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1.  Q.S. Al-Baqarah: 148 

 a.  Bacaan dan Terjemahan 

                       

                

          

Artinya: 
“dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) 
yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-
lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana 
saja kamu berada pasti Allah akan 
mengumpulkan kamu sekalian (pada hari 
kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu."(Q.S. Al-Baqarah: 148) 
 
 

b. Terjemahan harfiyah 

ARTI KATA BACAAN  ARTI KATA BACAAN 

Dan bagi tiap-tiap  
umat 

  Mengumpulkan.   

Kiblat (ada arah 
tujuan) 

   
Dengan/padamu 

Allah 
   

Menghadap kpdnya.     Sekalian (semua)   

Berlomba lombalah 
kamu 

     
Sesungguhnya 

Allah. 
 

Kebaikan.     
Atas segala 

sesuatu. 
       

Dimana saja kamu 
berada. 

        Maha kuasa.  

 
 
Memahami ayat-ayat Al-quran 
tentang kompetisi dalam 
kebaikan. 
 
 
 
 
 
1. Membaca Q.S. Al-Baqarah 

148 dan Q.S. Fatir 3 
2. Menyebutkan arti Q.S. Al-

Baqarah 148 dan Q.S. Fatir 
32 

3. Menampilkan perilaku 
sebagai khalifah di bumi 
seperti terkandung dalam 
Q.S. Al-Baqarah 148 dan 
Q.S. Fatir 32 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

A. RINGKASAN MATERI 
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c. Tajwid 

No Hukum Sebab Contoh Kata 

1 Idgham bi ghunnah. Kasrahtain bertemu Waw.    

2 Alif Lam Qomariyah. 
Aliflam bertemu dengan 

Kha’ 
   

3 Izhar. 
Fathah Tanwin bertemu dg 

alif. 
  

4 Ikhfa’ 
Dommatain bertemu 

dengan Qaf. 
    

 
d. Isi Kandungan 

1) Dengan menjadikan ka’bah sebagai Pusat Rohani,kaum muslimin diberitahu 
bahwa tujuan mereka sebagai umat ialah memimpin dunia kearah kebaikan. 
Mereka harus berlomba lomba mengejar harta duniawi ataupun kekuasaan . 

2) Dalam kalimat berikutnya – dimana saja kamu berada ,Allah akan menghimpun 
kamu semuanya  - mereka diberitahu bahwa mereka akan tersebar luas di 
dunia,namun mereka tetap mempunyai satu tujuan. Kesatuan qiblah sebagai 
kesatuan lahiriah mempunyai arti yang dalam,yaitu kesatuan tujuan. Hal ini 
laksana umat yang berjuang untuk mencapai satu tujuan. Dan inilah sendi dasar 
persaudaraan Islam. 

3) Pada akhirnya,kita sebagai umat Islam harus memanfaatkan kesempatan hidup 
didunia ini dengan sebaik mungkin. Kita harus banyak berbuat kebajikan. Kita 
harus sadar bahwa kita tidak bias hidup sendiri. Setiap manusia pasti 
membutuhkan pertolongan dari manusia lain. Orang miskin memerlikan 
bantuan orang kaya. Begitu pula orang kaya juga membutuhkan orang miskin. 
Coba kamu bayangkan jika tidak ada orang miskin,siapa yang akan bekerja pada 
bidang bidang usaha milik orang kaya ? dan satu yang harus diingat,bahwa 
dalam harta yang kita miliki terdapat hak hak orang miskin yang harus kita 
berikan. 

e. Sikap atau Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari  
1) Berpegang teguh pada keyakinan agama islam  
2) Berlaku jujur dan sportif. 
3) Berprilaku mencintai kebajikan. 

 
2.  Q.S. Fatir: 32 

 a. Bacaan dan Terjemahan 
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Artinya: 
“kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara 
hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka 
sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada 
(pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu 
adalah karunia yang Amat besar. (Q.S. Fatir: 32) 

 
b. Terjemahan Harfiyah 

Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Menganiaya diri 
merek 

         Kami wariskan     

Pertengahan.      
 

Kitab itu     

Lebih dahulu 
berbuat kebaikan 

      

 

Orang yang telah kami 
pilih 

     

   

Dengan izin Allah.     
 

Diantara hamba2 kami     

Karunia yang besar     
 

Diantara mereka.    

 
 

c. Tajwid 

No Hukum Sebab Contoh Kata 

1 Ghunnah Huruf Mim bertasdik.  

2 Izhar. 
Nun mati bertemu degean 

‘ain. 
     

3 Ihfa’ Nun mati bertemu Zal    

4 Izhar Safawi. 
Mim mati bertemu dengan 

Fa. 
     

 

d. Isi Kandungan 
 1) Orang yang menganiaya diri sendiri yaitu orang yang lebih banyak kesalahan 

daripada kebaikan  
 2) Orang yang tergolong pertengahan yaitu orang yang kebaikannya sebanding 

dengan kesalahannya 
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 3) Orang yang selalu cepat berbuat kebaikan yaitu orang yang kebaikannya sanat 
banyak dan sedikit kesalahannya 

 4) Allah mewariskan Al-Qur’an kepada hamba-hamba-Nya yang terpilih yaitu umat 
Islam 

  
e. Sikap atau Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari  
 1) Senantiasa berusaha mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Qur’an  
 2) selalu menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup 
 3) Selalu menghindari perbuatan aniaya dan zalim. 

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

1. Baca dan perhatikan dengan seksama 

potongan ayat berikut ini.      

  .   

Arti dan potongan ayat diatas yang 
benar adalah … 
a. Bacalah Al-qur’an dengan baik 

dan benar. 
b. Kebaikan akan dibalas dengan 

kebaikan juga. 
c. Berlomba-lomba itu ada baiknya. 
d. Jika kamu berbuat baik, maka 

untuk dirimu sendiri 
e. Berlomba-lombalah dalam 

berbuat kebaikan 
2. Baca dan perhatikan dengan seksama 

potongan ayat berikut ini! 

             

Arti dari potongan ayat diatas 
adalah….. 
a. Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa dan Bijaksana 
b. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui atas segala sesuatu 
c. Sesungguhnya Allah Maha Adil 

dan Bijaksana 
d. Sesungguhnya Allah Maha 

Berkuasa atas segala sesuatu 
e. Sesungguhnya kekuasaan Allah 

sangat luas 

3. Arti dari kalimat                 

adalah………… 
a. Kami pilih 
b. Kamu ketahui 
c. Kami wariskan 
d. Pertengahan 
e. Membanggakan dirinya 

4. Arti dari kalimat                

adalah………… 
a. Menbgatur dirinya  
b. Pertengahan 
c. Selalu beramal kebaikan 
d. Menganiaya dirinya 
e. Berlebihan 

5. Arti dari kalimat                 

adalah………… 
a. Perbuatan yang baik berdampak 

kepada dirinya 
b. Perbuatan yang buruk menimpa 

pada dirinya 
c. Orang-orang yang lebih cepat 

berbuat kebaikan 
d. Orang-orang yang beramal 

secara terus-menerus 
e. Berbuat kebaikan itu harus terus-

menerus 
6. Menurut Musthafa Al-Maraghy yang 

dimaksud dengan Muqtashid dalam 
Surah Fathir ayat 32 adalah………. 

a. Orang-orang yang seimbang 
antara kebaikan dan kejahatan 

B. UJI KOMPETENSI 
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b. Orang yang masih banyak 
kejahatannya dibandingkan 
kebaikannya 

c. Orang yang terus melakukan 
amal kebaikan 

d. Orang yang melaksanakan 
kewajiban dan meninggalkan 
larangan, tetapi kadang masih 
mengerjakan pekerjaan yang 
makruh 

e. Orang yang menzalimi dirinya 
 

7. Arti dari                    adalah………… 

a. Dari emas 
b. Gelang 
c. Dan mutiara 
d. Dari sutera 
e. Permata 

8. Perintah Allah untuk berlomba-lomba 
dalam kebaikan terdapat dalam 
Surah….. 

a. Al-Baqarah: 130 
b. Al-Baqarah: 148 
c. Al-Baqarah: 158 
d. Al-Baqarah: 168 
e. Al-Baqarah: 178 

9. Allah Swt menjanjikan …. Untuk orang-
orang yang beriman kepada Al-Qur’an 
dan berpegang teguh kepada ajaran-
Nya. 

a. Surga Adn 
b. Surga Na’im 
c. Surga Ma’wa 
d. Surga Darussalam 
e. Surga Khuldi 

 

10. Dalam kalimat             terdapat 

hukum bacaan…….. 
a. Iqlab 
b. Izhar 
c. Ikhfa 
d. Idgham Bighunnah 
e. Idgham Bilaghunnah 

11. Fastabiqul Khairat artinya….. 
a. Berlomba-lomba dalam 

menuntut ilmu 
b. Berlomba-lomba dalam kebaikan 
c. Berlomba-lomba untuk akhirat 
d. Berlomba-lomba untuk hari 

kiamat 
e. Berlomba-lomba dalam mencari 

kekayaan 

12. Dalam kalimat           terdapat 

hukum bacaan…….. 
a. Iqlab 
b. Izhar haqiqi 
c. Ikhfa 
d. Idgham Bighunnah 
e. Idgham Bilaghunnah 

13. Orang yang selalu mengerjakan amalan 
yang wajib dan sunah, meninggalkan 
segala perbuatan yang haram dan 
makruh, serta sebagian hal-hal yang 
mubah termasuuk ke dalam 
golongan….. 

a. Orang yang zalim 
b. Taqwa 
c. Muqtashid 
d. Sabiqun bil khairat 
e. Mukmin 

 

14. Hukum bacaan          

adalah………….. 
a. Tarqiq 
b. Tafhim 
c. Mad Iwadh 
d. Mad Tabi’i 
e. Alim lam qamariyah 

 

15. Arti dari              adalah………….. 

a. Dan bagi tiap-tiap(umat) 
b. Kiblat (ada arah tujuan) 
c. Menghadap kepadanya 
d. Atas segala sesuatu 
e. Sesungguhnya Allah 

Jawablah pertanyaan –pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar! 
1. Sebutkan isi kandungan dar Q.S. Al-Baqarah: 148! 

Jawab : ............................................................................................................................. ....................... 
  ............................................................................................................................. ....................... 

2. Tulislah Q.S. Fatir: 32 
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Jawab : .................................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................. ....................... 

3. Sebutkan perilaku yang mencerminkan Q.S. Al-Baqarah: 148 
Jawab : ............................................................................................................................. ....................... 
  .................................................................................................................................................... 

