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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya yang begitu 

deras mengalir mengantarkan manusia pada hilir kesadaran bahwa kasih yang Dia 

limpahkan bersifat universal menembus belukar sekat suku, agama, ras antar golongan 

juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang ingkar.

 

Sebagai ajaran agama yang sempurna, Islam harus diejawantahkan (dilaksanakan) dalam 

kehidupan nyata sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan yang damai dan tenteram. 

Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di madrasah, 

ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu dikelompokkan menjadi beberapa mata 

pelajaran yang secara linier akan dipelajari sesuai dengan jenjangnya. 

 

Pengelompokkan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan madrasah 

dimulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 

Madrasah Aliyah (MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, 

Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu Bahasa dan 

Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi: a). al-Quran Hadis, b). 

Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

 

Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan 

kajian khusus  mata pelajaran yaitu: a). Tafsir Ilmu Tafsir, b). Hadis Ilmu Hadis, c). Fikih-

Ushul Fikih, d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya mendukung pendalaman 

kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa Arab. 

 

Sebagai komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak shaleh dan shalihah, mulai 

tahun ajaran 2014-2015 seluruh madrasah di bawah pembinaan Kementerian Agama 

RI telah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, maka secara 

legal formal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama 

(PMA) tentang Kurikulum 2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum Madrasah 2013, 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Isi, Standar Proses dan Standar 

Penilaian.   

 

Pada saat  yang  sama  sebagai  panduan implementasi kurikulum  madrasah  2013, 

Kementerian Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di Madrasah, 

menerbitkan  buku pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadiran buku di tangan 

peserta didik dan guru menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan kurikulum Madrasah 

2013. 
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Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, “Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa waajib” (suatu 

kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, 

maka hal lain tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung 

perintah untuk menyediakan sarana pendukungnya, salah satu di antaranya buku ajar. 

Karena itu buku pedoman guru dan pegangan siswa ini disusun dengan pendekatan ilmiah 

( ) yang terangkum dalam proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan. 

Akhirnya, semoga buku ini mampu menjadi “jembatan” antara harapan dengan cita-

cita tujuan pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara umum yakni 

membentuk manusia  (utuh) yang tidak saja memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan

emosional dan kecerdasan sosial di tengah kompleksitas kehidupan umat manusia. Amien.

Jakarta, April 2015

Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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1. Untuk Madd dan Diftong :

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

ARAB LATIN ARAB LATIN ARAB LATIN 

   z  q 

 b  s  k 

 t  sy  l 

 ts  s  m 

 j  d  n 

 h  t  w 

 kh  z  h 

 d  ‘  ` 

 dz  gh  y 

 r  f   

 

2. Awalan ( ) baik diikuti dengan huruf syamsiyah atau qamariyah tetap  
ditulis sebagaimana tertulis (al-) seperti: al-rûh al-qalb.  

ARAB LATIN ARAB LATIN 

 â aw 

 î uw 

 û ay 

  iy 
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 Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sangat banyak. 
Contohnya, manusia hidup karena bisa bernafas, dan ketika bernafas manusia 
membutuhkan oksigen. Oksigen telah disediakan oleh Allah di alam ini, 
manusia tinggal memanfaatkannya tanpa harus mengeluarkan biaya. 
Pernahkah kamu berpikir jika seandainya kita harus membayar oksigen 
selama hidup? Berapa biaya yang harus kita keluarkan setiap harinya? Coba 
renungkan sejenak.
 Belum lagi nikmat jasmani dan rohani yang diberikan oleh Allah kepada 
manusia. Contoh nikmat jasmani, kita punya mata yang bisa digunakan untuk 
melihat dengan baik, punya lidah yang bisa digunakan untuk berbicara dan 
menikmati lezatnya aneka makanan, punya telinga  yang bisa digunakan untuk 
mendengar, kita dalam keadaan sehat bisa berjalan, berlari dan lain 
sebagainya. Nikmat rohani contohnya, Allah memberikan akal kepada 
manusia, dan akal itu sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Akal yang sehat 
sehingga kita bisa belajar.

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Kenikmatan dari Allah yang sangat banyak itu harus disyukuri. 
Bagaimana cara mensyukurinya? Bersyukur artinya berterima kasih. Karena 
nikmat itu adalah pemberian Allah, maka kita harus mengucapkan terima kasih 
(bersyukur) kepada Allah. Salah satu cara mensyukurinya adalah dengan 
mengucap . Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Lengkapnya 
adalah alhamdulillahirabbilalamin.

(  )
Artinya:
“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.” (Q.S.  Al-Fatihah, 1: 2)

 Sebagai seorang muslim, setiap hari lidah kita harus senantiasa kita 
basahi dengan bacaan .  Karena bacaan alhamdulillh merupakan 
ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah 
kepada kita.
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 Selain sebagai ungkapan rasa syukur, bacaan  juga berisi pujian 
kepada Allah. Karena berisi pujian maka bacaan alhamdulillah disebut juga 
bacaan tahmid. Bagaimana jika kita mendapat pujian dari orang lain? Jika itu 
terjadi maka sebaiknya pujian itu kita kembalikan kepada Allah, karena 
sebenarnya yang berhak menerima pujian hanyalah Allah Swt. Apa yang 
dimiliki oleh manusia pada hakekatnya adalah pemberian Allah, maka 
manusia tidak pantas menerima pujian, yang pantas hanyalah Allah.
 Sekarang, dapatkah kamu menyebutkan waktu yang tepat untuk 
mengucapkan kalimah thayyibah alhamdulillah? Apabila kamu mencermati 
gambar-gambar di atas tentunya bisa menyebutkannya. Waktu yang tepat 
dalam mengucapkan kalimah thayyibah alhamdulillah adalah sebagai berikut:
1. Ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Swt.;
2. Terhindar dari musibah;
3. Mendengar kabar gembira;
4. Setelah selesai melakukan pekerjaan;
5. Ketika selamat sampai tujuan;
6. Ketika wirid selesai shalat fardlu.

 Jika kamu terbiasa membaca kalimah thayyibah alhamdulillah tentu ada 
hikmahnya. Berikut ini adalah hikmah membaca kalimah thayyibah 
alhamdulillah.
1. Dapat memberatkan timbangan amal kebaikan;
2. Banyak mengingat Allah;
3. Bersikap rendah hati;
4. Terhindar dari sifat sombong.

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)
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 Agar senantiasa ingat bahwa Allah adalah Maha Besar, maka apabila 
kita melihat sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah, sebaiknya  
mengucapkan . Allahuakbar artinya Allah Maha Besar. Ini berarti hanya 
Allah yang Maha Besar. Dan sifat ini, tiada tertandingi oleh siapapun. 
 Allahu akbar disebut juga bacaan takbir. Bacaan takbir adalah bacaan 
untuk mengagungkan asma Allah. Dengan mengagungkan asma Allah berarti 
kita telah menyatakan bahwa Allah Maha Besar. Selain Allah, tidak ada yang 
pantas untuk memiliki sifat tersebut.
 Bagaimana dengan kemampuan manusia sekarang ini yang dapat 
menciptakan pesawat, robot, dan komputer, apakah bisa dianggap Maha 
Besar? Tentunya tidak bisa. Barang-barang tersebut diciptakan oleh manusia 
melalui tim ahli (bukan seorang diri) dan biasanya memerlukan sebuah proses. 
Barang-barang tersebut juga bisa rusak. Sedangkan Allah menciptakan alam 
semesta ini sendirian, tidak akan rusak kecuali manusia yang merusaknya. 
Alam semesta hanya akan hancur pada hari kiamat nanti. Itu semua pun hanya 
atas kehendak Allah.
 Selain melihat kemahabesaran Allah, kalimah thayyibah Allahuakbar 
baik diucapkan dalam berbagai keadaan, terutama ketika:
1. Ketika mengumandangkan azan;

2. Ketika mengumandangkan iqamah;
3. Menjalankan ibadah shalat;
4. Pada waktu zikir setelah selesai shalat fardlu;
5. Ketika mengumandangkan takbir pada malam takbiran;
6. Teriakan di medan perang;
7. Melihat sesuatu yang luar biasa, misalnya ada seekor sapi yang mempunyai 
    kaki lima.

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)
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B. Mengumandangkan Kebesaran Allah dengan Mengucap Allahuakbar

Ayo mengamati gambar!

Ayo membuat pertanyaan berdasarkan gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Apabila kita mau berpikir tentunya banyak bukti yang menunjukkan 
bahwa Allah itu Maha Besar. Misalnya, penciptaan alam semesta beserta 
seluruh isinya. Allah menciptakan matahari dan bulan, keduanya berfungsi 
berjalan pada orbitnya masing-masing dan tidak pernah berbenturan. Allah 
menciptakan langit dan bumi. Bumi diciptakan sebagai hamparan dan langit 
diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang penyangga.
 Bukti lain bahwa Allah Maha Besar adalah penciptaan nabi Adam a.s. 
tanpa seorang ayah dan ibu, dan penciptaan nabi Isa a.s. tanpa adanya 
seorang ayah. Firman Allah.

Artinya:
“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti 
(penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah 

kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia”. 
(Q.S.  Ali Imran, 3: 59)
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 Jika kamu terbiasa membaca kalimah thayyibah Allahuakbar tentu ada 
hikmahnya. Adapun hikmah membaca kalimat thayyibah Allahuakbar 
adalah:
1. Selalu mengingat kebesaran Allah;
2. Terhindar dari sifat sombong;

Kegiatan

Bacalah cerita singkat di bawah ini!
 Setelah berpuasa sebulan penuh kaum muslimin mengumandangkan 
takbir untuk mengagungkan asma Allah. Seperti biasa, di kampung Iqbal 
gema takbir dikumandangkan melalui masjid dan mushala-mushala. Tak 
terkecuali juga, Iqbal yang sudah kelas V MI ikut mengumandangkan takbir di 
mushala terdekat.
 Sebelum waktu subuh, keluarga Iqbal telah bangun. Dia kemudian 
bergegas mengambil air wudhu. Ketika azan subuh tiba, Iqbal dan 
keluarganya segera melaksanakan shalat subuh secara berjamaah. Setelah 
selesai salat, zikir, dan berdoa, Iqbal kemudian mandi, berpakaian, dan 
mengambil sepedanya  bergegas menuju masjid untuk mengikuti shalat id.
 Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Ismail. Ismail minta kepada 
Iqbal untuk menunggunya sebentar. Pada waktu menunggu di rumah Ismail, 
Iqbal melihat ada pohon pisang bertandan dua yang berada di sekitar rumah 
Ismail. Iqbal pun membaca kalimah thayyibah yang sesuai dengan keadaan.

