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1.  Q.S. Al-Baqarah: 30 

 a.  Bacaan dan Terjemahan 

              

                

            

                 

 
Artinya: 
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada 
Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 
akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui."(Q.S. Al-Baqarah [2]: 30) 

 
b. Terjemahan harfiyah 

Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Orang yang berbuat 
kerusakan 

  Ketika bersabda    

Menumpahkan 
darah 

    
 

Tuhanmu  

Kami   
 

Bagi malaikat    

PENCIPTAAN MANUSIA DAN 
TUGASNYA DI MUKA BUMI 

BAB I 

 
Memahami ayat-ayat Al-Qur’an 
tentang manusia dan tugasnya 
sebagai kholifah di muka bumi 
 
 
 
 
 
1. Membaca Q.S. Al-Baqarah 

ayat 30, Al-Mukminun ayat 
12 – 14, Az-Zariyat ayat 56, 
An-Nahl ayat 78 

2. Menyebutkan arti Q.S. Al-
Baqarah ayat 30, Al-
Mukminun ayat 12 – 14, 
Az-Zariyat ayat 56, An-Nahl 
ayat 78 

3. Menampilkan perilaku 
sebagai khalifah di bumi 
seperti terkandung dalam 
Q.S. Al-Baqarah ayat 30, Al-
Mukminun ayat 12 – 14, 
Az-Zariyat ayat 56, An-Nahl 
ayat 78 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

A. RINGKASAN MATERI 
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Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Kami bertasbih 
dengan memuji-Mu 

  
 

Pencipta   

Kami menyucikan-
Mu 

  
 

Di bumi   

Aku lebih 
mengetahui 

 
 

Khalifah (manusia)   

Apa yang tidak 
kamu ketahui 

   
 Apakah Engkau 

menciptakan 
   

 
c. Tajwid 

No Hukum Sebab Contoh Kata 

1 Mad tabi’i  Qof bertemu alif   

2 Mad wajib muttasil  
Alif bertemu hamzah dalam 
satu kalimat  

      

3 Ikhfa’  Dommatain bertemu fa     

4 Mad jaiz munfasil  
Waw terdapat  alif dalam 
satu kalimat bertemu 
hamzah dalam kalimat lain  

    

5 Qolqolah sughro  Huruf jim sukun     

6 Mad tabi’i  Fa bertemu ya    

7 Idgham bighunnah  Nun mati bertemu ya    

8 Mad wajib muttasil 
Alif bertemu hamzah dalam 
satu kalimat 

   

9 Mad ‘arid lissukun  
Sesudah huruf mad (waw) 
ada huruf hidup  

    

 
d. Isi Kandungan 

1) Allah menciptakan menusia di bumi sebagai khalifah (pemimpin/ pengatur/ 
pembimbing)  

2) Malaikat mempertanyakan penciptaan manusia (khalifah) yang menurutnya 
bahwa manusia nantinya hanya akan berbuat kerusakan, saling bermusuhan, 
dan saling berbunuhan. 

3) Tujuan malaikat mempertanyakan penciptaan manusia bukan untuk menentang 
Allah tetapi khawatir dengan akibat yang akan ditimbulkan manusia, malaikat 
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menganggap merekalah yang lebih pantas untuk mengemban tugas, sebab 
mereka selalu tunduk, bertasbih, memuji, dan mensucikan Allah 

4) Allah mengatahui apa yang tidak pernah kita ketahui. 
 

e. Sikap atau Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari  
1) Kita diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah artinya kita harus selalu 

melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-Nya, dan selalu 
memakmurkan bumi.  

2) Jangan pernah merasa bahwa diri kita yang paling pantas dibandingkan orang 
lain untuk mengerjakan sesuatu. 

3) Ilmu itu pada dasarnya merupakan miliknya Allah, dan kita jangan merasa 
memiliki ilmu pengetahuan. 

 
2.  Q.S. Al-Mukminun: 12-14 

 a. Bacaan dan Terjemahan 

                           

                             

                       

 
Artinya: 
“dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) 
dari tanah, kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam 
tempat yang kokoh (rahim), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, 
lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu 
Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan 
daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 
sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. "(Q.S. Az-Zariyat (23): 12-14) 

 
b. Terjemahan Harfiyah 

Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Segumpal daging     
Dan sesungguhnya 
kami telah menciptakan 

  

Tulang belulang    
 

Manusia    

Selimuti / bungkus    
 

Saripati     

Daging    
 

Tanah   

Kami 
menjadikannya 

   
 

Kami menjadikannya  
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Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Makhluk yang 
(berbentuk) lain 

  
 

Setitik mani    

Maha Suci Allah     
 Tempat yang kokoh 

(rahim) 
   

Pencipta yang 
paling baik 

    
 

Segumpal darah   

 
 

c. Tajwid 

Hukum Sebab Contoh Bacaan 

Qolqolah sughro 
Qolqolah kubro terjadi apabila 
huruf qolqolah terletak diakhir 
kata 

 

Qolqolah kubro 
Qolqolah kubro terjadi apabila 
huruf qolqolah terletak diawal 
kata 

  

Idgham bighunnah 

Idgham bighunnah terjadi apabila 

nun mati ( ْن) atau tanwin bertemu 

huruf مْنْوْي 
 ُسَلَلٍةْمِّنْ 

Ikhfa’  
Ikhfa’ terjadi apabila nun mati 
atau tanwin bertemu huruf ikhfa’ 

ٍْ ِْطي   ِمن 

Alif lam syamsiyah 
Ciri alif lam syamsiyah yaitu bunyi 
lam tidak terbaca 

    

Alif lam qomariyah 
Ciri alif lam qomariyah yaitu 
bunyi lam dibaca dengan jelas 

 ال َعَلَقةَْ

Mad tabi’i 

Mad tabi’i terjadi apabila huruf 
hijaiyah dibarengi oleh huruf alif ( 

 (  ي ) ’ya ( و ) waw (ا

   

Mad Arid lissukun 
Alif bertemu hamzah dalam satu 
kalimat 

   

 
d. Isi Kandungan 
 1) Allah menciptakan menusia melalui proses, hal ini memberikan pengajaran 

kepada manusia bahwa segala sesuatu harus melalui proses  
 2) Asal mula manusia (anak Adam) berasal dari saripati tanah, kemudian berubah 

menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal 
daging, lalu tulang belulang, dan tulang belulang tersebut dibungkus dengan 
daging 
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e. Sikap atau Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari  
 1) Setiap keinginan yang kita kehendaki haruslah direalisasikan melalui proses, 

dengan kata lain segala sesuatu itu membutuhkan proses.  
 2) Jangan suka membanggakan diri, karena pada hakikatnya kita diciptakan dari 

salah satu benda yang hina yaitu air mani. 
  
3.  Q.S. Adz-Dzariyat: 56 

a. Bacaan dan Terjemahan 

                 

Artinya: 
“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 
kepada-Ku”. 

 

b. Terjemahan harfiyah 

Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Segumpal daging     
Dan sesungguhnya 
kami telah menciptakan 

   

Tulang belulang   
 

Manusia    

 
 

c. Tajwid 

Hukum Sebab Contoh Bacaan 

Qolqolah kubro 
Qolqolah kubro terjadi apabila 
huruf qolqolah terletak diawal kata 

  

Alif lam qomariyah 
Ciri alif lam qomariyah yaitu bunyi 
lam dibaca dengan jelas 

   

Ikhfa’  
Ikhfa’ terjadi apabila nun mati atau 
tanwin bertemu huruf ikhfa’ 

  

Mad Arid lissukun 
Alif bertemu hamzah dalam satu 
kalimat 

  

 
d. Isi Kandungan 

  1) Tujuan diciptakannya jin dan manusia hanya untuk mengabdi dan beribadah 
kepada Allah.  

   
e. Sikap atau Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari  

  a. Selalu ingat bahwa kita memiliki tugas untuk selalu beribadah kepada Allah, 
karena itulah tujuan kita hidup di dunia ini. 

  b. tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia ini, untuklah kita harus 
mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat dengan selalu melaksanakan 
perintah Allah dan menjahui larangan-Nya. 
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4.  Q.S. An-Nahl: 78 

a. Bacaan dan Terjemahan 

                      

          

Artinya: 
“dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 
bersyukur”. 

 
 

b. Mufrodat 

Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Pendengaran    Allah  

Penglihatan    
 Mengeluarkan 

kamu 
  

Hati   
 

Perut    

Agar Kamu 
Bersyukur 

  
 

Ibumu    

 
  

Tidak Mengetahui  

 
 

c. Identifikasi Hukum Ilmu Tajwid 

Hukum Sebab Contoh Bacaan 

Idgham mimi 
Idgham mimi terjadi apabila 
mim mati bertemu dengan 
mim 

  

Iqlab 
Iqlab terjadi apabila nun 
mati bertemu dengan ba 

   

Alif Lam Syamsiyah 
Ciri alif lam syamsiyah yaitu 
bunyi lam tidak terbaca 

  

Izhar Syafawi 
Izhar syafawi terjadi apabila 
mim mati bertemu dengan 
huruf selain ba dan mim 

 

 
d. Isi Kandungan 
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 1) Allah mengeluarkan kita yang berasal dari perut ibu kita dan dilahirkan dalam 
keadaan tidak mengetahui apa-apa. 

 2) Allah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati agar kita bisa 
bersyukur dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjahui 
semua larangan-Nya.  

   
e. Sikap atau Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari  

 1) Karena kita dilahirkan dari ibu, sudah sepantasnyalah kita menghormati ibu 
kita. 

 2) Bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita anggota badan. 
 3) Salah satu cara bersyukur yaitu selalu bertaqwa kepada Allah. 
 
 
 
 
A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang salah satu jawaban yang 

paling benar ! 
1. Dalam Surah al-Baqarah Ayat 30, 

Allah hendak menjadikan manusia 
sebagai... 
a. Khilafah 
b. Khalifah 
c. Perusak 
d. Imam 
e. Makhluk yang pandai 

2. Khalifah berarti yang menggantikan. 
Yang digantikan dalam hal ini 
adalah... 
a. Jin 
b. Malaikat 
c. Allah 
d. Setan 
e. Iblis 

3. Makhluk yang diciptakan dari nur 
disebut... 
a. Setan 
b. Jin 
c. Manusia 
d. Malaikat 
e. Iblis 

4. Kata  ِْتَشارَُة   ... berartiِاس 

a. Permainan pendapat 
b. Musyawarah 
c. Bertanya 
d. Mengkritik 
e. Menguji 

5. Kata ًَْعَلَقة   dalam Surah al-Mu’minun 

Ayat 14 berarti... 

a. Sperma 
b. Segumpal daging 
c. Saripati tanah 
d. Sesuatu yang bergantung atau 

berdempet didinding rahim 
e. Ovum 

6. Penyebutan kata al-jinn(  َْاجِلن ) yang 

berarti jin dari kata al-ins/manusia(  

 ...karena ( االنس

a. Jin lebih mulia 
b. Jin lebih dahulu diciptakan  
c. Jin lebih pandai 
d. Jin dicipatakan dari api 
e. Manusia diciptakan dari tanah 

7. Berikut ini termasuk ibadah mahdah, 
kecuali... 
a. Salat 
b. Puasa 
c. Zakat 
d. Berzikir 
e. Haji 

8. Yang dimaksud kataاالفئدة              
dalam Surah an-Nahl  Ayat 78 
adalah... 
a. Pendengaran 
b. Daya pikir dan daya kalbu 
c. Penglihatan 
d. Daya pikir 
e. Nafsu 

B. UJI KOMPETENSI 
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9. Penyebutan kata salat sebelum kata 
nusuk atau ibadah dimaksudkan... 
a. Pentingnya salat 
b. Salat adalah ibadah yang ringan 
c. Salat adalah ibadah yag berat 
d. Nabi menyukai salat 
e. Salat dikerjakan pada waktunya 

10. Berikut ini termasuk hal-hal yang 
tersebut dalam kandungan ayat, 
kecuali... 
a. Hidup 
b. Rezeki 
c. Mati 
d. Salat 
e. Ibadah 

11. Agama Islam adalah agama yang 
hanif. Kata hanif  berarti... 
a. Objektif 
b. Dinamis 
c. Lurus 
d. Komprehensif 
e. Campuran 

12. Penjelasan tentang keluarnya 
manusia dari perut ibu tanpa 
mengetahui sesuatu terdapat dalam 
Al-Qur’an Surah... 
a. Al-Baqarah : 30 
b. Al-Bayyinah : 5 
c. Al-Mu’minun 
d. An-Nahl 
e. Al-an’am 

13. Diantara tugas khalifah adalah... 
a. Merusak bumi 
b. Mengadakan pembalakan liar 
c. Mencari kekuasaan 
d. Mengeksploitasi alam 
e. Mewujudkan sistem ilahi 