4. Sebutkan Isi Kandungan Q.S. Fatir: 32 
Jawab : ................................................................................................................ .................................... 
  ............................................................................................................................. ....................... 

5. Sebutkan perilaku yang mencerminkan Q.S. Fatir: 32 
Jawab : ...................................................................................................................................... .............. 
  .................................................................................................................. .................................. 
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1. Q.S. Al-Isra’: 26-27 
a. Bacaan dan Terjemahan 

               

                   

                   

 

Artinya: 
dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang 
dekat akan haknya, kepada orang miskin dan 
orang yang dalam perjalanan dan janganlah 
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 
secara boros. Sesungguhnya pemboros-
pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan 
dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 
Tuhannya. (Q.S. Al-Isra’: 26-27) 
b. Terjemahan harfiah 

Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Orang-orang yang 
mubazzir 

    Dan berikanlah   

Saudara     
 Keluarga yang 

dekat 
   

Syetan      
 

Haknya   

kepada Tuhannya   
 

Orang-orang miskin   

Ingkar   
 Orang yang dalam 

perjalanan 
    

 
  Dan janganlah 

kamu mubazzir 
  

 
 
Memahami ayat-ayat Al-Qur’an 
tentang menyantuni kaum 
duafa. 
 
 
 
 
1. Membaca  Q. S. Al-Isra’: 26-

27 dan Al-Baqarah : 177 
2. Menyebutkan arti  Q. S. Al-

Isra’: 26-27 dan Al-
Baqarah : 177 

3. Menampilkan perilaku 
ikhlas dalam beribadah 
seperti terkandung dalam   
Q. S. Al-Isra’: 26-27 dan Al-
Baqarah : 177 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

A. RINGKASAN MATERI 
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c. Tajwid 
 

No Hukum Tajwid Sebab Contoh kata 

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

1 Alif lam qomariyah 
Huruf alif dan lam 
bertemu huruf 
qomariyah ( qof) 

   

2 Qolqolah Sughro 
Ada huruf qolqolah (ba’) 
yang terletak ditengah 
kata 

  

3 Alif lam Syamsiyah 
Huruf alif dan lam 
bertemu huruf 
Syamsiyah ( syin) 

    

 
d. Isi Kandungan Q.S. Al-Isra’ Ayat 26 – 27 

Adapun kandungan dari Surah Al-Isra’ Ayat 26 – 27 adalah : 
1) Allah memberikan rezeki kepada kita agar kita menyisihkan sebagian harta 

untuk diberikan kepada kaum kerabat, orang-orang miskin dan ibnu sabil. 
2) Kita dilarang untuk hidup boros, menghambur-hamburkan harta (mubazir) 

karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan setan dan dalam hidup kita 
juga tidak boleh kikir dan dalam hidup kita diperintahkan untuk hidup secara 
sederhana. 

3) Perintah untuk berbuat baik kepada kaum diafa, orang fakir miskin dan orang 
yang terlantar dalam perjalanan. 

e. Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan isi Q.S. 
Al-Isra’ Ayat 26 – 27 
1) Peduli terhadap sesama. 
2) Memiliki sikap murah hati dengan cara memperbanyak sedekah kepada kaum 

duafa dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. 
3) Menghindari sifat-sifat tercela seperti egois, individualisme, pelit, kikir dan 

boros. 
4) Menahan hawa nafsu sehingga mampu berlaku hormat dan menjauhkan diri 

dari sifat materialistik. 
2. Q.S. Al-Baqarah: 177 

a. Bacaan dan Terjemahan 
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Artinya: 
bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 
akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 
Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir 
(yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 
orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 
sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah 
orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang 
bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 177) 

b. Terjemahan harfiah 

Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Kepada 
kerabatnya 

    Bukanlah  

Dan anak-anak 
yatim 

    
 

Kebajikan    

Orang-orang 
miskin 

   
 

Menghadap     

Orang yang 
dalam 
perjalanan 

   
 

Wajahmu    

Orang-orang 
yang meminta-
minta 

   
 

Ke arah   

Hamba sahaya   
 

Timur    

Mendirikan 
sholat 

    
 

Barat     

Menunaikan 
zakat 

    
 

Akan tetapi   

Orang-orang 
yang Menepati 
janji  

        
 

Orang yang 
beriman 

    

Apabila mereka 
berjanji 

   
 

Kepada Allah   

Orang-orang 
yang sabar 

   
 

Dan hari akhir       



 

10 

Arti Kalimat  Arti Kalimat 

Dalam 
kesempitan 

     
 

Malaikat-malaikat     

Dan penderitaan   
 

Kitab-kitab   

Orang-otang 
yang bersedekah 

   
 

Nabi-nabi    

Orang-orang 
yang bertaqwa 

   
 

Memberikan harta     

 
  

Yang dicintainya   

 

c. Tajwid 

No 
Hukum Tajwid 

 
Sebab Contoh kata 

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

1 Ikhfa 
Nun mati bertemu huruf 
ikhfa’ (nun) 

    

2 Izhar 
Nun mati bertemu huruf 
izhar (alif) 

    

3 Mad wajib muttasil 
Alif dan hamzah 
bertemu dalam satu kata 

   

4 Izhar syafawi 
Mim mati bertemu huruf 
izhar syafawi alif 

     

 

d. Isi kandungan Q.S. Al-Baqarah: 177 

Bahwa yang dimaksud dengan kebaikan dalam Surah Al-Baqarah  
Ayat 177 adalah : 
1) Suatu kebajikan kepada Allah yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada 

Allah, percaya adanya hari akhir, membenarkan adanya  malaikat, percaya 
dengan kitab-kitab-Nya dan beriman kepada para nabi. 

2) Melaksanakan shalat lima waktu dengan khusyuk dan tepat waktu. 
3) Memberikan zakat sesuai dengan ketentuan syara’. 
4) Menepati janji apabila berjanji. 
5) Sabar dalam menghadapi setiap kesukaran dalam hidup. 
6) Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan seperti fakir miskin, orang-

orang yang meminta-minta. 
7) Menghadap ke arah kiblat pada waktu salat, hal ini dimaksudkan agar nampak 

syiar Islam. 
e. Perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan isi Q.S. 

Al-Bayyinah:5 

Adapun perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap Surah  
Al-Baqarah ayat 177 yakni : 
1) Peduli kepada orang lain khususnya kaum lemah dan orang-orang yang 

membutuhkan pertolongan.  
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2) Menghindari sifat individualisme. 
3) Menjalankan rukun iman yang sempurna. 
4) Menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 
5) Memiliki kepribadian yang kuat dan tegar terhadap situasi yang sulit dalam 

hidupnya.  
6) Bersabar ketika menerima cobaan dari Allah. 
7) Menunaikan zakat secara teratur. 
8) Menepati janji apabila berjanji. 
9) Mendirikan salat dengan khusyuk. 
10) Menyayangi anak yatim. 

 
 

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

 

1. Di bawah ini adalah ayat-ayat tentang 
anjuran untuk membantu kaum duafa 
adalah … 
a. Al-Baqarah : 67 
b. Al-Isra’ : 26 
c. An-Nahl : 23 
d. An-Nisa’ : 40 
e. Ali Imran : 33 

2. Surah yang membahas tentang 
pemboros-pemboros merupakan 
saudara-saudara setan adalah … 
a. Al-Isra’ : 27 
b. An-Nisa’ : 23 
c. An-Nahl : 24 
d. Ali Imran : 22 
e. An-Naml : 33 

3. Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 177, 
Allah menjelaskan tentang ciri-ciri 
orang yang … 
a. Beriman 
b. Beramal saleh 
c. Berakhlak mulia 
d. Bertakwa 
e. Berbudi luhur 

4. Ayat Allah yang menjelaskan  tentang 
larangan berbuat boros adalah Surah … 
a. Al-Isra’ : 26 
b. An-Nahl : 24 
c. An-Nisa’ : 24 
d. Al-Kahfi : 26 
e. An-Naml : 27 

5. Dalil Naqli yang menjelaskan tentang 
anjuran untuk menolong sanak kerabat 
yang dekat adalah Surah … 
a. Al-Baqarah : 177 

b. Ali Imran : 56 
c. Al-Maidah : 24 
d. An-Nisa’ : 34 
e. An-Nahl : 44 

 
6. Lafal         adalah contoh 

bacaan … 
a. Izhar 
b. Iqlab 
c. Qalqalah 
d. Ikhfa’ 
e. Idgam  

 
7.                             Lafal di 

samping artinya adalah … 
a. Dan orang yang dalam perjalanan 
b. Dan kepada orang miskin 
c. Dan kepada kaum duafa 
d. Dan kepada kerabat yang dekat 
e. Dan kepada kaum fakir 

 
8. Lafal                   artinya adalah … 

a. Kerabat dekat 
b. Secara boros 
c. Haknya 
d. Dan berikanlah 
e. Sangat ingkar 

 
9.       Adapun yang 

dimaksud dengan lafal di samping 
adalah … 
a. Kikir 
b. Pemboros 
c. Bakhil 
d. Munafik 

B. UJI KOMPETENSI 
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e. Zindik 
 

10. Lafal                      dalam Surah 
Al-Isra’ Ayat 26 terdapat hukum 
bacaan … 
a. Qalqalah 
b. Idgam 
c. Gunnah 
d. Lafal Jalalah 
e. Izhar 

 
11. Bacaan         di samping 

harus dibaca jelas karena bacaan … 
a. Izhar 
b. Ikhfa’ 
c. Idgam 
d. Iqlab 
e. Gunnah 

12. Sikap perlaku yang mencerminkan 
dalam Surah Al-Isra’ Ayat 26  
adalah … 
a. Larangan beribadah dengan 

maksud riya’ 
b. Larangan mengatakan “ah” kepada 

orang tua 
c. Larangan berpuasa pada hari 

tasyrik 
d. Larangan menyakiti orang lain 
e. Larangan berlaku boros 

 
13. Arti lafal            adalah 

menunjukkan arah … 
a. Timur  
b. Barat 
c. Kakbah 
d. Utara 
e. Selatan 

 
14. Lafal        di samping 

adalah contoh bacaan … 
a. Iqlab 
b. Izhar halqi 
c. Mad aridlisukun 
d. Gunnah 
e. Idgam bilagunnah 

15. Manusia diciptakan Allah untuk 
beribadah kepada-Nya. Hal ini 
merupakan kandungan dari Surah … 

a. Az-Zariyat : 56 
b. Al-Baqarah : 23 
c. An-Nahl : 27 
d. Ali Imran : 34 
e. An-Naml : 27 

16. Yang harus kita lakukan sebagaimana 
yang terkandung dalam Surah  
Al-Isra’ Ayat 26 adalah sebagai … 
a. Menjalankan shalat denga khusyuk 
b. Membantu kepada kerabat dekat 

akan haknya 
c. Puasa sunnah Senin Kamis 
d. Saling nasihat-menasihati satu 

sama lain 
e. Tidak menyakiti hati orang lain 

 
17. Lafal            artinya adalah … 

a. Saudara 
b. Teman 
c. Kerabat 
d. Tetangga 
e. Sesama 

18. Surah yang diturunkan di Madinah 
dinamakan dengan Surah … 
a. Surah Madaniyah 
b. Surah Makiyah 
c. Surah Persiyah 
d. Surah Arabiyah 
e. Surah Maidah 

19. Di bawah ini adalah ayat-ayat yang 
menyebutkan tentang anjuran tolong-
menolong dalam kebaikan dan takwa 
adalah … 
a. Al-Hajj : 5 
b. Al-Maidah : 2 
c. Al-Hajr : 2 
d. Al-An’am : 2 
e. Az-Zariyat : 5 

 
20. Arti lafal di samping         

adalah … 
a. Bukanlah 
b. Janganlah 
c. Jauhilah 
d. Pergilah 
e. Tidaklah 
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B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat! 

1. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan benar! 
 

No Lafal Hukum Bacaan Alasan 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7 
 

  

8 
 

  

9 
 

  

10 
 

  

 

2. Menghambur-hamburkan harta secara boros tergolong ke dalam saudara-saudara 
setan. Jelaskan pernyataan tersebut! 

3. Sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat! 
4. Apa yang dimaksud dengan ibadah sedekah jariya? Jelaskan dengan singkat! 
5. Artikan potongan ayat di bawah ini dengan benar! 
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1. Pengertian Iman Kepada Rasul-rasul 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  آِمْي 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. 

Lafal Rasul berasal dari bahasa Arab 
Rasulan, yang artinya utusan. Rasulullah berarti 
utusan   Allah.   Jadi,   Iman    kepada   Rasulullah  

adalah mempercayai bahwa rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk 
menyampaikan ajaran yang berupa wahyu kepada umatnya untuk dijadikan pedoman 
hidup dan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 
Rasulullah saw. bersabda: 
 

ِِه  ِر َخْيم ِمُن بِالمَقدم ِم اماَلِخِر َوتُ ؤم ِمُن بِاهلل َوَمالَِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواليَ وم َاُن اَنم تُ ؤم َوَشرِّهِ َااِلْيم  
Artinya: 
“Iman itu adalah percaya kepada Allah, para malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, 
kepada rasul-rasul-Nya, kepada hari akhir, dan dengan takdir yang baik dan yang 
buruk.” (H.R. Muslim) 
Hukum beriman kepada rasul itu wajib atas setiap muslim, karena siapa saja yang 
mengaku beragama Islam tetapi tidak percaya kepada rasul maka gugurlah 
keislamannya. 

 
 
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 

A. RINGKASAN MATERI 
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2. Jumlah Nabi dan Rasul 
Jumlah Nabi dan Rasul sesungguhnya banyak sekali, hal ini seperti yang dijelaskan 
Allah dalam Q.S. Al-Mukmin: 78 

                       

                               

          

Artinya: 
dan Sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu, di antara 
mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak 
Kami ceritakan kepadamu. tidak dapat bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat, 
melainkan dengan seizin Allah; Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan 
(semua perkara) dengan adil. dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang 
kepada yang batil. (Q.S. Al-Mukmin: 78) 
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkanbahwa ada sekitar 124.000 
nabi yang diutus Allah dan jumlah rasul 315. Jumlah tersebut merupakan kehendak 
Allah yang mengutus setiap Nabi dan Rasul. Sebagaimana Hadits Nabi: 

َن اَلمًفا ُروم َنمِبَياِء ؟ قَاَل ِمائَُة اَلمٍف َواَرمبَ َعُة َوِعشم ُة االم ُل اهلل َكمم ِعدَّ ُل  َعنم َاِِب َذرِّ قَاَل يَا َرُسوم اَلرَُّسوم
ًرا  )رواه امحد(َذِلَك َثاَلُث ِمائٍَة َوََخمسَ  َة َعَشَر ََجًّا َغِفي م  

Artinya: 
“dari Abi Zar, ia berkata’ Saya bertanya, wahai Rasulullah berapa jumlah Nabi? Beliau 
menjawab. Jumlah Nabi sebanyak 124.000, di antara mereka termasuk Rasul sebanyak 
315 orang, suatu jumlah yang sangat besar. (H.R. Ahmad) 
 

3. Sifat-sifat Wajib dan Sifat-sifat Mustahil bagi Rasul 
Adapun sifat-sifat tersebut adalah: 

No Sifat Wajib Artinya Sifat Mustahil Artinya 

1 Sidik Benar Kizib Berdusta 
2 Amanah Dapat dipercaya Khianat  Berkhianat 
3 Tabligh Menyampakan  Kitman Menyembunyikan 
4 Fatonah Cerdas Baladah Bodoh 

 
4. Nama-Nama 25 Rasul yang Wajib diketahui 

No Nama No Nama 

1 Adam as. 14 Syua’ib as. 
2 Idris as. 15 Yunus as. 
3 Nuh as. 16 Musa as. 
4 Hud as. 17 Harun as. 
5 Saleh as. 18 Ilyas as. 
6 Ibrahim as. 19 Ilyasa as. 
7 Luth as. 20 Daud as. 
8 Ismail as. 21 Sulaiman as. 
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9 Ishak as. 22 Zakaria as. 
10 Ya’kub as. 23 Yahya as. 
11 Yusuf as. 24 Isa as. 
12 Ayyub as. 25 Muhammad saw 
13 Zulkifli as.   

Dari 25 rasul tersebut ada 5 rasul yang termasul Ulul Azmi, yaitu rasul yang diberikan 
ketabahan dan kesabaran. Diantaranya yaitu: Nabi Muhammad saw., Nabi Isa as., Nabi 
Nuh as., Nabi Musa as., Nabi Ibrahim as. 

5. Tugas Utama Diutusnya Rasul ke Dunia 
Adapun tugas utama yang harus dijalankan oleh Rasulullah adalah 
a. Untuk menegakkan kalimat tauhid 
b. Untuk mengajak umat manusia menyembah dan mengabdi kepada Allah 
c. Untuk membawa rahmat kepada alam 
d. Untuk memberikan peringatan kepada umat manusia 
e. Untuk mengajak umat manusia pada kebenaran di jalan Allah 
f. Untuk memberikan contoh yang baik 
g. Untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia 

6. Tanda-tanda Beriman Kepada Rasul Allah 
a. Mempercayai sepenuh hati mengenai risalahnya 
b. Mempercayai sepenuh hati bahwa rasul adalah utusan adalah utusan Allah yang 

diberi risalah untuk menegakkan agama tauhid 
c. Mempercayai sepenuh hati bahwa rasul memilii kemuliaan hati dan sifat-sifat 

terpuji dan mustahil memiliki sifat tercela. 
7. Contoh-contoh  Perilaku Beriman kepada Rasul-Rasul Allah 

a. Menjalankan risalah dalam kehidupan sehari-hari 
b. Beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku syirik 

dalam kehidupan sehari-hari 
c. Tekun dan rajin bekerja 
d. Berkhlak baik kepada sesama umat Islam 

 
 
 
 
 

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

1.  Setiap Rasul yang diutus Allah pasti 
memiliki sifat tabligh, mustahil 
memiliki sifat . . . . 
a. Jahlun 
b. Kitman 
c. Kizib 
d. Khianat 
e. sidik 

2. Kita dilarang untuk membeda-bedakan 
rasul yang satu dengan yang lain. Hal ini 
seperti yang dijelaskan Allah dalam 
Surah .... 
a. Al-Baqarah: 285 

b. Al-Kahfi: 102 
c. Al-Maidah: 97 
d. An-Nahl: 23 
e. An-Nisa: 55 

3. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa Nabi 
Isa as adalah putra dari seorang ibu yang 
bernama Siti Maryam. Hal ini seperti 
yang dijelaskan Allah dalam Surah . . . . 
a. Al-Baqarah: 23 
b. Maryam: 19 
c. An-Nisa: 23 
d. Al-Kahfi: 23 
e. An-Nahl: 34 

B. UJI KOMPETENSI 
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4. Nabi Isa diutus menjadi Rasul pada Usia 
. . . . 
a. 20 
b. 25 
c. 30 
d. 35 
e. 40 

5. Adapun mukjizat yang diterima oleh 
Nabi Ibrahim as. adalah . . . . 
a. Membelah laut menjadi dua 
b. Menyembuhkan segala macam 

penyakit 
c. Membuat perahu 
d. Dibakar tidak hangus 
e. Menghidupkan orang yang sudah 

mati 
6. Di bawah ini yang bukan para rasul yang 

mendapatkan gelas ulul azmi adalah . . . . 
a. Nabi Nuh as. 
b. Nabi Isa as. 
c. Nabi Musa as 
d. Nabi Ibrahim as. 
e. Nabi Yunus as. 

7. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah 
maha Ber diri Sendiri adalah . . . . 
a. Ali-Imran:79 
b. Al-Baqarah: 87 
c. Al-Maidah: 86 
d. Al-Hujarat: 13 
e. Waqi’ah: 34 

8. Di bawah ini yang tidak termasuk ke 
dalam 25 rasul sebagaimana yang 
dikisahkan Allah dalam Al-Qur’an adalah 
Nabi. . . . 
a. Khizir 
b. Isa 
c. Yusuf 
d. Musa 
e. Nuh 

9. Seorang laki-laki yang diberi wahyu 
oleh Allah untuk dirinya sendiri juga 
untuk disampaikan kepada umatnya 
dinamakan dengan . . . . 
a. Nabi 
b. Rasul 
c. Waliullah 
d. Kyai 
e. Ulama  

10. Adapun jumlah rasul yang mendapat 
gelar ulul azmi ada . . . . 
a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. 6 
e. 7 

11. Nabi Muhammad saw diutus Allah untuk 
berdakwah kepada . . . . 
a. Bangsa arab 
b. Penduduk mekah 
c. Penduduk madinah 
d. Seluruh umat di dunia 
e. Seluruh alam 

12. Golongan hawariyun merupakan para 
pendukung yang sangat setia kepada 
Nabi . . .  
a. Isa as. 
b. Musa as. 
c. Ibrahim as. 
d. Muhammad as. 
e. Daud as. 

