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Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca al-Qur’an dengan tartil. 
Semoga dengan membiasakan diri membaca al-Qur’an, kita selalu mendapat 
keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan rida Allah Swt. 
Amin.

1. Bacalah Q.S. al-Baqarah/2: 196-197 di bawah ini bersama-sama 
dengan tartil selama 5-10 menit!

2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!

Aktivitas 6.1
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Amati gambar-gambar berikut, kemudian berikan tanggapan atau 
komentar pada semua gambar berkaitan dengan materi pelajaran!

Aktivitas 6.2

Gambar 6.1

Gambar 6.2

Gambar 6.3 Gambar 6.4
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Haji Cukup Sekali

Kisah Muwaffaq yang diceritakan oleh Ibnu Umar ihwal memilih 
sedekah untuk membantu yatim dan berniat pergi haji memberi hikmah 
bahwa betapa sedekah bisa lebih baik dari haji dalam kondisi tertentu. 
Dalam Fatwa Kontemporer, Yusuf Qardhawi  menulis pintu-pintu amal 
sunah untuk memperoleh kebaikan itu banyak dan luas. Allah pun tak 
akan mempersempitnya. Meski haji dan umrah masuk dalam salah satu 
rukun Islam yang kelima dan ibadah dengan kandungan pahala berlipat 
ganda, tidak berarti tidak ada amal lain yang tak bisa kita kerjakan.

Oleh karena itu, kisah Ibnu Mubarak dan Muwafaq boleh jadi 
menjadi hikmah bagi kita. Saat tetangga atau famili kelaparan ketika 
kita tidur kenyang, boleh jadi kewajiban bersedekah sudah melekat 
pada kita ketimbang pergi ke tanah suci.

"Tidaklah beriman (dengan sempurna) orang yang tidur malam 
dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan." (H.R. 
Thabarani dan Abu Ya'la). "Bersedekah kepada orang miskin (yang bukan 
famili) bernilai sebagai satu sedekah, sedangkan bersedekah kepada 
famili mempunyai nilai dua, yaitu sebagai sedekah dan penyambung 
kekeluargaan. (H.R. Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim).

Yusuf Qardhawi pun mengutip satu kalimat hikmah. "Orang 
Mukmin yang memiliki pandangan luas ialah orang yang memilih sesuatu, 
yang menurutnya sesuai dengan kondisi zaman dan lingkungannya."  
Fenomena yang saat ini terjadi adalah lamanya masa tunggu antrean 
calon jamaah haji. Untuk sampai ke Tanah Suci, ada calon jamaah yang 
harus menunggu hingga sepuluh sampai lima belas tahun. Padahal, 
banyak di antara mereka yang sudah pernah ke tanah suci berkali-kali.

Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya 
sudah memberi imbauan kepada umat Islam agar menunaikan haji 

Baca dan cermati artikel di bawah ini dan kemudian berikanlah 
tanggapanmu terkait seorang muslim yang melakukan ibadah haji 
berulang-ulang!

Aktivitas 6.3
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cukup satu kali. MUI mengeluarkan fatwa singkat tentang naik haji sekali 
seumur hidup dalam rapat kerja nasional tahun 1984. MUI menegaskan 
bahwa kaum Muslimin Indonesia hendaknya memahami betapa luas 
dan kompleksnya masalah yang dihadapi Pemerintah Arab Saudi dan 
Indonesia dalam menyelenggarakan pelayanan ibadah haji.

Setiap tahun, jumlah jamaah semakin bertambah, sementara itu  
lingkungan alamiah untuk pelaksanaan ibadah haji terbatas. Dalam 
tugas tersebut, baik Pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia dituntut 
untuk menyediakan fasilitas dan berbagai kemudahan bagi tamu-tamu 
Allah tersebut.

Karena alasan tersebut, MUI mengeluarkan fatwa jika ibadah haji 
hanya diwajibkan sekali seumur hidup meski kemampuan yang dimiliki 
oleh setiap muslim berbeda-beda. Kemudian, MUI mengimbau agar 
jamaah yang sudah berangkat haji, tetapi mampu kembali berangkat 
agar memberi kesempatan kepada orang lain, terutama kepada keluarga 
yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Wallahualam.

Sumber: Republika.co.id (Redaktur: Agung Sasongko), Ahad, 19 
November 2017, 07.00 WIB

Ibadah haji diwajibkan oleh Allah Swt. bagi muslim yang memenuhi 
syarat, di antaranya, adalah yang memiliki kemampuan fisik dan keuangan. 
Ibadah haji dan umrah, merupakan titik kulminasi dari proses pencarian 
kesempurnaan hidup baik secara individu maupun sosial. Ibadah umrah 
menggambarkan tahapan yang harus ditempuh seorang muslim untuk 
mencapai tingkat kesempurnaan diri secara personal, sementara ibadah haji 
itu sendiri adalah tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh umat Islam 
untuk mencapai kesempurnaan hidup secara berjamaah sehingga cita-cita 
untuk mewujudkan umat berkualitas dan umat terbaik sepanjang sejarah 
kemanusiaan dapat tercapai. 

1.  Ketentuan haji

a.  Pengertian Haji
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Secara bahasa kata ‘haji’ artinya  sengaja berziarah, mengunjungi, 
atau menuju tempat tertentu. Adapun secara istilah, haji berarti menziarahi 
atau mengunjungi baitullah (Ka'bah) di kota Makkah al-Mukarramah dan 
sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, seperti wukuf,  
tawaf,  sa’i, melontar jumrah dan lain sebagainya dengan cara tertentu 
dengan waktu yang sudah ditentukan.