14. Dalam dialog, malaikat menyatakan 
bahwa manusia akan... 
a. Selalu berbuat baik 
b. Menyucikan Allah 
c. Dapat dipercaya 
d. Membuat kerusakan dan 

mengalirkan darah 
e. Selalu bertasbih 

15. Lafal yang menunjukkan arti rahim 
adalah... 

a. نطفة 

b. طني من سللة 
c. عظما 
d. قرارمكني 
e. املضغة 

 
16. Huruf al apabila bertemu dengan 

salah satu huruf (  ح خ ك م ي ف) 

disebut... 
a. Idgam 
b. Izhar qamariyyah 
c. Izhar 
d. Ikhfa 
e. Idgam syamsiyyah 

17. Apabila ada huruf al bertemu dengan 
huruf jim, dibaca... 
a. Izhar 
b. Idgam 
c. Gunnah 
d. Qalqalah 
e. Ikhfa 

18. Yang termasuk huruf al qamariyyah 
adalah... 

a. ض -ر -س -ج  -ب  
b. ك -ف -و -غ  -ق  
c. ن -ط -ض -ص -ث  
d. س -ي -ط -م -ن  
e. ف -ت -ن -و -ز -ر  

 
19. Bacaan al syamsiyyah terdapat dalam 

bacaan... 

a.  ثُم 
b. الدماء 
c. نقد س 
d. اخلالقني 
e. االنس 

 



 

9 

20. Bacaan al qamariyyah terdapat 
dalam lafal... 

a. االنس 
b. لةسل  

c. طني 
d. ولقد 
e. خلقنا 

 

 

b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat! 
1. Sebutkan tugas-tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi! 
2. Jelaskan tahap-tahap penciptaan manusia dalam Al-Qur’an! 
3. Apa tujuan penciptaan manusia di bumi? 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan idgam syamsiyyah! 
5. Sebutkan huruf-huruf al qamariyyah! 
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1. Q.S. Al-An’am : 162-163 
a. Bacaan dan Terjemahan 

             

              

              

 

Artinya: 
Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, 
ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu 
bagiNya; dan demikian Itulah yang 
diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang 
yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada 
Allah)". (Q.S. Al-An’am: 162-163) 
b. Terjemahan harfiah 

Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Hanya untuk Allah 
Tuhan semesta Alam 

    Katakanlah  

Tiada sekutu baginya   
 

Sesungguhnya  

Dan demikian itulah    
 

Sholatku   

Yang diperintahkan 
kepadaku 

   
 

Ibadahku   

Dan aku    
 

Hidupku   

Yang pertama kali 
menyerahkan diri 
kepada Allah 

   
 

Matiku    

 
 
 

BERIBADAH 

 
 
Memahami ayat-ayat Al-Quran 
tentang keikhlasan dalam 
beribadah 
 
 
 
 
1. Membaca  QS Al An’am: 

162-163 dan Al-Bayyinah: 
5 

2. Menyebutkan arti  QS Al 
An’am: 162-163 dan Al-
Bayyinah: 5 

3. Menampilkan perilaku 
ikhlas dalam beribadah 
seperti terkandung dalam   
QS Al An’am: 162-163 dan 
Al-Bayyinah: 5 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

KEIKHLASAN DALAM 
BAB II 

A. RINGKASAN MATERI 
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c. Tajwid 

 

No Hukum Tajwid Sebab Contoh kata 

(1) (2) (3) (4) 

1 Wajibul Ghunnah Nun yang bertasydid  ِْإن 
2 Mad asli Huruf ya mati ِْت  َصالَْ
3 Mad asli 

Huruf alif mengikuti 
huruf ya yang berbaris 
kasroh 

اىَْيََْمْ وَْ  

4 Mad Arid Lissukun 
Huruf terakhir yang 
berbaris fathah dbaca 
sukun ketika waqaf 

َْ  ال َعَلِمي 
5 Bacaan Pendek 

Huruf alif  setelah huruf 
nun tidak berfungsi  َْواَنَا 

6 Alif lam qomariyah Huruf lam terbaca    
 

d. Isi Kandungan Q.S. Al-An’am: 162-163 
Didalam Al Quran dan tafsirnya jilid 3 Departemen Agama Republik 

Indonesia dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan agar mengatakan 
bahwa sesungguhnya solatnya, ibadahnya, serta semua pekerjaan yang 
dilakukannya hidup dan matinya adalah semata-mata untuk Allah swt.  

Rasul adalah orang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah swt 
dalam mengikuti dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah swt. Dua ayat 
ini mengandung ajaran Allah kepada Muhammad saw yang harus disampaikan 
kepada ummatnya. Bagaimana seharusnya hidup dan kehidupan seorang muslim 
di dalam dunia ini. Semua pekerjaan solat dan ibadah lainnya harus dilaksanakan 
dengan tekun sepenuh hati karena Allah ikhlas tanpa pamrih. Seorng muslim harus 
yakin kepada menentukan hidup mati seseorang. Oleh kaena seorang muslim tidak 
perlu takut mati dalam melaksanakan jihad di jalan Allah dan tidak takut hilang 
kedudukan dalam menyampaikan da’wah Islam, amar ma’ruf nahi mungkar. Ayat 
ini selalu dibaca dalam solat sesudah takbiratul ihram sebagai do’a iftitah kecuali 

kata  ََأومُل اْلُمْسِلِمنْي diganti  َِمَن اْلُمْسِلِمنْي 

e. Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan isi Q.S. 
Al-An’am: 162-163 
1) Selalu mengedepankan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah 
2) Melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati 
3) Merasa senang dan bahagia setiap kali selesai melaksanakan iabadah 

2. Q.S. Al-Bayyinah: 5 
a. Bacaan dan Terjemahan 
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Artinya: 
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan 
supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 
Itulah agama yang lurus. (Q.S. Al-Bayyinah: 5) 

b. Terjemahan harfiah 

Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Yang lurus     Dan tidak    

Mendirikan     
 

Disuruh   

sholat    
 

Kecuali   

menunaikan    
 Supaya mereka 

menyembah 
   

zakat    
 Orang-orang yang 

memurnikan ketaan 
(ikhlas) 

  

Dan demikian itu   
 

baginya   

Agama yang lurus    
 

Agama   

 

c. Tajwid 

No 
Hukum Tajwid 

 
Sebab Contoh kata 

(1) (2) (3) (4) 

1 Mad jaiz munfasil 
Huruf alif dan hamzah 
bertemu pada kata yang 
berbeda 

 

2 Mad wajib Muttassil 
Huruf alif bertemu 
hamzah pada satu kata 

   

3 Mad lazim harfi  
Tanda panjang  pada 
huruf kaf 

   

4 Alif lam syamsiyah Lam tidak terbaca  

 

d. Isi kandungan Q.S. Al-Bayyinah: 5 

Di dalam ayat ini Allah swt memerintahkan kepada umat manusia untuk 
menyembah Allah sebagai perwujudan dari keimanan yang dimilikinya. Didalam 
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melaksanakan perintah Allah yang tergabung dalam perintah wajib dan sunnat 
hendaknya dilakukan dengan mengikhlaskan diri terhadap agama yang lurus. 
Apapun persoalan yang dilakukan diniatkan ibadah kepada Allah swt.  

Di dalam ayat ini secara tegas Allah memerintahkan shalat yang vertikal 
hubungan antara manusia dengan khaliknya. Namun Allah tidak hanya 
memerintahkan untuk berhubungan dengan-Nya tetapi Allah memerintahkan untuk 
saling berhubungan antara sesama manusia melalui pelaksanaan zakat. Kegiatan 
manusia seperti ini merupakan perbuatan menjalankan agama yang lurus yang 
diturunkan untuk manusia hingga akhir zaman.  Sekiranya seluruh ummat manusia 
mampu menjalankan agama yang telah dirurunkan Allah sejak 15 bad yang lalu 
maka dunia ini akan terhindar dari mala petaka yang disebabkan oleh manusia itu 
sendiri, karena manusia telah sadar sebagai khalifah di muka bumi.  

e. Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan isi Q.S. 
Al-Bayyinah:5 

1) Taat kepada Allah 

2) Melaksanakan sholat dengan ikhlas dan khusyu’ 
3) Berzakat dan bersedekah, serta menyantuni fakir miskin 

4) Tidak menyekutukan Allah 

5)  

 
 

a.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang salah satu jawaban yang 
paling benar ! 

 

1. Ibadah yang menjadi tolak ukur amal 
manusia dihari qiamat kelak adalah... 
a. Syahadat  
b. Shohat 
c. Zakat   
d. Puasa 
e. Haji 

2. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh 
Allah adalah agama.... 
a. Islam  
b. samawi  
c. yang dibawa rasul 
d. yang mempunyai kita suci  
e. yang menyeru kebaikan 

3. Kita beribadah mendirikan sholat, 
menunaikan zakat diperuntukkan bagi.... 
a. Allah  
b. Malaikat 
c. nabi  
d. diri sendiri  
e. orang tua 

4. Percaya dan yakin bahwa Allah SWT Esa 
dan menciptakan alam semesta ini 
adalah definisi.... 
a. islam  
b. iman  

c. ihsan  
d. ilham  
e. ikrar 

5. sebuah bacaan dibaca mad thabi’i 
apabila.... 
a. Fathah bertemu alif mati 
b. ya’ mati sebelumnya kasroh 
c. waw mati sebelumnya dommah  
d. hamzah mati di tengah kata 
e. a,b dan c benar 

6. Sebuah agama akan lurus jika seorang 
umatnya melaksanakan.... 
a. Syahadat dan sholat  
b. sholat dan puasa 
c. sholat dan haji  
d. zakat dan puasa  
e. sholat dan zakat 

7. Percaya terhadap keajaiban sebuah 
benda dapat menyembuhkan penyakit 
termasuk perbuatan .... 
a. Musyrik 
b. fasiq  
c. Munafiq 
d. Kafir 
e. mukmin  

B. UJI KOMPETENSI 
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8. Dalam melakukan sesuatu perbuatan 
terutama memberi sesuatu apapun 
harus dengan .... 
a. Terpaksa  
b. mengalah  
c. ikhlas  
d. suruhan  
e. menyakiti 

9. Surat Al an’am ayat 162-163 termasuk 
bacaan dalam sholat, yaitu.... 
a. Tasyahud awal  
b. takbiratul ikhram 
c. doa iftitah 
d. surat Al fatehah 
e. tahiyat  

10. Setiap amal Perbuatan akan diterima 
Allah, tetapi syaratnya harus.... 
a. Rutin  
b. Sabar 
c. terus menerus  
d. ikhlas dan niat  
e. berkesinambungan 

11.        potongan ayat disamping 

terkandung nilai.... 
a. Kejujuran  
b. Keikhlasan 
c. kesabaran  
d. ketuhanan  
e. kedisiplinan 

12. Lafal    dalam surah Al an’am : 162 

terjemahannya adalah.... 
a. Dan sedekahku  
b. dan ibadahku  
c. dan hidupku  
d. dan matiku  
e. dan sholatku 

13. Senantiasa melakukan kebaikan 
walaupun banyak orang yang mencela, 
hal ini termasuk dalam.... 
a. keutamaan sifat ikhlas  
b. ciri orang yang tidak ikhlas  
c. ciri orang yang riya’  
d. sifat orang yang munafiq 
e. sifat orang fasiq 

14.     arti dari lafal disamping 

adalah.... 
a. agama yang diridhoi 

b. agama yang lurus  
c. agama yang baik  
d. agama yang benar  
e. agama yang sempurna 

15. Al Bayyinah dijadikan nama sebuah 
surat dalam Al quran yang memiliki 
arti.... 
a. binatang ternak  
b. bukti yang nyata 
c. sapi betina 
d. angin yang menerbangkan  
e. perhiasan 

16. Orang yang berlaku ihklas disebut .... 
a. saleh 
b. muslim 
c. mukhlis 
d. muhsin 
e. mukmin 

17. Pada lafal     yang bergaris bawah 

terdapat hukum bacaan.... 
a. idghom bighunnah  
b. bilaghunnah 
c. izhar 
d. ikhfa  
e. ghunnah 

18. Dalam lafal    terdapat hukum 

bacaan.... 
a. mad thabi’i  
b. mad badal  
c. mad wajib muttasil  
d. mad jaiz munfasil  
e. mad ‘arid lissukun 

19.       Potongan ayat disamping 

memiliki arti.... 
a. Tuhan para mahkluk  
b. Tuhan yang maha kuasa 
c. Tuhan semesta alam  
d. Tuhan manusia 
e. pengatur alam semesta 

20.   hukum bacaan tajwid dalam kata 

disamping adalah .... 
a. Wajibul Ghunnah 
b. mad thabi’i  
c. Mad badal  
d. mad wajib muttasil .  
e. mad ‘arid lissukun 
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b.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat! 
1. Apa pengertian dari ikhlas? 

