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Sebentar lagi, kita akan memasuki bulan Ramadhan. Dimana pada bulan 

Ramadhan, kita dapat melakukan salah satu ibadah wajib yaitu berpuasa. Puasa 

Ramadhan merupakan pelaksanaan dari Rukun Iman yang keempat yang telah 

diperintahkan oleh Allah SWT kepada seluruh hamba-Nya yang beriman. Allah SWT 

telah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 183 : 

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”  

Allah SWT memberikan perintah dan larangan adalah untuk yang terbaik 

bagi hambanya. Ketika Allah melarang kita melakukan sesuatu, maka memang sesuatu 

itu adalah hal yang buruk dan akan membawa keburukan bagi kita hambanya yang 

melanggar larangannya. Sebaliknya, apa yang diperintahkan oleh Allah SWT berarti 

adalah sesuatu yang baik bagi kita dan membawa manfaat bagi kita hambanya yang 

taat dalam menjalankan perintahnya. Seperti berpuasa, Allah memerintahkan kita 

untuk berpuasa Ramadhan, berarti berpuasa adalah hal yang akan membawa kebaikan 

bagi kita yang menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. 

Tugas IPA kali ini adalah berhubungan dengan persiapan kita menyambut 

bulan Suci Ramadhan dan persiapan kita untuk menjalankan Puasa Ramadhan. Dalam 

Tugas kali ini, kalian akan melihat beberapa video kaitan antara puasa dengan 

mekanisme yang terjadi didalam tubuh kita, kemudian menjawab pertanyaan-



pertanyaan yang telah disediakan. Video yang akan kalian lihat ada 4 macam yaitu 

tentang : 

1. Manfaat Berpuasa bagi kesehatan tubuh 

2. Sahur yang baik sehingga dapat meringankan puasa 

3. Emosi pada saat puasa dan mekanismenya dalam tubuh kita 

4. Berbuka dengan yang manis untuk mengakhiri puasa dengan baik 

Setelah mengerjakan tugas IPA kali ini, Semoga kita menjadi lebih siap menyambut 

bulan suci Ramadhan dan siap berpuasa Ramadhan secara sabar dan Ikhlas agar 

memperoleh rahmat serta rido dari Allah SWT. Amiiin…. 

Jika Kalian sudah siap mengerjakan, klik LINK dibawah ini : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct7kz0skEqbpcMEuBrpOeTItPFftpXiV_b

GJi4P_qOehY08w/viewform?usp=sf_link 

 

^_^ SELAMAT MENGERJAKAN ^_^

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct7kz0skEqbpcMEuBrpOeTItPFftpXiV_bGJi4P_qOehY08w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct7kz0skEqbpcMEuBrpOeTItPFftpXiV_bGJi4P_qOehY08w/viewform?usp=sf_link


 