Ibadah haji diwajibkan oleh Allah Swt. bagi muslim yang memenuhi 
syarat, di antaranya, adalah yang memiliki kemampuan fisik dan keuangan. 
Ibadah haji dan umrah, merupakan titik kulminasi dari proses pencarian 
kesempurnaan hidup baik secara individu maupun sosial. Ibadah umrah 
menggambarkan tahapan yang harus ditempuh seorang muslim untuk 
mencapai tingkat kesempurnaan diri secara personal, sementara ibadah 
haji itu sendiri adalah tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh umat 
Islam untuk mencapai kesempurnaan hidup secara berjamaah sehingga 
cita-cita untuk mewujudkan umat berkualitas dan umat terbaik sepanjang 
sejarah kemanusiaan dapat tercapai. 

b.  Dalil-Dalil Terkait Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. 
Melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi 
setiap muslim yang telah mukallaf (akil baligh) dan memiliki kemampuan 
untuk pergi ke Baitullah di Makkah al-Mukarramah. Allah Swt. telah 
berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 97

Artinya: “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam 
Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) 
kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke 
Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke 
sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa 
Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa menunaikan ibadah bagi yang memiliki 
kemampuan, hukumnya wajib. Bagi yang tidak melaksanakannya padahal 
sudah memiliki kemampuan, maka berarti sudah melakukan dosa besar.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22: 27
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Artinya: “Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan 
datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang 
kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa 
perintah Allah tersebut ditujukan kepada Nabi Ibrahim a.s. untuk menyeru 
manusia agar mengunjungi Baitullah. Ahli tafsir yang lain berpendapat 
bahwa ayat ini ditujukan kepada Muhammad Saw. Namun, bila diperhatikan, 
kedua pendapat tersebut tidak berlawanan, perintah menunaikan ibadah 
haji pada Nabi Ibrahim a.s. dan umatnya ketika selesai membangun Ka’bah. 
Kemudian ketika Muhammad Saw. diutus,  perintah itu ditujukan kepada 
Nabi Muhammad Saw. dan umatnya. Untuk pergi ke Baitullah untuk 
mengerjakan haji dibolehkan dengan cara apa saja yang dihalalkan, seperti 
berjalan atau menggunakan transportasi darat, laut atau udara. 

Dalil berikutnya adalah Q.S. al Baqarah/2: 197, sebagai berikut

Artinya: “(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang  telah  dimaklumi.  
Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka 
janganlah dia berkata jorok (rafas), berbuat maksiat dan bertengkar dalam 
(melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah 
mengetahuinya.Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah 
takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal 
sehat!”

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa  hal-hal yang harus ditinggalkan 
selama ihram adalah:

1) Ar-rafas, yaitu mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi, 
perbuatan yang tidak senonoh atau hubungan seksual;

2)  Al-fusuq, yaitu perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah, seperti 
menipu, pemalas, berfoya-foya, dengki dan zalim; dan
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3)  Al-jidal, yaitu debat dan pertengkaran yang bertentangan dengan akhlak 
mulia, seperti bertengkar dan marah. 

Didalam sebuah hadis juga disebutkan :

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. 
pernah bersabda: “Barangsiapa berhaji ke Baitullah tanpa berkata jorok, tanpa 
bersetubuh dan tanpa berbuat kefasikan (selama ihram), maka dia pulang 
(tanpa dosa) bagaikan bayi yang baru lahir.” (H.R. Bukhari)

Carilah masing-masing dua ayat al-Qur’an dan hadis yang terkait 
dengan ibadah haji, selain yang sudah diungkapkan di atas. Tulis di 
buku tugas dan kumpulkan!

Aktivitas  6.4

c.  Ketentuan Ibadah Haji

1)  Syarat Ibadah Haji 

Ibadah haji dinilai sah apabila memenuhi persyaratan berikut ini.

a)  Beragama Islam

b)  Berakal sehat

c)   Balig

d)  Merdeka

e)  Istita’ah, yaitu mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang 
ditinggalkan, mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan 
yang ditempuh aman

f)  Bagi para muslimah,  ada persyaratan khusus, yaitu harus disertai 
mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani 
sepanjang perjalanan menuju Makkah

2)  Rukun dan Wajib Haji

Dalam pelaksaan ibadah haji, ada yang namanya rukun dan wajib 
haji. Perbedaannya adalah bahwa rukun haji merupakan sesuatu yang 

Istitha’ah: memiliki kemampuan 
untuk berhaji baik dari segi 

materi, fisik, keamanan dan ilmu
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wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, tidak sah 
hajinya. Sementara yang di namakan dengan wajib haji adalah hal-hal yang 
juga harus dilaksanakan dalam ibadah haji, tetapi jika tidak dilaksanakan 
hajinya tetap sah asal diganti dengan membayar dam atau denda.

a)  Rukun Haji

Adapun yang termasuk rukun haji itu adalah sebagai berikut.

1)  Ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji ditandai dengan 
memakai pakaian ihram. 

2)  Wukuf atau berdiam sebentar di Padang Arafah. Waktu melakukan  
wukuf dimulai dari tergelincir matahari (waktu Zuhur) tanggal 9 
Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah.

3)  Tawaf, yaitu mengeliligi Ka’bah sebanyak 7 kali dengan niat untuk 
ibadah. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi seseorang ketika 
melakukan tawaf adalah:

Syarat Tawaf Sunnah Tawaf

• Tertutup auratnya

• Suci dari hadats| dan suci 
badan dan pakaian dari najis

• Menjadikan Ka'bah berada di 
sebelah kiri orang tawaf

• Tawaf dimulai dari Hajar 
Aswad

• Jumlah tawaf sebanyak tujuh 
kali

• Pelaksanaan tawaf di dalam 
Masjidil Haram

• Niat tawaf khusus untuk 

tawaf sunnat, nazar dan wada

• Istilam Hajar Aswad dan 
Rukun Yamani

• Berdoa dan berzikir

• Membuka pundak kanan 
dan menutup pundak kiri 
bagi laki-laki

• Mendekat ke Ka’bah

• Berjalan bagi yang kuat

• Salat sunat di belakang 
maqam Ibrahim

• Berturut-turut

• Niat tawaf (tawaf qudum 

dan tawaf ifadah)

Macam-macam tawaf adalah;

•  Tawaf Qudum, adalah tawaf yang dilakukan ketika baru tiba di Makkah 
sebagi penghormatan kepada Ka’bah.

•   Tawaf Ifadah, yakni tawaf yang merupakan rukun haji.

•   Tawaf Wada’ atau tawaf perpisahan, yaitu tawaf yang dilakukan ketika 
akan meninggalkan kota Makkah.
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•   Tawaf Nazar, yaitu tawaf yang dilakukan karena adanya nazar.

•  Tawaf Sunat, yaitu tawaf yang dapat dilakukan berulangkali dan dapat 
dilakukan kapan saja.

