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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam, salawat dan salam 
semoga senantiasa dilimpahkan kepada makhluk terbaik akhlaknya dan tauladan 
sekalian umat manusia, Muhammad SAW. 

Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki 
tanggungjawab dalam membentuk masyarakat Indonesia yang taat beragama, 
rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir-batin sebagaimana ditegaskan dalam 
visinya. 

Membentuk generasi cerdas dan sejahtera lahir-batin menjadi core (inti) dari 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam utamanya Direktorat Pendidikan madrasah. 
Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam konsen terhadap mata 
pelajaran PAI (Fikih, SKI, Al-qur’an Hadis, Akidah Akhlak dan bahasa Arab).  

Secara filosofis, mata pelajaran PAI yang diajarkan bertujuan mendekatkan 
pencapaian kepada generasi kaffah (cerdas intelektual, spiritual dan mental) jalan 
menuju pencapaian itu tentu tidak sebentar, tidak mudah dan tidak asal-asalan 
namun tidak juga mustahil dicapai. Pencapaian ultimate goal (tujuan puncak) 
membentuk generasi kaffah tersebut membutuhkan ikhtiar terencana (planned), 
strategis dan berkelanjutan (sustainable). 

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum penyempurna kurikulum 2006 (KTSP) diyakini 
shahih sebagai “modal” terencana dan strategis mendekati tujuan pendidikan 
Islam. Salah satu upaya membumikan isi K-13 adalah dengan menyediakan sumber 
belajar yakni buku, baik buku guru maupun buku siswa. 

Buku Kurikulum 2013 mengalami perbaikan terus menerus (baik dalam hal 
tataletak (layout) maupun content (isi) substansi). Buku MI (kelas 3 dan 6), MTs (kelas 
9) dan MA (kelas 12) adalah edisi terakhir dari serangkaian proses penyediaan buku 
kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah (MI, MTs 
dan MA). 
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Dengan selesainya buku K-13 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di 
madrasah ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan pendidik dalam 
memahami, mengerti dan sekaligus menyampaikan ilmu yang dimilikinya.

Terakhir, saya mengucapkan jazakumullah akhsanal jaza, kepada semua pihak 
yang telah ikut mendukung selesainya pembuatan buku ini. Sebagai dokumen 
“hidup” saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Jakarta,   Maret 2016
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan 
keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN
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2.  VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

b. Vokal Rangkap (Diftong)

c. Vokal Panjang (Mad)

3.  TA’ MARBUTAH

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah 

ditransliterasikan adalah “ t “.
2. Ta’ marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan 

dengan “ h ”.
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KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR AKIDAH AKHLAK MI

B.1. KELAS VI SEMESTER GANJIL

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya

1.1. Meyakini  keagungan sifat  Allah  Swt.  
melalui kalimat tayyibat  seperti 
istigfar (Astagfirullahal  Azim).

1.2   Meyakini  sifat-sifat  Allah  Swt.  
melalui  Asmaul Husna  al-Qawwiy, 
al-Hakim, al-Musawwir   dan al-Qadir.

1.3  Meyakini adanya Qada dan Qadar  
Allah Swt.  

1.4.  Menghayati  sifat  tanggung  
jawab, adil  dan  bijaksana  dalam  
kehidupan  sehari-hari

1.5.  Menunjukkan  sikap  penolakan  yang  
konsisten  terhadap  sifat  marah, 
fasik  dan  murtad

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya

2.1  Terbiasa  membaca  kalimat  tayyibah 
misalnya  astagfirullahal   azim 
dalam  kehidupan  sehari-hari.

2.2  Membiasakan  diri berperilaku  
positif  sebagai  implementasi dari  
pemahaman  mengenai  sifat-sifat  
Allah Swt. yang  terkandung  dalam  
asmaul  husna al-Qawwiy, al-Hakim, 
al-Musawwir dan  al-Qadir.

2.3.   Membiasakan  diri untuk  
berperilaku  dengan  meyakini  qada  
dan  Qadar Allah  Swt.
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3. Memahami pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain

3.1 Mengetahui kalimat tayyibah 
misalnya Astagfirullahal  Azim).

3.2    Mengenal sifat-sifat Allah  Swt.  yang 
terkandung dalam  Asmaul  Husna 
(al-Qawwiy, al-Hakim, al-Musawwir 
dan al-Qadir).

3.3  Memahami hikmah  beriman kepada 
Qada dan Qadar  Allah Swt.  

3.4  Memahami sifat tanggung jawab, 
adil dan bijaksana dalam kehidupan 
sehari-hari.

3.5  Mengetahui akhlak tercela sifat 
marah, fasik, murtaddan upaya 
menghindarinya.

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku 
anak beriman dan berakhlak 
mulia

4.1  Melafalkan kalimat tayyibah 
misalnya

 Astagfirullahal  Azim  dan maknanya.
4.2     Melafalkan  Asmaul -Husna (al-

Qawwiy, al-Hakim, al-Musawwir dan 
al-Qadir) dan artinya.

4.3  Menyajikan  contoh Qada dan Qadar 
dalam kehidupan sehari-hari 

4.5   Menyajikan  contoh sifat tanggung 
jawab, adil dan bijaksana dalam 
kehidupan sehari-hari.

4.6   Menyajikan contoh  cara 
menghindari sifat  marah, fasik, dan 
murtad.
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B.2. KELAS VI SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI  DASAR

1. Menerima, menjalankan, dan 
menghargai ajaran agama yang 
dianutnya

1.1 Meyakini  bahwa  Allah Swt.  Maha  
Pengampun melalui  kalimat  
tayyibah  misalnya  istigfar

1.2   Meyakini  Allah  Swt.  sebagai al-
Gafur, al-Afuwwu, as- Sabur  dan 
al-Halim.

1.3.     Menghayati  sifat  sabar   dan  
taubat dalam  kehidupan  sehar-
hari sebagai  implementasi  dalam  
meneladani  kisah  Nabi  Ayyub As 
dan kisah  Nabi  Adam  As.

1.4.    menghayati  akhlak  yang  baik  
terhadap   binatang  dan  tumbuhan  
dalam  hidup  sehari-hari

2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangganya 
serta cinta tanah air

2.1   Terbiasa  membaca  kalimat  istigfar  
sesuai  ketentuan  syar’i

2.2  Membiasakan  diri  berperilaku  
positif  sebagai  implementasi  dari  
pemahaman  mengenai  sifat-sifat  
Allah  Swt. yang  terkandung  dalam  
Asmaul Husna (al-Gafur, sl-Afuwwu, 
as-Sabur dan  al-Halim)

2.3.    Memahami  sifat  sabar  dan  taubat  
dalam  kehidupan  sehari-hari  

2.4.     Memiliki  akhlak  yang  baik  
terhadap  binatang  dan  tumbuhan  
dalam  hidup  sehari-hari
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3. Memahami pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan cara 
mengamati, menanya dan 
mencoba berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain

3.1  Mengetahui kalimat thayyibah 
misalnya istigfar.

3.2  Mengenal sifat-sifat  Allah  Swt.  
yang terkandung dalam al-Asmaul  
Husna (al-Gafur, al-Afuwwu, as- 
Sabur dan al-Halim).

3.3  Memahami sifat sabar dan taubat 
dalam  kehidupan sehari-hari 
sebagai implementasi meneladani 
kisah Nabi Ayub As. dan Nabi Adam 
As.

3.4  Memahami akhlak yang baik 
terhadap binatang dan tumbuhan 
dalam kehidupan sehari-hari.

4. Menyajikan pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam bahasa 
yang jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku 
anak beriman dan berakhlak 
mulia

4.1  Melafalkan kalimat thayyibah 
misalnya istigfar  dan maknanya.

4.2     Melafalkan Asmaul  Husna (al-Gafur, 
al-Afuwwu, as- Sabur dan al-Halim) 
dan artinya.

4.3     Menceritakan kisah Nabi Ayub As. 
dan Nabi Adam As. sebagai  rujukan  
dalam meneladani sifat sabar dan 
taubat dalam kehidupan sehari-hari.

4.4 Menyajikan  contoh akhlak  yang  
baik terhadap  binatang  dan  
tumbuhan dalam  kehidupan  sehari-
hari.
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PEMETAAN KI-KD BARU KURIKULUM 2013
MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK KELAS 6

SEMESTER GANJIL DAN GENAP 

PELAJARAN KI KD MATERI JAMPEL

1.     KALIMAT 
 TAYYIBAH
 (Semester 
 Ganjil)

1. Menerima, 
menjalankan, dan 
menghargai ajaran 
agama yang dianutnya

1.1  Meyakini  
keagungan 
sifat  Allah  
Swt.  melalui 
kalimat tayyibat  
seperti istigfar 
(Astagfirullahal  
Azim).

Astagfirullahal  
Azim

3.    Memahami 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan 
cara mengamati, 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat 
bermain

3.1. Mengetahui  
kalimat  tayyibah 
misalnya  
Astagfirullahal 
Azim

4.    Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, 
dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia

4.1.  Melafalkan  
kalimat  tayyibah  
misalnya  
Astagfirullahal  
Azim
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2.  AL-ASMA 
 AL-HUSNA
 

1.     Menerima, 
menjalankan, dan 
menghargai ajaran 
agama yang dianutnya

1.2.   Meyakini  sifat-
sifat  Allah Swt. 
melalui  asmaul  
al-Qawwiy, 
al-Hakim, al-
Musawwir dan 
al-Qadir

al-Qawwiy, 
al-Hakim, al-
Musawwir dan 
al-Qadir

3.    Memahami 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan 
cara mengamati, 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat 
bermain

3.2. Mengenal  sifat-
sifat  Allah  Swt. 
yang  terkandung  
dalam  asmaul  
husna  (Qawwiy, 
al-Hakim, al-
Musawwir dan 
al-Qadir)

4.    Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, 
dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia

4.2. Melafalkan  
asmaul husna 
(Qawwiy, 
al-Hakim, al-
Musawwir dan 
al-Qadir) dan  
artinya

3.  QADA  
DAN 

 QADAR

1. Menerima, 
menjalankan, dan 
menghargai ajaran 
agama yang dianutnya

1.3   Meyakini adanya 
Qada dan Qadar 
Allah Swt.

Qada dan 
Qadar Allah 
Swt.
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3.    Memahami 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan 
cara mengamati, 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat 
bermain

3.3.   Memahami 
hikmah beriman 
kepada Qada dan 
Qadar Allah Swt.

4.    Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, 
dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia

4.3  Menyajikan 
contoh Qada dan 
Qadar dalam 
kehidupan 
sehari-hari

4. AKHLAK 
 TERPUJI

2.    Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, 
dan tetangganya

2.4  Memiliki sifat 
tanggung 
jawab, adil dan 
bijaksana dalam 
kehidupan 
sehari-hari

tanggung 
jawab, adil 
dan bijaksana 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari.



xvi Akidah Akhlak Kurikulum 2013

3.    Memahami 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan 
cara mengamati, 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat 
bermain

3.4. Memahami 
sifat tanggung 
jawab, adil dan 
bijaksana dalam 
kehidupan 
sehari-hari.

4.    Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, 
dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia

4.5. Menyajikan  
contoh  sifat  
tanggungjawab, 
adil  dan  
bijaksana dalam  
kehidupan  
sehari-hari

5.  AKHLAK 
 TERCELA

2.    Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, 
dan tetangganya

2.5  Menghindari 
sifat marah, 
fasik, murtad

membiasakan 
diri untuk   
menghindari 
sifat marah, 
fasik, murtad

3.    Memahami 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan 
cara mengamati, 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat 
bermain

3.5  Mengetahui 
akhlak tercela 
sifat marah, 
fasik, murtad 
dan upaya 
menghindarinya
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4.    Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, 
dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia

4.6. Menyajikan 
contoh  cara 
menghindari 
sifat  marah, 
fasik, dan murtad

6.  KALIMAT 
 TAYYIBAH
 (Semester 
 Genap) 

1. Menerima, 
menjalankan, dan 
menghargai ajaran 
agama yang dianutnya

1.1  Meyakini  bahwa 
Allah Swt.  Maha  
Pengampun 
melalui kalimat 
tayyibah 
misalnya istigfar

Taubat

3.    Memahami 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan 
cara mengamati, 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat 
bermain

3.1 Mengetahui 
kalimat tayyibah 
misalnya istigfar

4.    Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, 
dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia

4.1  Melafalkan 
kalimat tayyibah  
misalnya 
(istigfar) dan 
maknanya.
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7. AL-ASMA 
 AL-HUSNA

1.    Menerima, 
menjalankan, dan 
menghargai ajaran 
agama yang dianutnya

1.2  Meyakini   Allah 
Swt.  sebagai 
al-Gafur, al-
Afuwwu, 
as- Sabur dan 
al-Halim.

alGafur, 
alAfuwwu, 
as Sabur dan 
alHalim

3.    Memahami 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan 
cara mengamati, 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat 
bermain

3.2  Mengenal sifat-
sifat Allah Swt. 
yang terkandung 
dalam al-Asmaul-
Husna(al-Gafur, 
al-Afuwwu, 
as- Sabur dan al-
Halim).