Perjalanan dilanjutkan hingga keduanya sampai di masjid. Kaum muslimin di 
kampung itu juga mulai berdatangan. Gema takbir terus dikumandangkan di 
masjid itu. Setelah tiba waktunya salat Id, kaum muslimin menghentikan suara 
takbir untuk mengikuti salat id bersama.

 Sebutkan waktu yang tepat untuk membaca kalimah thayyibah Allahu akbar 

Thayyibah Allahu Akbar

sesuai dengan cerita di atas!

 Sebaik-baik lisan adalah lisan yang senantiasa menyebut kalimah 

Hikmah

Aku bisa!
 Aku akan senantiasa bersyukur apabila mendapat kenikmatan dari 
Allah Swt.
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1.  artinya segala puji bagi Allah. Kalimah thayyibah alhamdu 
lillah disebut juga bacaan tahmid.

2. Waktu yang tepat membaca kalimah thayyibah alhamdulillah adalah ketika 
mendapat kenikmatan dari Allah, menerima suatu hadiah, terhindar dari 
musibah, ketika mendengar kabar gembira, setelah selesai menyelesaikan 
pekerjaan, selamat sampai tujuan.

3. Allahuakbar artinya Allah Maha Besar. Kalimat tayyibah Allahuakbar 
disebut juga bacaan takbir.

4. Waktu yang tepat membaca kalimah tayyibah Allahuakbar adalah ketika 
azan, iqomah, shalat, zikir setelah selesai mengerjakan shalat lima waktu, 
pada waktu malam takbiran, ketika melihat suatu peristiwa yang luar biasa 
atau mengagumkan.

1. Tulislah kalimah thayyibah alhamdulillah lengkap dengan artinya!
2. Sebutkan waktu yang tepat mengucapkan kalimah thayyibah 

alhamdulillah!
3. Jelaskan hikmah membaca kalimah thayyibah alhamdulillah!
4. Tulislah kalimah thayyibah Allahu akbar lengkap dengan artinya!

Ayo berlatih!

Rangkuman 

 Jangan sampai tidak mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan 
atau pertolongan dari seseorang.

Hati-Hati

Tugasku

Isilah teka-teki silang di bawah ini!
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Pelajaran 2

Mengenal Allah
Melalui Asmaul Husna

Ayo mengamati gambar!

Anak-anak, masih ingatkah kamu apa arti asmaul husna itu? Coba sebutkan 
asmaul husna yang pernah kamu pelajari! Sebutkan pula artinya. Jika sudah 
bisa, ayo kita mempelajari asmaul husna yang lain.

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

ُ َ

A. Mengenal Sifat Ar-Rozz q (  )

Ayo membuat pertanyaan beradasarkan gambar!

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)
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 Adapun sikap terbaik dalam meneladani sifat ar  ini adalah 
memberikan pekerjaan kepada orang yang belum bekerja. Jika uang yang kita 
berikan kepada seseorang maka hanya bisa dipergunakan untuk keperluan 
hidup beberapa hari saja. Namun apabila kita memberikan pekerjaan kepada 
seseorang, maka orang itu bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya dan 
keluarganya dalam waktu yang relatif lama.

Kegiatan

Diskusikan dengan teman sebangkumu!
 Manusia memperoleh rezeki dari Allah sejak dalam kandungan sampai 
meninggal dunia. Dari manakah bayi yang masih dalam kandungan 
memperoleh rezeki dari Allah?

 Selain manusia, tumbuhan juga memperoleh rezeki dari Allah. Dari manakah 
tumbuhan memperoleh rezeki dari Allah?

ْ ََ
ُB. Mengenal Sifat Al-Fattah (  )

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

  artinya Yang Maha Membuka. Kata “membuka” berarti 
sebelumnya ada sesuatu yang tertutup. Apa sesuatu yang tertutup itu? Setiap 
manusia pasti mempunyai persoalan dalam kehidupan. Persoalan yang 
dihadapi oleh manusia itulah yang dinamakan sebagai sesuatu yang tertutup.
 Allah sebagai  maksudnya Allah yang akan membuka segala 
persoalan yang dihadapi oleh hamba-hamba-Nya. Misalnya seseorang yang 
pintu rezekinya tertutup, dibuka-Nya sehingga ia menjadi berkecukupan atau 
kaya. Agar Allah membukakan pintu rezeki maka harus giat berusaha dan 
berdoa.
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 Ar-Rozzaq artinya Yang Maha Pemberi Rezeki. Allah adalah pencipta 
semua makhluk dan Allah pula yang akan menentukan rezeki kepada semua 
makhluk-Nya. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus benar-benar yakin 
bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini telah ditentukan rezekinya 
oleh Allah. Firman Allah Swt.:

Artinya:
“Dan tiada satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di muka bumi kecuali telah 
ditentukan Allah rezekinya ....” (Q.S. Huud, 11: 6)

 Bukti bahwa Allah bersifat ar  adalah Allah memberi rezeki 
kepada manusia. Manusia mendapatkan rezeki dari Allah sejak dalam 
kandungan sampai dia lahir ke dunia bahkan sampai meninggal dunia. Namun 
yang perlu diketahui adalah bahwa rezeki itu tidak datang begitu saja. Untuk 
mendapatkan rezeki manusia perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. 
Sebagai seorang muslim, tentunya harus berusaha dengan cara yang halal, agar 
rezeki yang diperoleh menjadi berkah. Di samping berusaha kita juga perlu 
berdoa kepada  Allah agar mendapat kemudahan dalam memperoleh rezeki.

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Dengan melakukan usaha yang sungguh-sungguh dan berdoa, maka 
insya Allah   tidak ada istilah kelaparan. Allah bersifat ar . Apabila Allah 
berkehendak memberikan rezeki kepada seseorang, maka tak ada satupun 
yang dapat menghalanginya. Begitu pula sebaliknya, jika Allah berkehendak 
menahan rezeki seseorang, maka tak ada satupun yang dapat memberikannya.
 Selain manusia, Allah juga memberi rezeki kepada tumbuh-tumbuhan, 
memberi rezeki kepada ikan-ikan yang hidupnya di air, memberi rezeki kepada 
burung-burung yang terbang di angkasa, memberi rezeki kepada cacing yang 
ada dalam tanah. Semua makhluk hidup tersebut mendapatkan rezeki dengan 
cara yang berbeda. Itu semua telah diatur oleh Allah sebagai pemilik sifat ar-
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 Allah membukakan pintu hati untuk menerima kebenaran (hidayah). 
Sifat  yang berkaitan dengan hidayah ini terjadi pada pribadi sahabat 
Umar bin Khattab. Pernahkah kamu membaca kisah Umar bin Khattab? 
Sebelum masuk Islam Umar bin Khattab mempunyai perilaku yang sangat 
kejam. Sifat kejam Umar bin Khattab ini terlihat pada saat mengubur putrinya 
hidup-hidup. Tetapi setelah masuk Islam, Umar menjadi orang yang sangat 
takut kepada Allah dan hatinya sangat lembut. Itu semua adalah atas kehendak 
Allah yang mempunyai sifat 
  juga berarti membukakan pintu rahmat. Rahmat artinya kasih 
sayang. Contohnya, kasih sayang seorang ayah untuk menyayangi seluruh 
anggota keluarganya. Bagaimana dengan ayah dan ibumu, sangat 
menyayangimu bukan? Menyayangi anggota keluarga bukan berarti menuruti 
semua keinginannya. Seorang ayah tentu lebih tahu kebutuhan anak-anaknya. 
Jadi andaikata ada keinginanmu yang tidak atau belum dituruti oleh orang 
tuamu bukan berarti mereka tidak sayang kepadamu. Firman Allah.

Artinya:
“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka 
tidak ada seorangpun yang dapat (Q.S. Fathir, 35: 2)

 Seorang pelajar yang semula kesulitan dalam menerima pelajaran yang 
disampaikan oleh guru, karena ketekunannya dalam belajar dan berdoa 
sehingga mudah baginya dalam menerima pelajaran. Ini juga merupakan sifat 

  Allah.

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Adapun cara meneladani sifat  Allah adalah ikut membantu 
menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh teman, menyayangi teman tanpa 
membeda-bedakannya, giat dalam menuntut ilmu, dan membantu teman yang 
mengalami kesulitan dalam belajar.
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Kegiatan

ُ َ
ُ ْC. Mengenal Sifat  ( )

Tulislah contoh kasih sayang orang tuamu kepada anak-anaknya!

A

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Apa yang akan kamu lakukan atas pemberian orang lain? Bolehkah kita 
meremehkan pemberian orang lain? Begitu juga terhadap pemberian Allah. 
Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita sangat banyak, maka kita 
tidak boleh meremehkannya.
 Asy-Syak r artinya Yang Maha Menerima Syukur. Allah adalah Zat 
yang senang terhadap hamba-Nya yang mau bersyukur kepada-Nya. Firman 
Allah Swwt.:

Artinya:
“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;  aynhuggnuseS" jika 
kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 
(Q.S. Ibrahim, 14: 7)

 Bersyukur artinya berterima kasih, menampakkan sesuatu ke 
permukaan. Maksudnya, bersyukur adalah memberikan sebagian nikmat 
(rezeki) kepada orang lain yang membutuhkan. Lawan dari bersyukur adalah 
kufur. Kufur artinya menutupi, yaitu menutupi (enggan) memberikan 
sebagian nikmat (rezeki) kepada orang yang membutuhkan. Atau dengan kata 
lain orang yang kufur nikmat adalah orang yang kikir.  