4)  Sa’i, yaitu berlari-lari kecil antara buki Shafa dan bukit Marwah sebanyak 
tujuh kali, dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah. Adapun 
ketentuan yang harus dipenuhi seseorang ketika melakukan sa'i adalah:

Syarat Tawaf Sunnah Tawaf

• Didahului tawaf qudum 

atau ifadah

• Tertib, mulai dari Safa dan 
berakhir di Marwah

• Dilakukan tujuh putaran

• Sampai ujung Safa dan 
Marwah

• Menuju tempat sa'i dari pintu 
Safa

• Berturut-turut antara tawaf dan 
sa’i pada tujuh putaran

• Berwudu, suci dari hadats

• Berjalan kaki dengan mengang-
kat tangan

• Menaiki bukit Safa dan Marwah

• Zikir

• Berlari-lari kecil antara dua tiang 
hijau bagi laki-laki

• Berdoa menghadap kiblat

5) Tahalul, yaitu mencukur atau menggunting rambut paling sedikit 
sebanyak tiga helai. Dengan melakukan tahalul berarti ritual haji 
sudah selesai.

6) Tertib, yaitu melakukan rangkaian prosesi ibadah haji tersebut secara 
berurutan.

b)  Wajib Haji

Sementara  yang termasuk wajib haji adalah sebagai berikut

1)  Ihram dari miqat, yaitu berihram atau  melakukan niat mengerjakan 
haji dari tempat yang sudah ditentukan (miqat makani) dan juga pada 
waktu yang sudah ditentukan pula (miqat zamani).

2)  Bermalam di Muzdalifah, yakni setelah seseorang melakukan wukuf 
di padang Arafah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah lewat tengah 
malam. Apabila dia berjalan dari Muzdalifah sebelum tengah malam, 
wajib membayar dam.
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3)  Melontar jumrah 'aqabah pada hari raya haji (10 Dzulhijjah). Melontar 
jumrah 'aqabah ini menurut ulama fikih hukumnya wajib, tetapi 
dalam pelaksanaannya boleh diwakilkan kepada orang lain apabila 
seseorang tidak mampu melaksanakannya.

4)  Melontar tiga jumrah, yakni jumrah ula, jumrah wusta dan jumrah 
'aqabah pada tiap-tiap tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Tiap jumrah 
dilontar dengan tujuh batu kecil. Pelaksanaan melontar ketiga jumrah 
ini boleh diwakilkan kepada orang lain, jika seseorang tidak mampu 
melaksanakannya karena ada uzur, seperti sakit atau telah lanjut usia. 
Adapun ketentuan yang harus dipenuhi seseorang ketika melontar 
jumrah adalah:

Syarat melontar jumrah Sunnat melontar jumrah

• Melontar dengan kerikil

• Melontar dengan gaya 
melempar

• Batu yang dilontar masuk 
ke dalam lingkaran jumrah

• Lemparan 7 x tiap jumrah

• Tertib mulai Ula, Wusta, 
Aqabah

• Melontarkan untuk diri 
sendiri dulu, kemudian 
baru untuk yang diwakilkan

• Tertib hari melontar

• Waktu melontar jumrah 
Aqabah, Mekkah sebelah 
kanan dan Mina sebelah kiri

• Mengangkat tangan   
melontar bagi laki-laki

• Dengan tangan kanan

• Berjalan

• Takbir setiap lontaran

• Menghentikan talbiyah mulai 
lontaran pertama jumrah 
Aqabah hari nahar

• Batunya tidak besar dan tidak 
terlalu kecil

• Batunya bersih

Jadwal melontar jumrah

Tanggal Ibadah
Waktu

Mulai Akhir

9 Dzulhijjah Wukuf di Arafah Siang di waktu 
matahari 
rebah ke arah 
tenggelam

Tengah malam
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Tanggal Ibadah
Waktu

Mulai Akhir

10 Dzulhijjah Melontar 
jumrah Aqabah 
sebanyak 7 X

Tengah-tengah 
malam

Tengah malam 
(sunnah)

11 Dzulhijjah Melontar 3 
jumrah secara 
berurutan:

•  Ula

•  Wusta

•  Aqabah 

Pagi hari Tengah malam 
(sunnah)

12 Dzulhijjah Melontar 3 
jumrah secara 
berurutan:

•  Ula

•  Wusta

•  Aqabah

Pagi hari Tengah malam 
(sunnah)

13 Dzulhijjah Melontar 3 
jumrah secara 
berurutan:

•  Ula

•  Wusta

•  Aqabah

Pagi hari Tengah malam 
(sunnah)

5) Mabit di Mina, yakni bermalam di Mina pada malam 11-12 Dzulhijjah 
jika nafar awal  atau 11–13 Dzulhijjah jika nafar sani.

6) Tidak melakukan larangan haji selama ihram

Ada beberapa larangan dalam rangkaian ibadah haji selama ihram. 
Beberapa larangan tersebut ada yang berlaku khusus untuk laki-laki, 
khusus perempuan dan ada juga yang berlaku bagi keduanya.
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Larangan Dalam Masa Berihram

Laki-laki Perempuan
Laki-laki dan 
Perempuan

• Memakai pakain 
berjahit

• Memakai tutup 
kepala yang 
melekat

• Memakai alas 
kaki yang menut-
upi mata kaki

• Menutup 
muka

• Memakai wangi-
wangian

• Memotong atau 
mencukur rambut

• Memotong kuku

• Memotong/
mencabut pohon

• Memburu binatang

• Bercumbu suami istri

• Bersetubuh

• Akad nikah

7)  Tawaf Wada', yaitu tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota 
Makkah.

c)   Sunnah Haji

1) Memotong kuku, rambut, dan kumis 

2) Mandi sebelum ihram dan memakai minyak wangi

3) Disunnahkan memakai kain ihram yang berwarna putih.

4) Menyisir rambut dan jenggot

5) Salat sunah ihram

6) Memperbanyak membaca talbiyah

Artinya: "Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah, kami memenuhi 
panggilan-Mu. Sekali lagi kami memenuhi panggilan-Mu, di mana 
tidak ada sekutu bagi-Mu. Kami memenuhi panggilan-Mu. Di mana 
sesungguhnya pujian, nikmat, dan kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada 
satu pun sekutu bagi-Mu."
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d)  Miqat Zamani dan Makani

Miqat zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan ibadah haji, yaitu 
dimulai 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Sementara miqat 
makani adalah tempat memulai ihram haji atau umrah. Tempat-tempat 
tersebut adalah sebagai berikut.