4.    Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, 
dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia

4.2  Melafalkan-
Asmaul 
Husna(al-Gafuur, 
al-Afuwwu, 
as- Sabur dan 
al-Halim) dan 
artinya.

8.  KISAH 
 TELADAN

2.    Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, 
dan tetangganya

2.1  Memiliki sifat 
sabar dan taubat 
dalam kehidupan 
sehari-hari

sifat sabar dan 
taubat dalam 
kehidupan 
seharihari 
sebagai 
implementasi 
dalam 
meneladani 
kisah Nabi Ayub 
As. dan kisah 
Nabi Adam As.
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3.    Memahami 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan 
cara mengamati, 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat 
bermain

3.3  Memahami 
sifat sabar dan 
taubat dalam  
kehidupan 
sehari-hari 
sebagai 
implementasi 
meneladani 
kisah Nabi Ayub 
As. dan Nabi 
Adam As.

4.    Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, 
dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia

4.3  Menceritakan 
kisah Nabi Ayub 
As. dan Nabi 
Adam As. sebagai 
rujukan dalam 
meneladani sifat 
sabar dan taubat 
dalam kehidupan 
sehari-hari.

9. AKHLAK 
 TERHADAP 
 LINGKU-
 NGAN

2.    Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggung jawab, 
santun, peduli, dan 
percaya diri dalam 
berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, 
dan tetangganya

2.2  Memiliki 
akhlak yang 
baik terhadap 
binatang dan 
tumbuhan dalam 
hidup sehari-
hari.

Akhlak yang 
baik terhadap 
binatang dan 
tumbuhan 
dalam hidup 
seharihari.
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3.    Memahami 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dengan 
cara mengamati, 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, 
makhluk ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya, dan 
benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, 
di sekolah dan tempat 
bermain

3.4  Memahami 
akhlak yang 
baik terhadap 
binatang dan 
tumbuhan dalam 
kehidupan 
sehari-hari.

4.    Menyajikan 
pengetahuan faktual 
dan konseptual dalam 
bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, 
dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan 
yang mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang mencerminkan 
perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia

4.4 Menyajikan 
contoh akhlak 
yang baik 
terhadap 
binatang dan 
tumbuhan dalam 
kehidupan 
sehari-hari.
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PELAJARAN-1

Bersihkan Hati dengan 
Menyebut Kalimah Tayyibah

Kompetensi  Inti

1. Menerima, menjalankan dan  menghargai  ajaran  agama  yang  dianutnya
2. Menunjukkan  perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, santun, peduli, 

dan  percaya  diri  dalam  berinteraksi  dengan  keluarga, teman, guru, 
dan  tetangganya

3. Memahami  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dengan  cara  
mengamati, menanya, dan  mencoba berdasarkan  rasa  ingin  tahu  
tentang  dirinya, makhluk  ciptaan  Tuhan  dan  kegiatannya, dan  benda-
benda  yang  dijumpainya di rumah, di  sekolah  dan  tempat   bermain

4. Menyajikan  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dalam  bahasa  
yang  jelas, sistematis, dan  logis  dalam  karya  yang  estetis dalam  
gerakan  yang  mencerminkan  anak  sehat, dan  dalam  tindakan  yang  
mencerminkan  perilaku  anak  beriman  dan  berakhlak  mulia

Kompetensi  Dasar  (KD)

1.1. Meyakini  keagungan  sifat  Allah Swt. melalui  kalimat  tayyibah 
seperti Istigfar (Astagfirullahal  Azim)

2.1. Terbiasa  membaca  kalimat  tayyibah  misalnya  Astagfirullahal Azim 
dalam  kehidupan  sehari-hari

3.1. Mengetahui  kalimat  tayyibah misalnya Astagfirullahal  Azim
4.1. Melafalkan  kalimat  tayyibah misalnya  Astagfirullahal  Azim dan 

maknanya
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Amati Gambar

Sumber : https://www.google.com

Seorang  ibu  memberi contoh kepada  anaknya  membaca  Istigfar, 
ketika bersalah atau  berdosa

Penasaran

Dari  gambar  di atas, apa kesan kalian?  Dapatkah  kalian  menulis  kesan  menjadi  
bentuk  pertanyaan ? Tentu  bisa kan? Ada  beberapa pertanyaan  terkait  dengan  
gambar  di atas, yaitu;
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1. Bagaimana  bunyi  kalimat tayyibah  Istigfar ?
2. Apakah  arti kalimat  tayyibah  Istigfar ?
3. Bagaimana  cara  membaca  kalimat tayyibah Istigfar ?
4. Kapan  kita  harus  membaca  kalimat tayyibah  Istigfar ?

Buka Cakrawalamu

Bacalah  secara seksama  bacaan  di bawah  ini ! 

Baru  saja  seminggu  yang  lalu, umat  Islam  menunaikan puasa  Ramadan.  
Keluarga  pak  Ahmad merayakan  hari Raya  Idul  Fitri  dengan  riang  gembira. 
Ketika  malam  tanggal  1 Syawal, Pak  Ahmad  bersama  keluarga menggemakan  
kalimat  takbir  di  masjid dekat  rumahnya. Karena  masjid  tersebut di lingkungan  
perumahan, pak  Ahmad  bersama  keluarga bertakbiran  hanya  sampai jam 21.00 
Wib. Selanjutnya  keluarga pak  Ahmad pulang  dan  melanjutkan takbiran  di rumah  
dengan  suara  pelan.

Setelah  jam 22.00 Wib, pak  Ahmad meminta  kepada  istri  dan  kedua  anaknya  
untuk  beristirahat. Sebelum  beristirahat, pak  Ahmad meminta  kepada  istri  dan  
kedua  anaknya  untuk  berwudu  sebelum  tidur, agar di dalam tidur, Allah  Swt. 
memberikan kenyamanan dan  selama  tidur  dinilai  oleh  Allah  sebagai  ibadah.

Beberapa  saat  sebelum azan  salat  Subuh  dikumandangkan, pak  Ahmad  
membangunkan keluarga  untuk segera bersiap-siap melaksanakan  salat  Subuh. 
Bu, anak-anak, ayo  bangun dan  segera  mengambil  air  wudu. Bergegaslah  ibu  
dan  kedua anak untuk  bangun  dan  berdoa  setelah  tidur, seraya  mendengarkan  
lantunan  bacaan tasybih, tahmid  dan  takbir  secara  bersahut-sahutan di malam  
lebaran  itu. 

Keluarga  pak  Ahmad segera  menuju  ke  masjid  yang  dekat  dengan  rumahnya  
tersebut. Setelah  di masjid, mereka  melakukan salat sunah sebelum salat  Subuh 
atau salat sunah qabliyah dua rakaat  dan  selanjutnya  melakukan  salat  Subuh  
secara  berjama’ah. Setelah  salat Subuh, keluarga  pak  Ahmad berzikir  dan  berdoa  
serta  dilanjutkan  bertakbiran bersama  jamaah  lainnya.
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Tidak  terlalu  lama 
pak  Ahmad  dan  keluarga  
bertakbiran, mereka  segera  
pulang  dan  menyiapkan 
makanan  untuk  hari raya. “Ayo, 
semua  makan  sarapan  dahulu 
sebelum  berangkat  salat  Idul  
Fitri, karena  merupakan  amalan  
Rasulullah  Saw, kata pak 
Ahmad”. Semoga  kita  termasuk  
hamba  Allah  Swt. yang  senang 
beramal  sunah, karena ini  
menjadi  bukti  ketaatan umat  
Nabi  Muhammad  Saw.

Pak  Ahmad  dan  keluarga  datang  ke  masjid  lebih  awal, agar  tetap  dapat  
melantunkan  kalimat  takbir. Sekitar 30  menit kemudian, takmir  masjid naik  ke 
mimbar  dan memberi  pengumuman perihal  pelaksanaan  salat  Idul Fitri. Takmir 
masjid  disamping  menyampaikan  laporan  kegiatan  selama bulan  Ramadan  juga 
meminta  jamaah  setelah  salat  Idul  Fitri  tidak  pulang  terlebih  dahulu. Takmir  
masjid  meminta  agar  semua  jamaah  melakukan halal bihalal kepada  semua yang  
hadir. 

Pak  Ahmad  dan  keluarga ikut  melakukan halal bihalal  sampai  selesai dan  
selanjutnya  pulang ke rumah. Setiba di rumah pak Ahmad  meminta  kepada  istri 
dan  kedua  anak  untuk berhalal  bihalal. “Ibu...dan wahai  kedua  anakku..., ayo  kita  
berkumpul  dan  saling  berhalal  bihalal”. Kegiatan  dimulai  dari   sang  ibu  meminta  
maaf kepada  pak  Ahmad  sambil  mencium  tangan  pak  Ahmad, seraya  berkata,” 
Bapak, ibu  minta  maaf, tentu  kesalahan  ibu  terhadap  bapak tidak  terhingga 
karena  itu ibu minta maaf”. Setelah itu dilanjutkan  secara bergantian kedua  anak 
meminta  maaf  kepada  Ibu  dan pak  Ahmad. Setelah itu, kedua anakpun  saling 
meminta  maaf.

Setelah  selesai  semua, pak  Ahmad menjawab,” Ibu dan  kedua  anakku, sama-
sama  ya, bapak juga  tentu  banyak salah  dan  dosa semoga  Allah  memaafkan  
kesalahan  kita  semua, seraya dijawab ibu  dan  anak-anak dengan  ucapan “ Amin”. 
Setelah  itu, pak  Ahmad  memberikan  sedikit  ceramah  tentang  Idul Fitri dengan  

Gambar:1.2 Anakanak  bertakbiran, malam  
tanggal 1 Syawal
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kalimat, “ Ibu  dan  kedua  
anakku, kita  semua  adalah  
tempatnya  salah  dan  dosa. 
Karena  itu, jangan  lupa  setiap  
saat kita  mengucapkan  kalimah  
tayyibah Istigfar          ( َأْسَتْغِفُر 
اْلَعظِْيِم   Perbuatan  saling .(اهللَ 
memberi  maaf  dengan  disertai  
istigfar seperti  pada  saat  Idul  
Fitri  ini  sangat  bagus, akan  
tetapi  jangan  membiasakan  
diri untuk menunggu setelah  
Idul Fitri tiba. Ya, kita  tidak  tahu, 
nyawa  kita  di tangan  Allah  Swt. 

Karena  itu setiap detak  jantung  kita, sebaiknya  kita iringi  dengan istigfar, karena  
istigfar merupakan  bentuk  bertaubat  kepada  Allah Swt.  Namun,  dengan istigfar  
saja belum  cukup. Kalau  kita  salah  atau  berdosa, segera  beristigfar, menyesali 
atas  kesalahan atau  dosa, berjanji  tidak  mengulangi  dan  langsung  ditutup  
dengan  perbuatan  baik, demikian ceramah pak  Ahmad dan diakhiri  dengan salam  
penutup.

Dari  bacaan  teks  di atas, kalian  dapat  menyerap isi dan kandungannya. Paling 
tidak  kalian dapat mengatakan bahwa   keluarga pak  Ahmad adalah keluarga 
muslim  yang  taat  beribadah yang  perlu  dicontoh. Termasuk kebiasaan membaca  
kalimat  tayyibah istigfar. Lalu  apakah  hakekat kalimat  tayyibah istigfar?

Manusia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah Swt. maupun   kepada 
manusia. Kemudian, apa yang kita lakukan setelah  berbuat  kesalahan tersebut? 
Tentu harus meminta maaf baik  kepada  Allah Swt. maupun kepada manusia. 

Meminta  maaf  dengan didahului membaca istigfar, harus  dilakukan dengan 
segera baik  kepada Allah Swt. maupun kepada  manusia.  Tidak  boleh menunggu 
sampai  datangnya  hari  Raya  Idul fitri, mengapa? Karena disamping kesalahan  
dan  dosa  membuat  Allah  Swt. murka,  juga tidak ada yang mengetahui kapan 
datangnya  kematian,  karena kematian akan datang  mendadak. Firman  Allah Swt.

ِخُروَن َساَعًةۖ  َوَل يَْسَتْقِدُموَن34
ْ
َجلُُهْم َل يَْسَتأ

َ
َجٌلۖ  فَإَِذا َجاَء أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

َولُِكّ

Gambar: 1.3. Umat  Islam  melaksanakan salat  
Idul  Fitri

Gambar: 1.3. Umat  Islam  melaksanakan 
salat  Idul  Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta
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Artinya: Setiap umat manusia itu ada ajalnya, ketika mati itu datang, maka tidak bisa 
dimundurkan dan tidak bisa di majukan (QS. Al-A’raf [7]: 34).