13. Setiap Nabi dan Rasul selalu 
mengajarkan untuk selalu berkata benar 
dan dilarang untuk berbicara dusta, 
karena telah memiliki sifat. . . . 
a. Amanah 
b. Sidik 
c. Tabligh 
d. Fatanah 
e. Tumakninah  

14. Adapun dalil naqli yang menyatakan 
bahwa para rasul terpilih memiliki gelar 
ulul azmi adalah terdapat dalam surah... 
a. Al-ahqaf: 40 
b. An-nisa: 75 
c. Al-baqarah: 86 
d. Al-kahfi: 45 
e. An-nahl: 32 

15. Sifat yang boleh terdapat pada seorang 
rasul dan tidak mengurangi atau 
merendahkan martabatnya sebagai 
seorang rasul disebut dengan .... 
a. Sifat wajib 
b. Sifat jaiz 
c. Sifat mustahil 
d. Ulul azmi 
e. Mikjizat  
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C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat! 
 
1. Tulislah dalil naqli yang menyatakan bahwa Allah mengutus rasul-rasul-Nya ! 

Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ..................................................................................................................................................... 

2. Tulislah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu zar yang menyatakan 
tentang jumlah nabi dan rasul yang diutus Allah ! 
Jawab : .................................................................................................................................................. ... 

  ............................................................................................................................. ........................ 
3. Jelaskan bahwa nabi atau rasul itu wajib memiliki sifat amanah ! 

Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ................................................................................................................................... .................. 

4. Sebutkan sifat mustahil bagi nabi dan rasul ! 
Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ........................................................................................................ ............................................. 

5. Jelaskan pengertian dari sifat jaiz bagi nabi dan rasul beserta contohnya! 
Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ............................................................................................................................. ........................ 
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1. Taubat 

a. Pengertian Taubat 

                  

Artinya : “Sesungguhnya Allah itu menyukai 
orang-orang yang tobat kepada-Nya dan dia 
menyukai orang-orang yang membersihkan diri.” 
(QS Al Baqarah : 222) 

Lafal taubat berasal dari bahasa arab at-
Taubah yang berarti rujuk atau kembali. 
Sedangkan menurut Istilah Taubat adalah proses 

menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan berupaya sekuat hati untuk tidak 
melakukannya kembali atau permohonan ampun kepada Allah SWT atas   
kesalahan (kekhilafan) dan atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya 
(keterangan selanjutnya lihat QS An Nur ; 31, Ali Imran : 90, An Nisa : 110, Al 
Maidah : 34 dan At Tahrim : 6. 

Hadis nabi Muhammad SAW yang artinya : “Sesungguhnya Allah menerima 
tobat hambanya selagi ia belum tercungak-cungak hendak mati (nyawanya 
berbalik-balik dikerongkongan).” (HR Ahmad) 

Kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan terhadap orang lain, diantaranya 
seperti hal-hal berikut. 
1. Tidak memuliakan anak yatim piatu, tidak menganjurkan dan memberi makan 

orang miskin, memakan harta dengan mencampuradukkan yang hak dengan 
yang bathil dan mencintai harta yang berlebihan (lihat QS Al Fajr: 15-20)  

2. Bakhil, merasa tidak cukup dan mendustakan pahala yang baik (lihat QS Al Lail 
: 1-13)  

3. Mengumpat, mencela, prasangka dan olok-olok (lihat QS Al humazah : 1, dan Al 
Hujurat : 11-13)  

4. Tidak melaksanakan rukun Islam, terutama mendirikan salat  
 

b. Kriteria orang yang bertaubat. 
1. Orang yang bertaubat sesudah melakukan kesalahan. Orang ini diampuni 

dosanya.  

 
 
Membiasakan perilaku terpuji 
 
 
 
 
1. Menjelaskan pengertian 

taubat dan raja’ 
2. Menampilkan perilaku 

Taubat dan raja’ 
3. Membiasakan perilaku 

taubat dan raja’ dalam 
kehidupan sehari-hari 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

A. RINGKASAN MATERI 
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Artinya :“Selain orang-orang yang tobat sesudah berbuat kesalahan dan 
mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha 
penyayang.” (QS Ali Imran : 89) 

2. Tobat seseorang ketika hampir mati atau sekarat. Tobat semacam ini sudah 
tidak dapat diterima  

                          

                           

    

Artinya : “Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang 
mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal dan setelah kepada 
seorang diantara mereka, (barulah) ia mengatakan : Sesungguhnya saya 
bertobat sekarang. Dan tidak pula (diterima tobat) orang-orang yang mati 
sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan 
siksaan yang pedih.” (QS An Nisa : 18) 

3. Tobat nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya. Tobat nasuha adalah tobat 
yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau semurni-murninya. Tobat 
semacam inilah yang dinilai paling tinggi. 

Taubat nasuha dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1) Segera mohon ampun dan meminta tolong hanya kepada Allah (QS An Nahl : 53) 
2) Meminta perlindungan dari perbuatan setan atau iblisdan ari kejahatan makhluk 

lainnya. (QS An Nas : 1-6, Al Falaq : 1-5, dan An Nahl : 98) 
3) Bersegera berbuat baik atau mengadakan perbaikan, dengan sungguh-sungguh, 

sesuai keadaan, tidak melampaui batas, dan hasilnya tidak boleh diminta segera (QS 
Al A’raf : 35, Hud : 112, Al Isra’ : 17-19, Al Anbiya : 90&37, Az Zumar : 39) serta 
sadar karena tidak semua keinginan dapat dicapai. (QS An Najm : 24-25) 

4) Menggunakan akal dengan sebaik-baiknya agar tak dimurkai Allah (QS Yunus : 100) 
dan menggunakan pengetahuan tanpa mengikuti nafsu yang buruk (QS Hud : 46 dan 
Ar Rum : 29) serta selalu membaca ayat-ayat alam semesta Al Qur’an (QS Ali Imran : 
190-191), mendengarkan perkataan lalu memilih yang terbaik (QS Az Zumar : 18), 
dan bertanya kepada yang berpengetahuan jika tidak tahu (QS An Nahl : 43) 

5) Bersabar (QS Al Baqarah : 155-157) karena kalau tidak sabar orang beriman dan 
bertakwa tidak akan mendapat pahala (QS Al Qasas : 30) 

6) Melakukan salat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar (QS Al Ankabut : 45) 
dan bertebaran di muka bumi setelah selesai salat untuk mencari karunia Allah 
dengan selalu mengingatnya agar beruntung (QS Al Jumuah : 9-10) 

7) Terus menerus berbuat baik agar terus menerus diberi hikmah (QS Yusuf : 22, Al 
Qasas : 4, Al Furqan : 69-71, At Taubah : 11 dan Al mukmin : 7) 

Untuk bisa dinyatakan sebagai tobat nasuha, seseorang harus memenuhi tiga 
syarat sebagai berikut. 
1) Harus menghentikan perbuatan dosanya 
2) Harus menyesalai perbuatannya 
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3) Niat bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Dan 
mengganti dengan perbuatan yang baik, dan apabila ada hubungan dengan hak-hak 
orang lain, maka ia harus meminta maaf dan mengembalikan hak pada orang 
tersebut 

2. Raja 
Lafal raja’ berasal dari bahasa arab yang artinya harapan. Maksud dari raja’ 

adalah mengharap keridaan Allah dan rahmat-Nya. Rahmat adalah karunia Allah yang 
mendatangkan manfaat dan nikmat. 

Jalan yang hak dalam menggapai ridha Allah melalui orang tua adalah birul 
walidain. Birul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu 
masalah yang penting dalam Islam. Di dalam Al Qur’an, setelah memerintahkan 
manusia untuk bertauhid kepadanya Allah SWT memerintahkan untuk berbakti 
kepada kedua orang tua. Dalam surah Al Isra : 23-24 Allah berfirman: 

                                          

                                         

                        

Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 
dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. 
Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 
perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 
mereka ucapan yang mulia. Dan hendaklah dirimu terhadap mereka berdua dengan 
penuh kesayangan dan ucapkanlah : Wahai tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagai 
mana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil.” (QS Al Isra : 23-24) 

Berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama. Hadis nabi 
Muhammad SAW dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas’ud, “Aku bertanya kepada 
Nabi SAW tenatang amal yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi SAW menjawab, 
pertama salat pada waktunya (dalam riwayat lain disebutkan salat diawal waktunya), 
kedua berbakti kepada orang tua, dan ketiga jihad di jalan Allah.” (HR Bukhari dan 
Muslim) 

Dengan demikian jika ingin berbuat kebajikan harus didahulukan amal-amal 
yang paling utama diantaranya adalah birrul walidain (berbakti kepada orang tua) 

Rida Allah tergantung keridhaan orang tua. Ini tertuang dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh bukhari dari Abadul Mufrad, Ibnu hibban, Ahkim dan At Tarmidzi 

Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang 
dialami yaitu melalui cara beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa melalui berbakti 
kepada orang tua yang pernah kita lakukan, dapat menghilangkan kesulitan. Banyak 
sekali kesulitan yang dialami seseorang karena berbuat durhaka kepada kedua orang 
tua. Bagaimana beratnya orang tua kita yang telah bersusah payah megurus anak-
anaknya. Walaupun si anak sudah bekerja sehari semalam atau hendak membalas 
dengan perbuatan apapun tidak akan pernah terbayar dengan jasa orang tua kita 
mengurus kita sewaktu kecil. 