Akidah Akhlak Kurikulum 2013 15

 Bukti bahwa Allah bersifat Asy-Syakur adalah Allah memberikan 
tambahan nikmat bagi orang yang mau bersyukur. Jika masih hidup di dunia, 
nikmat itu dapat berupa rezeki, ilmu, kesehatan, dan ketentraman atau 
ketenangan hidup. Allah juga akan memberikan surga dan segala isinya 
kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tentunya nikmat ini 
diberikan oleh Allah di kehidupan akhirat kelak.
 Bagaimana cara meneladani sifat Asy-Syakur Allah? Caranya adalah 
memberikan sebagian rezeki yang telah kita terima kepada orang-orang yang 
membutuhkan dan terbiasa mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang 
telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada kita. Itu yang luar biasa, 
misalnya ada seekor sapi yang mempunyai kaki lima.

Kegiatan

Coba jelaskan bagaimana perasaanmu apabila pemberian kamu diremehkan 
oleh orang!

ْ َْ
ُD. Mengenal SifatAl-Mughniy (  )

ِ

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Al-Mughniy artinya Yang Maha Pemberi Kekayaan. Allah Swt. telah 
memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah adalah 
Zat yang sebenar benarnya kaya karena Dia tidak membutuhkan kekayaan, 
bahkan Allah tidak butuh kepada sesuatu.
Allah Swt. dalam surah al-Hajj ayat 64:
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Artinya:
“Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. 
Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 
(Q.S. al-Hajj, 22:  64)

 Oleh karena itu, jika kamu ingin kaya maka mintalah kepada Zat yang 
Maha Pemberi Kekayaan,yaitu Allah. Allah adalah Zat yang sebenar benarnya 
kaya karena Dia tidak butuh kekayaan bahkan tidak butuh kepada sesuatu. 
Betapapun kayanya manusia, maka dia tetap butuh kepada orang lain untuk 
menjaga kekayaanya atau bahkan menambah kekayaannya.
 Bukti bahwa Allah bersifat Al-Mughniy adalah Allah memberi 
kekayaan kepada manusia yang dikehendaki-Nya. Diantara manusia yang 
diberi kekayaan yang melimpah oleh Allah adalah Nabi Sulaiman a.s., Usman 
bin Affan, Fir'aun, dan Qarun.
 Kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman a.s. dan Usman bin Affan 
dapat mengantarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan 
kekayaan yang dimiliki oleh Fir'aun dan Qarun semakin menjauhkan dirinya 
kepada Allah.

 Di samping kekayaan berupa harta, Allah memberi kekayaan hati 
kepada manusia. Dengan kekayaan hati manusia hidupnya menjadi tenang 
dan tentram. Walaupun hidupnya sederhana namun selalu bahagia. Karena 
sesungguhnya kebahagian itu bukan terletak pada materi tetapi terletak pada 
hati.
 Orang yang meneladani sifat Al-Mughniy Allah dapat kita lihat ciri-
cirinya sebagai berikut: tidak bosan atau menggerutu terhadap seringnya 
permintaan, memiliki sifat kasih sayang kepada setiap orang yang 
membutuhkan.

Jelaskan usaha-usaha yang perlu dilakukan apabila kamu ingin menjadi orang 
yang kaya!

Kegiatan

16 Buku Siswa Kelas V MI

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka 
janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kalian khawatir 
menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepada kalian dari 
karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. (QS. At-Taubah, 28)
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1. Ar artinya Yang Maha Pemberi Rezeki. Bukti bahwa Allah bersifat 
ar  adalah Allah memberi rezeki kepada setiap makhluk-Nya. 

2.  artinya Yang Maha Membukakan pintu rahmat. Bukti bahwa 
Allah bersifat  adalah Allah membuka pintu hati seorang ayah 
untuk menyayangi anggota keluarganya.

3.  artinya Yang Maha Menerima . Bukti bahwa Allah 
bersifat  adalah Allah memberikan tambahan nikmat bagi para 
hamba-Nya yang mau bersyukur.

4.  artinya Yang Maha Pemberi Kekayaan. Bukti bahwa Allah 
bersifat  adalah Allah memberikan kekayaan kepada siapa saja 
yang dikehendaki-Nya.

1. Berikan contoh bukti bahwa Allah bersifat ar !
2. Jelaskan cara Allah memberi rezeki kepada bayi yang masih ada dalam 

kandungan!
3. Berikan contoh bukti bahwa Allah bersifat !
4. Bagaimana cara kita meneladani sifat  Allah?
5. Berikan contoh bukti bahwa Allah adalah sebenar-benarnya Zat yang 

Maha Kaya!

Ayo berlatih!

Rangkuman 

 Apabila kamu kaya, maka pikirkanlah saat-saat kamu pernah miskin dulu.

Hikmah

 Aku akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah.

Aku Bisa

 Janganlah menjadi orang yang kufur nikmat.

Hati - hati
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Petunjuk:
1. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan cermat.
2. Carilah pasangan pernyataan berikut ini dengan menulis huruf pada kolom 

yang telah disediakan.

Tugasku

No. Pernyataan Jawaban Pilihan Jawaban 
1. Arti ar-Rozz q  A. Yang Maha Membuka. 
2. Arti al-Fatt h  B. Mengajari teman yang mengalami 

kesulitan dalam belajar. 
3. Arti asy-Syak r  C. Memberikan sebagian harta yang 

dimiliki kepada orang yang 
membutuhkan. 

4. Arti al-Mughniy  D. Memberikan pekerjaan kepada 
orang yang belum bekerja. 

5. Bukti bahwa 
Allah bersifat 
ar-Rozz q 

 E. Di akhirat nanti, Allah memberi 
balasan kepada orang yang berbuat 
baik berupa kehidupan yang 
memuaskan (senang) karena 
masuk surga. 

6. Bukti bahwa 
Allah bersifat al -
Fatt h 

 F.  Tidak merasa bosan  atau 
menggerutu terhadap seringnya 
permintaan. 

7. Bukti bahwa 
Allah bersifat 
asy -Syak r 

 G. Allah memberi kekayaan kepada 
hamba-Nya sesuai dengan 
kehendak-Nya 

8. Bukti bahwa 
Allah bersifat al -
Mughniy 

 H. Yang Maha Pemberi Rezeki. 

9. Cara meneladani 
sifat ar-Rozz q 

 I. Yang Maha Pemberi Kekayaan. 

10. Cara meneladani 
sifat al -Fatt h 

 J. Yang Maha Menerima Syukur.  

11. Cara meneladani 
sifat asy-Syak r 

 K. Allah Memberi rezeki kepada bayi 
yang masih dalam kandungan 
melalui tali pusar. Setelah bayi 
lahir Allah memberi rezeki kepada 
bayi tersebut melalui air susu 
ibunya. 

12. Cara meneladani 
sifat al -Mughniy 

 L. Allah membukakan pintu hati 
Umar bin Khattab untuk masuk 
Islam. Allah membukakan pintu 
rahmat kepada seorang ayah untuk 
menyayangi anggota keluarganya. 
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Pelajaran 5 

Mari Berakhlak Terpuji

Ayo mengamati gambar!

 Nabi Muhammad Saw diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan 
akhlak. Karena itu, sebagai pengikutnya kita harus memiliki akhlak terpuji. 
Diantara akhlak terpuji yang perlu kita miliki adalah teguh pendirian, 
dermawan, optimis, qonaah, dan tawakal. Apa arti dari kelima akhlak terpuji 
tersebut? Apa keuntungannya jika kita memiliki kelima akhlak terpuji 
tersebut? Untuk mengetahui jawabannya ayo ikuti uraian di bawah ini!

A. Mari Berpendirian yang Teguh

Ayo membuat pertanyaan beradasarkan gambar!

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)
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 Sebagai orang yang beriman,kita perlu memiliki keyakinan yang kuat 
agar tidak mudah tergoda oleh orang lain untuk pindah keyakinan. Karena itu, 
sejak dini kita harus membiasakan diri untuk memiliki sikap teguh pendirian. 
Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah 
menjadi pendapatnya. Prinsip hidup orang yang mempunyai sikap teguh 
pendirian pada umumnya sangat kuat. Sehingga orang yang mempunyai sikap 
teguh pendirian biasanya tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain.
 Menurut pendapatmu, apakah sama antara sikap teguh pendirian 
dengan keras kepala? Tentunya tidak sama. Sikap teguh pendirian muncul 
karena adanya keinginan untuk mempertahankan kebenaran yang telah 
menjadi keyakinannya dan orang yang memiliki sifat ini cenderung 
menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan keras 
kepala lahir karena hanya menuruti hawa nafsu dan cenderung untuk tidak mau 
berubah.
 Sebagai seorang muslim, kita perlu memiliki sikap teguh pendirian, 
karena sikap ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan 
suatu usaha. Jika usahanya berhasil, orang yang memiliki sikap ini tidak 
membanggakan  diri, sedangkan apabila gagal dalam melakukan usaha maka 
dia tidak cepat berputus asa. 
 Dalam agama Islam teguh pendirian disebut istiqomah. Istiqomah 
adalah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal yang saleh. Firman 
Allah.

Artinya:
”Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: ”Tuhan Kami ialah Allah”, 
kemudian mereka tetap istiqamah. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita”. (Q.S. Al-Ahqaaf, 46: 13).
 Dalam sejarah, pada masa awal-awal penyebaran agama Islam dikenal 
adanya sahabat yang mempunyai sikap teguh pendirian. Tahukah kamu siapa 
sahabat itu? Betul, sahabat itu bernama Bilal bin Rabah. Beliau tetap 
mempertahankan keyakinannya terhadap keesaan Allah walaupun mendapat 
siksaan yang sangat kejam dari majikannya, Umayah. 
 Setelah mendapat siksaan dari majikannya dengan cara yang sangat 
kejam, kemudian datanglah sahabat Abu Bakar. Abu Bakar merasa iba 
terhadap Bilal dan berniat untuk membelinya. Karena itu, Abu Bakar bertanya 
kepada Umayah berapa harga hamba sahaya tersebut. Setelah terjadi 
pembicaraan dan sesuai dengan harga yang telah disepakati, akhirnya Abu 
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 Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengenali orang yang memiliki 
sifat teguh pendirian. Diantara ciri-ciri yang dapat kita kenali dari orang yang 
memiliki sikap teguh pendirian adalah:
1. Tidak akan mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain;
2. Tidak mudah putus asa;
3. Apabila menghadapi kesulitan biasanya tidak mudah menyerah;
4. Mempunyai pendirian yang kuat;
5. Keyakinannya tidak mudah goyah.

Hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian:
1. Banyak bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian;
2. Banyak membaca kisah-kisah orang-orang yang mempunyai sifat teguh 

pendirian;
3. Membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat;
4. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan.

Adapun keuntungan memiliki sikap teguh pendirian adalah:
1. Tidak mudah dipengaruhi orang lain;
2. Tidak mudah dibujuk untuk berbuat jahat;
3. Mudah memilih ajakan yang baik;
4. Tegas menolak ajakan yang jahat;
5. Percaya pada diri sendiri.

Kegiatan

 Sore ini seharusnya Rinto pergi ke TPQ untuk belajar, namun Yoga 
mengajak Rinto untuk bermain play station! Tanpa berpikir panjang akhirnya 
Rinto mengikuti ajakan Yoga. Jelaskan menurut pendapatmu tentang sikap 
Rinto!

B. Mari Bersifat Dermawan

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www google co id/search?q=gambar&source)
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 Dermawan adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang 
membutuhkan tanpa mengharap adanya imbalan. Jadi orang yang memiliki 
sifat dermawan tidak akan pernah berpikir ada jasa balas budi dari orang yang 
telah menerima bantuannya. Sifat ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah 
yang menjadi tujuannya.
 Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya raya dan memiliki 
sifat dermawan. Sifat kedermawanan Abu Bakar nampak dalam ucapan dan 
perilakunya yang selalu memanfaatkan harta bendanya untuk kepentingan 
penyebaran agama Islam.
 Pertama, ketika baru saja masuk Islam, dia telah mempersilahkan 
Rasulullah menggunakan  harta bendanya untuk berdakwah demi kejayaan 
agama Islam. Kedua, dalam Perang Tabuk, Rasulullah meminta kepada kaum 
muslimin agar mengorbankan harta mereka di jalan Allah. Abu Bakar r.a. 
memberikan seluruh harta bendanya untuk kepentingan perang tersebut. 
Ketiga, Abu Bakar adalah sahabat yang membeli Bilal bin Rabbah untuk 
dimerdekakan.
 Sifat dermawan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Karena sifat ini 
sangat diperlukan untuk kemajuan dan demi syiar agama Islam. Tanpa adanya 
sifat dermawan dari para pemeluknya, maka agama Islam sulit berkembang. 
Oleh karena itu sifat ini perlu kita miliki. 

Ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan, antara lain:
1. Rela berkorban untuk menolong sesama manusia;
2. Menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan;
3. Tidak sombong ketika memiliki harta berlimpah;
4. Selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan;
5. Lebih mengutamakan kepentingan umum.

Keutamaan sifat dermawan, antara lain:
1. Rezekinya akan dilipatgandakan oleh Allah.

Firman Allah.

Artinya:
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh butir,  pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha 
Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.  (Q.S. al-Baqarah, 2: 261)
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Kegiatan

Hari ini akan ada ulangan harian akidah akhlak, Suharlan yang tidak pernah 
belajar merasa optimis kalau dia akan dapat mengerjakannya! Bagaimana 
pendapatmu tentang sikap optimis yang dimiliki oleh Suharlan?

 Sikap optimis dapat ditanamkan dan dikembangkan. Adapun cara 
mengembangkan sikap optimis sebagai berikut:
1. Berusaha menemukan kekuatan dan potensi yang dimiliki;
2. Berusaha untuk mencoba dan mengambil resiko;
3. Melatih mental pemenang yang tidak mudah menyerah;
4. Belajar dan berbagi pengalaman sukses maupun kegagalan dengan orang 

lain.
 Sikap optimis memang perlu kita miliki, karena sikap ini mempunyai 
arti yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kunci dari sikap optimis adalah 
berusaha dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Tetapi harus tetap diingat 
bahwa sikap optimis yang berlebihan dapat menyebabkan sifat sombong.

D. Mari Bersikap Qana'ah

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Qana'ah adalah rela menerima apa adanya atas pemberian Allah. Sifat 
qana’ah akan mengendalikan diri seseorang dari keinginan menuruti hawa 
nafsu. Oleh karena itu orang yang memiliki sikap qana’ah  hidupnya akan 
tenang dan bahagia. Meskipun hidupnya sederhana orang yang qana’ah tidak 
pernah merasa kekurangan.
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 Sebagai seorang muslim, sikap qana'ah tentunya sangat penting untuk 
dimiliki. Dengan sikap qana'ah seorang muslim akan terhindar dari sifat 
serakah, yaitu rakus untuk menguasai sesuatu yang bukan miliknya. 
Seseorang yang memiliki sikap qana'ah akan merasa cukup dan selalu 
berlapang dada. Dalam dirinya yakin bahwa apa yang telah ia peroleh dari 
usahanya merupakan kehendak Allah Swt. Untuk lebih memperjelas tentang 
sikap qana'ah, mari simak cerita ringkas di bawah ini.
 Bu Heni adalah seorang penjual sayur keliling yang hidupnya serba 
kekurangan. Namun ia tidak pernah mengeluh, tetap bersemangat menjual 
barang dagangannya kepada semua pelanggannya. Walaupun serba 
kekurangan, bu Heni tidak pernah meninggalkan ibadah dan tetap bersyukur 
kepada Allah atas nikmat yang telah ia terima. 
 Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu tidak mesti berupa uang yang 
melimpah, mobil mewah, rumah megah, dan sebagainya. Rezeki yang hanya 
bisa untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari itu pun sudah merupakan 
kekayaan, asalkan kita mau mensyukurinya. Kekayaan sebenarnya bukanlah 
kekayaan harta, tetapi kekayaan hati.

Nabi bersabda:
  

Artinya:
“Kaya itu bukanlah harta, tetapi kaya jiwa/hati.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Keuntungan memiliki sifat qanaah yaitu:
a. Rela menerima apa adanya;
b. Hidupnya akan tenang dan terhindar dari rasa gelisah;
c. Bersabar jika mengalami kegagalan;
d. Bersyukur jika mendapatkan kenikmatan;
e. Tidak hanya mementingkan harta kekayaan;
f. Terhindar dari sifat tamak (rakus), iri hati dan dengki.

Kegiatan

Setelah bekerja seharian menambang pasir tanpa lelah, Pak Abdurrahman 
menyerahkan sepenuhnya kepada Allah berapapun rezeki yang akan diterima. 
Bagaimana pendapatmu tentang sikap qona'ah yang dimiliki oleh oleh Pak 
Abdurrahman?
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E. Ya Allah, Aku Bertawakal kepada-Mu

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Tawakal artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Swt. setelah 
disertai dengan ikhtiar atau usaha. Orang yang bertawakal adalah orang yang 
ikhlas dan benar-benar berserah diri sepenuhnya kepada keagungan dan 
kekuasaan Allah. Hanya Allah yang berkuasa atas segala yang telah 
diusahakan oleh manusia.
 Orang yang mempunyai  sikap tawakal akan senantiasa bersyukur jika 
apa yang telah diusahakannya berhasil. Sedangkan apabila mengalami 
kegagalan, maka akan senantiasa merasa ikhlas menerima keadaan tersebut 
tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan. 
 Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertawakal dan berusaha. 
Jadi jika kalian ingin naik ke kelas VI, maka kalian harus tekun dan giat dalam 
belajar. Kemudian, baru berserah diri kepada Allah Swt. dan berdoa agar naik 
kelas.
 Apabila ada orang yang belum melaksanakan usaha atau pekerjaan 
secara sungguh-sungguh dan langsung berserah diri kepada Allah, maka orang 
itu belum dikatakan sebagai orang yang bertawakal kepada Allah. Sebab, bisa 
dikatakan orang yang bertawakal apabila orang tersebut telah bersungguh-
sungguh dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Firman Allah Swt. dalam 
Surah Ali Imran ayat 159:
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5.Jelaskan adab dalam berderma!
6. Apa yang dimaksud dengan optimis?
7. Sebutkan keuntungan memiliki sifat optimis!
8. Apa yang dimaksud dengan qana'ah?
9. Sebutkan keuntungan memiliki sifat qana'ah!
10. Jelaskah keuntungan memiliki sifat tawakal!

Tugasku

Carilah pasangan pernyataan berikut ini dengan menulis huruf pada kolom 
yang telah disediakan

No.  Pernyataan  Jawaban Pilihan Jawaban 
1.  Orang yang selalu 

berpengharapan baik dalam 
segala hal  

 A. hidupnya akan tenang 
dan terhindar dari rasa 
gelisah 

2.  Tidak mudah terkena oleh 
bujukan atau rayuan orang 
lain  

 B. sebelum tidur, Pak 
Ahmad mengunci semua 
pintu rumah 

3.  Rela menerima segala sesuatu 
pemberian Allah

 
 C. meskipun uang jajan 

sedikit, tetap bersyukur
 

4.
 
Contoh sikap qana'ah

  
D.

 
optimis

 

5.
 
Keuntungan memiliki sifat 
qana'ah

 
 

E.
 

qana'ah
 

6.
 
Berserah diri kepada Allah 
setelah melakukan usaha 
dengan sungguh-sungguh

 

 
F.

 
meskipun lawanku 
badannya lebih besar, 
belum tentu dia dapat 
mengalahkan aku

 

7.
 
Memberikan sebagian harta 
kepada yang membutuhkan 
tanpa mengharapkan imbalan

 

 

G.

 

tawakal

 

8.
 

 artinya
 

….
  

H.
 

keuntungan memiliki 
sifat teguh pendirian

 

9. Contoh ungkapan optimis

  

I.

 

maka bertawakallah 
kepada Allah

 

10.