Tata-cara untuk meminta maaf  ketika bersalah  atau  berdosa  adalah;  apabila  
bersalah  kepada Allah Swt. dengan  membaca  Istigfar dan  berjanji tidak  akan  
mengulangi, sedangkan kepada  manusia disamping membaca Istigfar, juga 
bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang  yang bersangkutan. 
Apabila  kita  telah  melakukan demikian, Allah Swt. mengampuni salah  dan  dosa  
kita. Mudahkan? Karena  Allah Swt. Memiliki sifat  Maha  Pengampun.

Membaca  istigfar sebagai  bentuk  penyesalan atas  kesalahan  dan  dosa, 
disamping  harus  dilakukan  dengan  segera juga  dapat  dilakukan  dimana saja. 
Artinya dilakukan  setelah bersalah  dan  berdosa dan  tidak  boleh  menunggu 
sampai  di  masjid atau  menunggu  setelah  melakukan  salat dan  sejenisnya, 
termasuk  memafkan  kesalahan  orang  lain. Karena memaafkan kesalahan orang 
lain merupakan  perbuatan  yang  sangat  mulia yang  diperintahkan  oleh  Allah Swt.  

ْعرِْض َعِن اْلَاهِلنَِي 199
َ
ُمْر بِالَْمْعُرِف َوأ

ْ
ُخِذ الَْعْفَو َوأ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta  
berpalinglah dari  orang-orang yang bodoh (QS. Al-A›raf (7):199).

Memang, tidak  sedikit  manusia  
enggan  untuk  memaafkan kesalahan  
seseorang karena  rasa  gengsi, 
malu, takut  dipandang  rendah  
dan  sebagainya. Namun  perlu  
diingat  bahwa menjadi seorang  
yang  pemaaf   memang sulit, 
namun kalau   dapat  melakukannya  
kita  menjadi  orang  yang  hebat, 
berjiwa  besar dan menjadi manusia 
yang  mampu  meraih kemenangan 
yang  sebenarnya, karena   dapat  
mengalahkan hawa  nafsu. 

Gambar: 1.5. Seorang  yang  khusuk 
dalam beristigfar
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Pernahkah  kalian  melihat seseorang  yang berbuat kesalahan  atau  berbuat 
berdosa, kemudian  dengan  spontan  mengucapkan  “Astagfirullahal Azim”?  Tentu  
sudah kan? Bahkan  mungkin  tidak  hanya  sekali. Kalau begitu, apa  arti  bacaan  
tersebut ?

Istigfar, kalimat yang sangat pendek, tetapi memiliki makna yang sangat  dahsyat, 
sangat dalam, dan sangat indah dalam hidup kita. Umat  Islam  mengucapkan  
kalimah  tayyibah Astagfirullahalal Azim  ketika  umat  Islam  berbuat  kesalahan  
dan  dosa. Ungkapan  kalimah  tersebut  sebagai perwujudan  sikap  menyesal atas  
kesalahan  atau  dosa  yang  dilakukan. Dengan  kata  lain, ucapan  kalimah  tayyibah 
Astagfirullahalal Azim merupakan  bentuk taubat seseorang. Karena Astagfirullahal  
Azim  artinya “aku mohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung”.

 Setiap  manusia  tidak  dapat  terlepas  dari  perbuatan  salah  dan  dosa. 
Penyebabnya  adalah setiap  manusia  tempatnya  salah  dan  lupa, setiap  anak cucu 
nabi  Adam As. pasti  pernah  bersalah  dan  berdosa, sebaik-baiknya  orang  yang  
bersalah  dan  berdosa  adalah  yang  bertaubat dan  Allah  Swt. sangat  mencintai 
hambaNya  yang  bertaubat  dan  bersuci. Firman  Allah;

ابنِْيَ َوُيِحبُّ الُْمَتَطّهِرِيَْن222  اِنَّ اهلَل ُيِبُّ اتلَّوَّ
Artinya: Sesungguhnya  Allah  Swt. mencintai  orang-orang  yang  bertaubat dan 
orang-orang yang  bersuci (QS. Al Baqarah [2]: 222).

Di dalam kitab  suci al-Quran, Allah Swt. memerintahkan  kepada  hamba-
Nya untuk membaca istigfar, karena  dengan  senantiasa beristigfar,  Allah Swt. 
memberikan  rahmat-Nya, seperti; hujan  yang lebat, rezeki  yang  banyak  dan 
nikmat lainnya. Firman  Allah  Swt.;

َماَء َعلَيُْكْم ِمْدَراًرا  اًرا 10 يُرِْسِل السَّ َفُقلُْت اْسَتْغفُِرْوا َربَُّكْم إِنَُّه َكَن َغفَّ
نَْهاًرا 12

َ
ْمَواٍل َوَبننِْيَ َوَيْجَعْل لَُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل لَُكْم أ

َ
11 َوُيْمِدْدُكْم بِأ

Artinya: Maka aku katakan kepada mereka: Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, 
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan 
kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan 
untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai 
(QS. Nuh [71]: 10-12)
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Sebagai  umat  Nabi  Muhammad  Saw. hendaknya  membiasakan  membaca  
istigfar, karena Nabi Muhammad  Saw. yang  ma’shum  dan  dijamin masuk  surga 
setiap  sehari  malam membaca istigfar  100 kali, sebagaimana SabdaNya;

ٍة  )رواه مسلم( ْ َأُتْوُب ِفْ الَيْوِم ِماَئَة َمرَّ ا النَّاُس ُتْوُبْوا إَِل اهللِ َواْسَتْغِفُرْوُه َفإِنِّ َ  َياَأيُّ
Artinya: Wahai sekalian manusia bertaubatlah kepada Allah dan memohonlah 
ampun kepada-Nya, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali 
(HR. Muslim).

Umat  Islam  yang  gemar  dan  membiasakan  membaca istigfar  akan  memperoleh  
banyak  manfaat. Diantara manfaat  tersebut  adalah: 
a. Hati  menjadi  tenang

 Tidak ada  seseorang  yang sengaja berbuat  salah  dan  dosa. Karena tidak  
ada  manusia  yang  menginginkan  dirinya  celaka  dan  dimurkai  Allah Swt. 
Namun, apabila  manusia terjerumus kepada  perbuatan  salah  dan  berdosa 
maka  manusia  harus  segera bertaubat dengan mengucapkan istigfar 
(Astagfirullahalal Azim), menyesali atas  perbuatan  salah  dan  dosa, bertekad 
tidak  akan  mengulangi serta  segera mengganti  dengan  perbuatan  baik. Tidak  
boleh menunda dalam bertaubat.

Setiap  umat  manusia  berbuat kesalahan  dan  dosa, kemudian  segera  
bertaubat  dengan  membaca  istigfar, hati  menjadi  tenang. Sebaliknya orang  
yang  yang  menunda bertaubat karena bersalah  dan  berdosa hati  menjadi 
gelisah  dan  penuh  beban.

b. Diampuni salah  dan  dosanya  oleh  Allah Swt. 
Allah  Swt. berjanji akan  mengampuni setiap  hamba  yang  bersalah  dan  

berdosa, kemudian  segera  bertaubat dan tidak  mengulangi kembali.
c. Diberikan  kelapangan  rizeki

Seseorang  yang  membiasakan  mengucapkan  istigfar, Allah  Swt. akan  
menghilangkan  kesedihan, memberi  jalan  keluar  dari  segala  bentuk  kesulitan. 
Bahkan   Allah  Swt. memberikan  kelapangan  rezeki. Sebagaimana  Rasulullah 
Saw. bersabda:

َمْن َلِزَم ااِلْستِْغَفاَر َجَعَل اهللُ َلُه ِمْن ُكلِّ َهمٍّ َفَرًجا َوِمْن ُكلِّ َضْيٍق َمَْرًجا َوَرَزَقُه ِمْن َحْيُث 
َتِسُب ) رواه أبو داود( الَ َيْ
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Artinya: Barangsiapa senantiasa beristigfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap 
kesedihannya kelapangan dan untuk setiap kesempitannya jalan keluar  dan akan 
diberi-Nya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka  (HR. Abu Daud)

d.  Terbiasa  membaca istigfar
Seseorang  yang  setiap berbuat kesalahan  dan  melakukan dosa mengucapkan 

istigfar,  akan  menjadi  seorang  hamba  Allah  Swt. yang terbiasa  mengucapkan  
kalimah  tayyibah (Astagfirullahalal Azim)  dalam  kehidupan  sehari-hari.

 Sungguh  luar  biasa  kan? Karena  manfaat  yang  luar  biasa, ayo  kita  biasakan 
untuk  membaca  istigfar. Kita  hiasi  lisan  ini  setiap  hari  dengan  kalimah  
tayyibah dengan membaca  istigfar  (َأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِْيِم). Tetapi  melupakan  tata- 
caranya. Bagaimana  tata- caranya?

Agar  di dalam mengucapkan kalimat  tayyibah  dapat  memberikan manfaat, 
yakni terampuni kesalahan  dan  dosa  kita, maka  perhatikan  tata  caranya berikut:
a. Mengerti  dan memahami makna  kalimat  tayyibah (Astagfirullahal Azim)
b. Meyakini  hikmah  mengucapkan  kalimat  tayyibah (Astagfirullahal  Azim)
c. Selalu  diucapkan setiap  berbuat  kesalahan  dan  dosa
d. Membiasakan  diri mengucapkan  kalimat tayyibah (Astagfirullahal  Azim)
e. Ketika  melakukan kesalahan atau  dosa, segera mengucapkan  kalimat  tayyibah 

(Astagfirullahal Azim), termasuk  ketika  melihat orang  lain  berbuat  kesalahan  
atau  dosa

f. Di dalam mengucapkan  kalimat  tayyibah (Astagfirullahal Azim) dilakukan  
secara ikhlas  dan  terus-menerus

Meniru  sikap  Rasulullah  Saw. yang  setiap  bangun tidur beristigfar  70 kali. 
Bahkan  di dalam hadis lain 100 kali. Padahal Rasulullah Saw. adalah manusia  
maksum  dan  dijamin masuk surga. Namun begitu hebat istigfarnya kepada Allah.



10 Akidah Akhlak Kurikulum 2013

Kembangkan Wawasanmu

Setelah  kalian  melafalkan kalimat  tayyibah Istigfar secara  individu, bagaimana  
cara  agar  kalian  dapat  membiasakan membaca istigfar sehari-hari? Berikan 
jawaban  dan  tulis  pada  kolom berikut !

Cara mudah  untuk  membiasakan membaca  istigfar  dalam  
kehidupan  sehari-hari  adalah:
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

Refleksi

Kesan  saya  setelah  mengikuti 
pelajaran dengan  materi  kalimah 
tayyibah Istigfar asalah;
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
--------------------------------------------

Tekad  saya  setelah  mempelajari 
materi  kalimat tayyibah  Istigfar  
adalah;
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
--------------------------------------------
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Ayo Berlatih !

1. Penilaian  Pengetahuan  
a. Pilihan  Ganda

 Berilah  tanda  silang  pada  huruf  a, b, c  atau  d  dari  pernyataan-pernyatan  di  
bawah  ini !
1. Jenis  kalimat  tayyibah  yang  diucapkan  oleh  seseorang  yang  bersalah  

atau  berdosa  adalah ....
a. ْمُد هلل ُسْبَحاَن اهلل .b   َاْلَ
b َاْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِْيِم  d. َْاهللُ َأْكَب

2.  Arti  kalimat  tayyibah Astagfirullahal Azhim  adalah ....
a. Saya  mohon ampun  kepada  Allah  yang  Maha Pemurah
b.  Saya  mohon  ampun  kepada  Allah  yang  Maha  Perkasa
c. Saya  mohon  ampun  kepada  Allah  yang  Maha  Agung
d. Saya  mohon ampun  kepada  Allah  yang  Maha Kaya

3.  Bacaan  kalimat  tayyibah  Astagfirullahal  Azhiim diucapkan  ketika  manusia  
salah  atau  dosa  kepada ....
a. Allah  Swt.  c. Allah  dan  manusia
b. Orang  tua  d. Teman  sebaya

4.  Kalimat  tayyibah Astagfirullahal Azhim merupakan  bentuk ...  manusia
a. Taubat    c. Syukur
b. Zikir    d. Harapan

5.  Agar  setiap  berbuat salah  atau  dosa dapat  mengucapkan  kalimat  tayyibah 
Astaghfirullahal’azhiim, maka  kalimat  tersebut  harus ....
a. Dipelajari   c. Dihafalkan
b. Dihayati    d. Dibiasakan

6.  Menyesali  atas  segala  kesalahan  atau  dosa  dengan  mengucapkan  kalimat  
tayyibah Astagfirullahal Azhim harus  dilakukan  ....
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a.  Setelah Idul Fitri  c. Sambil  lalu
b.  Dengan  segera   d. Apabila  ingat

7.  Yang  menyebabkan  manusia  harus  segera  bertaubat   ketika  bersalah  
atau  berdosa  dengan  mengucapkan  kalimat  tayyibah  Astagfirullahal  
Azhim  adalah ....
a.  Agar  salah  dan  dosa  manusia  tidak  menumpuk
b.  Agar  manusia  terbiasa  mengucapkan  kalimat tayyibah Astagfirullahal  

Azhiim
c.  Kematian  manusia secara  mendadak
d.  Manusia  sebagai  makhluk  yang  mulia

8.  Sebagai  perwujudan  dari  kalimat  tayyibah Astagfirullahal Azhim dalam  
kehidupan  sehari-hari, manusia  harus  bersifat ....
a.  Pemurah    c. Ramah
b.  Pema’af    d. Santun

9.  Sebagai  teladan  umat  Islam, nabi  setiap  bangun  tidur  membaca  istigfar  
sebanyak ....
a.  70 kali    c. 90  kali
b.  80 kali    d. 95 kali

10.