2. Sebutkan bentuk-bentuk pengabdian manusia kepada Allah! 

3. Sebutkan keutamaan dari sifat ikhlas! 

4. Agama Islam datang untuk memurnikan.... 

5. Apa arti yang tepat dari kalimat      
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1. Pengertian Iman Kepada Allah 

Iman berakar dari kata  يُ ْؤِمُن  –آَمَن- 
 artinya percaya atau yakin. Jika dilihat dari ِإْْيَانا  

akar kata  َأَمانَة   –يَْأُمُن  –َأُمَن  berarti lurus, tulus, 

jujur, setia, amanah. Kemudian dari kata  َأِمَن– 
َأْمن ا –يَْأَمُن   berarti aman, sentosa. Kita juga biasa 

mengucapkan kata  آِمنْي sebagai ungkapan 

permohonan atau pengharapan. Sehingga secara 
bahasa Iman dapat berarti “keyakinan yang 
tulus, setia dan sungguh-sungguh, penuh dengan 
pengharapan dan dengannya akan dapat 
membawa kepada rasa aman” . sedangkan 
secara istilah iman berarti keyakinan atau 
kepercayaan seseorang yang ditetapkan dalam 
hati, diucapkan melalui lisan dan dibuktikan 
dengan perbuatan. 

Jadi, Iman kepada Allah adalah keyakinan 
yang tulus, setia dan sungguh-sungguh kepada 
Allah Pencipta alam semesta dengan segala  

ketetapan-Nya, dan kekuasaan-Nya yang mutlak bergantung harapan agar 
mendapatkan perlindungan dariNya sehingga akan mendapatkan rasa aman, damai 
dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. 

2. Sifat-Sifat Allah 
Sifat-sifat Allah dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 

a. Sifat wajib 
Sifat wajib merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah, dan wajib ada pada Allah. 

b. Sifat mustahil 
Sifat mustahil merupakan lawanan dari sifat wajib. 

c. Sifat jaiz 
Sifat jaiz merupakan sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada. 

 
1) Wujud 

Wujud artinya ada, mustahil Allah ‘adam (tidak ada) 

 
 
Meningkatkan keimanan 
kepada Allah melalui 
pemahaman sifat-sifatNya 
dalam Asmaul Husna 
 
 
 
 
 
1. Membaca Q.S. Al-Baqarah 

ayat 30, Al-Mukminun ayat 
12 – 14, Az-Zariyat ayat 56, 
An-Nahl ayat 78 

2. Menyebutkan arti Q.S. Al-
Baqarah ayat 30, Al-
Mukminun ayat 12 – 14, 
Az-Zariyat ayat 56, An-Nahl 
ayat 78 

3. Menampilkan perilaku 
sebagai khalifah di bumi 
seperti terkandung dalam 
Q.S. Al-Baqarah ayat 30, Al-
Mukminun ayat 12 – 14, 
Az-Zariyat ayat 56, An-Nahl 
ayat 78 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

IMAN KEPADA ALLAH BAB III 

A. RINGKASAN MATERI 
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Artinya: 
(yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada 
Tuhan selain dia; Pencipta segala sesuatu, Maka sembahlah dia; dan Dia adalah 
pemelihara segala sesuatu. (Q.S. Al-An’am: 102) 

2) Qidam 
Qidam artinya dahulu, mustahil Allah hudus (baru) 

                           

Artinya: 
Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin]; dan Dia Maha 
mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Hadid: 3) 

3) Baqa 
Baqa artinya kekal, mustahil Allah fana (hancur) 

                        

Artinya: 
semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang 
mempunyai kebesaran dan kemuliaan. (Q.S. Ar-Rahman: 26-27) 

4) Mukhalafatu lilhawaditsi 
Mukhalafatu lilhawaditsi artinya berbeda dengan makhluk, mustahil Allah 
mumatsalatu lilhawaditsi (serupa dengan makhluk) 

                            

                        

Artinya: 
(dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri 
pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), 
dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang 
serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat. (Q.S. Asy-
Syura: 11) 

5) Qiyamuhu binafsihi 
Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, mustahil Allah ihtiyajun Bighairihi 
(membutuhkan orang lain) 

                        

Artinya: 
Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. (Q.S. Az-
Zumar: 62) 

6) Wahdaniyah 
Wahdaniyah artinya esa (satu), mustahil Allah ta’addud (berbilang/banyak) 
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Artinya: 
Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. (Q.S. Al-Ikhlas: 1) 

7) Qudroh 
Qudroh artinya kuasa, mustahil Allah ‘ajzun(lemah) 

                            

                            

Artinya: 
Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan 
kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang 
Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Ali-Imran: 26) 

8) Irodoh 
Iradoh artinya berkehendak, mustahil Allah karohah (terpaksa) 

                      

Artinya: 
Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 
kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia. (Q.S. Yasiin: 82) 

9) Ilmun 
Ilmun artinya berpengetahuan, mustahil Allah jahlun (bodoh) 

                         

Artinya: 
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. dan Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hujarat: 18) 

10) Hayat 
Hayat artinya hidup, mustahil Allah mautun (mati) 

                    

      

Artinya: 
dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati, dan 
bertasbihlah dengan memuji-Nya. dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa 
hamba-hamba-Nya. (Q.S. Al-Furqon: 58) 

11) Sama’ 
Sama’ artinya mendengar, mustahil Allah summun (tuli) 
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Artinya: 
dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah 
bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami 
(amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha 
Mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 127) 

12) Bashar 
Bashar artinya melihat, mustahil Allah ‘umyun (buta) 

                         

Artinya: 
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. dan Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hujarat: 18) 

13) Kalam  
Kalam artinya berfirman (berkata-kata), mustahil Allah bukmun (bisu) 

                       

       

Artinya: 
dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang 
mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang 
mereka kepadamu. dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. (Q.S. 
An-Nisa: 164) 
 

3. Sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna 

 artinya nama-nama yang agung, baik atau bagus. Dikutip dari ayat Alاأَلْْسَاُء اْْلُْسنَ 

qur’an dan Hadits Nabi, yaitu : 
1. surah Al A’raf ayat 180 : 

                        

         

Artinya: 
Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan 
menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang 
dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan 
mendapat balasan terhadap apa yang Telah mereka kerjakan. (Q.S. Al-A’raf: 
180) 
  

2. Surah Al Isra’ ayat 110 : 

                                

                       

Artinya: 
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Katakanlah: "Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana 
saja kamu seru, dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan 
janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula 
merendahkannyadan carilah jalan tengah di antara kedua itu". (Q.S. Al-Isra’: 180) 
 

3. Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayat oleh Muslim (Shahih Muslim No. 4835) : 

 ِإنم هلِل ِتْسَعة  َوِتْسِعنْيَ ِاْْس ا َمْن َحِفَظَيا َدَخَل اْْلَنمَة َوِإنم اهللَ ِوتْ ٌر َوُيُِبُّ اْلوِتْ رَ 
Sesungguhnya Allakhh memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya ia 
akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. 

 Nama-nama tersebut yaitu : 

No 
Asmaul 
Husna 

Artinya No 
Asmaul 
Husna 

Artinya 

1 Ar Rahman Maha Pemurah 51 Al Haq Maha Benar 

2 Ar Rahim Maha Pengasih 52 Al Wakil Maha Pemelihara 

3 Al Malik Maha Raja 53 Al Qawi Maha Kuat 

4 Al Quddus Maha Suci 54 Al Matin Maha Kokoh 

5 As Salam  Maha Sejahtera 55 Al Waliy Maha Melindungi 

6 Al Mu'min Maha Terpercaya 56 Al Hamid Maha Terpuji 

7 Al Muhaimin Maha Memelihara 57 Al Muhsi Maha Menghitung 

8 Al 'Aziz Maha Perkasa 58 Al Mubdi Maha Memulai 

9 Al Jabbar Maha Berkehendak 59 Al Mu'id 
Maha 
Mengembalikan 

10 
Al 
Mutakabbir 

Yang Memiliki 
Kebesaran 

60 Al Muhyi Maha Menghidupkan 

11 Al Khaliq Maha Pencipta 61 Al Mumit Maha Mematikan 

12 Al Bari' 
Maha Mengadakan 
dari tiada 

62 Al Hayyu Maha Hidup 

13 
Al 
Mushawwir 

Maha Membuat 
bentuk 

63 Al Qayyum Maha Mandiri 

14 Al Ghaffar Maha Pengampun 64 Al Wajid Maha Menemukan 

15 Al Qahhar Maha Perkasa 65 Al Al Majid Maha Mulia 

16 Al Wahhab Maha Memberi 66 Al Ahad Maha Esa 

17 Ar Razzak Maha Pemberi Rizki 67 Al Wahid Maha Tunggak 

18 Al Fattah 
Maha Membuka 
(hati) 

68 As Shamad Maha dibutuhkan 
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19 Al 'Alim Maha Mengetahui 69 Al Qadir Maha Kuasa 

20 Al Qabid Maha Mengendalikan 70 Al Muqtadir Maha Berkuasa 

21 Al Basit Maha Melapangkan 71 Al Muqaddim Maha Mendahulukan 

22 Al Khafid Maha Merebdahkan 72 Al Muakhir Maha Mengakhirkan 

23 Ar Rafi' Maha Meninggikan  73 Al Awwal Maha Permulaan 

24 Al Mu'iz Maha Terhormat 74 Al 'Akhir Maha akhir 

25 Al Muzil Maha Menghinakan 75 Az Zhahir Maha Nyata 

26 As Sami' Maha Mendengar 76 Al batin Maha Gaib 

27 Al Bashir Maha Melihat 77 Al Waliy Maha Pemerintah 

28 Al Hakam Maha Memutuskan 78 Al Muta'ali Maha Tinggi 

29 Al Adl Maha Adil 79 Al Barr Maha Dermawan 

30 Al Latif Maha Lembut 80 At Tawwab 
Maha memberi 
Taubat 

31 Al Khabir Maha Mengetahui 81 Al Muntaqim Maha Penyiksa 

32 Al Halim  Maha Penyantun 82 Al 'afwu Maha Pemaaf 

33 Al 'Azhim Maha Agung 83 Ar Rauf Maha Penghasih 

34 Al Ghafur Maha Pengampun 84 Malik Al Mulk 
Maha Penguasa 
Kerajaan 

35 As Syakur 
Maha Menerima 
syukur 

85 
Zul Jajaali wal 
Ikram 

Maha Memiliki 
keagungan 

36 Al 'Aliy Maha Tinggi 86 Al Muqsit Maha Adil  

37 Al Kabir Maha Besar 87 Al Jami' Maha Pengumpul 

38 Al Hafiz Maha Penjaga 88 Al Ghani Maha Kaya 

39 Al Muqit Maha Pemelihara 89 Al Mughniy Maha Mencukupi 

40 Al Hasib 
Maha Pembuat 
Perhitungan 

90 Al Mani' Maha Mencegah 

41 Al Jalil Maha Luhur 91 Ad Daar Maha Pemberi Derita 

42 Al Karim Maha Mulia 92 An Nafi' 
Maha Pemberi 
Kemanfaatan 

43 Ar Raqib Maha Mengawasi 93 An Nur Maha Bercahaya  

44 Al Mujib Maha Mengabulkan 94 Al Hadi 
Maha Pemberi 
Petunjuk 
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45 Al Wasi' Maha Luas 95 Al Badi' Maha Pencipta 

46 Al Hakim Maha Bijaksana 96 Al Baqi Maha Kekal 

47 Al Wadud Maha Mengasihi 97 Al Waris Maha Mawarisi 

48 Al Majid Maha Mulia 98 Ar Rasyid Maha Pandai 

49 Al Ba'is 
Maha 
Membangkitkan 

99 As Sabur Maha Sabar 

50 As Syahid Maha Menyaksikan       

 
4. 10 sifat dalam Asmaul Husna 

a. Al Awwal (Maha Permulaan), Al Akhir (Maha Akhir), Az Zhahir (Maha Nyata), Al 
Bathin (Maha Ghaib) 
Allah tidak memiliki permulaan. Sebelum ada sesuatu di alam ini Allah sudah ada. 
Allah tidak memiliki akhir. Ketika berakhir atau binasa seluruh alam semesta, Allah 
tidak akan musnah dan berakhir. Allah Nyata tetapi manusia tidak dapat 
melihatNya, bukan berarti Ia tidak Nyata, tetapi manusia tidak mampu melihat 
adaNya Ia. 
Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaanNya, tentulah berbeda dengan Allah 
yang tidak berawal dan tidak pula berakhir. Manusia memiliki awal, tercipta 
melalui sebab kedua orang tua, kemudian akan mengalami akhir yaitu di saat 
kematian. Demikian pula apa yang dimiliki oleh seseorang seperti harta benda, 
jabatan, ada awal dan ada akhirnya. Sehingga dengan demikian semestinya tidak 
perlu merasakan susah dan menderita ketika apa yang dimiliki hilang, apalagi 
sampai putus asa. Karena harus disadari bahwa setiap makhluk pasti ada akhirnya.   