 

Contoh sikap tawakal

  

J.

 

pengertian dermawan
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Pelajaran 6

Mari Belajar Mengingat Allah
Melalui Kalimah Tarji'

Ayo mengamati gambar!

 Semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. 
termasuk diri kita ini adalah milik Allah. Sang pemilik tentunya lebih 
berkuasa terhadap sesuatu yang dimiliki-Nya. Dan suatu saat pasti kita akan 
dipanggil dan kembali kepada-Nya.

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

A. Mengenal Kalimah Tarji

Ayo membuat pertanyaan beradasarkan gambar!

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Pernahkah kamu mendapat musibah? Bagaimana perasaanmu ketika 
mendapatkan musibah? Diantara akhlak terpuji yang dapat dijadikan sebagai 
ukuran kualitas iman seseorang adalah kesabaran dalam menghadapi musibah. 
Semakin kuat kesabaran seseorang dalam menghadapi musibah yang 
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diberikan oleh Allah pertanda semakin kuat keimanan orang tersebut. 
Sebaliknya, semakin lemah kesabaran seseorang dalam menghadapi musibah 
pertanda semakin lemah iman orang tersebut.

 Setelah membaca kalimah tersebut, diharapkan muncul keyakinan 
bahwa segala musibah adalah kehendak Allah. Sehingga pada puncaknya 
muncul sebuah pengakuan dengan tulus bahwa kita adalah milik Allah dan kita 
akan kembali menghadap Allah.

Kegiatan

Kerjakan tugas di bawah ini secara berkelompok!
1. Tulislah surah al-Baqarah ayat 155-156.
2. Tulislah terjemah surah  al-Baqarah ayat 155-156.
3. Sebutkan macam-macam ujian yang diberikan oleh Allah dalam ayat 

tersebut!

 Setiap manusia yang hidup di dunia ini tentunya tidak luput dari 
musibah. Entah itu musibah yang sifatnya ringan ataupun musibah yang 
sifatnya berat. Apabila tertimpa suatu musibah maka kita dianjurkan membaca 
kalimah tarji'. :

 Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa saat menghadapi musibah, 
baik yang berat maupun yang ringan, agar senantiasa membaca 
kalimah thayyibah “inna lillahi wa inna ilaihi rajiun”.

Artinya:
”Tidaklah seorang hamba terkena musibah, kemudian ia berdoa” 
Sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita akan kembali 
kepada-Nya. Ya Allah berilah pahala dalam musibah ini dan berilah aku ganti 
yang lebih baik dari padanya”.  kecuali Allah akan memberikan pahala dalam 
musibahnya dan Allah akan memberi ganti baginya yang lebih baik dari 
padanya. (HR. Muslim)

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 
“Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji´uun”

Artinya:
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B. Terbiasa Mengucapkan Kalimah Tarji'

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Kalimah tarji' merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir 
Allah. Allah-lah yang memiliki manusia, dan hanya Dialah yang berhak untuk 
mengambilnya. Karena itulah, manusia harus bisa pasrah dalam menghadapi 
takdir Allah. Manusia juga harus bisa sabar dan ikhlas menerima musibah 
yang datang menimpa. Barang siapa yang tertimpa musibah ia 
menghadapainya dengan ikhlas dan sabar dengan mengucap 

n” maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut 
dan memberi ganti yang lebih baik. 

Ayo amati gambar-gambar berikut ini!
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 Dari sajian gambar-gambar di atas, dapatkah kamu menyebutkan waktu 
yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji' ? Jawaban kamu betul. Mari 
mencocokkan jawaban kamu dengan uraian di bawah ini! 
Waktu yang tepat mengucapkan kalimat tarji', antara lain:
1. Mendengar kabar berita duka cita;
2. Mendengar kabar berita yang menyedihkan;
3. Terjadi kecelakaan;
4. Terjadi bencana alam;
5. Terpeleset atau jatuh.

 Nah, mulai sekarang kamu harus senantiasa membiasakan diri 
mengucap wa n” apabila sedang menerima 
musibah dari Allah. Karena orang yang mengucap kalimat tarji' dan bersabar 
dalam menghadapi musibah akan mendapatkan hikmah yang besar. Adapun 
hikmahnya sebagai berikut:
1. Akan mendapat keberkatan (kebaikan) yang sempurna dari Allah;
2. Akan mendapat rahmat (karunia dan nikmat) dari Allah;
3. Akan mendapat petunjuk dari Allah;
4. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah;
5. Terhindar dari sifat sombong dan angkuh.

Kegiatan

Tulislah satu kejadian atau peristiwa dimana kamu sering mengucap kalimah 
tarji'! 

C. Bersabar dalam Menghadapi Musibah

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)
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 Musibah adalah suatu peristiwa yang dapat membuat orang merasa 
sedih. Tidak ada suatu musibah yang menimpa manusia tanpa kehendak Allah. 
Allah tidak akan menguji hamba-Nya dengan musibah di luar 
kesanggupannya. Di antara beberapa contoh musibah adalah meninggalnya 
salah satu anggota keluarga, kebakaran rumah, kecelakaan pesawat, gempa 
bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami. 
 Allah berjanji tidak akan memberikan musibah kepada hamba-Nya 
di luar kemampuan hamba itu sendiri dalam menghadapinya. Bagi orang-
orang yang beriman, musibah tersebut akan dihadapi dengan sabar dan tetap 
mempunyai keyakinan bahwa segala musibah pasti ada hikmahnya, meskipun 
musibah tersebut terasa sangat berat. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak 
beriman, kejadian tersebut merupakan sesuatu yang menyengsarakan dan 
mendatangkan penderitaan.

Ada tiga macam musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu:
1.  Sebagai cobaan, yaitu diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji  
     kualitas keimanannya.
2.  Sebagai teguran, diberikan kepada orang beriman yang melakukan  
     kesalahan.
3.  Sebagai azab, diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada  
     Allah.

 Sebagai orang yang beriman, apabila mendapat musibah maka 
seharusnya kita dapat mawas diri saat mendapatkan musibah. Musibah yang 
sedang kita alami jangan dijadikan alasan untuk mengendurkan semangat 
dalam beribadah kepada Allah, tetapi harus sebaliknya yaitu semakin 
meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Apabila kita bisa seperti itu, maka 
kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil hikmah dari musibah yang 
sedang dialami.
 Agama Islam memberikan tuntunan kepada pemeluknya, agar kita 
dapat terhindar dari musibah maka, pertama kita harus sering bersedekah. 
Sebab sebagaimana sabda Nabi “Bersegeralah bersedekah, sebab musibah 
tidak pernah bisa mendahului sedekah”. Kedua, berdoa apabila kita sedang 
tertimpa suatu musibah.
Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika tertimpa musibah adalah:



Buku Siswa Kelas V MI52

Artinya:
“Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya 
Allah, berilah kami pahala karena musibah ini dan gantilah untukku dengan 
yang lebih baik darinya”.

 Sabar dan ikhlas dalam menerima musibah adalah ciri orang yang beriman

Hikmah

 Aku akan selalu bersikap hati-hati dalam segala hal.

Aku Bisa

 Jangan naik sepeda dengan cara ugal-ugalan.

Hati - hati

Kegiatan

Hafalkanlah doa ketika tertimpa suatu musibah!

Rangkuman 

1. Kalimah tarji' adalah kalimat yang menyatakan pengakuan dengan tulus 
bahwa kita adalah milik Allah dan akan kembali menghadap kepada-Nya. 

2. Kalimah tarji' adalah  artinya “Sesungguhnya kita adalah 
milik Allah, dan kepada-Nya-lah kita akan kembali”.

3. Kalimah tarji' dibaca ketika mendengar kabar berita duka cita, mendengar 
kabar berita yang menyedihkan, terjadi kecelakaan, terjadi bencana alam, 
ketika terpeleset  atau jatuh, dan sebagaainya.

4. Hikmah membaca kalimah tarji' adalah mendapat keberkatan (kebaikan) 
yang sempurna dari Allah, mendapat rahmat (karunia dan nikmat) dari 
Allah, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan 
terhindar dari sifat sombong dan angkuh.

5. Orang yang bersabar dalam menerima musibah dari Allah dosa-dosanya 
diampuni oleh Allah dan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik.



Akidah Akhlak Kurikulum 2013 53

1. Tulislah kalimat tarji' lengkap dengan artinya!
2. Sebutkan waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat tarji'!
3. Sebutkan hikmah bagi orang yang bersabar dalam menerima ujian dari 

Allah!
4. Sebutkan macam-macam musibah yang diberikan oleh Allah kepada 

manusia!
5. Tulislah doa ketika tertimpa suatu musibah!

Ayo berlatih!

Bacalah cerita di bawah ini!

Tugasku

 Kecelakaan pelayaran nasional yang paling tragis di Indonesia adalah 
tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tampomas II tanggal 27 Januari 
1981 di sekitar kepulauan Masalembo - Laut Jawa. Tampomas II berlayar dari 
Jakarta menuju Sulawesi dengan membawa puluhan kendaraan roda empat, 
sepeda motor dan 1054 penumpang terdaftar serta 82 kru kapal dan sisanya 
adalah penumpang gelap.
 Dalam kondisi badai laut di malam hari tanggal 25 Januari beberapa 
bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar, diduga percikan api timbul 
dari puntung rokok yang melalui kipas ventilasi yang menjadi penyebab 
kebakaran.
 Di sekitar lokasi berhasil ditemukan 753 penumpang yang selamat dan 
431 penumpang meninggal dunia. Bahkan ada yang 5 hari kemudian baru 
ditemukan penumpang selamat yaitu 80 orang. Penumpang tersebut 
ditemukan dalam sekoci yang jauhnya 150 km dari lokasi kejadian karamnya 
KMP Tampomas.

