
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   satu mud dari mereka, bahkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sebaik-baik manusia                                 

adalah generasiku, 

kemudian setelahnya, 

kemudian setelahnya.” 

(HR Bukhari Muslim) Orang-orang yang terdahulu lagi 

yang pertama-tama (masuk 

Islam) dari golongan muhajirin 

dan anshar dan orang-orang 

yang mengikuti mereka dengan 

baik, Allah ridha kepada mereka 

dan merekapun ridha kepada 

Allah (QS At-Taubah : 100) 

  

“Jangan cela para Sahabatku! 

Jika sekiranya kalian berinfaq 

emas sebesar gunung Uhud, 

niscaya tidak akan menyamai 

satu mud dari mereka, bahkan 

tidak setengahnya.” 

(HR Bukhari) 

Kumpulkanlah nama 

para Sahabat gggg agar 

bentuk bintangamu 

sempurna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abu Bakar 

as-Siddiq 

z 

 Umar bin 

al-Khattab 

z 

 Sa’ad bin 

Abi Waqash 

z  

 Thalhah bin 

Ubaidillah

z 

 Utsman   

bin Affan 

z 

 Ali bin Abi 

Thalib z 

 

 Hudzaifah 

bin al-

Yaman z 

 Bilal bin 

Rabah z 

 

 Khalid bin 

al-Walid 

z 

 
Abu 

Hurairah 

z 

 
Abu 

Ubaidah bin 

al=Jarrah 

z 

 
Zubair  bin 

al-Awam 

z 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salman al-

Farisi z 

 Abdur-

rahman bin 

Auf z 

 Ibnu Abbas 

z 

 

 
Mu’adz bin 

Jabal z 

 
Ummu 

Sulaim x 

 
Mushab bin 

Umairz 

 
Ummu 

Aiman x 

     

 

 
 

 Ibnu 

Ma’sud 

z 



  

      
 

      
 

      
 



Beliau adalah orang pertama dari 

golongan laki-laki yang masuk Islam. 

Beliau adalah sahabat yang paling utama 

dan yang paling dicintai Nabi n. Dia 

menyertai Nabi n berhijrah dan 

berlindung di gua Hira, dan juga Khalifah 

yang pertama sepeninggal Rasulullah n. 

Belaiu wafat pada tahun 13 H dan 

dikuburkan di sisi kuburan Rasulullah .n  

Beliau khalifah keempat yang dibai

merupakan orang pertama dari golongan 

pemuda yang masuk Islam. 

sepupu Nabi yang diberi gelar Abu 

Thurab, dan menikah dengan Fatim

Zahra puteri Nabi n

tangguh di medan perang dan memiliki 

ilmu yang luas. Dialah yang ditunjuk 

sebagai panglima pada perang Khaibar

Beliau adalah Khalifah ketiga yang  pada 

pemerintahannyalah seluruh tulisan-tulisan 

wahyu dikumpulkan, kemudian disusun 

menurut susunan yang telah ditetapkan oleh 

Rasulullah n sehingga menjadi sebuah kitab 

(suci) sebagaimana yang kita dapati sekarang. 

Beliau menikahi 2 orang puteri Nabi n 

meninggal karena dibunuh para penghianat 

dan dikuburkan di Baqi’. 

 

Beliau bergelar Al-Faruq yang dengannya 

Allah memuliakan Islam. Dia adalah 

kedua sesudah Abu Bakar. Di

kekhalifaannya, Islam berkembang seluas

luasnya dari Timur hingga ke Barat, kerajaan 

Persia dan Romawi Timur dapat 

ditaklukkannya dalam waktu hanya satu 

tahun. Beliau meninggal pada akhir tahun 23 

H karena dibunuh, dikuburkan berdekatan 

dengan Abu Bakar dan Rasulullah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ah keempat yang dibai’at, 

pertama dari golongan 

yang masuk Islam. Belaiu adalah 

yang diberi gelar Abu 

dan menikah dengan Fatimah az-

n Dia dikenal sangat 

tangguh di medan perang dan memiliki 

Dialah yang ditunjuk 

sebagai panglima pada perang Khaibar. 