َمْن َلِزَم ااِلْستِْغَفاَر َجَعَل اهللُ َلُه ِمْن ُكلِّ َهمٍّ َفَرًجا َوِمْن ُكلِّ َضْيٍق َمَْرًجا َوَرَزَقُه ِمْن َحْيُث 
َتِسُب ) رواه أبو داود( الَ َيْ

 Yang  tidak  termasuk  kandungan  hadis  di  atas  bagi  umat  Islam  yang  
membiasakan  membaca  kalimat  tayyibah Astagfirullahal  Azhim  adalah ....
a.  Dihilangkan  kesedihan hati
b.  Diberikan kelapangan  rizeki
c.  Diberikan jalan  keluar yang  terbaik
d.  Disegani  orang  lain
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b. Essay (Uraian)

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan  di bawah  ini  dengan  jawaban  yang  tepat !
1.  Apakah  arti  kalimat  tayyibah  astgfirullahal   Azim ?
2.  Kapan  kalimat  tayyibah  astgfirullahal  Azim diucapkan ?
3.  Mengapa  umat  Islam  harus  membiasakan membaca  kalimat  tayyibah  

astgfirullahal   Azim?
4.  Apakah  Allah  Swt. memerintahkan  kepada  umat  Islam  untuk  membaca  

kalimat  tayyibah astgfirullahal   Azim ?
5.  Sebutkan  manfaat  membiasakan  membaca  kalimat  tayyibah  astgfirullahal   

Azim !

2. Penilaian  sikap

 Berilah  tanda  contreng (v) dari pernyataan-pernyataan  yang  kalian  anggap  
sesuai  dengan  keadaan  diri  kalian !

No Pernyataan
Sikap

Ya Tidak
1 Saya  hafal  bacaan  kalimat  tayyibah Astagfirullahal 

Azim
2 Saya hafal  arti  kalimat  tayyibah Astagfirullahal  

Azim
3 Saya segera  mengucapkan  kalimat  tayyibah 

Astagfirullahal  Azim, ketika  bersalah  atau  berdosa
4 Ketika  ada teman  berbuat kesalahan atau  

dosa, segera mengucapkan  kalimat  tayyibah 
Astagfirullahal  Azim

5 Ketika  ada teman berbuat kesalahan dan dosa 
kepada teman lain, ia tidak langsung meminta  maaf, 
karena akan  melakukan  ketika  Idul  Fitri  

3. Penilaian  keterampilan

       Hafalkan  kembali bacaan  kalimat thoyyibah istigfar  secara  berulang-ulang  di 
hadapan  teman kalian  secara  bergantian, sehingga  mudah  untuk  membiasakan 
dalam  kehidupan  sehari-hari.
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Rangkuman

1. Diantara  kalimat  tayyibah adalah istigfar 
2. Kalimat tayyibah  istigfar  berbunyi  َأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِْيِم
3. Arti  kalimat tayyibah  istigfar  adalah  saya mohon ampun  kepada  

Allah Yang Maha Agung
4. Kalimat  tayyibah  istigfar  dibaca ketika  bersalah  atau  berdosa
5. Agar  menjadi  kebiasaan  ketika  bersalah  atau  berdosa membaca  

kalimat  tayyibah istigfar, maka  harus  dibiasakan  sehari-hari
6. Umat  Islam yang  bersalah  atau  berdosa, baik  kepada  Allah Swt. 

maupun  kepada  manusia, disamping  membaca istigfar  adalah 
segera meminta  maaf, bertekad  tidak  mengulangi  dan  menutup  
dengan  perbuatan  baik.

Tidaklah suatu  kebagusan  apabila bibir  
seorang  yang  beriman  hanya  dihiasi dengan  

lipstik, tetapi  suatu  kebagusan  yang  
sesungguhnya  adalah  bibir  orang  beriman  

yang terhiasi  dengan  kalimat  istigfar 
)  َأْسَتْغِفُر اهللَ اْلَعظِْيِم (
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PELAJARAN-2

Mengenal Allah Melalui
Asmaul Husna

Kompetensi  Inti

1. Menerima, menjalankan dan  menghargai  ajaran  agama  yang  dianutnya
2. Menunjukkan  perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, santun, peduli, 

dan  percaya  diri  dalam  berinteraksi  dengan  keluarga, teman, guru, 
dan  tetangganya

3. Memahami  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dengan  cara  
mengamati, menanya, dan  mencoba berdasarkan  rasa  ingin  tahu  
tentang  dirinya, makhluk  ciptaan  Tuhan  dan  kegiatannya, dan  benda-
benda  yang  dijumpainya di rumah, di  sekolah  dan  tempat   bermain

4. Menyajikan  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dalam  bahasa  
yang  jelas, sistematis, dan  logis  dalam  karya  yang  estetis dalam  
gerakan  yang  mencerminkan  anak  sehat, dan  dalam  tindakan  yang  
mencerminkan  perilaku  anak  beriman  dan  berakhlak  mulia

Kompetensi  Dasar  (KD)

1.1. Meyakini  sifat-sifat  Allah  Swt. melalui Asmaul  Husna al-Qawwiy, al-
Hakim, al-Musawwir dan al-Qadir

2.2. Membiasakan  diri  berperilaku  positif sebagai  implementasi dari  
pemahaman  mengenai  sifat-sifat  Allah Swt. yang  terkandung  dalam  
Asmaul  Husna  al-Qawwiy, al-Hakim, al-Musawwir  dan  al-Qadir

3.2. Mengenal  sifat-sifat  Allah Swt. yang  terkandung  dalam  Asmaul  
Husna  (al-Qawwiy, al-Hakim, al-Musawwir  dan  al-Qadir)

4.2. Melafalkan  Asmaul  Husna (al-Qawwiy, al-Hakim, al-Musawwir  dan  
al-Qadir) dan  artinya
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Amati Gambar

Gambar: 2.1. Kuatnya  pasukan Islam dalam perang Badar

Penasaran

Setelah  kalian mengamati  gambar  di atas, adakah pertanyaan-pernyataan  yang  
terkait  dengan  gambar tersebut ? Tentu ada, kan? Ayo  ungkapkan   pertanyaan  
kalian!
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1. Siapakah  yang  memberi  kekuatan para  prajurit  Islam  dalam  perang  Badar ?
2. Mengapa  Allah  Swt. memberikan kekuatan  prajurit  perang  Badar ?
3. Sebaiknya  dipergunakan  untuk apakah kekuatan  yang  diberikan  oleh Allah  

Swt. kepada  hambaNya?

Buka Cakrawalamu

 Jawablah  pertanyaan-pertanyaan di atas  berdasarkan pengetahuan kalian   dan  
tuangkan  pada  kolom  berikut ini !

No Jawaban

1

2

3

Untuk  menyempurnakan  jawaban  kalian, baca  dan  pahami  uraian  materi  
berikut  ini!
1. Mengenal Sifat Al Qowiyyu  

Pada  tanggal  17 Maret  tahun  624 M atau  tanggal  17  Ramadan  tahun  ke-
2  H, terjadi perang  Badar. Pernahkah kalian mendengar  kisah perang  tersebut? 
Perang  Badar merupakan pertempuran besar pertama yang  terjadi antara umat  
Islam melawan  orang  kafir. Perang  ini sungguh  tidak  sebanding  karena tentara 
Islam  hanya  berjumlah   313  orang  melawan  tentara  orang  kafir  yang  berjumlah  
1000 orang. Namun setelah  berperang  habis-habisan  selama  dua jam, tentara  
muslim  dapat  menghancurkan dan  mengalahkan  orang kafir dengan  jumlah  yang  
begitu  besar. Sehingga  kemenangan di  pihak  orang  Islam. Subhanallah. Siapakah  
yang  memberi  kekuatan luar  biasa  kepada  tentara muslim? Tentu  Allah  Swt. 
yang  bersifat  al-Qawwiy, yang  artinya  Allah  Swt. Maha  Kuat. 
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 Allah  Swt. dengan  sifat al-Qawwiy  akan  memberikan  kekuatan   kepada hamba-
Nya yang memperjuangkan agama Allah Swt. atau  memperjuangkan  kebenaran. 
Sebagaimana firman  Allah Swt.  

قَْداَمُكْم 7 
َ
َ يَنُصُْكْم َوُيثَّبِْت أ وا اهللَّ ِْيَن آَمُنواْ إِْن تَنُصُ َها الَّ يُّ

َ
يَا أ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 
Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (Muhammad [47 ]: 7).

Di dalam  kisah  lain  ada  kisah  raksasa  Jalut.  Sudah pernah  kalian membacanya? 
Ya, tentu  sudah. Jalut adalah seorang laki-laki yang sangat kuat dan bertubuh 
raksasa. Tetapi dengan mudah dapat dikalahkan oleh Daud yang kelak menjadi 

Nabi  yang saat itu masih belia.
Siapakah yang memberi kekuatan 

kepada Daud? Dan siapa yang 
menciptakan raksasa Jalut ? Ya, Dialah 
Allah yang memiliki sifat Al-Qawwiy, yang  
artinya  Allah  Maha  Kuat. Hanya  Allah  
Swt. yang  memiliki kekuatan  yang  sangat  
sempurna dan  kekal. Sehingga  kekuatan 
Allah Swt. tidak dapat dikalahkan oleh 
siapa pun. Allah Swt. Maha  memberi  
kekuatan kepada  semua makhluk-Nya 
yang  dikehendaki. 

Kekuatan yang diberikan  oleh  Allah  
Swt. kepada hambaNya  tidak kekal, seperti; kekuatan tubuh  dan panca indra 
manusia. Ketika  masih  usia  muda tubuh manusia  kuat, termasuk panca indranya. 
Namun setelah bertambah  usia, sehingga   menjadi  tua maka kekuatan  tubuh  dan 
kekuatan  panca  indra menjadi berkurang. Bahkan menjadi  hilang sama sekali, 
setelah Allah Swt.  mengambil ruhnya atau setelah meninggal dunia. 

Dengan  demikian, hanya Allah Swt. yang Maha  Kuat  dan  tidak  ada  yang  
mampu  menandingi. Kekuatan  Allah Swt. bersifat mutlak sampai sepanjang  masa. 
Kalau  ada  manusia  yang  kuat, sesungguhnya  kekuatan  itu  hanyalah  titipan  dari  
Allah, sehingga  tidak  boleh untuk  menyombongkan diri dan untuk  menindas yang 
lemah. Sebaliknya kekuatan  itu  hendaknya  dipergunakan  untuk  melindungi yang  

Gambar: 2. 2. Ketika  kekuatan  diambil Oleh 
Allah, manusia  menjadi tidak berdaya
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lemah dan memperjuangkan  kebenaran  agama  Allah, sehingga  dapat  bermanfaat 
untuk  diri  sendiri  dan  orang  lain.    

2.  Mengenal Sifat Al-Hakiim   

Amati  dengan  cermat   kedua  gambar  berikut  ini!

Gambar: 2.3. Kedua  sifat  bijaksana tersebut  merupakan  pemberian  
dari  Allah  Swt. Sumber : https://www.google.com

Dari  kedua  gambar  di atas, bagaimana kesan  kalian? Tuangkan  kesan  kalian   
pada  kolom  berikut;

Kesan  Mengapa  demikian

Dari  gambar 1

Dari  gambar  2

Untuk  menyempurnakan  kesan  kalian, bacalah secara cermat uraian materi 
berikut :

Setiap makhluk  Allah, baik manusia maupun binatang  memiliki sifat  bijak  kepada  
anaknya. Bentuk sifat  bijak  tersebut adalah setiap induk  binatang atau  orang  tua  
bersifat  kasih  sayang kepada  anak dan keluarganya. Sehingga bekerja keras  untuk  
memperoleh penghasilan atau  makanan  untuk  anak-anak dan  keluarganya. Sifat  
bijak binatang  dengan  instingnya  dan  manusia  dengan  akalnya pada  hakekatnya  
adalah pemberian sifat  bijak  dari  Allah  Swt. Karena  sesungguhnya  hanya Allah  
sumber  dari  sifat  bijaksana karena  Allah  Swt. bersifat al-Hakim  yang  artinya  
Allah Maha  Bijaksana.
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Bentuk sifat  bijaksana  Allah  terhadap  makhluknya, khususnya  kepada manusia 
adalah  telah  menciptakan  dengan  bentuk yang  terbaik dibandingkan  makhluk  
lainnya termasuk  kemuliaannya. Karena  Allah  Swt. lebih memuliakan kepada  
manusia  dibandingkan  makhluk  lainnya termasuk  bangsa  malaikat. Sebagaimana  
firman  Allah Swt.