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)
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 Bagaimana dengan Nabi Isa a.s. yang diberi mukjizat oleh Allah dapat 
menghidupkan orang yang telah mati, apakah nabi Isa a.s. juga Tuhan? Jika 
kita merujuk pada Firman Allah yang menyangkut nabi Isa a.s., “dan aku 
menghidupkan orang mati dengan seizin Allah” (Q.S. Ali Imran, 3: 49). Dari 
ayat tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa, nabi Isa a.s. dapat 
menghidupkan orang yang telah mati hanya dengan izin Allah. Jadi, pada 
hakekatnya Allah-lah yang menghidupkan orang yang telah mati itu. Nabi Isa 
a.s. hanya sebagai perantara saja. Kemampuan nabi Isa a.s. menghidupkan 
orang yang telah mati bukan karena atas kuasanya melainkan karena mukjizat 
yang diberikan oleh Allah

 
Tak satupun makhluk hidup yang terlahir di dunia ini ada dengan sendirinya  

dan tak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri ataupun manusia lain. 
Allah bersifat al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Yang Maha Menghidupkan. 
Semua makhluk di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Swt. Firman Allah.

Artinya:
“Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada 
Kamilah tempat kembali (semua makhluk).” (Q.S. Qaaf, 50: 43)

 Sifat al-Muhyi mengingatkan kepada manusia bahwa tidak ada 
seseorang yang hidup tanpa kuasa-Nya. Allah adalah Zat yang 
menganugerahkan hidup. Kehidupan yang sedang kita jalani ini merupakan 
nikmat pemberian Allah. Karena itu, seyogyanya kita dapat meningkatkan 
amal ibadah dalam kehidupan ini.
 Bukti bahwa Allah bersifat al-Muhyi adalah Allah menghidupkan 
manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah juga yang menghidupkan tanah dengan 
curahan air. Allah pula yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang 
telah mati pada hari kebangkitan nanti.

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)
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 Apabila meyakini sifat al-Muhyi Allah, maka yang harus kita lakukan 
adalah: pertama, kita harus dapat memelihara kelangsungan hidup  sesama 
manusia. Dalam al-Quran diisyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi 
hidup, dalam arti memelihara nyawa seseorang. Seperti Allah, 
“Barangsiapa yang menghidupkan (memelihara kehidupan seorang 
manusia), maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia 
semuanya”.  (Q.S. al-Maidah, 5: 32)
 Kedua, kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan. 
Keberadaan hidup kita harus dapat memberikan manfaat kepada orang lain. 
Adapun cara yang dapat kita lakukan adalah membantu korban bencana alam, 
menjadi sukarelawan untuk menjaga pintu perlintasan kereta api, memberikan 
donor darah kepada PMI atau orang yang membutuhkan, merawat dan 
memelihara tanaman dengan baik, memperhatikan makanan dan minuman 
hewan peliharaan.
 Ketiga, tidak berputus asa apabila mengalami kegagalan. Selama ini 
kita tanpa sadar sering diajari bagaimana menjadi sukses, tetapi jarang sekali 
kita diajari bagaimana menjadi gagal. Padahal bagi mereka yang mengenal 
dan menghayati sungguh-sungguh makna al-Muhyi akan sadar bahwa Allah 
akan menghidupkan (memberikan kemudahan) kepada hamba-hamba-Nya 
yang pernah mengalami kegagalan.

Kegiatan

Lakukan percobaan bersama kelompokmu!
 Sediakan 4-5 biji kacang tanah, kapas, dan wadah atau bekas tempat 
minuman.

 Ambillah kapas secukupnya dan tempatkan dalam wadah yang telah tersedia 
kemudian basahi dengan air.
 Masukkan biji kacang tanah di atas kapas yang sudah dibasahi.
 Amati setiap hari pertumbuhan biji kacang tanah tersebut.
 Lakukan pengamatan selama satu minggu.
 Siapa yang menghidupkan biji kacang tanah menjadi tunas?
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B. Mengenal Sifat  Al-Mumit ( )

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Al-Mumit artinya Yang Maha Mematikan. Semua makhluk hidup di 
dunia ini mempunyai kesempatan hidup sesuai batas waktu yang telah 
ditentukan. Semua yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia. 
Manusia tidak dapat memajukannya dan tidak pula dapat menundanya.
 Tidak ada yang tahu kapan datangnya saat kematian itu, karena rahasia 
kematian hanyalah milik Allah. Apabila telah datang waktunya kematian 
seseorang, maka tidak ada seseorang pun yang dapat menghalanginya. 
Apabila Malaikat Izrail akan melaksanakan tugasnya untuk mencabut nyawa 
seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat lari darinya. Firman Allah.

Artinya:
“Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia menetapkan 
sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah ia.” 
(Q.S. 40: 68)

 Ada banyak cara manusia menuju pada kematiannya. Ada yang 
disebabkan karena faktor usia, sakit, dan ada pula yang karena kecelakaan. 
Bermacam-macam jenis penyakit, dan berbagai jenis kecelakaan baik di laut, 
di udara, serta di daratan yang dapat menjadi pintu seseorang menuju kematian. 
Ketika ajal telah tiba dan ketetapan Allah telah dijatuhkan kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya, maka siapapun tidak dapat menghindarinya. 
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Artinya:

Firman Allah :

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu”. 
(Q.S.  An-Nisa', 4: 78)

 Dengan demikian, tak ada tempat bersembunyi dari kematian. 
Sekalipun kita membuat benteng yang kokoh, menyiapkan rumah di dalam 
tanah atau bersembunyi di dasar laut, jika ajal telah tiba, maka kematian akan 
menjemput kita.
 Allah mematikan manusia, bertujuan untuk kenikmatan manusia itu 
sendiri. Coba bayangkan, seandainya semua manusia bertahan hidup sampai 
hari kiamat nanti. Sementara jasad semakian tua, renta, tak berdaya, dan 
penyakit terus datang menghampiri. Yang akan terjadi hanya kehidupan yang 
membosankan bahkan akan menyiksa manusia itu sendiri. Bahkan bumi ini 
akan terasa semakin sempit, apabila semua yang hidup tidak akan pernah mati.
Jika meyakini sifat maka kita harus mempersiapkan kematian agar tetap 
dalam keadaan iman. Caranya adalah mengekang hawa nafsu untuk tidak 
melanggar larangan-larangan Allah, ikut menegakkan amar ma'ruf nahi 
munkar, membunuh semua perilaku buruk yang ada pada diri kita, 
mengorbankan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan 
umum, memberantas hewan dan nyamuk yang dapat mendatangkan penyakit 
(contoh:  unggas yang terkena burung dan nyamuk Aedes Aegypti), 
membasmi hama tanaman, dan lain sebagainya.

Kegiatan

Ayo ceritakan! Apa yang kamu ketahui tentang sifat Allah al-Mumῑt!
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ْ َ
َC. Mengenal Sifat Al-Baqiy ( )ِ

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Al-Baqiy artinya Yang Maha Kekal. Pada hari kiamat nanti semua 
makhluk akan binasa, kecuali Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang Maha 
Kekal. Firman Allah.

: ...
Artinya:
Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah” (Q.S. Qashash, 28: 88).

 Tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Sesuatu yang hidup pasti 
akan mati, sesuatu yang ada pasti akan rusak. Yang masih menjadi rahasia 
adalah kapan matinya makhluk hidup, dan kapan rusaknya sesuatu yang telah 
ada di bumi ini.
 Al-Baqiy adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Karena 
bagaimana mungkin kita menyembah dan meminta pertolongan Dia, kalau 
suatu waktu Dia tiada? Allah bersifat Al-Baqiy, Maha Kekal, tidak pernah 
tiada sampai seluruh makhluk di alam ini tiada, Allah tetap ada.
 Cara meneladani sifat Al-Baqiy Allah adalah mengaitkan segala 
aktivitas yang kita lakukan hanya karena Allah. Contoh, kita melakukan 
ibadah, zakat, dan bersedekah harus karena Allah. Sebab semua amal 
perbuatan yang hanya kerena Allah-lah yang dapat menemani kita dari alam 
barzah sampai di akhirat nanti. Sedangkan amal perbuatan yang tidak 
dikaitkan dengan Allah pasti tidak akan ditemui pada hari kekekalan nanti, 
seperti 
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Artinya:
“Dan kami hadapi segala amal yang mer
amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan”. (Q.S. al-Furqan, 25: 23)

Kegiatan

Apa yang akan kamu lakukan agar warna cat dinding madrasahmu tetap 
kelihatan bagus dan tetap terjaga kebersihannya?
Diskusikan permasalahan tersebut bersama kelompokmu!

 Siapkan bekal sebelum mengadakan perjalanan, siapkan amal sebelum 
menemui saatnya kematian.

Hikmah

 Aku akan merawat barang-barang yang menjadi milikku agar dapat dipakai 
lebih lama.

Aku Bisa

 Jangan menebang pohon sembarangan, karena pohon sebagai penghasil 
oksigen yang merupakan sumber kehidupan.

Hati - hati

Rangkuman 

1. Semua makhluk di bumi ini diciptakan oleh Allah. Allah bersifat al-Muhyi. 
Al-Muhyi artinya Yang Maha Menghidupkan. Bukti bahwa Allah bersifat al-
Muhyi adalah Allah menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan.

2. Semua makhluk di bumi telah ditentukan masa hidupnya oleh Allah. Allah 
bersifat artinya Yang Maha Mematikan. Bukti bahwa 
Allah bersifat  adalah Allah mematikan semua makhluk-Nya.

3. Semua makhluk di bumi ini akan binasa, kecuali Allah. Allah bersifat al-
Baqiy. Al-Baqiy artinya Yang Maha Kekal. Bukti bahwa Allah bersifat al-
Baqiy adalah Allah adalah satu-satunya Zat yang Maha Kekal pada hari 
kiamat nanti.
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1. Jelaskan cara Allah menghidupkan tanah!
2. Bagaimana cara kita meneladani sifat al-Muhyi Allah?
3. Dapatkah kita menghindar dari kematian? Jelaskan dan tulis satu ayat 

yang dapat dijadikan sebagai penguat alasan!
4. Untuk meneladani sifat al-Mumῑt Allah, bolehkah kita membunuh semua 

binatang yang kita temui? Jelaskan!
5. Bagaimana cara kita meneladani sifat al-Baqiy Allah?