1) Makkah, bagi orang Makkah sendiri bisa berihram dari rumah masing-
masing.

2) Dzul Hulaifah (Bir Ali), yaitu miqat bagi orang yang datang dari arah 
Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah.

3) Al-Juhfah, yaitu tempat memulai ihram bagi orang yang datang dari 
arah Syam, Mesir, Maghribi dan Negara yang sejajar dengan  negara 
tersebut.

4) Yalamlam adalah miqat bagi yang datang dari arah Yaman, India, 
Indonesia dan negara-negara yang sejajar dengan dengan negara 
tersebut.

5) Qarnul manazil adalah tempat mulai ihram bagi orang yang datang 
dari arah Najdil Yaman dan Najdil Hijaz dan negara-negara yang sejajar 
dengannya.

6) Dzatu Irqin, adalah miqat bagi orang yang datang dari Iraq dan negara 
yang sejajar dengan itu.

Gambar: Miqat makani bagi jamaah yang melakukan haji dan umrah
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e)  Macam-Macam Ihram Haji

Cara Ihram untuk ibadah haji dan umrah ada tiga macam, yaitu:

1) Ifrad, yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan ibadah haji dahulu 
dan setelah selesai seluruh amalan ibadah haji baru berihram untuk 
ibadah umrah. Haji dengan cara ifrad ini tidak dikenai dam (denda).

2) Tamattu', yaitu melakukan ihram untuk mengerjakan umrah di 
bulan-bulan haji, setelah selesai seluruh amalan umrah langsung 
mengerjakan ibadah haji. Cara tamattu’ ini dikenai denda atau dam.

3) Qiran, yaitu melaksanakan ihram untuk ibadah haji dan umrah 
sekaligus secara bersamaan. Cara qiran ini dikenai denda atau dam.

2.  Ketentuan Umrah

a. Pengertian Umrah dan Hukumnya

Umrah adalah mengunjungi Ka'bah (Baitullah) untuk beribadah 
kepada Allah Swt semata. Allah Swt telah berfirman dalam Q.S. al-
Baqarah/2: 196:

Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."

Hukum umrah wajib hukumnya bagi yang memiliki kemampuan, 
sekali seumur hidup dan berubah hukumnya menjadi sunnah untuk 

1.  Tulislah perbedaan antara haji dan umrah terkait rukun dan wajib!

2.  Buatlah dalam bentuk tabel! 

Aktivitas  6.6

Bersama anggota kelompokmu, buatlah bagan atau diagram cara 

pelaksanaan haji ifrad, tamattu' dan qiran. Buatlah dalam bentuk slide 

power point!  Kemudian kumpulkan!

Aktivitas  6.5



159  

umrah berikutnya kecuali umrah nazar. Umrah biasa juga disebut dengan 
haji kecil.

b. Syarat-syarat Umrah

Syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat haji, yaitu: Islam, 
balig, berakal sehat, merdeka dan istita’ah.

c. Rukun dan Wajib Umrah 

Perbedaan antara rukun umrah dan rukun haji ialah wukuf di padang 
Arafah. Dalam rangka ibadah haji, wukuf di 'Arafah menjadi salah satu 
rukun haji, sedangkan pada ibadah umrah, tidak ada wukuf yang harus 
dikerjakan. Dengan kata lain, rukun umrah hanya terdiri atas :

1) ihram serta berniat untuk umrah;

2) tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali;

3) sa'i berlari kecil antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali;

4) tahallul bercukur rambut; dan

5) tertib

Adapun yang termasuk kategori wajib umrah adalah:

1) ihram dari miqat makani. Dalam ibadah umrah tidak terdapat miqat 
zamani; dan

2) menjauhkan diri dari segala yang dilarang (sebagaimana larangan 
dalam haji).

d. Miqat Umrah

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam ibadah umrah 
tidak dikenal miqat zamani. Karena umrah dapat dilakukan kapan saja. 
Sedangkan miqat makani sama dengan yang berlaku pada ibadah haji.

1. Cari dan tulislah bacaan niat umrah, niat haji, talbiyah, doa setelah 
talbiyah, doa masuk kota Makkah, doa masuk Masjidil Haram, doa 
melihat Ka’bah, doa melewati maqam Ibrahim!

2.     Hafalkan sehingga lancar!

Aktivitas  6.7
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3. Mempraktikkan Manasik Haji

Alat-alat peraga seperti adanya replika Ka’bah, hijr Ismail, maqam 
Ibrahim, kain ihram dan alat peraga lainnya, dipersiapkan terlebih dahulu 
untuk mempraktikkan manasik haji. Kemudian, lakukanlah langkah-
langkah sebagai berikut.

a. Replika Ka’bah, hijr Ismail, maqam Ibrahim, penanda sumur zam-zam, 
di letakkan di suatu tempat umpamanya di halaman sekolah.

b. Tandailah wilayah-wilayah Masjidil Haram, bukit Shafa dan Marwa, 
padang Arafah, Muzdalifah, Mina dan jamarat atau tempat untuk 
melempar jumrah.

c. Bagi laki-laki belajarlah menggunakan kain ihram.

d. Mulailah mempraktikkan manasik haji dengan cara haji tamattu’ 
seperti yang biasa dilakukan oleh jamaah Indonesia. 

e. Setelah niat untuk umrah dari miqat, langsung ke Masjidil Haram untuk 
melakukan tawaf, sa’i dan tahallul.

f. Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah berangkatlah ke Arafah untuk 
melakukan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah dari Arafah 
dilanjutkan untuk melakukan mabit di Muzdalifah sambil mencari 
kerikil. Dari Muzdalifah dilanjutkan untuk mabit Mina selama tiga hari 
atau dua hari untuk melakukan jumrah.

g.  Setelah dari Mina kembali lagi ke Mekkah untuk melaksanakan tawaf 
ifadah dan sa’i, dilanjutkan dengan tahalul.

h. Melakukan tawaf wada’ sebelum meninggalkan kota Makkah.