يَِّباِت  الطَّ ِمَن  َوَرزَْقَناُهْم  َواْلَْحرِ  الَْبِّ  ِف  وََحَلَْناُهْم  آَدَم  بَِن  ْمَنا  َكرَّ َولََقْد 
ْن َخلَْقَنا َتْفِضياْل  70   لَْناُهْم َعَ َكثرٍِي ِممَّ َوفَضَّ

Artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut 
mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan 
Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan 
yang sempurna (QS. Al-Isra (17): 70).

Kemuliaan  manusia  hendaklah  dijaga dengan  akhlak  yang  mulia, sehingga  
kemuliaan  manusia  benar-benar  dapat  terwujud. Sebaliknya kemuliaan  manusia  
akan menjadi  sirna apabila  manusia berakhlak  buruk. Kemuliaan  manusia ini 
ada  karena  sifat  bijaksana  dari  Allah  Swt. Dengan  sifat al-Hakim, Allah Swt. 
memerintahkan  kepada  manusia untuk  menyembah  kepadaNya, karena  hanya  
Allah yang  paling berhak  untuk  disembah. Sebagaimana firman  Allah  Swt. 

َماءِ إَِلٌ َوِف األرِْض إَِلٌ َوُهَو اْلَِكيُْم الَْعلِيُْم 84 ِْي ِف السَّ َوُهَو الَّ
Artinya: Dan Dialah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan (yang disembah) di 
bumi, dan Dialah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui (QS. Az-Zukhruf [43]: 
84). 

3. Mengenal Sifat Al-Musawwir  

 Amati  secara  seksama  beberapa   gambar  berikut  ini :
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Gambar: 2.4. Allah  Swt. Maha Pemberi  bentuk terhadap semua  makhlukNya
Sumber : https://www.google.com

Setelah  kalian mengamati  beberapa  gambar  di  atas, bagaimana  komentar  
kalian? Tuangkan  komentar  kalian  pada  kolom  berikut!

Komentar  saya  terhadap  beberapa gambar  di  atas adalah:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Untuk  melengkapi  komentar  kalian, bacalah secara cermat uraian materi 
berikut! 

Allah Swt. memiliki banyak  sifat kesempurnaan. Diantara  sifat-sifat  tersebut 
adalah  Allah  Swt. bersifat al-Musawwir, artinya Allah Maha Pemberi Bentuk 
terhadap makhlukNya. Contoh; hewan ada yang berkaki empat, seperti kuda, 
kerbau, kucing, kelinci; ada yang berkaki dua, seperti; ayam, bebek, angsa; ada yang 
berjalan dengan perutnya (melata), seperti; cacing, ular, belut, dan  sejenisnya. Dari  
bangsa manusia, ada  yang  berkulit sawo  matang, putih, hitam, berambut lurus, 
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pirang, ikal  dan  sejenisnya. Bahkan terhadap anak  yang  kembarpun  pasti  ada  
perbedaannya. 

Ini  semua  menunjukkan  bahwa  Allah Swt. adalah  Zat Yang  Maha  Pemberi  
Bentuk  yang  paling  sempurna terhadap  makhlukNya. Tidak  ada  satupun yang  
mampu  menandingi-Nya, sebagaimana firman Allah Swt.

َماَواِت  ْسَماُء اْلُْسَن يَُسّبُِح َلُ َما ِف السَّ
َ
ُ اْلَالُِق اْلَارُِئ الُْمَصّوُِر َلُ اأْل ُهَو اهللَّ

رِْض َوُهَو الَْعزِيُْز اْلَِكيُْم  24 
َ
َواأْل

Artinya: Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang Membentuk Rupa, 
yang mempunyai Nama-nama yang paling baik. Bertasbih (memuji) kepada-Nya apa 
yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana 
(QS. Al Hasyr [59]: 24).

4. Mengenal Sifat Al-Qodir    

Amatilah beberapa gambar berikut ini, kemudian diskusikan dalam  kelompok 
kalian  dan  tuangkan hasilnya  pada  kolom  yang  tersedia !

4 5 6

1 2 3
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Gambar: 2.5.  Ciptaan  Allah  Swt. yang  sangat  indah  dan  beragam, 
menunjukkan Allah  Maha  Kuasa . Sumber : https://www.google.com

No Gambar Manfaatnya  bagi  manusia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Untuk  menyempurnakan jawaban  kalian, baca  dan  pahami  uraian  materi  
berikut ini !

Kalau  kalian  perhatikan keaneka-ragaman kehidupan yang ada di muka 
bumi ini, semakin yakin betapa besar kekuasaan  Allah Swt.  karena  Allah  Swt. 
menciptakan  langit, bumi  dan  seisinya. Sungguh sangat  luar  biasa kekuasaan  
Allah Swt.  Mengapa  demikian? Karena  Allah Swt. memiliki  sifat  al-Qadir, artinya  
Allah  Swt. Maha Kuasa.

Sifat Maha  Kuasa  Allah  Swt. tidak terbatas. Allah Maha  Kuasa untuk  menciptakan  
segala  sesuatu  yang  dikehendaki. Tidak  ada  yang  mampu  membatasi  kekuasan  
Allah Swt. Sehingga sangat  berbeda  dengan kekuasaan  manusia yang  sangat 
terbatas. Oleh karena  itu, kalau manusia  sedang  berkuasa tidak  boleh sombong 
dan dipergunakan untuk  menindas yang  lemah. Karena  kekuasaan  hanya  titipan  
dari  Allah  yang  suatu  saat pasti  diambil  kembali  oleh  Allah Swt. Karena  hakekat  
yang  Maha  Berkuasa hanyalah  Allah  Swt. sebagaimana firman-Nya; 

7 8 9
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ْن َيْمِش  ْن َيْمِش َعَ َبْطنِهِ َوِمنُْهم مَّ اٍء فَِمنُْهْم مَّ ُ َخلََق ُكَّ َدابٍَّة ِمْن مَّ َواهللَّ
 ِ

َ َعَ ُكّ ُ َما يََشآُء إِنَّ اهللَّ ْرَبٍع َيْلُُق اهللَّ
َ
ْن َيْمِش َعَ أ َعَ رِْجلَنْيِ َوِمنُْهم مَّ

ٍء قَِديٌْر 45 َشْ
Artinya: Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air maka sebagian dari 
hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, 
sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang 
dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. An-Nur 
(24): 45).

Semua  yang  ada  di langit  dan  di bumi beserta  seluruh isinya adalah  kekuasaan  
Allah Swt., tunduk  dan bertasybih  kepada  Allah Swt., sebagaimana  firman  Allah  
Swt.  

 ِ
رِْض َلُ الُْملُْك َوَلُ اْلَْمُد َوُهَو َعَ ُكّ

َ
َماَواِت َوَما ِف اأْل ِ َما ِف السَّ يَُسّبُِح هلِلَّ

ٍء قَِديٌر 1 َشْ
Artinya: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi; 
hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua pujian dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu (QS. At Taghabun(64): 1).

Kembangkan Wawasanmu

Kekuasaan  manusia datang  dari Allah  Swt. Sehingga tidak bijaksana apabila 
kekuasaan digunakan untuk kesombongan  dan  menindas  yang  lemah. Diskusikan 
secara berkelompok  dan hasilnya tulis pada  kolom  berikut!
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Dari  hasil  diskusi  kelompok saya, apabila  ada  seorang  penguasa 
dan  tidak  bijaksana karena  dipergunakan  untuk  kesombongan  
dan  menindas  yang  lemah  adalah:
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

Refleksi

Setelah  kalian  mempelajari empat  sifat  Allah, yaitu: al-Qawwiy, al-Hakim, al-
Musawir dan al-Qadir, tentu kalian  memiliki  kesan  dan tekad tersendiri. Tulislah 
kesan dan  tekad  tersebut pada  kolom  berikut ini!

Kesan  terhadap  materi Tekad sebagai  tindak  lanjut
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Ayo Berlatih !

1. Penilaian  Pengetahuan  

a. Pilihan  Ganda

1. Allah  Swt. memiliki Asmaul  Husna, yang  salah satunya  adalah al-Qawwiy, 
artinya ....
a.  Allah  Maha  Pengampun
c. Allah  Maha  Kuat
b. Allah  Maha Kuasa
d. Allah Maha  Mendengar

2. Kalau  seorang  petinju memiliki kekuatan  yang luar biasa sehingga  dapat  
mengalahkan lawannya sesungguhnya  kekuatan  tersebut  adalah....
a. Kekuatannya  sendiri
c. Kekuatan  dari  berlatih
b. Kekuatan  dari  Allah
d. Kekuatan dari doping

3. Allah  Swt. pernah  memberikan  kekuatan  yang  luar  biasa  kepada  tentara  
Islam pada  saat  perang ....
a. Khandak
c. Badar 
b. Tabuk 
d. Uhud

4. Ketika  Allah  Swt. memberikan  kekuatan dan kemenangan maka sikap  yang  
kalian  lakukan  adalah ....
a. Menantang  semua  orang
c. Besar  kepala
b. Mencari  musuh  lagi
d. Bersyukur 
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5. Hikmah bersyukur  ketika Allah Swt. memberikan  kekuatan  dan  kemenangan 
adalah .... 
a. Semakin  dekat  dengan  Allah
c. Semakin semangat  untuk bertanding
b. Rajin  berlatih  adu  kekuatan
d. Melakukan  pesta  pora

6. Sifat  al-Hakim  Allah Swt. diberikan  kepada  seorang hamba  yang....
a. Berlatih  semenjak  kecil
c. Kehendak Allah
b. Selalu  memintanya
d. Tekun  beribadah

7. Sifat  kebijakan  Allah  Swt. kelak pada  hari  kiamat  terhadap  amal  perbuatan  
manusia  adalah ....
a. Allah  memberi  balasan  sesuai permintaan
c. Allah  memberi  balasan sesuai  kasih  sayang  Allah
b. Allah  memberi  balasan sesuai  amal  perbuatan
d. Allah  memberi  balasan sesuai  kehendak  Allah

8. Allah menciptakan seluruh makhluk tidak  ada  yang  sama walaupun  anak  
yang  kembar karena  Allah  bersifat ....
a. Al-Qawwiy
c. Al-Qadir 
b. Al-Hakim 
d. Al-Musawwir

9. Sesuatu  pasti terjadi ketika  Allah Swt. menghendaki karena  Allah  Swt. 
bersifat ....
a. Al-Hakim 
c. Al-Qawwiy
b. Al-Qadir
d. Al-Musawwir

10. Kekuasaan  Allah  Swt. bersifat  mutlak, bagaimana  dengan  kekuasaan  
manusia?
a. Kekuasaan manusia terbatas
c. Kekuasaan  manusia menguntungkan
b. Kekuasaan  manusia tidak  terbatas
d. Kekuasaan  manusia menjadi  rebutan
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b. Essay (Uraian)

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan  di bawah  ini  dengan  jawaban  yang  tepat !
1. Bagaimana  sifat  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  manusia ?
2. Sikap  apakah  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  hakim ?
3. Mengapa  Allah  Swt. dapat  menciptakan  makhluk dengan bentuk  yang  

beragam ?
4. Sikap  apakah  yang harus  dimiliki  oleh  seseorang  yang  memiliki  kekuasaan  

yang  tinggi?
5. Tuliskan  dalil bahwa  Allah  Swt. Maha  Berkuasa  terhadap  segala  sesuatu !

2. Penilaian  sikap

 Jawablah dengan  cara  memberi  tanda contreng (v) pada jawaban “Ya” atau “ 
tidak”  dari  pernyataan  yang  sesuai keadaan  Anda!

No Pernyataan
Jawaban

Ya Tidak
1 Ketika  saya  sehat  dan  kuat  saya  bersyukur  

kepada  Allah  Swt.
2 Ketika teman bertengkar saya mendamaikan  secara  

bijaksana
3 Teman saya pandai sehingga  pantas kalau  sombong
4 Saya  rida  dengan bentuk tubuh  yang  diberikan  

oleh Allah  kepada  saya
5 Sebagai  ketua  kelas saya  bersikap  adil kepada 

semua  teman

3. Penilaian  keterampilan

 Carilah nama dan gambar tokoh yang terkenal di dalam sejarah  dengan kekuatan, 
kehormatan  dan  kedudukan dari  Allah Swt.  kemudian membuat lupa diri  dan  
menganggap dirinya  sebagai  Tuhan! Tempelkan  gambar tersebut di kelasmu 
untuk menjadi peringatan kalian  semua.
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Rangkuman

1. Al-Qowwiy artinya Allah Yang Maha Kuat. Dia Maha Perkasa atas 
segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang mampu memberikan 
kekuatan  yang dikehendaki.