Ayo berlatih!

Petunjuk:
1. Bacalah setiap petunjuk Lembar Kerja Siswa di bawah ini!
2. Tulislah jawaban pada kolom yang telah disediakan!
3. Kerjakanlah tugas ini secara berkelompok!

Tugasku

Tulislah surah 
ar-Rahman ayat 27

Tulislah terjemah 
surah di atas

Tulislah surah
Yunus ayat 56
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Pelajaran 8

Mari Membina Keharmonisan 
dengan Tetangga dan Masyarakat 

Ayo mengamati gambar!

 Manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup 
sendiri, manusia harus hidup bermasyarakat. Kehidupan sosial yang paling 
kecil adalah keluarga. Kumpulan beberapa keluarga akhirnya membentuk 
tetangga. Dan kumpulan beberapa tetangga akhirnya membentuk masyarakat. 
Bagaimana adab terhadap tetangga? Bagaimana adab hidup bermasyarakat? 
Untuk mengetahui jawabannya ayo kamu ikuti uraian di bawah ini!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

A. Mari Menghormati Tetangga

Ayo membuat pertanyaan beradasarkan gambar!

Ayo membaca ayat!

Artinya: 

“Dan sembahlah Allah, dan jangan kalian menyekutukan-Nya dengan sesuatu 
apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orangtua, karib kerabat, anak-
anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, 
teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kalian miliki. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi 
membanggakan diri”. (Q.S. an-Nisa', 4: 36).
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 Setelah membaca ayat, coba sebutkan kepada siapa sajakah kita 
diperintah untuk berbuat baik sesuai ayat di atas? 
Kandungan ayat di atas berisi perintah untuk berbuat baik kepada kedua 
orangtua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga (yang 
dekat maupun yang jauh), teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya.
 Pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang tetangga. Tahukah 
kamu siapa yang disebut dengan tetangga itu? Tetangga adalah orang yang 
rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Atau dengan istilah lain, tetangga 
adalah orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan tempat tinggal kita. 
Dari pengertian di atas, maka tetangga kita bisa berbeda suku, warna kulit, 
adat istiadat, agama atau keyakinan, kaya maupun miskin. Adakah diantara 
kalian yang mempunyai perbedaan dengan tetangga? Misalnya berbeda suku, 
warna kulit, adat istiadat, dan agama.
 Meskipun ada perbedaan, kita harus bersikap baik terhadap tetangga. 
Karena agama Islam mengajarkan bahwa bersikap baik kepada tetangga 
termasuk salah satu ciri orang yang beriman. Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: 
“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah 
tetangganya.” (HR. Muslim)

1. Saling Menghormati
 Dalam menjalin hubungan yang baik dengan tetangga hendaklah kita 
saling menghormati dan hidup rukun dengan mereka. Menghormati tetangga 
dapat dilakukan dengan cara:
a. Menghadiri apa yang menjadi undangannya;
b. Saling bertegur sapa apabila bertemu di jalan, atau mengucapkan salam 

ketika bertemu;
c. Menyatakan ikut bergembira atau senang apabila tetangga mendapat 

kesuksesan;
d. Mengembangkan sikap tenggang rasa;
e. Menjaga kehormatannya. Contoh, apabila tetangga menitipkan rumah dan 

harta bendanya kepada kita, maka kita harus dapat menjaga amanah itu 
dengan baik. Apabila tetangga punya aib, maka kita harus berusaha untuk 
menutupinya dan tidak menyebarluaskan kepada orang lain.
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2. Saling Menyayangi
 Menyayangi artinya mengasihi, mencintai. Menyayangi tetangga 
berarti memperlakukan mereka seperti saudara (apabila tetangga sesama 
muslim). Secara umum, menyayangi tetangga dapat dilakukan dengan cara:
a. Menyanyangi tetangga sebagaimana menyayangi diri sendiri;
b. Membantu tetangga apabila dalam kekurangan maupun kesusahan;
c. Membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan atau oleh-oleh kepada 

tetangga setelah bepergian;
Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: 
“Tidaklah disebut mukmin orang yang kenyang sedangkan tetangganya 
kelaparan.” (HR. Bukhari)

d. Menjenguknya apabila tetangga dalam keadaan sakit;
e. Melayat jenazah tetangga apabila ada yang meninggal dunia.
3.Tidak Mengganggu
 Agama Islam tidak hanya menganjurkan untuk berbuat baik dengan 
tetangga, melainkan juga menjaga hal-hal yang dapat merusak hubungan baik 
dalam bertetangga. Oleh karena itu mulut, sikap, dan perbuatan kita harus 
benar-benar dipelihara, agar tidak merusak hubungan tersebut.
 Adapun contoh ucapan dan perbuatan yang dapat mengganggu 
kenyamanan dalam bertetangga adalah  menjelek-jelekkan tetangga, 
membuang sampah di halaman rumahnya, mengintip isi rumahnya, 

tetangga, mengganggu istri dan anak-anaknya, membunyikan 
radio dengan suara keras, dan lain sebagainya.

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)
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 Diantara kebahagiaan seorang muslim adalah mempunyai tetangga yang 
saleh, rumah yang luas, dan kendaraan yang membahagiakan.

Hikmah

 Dengan tetangga aku akan mengembangkan sikap toleransi

Aku Bisa

 Jangan pernah melanggar norma yang berlaku di masyarakat

Hati - hati

Rangkuman 

1. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita.
2. Dengan tetangga maka kita harus saling menghormati, menyayangi, dan 

tidak mengganggu.
3. Menghormati tetangga bisa dilakukan dengan cara: menghadiri apa yang 

menjadi undangannya, saling bertegur sapa apabila bertemu di jalan, 
mengembangkan sikap tenggang rasa, dan ikut menjaga kehormatannya.

4. Menyayangi tetangga bisa dilakukan dengan cara: membantu tetangga 
apabila dalam kesusahan, memberi makan kepada tetangga, menjenguknya 
apabila tetangga dalam keadaan sakit, melayat jenazah tetangga apabila ada 
yang meninggal dunia.

5. Tidak mengganggu tetangga, misalnya: menjelek-jelekkan tetangga, 
membuang sampah di halaman rumahnya, mengintip isi rumahnya, 

tetangga, mengganggu istri dan anak-anaknya, membunyikan 
radio dengan suara keras.

6. Masyarakat adalah kumpulan dari beberapa tetangga.
7. Agar terjadi kehidupan yang harmonis dalam hidup bermasyarakat, maka 

kita harus menjaga norma yang berlaku di masyarakat. Norma 
bermasyarakat adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum.

8. Tata cara dalam kehidupan bermasyarakat adalah: menjaga keharmonisan 
hidup bermasyarakat dengan cara mengedepankan sikap lemah lembut, 
menunjukkan akhlak mulia sebagai seorang muslim, memupuk sikap 
toleransi dengan seluruh anggota masyarakat, dan tidak melakukan kegiatan 
yang dapat menimbulkan permusuhan di kehidupan bermasyarakat.
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1. Berilah tiga contoh perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan  
    tetangga!
2. Terjemahkan hadis berikut !

3. Bagaimana sikapmu terhadap tetangga yang kelaparan?
4. Sebutkan macam-macam norma yang berlaku dalam hidup 

bermasyarakat!
5. Jelaskan adab hidup bermasyarakat!

Ayo berlatih!

Petunjuk
1. Jawablah pernyataan berikut ini dengan memberi tanda ceklis  (√ ) pada 

kolom yang telah disediakan.
2. Berikan jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Kerjakan tugas ini bersama orang tuamu!

Tugasku

No.  Pernyataan  Sering/ Pernah Tidak 
Pernah 

1.  Saya memberikan bantuan kepada tetangga 
yang membutuhkan  

   

2.  Saya menjenguk tetangga yang sedang 
sakit  

   

3.
 

Saya memberikan oleh-oleh 
kepada tetangga sehabis bepergian

 
   

4.
 

 

   

5.
 

Saya melayat jenazah tetangga apabila ada 
yang

 
meninggal dunia

 
   

6.
 

Saya menjelek-jelekkan tetangga atau 
bertengkar dengan mereka 

 
   

7.
 

Saya menghadiri rapat rutin yang 
diselenggarakan oleh RT setempat

 
   

8.

 

Saya mengikuti siskamling yang telah 
diprogramkan oleh RT setempat

 
   

9.

 

Saya melakukan kegiatan yang dapat 
menimbulkan permusuhan di kehidupan 
bermasyarakat

 

   

10.

 

Saya mengikuti kerja bakti di lingkungan 
masyarakat setempat

 
   

 

Saya memberikan baju layak pakai 
kepada tetangga yang sangat membutuhkan
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 Tahukah kamu arti peribahasa: “Laksana binatang umang-umang di 
mana sarang udang di situ tempat menumpang”? Peribahasa itu artinya 
seseorang yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Peribahasa ini 
tepat untuk menggambarkan orang yang mempunyai sifat suka bergantung 
kepada orang lain.
 Bergantung adalah sikap selalu mengharapkan bantuan atau 
pertolongan dari orang lain. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat bergantung 
adalah selalu minta bantuan atau pertolongan orang lain, tidak mandiri, dan 
tidak percaya diri. Orang yang dihinggapi sifat bergantung, biasanya memiliki 
sifat malas.
 Di lingkungan sekitarmu, kamu dapat mengamati orang-orang yang 
memiliki sifat bergantung. Seorang pengemis misalnya, dia rela membuang 
harga dirinya untuk menjadi peminta-minta padahal kondisi masih 
mampu untuk bekerja. Atau perhatikan temanmu yang selalu meminta tolong 
kepada orang lain untuk membantu dia, padahal dia sendiri sebenarnya 
mampu untuk melakukannya.
 Sebagai seorang muslim, kita hanya diperbolehkan bergantung kepada 
Allah. Karena Allah adalah Tuhan tempat menggantungkan semua persoalan.
Firman Allah:

Artinya:
“Hanya Allahlah tempat bergantung.” (Q.S.  al-Ikhlas, 112: 2)

Akibat buruk yang ditimbulkan dari sifat bergantung antara lain:
a. Selalu berharap pada bantuan orang lain;
b. Tidak punya harga diri;
c. Selalu diremehkan atau dibenci orang lain;
d. Tidak memiliki semangat untuk belajar atau bekerja;
e. Menyulitkan orang lain dan diri sendiri.