4. Hikmah Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah

Manusia biasanya baru bersedia melakukan aktivitas apabila 
sudah mendapatkan kegunaan atau hikmahnya, demikian juga dalam 
melaksanakan ibadah haji pasti mengandung hikmahnya, di antaranya 
adalah hikmah-hikmah yang terkandung dalam ketentuan haji, yaitu 
sebagai berikut.

a. Ihram

Rukun pertama ibadah haji dan umrah adalah ihram sekaligus 
meniatkan diri memasuki rangkaian ibadah haji, umrah, atau keduanya. 
Kain ihram disunnahkan berwarna putih menandakan kesucian seorang 
jamaah yang akan bertemu dengan Dzat Yang Maha Suci di tanah suci 
dengan hati yang suci. Semua manusia di hadapan Allah Swt. adalah sama. 
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Kondisi semacam ini akan menimbulkan kesadaran tentang persamaan, 
persatuan, dan persaudaraan dalam diri jamaah haji. 

b. Wukuf

Wukuf di Arafah merupakan inti dari berhaji yang pada tanggal 9 
Dzulhijjah jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di kawasan 
Arafah sejak tergelincirnya matahari hingga fajar menyingsing.  
Wukuf di Arafah memberikan kesempatan kepada jamaah haji untuk 
melakukan evaluasi diri dengan merenungkan proses perjalanan 
hidupnya, dari mana asalnya hingga kemana kelak kembalinya. Wukuf 
di Arafah merupakan miniatur peristiwa di Padang Mahsyar, miniatur 
pertemuan umat manusia dalam sidang akbar di hadapan Allah Swt. 
untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang berpusat 
di Padang Mahsyar. Peristiwa itu disebut yaumil hisab. Hikmah lain dari 
wukuf di Arafah terungkap dalam hadis berikut ini ;

Gambar: pakaian ihram 
sebagai wujud persamaan 
manusia di hadapan Allah
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Artinya:  “Dari Aisyah r.a. berkata, Nabi Saw. bersabda “tidak ada hari di mana 
Allâh Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada 
hari Arafah, dan sungguh Dia mendekat lalu membanggakanmereka di 
depan para malaikat dan berkata:  Apa yang mereka inginkan?” (H.R. Muslim)

c.   Tawaf 

Tawaf merupakan gerakan berputar semesta dan kepasrahan total 
kepada Allah Swt. Semua aktifitas manusia harus mengarah kepada Allah 
Swt., aktifitas yang dinamis akan tetapi sesuai aturan, sehingga hidup 
seorang muslim selalu di jalan yang lurus (on the right track)

Perlu diketahui pula, berkat gerakan berputar mengelilingi Ka’bah  
yang dilakukan jutaan umat Islam menjadi penyebab terjadinya gelombang 
elektromagnetik.  Saat tawaf, jutaan manusia melakukan gerakan berputar 
secara bersama-sama dan terus menerus disertai dengan pembacaan doa-
doa tertentu. Hal ini tentu akan memunculkan sumber energi yang luar 
biasa besarnya. Gerakan berputar yang dilakukan jutaan manusia melalui 
tawaf, dengan aliran listrik yang ada dalam tubuh mereka, memancar 
keluar bersama gelombang elektromagnetik dari suara yang melantunkan 
zikir dan doa yang akan berpusat di Ka’bah, kemudian terdorong ke langit. 
Dengan begitu, doa yang dilantunkan para jamaah haji telah terbantu naik 
lebih cepat atas dorongan energi elektromagnetik. Oleh karena itu, berdoa 
di dekat Ka’bah dan sekitarnya lebih mustajab daripada berdoa di tempat 
lainnya.

d. Sa’i

Ibadah sa’i adalah perjalanan yang dilakukan dalam ritual haji 
sebanyak tujuh kali, dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah. Ibadah 
ini mengingatkan kepada perjuangan Hajar, ibunda Nabi Ismail a.s. Hajar 

Gambar: thawaf menggambarkan bahwa hidup manusia hidupnya harus 
mengarah pada Allah
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memiliki keyakinan dan ketabahan luar biasa ketika beliau ditinggalkan 
bersama putranya di lembah yang tandus oleh suaminya Nabi Ibrahim a.s. 

Hajar berlari ke bukit Shafa untuk mencari air, tetapi setelah 
dipastikan tidak ada. Kemudian berlari ke bukit Marwah. Di tempat ini 
juga tidak ada air. Kemudian kembali lagi ke bukit Shafa dengan harapan 
menemukan sumber air. Peristiwa tersebut terjadi sebanyak tujuh kali. Di 
tengah usaha yang gigih mencari air untuk putranya, Hajar mendengar 
suara dan melihat dari kaki Ismail yang menghentak-hentak kakinya 
keluarlah air. Hajar berteriak “zammi, zammi”, sehingga hingga kini air 
tersebut dikenal dengan nama air zam zam. Inilah rahmat yang diturunkan 
oleh Allah Swt. untuk seorang hamba-Nya yang mau berusaha dengan 
kuat.

e. Mabit di Muzdalifah dan Mina

Gambar: Sa’i menggambarkan kesungguhan seorang muslim

Gambar: Mabit di Muzdalifah, istirahat sejenak 
sebelum melanjutkan ritual haji berikutnya
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Mabit merupakan kegiatan berhenti sebentar untuk melanjutkan 
kegiatan manasik selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan selama mabit 
adalah mengumpulkan kerikil untuk melempar jumrah. Fungsi dari 
mabit agar jamaah haji dapat bersiap-siap untuk melanjutkan ritual haji 
selanjutnya, yaitu mabit di Mina sebab bila tidak, dikhawatirkan para 
jamaah akan mengalami kelelahan jika langsung pergi ke Mina.

f. Jamarat

Jamarat merupakan tempat melempar jumrah. Jumrah sendiri 
artinya ‘batu atau kerikil’.  Melempar jumrah merupakan simbol perlawanan 
terhadap setan yang selalu menggoda manusia. Kisah ini berawal ketika 
Nabi Ibrahim a.s. menuju lokasi jumaratul Aqabah, karena digoda oleh 
setan, beliaupun melemparinya dengan tujuh kali lemparan kerikil, setan 
pun pergi. Sesampainya di Jumratul Wusta, Nabi Ibrahim a.s. pun kembali 
digoda oleh setan ketika melakukan ibadah. Kembali beliau melempari 
setan dengan tujuh kali lemparan kerikil. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim 
sampai di Jumratul Ula. Dengan momentum melempar jumrah diharapkan 
seorang muslim diberi kemampuan untuk menghilangkan sifat-sifat setan 
dalam diri seperti sifat sombong, angkuh, iri, dendam dan lain sebagainya, 
sehingga setiap muslim senantiasa waspada setiap saat karena bila tidak 
waspada maka perilaku kita dapat seperti perangai setan. Oleh karena itu 
mari kita hilangkan perangai setan dalam diri dengan cara mengendalikan 
hawa nafsu agar hawa nafsu tidak menguasai diri.

g. Tahalul

Tahalul merupakan tanda ber-
akhirnya proses ritual haji atau umrah. 
Cara melakukannya di antaranya adalah 
de ngan memotong atau memendekkan 
rambut dan rambut yang merupakan 
mah kota bagi seseorang.