2. Al-Hakim artinya Allah Maha bijaksana. Dialah Zat yang memiliki 
kebijaksanaan dalam semua perbuatan sehingga Allah Swt. terbebas 
dari sifat yang tidak pantas.

3. Al-Musawwir artinya Allah Yang Maha Membentuk rupa. Allah Swt. 
Maha  membentuk semua makhluk di bumi dengan  beragam  bentuk. 
Dan manusia adalah  bentuk makhluk  yang  terbaik.

4. Al-Qodir artinya Allah Yang Maha Kuasa. Kekuasaan Allah Swt. bersifat 
mutlak dan  tidak terbatas.

Jadilah  ilmu  padi semakin  berisi, 
semakin  menunduk. Dan  janganlah menjadi 

ilmu  tong  kosong yang bunyinya  nyaring 
karena  tak  berisi.
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PELAJARAN-3

Indahnya Beriman 
kepada Qada dan Qadar

Kompetensi  Inti

1. Menerima, menjalankan dan  menghargai  ajaran  agama  yang  dianutnya
2. Menunjukkan  perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, santun, peduli, 

dan  percaya  diri  dalam  berinteraksi  dengan  keluarga, teman, guru, 
dan  tetangganya

3. Memahami  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dengan  cara  
mengamati, menanya, dan  mencoba berdasarkan  rasa  ingin  tahu  
tentang  dirinya, makhluk  ciptaan  Tuhan  dan  kegiatannya, dan  benda-
benda  yang  dijumpainya di rumah, di  sekolah  dan  tempat   bermain

4. Menyajikan  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dalam  bahasa  
yang  jelas, sistematis, dan  logis  dalam  karya  yang  estetis dalam  
gerakan  yang  mencerminkan  anak  sehat, dan  dalam  tindakan  yang  
mencerminkan  perilaku  anak  beriman  dan  berakhlak  mulia

Kompetensi  Dasar  (KD)

1.3. Meyakini  adanya  Qada  dan  Qadar  Allah  Swt.
2.3. Membiasakan  diri untuk  berperilaku dengan  meyakini Qada  dan  

Qadar  Allah  Swt.
3.3. Memahami  hikmah  beriman  kepada  Qada  dan  Qadar  Allah  Swt.
4.3. Menyajikan  contoh  Qada  dan  Qadar  dalam  kehidupan  sehari-hari 
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Amati Gambar

Pada  saat ini  kalian  diajak  untuk mempelajari  materi tentang  Qada  dan Qadar  
Allah  Swt. Dan  sebelum  sampai  ke  materi tersebut amati secara  seksama  ketiga  
gambar  berikut!

(1) (2) (3)

Gambar: 3.1. Setiap  makhluk  tidak dapat  terlepas  dari  Qada  dan Qadar  Allah  Swt
Sumber: https://www.google.com

Penasaran

 Setelah kalian  mengamati  secara  seksama terhadap  ketiga  gambar di atas 
tentu  terdapat hal-hal yang  akan  kalian  tanyakan. Ya, ada  beberapa  pertanyaan, 
yaitu:
1. Adakah  ketiga  gambar  di atas  terkait  dengan ketetapan  Allah?
2. Dinamakan  apakah hal-hal  yang  terkait  dengan  ketetapan Allah Swt.?
3. Adakah  peran  manusia  terhadap hal-hal  yang  merupakan  ketetapan Allah  

Swt.?
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Buka Cakrawalamu

Sebelum sampai  pada pembahasan silakan jawab  pertanyaan-pertanyaan  
kalian  berdasarkan  pengamatan  terhadap ketiga  gambar  tersebut dan tuangkan  
ke dalam  kolom  berikut !

Gambar 
Nomor Kandungan  isi  gambar

1

2

3

Untuk  menyempurnakan  tanggapan kalian  terhadap  gambar  tersebut  pahami  
uraian  materi  berikut  ini !

1. Pengertian Qada  dan  Qadar  Allah Swt.

Allah  Swt. yang  menciptakan  semua  makhluk termasuk  manusia. Disamping  
Allah  Swt. menciptakan  makhluk  Allah  Swt. juga  yang menetapkan hal-hal  yang  
berkaitan  dengan  setiap makhluk  tersebut, seperti: berapa umurnya, bagaimana  
rezekinya, kapan  matinya dan  siapakah jodohnya. 

Umat  Islam wajib  meyakini terhadap  Qada  dan  Qadar  Allah Swt. Karena 
merupakan  rukun  iman  ke-6. Apakah  Qada  dan  Qadar  Allah  Swt.? Untuk  
menjawabnya, kalian setiap  hari  pasti  berhubungan  dengan  waktu bukan? Waktu  
ada  yang  sudah  kalian  lewati  dan  ada  yang  belum kalian  lewati. Waktu-waktu  
yang  sudah  terlewatkan pasti kalian  tahu apa  yang  sudah  terjadi. Dan  waktu-
waktu  yang  akan  kalian  lewati pasti  kalian  tidak  tahu. Dan hanya Allah  Yang  
Maha  Tahu.



33Buku Siswa Kelas 6

Segala  sesuatu  yang  belum  terjadi dan  berkaitan  dengan kalian, itulah 
namanya Qada. Sedangkan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kalian  yang  sudah  
terjadi  dinamakan Qadar. Qada adalah ketentuan Allah Swt. yang berkaitan  dengan  
makhluk  yang  telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya 
alam semesta. Sedangkan  Qadar adalah ketentuan Allah terhadap makhluk-Nya 
yang  sudah terjadi.

Qada dan Qadar lazim  disebut sebagai takdir Allah Swt. dan merupakan rahasia 
Allah Swt. Sebab tidak seorangpun yang dapat mengetahuinya. Kita tidak tahu 
bagaimana  nasib kita yang akan datang, kecuali setelah terjadi. Semua adalah milik  
Allah Swt., sebagaimana firman-Nya:

ُ َشِيٌك ِف  ا َولَْم يَُكن لَّ رِْض َولَْم َيتَِّخْذ َوَلً
َ
َماَواِت َواأْل ِي َلُ ُملُْك السَّ الَّ

َرهُ َتْقِديًرا 25  ٍء َفَقدَّ الُْملِْك وََخلََق ُكَّ َشْ
Artinya: Yang kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi dan Dia tidak mempunyai 
anak dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-Nya dan Dia telah menciptakan 
segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya ( segala  
sesuatu yang  diciptakan  oleh  Allah dilengkapi dengan  naluri, sifat-sifat dan fungsi 
masing-masing  dalam hidup) (Q.S. al Furqan [25]: 2).

2. Perbedaan  antara  Qada  dan  Qadar  Allah  Swt.

Apabila  kalian  cermati antara  Qada  dan  Qadar itu  berbeda walaupun  sama-
sama  ketetapan Allah  Swt. terhadap  makhlukNya. Perbedaan  itu adalah kalau  
Qada segala  ketetapan  Allah  Swt. terhadap  makhlukNya  yang  masih  dalam 
tulisan (suratan takdir) karena  belum  terjadi. Qada bersifat  sangat  rahasia  tidak  
ada  yang  mengetahui kecuali  Allah  Swt. Contoh; nasib  manusia  yang  akan  
datang. Sedangkan  Qadar  adalah  ketetapan  Allah  Swt. terhadap  makhluk-Nya  
yang  sudah  terjadi. Sehingga  manusia  sudah  mengetahuinya, seperti: waktu  
yang  berlalu baik menyenangkan  atau  menyedihkan. Semua  yang  telah  terjadi   
adalah  atas  kehendak  Allah  Swt. termasuk tidak  ada  selembar  daun  yang  lepas  
dari  tangkainya  kecuali  kehendak  dari  Allah Swt.

Sebagai  umat Islam kita harus  meyakini  bahwa  segala  sesuatu pasti  datang  
dari  Allah  Swt. dan  pada  saatnya  akan  kembali  kepada  Allah  Swt.  
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3. Dalil  tentang  Qada  dan  Qadar  Allah  Swt.

Umat  Islam wajib hukumnya untuk beriman  kepada Qada  dan Qadar Allah Swt. 
Sehingga hukumnya kafir apabila umat  Islam   tidak  beriman  kepada Qada  dan 
Qadar  Allah  Swt. Dasar  perintahnya  adalah:
a. Allah  menciptakan berdasarkan qadar

ٍء َخلَْقَناهُ بَِقَدٍر  ٤٩ إِنَّا ُكَّ َشْ
Artinya: Sesungguhnya Kami menciptakan setiap sesuatu menurut Qadar (yang telah 
ditentukan) (Q.S.al-Qamar [54]: 49).

b. Qada  dan  Qadar  telah tertulis  di Lauhil Mahfuzh

ْن 
َ
نُفِسُكْم إِلَّ ِف كَِتاٍب ّمِْن َقبِْل أ

َ
رِْض َوَل ِف أ

َ
ِصيَْبٍة ِف األ َصاَب ِمن مُّ

َ
َما أ

ِ يَِسرْيٌ 22 َها إِنَّ َذلَِك َعَ اهللَّ
َ
ْبَأ نَّ

Artinya: Tiada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada 
dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami 
menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ( Q.S. Al-
Hadid [57]: 22)

4.  Contoh Qada  dan  Qadar  Allah  Swt.

Contoh  Qada  dan  Qadar  Allah  Swt. bagi  manusia banyak  sekali. Diantara yang  
dialami  oleh  manusia  yang  masih  hidup  di  dunia  adalah:

No Qada No Qadar
1 Belum  meninggal 1 Jenis  kelamin
2 Belum  di alam  kubur 2 Diberikan  hidup

3 Belum  mengalami  alam  
akherat 3 Hidup  di dunia

5. Perbedaan  antara  takdir  Muallaq  dan  takdir  Mubram

Istilah  Qada  dan Qadar  dalam  kehidupan  manusia, lazim  disebut  takdir. 
Dan  apabila  dilihat pengaruh  usaha  manusia, takdir  dapat  dibedakan  menjadi 
2 macam, yaitu; takdir  muallaq  dan  takdir  mubram. Bagaimana  perbedaannya? 
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Pahami melalui  penjelasan  berikut ini!

Takdir  Muallaq Takdir  Mubram

1 Pengertian, takdir  muallaq 
adalah takdir  yang  dapat 
diubah  oleh  usaha  manusia.

1 Pengertian, takdir  mubram  
adalah  takdir  yang  tidak  dapat  
diubah oleh  usaha  manusia.

2 Contoh takdir  muallaq: orang  
yang  sakit dengan  berobat  
menjadi  sembuh, orang  yang  
msikin bekerja  keras  menjadi  
kaya, anak  yang  nilai ulangan  
setelah  belajar  tekun  menjadi  
bagus dan  sejenisnya

2 Jenis  kelamin  manusia, 
datangnya  kematian  manusia, 
jodoh  manusia dan lainnya.

6. Manfaat  beriman  kepada  Qada  dan  Qadar  Allah

Pernahkah  kalian  berpikir  bahwa  umat  Islam  yang  beriman  kepada  Qada  
dan  Qadar  akan  memperoleh  manfaat yang  sangat  besar ?  Apa  manfaatnya ?

Umat  Islam  yang  meyakini  terhadap  Qada  dan  Qadar  Allah  Swt., maka akan  
memperoleh  manfaat:
a. Mendorong  semangat  berusaha

Seseorang  yang  semangat  berusaha seperti: pelajar selalu  tekun belajar, 
seorang bekerja  keras dan sejenisnya, Allah  Swt. akan  memberikan  hasil  yang  
maksimal seperti: menjadi  pandai, kaya dan  sukses. Karena  sesungguhnya 
manusia sendiri  yang  akan merubah  nasibnya. Firman  Allah Swt.

نُْفِسِهْم   11 
َ
واْ َما بِأ ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّ ُيَغرّيِ إِنَّ اهللَّ َل ُيَغرّيِ

Artinya: Sesungguhnya Allah  Swt. tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar-Ra’d [13 ]:  11).

b. Mendorong  manusia  ikhlas  dan  rida  atas  ketetapan  Allah Swt.
Allah  Swt. menetapkan  segala  sesuatu terhadap  makhluk-Nya  adalah  yang  

terbaik  untuknya. Karena itu manusia  harus  ikhlas  dan  rida atas  pemberian  
Allah  Swt. Sebagaimana firman  Allah Swt.  dalam  hadis  qudsi:
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قَاَل اهللُ َتَعال : َمْن َلْ َيْرَض بَِقَضا ئِى َوَقْدِرْى َوَلْ َيْصِبْ َعىَل َباَل ئِى َفْلَيْلَتِمْس َرّبًا ِسَواْي. 
)رواه الطبانى(

Artinya: Allah Swt berfirman: Barang siapa tidak rela dengan qada dan qadar-Ku 
dan tidak sabar terhadap bencana yang Aku timpakan atasnya maka hendaknya ia 
mencari Tuhan selain Aku (HR. Thabrani).

c. Mendorong  manusia  senantiasa  bersyukur dan  bertawakkal  

 kepada  Allah  Swt.

