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Sumber : www.wajibbaca.com 

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya al-

qur’an sebagai kitab suci yang sampai hari ini dijaga keasliannya. Selain itu bagi orang yang 

membacanya akan menemukan kedamaian tersendiri dalam hati yang paling dalam/ itulah 

salah satu mukjizat al-Qur’an yang membedakan dengan kitab yang lain. Berbagai persoalan 

didunia mampu dijawab oleh kitab suci ini. Oleh karena itu, bagi anak-anakku pada usia 

remaja awal, alangkah baiknya memanfaatkan aktifitas keseharian dengan membaca, 

memahami dan mengkaji kata dan kalimat yang terdapat dalam al-Qur’an demi 

kebermanfaatan dan keberkahan hidup/ 

“Carilah hatimu di tiga tempat. Temui hatimu sewaktu bangun membaca Al-Qur’an. 

tetapi jika tidak kau temui, carilah hatimu ketika mengerjakan sholat. Jika tidak kau 

temui juga, carilah hatimu ketika duduk tafakur mengingati mati. Jika kau tidak temui 

juga, maka berdo’alah kepada ALLAH, mintalah hati yang baru karena hakikatnya 

pada ketika itu kau tidak mempunyai hati!” (Imam Al Ghazali) 
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 KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan nya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

 KOMPETENSI DASAR 

1.1 Menghayati keutamaan al-Qur'an 

2.1  Mengamalkan sikap kecintaan kepada al-Qur'an 

3.1  Memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan al-Qur'an 

4.1  Mengomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan al-Qur'an 

 

 INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  

1.1.1 Menghayati  keutamaan al-Qur’an sebagai kitab suci Allah 

2.1.1  Menunjukkan perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada al-Qur’an 

3.1.1 Memahami sejarah diturunkannya al-Qur’an 

3.1.2 Menjelaskan pengertian al-Qur’an 

3.1.3 Menunjukkan bukti tentang kebenaran  al-Qur’an 

3.1.4 Menyebutkan isi pokok kandungan al-Qur’an 

3.1.5 Mengidentifikasi keistimewaan al-Qur’an 

4.1.1 Menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan al-

Qur’an 
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 PETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERI AKTIVITAS KETRAMPILAN 

Sejarah diturunkannya al-

Qur’an 

 

Pengertian al-Qur’an 
 

Bukti kebenaran  al-

Qur’an 

Isi pokok kandungan al-

Qur’an 

Keistimewaan  

al-Qur’an sebagai 

mukjizat 
 

Membuat pertanyaan dan 

diskusi berpasangan 

Membaca dan menyimpulkan 

pengertian al-Qur’an 

Menunjukkan bukti 

kebenaran al-Qur’an 

Mengidentifikasi pokok 

kandungan al-Qur’an 

Menelaah keiistimewaan 

 al-Qur’an 

 

Communication  

 

Information literacy 

 

Critical thinking 

 

Critical thinking 

 

Critical thinking UJI PUBLIK
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Profil Musa, Bocah Indonesia yang Jadi Juara Ajang Hafidz Tingkat Dunia 

Jakarta,bimasislam—Kabargembira datangdari arenaMusabaqah HifzhilQuran (MHQ) 
International diSharm El-Sheikh,Mesir yang dihelatsejak 10-14 April 2016. Adalah La Ode 
Musa(7), peserta termudadan postur terkecil berhasil menjadi yang terbaik ketiga diajang lomba 
hafizh anak tingkat Dunia. 

Musa berhasil melewati berbagai soal yang diujikan, bahkan membuat takjub paradewan h
akim. MHQ Internasional Sharm El Sheikh kali ini diikuti oleh 80 orang yang terdiri dari 60 
negara. Selain Indonesia dan tuan rumah Mesir, ada Sudan, Arab Saudi, Kuwait, Maroko, Chad, 
Aljazair, Mauritania, Yaman, Bahrain, Nigeria, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, 
Australia, Ukraina, dan negara-negara lainnya, demikian seperti dilansir sejumlah media online. 

Musa bukanlah yang pertama membawa harum nama Indonesia, tapi musa menjadiistime
wa karena usianya yang masih belia. Andai musa ikut kejuaraan itu beberapatahun kemudian, 
bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi yang terbaik. Musa kecil masih memiliki kendala untuk 
melafalkan huruf “R” tapi jangan tanya soal hafalan al-Qur’an, dia berhasil membuat pemerintah 
Mesir takjub. 