                           

 
Artinya: 
Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin; dan dia Maha 
mengetahui segala sesuatu. (Al Hadid : 3) 

                          

 
Artinya: 
Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. bagi-Nyalah segala penentuan, dan 
Hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Al Qashas : 88) 

 
b. Al Qayyum (Maha Berdiri Sendiri) 

Dalam penciptaan alam semesta dan memeliharanya Allah tidak memerlukan 
pertolongan makhluk ciptaanNya. Adapun para malaikat yang membagikan rezeki, 
mencatat amal manusia, penjaga surga neraka, itu ditugaskan oleh Allah sebagai 
pengabdian mereka kepada Allah. Tanpa merekapun Allah kuasa mengurusnya 
sendiri. Karena Ia Al Qadir (MahaKuasa). Sedangkan makhlukNya selalu 
memerlukan dan membutuhkanNya. Karena Ia As Shamad (Maha Dibutuhkan) 
oleh makhlukNya. Dengan demikian sebagai makhluk ciptaanNya yang bersifat 
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tidak dapat berdiri sendiri yang selalu memerlukan pertolongan pihak lain, 
seyogyanya manusia tidak bersifat sombong. Apalagi terhadap Allah yang selalu 
bergantung kepadaNya segala permohonan. Sehingga sudah sepatutnyalah 
menyembah kepadaNya, tunduk dan patuh kepadaNya, bukan kepada selainNya. 

                

Artinya: 
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal 
lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. (Ali Imran : 2) 

                        

 
Artinya: 
Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan yang hidup 
kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). dan Sesungguhnya Telah 
merugilah orang yang melakukan kezaliman. (Thaha : 111) 

 
c. Al Ahad (Maha Esa) 

Keesaan Allah mutlak adanya. Ia Esa dalam ZatNya, SifatNya dan 
PerbuatanNya. Itu berarti tidak ada yang lain selainNya sebagai Tuhan yang patut 
disembah. Jika Allah berbilang maka akan terbagilah kekuasaan, atau ia tidak 
berdiri sendiri, sehingga timbul persaingan atau bahkan saling 
menghancurkan.Oleh sebab itu sikap menyekutukan Allah adalah dosa besar, 
bahkan merupakan dosa paling besar diantara dosa-dosa besar.  

                              

     

Artinya: 
Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa,  Allah adalah Tuhan yang bergantung 
kepada-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,  Dan 
tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."(Al Ikhlas : 1-4) 

 
d. Al Qadir (Maha Kuasa) 

Allah mampu melakukan apapun menurut kehendakNya terhadap semua 
ciptaanNya. Allah tidak dapat dihalangi oleh suatu kelemahan atau keterbatasan 
untuk berbuat sesuatu karena Dia Maha Kuasa atas segalanya. KekuasaanNya 
mutlak meliputi alam semesta. Tidak ada satupun kesulitan bagiNya untuk 
mengatur atau melakukan hal-hal tersebut. Dia memiliki segala kekuatan dan tidak 
memiliki sedikitpun kelemahan. Karena Ia Al Aziz (Maha Perkasa). Namun bukan 
berarti Allah semena-mena melakukan apapun sehingga menzhalimi makhluk 
ciptaanNya. Tetapi Ia Al “Adlu (Maha Adil), Ar Rahman (Maha Pengasih tanpa pilih 
kasih) dan Ar Rahim (Maha Pengasih kepada mereka yang taat kepadaNya). 
Berbeda dengan manusia yang terkadang memiliki sedikit kekuasaan kemudian 
semena-mena kepada bawahannya. Memiliki kelebihan harta benda dan uang 
tetapi tidak mau berbagi kepada sesama. Oleh karena itu seyogyanya orang yang 
memiliki kelebihan harta atau memiliki jabatan atau kekuasaan, dapat 
memanfaatkannya pada jalan yang benar yang dikehendaki oleh Allah SWT. 
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Artinya: 
Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. (Al Baqarah : 20) 

 
 

e. Al ‘Alim / Al Khabir (Maha Mengetahui) 
Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Ia mengetahui 

segala sesuatu. PengetahuanNya meliputi apa yang sudah terjadi, yang sedang 
terjadi dan apa saja yang akan terjadi. Ia mengetahui apa yang tampak dan yang 
tersembunyi.  PengetahuanNya sangat sempurna dan tidak memiliki cacat dan 
kekuarangan.  

Menyadari keterbatasan manusia sebagai makhluk yang banyak tidak taunya 
daripada yang diketahui, seharusnya mendorong untuk selalu dekat kepada Allah 
yang Maha mengetahui, dan selalu memohon kepadaNya agar dapat memberi 
petunjuk kepada jalan yang lebih baik. Apa yang dianggap seseorang baik belum 
tentu baik menurut Allah, begitu pula sebaliknya apa yang dianggap oleh 
seseorang tidak baik boleh jadi itu baik menurut Allah.  

                         

               

Artinya: 
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia 
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha 
mengetahui segala sesuatu. (Al Baqarah : 29) 

                      

Artinya: 
Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. dan dialah yang Maha 
Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (Al An’am : 18) 

 
f. As Sami’ (Maha Mendengar) 

Allah Maha Mendengar terhadap segala sesuatu baik yang diucapkan oleh 
makhlukNya maupun yang masih dalam bisikan hati nurani. Pendengaran makhluk 
terbatas pada kemampuan inderanya. Walaupun pada zaman modern orang bisa 
bercakap-cakap dari jarak jauh melalui alat komunikasi, tetapi pendengaran 
manusia tetap terbatas oleh kemampuan peralatan yang digunakan. Tidak 
demikian dengan Allah Ia selalu mendengarkan suara hati semua manusia di bumi 
ini tanpa kecuali. Oleh karena itu tidak ada lagi tempat mengadu dan memohon 
pertolongan kecuali kepada Allah. Karena kita yakin keluhan yang ada di hati pasti 
didengar olehNya.  
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Artinya: 
Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak 
dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" dan 
Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(Al Maidah : 76) 

                            

     

Artinya: 
Ya Tuhan kami terimalah dari kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang 
Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(Al Baqarah : 127) 

 
g. Al Bashir (Maha Melihat) 

Cara Allah melihat berbeda dengan cara manusia. Manusia melihat dengan 
mata. Sedangkan mata manusia memiliki keterbatasan dan kekurangan. Allah SWT 
Maha Melihat segala sesuatu tidak dengan mata sebagaimana mata yang dimiliki 
manusia. Allah melihat dengan Maha Sempurna dan tidak terbatas oloh ruang dan 
waktu. Allah dapat melihat semua sikap dan perbuatan manusia baik yang terang-
terangan maupun tersembunyi dan yang dikerjakan sendiri-sendiri maupun yang 
dikerjakan secara beramai-ramai. 

                        

Artinya: 
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. dan Allah 
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Al Hujurat : 18) 

                                

                                    

           

Artinya: 
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian dia 
bersemayam di atas ´arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa 
yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-
Nya. dan dia bersama kamu di mama saja kamu berada. dan Allah Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan. (Al Hadid : 4) 

 
h. Ar-Rahman (Maha Pengasih dan Penyayang tanpa pilih kasih), Ar Rahim (Maha 

Pengasih dan Penyayang bagi hambaNya yang taat dan patuh kepadaNya)  
Allah Maha Rahman (maha pengasih dan penyayang) kasih sayangnya 

menyeluruh kepada seluruh makhlukNya. Setiap makhluk yang diciptakan oleh 
Allah  akan disediakan rezkinya oleh Allah, siapapun ia dari manusia, bahkan 
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tumbuh-tumbuhan dan hewan. Baik yang taat kepadaNya maupun yang tidak taat 
kepadaNya. Tetapi tentulah berbeda diperlakukan oleh Allah bagi hambaNya yang 
selalu dekat dan tunduk serta selalu menjalankan perintahNya dan menjauhi 
laranganNya, akan mendapatkan lebih daripada yang inkar kepadaNya. 

                          

 

   Artinya: 
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,  Segala 
pujibagi Allah, Tuhan semesta alam,  Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-
Fatihah: 1-3) 

 
i. Al ‘Adlu (Maha Adil) 

Adil berarti meletakan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dengan 
berlandaskan pada kebenaran. Keadilan Allah Maha Mutlak. Kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Allah akan dirasa sangat adil oleh makhluk ciptaanNya. Karena Ia 
menetapkannya berlandaskan kasih sayangNya kepada makhluk tanpa ada 
sedikitpun kepentingan Allah. Berbeda dengan manusia yang seringkali 
menetapkan sesuatu dengan ada kepentingan baik pribadi maupun kelompok.  

                           

Artinya: 
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan 
adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan dia lah yang 
Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui. (Al An’am : 115) 

 
 

j.  Al Ghafur (Maha Pengampun), At Tawwab (Maha Penerima Taubat), Al ‘Afwu 
(Maha Pemaaf)  

Kapan saja dari hamba-Nya yang memohon ampunan dan mau bertaubat, 
pasti Allah akan mengampuninya dan menerima taubatnya. 

                       

Artinya: 
Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka 
takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun.(Al Baqarah :235) 

 

                      

Artinya: 
Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. 
Karena Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Ali Imran : 
89) 



 

27 

                           

            

Artinya: 
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka 
berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan 
memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima 
Taubat lagi Maha Penyayang. (An Nisa : 16) 

 

                     

Artinya: 
Mereka itu, Mudah-mudahan Allah memaafkannya. dan adalah Allah Maha Pemaaf 
lagi Maha Pengampun. (An Nisa : 99) 

5. Fungsi Iman Kepada Allah 
a. Menyadari kelemahan dirinya di hadapan Allah sehingga ia tidak bersikap dan 

berlaku sombong atau takabbur 
b. Menyadari bahwa segala tindakan, perbuatan, perkataan manusia, tidak terlepas 

dari pandangan, penglihatan, dan pengawasan Allah 
c. Mengimani apa-apa yang terdapat dalam rukun iman dan menunaikan apa-apa 

yang terdapat dalam rukun Islam 
d. Dapat mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia. 

6. Sikap atau Perilaku yang Menandakan Beriman Kepada Allah 
a. Menjalankan perintah Allah dan menjahui larangan-Nya 
b. Tidak menyembah selain Allah 
c. Selalu beribadah dengan tekun dan sungguh-sungguh 
d. Beramal saleh dengan ikhlas mengharap rida-Nya. 

 
 
 
 
 

a.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang salah satu jawaban yang 
paling benar ! 

1. Allah memiliki 99 nama-nama yang 
agung, yang disebut dengan . . . . 

a.  ٌُأْسَوٌة َحَسَنة 
b.  ٌَمْوِعظٌَة َحَسَنة 
c.  َاأَلْْسَاُء اْْلُْسن 
d.   ُحْسُن الظمن 
e.   ُسْوُء الظمن 

2. Di bawah ini adalah merupakan nama-
nama Allah dari 99 namaNya yang 
Agung, kecuali .... 
a. Al Hayyu 
b. Al Qayyum 
c. Al Ghani 
d. Al Ghafur 
e. Al Mabni 

3. Dalam surah Al Fatihah ayat 4 terdapat 
sifat Allah, yaitu . . . . 
a. Ar Rahman 
b. Ar Rahim 

B. UJI KOMPETENSI 
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c. Al Malik 
d. Al Quddus 
e. As Salam  

 Asmaul Husna yang, الَإِلََه إاِلَّ ُهَواْلَعِزْيُز اْلَحِكْيمُ  .4
terdapat pada ayat tersebut adalah . . . . 
a. Al Haadi 
b. Al Ghafur 
c. Al Malik 
d. Al Ghani 
e. Al Hakim 

5. Alam ini tidak tercipta dengan 
sendirinya akan tetapi ada yang 
menciptakannya, yaitu Allah SWT, oleh 
karena itu Dia bersifat . . . . 
a. Al Malik 
b. Al Hakim 
c. Al Khaliq 
d. Al Ghafur 
e. Al Wahhab 

6. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah 
maha Kuasa adalah . . . . 

a.  َْيوُ ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالم َوج  
b.  ُُىَواأَلومُل  َواآلِخُر  َوالظماِىُر  َواْلَباِطن 
c.  ُاهللُ الَِإَلَو ِإالم ُىَو اْْلَيُّ اْلَقي ُّْوم 
d.  ٌِإنم اهلَل َعلَى ُكل  َشْيٍء َقِديْ ر 
e.  ِْين  ماَِلِك يَ ْوِم الد 

7. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah 
maha Ber diri Sendiri adalah . . . . 

a.  ْْينِ ماَِلِك يَ و ِم الد   
b.  ُُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالم َوْجَيو 
c.  ُُىَواأَلومُل  َواآلِخُر  َوالظماِىُر  َواْلَباِطن 
d.  ُاهللُ الَِإَلَو ِإالم ُىَو اْْلَيُّ اْلَقي ُّْوم 
e.  ٌِإنم اهلَل َعلَى ُكل  َشْيٍء َقِديْ ر 