Dengan bersilaturahmi kepada orang tua, seseorang akan diluaskan rezeki dan 
dipanjangkan umur sebagaimana dalam hadis dinyatakan. 
Artinya : “Barang siapa yang suka diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka 
hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.” (HR Bukhari) 
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Ketika bersilaturahmi, kita harus mendahulukan silaturahmi kepada orang tua 
sebelum kepada yang lain. Banyak diantara kita yang sering bersilaturahmi kepada 
teman-temannya, tapi jarang atau bahkan tidak pernah bersilaturahmi kepada orang 
tuanya sendiri. Sesulit apapun keadaannya, kita harus tetap berusaha untuk 
bersilaturahmi kepada orang tua 

Balasan berbakti kepada orang tua yaitu akan dimasukkan ke surga oleh Allah 
SWT. Selain itu, jika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan 
menghindarkannya dari berbagai malapetaka. Sebaliknya, dosa-dosa yang Allah 
segerakan azabnya didunia diantaranya adalah akibat berbuat zalim dan durhaka 
kepada orang tua. (lihat QS Al Ankabut : 8, Maryam :12-15&30-34, Ibrahim : 40-41, Asy 
Syuara ; 87-88, dan An Nahl : 19) 

Bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua, antara lain dapat dilakukan melalui 
cara berikut ini 
a. Berakhlak baik kepada keduanya. Di dalam hadis nabi SAW disebutkan bahwa 

memberi kebahagiaan kepada seorang mukmintermasuk sedekah, lebih utama lagi 
jka kegembiraan tersebut diberikan kepada kedua orang tua kita  

b. Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut atau berbicara 
dengan perkataan yang mulia kepada orang tua  

c. Tawaduk (rendah hati) atau tidak boleh bersikap sombong karena sewaktu lahir 
kita berada dalam keadaan hina dan membutuhkan pertolongan orang tua kita  

d. Memberi infak atau sedekah kepada kedua orang tua  
e. Mendoakan kedua orang tua sebagaimana ayat “rabbirhamhuma kama rabbayani 

shagira.” (Wahai Rabb-ku, kasihilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku di waktu kecil). Seandainya orang tua belum mengikuti 
ajaran Islam dengan benar atau berbuat syirik atau bid’ah, kita tetap harus berlaku 
lemah lembut kepada mereka, meskipun dengan tidak mengikuti jalan mereka.  

Apabila kedua orang tua telah meninggal, yang harus kita lakukan adalah 
memohon ampun untuk mereka kepada Allah SWT dan minta ampun dengan taubat 
nasuha bila kita pernah berbuat durhaka kepada keduanya diwaktu mereka masih 
hidup, kemudian membayar hutang-hutangnya, selanjutnya melaksanakan wasiat yang 
sesuai dengan syariat dan menyambung silaturahmi kepada teman atau kerabat 
mereka. 

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua yang 
berusia lanjut adlah kesempatan yang paling baik untuk mendapatkan pahala dari 
Allah, mempermudah rezeki dan menjadi jembatan menuju surga. Oleh karena itu, 
sungguh rugi jika seorang anak menyia-nyiakan kesempatan yang paling berharga ini 
dengan mengabaikan orang tuanya sehingga menyebabkan dia tidak masuk surga. 

 
 
 
 
 

a.  Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar! 
1. Sempurnakanlah terjemahan Ayat di 

bawah ini sesuai dengan aslinya…. 
 

          

        

Sesungguhnya Allah itu menyukai 
orang-orang yang tobat kepada-Nya 
dan dia menyukai orang-orang yang 
…..” (QS Al Baqarah : 222) 
a. selalu bertaubat 
b. selalu beribadah 
c. menolong saudaranya 

B. UJI KOMPETENSI 
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d. membersihkan dirinya 
e. selalu ingat kepada Allah 

2.  “Bahwasanya Allah menerima 
taubat hambanya selagi ia belum 
tercungap-cungap hendak mati.” 
Hadis tersebut diriwayatkan oleh …  
a. Ahmad 
b. Muslim 
c. Bukhari 
d. At Turmuzi 
e. Ibnu Majjah 

3. “Wahai manusia, bertobatlah kepada 
Allah! Sesungguhnya aku bertaubat 
kepadanya sebanyak 100 kali dalam 
sehari.” Kalimat tersebut adalah…  
a. perkataan ulama 
b. ucapan para rasul 
c. firman Allah SWT 
d. perkataan orang bijak 
e. sabda nabi Muhammad  

4. Kalimat tayibah yang khusus 
memohon ampun kepada Allah swt 
dari kesalahan dan dosa disebut 
dengan …  
a. Dzikir  
b. Tasbih  
c. Takbir  
d. Istigfar  
e. Ta’audz  

5. Tobat yang dilakukan dengan 
sungguh-sungguh dan penuh dengan 
penyesalan serta berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatan dosa disebut 
…  
a. taubat nasuha 
b. khusnul khatimah 
c. taubat pada akhir hayat 
d. minta ampun segala dosa 
e. mohon maaf lahir dan bathin 

6. Agar taubat kepada Allah diterima 
apabila ada hubungan dengan hak-
hak orang lain, maka ia harus …. 
a. bertaubat dengan 

memperbanyak bacaan istighfar 
b. mohon ampun dan meminta 

tolong hanya kepada Allah 
c. meminta maaf dan 

mengembalikan hak pada orang 
tersebut 

d. bersedia menerima konsekwensi 
akibat melanggar hak-hak orang 
lain 

e. mohon ampun kepada Allah dan 
mengembalikan hak pada orang 
tersebut 

7. Berikut ini adalah hal yang dapat 
membangkitkan sikap optimis dalam 
kehidupan kita, kecuali 
a. tata kembali target yang ingin 

kita capai 
b. temukan hal-hal positif dari 

pengalaman masa lalu 
c. bertawakal kepada Allah SWT 

setelah melakukan ihtiyar 
d. membanggakan nenek moyang 

dan orang tua yang melahirkan 
e. yakinkan bahwa Allah SWT akan 

menolong dan memberi jalan 
keluar 

8. Yang tidak termasuk syarat tobat 
nasuha adalah …  
a. menghentikan perbuatan dosa 
b. menyesali perbuatan dosa 
c. berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatan dosa 
d. dilakukan kapan saja 
e. mohon maaf kepada orang yang 

dirugikan 
9. Bentuk bentuk berbakti kepada 

orang tua, antara lain dapat 
dilakukan melalui cara berikut ini, 
kecuali…. 
a. berakhlak baik kepada keduanya 
b. berkata dengan perkataan yang 

lemah lembut  
c. Memberi infak atau sedekah 

kepada kedua orang tua  
d. menggantikan kewajiban 

melaksanakan shalat dan puasa  
e. Tawaduk (rendah hati) atau tidak 

boleh bersikap sombong  
10. Kita selalu diperintahkan untuk 

bersikap optimis dalam segala hal 
sehingga yang kita cita-citakan dapat 
tercapai. “Janganlah kamu bersifat 
lemah dan janganlah pula kamu 
bersedih hati, padahal kamulah 
orang-orang yang paling tinggi 
(derajatnya)…”  



 

24 

a. jika kamu orang yang beramal 
b. jika kamu orang yang bertaubat 
c. jika kamu orang-orang yang 

berfikir 
d. jika kamu orang-orang yang 

beriman 
e. jika kamu orang-orang yang 

beruntung 
11.  “Ridha Allah tergantung kepada 

ridha orang tua.” Hal ini Allah 
perlihatkan dalam kisah …  
a. Hindun 
b. Alqamah 
c. Sangkuriang 
d. Batu menangis 
e. Malin Kundang 

12.  Artinya : “Barang siapa yang suka 
diluaskan rezeki dan dipanjangkan 
umurnya, maka hendaklah ia 
menyambung tali silaturahmi.” Hadis 
ini diriwayatkan oleh …  
a. Hakim 
b. Muslim 
c. Bukhari 
d. Abu Daud 
e. Ibnu hibban 

13. Seseorang dilarang untuk mematuhi 
orang tuanya apabila mereka 
menyuruh untuk …  
a. menuntut ilmu pengetahuan 
b. membelanjakan harta di jalan 

Allah 
c. menyekutukan Allah dengan 

sesuatu 
d. melakukan perbuatan yang tidak 

disukai 
e. menikahi seseorang yanng tidak 

dicintai 
14. Yang tidak termasuk perbuatan 

memuliakan orang tua adalah …  
a. silaturahmi kepada orang tua 
b. Mencium tangan ketika 

bersalaman 
c. melakukan perbuatan yang 

menyenangkan 
d. melakukan perbuatan yang 

dinginkan dirinya 
e. melakukan perbuatan yang 

dinginkan orangtua 

15. Seandainya orang tua belum 
mengikuti ajaran Islam dengan benar 
atau berbuat syirik atau bid’ah, kita 
tetap harus berlaku lemah lembut 
kepada mereka, meskipun …. 
a. dengan tulus hati 
b. hanya sementara saja 
c. dengan sangat terpaksa 
d. hanya berpura-pura lemah 

lembut 
e. dengan tidak mengikuti jalan 

mereka 
16. Apabila kedua orang tua telah 

meninggal, yang harus kita lakukan 
adalah, kecuali …. 
a. membayar hutang-hutangnya 
b. mengenang dan menceritakan 

perilakunya 
c. melaksanakan wasiat yang 

sesuai dengan syariat 
d. memohon ampun untuk mereka 

kepada Allah SWT 
e. menyambung silaturahmi 

kepada teman atau kerabat 
mereka 

17. Nabi Muhammad menyatakan.yang 
artinya : “Dari abu hurairah ia 
berkata, telah bersabda rasulullah 
SAW, mukmin yang kuat akan lebih 
baik dan lebih disukai oleh Allah 
daripada mukmin yang lemah, tetapi 
di tiap-tiap (seorang mukmin) itu ada 
kebaikan, beringinlah (optimis) 
kepada apa-apa yang memberi 
manfaat.” Hadis ini diriwayatkan 
oleh … 
a. Hakim 
b. Muslim 
c. Bukhari 
d. Abu Daud 
e. Ibnu hibban 

18.  Sempurnakanlah terjemahan Ayat di 
bawah ini 
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“Kebenaran itu adalah dari 
tuhanmu. Karena itu jangan sekali-
kali engkau… 
a. mengingkari nikmat Allah.” 
b. termasuk orang yang kafir.”    
c. mendustakan agama Allah.” 
d. tergolong orang yang merugi.” 
e. tergolong orang yang ragu-

ragu.” 
19. Rasa pengharapan adalah pengertian 

dari …  
a. raja’  

b. khauf  
c. saja’ah  
d. habibah  
e. mahabbah  

20. Merasa takut kepada Allah swt 
disebut…  
a. raja’  
b. khauf  
c. taubah  
d. amarah  
e. mahabbah  

 

b.  Jawablah dengan benar pertanyaan-pertanyaan dibawah ini! 

1. Jelaskan pengertian tobat! 
Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ..................................................................................................................................................... 

2. Sebutkan tiga syarat tobat nasuha! 
Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ............................................................................................................................. ........................ 

3. Jelaskan pengertian raja’! 
Jawab : ..................................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................. ........................ 

4. Mengapa kita harus berharap kepada Allah? Jelaskan! 
Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ..................................................................................................................................................... 

