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BAB XII 

ADAB MAKAN DAN MINUM 
Standar 

Kompetensi 
(Akhlak) 

Kompetensi Dasar Tujuan Pembelajaran 

12. Membiasa   
kan prilaku 
terpuji. 

12.1.Menjelaskan 
adab makan dan 
minum. 

Siswa dapat : 
1. Menjelaskan pengertian adab makan dan minum 
2. Menjelaskan tata krama makan dan minum yang 

benar 
3. Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang adab 

makan dan minum. 
 12.2.Menampil kan 

contoh adab makan 
dan minum  . 

 

4. Membedakan kebiasaan makan minum yang baik 
dan yang kurang baik. 

5. Mensimulasikan tata krama (adab) makan dan 
minum dalam berbagai situasi 

 12.3. Memprak 
tekkan adab makan 
dan minum dalam 
kehidupan sehari-
hari. 

 

6. Membiasakan diri bertata krama ketika makan dan 
minum di rumah maupun di kantin sekolah.  

7. Membiasakan diri bertata krama ketika makan dan 
minum di rumah makan, resepsi, atau dalam situasi 
yang lain. 

 
Apa yang dimakan dan diminum seseorang serta bagaimana tata cara dia makan sangat 

berpengaruh terhadap kehidupannya. Dalam hal makan dan minum, manusia dan binatang sama-
sama melakukan dan membutuhkannya. Namun yang membedakan adalah manusia mempunyai 
tata cara (adab), sedangkan binatang menjadikan makan dan minum hanya sekedar untuk 
memuaskan nafsunya. Adab makan dan minum tersebut menjadikan kegiatan makan dan minum 
bagi manusia tidak hanya sekedar untuk memuaskan nafsu saja, namun juga terkandung nilai 
ibadah. 
Untuk lebih jelasnya, pelajarilah pembahasan mengenai adab makan dan minum dalam ajaran 
Islam berikut ini. 
 
A. Tata Krama Sebelum Makan dan Minum 

1. Mencuci tangan terlebih dahlu. 

او  هيدلَ يأْكْلَ غَساد اَنْ يرواه النسائ (ذّا اَر(

Artinya: dan ketika hendak makan beliau mencuci kedua tangannya”  (HR Nasai) 

2. Duduk dengan baik 
Rasulullah memberi contoh makan dengan duduk dan mencela makan dan minum sambil 
berdiri atau berjalan karena dapat menghilangkan  keberkahan makanan. 
Hadits Rasulullah : 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللّهبِيِّ صنِ النسٍ عاَن نا عملُ قَائجالر برشى اَنْ يهن هرواه مسلم (اَن(   

artinya : Diriwayatkan dari Anas r.a. : Sesungguhnya Nabi saw melarang seorang laki-laki 
minum sambil berdiri”. (HR Muslim) 
 

3. Berdoa sebelum makan dan minum.  

Sebelum makan kita diperintahkan untuk berdoa, hal ini mengandung maksud agar kegiatan 
makan dan minum nantinya diberi keselamatan. Makanan dan minuman yang akan kita 
msukkan ke dalam tubuh tidak hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga, namun dapat 
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menjadikan berkah. Energi yang dihasilkan dari makanan tersebut dapat bermanfaat untuk 
menunjang kegiatan kita, baik belajar, bekerja, ibadah dan sebagainya. 
Dimulai membaca Basmalah, dan dilanjutkan berdoa sebagai berikut:        

 

artinya:“Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkahilah rejeki yang telah Engkau limpahkan Kepada 
kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka”.  
 
Bila lupa berdoa dan membaca Basmalah di awal, maka bacalah Basmalah di tengah-

tengahnya karena rasulullah pernah bersabda yang maksudnya adalah apabila salah seorang 

dari kamu bersantap, sebutlah dulu asma Allah, maka jika lupa tidak membaca pada 

awalnya,hendaknya membaca Basmalah sewaktu ingat di tengah-tengah makan, demikian : 

Bismillahi awwalu wa akhirahu     (  ) 

B. Tata Krama Saat Makan 

1. Jangan mencela makannan 

Ketika makan, tidak selalu apa yang kita makan sesuai dengan selera. Bagaimana sikap kita? 
Ajaran Islam melarang mencela makanan. Apalagi mencela makanan di depan orang yang 
memasaknya, hal ini bisa membuat orang tersebut tersinggung. Terlebih lagi jika yang 
memasak makanan itu adalah ibu kamu, maka jangan sekali-kali mencelanya. 
Bila kebetulan kurang berminat terhadap makanan tertentu, jangan mencela. Kalau tidak 
berminat sebaiknya diam dan tidak dimakan. 
Hadis Rasulullah : 

 طَعاما قَطُّ كَانَ صلَّى اللّه علَيه وسلَّمماعاب رسولُ اللّه : بِي هريرةَ رضي اللّه عنه قَالَ عن اَ
 )رواه البخاري ومسلم ( ركَه اَكَلَه وانْ كَرِهه ت اذَا اشتهى شيئًا 

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya : Rasulullah s.a.w tidak pernah mencela 
makanan satu kalipun. Apabila baginda menyukai sesuatu makanan baginda memakannya dan 
kalau tidak menyukainya baginda meninggalkannya.” (HR Bukhari dan Muslim) 
 

2. Jangan makan dengan terburu-buru 

Makan dan minum tidak boleh dilakukan dnegan terburu-buru karena dikhawatirkan 

menjadikan kerja organ-organ pencernaan di dalam, tubuh bekerja dengan tidak sempurna. 