ُىَواأَلومُل  َواآلِخُر  َوالظماِىُر  َواْلَباِطُن َوُىَو  .8
ُكل  َشْيٍء َعِلْيمٌ بِ   , ayat ini menyebutkan 

beberapa sifat Allah. Sifat yang 
menjelaskan bahwa Allah itu Nyata 
Adanya adalah . . . . 

a.  ُاأَلومل 
b.  ُالظماِىر 
c.  ُاآلِخر 
d.  ُاْلَباِطن 
e.  ٌَعِلْيم 

.َوُىَواْلَقاِىُر فَ ْوَق ِعبَاِدِه َوُىَو اْْلَِكْيُم... .9  

Lanjutan ayat di atas adalah . . . . 

a.  ُر  اخْلَِبي ْ
b.  ُالسمِمْيع 
c.  ُاْلَعِلْيم 
d.  ُاْلَوُدْود 
e.  ُاْلَعزِيْ ز 

10. Allah Maha Rahman, kasih sayangNya 
merata kepada seluruh makhlukNya. 
Bukti yang dapat diambil dari ungkapan 
tersebut adalah . . . . 
a. Allah memberi pahala bagi yang 

berbuat baik 
b. Allah mengazab mereka yang kufur 
c. Allah menciptakan alam semesta 
d. Allah menjamin rezeki semua 

makhlukNya 
e. Allah Maha Melihat semua perbuatan 

manusia 
11. Jika Allah menghendaki sesuatu maka 

cukuplah mengatakan . . . . 

a.  ُُقْل فَ َيْصُلح 
b.  ُُكْن فَ َيُكْون 
c.  ََعلَ ِاْجَعْل َفج  
d.  َِاْفَسْد فَ َفَسد 
e.  َِاْعَمْل فَ َعِمل 

 . . . . artinyaاَلت مومابُ  .12

a. Maha Pema’af 
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b. Maha Pemberi 
c. Maha Pengasih 
d. Maha Penerima Taubat 
e. Maha Penguasa Kerajaan 

 . . . . artinyaاْلَعْفوُ  .13

a. Maha Pema’af 
b. Maha Pemberi 
c. Maha Pengasih 
d. Maha Penerima Taubat 
e. Maha Penguasa Kerajaan 

14. Allah Maha Perkasa, adalah arti dari . . . . 
a. Al ‘Aziz 
b. As Shamad 
c. Al Muhaimin 
d. Al Kabir 
e. Al Jalil 

15. Allah bersifat As Sami’, maksudnya .... 
a. Allah Maha Mengetahui segala apa 

yang ada langit dan di bumi 
b. Allah Maha Melihat sekecil apapun 

makhluk ciptaanNya seperti molekul 
c. Allah Maha Mendengar semua 

keluhan makhlukNya 
d. Allah Maha Kuasa mengubah 

kehidupan seseorang 
e. Allah Maha Bijaksana menetukan 

nasib seseorang 
16. Kebijaksanaan hukum manusia dapat 

disuap, tetapi hukum Allah tidak akan 
membenarkan yang salah dan tidak 
menyalahkan yang benar. Karena Ia 
bersifat . . . . 
a. Al ‘Afwu 
b. Al Ghafur 
c. Al Tawwab 
d. As Sami’ 
e. Al ‘Adlu 

17. Dalam kehidupan sehari-hari tidak akan 
terlepas dari ketergantungan kepada 
Allah. Manusia akan sangat 
membutuhkanNya. Karena Ia . . . . 

a. Al Rahman 
b. Al Rahim 
c. Al Malik 
d. Al Quddus 
e. As Shamad  

18. Sikap yang harus ditumbuhkan dari 
mencontoh sifat Allah “Al Afwu” adalah . 
. . . 
a. Tekun menuntut ilmu 
b. Memaafkan kesalahan orang lain 
c. Saling menolong dalam kebaikan 
d. Membantu teman yang dalam 

kesulitan 
e. Menyembah Allah sebagai rasa 

syukur kepadaNya 

 َوِإنم اهلل ِوتْ ٌر َوُيُِبُّ . . . . .19
Lanjutan ayat tersebut adalah .... 

a.  َاْلوِتْ ر 
b.  َاْلُمتمِقنْي 
c.  َاْلُمْؤِمِننْي 
d.  َاْلُمْسِلِمنْي 
e.  َاْلُمْحِسِننْي 

20. Kesadaran diri kita akan adanya 
kematian dan akan dimintai 
pertanggungjawaban di hadapan Allah, 
menyebabkan . . . . 
a. Senantiasa bersyukur kepada Allah 
b. Selalu berbuat tanpa pertimbangan 
c. Selalu berusaha untuk beruntung 
d. Berhati-hati dalam membina 

keluarga 
e. Senantiasa berhati-hati agar tidak 

terjerumus dalam lembah 
kemaksiatan 

 
b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat! 

1. Tuliskan 5 Asmaul Husna beserta artinya ! 
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan As Sami’ dan berikan contohnya ! 
3. Apa perbedaan Ar Rahman dengan Ar Rahim ! 
 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم .4

Berilah harakat ayat di atas dan terjemahkan ! 
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5. Buatlah contoh sikap yang mencerminkan penghayatan terhadap sifat Allah : 
a.  Al-‘Afwu 
b. Al-‘Adlu 
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1. Pengertian Akhlak, dan Husnuzzan 

Akhlak berasal dari kata Khulqun artinya 
budi, yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati, 
sangat tulus, sulit diketahui oleh orang lain, 
namun memiliki kekuatan yang sangat besar 
terhadap tingkah laku perbuatan manusia. 
Sedangkan secara Istilah akhlak berarti tingkah 
laku lahiriyah yang diperbuat oleh seseorang 
secara spontan sebagai manifestasi atau 
pencerminan, refleksi dari jiwa atau batin atau 
hati seseorang. 

Kata husnuzan berarti berprasangka baik 
atau sering disebut juga positive thinking. Lawan 
kata husnuzan adalah su`uzan artinya 
berprasangka buruk. Dalam agama Islam, 
berprasangka tidakhanya ditujukankepada 

manusia akan tetapi juga kepada Allah swt. Dengan demikian, sebagai seorang muslim 
wajib husnuzan kepada Allah swt, dan manusia harus yakin bahwa Allah pasti akan 
menepati janji-janjinya dan melaksanakan ancaman-ancaman-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki. 

2. Husnuzzan Terhadap Allah 
Husnuzzan terhadap Allah artinya berprasangka baik terhadap apapun yang 

Allah berikan kepada kita baik itu berupa nikmat ataupun berupa cobaan atau 
musibah. 

Husnuzzan kepada Allah dapat kita wujudkan dengan sikap atau perilaku sebagai 
berikut: 
a. Meyakini bahwa Allah benar-benar Maha Esa  
b. Umat muslim wajib bertakwa kepada Allah swt 
c. Beribadah dan berdoa kepada Allah swt 
d. Bertawakal kepada Allah  
e. Menerima dengan ikhlas semua keputusan dari Allah  

Hikmah berhusnuzan kepada Allah swt antara lain: 
a. Hidup tenang, tentram dan damai  
b. Hati bersih dan terhindar dari penyakit hati  
c. Menumbuhkan sikap tulus  
d. Tidak menimbulkan perselisihan atau perpecahan  
e. Selalu ingat untuk berinstropeksi diri  
f. Menumbuhkan sikap optimis dan tidak putus asa  

 
 
Membiasakan perilaku terpuji 
 
 
 
 
1. Menyebutkan pengertian 

perilaku husnuzzan 
2. Menyebutkan contoh-

contoh perilaku husnuzzan 
terhadap Allah, diri-sendiri, 
dan sesama manusia 

3. Membiasakan perilaku 
husnuzzan dalam 
kehidupan sehari-hari 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

AKHLAKUL KARIMAH BAB IV 

A. RINGKASAN MATERI 



 

32 

g. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan oleh Allahswt 
 
 

3. Husnuzzan Terhadap Diri Sendiri 
Husnuzzan terhadap diri sendiri artinya berprasangka baik terhadap kemampuan yang 
dimiliki oleh diri sendiri. Husnuzzan terhadap diri sendiri dapat dilakukan dengan 
membentengi hati dengan sifat terpuji dan tindakan-tindakan yang baik yang ada 
manfaatnya. Sifat-sifat terpuji tersebut di antaranya: 
a. Menuntut Ilmu 

Ilmu merupakan pelita bagi pemiliknya, manusia yang tidak mau menuntut ilmu 
semasa hidupnya maka dia hidup dalam kegelapan, tidak mengetahui kebenaran. 
Sementara orang yang berilmu setiap kali melakukan sesuatu akan diperhitungkan 
manfaat dan mudharatnya, maka Allah akan mengangkat derajat orang yang 
berilmu. 

b. Gigih  
Gigih artinya kerja keras. Dilihat dari ajaran aspek akhlak, manusia 

berkewajibanterhadap diri sendiri. Untuk itu, manusia melalui usaha keras, penuh 
inisiatif dan keikhlasannya diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya untuk 
meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Maka manusia harus optimis dan tidak 
boleh pesimis. Allah berfirman: 

                    ......................................... 

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…….”(Q.S Ar-Rad:11) 

 
Agar keinginan tercapai sehingga taraf hidup tampak ada kemajuan, maka 

perlu cara sebagaimana diisyaratkan oleh Allah swt yang berbunyi: 

                            

      

 
Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung.” (Q.S Al-Jumuah:10) 

 
c. Berinisiatif  

Setiap manusia tentu  memiliki perbedaan, baik secara fisik maupun mental. 
Perbedaan-perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan tetapi harus 
dipahami sebagai sunnatullah. Perbedaan tersebut tidak mungkin dapat 
dihilangkan. Oleh karena ituu, setiap manusia harus menghargainya sebagai dasar 
untuk kerja sama  dalam mencapai tujuan hidup yakni kemakmuran dan 
kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga kita perlu tolong menolong dan rela 
berkorban untuk membantu dan menolong orang lain ynag sedang dalam 
kesulitan atau kesusahan. 

Berinisiatif adalah kemampuan berprakaarsa dalam kegiatan yang positif dan 
menghindari sikap terburu-buru bertindak dalam situasi yang sulit, bertindak 



 

33 

dengan kesadaran sendiri tanpa menunggu perintah demi kepentingan bersama. 
Cara menumbuhkan jiwa inisiatif agar mampu bersikap mandiri yaitu: 
a. Beramal atau bekerja sesuai keadaan, tabiat, bakat masing-masing  
b. Tidak ikut-ikutan tanpa dasar dan tanpa ilmu  
c. Mampu bekerja keras untuk mencapai cita-cita dan ridha Allah  
d. Selalu mengggunakan akal dan memperbaiki jiwa atau diri agar terbiasa 

berperilaku yang baik sehingga Allah berkenan mengubah nasib 
e. Berusaha menjadi pionir dan kreatif mencari ide-ide atau cara-cara baru dengan 

melakukan terobosan yang efektif dan efisiien. 
d. Rela berkorban  

Islam mengajarkan untuk hidup ermasyarakat agar lebih mengedepankan 
kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Islam memberi langkah-
langkah, yakni mewujudkan sikkap dan jiwa rela berkorban. Contoh: 
mengedepankan kepentingan oraang tua, kerabat, tetangga agar tercipta ukhuwah 
islamiyah diantara sesama muslim. 
Allah berfirman: 

                               

                             

                      

 

Artinya:  Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan 
teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (Q.S. An-
Nisa: 36) 
 

4. Husnuzzan Terhadap Orang Lain 
Berbaik sangka kepada setiap orang, terutama pada setiap sesama muslim akan 
mewujudkan suasana keharmonisan dan saling percaya diri serta keserasian dalam 
pergaulan sehari-hari. Hati orang yang husnuzan akan menjadi bersih dan tenteram 
karena tidak ada perasaan curiga kepada orang lain. Husnuzan akan menumbuhkan 
sifat-sifat terpuji seperti suka menolong, jiwa besar, hati tenteram, lapang dada, tidak 
suka mencampuri urusan orang lain, dan sebagainya. Orang yang memiliki akhlakul 
karimah segala perbuatannya didasari atas iadah kepada Allah sehingga segala 
perbuatan, perangai, dan tingkah lakunya senantiasa baik dan sangat membantu dan 
melancarkan hubungan baik dengan sesama manusia. 
Adapun cara husnuzzan terhadap orang lain yaitu: 
a. Menghindari rasa iri hati dan dengki 
b. Suka memberikan pembinaan yang baik kepada sesama  
c. Gemar memberikan pertolongan kepada sesama 
d. Selalu menganggap orang lain lebih mulia dari diri kita. 