5. Tulislah Qur’an Surat Al Asr ayat 1-3 beserta dengan terjemahannya! 
Jawab : ..................................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................. ........................ 
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1. Pengertian Muamalah 
Dalam buku Ensiklopedia Islam jilid 3 

halaman 245 dijelaskan bahwa muamalah 
merupakan bagian dari hukum Islam yang 
mengatur hubungan antara seseorang dan 
orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu 
maupun berbentuk badan hukum, seperti 
perseroan, firma, yayasan, dan negara. Ada 
beberapa contoh hukum Islam yang termasuk 
muamalah, yaitu : jual beli, sewa menyewa, 
perserikatan di bidang pertanian dan 
perdagangan, serta usaha perbankan dan 
asuransi yang islami.  

Dari pengertian muamalah tersebut ada 
yang berpendapat bahwa muamalah hanya 
menyangkut permasalahan hak dan harta yang 
muncul dari transaksi antara seseorang dengan 

orang lain atau antara seseorang dan badan hukum atau antara badan hukum yang 
satu dan badan hukum yang lain. 

2. Asas – asas Transaksi Ekonomi dalam Islam 
Sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih 

kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segalaaaa 
kebutuhan hidupnya, hal ini dinamakan pengertian ekonomi. 

Transaksi ekonomi maksudnya perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi, 
misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, kerjasama di bidang 
pertanian dan perdagangan. Contohnya transaksi jual beli. 

Dalam buku Ensiklopedia Islam jilid 3 halaman 246 dijelaskan bahwa dalam 
setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan syara’, yaitu : 
1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, 

kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara’ misalnya 
memperdagangkan barang haram. Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi 
kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling menghianati.         

                              

                          

Artinya:  

 
 
Memahami hukum Islam 
tentang muamalah 
 
 
 
 
1. Menjelaskan asas-asas 

transaksi ekonomi dalam 
Islam 

2. Memberikan contoh 
transaksi dalam Islam 

3. Menerapkan transaksi 
ekonomi dalam kehidupan 
sehari-hari 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

A. RINGKASAN MATERI 
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Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak,   kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh 
tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara’dan adab sopan santun.  

3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

                                  

                       

Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan 
ikhlas karena Allah SWT, sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan, kecurangan, 
dan penyelewengan. Bagi yang merasa tertipu atau dicurangi, Islam memeberikan hak 
khiyar (kebebasan memilih melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut) 

Adat kebiasaan atau ‘Urf yang tidak menyimpang dari syara’ boleh digunakan 
untuk menentukan batasanatau kriteria-kriteria dalam transaksi. Misalnya, dalam akad 
sewa-menyewa rumah. Menurut kebiasaan setempat, kerusakan rumah sewaan 
merupakan tanggungjawab penyewa. Maka, pihak yang menyewakan boleh menuntut 
penyewa untuk memperbaiki rumah sewaannya. Tetapi, pada saat transaksi / 
terjadinya akad, kedua belah pihak telah sama-sama mengetahui kebiasaan tersebut 
dan menyepakatinya. 

3. Penerapan Transaksi  Ekonomi dalam Islam 
Transaksi ekonomi Islam hendaknya diterapkan dalam setiap kegiatan 

ekonomi. Misalnya, dalam jual beli, simpan pinjam, dan sewa-menyewa 
a. Jual Beli  

1) Pengertian, Dasar Hukum, dan Hukum Jual Beli 
Menurut bahasa, jual beli memindahkan kepemilikan sesuatu dengan 

akad (transaksi) penukaran. Dengan demikian, pihak yang mengadakan jual beli 
ada yang mengambil gantinya barang dan ada yang memberi akan gantinya 
barang. Dinamakan penjual, karena telah memberikan suatu barang,dan 
dinamakan pembeli karena telah mengambil barang tersebut. 

Sedangkan menurut syara’, jual beli adalah akad (transaksi) pertukaran 
harta yang memindahkan kepemilikan barang atau manfaat barang untuk 
selama-lamanya. Maka dari itu, segalaakad (transaksi) yang tidak mengandung 
pertukaran tidak dinamakan jual beli, seperti transaksi hibah, nikah, sewa-
menyewa. 

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak 
yang menyerahkan/menjual barang ) dan membeli ( sebagai pihak yang 
membayar/membeli barang yang dijual ).  

2) Dasar Hukum Jual Beli  
Sesuai dengan ketentuan Allah SWT, maka hukum jual beli adalah halal. 

Hal ini sesuai dengan Firman-Nya, dalam surah Al-Baqarah ayat 275  
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Artinya: 
orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

Dalam surah an-nisa’ ayat 29 Allah SWT berfirman :  

                           

                       

Artinya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
 

3) Rukun dan Syarat Jual Beli 
Rukun dan syarat jual Beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli  

harus dipenuhi agar jual belinya dihukum hak menurut syara’ (hukum syara’) 
b) Penjual dan Pembeli  

- Berakal, jika orangnya gila, maka jual belinya dianggap tidak sah  
- Baliq, jika anak kecil yang belum baliq, maka jual belinya dihukumi tidak 

sah  
- Berhak menggunakan hartanya  

c) Sighat dan ucapan ijab dan Kabul  
- Mengucapkan Ijab kabul, orang yang sudah aqil Baliq 
- Kabul harus sesuai dengan ijab 
- Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis 

d) Barang yang diperjualbelikan   
Syarat-syarat antara lain :  
- Halal 
- Ada ditempat atau tidak ada tetapi sudah tersedia ditempat lain 
- Milik si penjual di bawah kekuasaannya 
- Diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas 
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- Dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli. 
 

4) Khiyar  
Khiyar adalah hak memilih bagi si penjual dan si pembeli untuk 

meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya sesuatu hal. 
Macam-macam khiyar yaitu : 

a) Khiyar majelis 
Khiyar majelis adalah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli 
masih berada di tempat jual beli.  

b) Khiyar syarat  
Khiyar syarat adalah khiyar dijadikan sebagai syarat pada waktu akad jual 
beli  

c) Khiyar aib, ( khiyar cacat ), maksudnya pembeli mempunyai hak pilih untuk 
mengurungkan akad jual beli karena terdapat cacat pada barang yang 
belinya. 
 

5) Macam-macam Jual beli 
Jual beli mempunyai bentuk yang beraneka ragam, sesuai dengan 

tinjauan masing-masing. 
a) Ditinjau dari jual beli itu sendiri, maka terbagi menjadi:  

1. Nafidz yaitu bila semua ketentuan jual beli terpenuhi pada saat akad ( 
transaksi ) 

2. Maufiq yaitu bila salah satu pihak menangguhkan terlaksananya jual beli 
pada saat  ( transaksi )  

3. Fasid yaitu bila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan jual beli pada 
saat    transaksi. 

4. Batil yaitu bila ketentuan jual beli tidak terpenuhi semuanya pada waktu 
transaksi  

b) Ditinjau dari barang yang diperjual belikan 
1. Jual beli barang dengan barang ( Barter ) 
2. Jual beli harga dengan harga ( money changer ) 
3. Jual beli harga dengan barang 
4. Jual beli barang dengan harga 

c) Ditijau dari harga jual beli, maka terbagi menjadi :  
1. Jual beli dengan harga pertama ditambah keuntungan 
2. Jual beli harga tambahan  
3. Jual beli harga yang dikurangi dari harga membeli 
4. jual beli dengan harga tanpa tambahan dan pengurangan 

 
6) Riba’ 

Riba menurut bahasa yaitu tambahan (az-ziyadah) atau kelebihan. Riba’ 
dapat terjadi pada hutang piutang, pinjaman, gadai, sewa-menyewa. 
Macam-macam riba’: 
a) Riba’ Fadal, yaitu tukar menukar barang yang sama jenisnya tetapi tidak 

sama ukurannya 
b) Riba’ Nasiah, yaitu tukar menukar barang yang sejenis atau tidak sejenis 

tetapi pembayarannya diakhirkan dan jumlahnya uangnya dilebihkan. 
c) Riba’ qardi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan 

atau tambahan dari orang yang meminjami.  
d) Riba’ yadi, yaitu berpisah dari tempat aqad jual beli sebelum serah terima. 
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7) Syirkah, Mudarabah, Musaqah, Muzaraah, dan Mukhabarah 

a) Syirkah 
Syirkah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa 

pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada usaha bersama tersebut, 
yang mana keuntungan dibagi sesuai dengan modal atau sesuai dengan 
kesepakatan yang telah disepakati bersama. 

Rukun syirkah ada tiga di antaranya sebagai berikut: 
(1) Anggota yang berserikat 
(2) Pokok-pokok pekerjaan dan modal 
(3) Surat perjanjian atau sighat 

b) Mudarabah 
Mudarabah adalah perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih 

dan salah satu orang di antara mereka bersedia mengeluarkan modal untuk 
diperdagangkan oleh pihak lainnya dengan ketentuan keuntungan dibagi 
sesuai dengan kesepakatan semula 

Syarat mudarabah di antaranya sebagai berikut: 
(1) Modal yang akan dimudarabahkan harus dalam bentuk tunai 
(2) Jumlah uangnya harus jelas 
(3) Keuntungan sesuai dengan kesepakatan semula 
(4) Mudarabah harus bersifat mutlak 

c) Musaqah 
Musaqah adalah bentuk kerja sama dalam bidang pertanian di mana 

orang yang memiliki kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap 
untuk ditanami dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Musqah 
akan batal apabila penggarap tidak mampu melaksanakan tugas, dan 
meninggalnya salah seorang yang melakukan akad. 

Rukun musaqah di antaranya sebagai berikut: 
(1) Pemilik kebun dan penggarap 
(2) Kebun yang digarap 
(3) Bentuk atau jenis garapannya 
(4) Penetapan hasilnya 
(5) Ijab dan kabul 
Syarat musaqah di antaranya sebagai berikut: 
(1) Orang yang menyerahkan kebun memang pemilik kebun yng 

sebenarnya 
(2) Tanaman yang dipelihara harus jelas 
(3) Kejelasan tentang lamanya pengurusan tanaman 
(4) Presentase pembagian hasil sebelum memulai pekerjaan 
(5) Akad dilaksanakan sebelum memulai pekerjaan 

d) Muzaraah 
Muzara’ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik 

sawah dan orang yang menggarapnya dengan pembagian hasil sesuai 
dengan perjanjian dan benih berasal dari penggarap. 

e) Mukhabarah 
Mukhabarah adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara 

pemilik sawah dan orang yang menggarapnya dengan pembagian hasil 
sesuai dengan perjanjian dan benih berasal dari pemilik tanah. 