Makanlah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. 

 اذَا وضع عشاُء اَحد صلَّى اللّه علَيه وسلَّمقَالَ رسولُ اللّه : بنِ عمر رضي اللّه عنهما قَالَا عنِ
الص تمياُقهنغَ مفْري تض حلَنجعالَياِء وشا بِالعُءودالةُ فَاب 

 )رواه البخاري ومسلم ( 

artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila 
dihidangkan makanan di hadapanmu, sedangkan waktu shalat sudah datang, maka hendaklah 
kamu makan terlebih dahulu. Janganlah kamu terburu-buru, lakukan shalat setelah kamu 
selesai makan. (HR. Bukhari dan Muslim) 
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3. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan 

Cara makan dengan menggunakan tangan kanan juga untuk membedakan cara makan manusia 
dengan syaitan. Syaitan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Kita tahu bahwa 
syaitan merupakan makhluk yang tercela, sehingga sangat senang melakukan hal-hal yang 
tercela termasuk ketika dia makan dengan menggunakan tangan kirinya. 
Hadits Rasulullah : 

 ا اَكَلَ اَحدكُم فَلْيأْكُلْ بِيمينِه قَالَ اذَ صلَّى اللّه علَيه وسلَّمابنِ عمر رضي اَنَّ رسولُ اللّه  عنِ
برشيو هالمأْكُلُ بِشطَانَ يينَّ الشفَا نِهيمبِي برشفَلْي رِبذَا شاو   هالمرواه مسلم (بِش( 

artinya : Diriwayatkan dari ibnu Umar r.a : Rasulullah SAW bersabda ketika kamu makan 
makan lakukan dengan tangan kanan, ketika minum juga dengan tangan kanan. Karena 
sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya ( HR Muslim) 

 
4. Mengambil makanan yang paling dekat jangan mengambil yang jauh dari hadapannya. 

Ketika kita makan bersama orang banyak dengan bermacam-macam makanan yang 
dihidangkan, maka ambillah yang kamu sukai dan yang terdekat. Bila menjangkau yang jauh, maka 
tampak tidak sopan. Apabila kita memang sangat menyulai makanan yang letaklnya jauh dari 
jangkauan kita, maka mintalah tolong orang yang terdekat untuk menggeser atau 
mengambilkannya. Diceritakan dalam sebuah hadis : 

 

 وكَنت علَيه وسلَّم صلَّى اللّهكُنت في حجرَِ رسولُ اللّه : عنِ عمربنِ اَبِي سلَمةَ رضي اللّه عنه قَالَ
 )رواه البخاري ومسلم ( بِيمينِك وكُلْ مما يليك   يدي تطيش في الصحفَة فَقَالَ لي ياغُالم سمِّ اللّه وكُلْ 

Artinya : Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah r.a katanya: Aku pernah berada di bawah 
dekat Rasulullah s.a.w. waktu makan, tanganku terulur hendak menjangkau talam, lalu 
Rasulullah s.a.w bersabda kepadaku: Wahai anak muda! Bacalah Basmalah, makanlah dengan 
tangan kanan dan dahulukan dengan makanan yang terdekat denganmu”  
( HR Bukhari dan Muslim) 

5. Menghabiskan makanan, jangan ada yang tersisa, karena kita tidak mengerti bagian mana yang 
mengandung berkah. 

6. Tidak langsung menghabiskan minuman dalam jumlah tertentu Nabi memberi contoh : bahwa 
apabila minum satu gelas, hendaklah dua atau tiga kali, mulailah dengan bacaan basmalah dan 
akhiri dengan hamdalah. 

7. Tidak meniup makanan dan minuman karena panas 
Bila seseorang meminum minuman yang panas, janganlah ditiup dan tunggulah hingga dingin, 
karena tiupan itu membawa racun. 

8. Tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum, karena hal itu merupakan perbuatan syetan. 
 
C. Tata Krama Sesudah Makan 

1. Membersihkan tangan dan mulut setelah makan. 
2. Berdoa setelah makan dan minum 

Setelah makan danminum jangan lupa berdoa. Dalam doa tersebut mengandung maksud kita 
bersyukur memuji Allah SWT karena telah menyelesaikan makan dan minum. Doa tersebut 
juga dapat menjadikan keberkahan terhadap apa yang telah kita makan. 

  Doa tersebut sebagai berikut : 



Artinya:”Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum, dan   telah 
menjadikan kami sebagai seorang yang muslim”. 