Faruq yang dengannya 

Allah memuliakan Islam. Dia adalah  khalifah 

kedua sesudah Abu Bakar. Di zaman 

kekhalifaannya, Islam berkembang seluas-

luasnya dari Timur hingga ke Barat, kerajaan 

Persia dan Romawi Timur dapat 

ditaklukkannya dalam waktu hanya satu 

au meninggal pada akhir tahun 23 

, dikuburkan berdekatan 

dengan Abu Bakar dan Rasulullah n. 



Masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar 

Siddiq  selalu aktif disetiap peperangan selain 

Perang Badar. Dalam perang Uhud, beliaulah 

yang melindungi Rasulullah n sehingga 

terhindar dari mata pedang musuh, sehingga 

putus jari-jari beliau. Beliau gugur dalam 

Perang Jamal dimasa pemerintahan Ali Bin Abi 

Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan 

di Basrah 

Beliau adalah da’I pertama yang diutus oleh 

Rasulullah ke negeri Yaman.

salah satu dari 70 orang Yastri

kepada Nabi n pada Bai’atul Aqabah. 

salah satu dari 6 orang pengumpul Al

di masa hidup Nabi n

bahwa di antara umatnya, beliau

orang yang paling mengetahui me

perkara halal dan haram.

Beliau bersal dari Persia. Ayahnya adalah 

seorang pemuka agama Majusi. Lalu beliau 

melarikan diri dan berpindah dari satu 

wilayah ke wilayah yang lain dalam rangka 

mencari agama yang benar. Sampai akhirnya 

dia bertemu Rasulullah, masuk Islam dan 

menjadi salah seorang sahabat yang mulia. 

Atas usulnya pula, kaum muslimin menggali 

parit dalam perang Khandaq. 

Beliau adalah sahabat yang masuk Islam 

beberapa hari sebelum perang Khaibar.

adalah salah seorang ahlus Suffah, orang

orang yang tinggal di samping masjid k

tidak memiliki rumah. 

menyertai dan belajar Nabi 

bersemangat menuntut ilmu, bahkan lebih 

mendahulukannya dari pada kegiatan lainnya. 

Beliau adalah  sahabat yang paling banyak 

meriwayatkan hdits Nabi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pertama yang diutus oleh 

Rasulullah ke negeri Yaman. Dia merupakan 

orang Yastri yang berbai’at 

pada Bai’atul Aqabah. Dia 

satu dari 6 orang pengumpul Al-Qur’an 

n. Rasulullah berkata 

di antara umatnya, beliau adalah 

orang yang paling mengetahui mengenai 

kara halal dan haram. 

Beliau adalah sahabat yang masuk Islam 

perang Khaibar. Beliau 

adalah salah seorang ahlus Suffah, orang-

orang yang tinggal di samping masjid karena 

tidak memiliki rumah.  Beliau sangat rajin 

menyertai dan belajar Nabi n, Beliau sangat 

bersemangat menuntut ilmu, bahkan lebih 

mendahulukannya dari pada kegiatan lainnya. 

sahabat yang paling banyak 

meriwayatkan hdits Nabi n.  



Beliau termasuk wanita pertama dari 

penduduk Madinah yang masuk Islam dan 

mengajarkan Islam kepada anaknya Anas bin 

Malik dan menyerahkan anaknya tersebut 

untuk menjadi pembantu Rasulullah n,. 

Setelah suaminya pergi ke Syam karena benci 

dengan agamanya dan meninggal di sana, 

beliau kemudian menikah dengan Abu 

Thalhah dengan mahar  keislaman Abu 

Thalhah. 