Selain diganjar juara 3,Musa mendapat undangan kehormatan dari pemerintah Mesirpada 
peringatan Malam Lailatul Qadar yang diadakan pada Ramadan mendatang.Disebutkan bahwa 
Presiden Mesir akan memberikan penghargaan secara langsungkepada Musa. Pemerintah Mesi
r akan menanggung biaya tiket dan akomodasi selamamereka berada di Mesir. Menteri Gomaa 
menyampaikan takjubnya kepada Musa yang berusia paling kecil dan tidak bisa berbahasa Arab, 
tapi menghapal Al-Qur’an dengan sempurna, jelas Koordinator Fungsi Pensosbud 
KBRI Kairo, Lauti Nia Astri Sutedjadalam rilisnya kepada media. 

Siapa La Ode Musa? 

La Ode  Musa, biasa disapa Abang Musa. Adalah putra dari pasangan Laode  Abu Hanifa 
(34) dan  Yulianti (29). Kepada bimasislam Yulianti mengaku sangat gembira mendengar kabar 
tentang anaknya yang telah berhasil menjad  juara di Mesir. “Sangat senang, saya menangis 
mendengarnya, alhamdulillah”, ujar Yulianti. Lahir di Bangka Barat pada 26 Juli 2008, musa 
adalah anak pertama dari empat bersaudara. Adiknya Lukman (5) Hindun (3) dan Zainal (1). 
Seperti layaknya anak kecil, Musa pun mengalami kesulitan saat pertama bejalar al Qur’an. 
“Awalnya ya susah belajar Al-Qur’an, tapi karena Abinya (bapak-red) istiqomah dan sabar dalam 
mendidik ilmu agama alhamdulillah hasilnya bagus”, ungkap Yulianti yang berniat menjadikan 
semua anaknya hafal Al-Qur’an.  

Meski sudah jadi juara Yulianti berharap anaknya akan lebih giat belajar. “Harus lebih  giat 
belajar, jangan sampe malah tidak belajar, harapnya. Yulianti juga menuturkan kalau anaknya 
biasa saja, Cuma dia menerapkan disiplin yang tinggi. “Seminggu ada waktu satu hari untuk 
bermain, selebihnya ya belajar, untuk yang umum-umum belajar sama saya”, aku Yulianti  
 Diakhir pembicaraan dengan bimasislam Yulianti berpesan agar para orang tua terusmendidik a
naknya dengan penuh semangat. “kepada para orang tua jangan patahsemangat untuk terus me
ndidik ilmu agama kepada anaknya”, pungkasnya.Musa merupakan satu-satunya perwakilan dari 

Indonesia dan Juara. Selamat Musa (syam/foto: dailymoslem) 
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Perhatikan gambar berikut ! 

 

  

Gambar 1.  
Musa, Hafidz Al-Qur’an Cilik Indonesia 

Juara Dunia di Mesir 
(https://bimasislam.kemenag.go.id) 

Gambar 2:  
Mushaf Wonosobo, Terbesar tulisan tangan 

(https://www.wonosobozone.com) 

Setelah kalian mengamati gambar-gambar di atas,tentunya akan banyak hal yang menjadi 

pertanyaaan di benak kalian bukan?  

 
Nah,  sekarang coba tulis, kemudian ungkapkan pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut ! 

Gunakan pertanyaan-pertanyaan apa,  mengapa, bagaimana, dsb. 

 

NO Kata Tanya Pertanyaan 

1.  Apa  Apa perbedaan al-Qur’an dan kitab sebelumnya? 

2.  Mengapa  

3.  Bagaimana  

4.    

5.    
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Agar kita dapat menjawab pertanyaan di atas, marilah pelajari dengan seksama penjelasan di 

bawah ini! 