Setelah semua proses haji selesai, 
seorang muslim diharapkan sudah 
memperoleh pencerahan ilahiah, 
kesadaran ukhrawiyah dan amal saleh 
sehingga menjadi manusia yang suci 
dan bersih. Namun, masih ada sedikit 
kebanggaan perhiasan diri yaitu rambut 
yang harus diikhlaskan dengan cara Gambar: tahallul, selesai 

sudah prosesi haji
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memotong, memendekkan atau mencukur habis bagi laki-laki.

Pada tahalul ini tercermin bagaimana kehidupan seorang 
muslim, yaitu bahwasanya sikap ikhlas sangat dibutuhkan demi 
mencapai rida ilahi.

5.   Fungsi Ibadah Haji dan Umrah

Ibadah yang terdiri atas umrah dan haji merupakan titik kulminasi 
dari proses pencarian kesempurnaan hidup, baik secara individu 
maupun sosial. Ibadah umrah adalah gambaran tahapan yang harus 
ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tingkat kesempurnaan diri 
secara personal sebagai seorang muslim dan ibadah haji adalah tahapan 
dan proses yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai 
kesempurnaan hidup secara berjamaah, umat yang berkualitas dan 
yang terpandang dalam sejarah kemanusiaan. Adapun fungsi dari 
pelaksanaan ibadah haji dan umrah, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Penghapus dosa

Tidak ada satu manusiapun yang merasa dirinya suci dari 
kesalahan dan dosa karena semua manusia pasti pernah melakukan 
dosa, baik kepada Allah Swt. maupun kepada manusia. Salah satu cara 
untuk menghapus semua dosa adalah dengan menggapai haji mabrur 
sebab tidak ada balasan yang paling layak bagi orang yang meraih haji 
yang mabrur kecuali surga. 

Pada saat seseorang melakukan ibadah haji, semua pengakuan 
kesalahan diputihkan oleh Allah Swt. Begitu juga semua salah dan 
dosa kepada-Nya akan diampuni. Artinya, seseorang yang berhaji 
akan mendapat ampunan dosa bila hajinya diterima oleh Allah Swt., 
hingga suci bersih laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya.

b. Melipatgandakan pahala

Selama di tanah suci, para jamaah haji mengumpulkan 
pahala sebanyak-banyaknya. Karena ibadah yang dilakukan baik di 
kota Madinah atau di kota Makkah pahalanya akan berlipat ganda 
dibandingkan dengan ibadah di tempat lainnya. Sekadar contoh, salat 
satu rakaat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan salat 100.000 
rakaat di masjid lain, kecuali masjid Nabawi. Begitu pula salat satu 
rakaat di masjid Nabawi pahalanya sama dengan 1.000 rakaat di masjid 
lain, kecuali Masjidil Haram. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah Saw.
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Artinya: “Dari Jabir r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Salat di 
masjidku (Masjid Nabawi) lebih utama daripada 1000 salat di masjid 
lainnya selain Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram lebih utama 
daripada 100.000 salat di masjid lainnya.” (H.R. Ahmad)

Silakan hitung, bila kita 30 hari saja berada di kedua kota 
tersebut dan bukan hanya salat fardu tetapi berbagai salat sunnah 
dan berbagai amalan lainnya, berapa banyak pahala yang diperoleh 
oleh orang yang berhaji tersebut yang mendapat julukan sebagai 
tamu Allah.

c. Mempertebal dan memperkuat iman dan taqwa pada Allah Swt.

Dengan memenuhi panggilan Allah Swt, dengan mau untuk 
melakukan ibadah haji, ini menandakan sebagai orang yang beriman 
kepada Allah Swt. De ngan memenuhi perintah-Nya, keimanan seo-
rang muslim akan terjaga karena seseorang yang melakukan ibadah 
haji membutuhkan pengorbanan baik yang bersifat material maupun 
fisik.

d. Mempererat persaudaraan se sama umat Islam dari seluruh dunia

Melakukan ibadah haji merupakan ajang forum pertemuan 
umat Islam dari seluruh dunia satu tahun satu kali. Semua muslim 
dari seluruh dunia dengan berbagai bangsa, ras, bahasa, warna 
kulit, budaya berkumpul untuk melakukan ritual yang sama. Adanya 
persamaan dalam melaksanakan ritual haji, pakaian yang sama 
berwarna putih tanpa jahitan,  akan menumbuhkan kebersamaan, 
persatuan dan persaudaraan dengan saling bersapa, menolong, saling 
membantu yang pada akhirnya menumbuhkan semangat ukhuwah 
islamiyah.

e. Mengenal tempat-tempat bersejarah 

Berhaji berarti mengunjungi kota Makkah tempat ajaran Islam 
lahir dan mengunjungi kota Madinah tempat ajaran Islam berkembang 
yang pada akhirnya sampai ke segala penjuru dunia. Tentunya pula 
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banyak peninggalan sejarah yang 
dapat dilihat, yang diharapkan 
dengan berziarah ke sana adalah 
akan mampu menambah keimanan 
kepada Allah Swt. Di kota Makkah 
kita dapat menyaksikan maulid Nabi 
Saw., Masjidil Haram, Ka’bah, bukit 
Shafa dan Marwah, sumur Zam-Zam, 
gua Hira, gua Tsur, Muzdalifah, Mina, 
Arafah, jabal Rahmah, sementara di 
kota Madinah kita dapat menyaksikan 
masjid Nabawi, Raudhah, pemakaman 
Baqi, bukit Uhud, masjid Quba, masjid 
Qiblatain  dan lain sebagainya.

