
HAL MENARIK TENTANG KAKBAH!

BENAR / SALAH YA?



Kakbah adalah tempat istimewa umat Islam yang juga disebut dengan RUMAH ALLAH! 
Jutaan umat islam dari seluruh penjuru dunia berkunjung setiap tahun untuk berdoa

dan beribadah kepada Allah di depan Kakbah.

Tahukah kamu? 



Kakbah terletak di kota Mekkah, Saudi Arabia.
Yakni, kota tempat kelahiran Nabi Muhammad yang
juga merupakan salah satu tempat yang paling
sering dikunjungi oleh orang orang dari seluruh
dunia. 
Yuk kita mengenal hal menarik tentang kakbah! 



Ka'bah berukuran kecil dengan bentuk lingkaran



Ka'bah merupakan bangunan 
kubus terbuat dari granit yang 
memiliki 4 sudut yang memiliki 
ketinggian sekitar 13,1 meter 
dan lebar 10-12 meter. 

SALAH



Ka'bah di selimuti kain hitam bersulam emasKa'bah di selimuti kain hitam bersulam emas



Kain hitam bersulam emas yang 
menyelimuti ka'bah disebut 

KISWAH. Fakta menariknya, kiswah 
diganti hanya satu kali dalam 

setahun yaitu pada malam Idul Adha.

BENAR



Batu Hitam yang berada di sudut ka'bah adalah 
meteor 

Ka'bah di selimuti kain hitam bersulam emas
Batu Hitam yang berada di sudut ka'bah adalah 

meteor 



Batu Hitam yang sering disebut Hajar Aswad
berada di sudut ka'bah dikirim oleh Allah SWT
kepada Nabi pertama, yaitu Nabi Adam (SAW).

Ketika batu itu dibawa dari Surga ke bumi,
warnanya putih bersih. Warnanya berubah menjadi

hitam karena semua dosa di bumi

SALAH

Hajar aswad merupakan tanda start mulainya tawaf



Batu Hitam yang berada di sudut ka'bah adalah 
meteor 

Ka'bah di selimuti kain hitam bersulam emas
Air zam-zam merupakan air 

terbaik di bumi



Air zam zam berlokasi di dalam Masjid Al-Haram sekitar 20 
meter dari Ka'bah. Asal usul munculnya air zam-zam yaitu ketika 
Siti Hajar berusaha mencari air untuk anaknya, Nabi Ismail AS. Ia 
berlari tujuh kali bolak-balik di tengah padang pasir di antara 
dua bukit Safa dan Marwa. Tidak menemukan apapun, Nabi Ismail 
AS tiba-tiba menghentakkan kakinya dan muncullah mata air 
yang masih mengeluarkan airnya hingga saat ini.
Selain itu, air zam-zam sangat banyak memiliki manfaat looh !

BENAR Rasulullah SAW. Bersabda, "Sebaik-baiknya air di 
muka bumi ini ialah air zamzam." (H.R Ahmad)

bukit safa

bukit marwa



Batu dengan jejak kaki di depan Kabbah, adalah 
jejak kaki Nabi Muhammad SAW



Batu dengan jejak kaki di depan Ka'bah merupakan 
jejak kaki Nabi Ibrahim yang disebut Maqam Ibrahim. 
Jejak kaki itu terukir di batu saat Nabi Ibrahim berdiri 
membangun Kabbah.

".... Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat 
shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan 
Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang 
thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". Q.S Al 
Baqarah : 125

SALAH



Berkunjung Mekkah dengan niat ibadah 
dikenal sebagai haji atau umrah



BENAR
Haji berarti mengunjungi 
baitullah (kakbah) untuk 

melengkapi rukun Islam yang 
kelima. Baitullah atau kakbah 

terletak di mekkah, Arab Saudi



Pesawat tidak bisa terbang di 
atas Ka'bah 



Pesawat tidak bisa terbang di atas Ka'bah karena 
daya tarik magnet atau gravitasi yang kuat. Hal ini 
menyebabkan pesawat akan mengalami kesulitan 
untuk mempertahankan ketinggiannya. Selain itu 
tidak ada bandara di kota Mekah. 

BENAR

Lokasi Ka'bah terletak di pusat dunia yaitu persis di 
tengah bumi: tidak satu inci pun ke kiri atau ke kanan!



HAL MANA YANG PALING MENARIK BAGI SAHABAT ALIF?
Yuk kita buat miniatur kakbah kita sendiri dan bereksperimen dengan bubble blower 

sebagai ilustrasi air zam zam! 

Find more activities at : alifiqra.id/tst

http://alifiqra.id/tst


Sumber Materi

Mecca The Sacred City - Kaaba Facts for Kids | Educational Videos by Mocomi - YouTube

https://lifeinsaudiarabia.net/why-dont-airplanes-fly-over-holy-kaaba/

Kaaba  Facts for Kids (kiddle.co)

20 Must-Know Kaaba Facts For Kids To Introduce Them To Religion (zamzam.com)

Canva.com

Pinterest.com