 
5. Husnuzzan Terhadap Lingkungan 
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Selain kita dianjurkan berprasangka baik terhadap Allah, diri sendiri, dan orang lain, 
kita juga dianjurkan untuk berprasangka baik terhadap lingkungan, dalam hal ini 
terhadap tumbuh-tumbuhan dan binatang. Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah 
menjalin dan mengambangkan hubungan yang harmonis dengan harmonis. Kekayaan 
alam yang berlimpah disediakan oleh Allah, serta melarang segala bentuk yang 
merusaknya. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk meyakini adanya Allah dan 
mengabdikan diri kepada-Nya. Salah satu cara yaitu dengan bertafakur terhadap 
lingkungan sebagai ciptaan-Nya. Selain itu berkewajiban memelihara, merawat, 
menjaga, dan melestarikan lingkungan tersebut. Bentuk akhlak terpuji terhadap 
lingkungan di antaranya: 
a. Tidak membuat kerusakan di bumi 
b. Memelihara keseimbangan alam sebagai pernyataan rasa syukur nikmat 
c. Membuang sampah pada tempatnya 
d. Tidak mempermainkan binatang 
e. Tidak menyiksa binatang dengan cara apapun. 

 
6. Hikmah Bersikap Husnuzzan 

a. Hidup menjadi tenang, tentram, dan damai. 
b. Hati menjadi bersih dan terhindar dari penyakit hati 
c. Menumbuhkan rasa tulus 
d. Tidak akan menimbulkan sikap perselisihan atau perpecahan 
e. Mengingatkan manusia agar selalu berintropeksi diri. 
f. Dapat memacu semangat untuk lebih kreatif 
g. Dapat menumbuhkan rasa optimis dan tidak berputus asa 
h. Senantiasa bersyukur atas segala rezeki sekecil apapun. 
 

 
 
 
 

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar! 

1. Salah satu bentuk tanggung jawab 
manusia pada dirinya sendiri adalah 
gigih dalam bekerja. Berikut ini 
bukan hal yang perlu diperhatikan 
dalam melaksanakan suatu pekerjaan 
adalah  
a. Ikhlas  
b. Beinisiatif  
c. Inovasi  
d. Terus-menerus  
e. Ada kemauan  

2.  Allah menciptakan seorang laki-laki 
dan perempuan untuk saling 
mengenal. Hal ini dijelaskan dalam 
surat….. 
a. Yusuf : 87  
b. Al hujurat: 13 
c. Ar Ra`du: 11 
d. Al Maidah: 14 

e. Al Maun: 6 
3. Allah lah yang menundukkan lautan 

supaya kapal-kapal dapat berlayar 
dan kita dapat mencari sebahagian 
karunianya. Oleh karena itu kita 
hendaklah…. 
a. Berperilaku yang baik 
b. Berikhtiar 
c. Berbaik sangka kepada Allah 
d. Menundukkan alam  
e. Bersyukur kepada Allah 

4. Jika manusia tidak beruntung dalam 
memperoleh karunia Allah bukan 
berarti Allah benci kepadanya, tetapi 
kualitas atas kemampuan belum 
maksimal. Oleh karena itu hendaknya 
kita senantiasa……. 
a. Su ̀ udhan kepada Allah  
b. Sabar dan tawakal serta berdoa  

B. UJI KOMPETENSI 
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c. Tidak melanjutkan usahanya 
karena takut gagal 

d. Husnuzan kepada Allah  
e. Menyerahkan karena tidak ada 

gunanya 
5. 1. Memperoleh kegembiraan Allah  

2. disenangi oleh orang banyak  
3. tidak akan mengalami hambatan  
4. terpenuhi semua keinginan  
5. memperoleh kemudahan dalam 
hidup 
Pernyataan diatas termasuk macam 
hikmah dari sifat husnuzan adalah….. 
a. 1,2 dan 5 
b. 2,3 dan 5 
c. 3,4 dan 5 
d. 4,5 dan 1 
e. 5,1 dan 3  

 
6.  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Firman Allah surat Yusuf ayat 87 
diatas membicarakan tentang… 
a. Seruan untuk menuntut ilmu  
b. Seruan untuk menginfaqkan 

rezekinya ke jalan Allah  
c. Larangan minum-minuman keras  
d. Larangan berputus asa atas 

rahmat Allah  
e. Larangan dalam penipuan  

7. Beberapa sifat terpuji akan  lebih baik 
kalau kita lakukan dalam kehidupan 
sehari-hari, diantaranya adalah…. 
a. Belajar dengan giat untuk 

ditunjukkan hasilnya kepada orang 
lain  

b. Ikhlas ketika dianiaya orang lain  
c. Optimis bahwa hidupnya pasti 

berhasil dan diakhirat masuk 
syurga  

d. Ulet dalam berusaha walaupun 
illegal  

e. Berusaha untuk mencari solusi atas 
problem yang dihadapi  

8.  Ayat Allah yang memerintahkan agar 
selalu bekerja mencari karunia-Nya 
terdapat dalam surat…. 
a. Al maidah: 3  
b. Al jumuah: 10 
c. Ali imran: 102 
d. An Nisa: 1 
e. Al Baqarah: 147 

 
9.  

 
 
 
 
Firman Allah swt tersebut telah 
mengisyaratkan kepada manusia 
bahwa… 
a. Allah tidak pernah berbuat aniaya 

kepada siapapun  
b. Allah tidak akan mnenurunkan 

rahmat kepada orang yang berbuat 
zalim  

c. Allah akan memberikan apa saja 
yang diminta hambanya  

d. Allah akan menghukum orang yang 
berbuat zalim  

e. Allah tidak akan memberikan 
permintaan manusia sesuai dengan 
kondisinya  

10. Nabi bersabda :”Tidak akan masuk 
syurga orang yang tetangganya tidak 
merasa aman dari gangguan-
gangguannya.” Sabda Rasulullah saw 
itu telah diriwayatkan oleh….. 
a. Imam Muslim  
b. Imam Bukhari  
c. Imam Ahmad  
d. Imam Malik  
e. Imam Hanafi 

11. Allah berfirmandalam Q.S At Tahrim:8 
berbunyi:  
 
 
 
 
 
Terdapat seruan-Nya kepada manusia 
untuk……. 
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a. Berbuat baik  
b. Berbakti  
c. Menuntut ilmu  
d. Bertaubat  
e. Bersedekah  

12. Allah swt dan rasulnya telah 
memerintahkan kepada kita agar 
menjauhi sikap…. 
a. Husnuzan  
b. Mahmudah  
c. Tercela  
d. Su`uzan  
e. Dosa  

13. Saat akan meninggal, Rasulullah 
berpesan kepada umat-Nya janganlah 
kamu  mati melainkan dalam 
keadaan… 
a. Khusnul khotimah  
b. Tanggung jawab 
c. Berakhlak mahmudah  
d. Husnul kalam  
e. Husnuzan  

14.  Larangan Allah kepada manusia untuk 
tidak berbuat kerusakan dimuka bumi 
terdapat dalam surat…. 
a. Al Qashash: 77 
b. Al Baqarah: 3 
c. Al Maun: 4-6 
d. Ali Imran: 192 
e. Az Zumar: 53 

15. Salah satu nilai akhlak yang bai adalah 
berbaik sangka kepada Allah swt. 
Dalam agama Islam berbaik sangka 
disebut… 
a. Akhlakul karimah  
b. Husnuzan  
c. Akhlakul mahmudah  
d. Su`udzan  
e. Khusnul khotimah  

16. Suatu sifat yang tertanam dalam jiwa 
seseorang yang menimbulkan macam-
macam perbuatan yang gampang dan 

mudah tanpa memerlukan pemikiran 
dan pertimbangan disebut akhlak. 
Pengertian tersebut diungkapkan 
oleh… 
a. Imam maskawih  
b. Imam Ghazali  
c. Imam Hanafi 
d. Imam Malik  
e. Imam Abu Hanifah  

17. Kata husnuzan artinya berbaik sangka, 
sering disebut dengan istilah… 
a. Akhlakul mahmudah  
b. Akhlakul karimah  
c. Positive thinking 
d. Baik sangka atau usaha yang positif  
e. Akhlakul mazmumah  

18. Berikut ini bukan sikap dan perilaku 
seorang muslim dan muslimah yang 
memiliki prasangka baik, adalah….. 
a. Meyakini akan Allah itu benar-

benar Esa 
b. Bertawakal kepada Allah  
c. Beribadah dan berdoa kepada Allah  
d. Bertakwa kepada Allah  
e. Makin berkurang rasa bersyukur 

atas nikmat Allah 
19. Dibawah ini yang tidak termasuk 

hikmah sifat husnuzan kepada Allah 
adalah… 
a. Selalu bersykur atas nikmat Allah  
b. Ada perasaan optimis  
c. Putus asa 
d. Hidup akan tenang dan tenteram  
e. Terhindar dari penyakit hati  

20.  Sikap kerja keras, penuh inisiatif, dan 
keikhlasan guna meningkatkan taraf 
hidup yang lebih baik disebut… 
a. Gigih  
b. Husnuzan  
c. Berinisiatif  
d. Berkorban  
e. Su`udzan  

 

B. Jawablah dengan benar pertanyaan-pertanyaan dibawah ini! 

1. Sebutkan kewajiban umat manusia terhadap binatang sebagai makhluk Allah! 
2. Sebutkan macam-macam hikmah bersikap husnuzan ! 
3. Sebutkan upaya untuk menumbuhkan jiwa inisiatif agar mampu bersikap mandiri! 
4. Allah swt berkuasa menciptakan jin, setan, iblis, dan lainnya. Bagaimanakah upaya 

kita dalam menyikapi makhluk tersebut! 
5. Sebutkan sikap atau perilaku seorang muslim terhadap Allah swt! 
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1. Pengertian Al-Qur’an, Kedudukan, Fungsi Al-
Qur’an, Hadits, dan Ijtihad 
a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an yang berasal dari qara’a 
yang dapat diartikan dengan membaca, 
namun yang dimaksud dengan Al-Qur’an 
dalam uraian ini ialah,”kalamullah” yang 
diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril 
kepada Nabi Muhammad saw. Dalam Bahasa 
Arab, agar menjadi hujjah bagi Rasul bahwa 
ia adalah utusan Allah dan agar menjadi 
pelajaran bagi orang yang mengikuti 
petunjuknya. Menjadi ibadah bagi siapa saja 
yang membacanya,Al-Qur’an ditulis diatas 
lembaran mushaf, dimulai dengan Surah Al-
Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas. 
Yang disampaikan kepada secara mutawatir, 
baik melalui tulisan atau bacaan dari satu 
generasi ke gerasi berikutnya. 

Keseluruhan Al-Qur’an terdiri dari 30 
juz, 114 surah, 6.666 ayat,74.437 lafal, dan 

325.345 huruf yang mana diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 
bulan 22 hari yang dimulai pada tanggal 17 Ramadhan 611M sampai 9 Zulhijjah 674M. 
Ditinjau dari sudut tempatnya, Al-Qur’an turun di dua tempat yaitu:  
1) Di Mekah (Surah Makiyah) 

Pada umumnya berisikan soal-soal kepercayaan atau ketuhanan, mengatur 
hubungan manusia dengan Tuhannya, Ayat-ayatnya pendek dan ditujukan kepada 
seluruh umat. Banyaknya sekitar 2/3  seluruh ayat-ayat Al-Qur’an. 

2) Di Madinah (Surah Madaniyah) 
Ayat-ayatnya panjang, berisikan peraturan yang mengatur hubungan 

sesame manusia  mengenai larangan, suruhan, anjuran, hukum-hukum dan 
syari’at-syari’at, akhlak, hal-hal mengenai keluarga, masyarakat, pemerintahan, 
perdagangan, hubungan manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, 
dan sebagainya.  

Al-Qur’an bersifat  universal, artinya untuk seluruh umat manusia sampai akhir 
zaman nanti.  

Kedudukan Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam. Fungsi  Al-Qur’an bagi 
seorang muslim adalah: 

1) Al-Qur’an sebagai sumber hukum 

 
 
 
Memahami sumber hukum 
Islam, hukum taklifi, dan 
hikmah ibadah 
 
 
 
 
1. Menyebutkan pengertian, 

kedudukan dan fungsi Al-
Qur’an, Hadits, dan ijtihad 
sebagai sumber hukum 
Islam 

2. Menjelaskan pengertian, 
kedudukan dan fungsi Al-
Qur’an, Hadits, dan ijtihad 
sebagai sumber hukum 
Islam 

3. Menerapkan hukum taklifi 
dalam kehidupan sehari-
hari 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM BAB V 

A. RINGKASAN MATERI 
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Al-Qur’an sebagai sumber hukum memiliki tiga inti atau kompenen dasar 
hukum yaitu sebagai berikut:  
a) Hukum yang berhubungan dengan masalah akidah 
b) Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahiriah antara 

manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya. Hukum yang 
dapat dilihat yakni berupa pelaksanaan hukum islam yang disebut hukum 
syarak  atau syariat. Adapun hukum syara’dibagi menjadi dua yakni hukum 
ibadah dan muamalah. 

c) Hukum yang berhubungan dengan akhlak manusia 
2) Al-Qur’an sebagai pedoman hidup 

Kelebihan dan keistimewaan  Al-Qur’an antara lain sebagai berikut:  
a) Al-Qur’an mengandung ringkasan ajaran ketuhanan yang pernah dimuat pada 

kitab sebelumnya.  
b) Al-qur’an dituukan kepada semua umat sepanjang masa. 
c) Sebagai pedoman hidup abadi  
d) Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa yang sangat indah, mudah dibaca, diingat 

dan dipahami.  
 

b. Hadits 
Hadist menurut bahasa artinya baru atau kabar, sedangkan menurut istilah 

hadis adalah segala  tingkah laku Nabi Muhammad saw. baik berupa 
perkataan,perbuatan maupun ketetapannya. Menurut ajaran islam , hadis merupakan 
sumber hukum islam yang kedua setelah  Al-Qur’an sehingga kedudukannya 
kuat(qat’i). 