Dengan bersyukur  atas  pemberian  Allah Swt. Allah  akan  memberikan 
kemanfaatan dalam  kehidupan  sehari-hari. Dan  sikap  kufur  atas  pemberian  
Allah Swt. membuat  Allah murka, sebagaimana firman  Allah  Swt.:

زِيَْدنَُّكْم َولَئِْن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذاِب لََشِديٌْد 7
َ
ذََّن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرُتْم أل

َ
ِإَوذْ تَأ

Artinya: Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya 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).

Kembangkan Wawasanmu

Setelah  kalian  mempelajari  materi  di atas kembangkan  pengetahuan  kalian  
dengan mengerjakan berikut !
1. Apakah  yang  kalian  lakukan apabila  usaha  dapat  mengubah  takdir, seperti: 

ketika  ulangan  tanpa  belajar  memperoleh  nilai 5 kemudian  belajar  sungguh-
sungguh  memperoleh  nilai 10 ?

2. Apakah  yang  kalian  lakukan apabila usaha  tidak  dapat  merubah takdir seperti: 
seseorang  yang  sakit  dan  sudah  berobat kemana-mana juga  tidak  sembuh 
karena akhirnya  meninggal  dunia ?
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Kedua  pertanyaan  di  atas diskusikan  secara berkelompok dan  tuangkan 
hasilnya  pada  kolom  berikut !  

Yang  dilakukan  jika usaha dapat  
mengubah  takdir

Yang  dilakukan jika usaha tidak 
mengubah  takdir

Refleksi

Setelah  kalian  selesai  mengikuti  proses  pembelajaran  tentang  Qada  dan 
Qadar, apakah yang  kalian  perolah dan  bagaimanakah  tekad  kalian  selanjutnya? 
Tuangkan  jawaban  kalian  ke dalam  kolom  berikut  ini !

Yang  saya  peroleh  selama  belajar  
tentang  Qada  dan  Qadar  adalah:
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Tekad saya  setelah  belajar  Qada  
dan Qadar  adalah:
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
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Ayo Berlatih !

1. Penilaian  Pengetahuan  

a. Pilihan  Ganda

1. Hukum umat  Islam meyakini  terhadap  Qada  dan Qadar  Allah  Swt. adalah 
....
a. Sunah     c.  Makruh 
b. Wajib     d.  Mubah 

2. Meyakini  terhadap Qada  dan Qadar  Allah  Swt. merupakan  rukun  iman  
ke....
a. 6     c.  4
b. 5     d.  3

3. Meyakini  bahwa  Allah  Swt. telah menetapkan  segala  hal  yang  berkaitan  
dengan  makhlukNya  namun belum  terjadi  disebut ....
a. Nasib     c.  Qada 
b. Takdir      d.  Qadar 

4. Qada  dan  Qadar  Allah  Swt. terhadap  makhluk-Nya  telah diciptakan oleh  
Allah  semenjak ....
a. Selesai malaikat dicipta c.  Selesai langit  dicipta
b. Selesai bumi  dicipta  d.  Zaman  azali

5. Seorang  pelajar  ketika  ulangan  memperoleh  nilai 5, kemudian  belajar  
tekun  dan  ulangan  kembali  memperoleh  nilai  10 merupakan  contoh 
takdir ....
a. Tathawwur    c.  Muallaq 
b. Tsabit     d.  Mubram 

6.

نُْفِسِهْم   11 
َ
واْ َما بِأ ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّ ُيَغرّيِ إِنَّ اهللَّ َل ُيَغرّيِ
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QS. Ar-Ra’du [13 ]: 11  di  atas  merupakan  dalil  takdir ....
a. Tsabit     c.  Mubram 
b. Tathawwur    d.  Muallaq 

7. Di bawah  ini  adalah  contoh  takdir  mubram, kecuali ....
a. Kaya atau  miskin  c.  Jodoh 
b. Jenis  kelamin    d.  Kematian 

8. Sikap  yang  dilakukan  oleh  umat  Islam  apabila  usaha  dapat  mengubah  
takdir  adalah ....
a. Sabar     c.  Qanaah 
b. Bersyukur    d.  Tawakal 

9. Bentuk  sikap rida dan  ikhlas terhadap  Qada  dan qadar  adalah ....
a. Tawakkal    c.  Husnuzan 
b. Qanaah     d.  Suuzan 

10. Karena  manusia  tidak  mengetahui apakah  yang  menimpa  manusia  
termasuk takdir  muallaq atau  mubram maka  manusia  wajib ....
a. Ikhtiyar     c.  Syukur 
b. Pasrah     d.  Rida 

b. Essay (Uraian)

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan  di bawah  ini  dengan  jawaban  yang  tepat !
1. Jelaskan  pengertian  Qada  dan  qadar  Allah !
2. Siapakah  yang  menciptakan  Qada  dan  qadar setiap  makhluk?
3. Berada  dimanakah  Allah  Swt. menyimpan ketetapan  setiap  makhluk-Nya ? 
4. Tuliskan  dalil  perintah  beriman  kepada  Qada  dan  qadar  Allah  Swt. !
5. Sebutkan  manfaat  beriman  kepada  Qada  dan  qadar  Allah!

2. Penilaian  sikap

 Jawablah dengan  cara  memberi  tanda contreng (v) pada jawaban “Ya” atau “ 
tidak”  dari  pernyataan  yang  sesuai keadaan  Anda!
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No Pernyataan
Jawaban

Ya Tidak
1 Teman  saya  meyakini  terhadap Qada  dan  qadar  

Allah  Swt.
2 Walaupun  teman  saya  memiliki wajah yang bagus  

tetapi  selalu  menggerutu
3 Ketika  teman di dalam ulangan  harian  memperoleh 

nilai kurang bagus ia  terus  belajar  tekun
4 Ketika  teman  sedang  sakit ia  tetap  sabar  dan  

terus  berobat
5 Teman  saya  meyakini  bahwa  semua  ketetapan  

Allah terhadap dirinya adalah yang  terbaik  untuk  
dirinya

3. Penilaian  keterampilan

     Amati dan  catat  5 perilaku teman kalian dalam kegiatan  sehari-hari  yang  
mencerminkan  beriman  kepada  qada  dan  qadar  Allah  Swt. dan  tuangkan  
pada  kolom  berikut !

No Hari/tanggal Nama Jenis  perilaku

1

2

3

4

5
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Rangkuman

1. Umat  Islam  wajib meyakini  kepada  Qada  dan  Qadar  Allah Swt.
2. Qada artinya  ketetapan  Allah  Swt. terhadap  makhluk-Nya yang  

belum  terjadi. Sedangkan  Qadar  adalah  ketetapan Allah terhadap 
makhluk-Nya  yang  sudah  terjadi

3. Qada dan  Qadar sering  disebut  takdir. Takdir  ada  dua, yaitu; takdir  
muallaq dan  takdir mubram.  Takdir  muallaq  adalah  takdir  yang  
dapat  diubah  oleh  usaha  manusia. Sedangkan Takdir  mubram 
adalah  takdir  yang  tidak  dapat  diubah  oleh  usaha  manusia. 

4. Umat  Islam wajib  bersyukur  apabila  usaha  dapat  mengubah  takdir. 
Sebaliknya  harus  bertawakkal kepada  Allah  apabila  usaha  tidak 
dapat   mengubah  takdir.

5. Umat  Islam  yang  beriman  kepada  qada  dan  qadar  Allah  Swt. 
dapat  memperoleh  manfaat:
a. Mendorong  manusia  semangat  berusaha
b. Mendorong  untuk  rida  dan  ikhlas  dari  keputusan  Allah  Swt.
c. Mendorong  manusia  untuk  senantiasa  bersyukur  dan  

bertawakkal  kepada  Allah  Swt.

Segala  sesuatu  yang  diberikan  oleh  Allah  
Swt. kepada  hamba-Nya  adalah  sesuatu  

yang  terbaik  dari  Allah  untuk hamba-Nya
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PELAJARAN-4

Berhias Diri 
dengan Akhlak Terpuji

Kompetensi  Inti

1. Menerima, menjalankan dan  menghargai  ajaran  agama  yang  dianutnya
2. Menunjukkan  perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, santun, peduli, 

dan  percaya  diri  dalam  berinteraksi  dengan  keluarga, teman, guru, 
dan  tetangganya

3. Memahami  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dengan  cara  
mengamati, menanya, dan  mencoba berdasarkan  rasa  ingin  tahu  
tentang  dirinya, makhluk  ciptaan  Tuhan  dan  kegiatannya, dan  benda-
benda  yang  dijumpainya di rumah, di  sekolah  dan  tempat   bermain

4. Menyajikan  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dalam  bahasa  
yang  jelas, sistematis, dan  logis  dalam  karya  yang  estetis dalam  
gerakan  yang  mencerminkan  anak  sehat, dan  dalam  tindakan  yang  
mencerminkan  perilaku  anak  beriman  dan  berakhlak  mulia

Kompetensi  Dasar  (KD)

1.4. Menghayati  sifat  tanggung  jawab, adil  dan  bijaksana dalam  
kehidupan  sehari-hari

2.4. Memiliki  sifat  tanggung  jawab, adil  dan  bijaksana dalam  kehidupan  
sehari-hari

3.4. Memahami  sifat  tanggung  jawab, adil  dan  bijaksana  dalam  
kehidupan  sehari-hari

4.4. Menyajikan  contoh  sifat  tanggung  jawab, adil  dan  bijaksana  dalam  
kehidupan   sehari-hari
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Amati Gambar

Pada  pembahasan ini kalian dipersilakan  untuk  mempelajari  materi  tentang  
akhlak  terpuji yaitu: tanggung  jawab, adil  dan  bijaksana. Namun sebelumnya amati 
dan perhatikan  ketiga gambar  berikut ! 

Gambar: 4.1. Bekerja  keras simbul 
tanggung jawab 

Sumber: https://www.google.com

Gambar: 4.2. Simbul  keadilan menunjukkan 
dua  pilihan, Surga  atau  neraka 
Sumber: https://www.google.com
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Gambar: 4.3. Pemindahan Hajar  Aswad  menempatkan Nabi Muhammad Saw. 
sebagai  seorang  yang  paling  bijaksana

Sumber: https://www.google.com

Penasaran

 Setelah  kalian  melakukan  pengamatan terhadap  ketiga  gambar  di atas tentu  
banyak  kesan. Tuliskan kesan  kalian dalam  bentuk pertanyaan! Ya, pertanyaannya  
adalah:
1. Bagaimana  hukum tanggung  jawab, adil  dan  bijaksana ?
2. Mengapa  Allah  Swt. memerintahkan kepada  manusia  untuk  tanggung jawab, 

adil  dan  bijaksana?
3. Apakah  manfaat  tanggung  jawab, adil  dan  bijaksana ?
4. Bagaimana  cara  agar manusia  terbiasa  tanggung  jawab, adil  dan bijaksana ?

Buka Cakrawalamu

Setelah  kalian  bertanya  dengan  beberapa  pertanyaan  di atas silakan  kalian 
menjawab sesuai pengetahuan  kalian  dan  tuangkan pada  kolom  berikut :

Jawaban dari  gambar 1 Jawaban  dari  gambar 2 Jawaban  dari Gambar  3
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Untuk  menyempurnakan  jawaban  kalian, silakan  baca  dan  pahami secara 
seksama  uraian  materi  berikut !

1. Pengertian, dalil, manfaat  dan  contoh tanggung  jawab

a. Pengertian  tanggung  jawab
Tanggung  jawab  adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung 

segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan  
kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan  yang disengaja 
maupun yang tidak disengaja. 

Tanggung jawab merupakan  perwujudan dari  sifat  amanah, artinya  dapat  
dipercaya. Sehingga tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi 
bagian hidup manusia bahwa setiap manusia di bebani dengan tangung jawab. 
Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari 
perbuatan  yang dilakukan. 

Gambar: 4.4. Salah  satu  tanggung jawab orang tua adalah 
mengajari anak  membaca  AlQuran

Tanggung jawab menjadi ciri manusia yang beradab. Manusia harus 
bertanggung jawab karena  menyadari akibat baik atau buruk  dari perbuatannya. 
Sikap tanggung  jawab  harus  dibiasakan setiap  hari dengan cara:
a. Selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia 

akan dimintai pertanggungjawaban
b. Menyadari  betapa  beratnya amanah yang diberikan kepada  manusia
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c. Menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab
d. Berani mengakui kekurangan sendiri
e. Siap menerima resiko apapun dari kesalahan yang dilakukan

b. Dalil  tanggung  jawab
Agama  Islam memerintahkan  kepada  manusia  agar  bertanggung  jawab 

terhadap perbuatannya. Bahkan  Allah-pun  akan  meminta  pertanggungjawaban  
kepada  setiap  manusia kelak pada  hari  kiamat terhadap  apa  yang  dilakukan  
selama  hidup di dunia. Allah  Swt. berfirman:

ُكُّ َنْفٍس بِماَ َكَسَبْت رَهِيَْنٌة  38 
Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, (QS. al- 
Muddatstsir [74]:38).

c. Manfaat  tanggung  jawab
Sikap  tanggung  jawab  dapat  memberikan  manfaat kepada  pelakunya, 

antara  lain;
1.  Dipercaya  orang  lain
 Semakin  bertanggung  jawab seseorang, maka semakin  banyak  manusia  

percaya  pada  dirinya. Sebaliknya semakin  manusia  lari  dari  tanggung  
jawab  orang  lain tidak  percaya  kepada  dirinya.