 

 

 

A. SEJARAH DITURUNKANNYA AL-QUR’AN 

Al-Qur’an diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw dalam jangka 

waktu ± 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai 

dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad Sawtengah bertahanus (menyendiri) di Gua 

Hira, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada’. Surat-surat dan 

ayat-ayat al-Qur’an diturunkan secara bertahap kepada Nabi Saw. Hal ini dijelaskan oleh 

Al-Qur’an sendiri. Allah Swt berfirman : 

                        

Artinya : "Dan Al-Qur’an itu telah Kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu 

membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan Kami menurunkannya bagian 

demi bagian. " (QS Al Israa’/17 : 106) 

 

Setelah wahyu diterima, kemudian nabi Muhammad membacakan kepada para 

sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat 

tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta dan lain sebagainya. 

Diantara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah Saw sebagai pencatat 
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wahyu, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali Abi Thalib, 

Mua’wiyah, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab, Khalid bin Walid dan Tsabit bin Qais. 

 

1. Periodisasi turunnya al-Qur’an 

Para ulama 'Ulum Al-Qur’an membagi sejarah turunnya Al-Qur’an dalam 

dua periode: (1) Periode sebelum hijrah; dan (2) Periode sesudah hijrah. Ayat-ayat 

yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyyah, dan ayat-ayat yang 

turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyyah. 

a. Periode Makkiyah (periode makkah), yaitu ayat Al-Qur’an yang turun sebelum 

Nabi Muhammad Sawmelakukan hijrah ke madinah.  Berjumlah 86 Surat, 

diturunkan selama 12 tahun 5 bulan.  

Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 ramadhan 610 M di Gua Hira’ 

pada saat Nabi Muhammad Saw bertahannus adalah Surat Al-Alaq ayat 1 – 5 : 

 
َ
َقل

ۡ
َم ِبٱل

َّ
ِذي َعل

َّ
َرُم ٱل

ۡ
ك
َ ۡ
َك ٱۡل  َوَربُّ

ۡ
َرأ

ۡ
ٍق ٱق

َ
َن ِمۡن َعل نَسَٰ ِ

ۡ
َق ٱۡل

َ
ل
َ
َق خ

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
َك ٱل ِ

 ِبٱۡسِم َرب 
ۡ
َرأ

ۡ
َم ٱق

َّ
ِم َعل

ۡم 
َ
ۡم َيۡعل

َ
َن َما ل نَسَٰ ِ

ۡ
 ٱۡل

 

Artinya :  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,. Dia 

Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.  

 

Pada periode makkiyah telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan 

masyarakat Arab ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam tiga hal pokok, 

yaitu : 

1) Segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Qur’an. 

2) Sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Qur’an, karena 

kebodohan mereka (QS 21:24), keteguhan mereka mempertahankan adat 

istiadat dan tradisi nenek moyang (QS 43:22), dan atau karena adanya 

maksud-maksud tertentu dari satu golongan seperti yang digambarkan oleh 

Abu Sufyan: "Kalau sekiranya Bani Hasyim memperoleh kemuliaan 

nubuwwah, kemuliaan apa lagi yang tinggal untuk kami." 

3) Dakwah Al-Qur’an mulai melebar melampaui perbatasan Makkah menuju 

daerah-daerah sekitarnya. 
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b. Periode Madaniyyah (periode Madinah) yaitu ayat Al-Qur’an yang turun sesudah 

Nabi Muhammad Saw melakukan hijrah ke madinah. Berjumlah  28 Surat. Turun 

selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Qur’an telah dapat 

mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup 

bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yatsrib (yang kemudian diberi nama 

Al-Madinah Al-Munawwarah). Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw adalah Surat Al Maidah ayat 3 : 

رَّ  ...
ُ
َمِن ٱۡضط

َ
 ف

ۚ
َم ِديٗنا

ََٰ
ۡسل ِ

ۡ
ُم ٱۡل

ُ
ك
َ
ۡم ِنۡعَمِتي َوَرِضيُت ل

ُ
ۡيك

َ
َمۡمُت َعل

ۡ
ت
َ
ۡم َوأ

ُ
ۡم ِديَنك

ُ
ك
َ
ُت ل

ۡ
َمل

ۡ
ك
َ
َيۡوَم أ

ۡ
ِفي  ٱل

ِحيٞم  ُفوٞر رَّ
َ
َ غ

َّ
ِإنَّ ٱَّلل

َ
ٖم ف

ۡ
ث ِ ِ
 

ۡيَر ُمَتَجاِنٖف ۡل
َ
َمَصٍة غ

ۡ
 َمخ

 Artinya : ”Pada hari ini telah Ku – sempurnakan untuk kamu agamamu dan 

telah kucukupkan bagimu nikmat –Ku, dan telah Kuridlai Islam itu jadi 

agamamu”.  