Beliau dikenal dengan gel

(penterjemah) Qur’an’ karena kedalaman 

pemahamannya terhadap Al

berkah atas doa Nabi 

berusia 13 tahun ketika Nabi 

masa kecilnya dihabiska

Rasulullah dan menimba ilmu dari beliau 

Dia juga mendapat julukan 

karena pengetahuannya yang s

mendalam akan sunnah Nabi 

Beliau dikenal sebagai mu’adzin Rasulullah 

n.Dia masuk Islam ketika masih menjadi 

budak. Ia disiksa oleh tuannya, yang 

menjemurnya di tengah terik matahari dan 

menindih badannya dengan batu besar, dan 

berbagai siksaan lainnya, namun dia tetap 

bertahan dengan keislamannya. Kemudian 

Abu Bakar membelinya dan membeaskan 

dirinya, sehingga dia bisa ikut menyertai 

Rasulullah n. 

Beliau merupakan keturunan Makkah namun 

lahir dan besar di Madinah. Beliau dijuluki 

‘Pemegang Rahasia Rasulullah 

hanya kepadanya Rasulu

nama-nama orang munafiq serta niat jahat 

mereka hendak mencelakakan Nabi 

n.Darinya pula banyak diriwayatkan hadits

hadits tentang fitnah kare

bertanya kepada Rasulullah tentang 

keburukan agar tidak terjatuh ke dalamnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al dengan gelar ‘Turjumanul 

Qur’an’ karena kedalaman 

pemahamannya terhadap Al-Qur’an , sebagai 

berkah atas doa Nabi n baginya. Dia baru 

berusia 13 tahun ketika Nabi n wafat, namun 

masa kecilnya dihabiskan untuk menemanri 

Rasulullah dan menimba ilmu dari beliau n. 

Dia juga mendapat julukan ‘ulama umat ini’ 

karena pengetahuannya yang sangat 

mendalam akan sunnah Nabi n. 

Beliau merupakan keturunan Makkah namun 

lahir dan besar di Madinah. Beliau dijuluki 

‘Pemegang Rahasia Rasulullah n’ karena 

hanya kepadanya Rasulullah menyebutkan 

nama orang munafiq serta niat jahat 

mereka hendak mencelakakan Nabi 

Darinya pula banyak diriwayatkan hadits-

nah karena beliau sering 

bertanya kepada Rasulullah tentang 

keburukan agar tidak terjatuh ke dalamnya. 



Salah seorang shabat yang dijanjikan masuk 

surge, masuk Islam juga karena Abu Bakar 

Siddiq, ikut berhijrah sebanyak dua kali ke 

Habasyah dan mengikuti semua peperangan. 

Beliau menikah dengan Asma bint Abu Bakar. 

Seorang pahlawan pemberani yang 

membelah pasukan musuh berulang-ulang 

dalam perang Yarmuk. Belau gugur dalam 

perang Jamal dan dikuburkan di Basrah. 

Beliau adalah seorang pemuda Qurai

terpandang dan berasal dari keluarga yang 

kaya. Dia termasuk as

(orang yang pertama masuk Islam) dan 

meninggalkan kedudukan dan kekayaan orang 

tuanya hijrah bersama Nabi 

adalah duta pertama 

penduduk Yastrib (Madinah), dan 

dirinya banyak kabilah di Yastrib yang masuk 

Islam. Beliau mati syahid di perang Uhud.

Beliau adalah pengasuh Nabi n yang sangat 

dikasihi oleh Nabi n. Ketika Rasulullah wafat, 

Abu Bakar dan Umar datang mengunjunginya 

dan mendapatinya sedang menangis. Ketika 

ditanya alasan dia menangis, dia berkata, 

“…aku menangis karena wahyu telah terputus 

dari langit…”Ucapan ini membuat Abu Bakar 

dan Umar g menangis bersamanya. 