6.     Perilaku yang Mencerminkan Hikmah 
dari Pelaksanaan Berhaji

Ibadah haji tidak ubahnya seperti 
cermin kehidupan. Selain bernilai ritual 
ibadah, semua amalan dalam bentuk manasik haji mewakili setiap aspek 
dalam relung kehidupan sehari-hari. Ketika berada di tanah suci Makkah 
dan Madinah, manusia misalnya diingatkan kembali untuk menyadari 
bahwa pangkat, jabatan, warna kulit, kekayaan dan semua hal kecil maupun 
besar yang kerap dijadikan pembeda antara satu manusia dengan manusia 
lainnya adalah sesuatu yang nisbi, fatamorgana, dan tak bernilai apa-apa. 
Pakaian ihram berupa dua helai kain yang berwarna putih yang dikenakan 
semua jamaah haji menegaskan semua itu. Ketika melempar jumrah, 
manusia diingatkan bahwa musuh utama manusia adalah setan. Sumber 
utama kejahatan tersebut harus dienyahkan.  Dengan berbagai ritual yang 
sudah dilakukan, diharapkan  sepulang dari pelaksanaan ibadah haji akan 
tampak perilakunya,  antara lain:

a. semakin baik akhlak dan perilakunya, semakin lebih perduli kepada 
mereka yang membutuhkan baik dalam bentuk materi, pikiran maupun 
tenaga;

b. kemampuan untuk mengendalikan diri dapat lebih baik ditandai dengan 
lebih sabar dalam menghadapi kesulitan;

c. lebih tangguh dalam menghadapi situasi yang sulit dengan tidak mudah 
berputus asa dalam menghadapi masalah; dan

Gambar: berkunjung ke tempat 
bersejarah
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d. Semakin mempererat tali silaturrahim atau ukhuwwah islamiyah 
karena persaudaraan umat Islam tidak lagi berdasarkan ikatan darah 
tetapi akidah.

Setelah mengkaji materi tentang “Haji dan Umrah Penyempurna Islam 
Seseorang”, diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

No.  Butir Sikap Nilai Karakter

1 Membuka tabungan haji sejak sekarang 
agar kelak dapat menunaikan Rukun Islam 
kelima.

religius, disiplin

2 Mengkaji materi tentang haji dan umrah 
dari berbagai literatur.

gemar membaca, rasa 
ingin tahu

3 Belajar dari Sejarah Nabi Ibrahim a.s., Nabi 
Ismail dan ibunda Siti Hajar untuk menjadi 
orang yang rela berkorban, berkorban 
tenaga, waktu dan harta untuk agama, 
bangsa dan negara. 

cinta tanah air, 
tanggung jawab, 

4 Menjauhi perilaku akhlakul madzmumah 
se perti takkabur karena pada dasarnya 
manusia adalah sama kedudukannya di 
hadapan Allah Swt.

tanggung jawab

5 Berusaha mencari persamaan dalam 
perbedaan dengan sesama muslim, 
sesama manusia agar tercipta Islam yang 
Rahmatan lil ‘alamin.

peduli sosial, tanggung 
jawab
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1. Haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di kota 

Makkah al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-

ibadah tertentu, seperti wukuf, tawaf, sa’i, melontar jumrah dan 

lain sebagainya dengan cara tertentu dengan waktu yang sudah 

ditentukan.

2. Rukun haji adalah ihram, wukuf , tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib.

3. Miqat dalam haji ada dua, yaitu miqat makani dan miqat zamani.

4. Dam merupakan denda bagi orang yang melanggar larangan ihram.

5. Tata cara pelaksanaan haji ada tiga yaitu haji tamattu, ifrad dan qiran.

6. Hikmah melaksanakan haji terkait dengan rukun dan wajib haji 

adalah dengan ihram menjadikan diri untuk selalu beraktivitas 

hanya untuk Allah Swt. Dengan wukuf di padang Arafah dapat 

memperkuat ukhuwwah karena merupakan miniatur padang 

Mahsyar dan peresapan nilai-nilai yang bersifat universal. Dengan 

tawaf, apapun yang dilakukan seorang muslim tujuannya hanya 

untuk Allah Swt. Dengan sa’i, kita belajar kesungguhannya ibunda 

Siti Hajar dan kepasrahannya. Dengan melempar jumrah, kita tetap 

menjaga keistiqamahan agar tidak tergoda setan dan dengan tahallul 

berakhirlah prosesi ibadah haji, umrah.

7. Fungsi ibadah haji dan umrah adalah sebagai penyempurna keimanan 

seseorang, penghapus dosa, mempertebal keimanan, mempererat 

ukhuwwah.

8. Sikap perilaku yang mencerminkan hikmah pelaksanaan ibadah haji 

adalah semakin baik akhlak dan perilakunya, memiliki kemampuan 

untuk mengendalikan diri lebih baik, lebih tangguh dalam menghadapi 

situasi yang sulit, dan lebih mempererat silaturrahim atau ukhuwwah 

islamiyah.
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1.   Penilaian Sikap

a. Lakukan tugas secara rutin, baik yang terkait dengan ibadah mahdah 
(ritual), seperti salat, puasa sunah, membaca al-Qur’an ataupun ibadah 
sosial seperti membantu teman, kerja bakti dengan dengan ikhlas 
dan senang hati dan juga perilaku yang berkaitan dengan materi haji 
dan kemudian kemudian catat semua yang kalian lakukan di buku 
catatanmu!

b. Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut dan berikan alasannya!

No Pernyataan
Jawaban

Alasan
S Rg Ts

1 Ajaran ibadah haji menguatkan 
kesadaran diri untuk selalu taat 
kepada Allah Swt.

2 Saya menghargai perbedaan 
praktik pengamalan agama 
saudara seiman sepanjang 
bukan masalah ushul (pokok). 

3 Saya berusaha untuk sungguh-
sungguh dalam berusaha 
mengejar cita-cita seperti 
yang dilakukan oleh bunda 
Hajar ketika mencari air untuk 
putranya yang kehausan . 

4 Saya berusaha untuk menjadi 
orang yang mampu dengan 
belajar sungguh-sungguh 
sehingga dapat melaksanakan 
Rukun Islam yang ke lima.