 

2. Sejarah pembukuan al-Qur’an 

Adapun sejarah pembukuan (kodifikasi) al-Qur’an dibagi kedalam dua tahap, 

yaitu : 

a. Al-Qur’an pada masa sebelum wafat Rasulullah 

Pada masa ini, Al-Qur’an diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. 

Karena kefasihan dan keindahan bahasanya luar biasa, ia tersebar dengan cepat 

dan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi dalam malam-malam yang gelap, 

kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-

Qur’an yang sedang beliau baca. Kaum Muslimin juga bersungguh-sungguh 

dalam menghapal dan mempelajari Al-Qur’an, karena Nabi s.a.w. diperintahkan 

untuk mengajarkan Al-Qur’an kepada mereka (QS 16:44).  

Setelah Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah, dan urusan kaum Muslimin 

menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk 

memperhatikan keadaan Al-Qur’an, mengajarkan, mempelajari dan 

menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah, dan 

mereka dibebaskan dari wajib militer, seperti ditegaskan dalam Al-Qur’an (QS 9: 

122).  

Dalam kelompok itu terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-

Qur’an, menghapal dan memelihara surat-surat dan ayat-ayatnya. Mereka inilah 

yang kemudian dikenal dengan sebutan al-qurra’ . Ayat-ayat yang diturunkan 
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secara bertahap, ditulis pada papan-papan, kulit domba atau pelepah kurma, dan 

dihapal. 

 

b. Al-Qur’an pada masa sesudah Rasulullah wafat 

Sesudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk 

menghimpun Al-Qur’an dalam  satu  mushaf  menurut urutan turunnya. Dan 

belum enam bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan 

penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta.  

Satu tahun sesudah Rasulullah wafat, pecah perang Yamamah yang 

merenggut korban tujuh puluh orang qurra’. Pada waktu itu khalifah berpikir 

untuk menghimpun surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur’an dalam satu mushaf, 

karena khawatir akan terjadi perang lagi serta khawatir akan punahnya para qurra’ 

dan hilangnya Al-Qur’an karena kematian mereka. Khalifah memerintahkan 

kepada sekelompok qurra` sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Tsabit untuk 

menghimpun Al-Qur’an. Mereka menghimpun dari papan-papan, pelepah-

pelepah kurma, dan kulit-kulit domba yang terdapat di rumah Nabi yang ditulis 

oleh para penulis wahyu, dan tulisan-tulisan yang ada pada sahabat-sahabat yang 

lain. Setelah menyelesaikan penghimpunan itu, mereka menyalin beberapa naskah 

dan dibagikan ke beberapa negeri Islam. 

Sesudah khalifah ketiga mengetahui bahwa Al-Qur’an terancam perubahan 

dan penggantian akibat sikap mempermudah dalam menyalin dan memeliharanya, 

dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah, yakni 

naskah pertama di antara naskah-naskah khalifah pertama, dan memerintahkan 

kepada lima orang sahabat, yang di antaranya Zaid bin Tsabit, untuk menyalin 

mushaf  tersebut. Khalifah ketiga juga memerintahkan agar semua naskah yang 

terdapat di negeri-negeri Islam dikumpulkan dan dikirimkan ke Madinah, 

kemudian dibakar. 

Mereka menulis lima naskah Al-Qur’an. Satu naskah ditinggal di Madinah 

dan empat yang lainnya dibagi-bagikan ke Makkah, Suriah, Kufah dan Basrah. 

Masing-masing satu buah. Ada yang mengatakan bahwa selain lima naskah ini, 

ada satu naskah yang dikirimkan ke Yaman, dan satu lagi ke Bahrain. Naskah 

inilah yang dikenal dengan scbutan Mushaf Imam dan semua naskah Al-Qur’an 

ditulis menurut salah satu dari kelima naskah ini. Semua naskah ini dan mushaf 

yang ditulis melalui perintah khalifah pertama tidak berbeda, kecuali dalam satu 
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