Beliau orang ke enam yang

usia muda. Dia dikenal sebagai orang yang 

paling paham akan Al

orang pertama selain Nabi 

Al-Qur’an di hadapan kafir Qura

n bersabda: “Barangsiapa yang 

membaca Al-Qur’an tepat seperti 

diturunkannya, hendaklah ia

seperti bacaan Ibnu Ummu Abdun.”

Ahmad)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Beliau adalah seorang pemuda Quraisy yang 

terpandang dan berasal dari keluarga yang 

Dia termasuk as-sabiqunal awwalun 

(orang yang pertama masuk Islam) dan 

meninggalkan kedudukan dan kekayaan orang 

tuanya hijrah bersama Nabi n. Dia juga 

adalah duta pertama yang diutus kepada 

astrib (Madinah), dan melalui 

dirinya banyak kabilah di Yastrib yang masuk 

. Beliau mati syahid di perang Uhud. 

Beliau orang ke enam yang masuk Islam, di 

muda. Dia dikenal sebagai orang yang 

paling paham akan Al-Qur’an. Dia adalah 

selain Nabi n yang membaca 

Qur’an di hadapan kafir Quraisy. Rasulullah 

bersabda: “Barangsiapa yang suka 

Qur’an tepat seperti 

diturunkannya, hendaklah ia membacanya 

Ibnu Ummu Abdun.” (HR 

Ahmad) 



Beliau dikenal sebagai ‘Amin (kepercayaan) 

umat ini’. Masuk Islam sehari setelah Abu 

Bakar z, turut berhijrah ke Habasyah pada 

periode kedua. Pada perang Uhud, beliau 

mencabut 2 anak panah dari pipi Rasulullah 

n hingga tanggal gigi serinya. Meninggal 

pada tahun 18 H di urdun (Syam) karena 

wabah penyakit, dan dimakamkan di Urdun 

yang sampai saat ini masih sering diziarahi 

oleh kaum Muslimin. 

    Beliau adalah orang 8 orang pertama yang 

masuk Islam, dan salah satu dari 10 org yang 

dijanjikan akan masuk Surga.Namanya adalah 

Abu Amr, namun setelah 

menggantinya dengan Abdurrahman. Beliau 

ikut berhijrah 2 kali ke Habasyah.

20 luka bekas tusukan dari perang Uhud. 

Beliau seorang pedaga

di antara para sahabat dan sangat dermawan 

terhadap kerabatnya dan 

Beliau masuk Islam setelah perjanjian 

Hudaibiyah pada tahun 7 H. Ia adalah seorang 

pahlawan yang gagah berani dan ahli siasat 

perang. Melalui dirinya Allah menyelamakan 

panji pasukan Muslim pada perang Mu’tah  

dan mematahkan 9 pedang dalam 

pertempuran melawan musuh. Sejak saat itu 

Rasulullah menggelarinya “Syaifullah (Pedang 

Allah).  

Beliau termasuk dalam 

awwalun(orang yang pertama masuk Islam). 

Ketika ibunya bersumpah tidak akan makan 

sampai dia keluar dari Islam, dia tetap 

berpegang kepada agamanya, hingga turun 

QS Luqman ayat 15, 

pemanah ulung yang melindungi Nabi di 

perang Uhud. Pada penaklukkan Madain, dia 

memimpin ribuan pasukan menyeberangi 

sungai Tigris seperti berjalan di atas daratan.

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Beliau adalah orang 8 orang pertama yang 

masuk Islam, dan salah satu dari 10 org yang 

dijanjikan akan masuk Surga.Namanya adalah 

Abu Amr, namun setelah masuk Islam Nabi n 

dengan Abdurrahman. Beliau 

berhijrah 2 kali ke Habasyah. Dia memiliki 

20 luka bekas tusukan dari perang Uhud. 

gang sukses,  paling kaya 

di antara para sahabat dan sangat dermawan 

kerabatnya dan  fakir miskin. 