Hadis Nabi Muhammad saw. Dibedakan menjadi 3 bentuk yakni: 
1) Hadis qauliyah yakni hadis yang berdasarkan atas segenap perkataan Nabi 

Muhammad saw.  
2) Hadis fi’liyah yakni hadis yang berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan oleh 

Nabi Muhammad saw. 
3) Hadis taqriririyah yakni hadis yang berdasarkan atas persetujuan Nabi Muhammad 

saw. terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. 
Ditinjau dari periwayatannya, hadis dibagi menjadi 2 yakni: 

1) Hadis mutawatir yaitu hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya 
berdusta atas Nabi Muhammad saw. 

2) Hadis ahad yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Hadis ahad dibagi 
menjadi 3 yakni: 
a) Hadis masyur  yakni hadis yang diriwatkan oleh tiga atau orang perawi tetapi 

belum mencapai derajat mutawatir 
b) Hadis azis yakni hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada satu 

generasi setelah itu diriwayatkan  oleh sejumlah perawi 
c) Hadis garib yakni hadis yang dalam syariat hanya ada satu orang perawi 

  
Kedudukan dan fungsi hadis dalam hukum Islam, yaitu:  

1) Sumber hukum Islam yang kedua setelah  Al-Qur’an. Ada beberapa hukum yang 
tidak disebutkan dalam  Al-Qur’an. Rasulullah saw. Kemudian menjelaskan 
hukumnya, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun penetapan. Dalil hukumnya 
menjadi sunah karena dikatakan oleh Rasulullah  saw. Yang merupakan penjabaran 
dari prinsip-prinsip yang sudah ada dalam Al-qur’an. Seperti yang difirmankan 
Allah dalam Surah  Al-Hasy: 7 “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 
terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka  tinggalkanlah” (Q.S. Al-Hasy : 7) 
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2) Pengukuh hukum yang telah disebutkan oleh Allah swt. Di dalam Al-Qur’an 
sehinngga keduanya menjadi sumber  hukum Islam yang saling melengkapi dan 
menyempurnakan.  

3) Penapsiran atau penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an  
4) Menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an 

 

c. Ijtihad 
Menurut bahasa, kata ijtihad berasal dari bentuk fi’il madi yakni ijtihada, bentuk 

fi’il mudari’ yaitu yajtahidu dan bentuk masdar yakni ijihad dan yang artinya telah 
bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, menggunakan pikiran, dan bekerja keras 
semaksimal mungkin. 

Secara terminologis(istilah) pengertian ijtihad adalah suatu pekerjaan yang 
menggunakan segala kesanggupa daya rohaniah    untuk mendapatkan hukum syara’ 
atau menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum yang bersumber dari Al-
qur’an dan hadis. Orang yang berijtihad disebut Mujtahid. Hasil ijtihad merupakan 
dasar hukum Islam ketiga setelah Al-Qur’an dan hadis. Hal ini didasarkan dari 
percakapan antara Rasulullah saw. Dengan Muaz bin Jabbal pada nsaat akan diutus 
Rasulullah saw. Ke Yaman untuk menjadi gubernur.  

Beberapa persyaratan bagi orang yang akan melakukan ijtihad antara lain: 
1) Mengerti dan memahami isi kandungan Al-Qur’an dan hadis terutama yang 

berkaitan dengan hukum-hukum  
2) Mampu berbahasa Arab dengan baik dan fasih  
3) Mengetahui ilmu usul fikih secara luas 
4) Mengetahui dan mengerti  soal-soal ijma’ 
5) Masalah yang diijtihad adalah bukan hukum syara’ yang sudah jelas dasar 

hukumnya 
Bentuk-bentuk Ijtihad di antaranya yaitu: 

1) Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama dalam Islam menetapkan suatu masalah yang 
tidak di terangkan dalam Al-Qur’an dan hadis setelah RAsulullah saw. Wafat dengan 
cara musyawarah. 

2) Qiyas yaitu menetapkan hukum suatu persoalan atau masalah yang belum 
disebutkan secara konkrit dalam Al-Qur’an dan hadis dengan cara menyamakan 
hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya secara jelas.  
Contoh: minuman keras diqiyaskan dengan khamar.  

3) Istihsan yaitu menetapkan hukum suatu masalah yang tidak dijelaskan secara rinci 
dalam Al-Qur’an dan hadis yang didasarkan atas kepentingan(kemaslahatan) umum 
dan demi keadilan.  

4) Istishab yaitu meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan telah 
ditetapkan karena adanya suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah 
kedudukan dari hukum tersebut. 

5) Istidlal yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak disebutkan secara 
tegas dalam Al-Qur’an dan hadis. Hal tersebut telah menjadi adat istiadat atau 
kebiasaan dalam masyarakat. 

6) Maslahah mursalah yaitu kebaikan yang besar. Adapun menurut istilah maslahah 
mursalah hukumnya tidak diperoleh dari pengajaran dalil secara langsung dan jelas. 

7) Urf(adat) adalah urusan yang disepakati oleh segolonga manusia dalam 
perkembangan hidupnya dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi. 

8) Zara’I yaiu pekerjaan-pekerjaan yang menjadi jalan untuk mencapai maslahah atau 
jalan untuk menghilangkan mudarat.  

Kedudukan dan fungsi Ijtihad adalah:  
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1) Merupakan sumber  hukum Islam ketiga setelah Al-Qur’an dan hadis.  
2) Merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul 

dengan tetap berpegang pada Al-Qur’an dan sunah. 
3) Sebagai suatu cara yang di syariatkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan 

sosial dengan  ajaran-ajaran Islam. 
4) Sebagai wadah pencurahan kaum muslim dalam mencari jawaban dari masalah-

masalah sebagai berikut:  
a) Masalah asasi , yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Islam seperti bidang 

akidah dan mu’amallah. 
b) Masalah esensial, misalnya masalah pembangunan bangsa dan negara.  
c) Masalah insedental, misalnya tentang isu-isu yang berkembang dalam 

masyarakat.  
 
2. Pengertian dan Kedudukan Hukum Taklifi 

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintahuntuk 
melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Menurut para ulam hukum 
taklifi dibagi menjadi lima macam  yaitu:  
a. Al-Ijab yaitu tuntutan secara pasti dari syariah utuk dilaksanakan dan tidak 

ditinggalkan karena akan dikenai hukuman.  
b. An-Nadb yaitu tuntutan dari syariah untuk melaksanakan suatu perbuatan tetapi 

tuntutan itu tidak secara pasti. 
c. Al-Ibahah yakni firman Allah yang mengandung pilihan untuk melakukan suatu 

perbuatan atau meninggalkannya. 
d. Al-Karahah yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan 

itu diungkapkan melalui untaian kata yang tidak pasti. Contoh : talak. 
e. At-tahrim yaitu tuntutan mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang 

pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan itu wajib dipenuhi.  
Hukum wad’I adalah perintah Allah yang mengandung pengertian bahwa 

terjadinya sesuatu merupakan sebab syarat ataupenghalang bagi adanya 
sesuatu(hukum).  

Pembagian hukum fikih adalah : 
a. Wajib adalah segala perintah Allah swt. Yang harus dikerjakan. Adapun macam-

macam hukum wajib, yaitu :  
1) Wajib syar’i  yaitu suatu ketentuan  apabila dikerjakan mendatangkan pahala 

dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. 
2) Wajib aqli’ yaitu suatu kebenaran yang harus diyakini karena akal atau 

rasional.  
3) Wajib ‘aini, yaitu suatu katetapan yang harus dikerjakan seiap muslim, antara 

lain salat 5 waktu, puasa Ramadhan dan sebagainya.  
4) Wajib kifayah, yaitu suatu kewajiba apabila sebagian  muslim telah 

mengerjakan yang tidak perlu mengerjakan/ tidak berkewajiban. Contoh 
mengurus jenazah.  

5) Wajib muaiyyah, yaitu suatu keharusan yang telah ditetapkan macam 
tindakannya.  Contoh berdiri bagi yang kuasa ketika salat.     

6) Wajib mukhayar, yaitu wajib yang boleh dipilih salah satu, Contoh denda 
dalam sumpah.  

7) Wajib mutlaq, yaitu Suatu kewajiban yang tidak ditentukan watu 
pelaksanaannya. Contoh membayar denda sumpah.  

b. Sunah, yaitu suatu perkara yang dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan 
tidak berdosa.  
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1) Sunnah muakad, yaitu sunah yang sangat dianjurkan, misalnya salat terawih 
dan salat Idul Fitri. 

2) Sunah ghairu muakad, yaitu sunah biasa, misalnya member salam kepada 
orang lain, puasa senin kamis.  

3) Sunah hajat, yaitu perkara-perkara dalam salat yang sebaiknya dikerjakan, 
seperti mengangkat kedua tangan ketika takbir dan mengucapkan Allahu 
Akbar ketika rukuk dan sujud.  

4) Sunah wad, yaitu perkara-perkara dalam salat yang harus dikerjakan dan 
kalau terlupakan maka harus melakukan sujud sahwi, seperti membaca 
tasyahud awal.  

c. Haram, yaitu suatu perkara yang dilarang untuk dikerjakan, apabila dikerjakan 
berdosa dan apabiladitinggalkan mendapat pahala. 

d. Makruh, yaitu suatu perkara yang tidak disukai atau tidak diinginkan oleh Allah 
swt. Tetapi bila dikerjakan tidak berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. 

e. Mubah, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan maupun tidak dikerjakan 
tidak berdosa.    

 
3. Pengertian dan Hikmah Ibadah 

Ibadah adalah  segala perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai 
dangan syariat Islam. Ibadah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:  
a. Ibadah wajib yaitu ibadah yang harus dilaksanakan jika tidak maka akan berdosa  

Contoh: salat wajib lima waktu, puasa Ramadhan, dan lain- lain.  
b. Ibada sunah yaitu ibadah yang jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika 

ditinggalkan tidak apa-apa (tidak berdosa) Contoh: salat sunah rawatib, puasa 
senin kamis, salat dyuha, dan lain-lain . 

Adapun hikmah ibadah dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah:  
a. Menumbuhkan sikap sabar dan tawakal  
b. Mencegah pebuatan keji dan mungkar  
c. Membina persaudaraan dan persatuan  
d. Menciptakan ketentraman dalam hati 
e. Menghapus dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah 
 

 
 
 

a.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang salah satu jawaban yang 
paling benar ! 