 
 



 

31 

8) Perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh Penjual 
a) Berlaku benar (lurus)  

Berperilaku benar merupakan roh keimanan dan ciri utama orang 
yang beriman. Sebaliknya, berdusta merupakan perilaku orang munafiq. 
Seorang muslim dituntut untuk berlaku benar, seperti dalam jual beli, baik 
dari segi promosi barang atau penetapan harganya. Oleh karena itu, salah 
satu karakter padagang yang terpenting dan diridhai Allah SWT adalah 
berlaku benar. Dusta dalam berdagang dicela terlebih jika diiringi sumpah 
atas nama Allah SWT. 

b) Menepati Amanat 
Menepati amanat merupakan sifat yang sangat terpuji. Orang yang 

tidak melaksanakan amanat dalam Islam sangat dicela. Hal-halayang harus 
disampaikan ketika berdagang adalah penjual atau pedagang menjelaskan 
ciri-ciri kualitas, dan harga barang dagangannya kepada pembeli tanpa 
melebih-lebihkannya. Hal itu dimaksudkan agar pembeli tidak merasa 
tertipu dan dirugikan. 

c) Jujur  
Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus 

berperilaku jujur. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat 
penting dalam jual beli karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-
hal yang dapat merugikan salah satu pihak.  

Sikap jujur dalam hal timbangan, ukuran kualitas, dan kuantitas 
barang yang diperjualbelikan adalah perintah Allah SWT.   

Allah SWT berfirman dalam surah Al an’am ayat 152  

                              

                            

                      

Artinya: 
dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 
bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan 
timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang 
melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka 
hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan 
penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar 
kamu ingat. 

Sikap jujur pedagang apat dicontohkan dengan menjelaskan cacat 
barang dagangan, baik yang diketahui maupun tidak diketahui 
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a. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang salah satu jawaban yang 

paling benar ! 
 

1. Hal-hal berikut termasuk bidang 
muamalah, kecuali …. 
a. sewa-menyewa 
b. utang piutang 
c. syarikat harta 
d. usaha perbankan 
e. ziarah ke makam para pahlawan 

2. Contoh jual beli yang batil adalah …. 
a. penjual dan pembeli tidak berada 

dalam satu tempat 
b. penjual dan pembeli tidak 

mengucapkan ijab kabul  
c. nilai tukar barang yang dijual, 

mengunakan kartu kredit 
d. nilai tukar barang yang dijual 

bukan berupa uang, tetapi berupa 
barang  

e. jual beli minuman keras (khamar) 
3. Akad dari dua orang atau lebih untuk 

berkongsi pada harta yang ditentukan 
dengan maksud untuk memperoleh 
keuntungan disebut …. 
a. syrikat harta ( syarikat i’nan ) 
b. qirad 
c. muqrid 
d. muzara’ah 
e. musaqah 

4. Yang tidak termasuk dalam rukun jual 
beli adalah …. 
a. ada penjual 
b. ada pembeli 
c. ada yang dijual 
d. ijab kabul 
e. suci dari najis 

5. Yang tidak temasuk kedalam syarat 
barang yang boleh diperjualbelikan 
dalam Islam adalah  …. 
a. mahal harga barangnya 
b. barang yang ada manfaatnya 
c. barang milik sendiri 
d. barang yang diperjualbelikan jelas  
e. barang yang suci dari najis 

6. Hukum jual beli dalam syariat Islam 
adalah …. 
a    wajib 
b.   sunah 
c.   mubah 
d.   halal 
e.   haram 

      7.   Di antara rukun jual beli dalam Islam 
adalah sebagai berikut, kecuali …. 

 a.   penjual dan pembeli 
 b.   ijab 
 c.   barang dagangan 
 d.  tempat berjualan  
 e.  qabul 

 8.              

Ayat tersebut diatas menjadi dasar 
bagi …. 
a. halalnya muamalah 
b. keutamaan jual beli 
c. keutamaan bekerja dengan 

semangat 
d. halalnya jual beli 
e. haramnya menipu 

9. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila 
hukumnya…. 
a. sah 
b. tidak sah 
c. sunah 
d. mubah 
e. halal 

10. Dasar hukum dihalalkannya jual beli 
sesuai dengan ketentuan syara’ 
adalah…. 
a. QS. Ali Imron    :  275 
b. QS. Al Baqarah  : 275 
c. QS.  An nisa       :  175 
d. QS.  Asy Syura  :  275  
e. QS. At Tahrim   :  175       

11. Hak memilih bagi si penjual dan si 
pembeli untuk meneruskan jual 

B. UJI KOMPETENSI 
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belinya atau membatalkan karena ada 
sesuatu hal disebut…. 
a. sighat 
b. nutfah 
c. khiyar 
d. khawar 
e. khiwalah 

12. Hak pilih untuk mengurungkan akad 
jual beli karena terdapat cacat pada 
barang yang dibeli disebut…. 
a. khiyar syarat 
b. khiyar majlis 
c. khiyar aib 
d. khiyar fasid 
e. khiyar biasa 

13. khiyar yang berlangsung selama 
penjual dan pembeli masih berada di 
tempat jual beli disebut…. 
a. khiyar majlis 
b. khiyar biasa 
c. khiyar aib 
d. khiyar syarat 
e. khiyar fasid 

14. Bila salah satu pihak menangguhkan 
terlaksananya jual beli pada saat 
transaksi disebut….  
a. maufiq 
b. nafidz 
c. batil 
d. fadal 
e. fasid 

15. Jual beli anak hewan yang masih 
berada dalam perut induknya (belum 
lahir) hukumnya adalah …. 
a. mubah  
b. batil/haram 
c. halal 
d. fasid 
e. makruh 

16. Bila salah satu pihak tidak memenuhi 
ketentuan jual beli pada saat transaksi 
disebut….  
a. maufiq 
b. nafidz 
c. batil 
d. fasid 
e. fadal 

17. khiyar yang dijadikan sebagai syarat 
pada waktu akad jual beli disebut…. 
a. khiyar syarat 
b. khiyar biasa 
c. khiyar aib 
d. khiyar majlis 
e. khiyar fasid 

18. Dasar hukum, seorang pedagang 
harus berprilaku jujur dalam hal 
timbagan, ukuran kualitas dan 
kuantitas  adalah terdapat dalam 
surah…. 
a. QS. Ali Imron    :  275 
b. QS. Al Baqarah  : 275 
c. QS.  Al an’am     :  152 
d. QS.  Asy Syura  :  275  
e. QS. At Tahrim   :  175 

19. Sighat dan ucapan ijab dan kabul 
termasuk dalam…. 
a. khiyar syarat 
b. khiyar biasa 
c. khiyar aib 
d. rukun jual beli 
e. khiyar fasid 

20. Bila semua ketentuan jual beli 
terpenuhi pada saat akad (transaksi) 
disebut….  
a. Jual beli maufiq 
b. Jual beli monopoli 
c. jual beli nafidz 
d. jual belifasid 
e. jual beli fadal 

 

b.  Jawablah dengan benar pertanyaan-pertanyaan dibawah ini! 

1. Tuliskan rukun jual beli! 
Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ............................................................................................................................. ........................ 

2. Tuliskan tiga ( 3 ) prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan syara!  
Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ........................................................................................................ ............................................. 

3. Jelaskan pengertian jual beli menurut syara’? 
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Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ................................................................................................................................. .................... 

4. Jelaskan pengertian khiyar? 
Jawab : ..................................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................. ........................ 

5. Tuliskan dua (2) macam-macam khiyar! Jelaskan? 
Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ..................................................................................................................................................... 
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Pada tahun132 H/750 M, keturunan bani 
Umayyah ditumpas habis dan menandai 
berkahirnya dinasti tersebut. Hanya Abdurrahman, 
satu-satunya keturunan bani Umayah yang berhasil 
melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan dinasti 
Umayyah II di daratan Eropa tersebut. Sejalan 
dengan pesatnya perkembangan Islam di Asia dan 
Afrika, Islam juga menyebar ke Eropa. Yaitu melalui 
tiga jalan sebagai berikut. 

2. Jalan barat, yakni dilakukan dari Afrika Utara 
melalui Semenanjung Iberia di bawah 
pimpinan thariq bin ziyad (711 M).  

3. Jalan tengah, yakni dilakukan dari Tunisia 
melalui Sisilia menuju sepenanjung Apenina.  

4. Jalan timur, dimana pada tahun 1453, turki di 
bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil  

menaklukkan Byzantium dengan terlebih dahulu menyerang Konstantinopel dari arah 
belakang yakni laut hitam sehingga mengejutkan tentara byzantium timur. Dari Byzantium, 
tentara turki usmani terus melakukan perlawanan sampai ke kota Wina di Austria. 
1. Kerajaan Islam pada Abad Pertengahan 

a. Kesultanan Turki Usmani 
Dinasti Usmani berbentuk kesultanan yang beribukota di Istanbul, Turki. 

Berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah, 
salah satunya suku Kayi. Usman bergelar “Pedisyah Al-Usman”, dibawah 
kepemimpinannya wilayah kesultanan semakin luas dengan menaklukan beberapa 
wilayah, seperti Azmir (1327 M), Tharasyanli (1356 M), Iskandar (1338 M), 
Ankara (1354 M), dan Galipoli (1356 M).   

Kesultanan Turki Usmani mencapai masa kejayaan pada masa 
pemerintahan Sultan Sulaiman I (1520 – 1566 M) yang bergelar Sulaeman Agung 
dan Sulaeman I. 

Berikut ini penguasa Kesultanan Turki Usmani: 
1) Usman I  
2) Murad I  
3) Bayazid I 
4) Murad II 
5) Sultan Mahmud Al Fatih 
6) Sultan Sali I 
7) Sulaiman Al Qanuni (Sulaiman I) 

b. Kerajaan Mughal di India 

 
 
 
Memahami perkembangan 
Islam abad pertengahan (1250 
sampai dengan 1800) 
 
 
 
 
1. Menjelaskan 

perkembangan Islam pada 
abad pertengahan 

2. Menyebutkan contoh 
peristiwa perkembangan 
Islam abad pertengahan 

Standar Kompetensi 

Kompetensi Dasar 

A. RINGKASAN MATERI 
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Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur yang 
merupakan keturunan Jengiz Khan dari Bangsa Mongol. Kerajaan Mughal 
mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Akbar Syah I pada tahun 1556 
– 1605 M. Pemimpin pada kerajaan Mughal di antaranya: 
1) Zahiruddin Babur 
2) Humayun 
3) Akbar 
4) Jehangir 
5) Shah Jehan 
6) Aurangzeb 

c. Kerajaan Safawi  
Didirikan oleh Syah Ismail pada 907 H/1501 M di Tabriz, Persia (Iran). 