Beliau termasuk dalam as-sabiqunal 

(orang yang pertama masuk Islam). 

Ketika ibunya bersumpah tidak akan makan 

sampai dia keluar dari Islam, dia tetap 

berpegang kepada agamanya, hingga turun 

 Beliau adalah seorang 

pemanah ulung yang melindungi Nabi di 

perang Uhud. Pada penaklukkan Madain, dia 

memimpin ribuan pasukan menyeberangi 

sungai Tigris seperti berjalan di atas daratan. 
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Tujuan permainan: Memperkenalkan kepada anak beberapa Sahabat Rasulullah n dan keutamaan 

mereka.  

Hasil yang ingin dicapai:  

1. Anak-anak mengetahui keutamaan para sahabat dibanding seluruh manusia yang datang 

setelah mereka berdasarkan nash Al-Qur’an dan As-Sunnah.  

2. Anak-anak dapat mengetahui beberapa nama Sahabat dan dan sekilas kehidupan merreka. 

3. Menumbuhkan rasa cinta kepada para Salafush Shaleh dan semangat untuk mengikuti jejak 

mereka. 

Persiapan: 

1. Cetak / pinti lah papan permainan (hal 1 dari file ini) di atas karton sebanyak 4 kali. Untuk 

permainan ini kami buat untuk 4 orang dengan jumlah sahabat Rasulullah  yang akan 

diperkenalkan sebaganyak 20 orang. Anda dapat menambahnya lagi jika meninginkannya. 



2. Guntinglah nama para sahabat yang berbentuk segi tiga beserta kartu-kartu pertanyaan. 

Tersedia juga segi tiga yang kosong, yang dapat anda gunakan bila ingin menambah jumlah 

pemain serta nama sahabat yang akan diperkenalkan dalam permainan. 

3. Papan permainan beserta kelengkapan bermain sebaiknya di-laminating agar tidak mudah 

rusak. 

4. Akan lebih bermanfaat bila terlebih dulu menjelaskan sekilas keutamaan para Sahabat 

berdasarkan ayat Al-Qur’ann dan hadits yang disertakan pada papan permaianan. 

Tata Cara Bermain: 

1. Masing-masing anak mengambil 1 lembar papan permaian dan memilih 5 segi tiga berwarna 

kuning yang berisi nama para sahabat secara acak. 

2. Seluruh kartu pertanyaan disimpan dalam keadaan terbalik dan di sebar di atas meja. 

3. Mintalah salah satu anak untuk mengambil kartu pertanyaan secara acak dan 

membacakannya. Jika mereka belum pandai membacanya dapat dialihkan kepada orang 

lain. 

4. Sebutkanlah jawaban yang benar kepada anak-anak jika mereka tidak mengetahui 

jawabannya (karena memang tujuan permainan ini baru memperkenalkan). 



5. Bagi anak yang memiliki nama yang disebutkan, maka dia dapat menempatkan nama 

tersebut pada bagian segi tiga  dari gambar bintang yang terdapat pada papan permainan. 

6. Lanjutkanlah permainan kepada anak yang berikutnya, sampai kartu pertanyaan habis. 

7. Anak yang pertama kali mendapatkan bentuk bintang sempurna berwarna kuning adalah 

pemenangnya. 

8. Hadiah adalah sesuatu yang selalu menarik bagi anak-anak. Berikanlah hadiah meskipun 

yang sangat sederhana sebagai motivasi bagi anak-anak. 

Lain-lain: 

Bila permainan ini diberikan kepada anak-anak telah memiliki pengetahuan mengenai 

sirah Sahabat sebelumnya, maka digunakan segi tiga kosong secukupnya, dan diberikan 

kepda anak yang menjawab dengan benar untuk mengisi bagian bintang yang kosong pada 

papan permainan. Yang paling banyak memberikan jawaban yang benar adalah yang lebih 

dulu memenangkan permainan. 