1. Sumber hukum Islam yang kedua adalah 
….      
a. Al- Qur’an      
b. hadis     
c. Ijtihad 
d. ihtihsan 
e. istihab 

2. Suatu perbuatan yang boleh dikerjakan 
dan boleh juga ditinggalkan disebut 
dengan …. 
a. makruh      
b. mubah     

c. haram 
d. jaiz 
e. sunah 

3. Percakapan Rasulullah dengan Muaz 
mengenai ijtihad adalah pada saat Muaz 
akan diutus menjadi  

     gubernur di ….  
a. Mesir       
b. Yaman     
c. Arab 
d. Persia     
e. Irak   

B. UJI KOMPETENSI 
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4. Firman  Allah dalam surah  Al-Jumuah 
ayat 9 merupakan contoh dalam hukum 
taklifi …. 
a. al- ibahah      
b. an-nadb     
c. al-ijab 
d. at-tahrim 
e. al-kaharah 

5. Perbuatan yang dikerjakan mendapat 
pahala dan bila ditinggalkan tidak apa-
apa disebut …. 
a. makruh      
b. sunah     
c. haram 
d. wajib 
e. mubah 

6. Di bawah ini yang merupakan 
pembagian dari hukum taklifi adalah, 
kecuali …. 
a. al-ibahah  
b. an-nadb  
c. al-ijab 
d. al-kalalah 
e. al-kaharah 

7. Kandungan Al- Qur’an yang menyangkut 
mengenai hukum-hukum dalam Islam 
adalah …. 
a. tarikh  
b. muamalah  
c. ibadah 
d. akhlak 
e. syariah 

8. Pengharaman minuman keras seperti 
bir bintang, topi miring, vodka, wisky, 
jabdaniel., dan  lain-lain  merupakan 
salah satu contoh dari …. 
a. qiyas   
b. maslahah mursalah   
c. istishah 
d. ijma’ 
e. urf 

9. Di bawah ini adalah ayat yang 
menegaskan bahwa hadis merupakan 
sumber hukum Islam yang kedua       
adalah …. 
a. Al-Hasyir : 7   
b. Al-Baqarah : 34   
c. Ali-Imran : 36 
d. An- Nisa : 55 
e. Al-Kahfi : 88 

10. Hadis yang bersambung sanad dan 
diriwayatkan oleh orang yang tidak 
memiliki derajat kepercayaan yang 
sempurna dinamakan dengan hadis …. 
a. ahad   
b. hasan   
c. mutawatir 
d. garib 
e. daif 

11. Arti ijtihad secara bahasa adalah …. 
a. bersungguh-sungguh   
b. memutuskan perkara  
c. mengambil keputusan    
d. mencari jalan keluar  
e. berusaha memutuskan  

12. Adapun sumber hukum yang pertama 
dan utama bagi umat Islam adalah …. 
a. Al-Qur’an  
b. hadis  
c. ijtihad 
d. qiyas 
e. maslahah mursalah 

13. Lafal Al-Qur’an secara bahsa berarti …. 
a. tulisan  
b. bacaan 
c. peraturan 
d. kitab 
e. urutan 

14. Kalam Allah swt. yang diturunkan Allah 
melalui perantara malaikat jibril kepada 
Nabi Muhammad disebut ….   
a. hadis   
b. Al-Qur’an  
c. ijtihad 
d. ijma’ 
e. qiyas 

15. Adapun jumlah huruf Al-Qur’an adalah ... 
a. 325.345  
b. 325.543   
c. 325.534 
d. 325.435 
e. 325. 453 

16. Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-
angsur selama …. 
a. 22 tahun 22 bulan 22 hari 
b. 22 tahun 2 bulan 22 hari  
c. 22 tahun 22 bulan 2 hari  
d. 22 tahun 2 bulan 2 hari  
e. 22 tahun  2 bulan 22 hari  
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17. Jumlah surah yang terdapat dalam Al-
Qur’an adalah …. Surah  
a. 110       
b. 111  
c. 112 
d. 113 
e. 114 

18. Hadis yang berdasarkan atas segenap 
ucapan Rasulullah saw. disebut hadis …. 
a. fi’liyah   
b. taqririyah   
c. qauliyah 
d. qamariyah 
e. ma’nawiyah 

19. Hadis atas dasar segenap perbuatan 
Nabi Muhamad saw. disebut hadis …. 
a. ahad       
b. fi’liyah     
c. qauliyah 
d. Taqririyah 
e. mutawatir 

20. Sahabat yang mengusulkan pembukuan 
atas  Al-Qur’an setelah Nabi Muhammad 
saw.  wafat adalah ….  
a. abu Bakar 
b. Umar bin Khattab 
c. Usman bin Affan  
d. Zaid bi Tsabit  
e. Bilal bin Rabbah  

 
 
b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat! 

1.  Sebutkan macam-macam bentuk ijtihad! 
2.  Sebutkan syarat-syarat untuk menjadi Mujatahid! 
3.  Apa yang dimaksud dengan hadist hasan! 
4.  apa yang dimaksud dengan  makruh! 
5.  Sebutkan contoh dari hukum taklifi at-tahrim! 
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1. Sejarah dan Strategi Dakwah Rasulullah saw. 
Periode Mekah 

Sejarah Islam bermula di Mekah denga 
turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi 
Muhammad saat bertahanus di Gua Hira, 
tepatnya tanggal 17 Ramadhan. Wahyu yang 
pertama kali turun, yaitu Q.S. Al-‘alaq 1-5 yang 
menjadi momen diangkatnya Nabi Muhammad 
menjaidi Rasul pada usia 40 tahun. 

Strategi dakwah Rasulullah dilakukan 
dengan dua cara, yakni: 
a. Secara sembunyi-sembunyi 

Sesudah menerima wahyu kedua 
yang menjelaskan tugas atas dirinya, 
mulailah    beliau    berdakwah    sembunyi- 

sembunyi dan menyeru kepada keluarganya yang dekat. Berikut ini nama-nama 
yang pertama kali beriman dengan Nabi Muhammad saw: Siti Khadijah, Ali bin Abi 
thalib, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah. Orang yang masuk Islam melaui Abu Bakar, 
yaitu: Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah  bin  
Ubaidillah,  Sa’ad  bin  Waqqa. 

Selain itu masuk Islam juga Bilal bin Rabah al-Habsyi, Abu Ubaidah, Amir 
bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam, Usman bin 
Maz’un, Ubaidah bin Haris, Sa’id bin Zaid, mereka semua diberi gelar “Assabiqunal 
Awwalun” yaitu orang yang pertama-tama masuk Islam. 

b. Secara terang-terangan 
Setelah 3 tahun menjalani dakwah secara sembunyi-sembunyi turun 

perintah Allah swt agar Nabi Muhammad saw menjalankan dakwah secara terang-
terangan. Mula-mula Rasulullah berdakwah di kalangan kerabat karibnya dari Bani 
Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. 

Dakwah kemudian berkembang, Nabi Muhammad saw. Menyeru 
masyarakat umum, baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya agar mau 
menerima Islam. Nabi Muhammad mulai mendatangi rumah-rumah penduduk, 
mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah swt dan meninggalkan 
ajaran sesat yang mereka jalankan selama ini, yaitu menyembah berhala. 

Dalam berdakwah, dengan bimbingan wahyu, Nabi Muhammad saw 
pertama-tama mengajak untuk membebaskan diri dari kepercayaan yang selama 
ini dianut oleh umatnya. Umatnya diajak untuk berpikir rasional dan mengadakan 
perbandingan secara sistematis, untuk kemudian  menentukan sikap benar. Dalam 
menyampaikan kebenaran yang dibawanya, Rasulullah berkata dengan tegas dan 
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benar, serta bersikap bijaksana, lemah lembut, dan tidak memaksakan kehendak 
kepada umatnya. Selain itu, ketika berdebat beliau bersikap dengan sebaik-
baiknya. Cara dakwah Nabi Muhammad ini disebut juga dengan hikmah dan 
mau’izah hasanah. Kegigihan dakwah Rasulullah selama kurang lebih 13 tahun 
tersebut hanya memperoleh 200 orang pengikut.   

2. Substansi dan Dakwah Rasulullah 
Bagian terpenting yang menjadi fokus dakwah Rasulullah saw periode Mekkah 

dapat dilihat antara lain: 
a. Memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral, seperti 

berjudi, minum khamar, dan berzina. Rasulullah berdakwah dengan mengajak 
masyarakat Mekah untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. 

b. Memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Rasulullah mengajak untuk 
meninggalkan keyakinan yang selama ini mereka yakini dan beralih pada Islam 
yang hanya menyembah Allah. 

c. Menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia, 
karena Islam tidak memandang perbedaan hak dan martabat di antara manusia. 

d. Nabi Muhammad saw berdawah dengan sabar, ikhlas, dan tegas dengan tidak 
memaksakan kehendak dan lemah lembut. 

3. Hikmah Sejarah Dakwah Periode Mekah 
Hikmah yang dapat diperoleh dari sejarah dakwah Rasulullah pada periode 

Mekah, antara lain sebagai berikut: 
a. Menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menyiarkan 

agama Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah swt. 
b. Memahami bahwa tugas seorang Rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari 

Allah swt. Seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk (hidayah), bahkan kepada 
keluarga atau orang yang sangat dicintai sekalipun. 

c. Melalui dakwah Rasulullah saw, umat manusia khususnya umat Islam 
mendapatkan informasi mengenai agama yang diridai Allah. Islam datang untuk 
membimbing umat manusia agar dapat meraih tujuan hidupnya, yakni selamat 
sejahtera di dunia dan akhirat. 

 

 
 
 
 

a.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang salah satu jawaban yang 
paling benar ! 

1. Wahyu yang pertama kali turun di ….    
a. Bukit tsur 
b. Bukit tursina   
c. Gua hira 
d. Gunung uhud 
e. Jabal nur 

2. Dakwah yang dilakukan Nabi yaitu 
berjumlah …. 
a. + 10 tahun      
b. + 13 tahun     
c. + 23 tahun 
d. + 25 tahun 

e. + 40 tahun 
3. Nabi Muhammad diangkat menjadi 

Rasul ada usia ….  
a. 30 tahun     
b. 40 tahun    
c. 50 tahun 
d. 55 tahun 
e. 63 tahun 

4. Rasulullah berdakwah kurang lebih 10 
tahun di kota …. 
a. Mekah      
b. Jedah     

B. UJI KOMPETENSI 
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c. Kufah  
d. Madinah 
e. Basrah  

5. Wahyu yang pertama kali diterima Nabi 
Muhammad adalah surah …. 
a. Al-Ikhlas 1-4   
b. Al-Maidah 3  
c. Al-Baqarah 225 
d. Al-Mudatstsir 1-5 
e. Al-Alaq 1-5 

6. Dakwah Rasulullah di Mekkah 
mendapat rintangan dari kaum …. 
a. Quraisy 
b. Ansar  
c. Muhajirin 
d. Ad 
e. Samud 

7. Nabi Muhammad berdakwah secara 
sembunyi-sembunyi kurang lebih …. 
a. 1 tahun 
b. 2 tahun  
c. 3 tahun 
d. 10 tahun 
e. 13 tahun 

8. Rasulullah menerima wahyu yang 
memerintahkannya untuk berdakwah 
secara terang-terangan. Wahyu yang 
diterima adalah …. 
a. Al-Alaq: 1-5 
b. Al-Mudatstsir: 1-7   
c. Al-Maidah: 3 
d. Al-Baqarah: 1-5 
e. Al-hijr: 94 

9. Orang yang pertama kali masuk Islam 
disebut  …. 
a. Ashabul kahfi   
b. Assabiqunal awwalun   
c. Assabut ti’wal 
d. Assabiqunal akhirun 
e. Ashabul jannah 

10. Jumlah pengikut Nabi ketika 
berdakwah di Mekah berjumlah …. 
a. 100 orang   
b. 200 orang 
c. 300 orang 
d. 400 orang 
e. 500 orang 

11. Perkataan yang benar dan tegas, serta 
dapat membedakan antara yang hak dan 

yang batil merupakan cara dakwah Nabi 
Muhammad yang disebut …. 
a. Mujadalah  
b. Uswatun Hasanah  
c. Bil hal    
d. Hikmah   
e. Mauizah hasanah  

12. Sahabat yang pertama kali masuk Islam 
adalah …. 
a. Abu Sofyan 
b. Usman bin Affan 
c. Abu Bakar Siddiq 
d. Ali bin Abi Thalib 
e. Umar bin Khattab 

13. Cara dakwah Rasulullah terhadap orang 
kafir Quraisy adalah dengan …. 
a. Berdebat dengan kaum kafir 
b. Mengempanyekan Islam 
c. Kekerasan  
d. Peperangan  
e. Mengajak membebaskan diri dari 

kepercayaannya 
14. Paman Nabi Muhammad yang tidak 

berhasil diajak hingga wafat bernama ….   
a. Abdul Muthalib 
b. Ali bin Abi Thalib 
c. Abu Thalib 
d. Usman bin Affan 
e. Abu Bakar Siddiq 

15. Al-Mudtstsir menjadi Nama surah yang 
artinya ... 
a. Orang yang berselimut  
b. Segumpal darah 
c. Sapi betina 
d. Binatang ternak 
e. Lebah  

16. Pembinaan yang pertama kali diberikan 
kepada kaum Muslimin di Mekah adalah 
dalam hal …. 
a. syariah 
b. aqidah  
c. tarikh  
d. baca tulis Al-Qur’an  
e. Muamalah  

17. Kapan Al-Qur’an diturunkan pertama 
kali ....  
a. 17 Agustus 
b. 17 Rabiul awal 
c. 17 Ramadhan 
d. 17 Rajab 
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e. 17 Hijriah 
18. Disebut apakah hari turunnya Al-

Qur’an.... 
a. asbabunnuzul  
b. ashabul kahfi 
c. isra’ mi’raj 
d. nuzulul qur’an 
e. lailatul qadar 

19. Siapakah ibu Nabi Muhammad …. 
a. Siti Hawa 

b. Siti Sarah 
c. Siti Maryam 
d. Siti Aminah 
e. Halimah As-Sa’diyah 

20. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad….  
a. abu Bakar 
b. Abdul Muthalib 
c. Usman bin Affan  
d. Abdullah 
e. Bilal bin Rabbah  

 
 
b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat! 

1.  Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? 
2.  Kapan turunnya Al-Qur’an? Tuliskan ayat yang pertama kali turun! 
3.  Jelaskan dua periode dakwah Rasulullah! 
4.  Sebutkan Nama-nama sahabat yang termasuk assabiqunal awwalun! 
5.  Jelaskan faktor yang menyebabkan Nabi berdakwah secara diam-diam pada awal    

dakwahnya! 
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