5 Saya berusaha meninggalkan 
perilaku akhlakul madzmumah 
seperti takabur, karena semua 
manusia di hadapan Allah Swt. 
adalah sama tercermin ketika 
berihram semua memakai 
pakaian yang sama.

 Keterangan: S= Setuju, Rg=Ragu-ragu, TS= Tidak Setuju 
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2. Penilaian Pengetahuan

A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar !

1. Perhatikanlah penggalan Q.S. Ali Imran/3: 97!

Maksud ayat yang diberi garis bawah terkait dengan ketentuan haji 
adalah sebagai ….

A. sunnah 

B. syarat

C. rukun

D. wajib

E. etika

2. Ibadah haji merupakan kegiatan ritual yang dilakukan umat Islam yang 
datang dari seluruh dunia. Untuk berniat melakukan haji antara umat 
Islam yang satu dengan yang lainnya tidak sama, tergantung dari mana 
berasal. Contohnya, apabila Anda berasal dari Yaman, miqat makani-nya 
terletak di ....

A. Juhfah   

B. Jeddah

C. Yalamlam

D. Dzatu Irqin   

E. Qornul Manazil

3. Selama melakukan kegiatan ihram, ada hal-hal yang dilarang bagi 
perempuan, laki-laki atau keduanya. Apabila Anda seorang laki-laki, 
pernyataan berikut merupakan yang termasuk bukan larangan yaitu 
memakai  ….

A. topi    

B. peci

C. payung

D. pakaian berjahit    

E. sepatu yang tertutup

4. Fisik harus mampu merupakan salah satu persyaratan dalam berhaji, 
karena ada kegiatan haji yang berkaitan dengan fisik contohnya tawaf.
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Adapun tawaf yang termasuk wajib haji, disebut tawaf….

A. wada’

B. nazar    

C. tahalul

D. ifadah    

E. tathawu

5. Dalam berhaji ada aturan yang harus ditaati, dapat berupa syarat, rukun 
atau wajib haji. Pernyatan berikut yang  bukan termasuk wajib haji,  adalah 
….

A. niat ihram dari miqat 

B. mabit di Muzdalifah 

C. mabit di Mina 

D. tahalul

E. jumrah

6. Tahun lalu Pak Yudi melakukan ibadah haji. Ketika sedang ihram Pak Yudi 
menggunakan parfum, sehingga harus membayar dam. Dam-nya adalah 
....

A. berpuasa selama sepuluh hari   

B. menyembelih seekor sapi

C. menyembelih seekor unta   

D. bersedekah pada fakir miskin

E. menyembelih seekor kambing

7. Apabila Anda melaksanakan haji dengan terlebih dahulu mengerjakan 
haji kemudian baru umrah, pelaksanaan hajinya disebut haji ....

A. ifrad    

B. qiran   

C. qudum

D. tamatu    

E. ihram

8. Dam merupakan denda yang dikenakan pada seseorang yang melakukan 
haji yang tidak mengikuti ketentuannya, yang menjadi sebab terkena 
dam adalah …. 

A. mengerjakan haji  cara ifrad  
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B. tidak melaksanakan tawaf   

C. meninggalkan rukun haji

D. meninggalkan wajib haji

E. tidak melaksanakan sa’i    

9. Perhatikan tabel berikut ini!

No. Nama No. Deskripsi

1). Ihram a).
Mengelilingi Ka’bah sebanyak 
tujuh kali putaran

2). Wukuf b).
Berakhirnya prosesi haji ditandai 
de ngan menggunting rambut

3). Tawaf c).
Niat untuk melaksanakan ihram 
ditandai pakaian putih-putih

4). Sa’i d).
Berdiam di Padang Arafah pada 
tanggal 9 Dzulhijjah

5). Tahalul e).
Lari-lari kecil antara bukit Shafa 
dan bukit Marwah

Dari tabel di atas, pasangan yang benar antara nama dan deskripsinya 
ditandai nomor ….

A. 1)=a), 2)=b), 3)=c), 4)=e), 5)=d)

B. 1)=c), 2)=d), 5)=b), 3)=a), 4)=e)

C. 1)=b), 5)=c), 3)=a), 4)=d), 2)=e)

D. 1)=e), 2)=b), 5)=c), 4)=a), 3)=d)

E. 1)=d), 2)=e), 3)=a), 5)=c), 4)=b)

10. Salah satu amalan dalam rangkaian ibadah haji adalah berlari-lari dari 
bukit Shafa ke Marwa (sa’i) sebagaimana pernah dilakukan oleh ibunda 
Nabi Ismail a.s. yaitu Hajar dalam mencari air. Hikmah yang bisa dipetik 
dari pelaksanaan sa’i berdasarkan deskripsi di atas adalah ... .

A. menghindarkan diri dari sikap kikir dan sombong dalam pergaulan

B. menumbuhkan sikap dermawan dan memiliki peduli kepada sesama

C. menumbuhkan kesadaran, usaha yang sungguh akan membuahkan 
hasil

D. menjadikan pribadi yang teguh pendirian dan kuat menghadapi 
cobaan

E. menumbuhkan sifat jujur, rela berkorban dan sabar dalam kehidupan
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan perbedaan antara haji dan umrah? 

2. Benarkah dengan berhaji, mampu meningkatkan ukhuwwah 
islamiyah! Jelaskan dan berikan alasan

3. Apa yang kamu ketahui dengan fungsi berhaji bagi kehidupan? 
Jelaskanlah!

4. Bagaimana menurut pendapatmu tentang fenomena menunaikan 
ibadah haji yang berulang-ulang? Jelaskanlah berdasarkan 
analisamu!

5. Perhatikanlah Q.S. al Baqarah/2: 197 berikut ini!

Jelaskan maksud yang terkandung dari ayat tersebut!

3. Penilaian Ketrampilan

a. Kegiatan aplikatif dan bermakna

Di bawah ini adalah kegiatan yang perlu kalian lakukan berupa 
kegiatan aplikatif

1. Lakukan observasi dengan mewancarai orang yang sudah 
menunaikan ibadah haji terkait dengan pelaksanaan haji 
gelombang pertama dan kedua. Kumpulkan bukti-buktinya dalam 
bentuk timeline! 

2. Buatlah paparan untuk dipresentasikan di depan kelas!