Cara menghindari dari sifat bergantung antara lain:
a. Membiasakan hidup mandiri;
b. Menumbuhkan sikap percaya diri;
c. Merasa yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan sendiri.
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c. Diremehkan orang;
d. Hilangnya rasa malu.

Cara  menghindari dari sifat serakah antara lain:
a. Berusaha hidup qana’ah;
b. Membiasakan pola hidup sederhana;
c. Tidak panjang angan-angan;
d. Banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diterima.

Kegiatan

Di kelasmu ada salah satu teman yang mempuyai sifat serakah, apa yang akan 
kamu lakukan? Jelaskan!

D.  Mari Menghindari Sifat Putus Asa

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)

 Setiap siswa pasti mengharapkan nilai yang baik dalam setiap 
pelajaran. Namun kenyataan itu belum tentu selalu terpenuhi. Berharap nilai 
yang baik tapi malah mendapat nilai yang jelek. Itulah yang dinamakan 
kegagalan. Pernahkan kamu mengalami hal yang seperti itu? Bagaimana sikap 
kamu menghadapi hal seperti itu?
 Apabila mengalami kegagalan, maka bisa dipastikan akan timbul 
kekecewaan. Rasa kecewa karena mengalami kegagalan adalah hal yang 
wajar, namun jangan sampai menimbulkan rasa putus asa. Tahukah kamu 
apakah sikap putus asa itu?
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 Putus asa adalah hilang harapan atau tidak mempunyai harapan lagi. 
Sifat putus asa biasanya muncul karena tidak tercapainya suatu harapan. Orang 
yang putus asa biasanya hidupnya tidak bersemangat. Baginya ikhtiar dan 
usaha merupakan hal yang tidak ada gunanya.
 Contoh sikap putus asa, orang yang mempunyai sakit komplikasi, sudah 
berobat ke dokter manapun tetapi penyakitnya tak juga sembuh. Orang tersebut 
kemudian tidak mau lagi untuk berobat. Dia beranggapan bahwa penyakitnya 
sudah tidak dapat disembuhkan lagi.

Umat Islam dilarang memiliki sifat putus asa, karena sifat putus asa sama 
sifatnya orang-orang . Firman Allah:

Artinya:
“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Swt. Sesungguhnya 
berputus asa dari rahmat Allah Swt., hanyalah orang-orang .” 
(Q.S. Yusuf, 12: 87)

Akibat buruk yang ditimbulkan dari sifat putus asa antara lain:
a. Menghalangi manusia untuk maju;
b. Malas untuk berusaha;
c. Tidak adanya semangat untuk hidup;
d. Bisa menyebabkan orang bunuh diri.

Cara menghindari dari sifat putus asa antara lain:
a. Bersikap optimis;
b. Jangan mudah mengeluh;
c. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak bersyukur kepada-

Nya;
d. Merasa yakin bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya;
e. Berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar.

: 
Artinya:

 awhaB" tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, Sesungguhnya 
aku adalah termasuk orang-orang yang zalim." (Q.S. al-Anbiyaa', 21: 87)
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 Kikir adalah sikap tidak mau berbagi terhadap orang lain yang 
membutuhkan. Orang yang memiliki sifat ini cenderung ingin menyimpan 
rapat-rapat hartanya untuk dirinya sendiri. Sifat kikir banyak ditemui saat 
seseorang mimiliki harta yang berkecukupan. Mereka kikir, karena 
beranggapan bahwa harta yang mereka miliki adalah karena hasil usahanya 
sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
 Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat ada orang dengan pola 
hidup mewah tetapi mereka tidak mau berbagi dengan orang lain. Kelompok 
orang semacam ini suka mengeluarkan harta secara berlebihan untuk 
memenuhi kesenangan hidupnya, namun mereka enggan untuk mengeluarkan 
hartanya pada orang lain yang membutuhkan.
 Sebenarnya di saat berkecukupan harta inilah manusia diuji untuk 
saling berbagi. Jika orang tersebut memiliki keimanan yang kuat, sudah 
barang tentu dia akan mengeluarkan hartanya untuk sesama. Namun jika 
tidak, maka sifat kikir dan suka mengumpulkan harta telah menguasai 
jiwanya.
 Berikut ini contoh yang dapat memperjelas tentang sifat kikir. Pak 
Hardiman adalah seorang yang giat dalam bekerja dan berusaha. Dia 
memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baginya, tak ada waktu yang 
terbuang secara percuma. Kegigihannya dalam bekerja membuahkan hasil 
sehingga pak Hardiman memiliki banyak usaha.
 Dengan waktu yang tidak terlalu lama, pak Hardiman akhirnya menjadi 
orang yang paling kaya di kampungnya. Namun sayang, ada sifat tercela yang 
melekat pada diri pak Hardiman. Ia enggan untuk mengeluarkan hartanya 
pada orang yang membutuhkan. Begitu juga ketika ada sumbangan untuk 
pembagunan atau kegiatan sosial, dia hanya sekedar memberi. Hal ini ia 
lakukan karena untuk menutupi rasa malu. Ia khawatir jika memberikan 
sumbangan yang banyak, hartanya menjadi berkurang. Yang ada dalam benak 
pikirannya adalah perilaku hidup sibuk menabung dan usaha agar harta 
kekayaannya semakin bertambah.
 Dari contoh di atas, dapatkah kamu menjelaskan dari manakah 
timbulnya sifat kikir? Kamu betul, sifat kikir berawal dari anggapan yang 
salah tentang harta benda, diantaranya adalah:
1. Terlalu mencintai harta yang dimiliki;
2. Takut harta mereka berkurang;
3. Tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama;
4. Orang yang kikir merasa tidak perlu pertolongan dari Allah. 
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Firman Allah:

Artinya:

pertolongan) serta mendustakan pahala terbaik. Maka akan Kami mudahkan 
baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan) dan hartanya tidak 
bermanfaat baginya apabila telah binasa.” (Q.S. al-Lail,  92: 8-11)

5. Tidak memikirkan kehidupan akhirat.

Akibat sifat kikir:
1. Menimbulkan kemurkaan Allah;
2. Akan menemui kesukaran (kesengsaraan) pada akhirnya;
3. Hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa;
4. Dibenci oleh Allah dan manusia;
5. Dekat dengan neraka dan jauh dari surga.

Cara menghindari sifat kikir:
1. Menumbuhkan sikap qana’ah;
2. Sadar bahwa harta benda yang kita miliki adalah titipan Allah Swt.;
3. Menyadari bahwa harta benda itu tidak akan dibawa mati;
4. Mensyukuri segala rezeki dari Allah dengan cara membagikan sebagian 

rezeki kepada orang yang tidak mampu dan membutuhkan.

Kegiatan
Bacalah Q.S. Ali Imran, 3: 180 beserta terjemahnya! Tulislah akibat buruk dari 
orang yang bersifat kikir dari ayat tersebut!

B. Mari Menghindari Sifat Serakah

Bacalah cerita di bawah ini!

Kisah Tiga Orang yang Serakah

 Alkisah ada tiga orang pengembara yang menempuh perjalanan 
dengan melewati padang pasir yang cukup luas. Mereka telah menempuh 
perjalanan selama enam hari. Bekal mereka habis, tapi menurut perkiraan 
satu hari lagi mereka akan sampai di kota tujuan.
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Firman Allah:

Artinya:

harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat 
mengkekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan 
dilemparkan ke dalam Huthamah”. (Q.S. Al-Humazah, 104: 1- 4)

 Adapun penyebab seseorang terjangkit penyakit serakah adalah 
sebagai berikut:
1. Terlalu cinta dunia;
2. Tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat, yang di dalamnya ia 

berkewajiban saling menolong, bukan saling iri hati antara sesama;
3. Tidak mengimani qada dan qadar Allah atas nasib dirinya, sesuai dengan 

kadar usahanya;
4. Tidak sadar menjadi hamba Allah, melainkan sebagai hamba dunia (harta);
 Oleh karena itu sifat ini harus kamu hindari. Adapun cara menghindari 
sifat serakah yaitu:
1. Mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah;
2. Bersifat qana’ah;
3. Membiasakan pola hidup sederhana;
4. Menjauhi sifat iri dan dengki.

Kegiatan
Bagaimana menurut pendapatmu orang yang serakah dalam menuntut ilmu!

C.  Ayo Membaca Kisah Qarun

Ayo mengamati gambar!

(Sumber: https://www.google.co.id/search?q=gambar&source)
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 Sikap dan perilaku Qarun telah melampaui batas. Akhirnya nabi Musa 
a.s. berdoa kepada Allah agar memberi peringatan kepada Qarun dan 
pengikutnya. Doa nabi Musa a.s. pun dikabulkan oleh Allah. Allah 
menurunkan azab kepada Qarun dengan membenamkan dirinya bersama 
seluruh hartanya ke dalam tanah.
Allah  sebagai berikut.

Artinya:
“Maka Kami benamkan dia (Qarun) bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka 
tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, 
dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri.” 
(Q.S. al-Qashash, 28: 81)

  Harta tidak membuat orang menjadi kaya, melainkan menambah kesibukan.

Hikmah

  Aku akan senantiasa menghindari akhlak tercela yang sebagaimana akhlak 
yang dimiliki Qarun.

Aku Bisa

  Jangan memiliki sifat kikir dan serakah.

Hati - hati

Kegiatan

Ayo ceritakan kembali kisah Qarun! Lakukan tugas ini bersama dengan teman 
sebangkumu!

Rangkuman 

1.Kikir adalah sikap tidak mau berbagi terhadap orang lain yang    
membutuhkan. Cara menghindari sifat kikir adalah menumbuhkan sikap 
qana’ah, sadar bahwa harta benda yang kita miliki adalah titipan Allah Swt., 
dan menyadari bahwa harta benda itu tidak akan dibawa mati.
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