Awalnya sebuah gerakan tarekat yang bernama Safawiyah yang menjadi gerakan 
politik, dipimpin oleh Syekh Safifuddin Ishaq.  

Ismal menerapkan Syiah Isra Asyariah sebagai agama negara. Sebelumnya 
Persia berada di bawah kekuaaan Suni, maka ia mendatangkan ulama Syiah dari 
Iraq, Bahrein, dan Libanon untuk tujuannya.  

Pada masa pemerintahan Syah Abbas (1588-1629) Kerajaan Safawi 
mengalami puncak keemasaan. Tidak hanya meredam konflik internal dan 
merebut wilayah yang melepaskan diri, tetapi Syah Abbas juga mampu 
melebarkan wilayahnya ke Tabriz, Sirwan, dan kep.Harmuz, bahkan pelabuhan 
Bandar Abbas.  

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan 
a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Berikut ini adalah cendikiawan Islam yang mengembangkan ilmu pengetahuan 
1) Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafei, dan Imam Hambali dalam Ilmu Fiqih 
2) Abdul Qadir Jaelani, Imam Ghazali, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, Rabiatul 

Adawiyah dalam bidang ilmu tasawuf 
3) Alkindi, Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, dan lain-lain dalam bidang Ilmu 

Filsafat Islam 
4) Hunain bin Ishaq, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Abu Marwan, Abdul Malik, 

dan lain-lain dalam bidang Ilmu Kedokteran. 
5) At-Tabari, Ibnu Qutaibah, Ibnu Khaldun, dan lain-lain, dalam bidang Ilmu 

Sejarah. 
b. Perkembangan Kebudayaan pada abad pertengahan 

1) Bidang Arsitektur 
Arsitektir Islam adalah ilmu sekaligus seni merancang ataupun struktur lain 
yang fungsional dan dirancang berdasarkan kaidah estetika Islam yang 
bertolak dari pengakuan akan keesaan Allah Arsitektur Islam itu terdapat 
antara lain pada bangunan masjid, istana, dan makam. 
Berikut ini adalah hasil arsitektur Islam pada zaman abad pertengahan: 
- Masjid Syah, Istana Cehil, Jembatan Khaju, dan menara goyang pada zaman 

Dinasti Syafawi. 
- Arsitektur Zaman Mughal di antaranya Istana megah di Delhi, Masjid Jami’ 

di Aunfur, Benteng Merah, Char Mihar (empat menara), dan Taj Mahal. 
- Arsitektur zaman Turki Usmani di antaranya Masjid Agung Sultan 

Muhammad Al Fatih, Masjid Agung Sulaeman, Masjid Bayazid, Masjid Abu 
Ayub Al Ansari. Masjd-masjid tersebut dihiasi dengan kaligrafi yang indah. 

2) Bidang Sastra 
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Sastrawan yang hidup pada zaman abad pertengahan di antaranya Fariduddin 
Al-Fatar, Jalaluddin Ar-Rumi, Sa’adi Syiraz, dan Fuzuli. 

Spanyol sendiri merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa dalam 
menyerap ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, baik dalam bentuk politik, sosial, 
ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. 

Banyak gambaran berkembangnya Eropa pada saat berada dalam kekuasaan 
Islam, baik dalm bidang ilmu pengetahuan, tekhnologi, kebudayaan, ekonomi maupun 
politik. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut. 
c. Seorang sarjana Eropa, petrus Alfonsi (1062 M) belajar ilmu kedokteran pada 

salah satu fakultas kedokteran di Spanyol dan ketika kembali ke negerinya Inggris 
ia diangkat menjadi dokter pribadi oleh Raja Henry I (1120 M).  

d. Cordoba mempunyai perpustakaan yang berisi 400.000 buku dalam berbagai 
cabang ilmu pengetahuan 

e. Seorang pendeta kristen Roma dari Inggris bernama Roger Bacon (1214-1292 M) 
mempelajari bahasa Arab di Paris (1240-1268 M). Melalui kemampuan bahasa 
Arab dan bahasa latin yang dimilikinya, ia dapat membaca nasakah asli dan 
menterjemahkannya ke dalam berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu pasti. 
Buku-buku asli dan terjemahan tersebut dibawanya ke Universitas Oxford Inggris.  

f. Seorang sarjana berkebangsaan Perancis bernama Gerbert d’Aurignac (940-1003 
M) dan pengikutnya, Gerard de Cremona (1114-1187 M) yang lahir di Cremona, 
Lombardea, Italia Utara, pernah tinggal di Toledo, Spanyol. 

g. Apabila kerajaan-kerajaan non muslim mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam, 
maka yang terjadi adalah pembumihangusan kebudayaan Islam dan pembantaian 
kaum muslim. 

h. Banyak sarjana-sarjana muslim yang berjasa karena telah meneliti dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan karya mereka diterjemahkan ke 
dalam bahasa Eropa meskipun ironisnya diakui sebagai karya mereka. 

3. Manfaat Sejarah Perkembangan Islam Abad Pertengahan  
Beberapa manfaat dari sejarah perkembangan Islam abad pertengahan 

diantaranya:  
a. Jiwa dan semangat persatuan serta kesatuan yang dibina oleh tiga kerajaan besar 

dapat membangun kerajaan pada zamannya.  
b. Kerja keras dan pantang menyerah yang dilakukan oleh rakyat dan pemimpin pada 

masa pertengahan telah membuahkan hasil yang gemilang.  
c. Kreativitas dan ketekunan yang dimiliki para ilmuwan pada masa pertengahan telah 

melahirkan berbagai ilmu pengetahuan dan perkembangan kebudayaan.  
 

 

 

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

1. Pendiri kerajaan Turki Usmani adalah 
bangsa Turki dari kabilah .... 
a. Kirbi 
b. Oghuz 
c. Mughal 
d. Mongol 
e. Saljuk 

2. Kerajaan Turki Usmani didirikan 
oleh.... 
a. Usman bin Erthaghrol 
b. Orkhan 
c. Jengis Khan 
d. Murad 
e. Sulaiman 

B. UJI KOMPETENSI 
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3. Usman turut memerangi kerajaan 
Byzantium hingga menduduki.... 
a. Azmir 
b. Andrianopel 
c. Armenia 
d. Broessa 
e. Macedonia 

4. Usman setelah diangkat menjadi sultan 
Turki bergelar.... 
a. Murad 
b. Sultan Murad I 
c. Sultan Muhammad 
d. Muhammad 
e. Sultan Usman I 

5. Erthaghrol adalah putra dari .... 
a. Sulaiman 
b. Muhammad 
c. Jengis Khan 
d. Usman  
e. Murad 

6. Erthaghrol meninggal pada tahun.......M 
a. 1292 
b. 1392 
c. 1494 
d. 1394 
e. 1294 

7. Pada tahun 1300 M bangsa mongol 
menyerang kerajaan.... 
a. Bani Umayah 
b. Safawi 
c. Bani Abbasiyah 
d. Bani Saljuk 
e. Mungal 

8. Usman atau Sultan Usman I meniggal 
pada tahun 1326  M  dan digantikan 
putranya yang bernama.... 
a. Sultan Bayazid I 
b. Urkhan 
c. Sultan Bayazid II 
d. Sultan Murad II 
e. Erthaghrol 

9. Semenanjung Gallipolia terletak di 
benua.... 
a. Asia 
b. Amerika 
c. Australia 
d. Eropa 
e. Afrika 

10.  Gelar Yadrum adalah gelar yang 
diberikan kepada Sultan.... 

a. Murad I 
b. Muhammad I 
c. Bayazid I 
d. Murad II 
e. Bayazid II 

11. Sultan Muhammad II yang bergelar 
Muhammad Al Fatih dapat 
menaklukkan.... 
a. Anggora 
b. Bulgaria 
c. Qarman 
d. Konstantinopel 
e. Eiden 

12. Kerajaan Safawi didirikan oleh.... 
a. Safiuddin 
b. Safrudin 
c. Ismail 
d. Haidar  
e. Saiful 

13.  Ardabil adalah sebuah kota yang 
terletak di.... 
a. Byzantium 
b. Broessa 
c. Timur Lenk 
d. Mekkah 
e. Azerbaijin 

14.  Kerajaan Safawi berdiri di Ardabilyang 
berasal dari gerakan.... 
a. Pemberontakan 
b. Tarekat 
c. Masyarakat 
d. Bawah  Tanah 
e. tirakat 

15.  Berikut ini berbagai bidang kemajuan 
yang dicapai kerajaan Safawi, kecuali.... 
a. Politik 
b. Militer 
c. Pembangunan fisik dan Seni 
d. Ekonomi 
e. Ilmu pengetahuan 

16.  Kerajaan Mughal didirikan oleh.... 
a. Usman 
b. Ibrahim 
c. Halago Khan 
d. Zahiruddin Babur 
e. Jengis Khan 

17. Bngasa Mongol dikenal sebagai bangsa 
yang bengis dan perusak kebudayaan 
islam pada masa.... 
a. Umar Mirza 
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b. Usman 
c. Baharuddin 
d. Zahiruddin Babur 
e. Jengis Khan 

18.  Kerajaan Munghal terletak di .... 
a. Persia 
b. India 
c. Turki 
d. Pakistan 
e. Azerbaijan 

19.  Kemajuan yang dicapai pada masa 
kerajaan Islam Mughal ialah bidang.... 

a. Politik 
b. Militer 
c. Pembangunan Fisik 
d. Ekonomi 
e. Ilmu pengetahuan 

20.  Holago Khan pada masanya dikenal 
sebagai raja yang .... 
a. Lemah Lembut 
b. Santun 
c. Sopan  
d. Bengis 
e. Kaya 

 

b.  Jawablah dengan benar pertanyaan-pertanyaan dibawah ini! 

1. Jelaskan secara Singkat sejarah berdirinya kerajaan Turki Usmani! 
Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ........................................................................................................ ............................................. 

2. Sebutkan 3 raja yang pernah berkuasa di kerajaan Turki Usmani! 
Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ............................................................................................................................. ........................ 

3. Sebutkan 3 wilayah yang dapat dikuasai pada masa Sultan Murad! 
Jawab : ................................................................................................................................................... .. 
  ............................................................................................................................. ........................ 

4. Sebutkan 3 kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa kerajaan Turki Usmani! 
Jawab : ............................................................................................................................. ........................ 
  ............................................................................................................................. ........................ 

5. Sebutkan 2 kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa kerajaan Mughal di India! 
Jawab : .............................................................................................................................................. ....... 
  ......................................................................................................................... ............................ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