2. Menjadi  manusia  yang  berguna
 Dengan  tanggung  jawab, banyak  manusia  percaya kepada dirinya. Dan  

semakin  banyak  orang  percaya maka  semakin  bermanfaat  dirinya  kepada  
orang  lain. Ini  termasuk  ciri  manusia  yang  terbaik, sebagaimana  Nabi  
Muhammad  saw. bersabda;

َخْيُ النَّاِس َأْنَفُعُهْم لِلنَّاِس (رواه البخارى ومسلم)
Artinya: Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak memberi 
manfaat bagi orang lain (HR.Bukhari dan Muslim).

3.  Memperoleh  pahala  dari  Allah  Swt.
        Karena  tanggung  jawab  merupakan  perintah  dari  Allah  Swt., maka  

manusia  yang  melakukan akan  memperoleh  pahala  dari  Allah  Swt. Berapa  
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banyak  pahala  yang  diterima  oleh  manusia? Tentu  akan  sesuai  dengan 
besar atau  kecilnya  tanggung  jawab  yang  diembannya.

d. Contoh  tanggung  jawab
Ada  beberapa  contoh  tanggung  jawab. Kalian  pasti  pernah  melakukan. 

Apakah  itu? Coba  ingat  kembali, misalnya  ada seorang  anak  kecil yang  
bermain  dengan  alat-alat  permainannya. Setelah  selesai  bermain, ia  diminta  
oleh  orang  tua agar  menata  dan  mengembalikan  alat-alat  bermain di tempat  
semula. Ketika ada seorang  teman  kalian meminjam  buku perpustakaan, 
setelah  habis  batas  waktu harus  dikembalikan, atau  ketika  menggunakan  
buku perpustakaan ada halaman-halaman  yang  sobek  maka  ia  menggantinya, 
dan  masih  banyak  lainnya. Ini  semua  merupakan  contoh  tanggung  jawab.

2. Pengertian, dalil, manfaat  dan  contoh  sifat  adil

a. Pengertian  adil
Adil  berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, 

jujur, lurus dan tulus. Menurut istilah adil berarti suatu sikap yang bebas dari 
ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang berbuat 
sesuai  aturan  hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara) maupun 
hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Allah Swt. memerintah manusia  
bersikap  adil, sebagaimana firman Allah Swt.

ِانَّ اهلَل ُيِبُّ الُْمْقِسِطنْيَ 9
Artinya:  Sesungguhnya  Allah mencintai  orang-orang  yang  berbuat  adil (QS. Al 
Hujurat [49]: 9).

Orang yang adil selalu bersikap netral, artinya sikap yang tidak memihak, 
kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan 
suku, bangsa maupun agama. Keterpihakan kepada  sesuatu  yang tidak benar 
dilarang oleh  ajaran Islam.  Allah Swt. menegaskan bahwa kebencian terhadap 
suatu golongan, atau individu, janganlah menjadi pendorong untuk bertindak 
tidak adil.
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Gambar: 4.5. Jujur dalam ujian, cermin adil terhadap diri sendiri
Sumber: https://www.google.com

Mengapa Islam menganggap sikap adil sangat  penting ? Salah satu tujuan 
utama Islam adalah membentuk masyarakat yang menyelamatkan, yang 
membawa rahmat kepada seluruh alam semesta dengan makna: Pertama, 
seorang muslim harus bersikap adil dan jujur kepada diri sendiri, kerabat 
dekat, kaya dan miskin. Penilaian, kesaksian dan keputusan hukum hendaknya 
berdasarkan kepada kebenaran walaupun kepada diri sendiri.

Kedua, keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, 
agama, status jabatan ataupun tingkatan sosial. Oleh karena itu seorang muslim 
wajib menegakkan keadilan hukum dalam posisi apapun, baik sebagai hakim, 
jaksa, polisi maupun saksi.

Ketiga, di bidang yang selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa 
seorang muslim harus dapat membuat penilaian apa  adanya dan kritis kepada 
siapapun. Mengakui adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal positif yang 
dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku dan bangsa dan dengan lapang 
dada membuka diri untuk belajar secara  bijaksana. 

b. Dalil  tentang  adil
Umat  Islam  wajib  mencontoh  sikap  adil  Rasulullah saw. Tekad  Rasulullah 

Saw. terhadap  keadilan, sebagaimana  dalam ungkapan  beliau;

َقْت َلَقَطْعُت َيَداَها (رواه مسلم) ٍد َشَ ...َلْو َانَّ َفاطَِمَة اْبنََت ُمَمَّ
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Artinya: Seandainya  Fatimah  binti  Muhammad mencuri, maka  akan  aku  potong  
tangannya (HR. Muslim).

c. Manfaat  adil
Seseorang yang  bersikap  adil akan  mendatangkan  banyak  manfaat, antara  

lain:
1) Mendatangkan rida Allah
2) Memperoleh keberhasilan dalam hidup
3) Memperoleh kegembiraan batin
4) Disenangi banyak orang
5) Memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat
6) Terwujud masyarakat yang aman, tenteram, dan damai

d. Contoh  adil
Banyak  sekali  contoh  adil yang  terjadi  di sekitar  kita. Tahukah  kalian 

dalam  hal  itu?  Masih  ingatkah  kalian ketika  ada  teman  membuang  sampah  di 
sembarang  tempat, kemudian  ditegur  oleh bapak atau  ibu guru  agar  diambil  
dan  dibuang  di tempat  sampah? Itu adalah bagian  dari  contoh  adil. Karena  
adil berarti menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya.

Gambar: 4.6. Belum  semua  pengadilan mewujudkan keadilan, 
sumber: http://cdnmedia.viva.id
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3. Pengertian,  dalil, manfaat  dan contoh sifat  bijaksana

a. Pengertian  bijaksana
Bijaksana  artinya selalu menggunakan akal budinya  dengan berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuannya, arif, atau tajam pikiran. Bijaksana dapat  
berarti  pandai dan hati-hati, cermat, teliti, dan sebagainya. Bijaksana adalah 
suatu kecakapan menggunakan akal budinya apabila menghadapi kesulitan. 
Bijaksana dapat pula diartikan menyelesaikan masalah berdasarkan kebenaran 
dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja.

Umat  Islam  diperintahkan  oleh  Allah  Swt. agar  bersifat  bijaksana. Artinya  
ketika  hendak  melakukan  sesuatu dipikirkan terlebih  dahulu dengan cermat 
agar tidak terjerumus  kepada  kesalahan. Karena itu,  umat  Islam  tidak  boleh  
bersifat  tergesa-gesa karena  tergesa-gesa  itu  perbuatan  setan. Dan  setan  
selalu  mendorong  manusia  untuk berbuat  buruk. Sehingga  setan  menjadi  
musuh bagi  manusia. Firman  Allah  Swt.

يَْطاَن لِْلِنَْساِن َعُدوٌّ ُمبنِْيَ 5  اِنَّ الشَّ
Artinya: Sesungguhnya setan terhadap  manusia musuh  yang  nyata (QS. Yusuf [12]: 
5).

Cara  untuk  bersikap  bijaksana dalam  kehidupan sehari-hari dapat  dilatih  
dan  ditumbuhkan melalui:
1) Perenungan dengan upaya mengerti dan  menghayati pentingnya  sikap 

bijaksana
2)  Meniru dari contoh  sikap  bijaksana  yang  dilakukan oleh nabi  Muhammad 

saw., seperti: sikap  nabi ketika mengembalikan  Hajar  Aswad  ke tempat  
semula.

3) Mengamalkan  dan  membiasakan dalam  kehidupan sehari-hari

b. Dalil  tentang  bijaksana
Ada beberapa  dalil  yang  memerintahkan  kepada  umat  Islam untuk  

bersikap  bijaksana, antara  lain sebagaimana firman  Allah  Swt. 
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اُْدُع اَِل َسبِيِْل َرّبَِك باِْلِْكَمةِ َوالَْموِْعَظةِ اْلََسَنةِ وََجادِلُْهْم باِلَِّتْ ِهَ اَْحَسُن125 
Artinya: Serulah  kepada  jalan Tuhan  kamu dengan  hikmah (bijaksana) dan  nasihat 
yang  baik dan  bantahlah mereka dengan  yang  lebih  baik.... (QS. An-Nahl [16]: 125.

c.  Manfaat  sifat  bijaksana
Umat  Islam  yang  memiliki  sikap  bijaksana, akan  memperoleh  manfaat  

yang  banyak  sekali, antara lain:
1) Dapat  terlaksana suatu undang-undang, karena orang yang bijaksana selalu 

berbuat sesuai undang-undang sehingga terwujud  keselarasan hidup bagi 
masyarakat

2) Dapat mewujudkan sikap  disiplin
       Disiplin  berarti  berbuat  sesuai  aturan  yang  berlaku sehingga seseorang  

yang bijaksana  berarti  telah  bersikap  disiplin
3) Dapat menegakkan sesuatu yang  haq (benar) karena perilaku bijaksana 

akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran
4) Dapat melaksanakan kewajiban, karena orang yang bijaksana selalu 

mengutamakan pelaksanaan kewajiban
5) Dapat  mewujudkan  sikap adil, karena orang yang bijaksana secara  otomatis 

bersikap adil. Keduanya merupakan sifat yang saling berhubungan dan tidak 
dapat dipisahkan

d.  Contoh  sifat  bijaksana
Masih  ingatkah  kalian peristiwa pemberian  gelar “al-Amiin” kepada  Nabi  

Muhammad  Saw.? Ketika Nabi Muhammad Saw. berumur 35 tahun telah terjadi 
perombakan banguan Ka’bah oleh pemuka-pemuka quraisy. Namun dalam hal 
meletakan hajar aswad ke tempat semula, terjadi perselisihan  siapa yang lebih 
berhak meletakan hajar aswad ke tempat semula tersebut.  Sehingga terjadilah 
pertikaian dan pertengkaran dalam persoalan ini.

Dalam  keadaan demikian, datanglah Rasulullah Saw. dan  memberikan ide 
cemerlang. Nabi  berkata, “Bagaimana kalau  siapa yang lebih dahulu besok 
pagi memasuki masjid ini maka dialah yang berhak meletakan Hajar Aswad itu 
ketempat semula”. Para  pemuka Quraisy  menyepakati usulan  Nabi tersebut. 
Dan ternyata yang  datang pertama  kali ke masjid  adalah Nabi  Muhammad 
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Saw. Berarti Nabi  Muhammad Saw. yang  berhak memindahkan  Hajar  Aswad  
tersebut  ke  tempat  semula. 

Untuk  menghindari  terjadi permusuhan  diantara  mereka, Nabi  Muhammad  
Saw. tidak mau memindahkan sendiri. Sebaliknya Nabi Muhammad  Saw. 
mengajak  kepada  semua  pemuka kaum Quraisy  itu untuk terlibat. Sehingga 
Nabi membentangkan kain sorbannya yang berukuran empat  persegi tersebut, 
kemudian diletakan Hajar Aswad diatas serbannya dan disuruh oleh Nabi agar 
empat orang pemuka Quraisy  masing-masing memegang sudut serban dan 
mengangkat secara bersama-sama ketempat semula dan setelah Hajar Aswad 
berada di dekat tempatnya, barulah Nabi yang mengangkat dan meletakan 
Hajar Aswad ditempat semula.

Subhanallah, inilah  contoh  sikap bijaksana yang  harus  dicontoh oleh umat  
Islam. Karena  dengan cara  yang  dilakukan  oleh  Nabi  tersebut, para  pemuka  
Quraisy merasa  ikut  berjasa  dan tidak  ada  yang merasa ditinggalkan sehingga 
dapat  terhindar dari  sikap  permusuhan diantara  mereka. Akhirnya  mereka  
sepakat  memberikan  julukan  kepada  Nabi  Muhammad  Saw. sebagai “al-
Amiin”, artinya  orang  yang jujur, benar  dan  bijaksana.

Kembangkan Wawasanmu

 Setelah  kalian selesai  mempelajari  materi  tentang  tanggung  jawab, adil  dan 
bijaksana, lakukan  tugas  secara  perorangan dengan  ketentuan sebagai  berikut;
1. Uraikan  bagaimana bentuk  tanggung  jawab, sikap  adil  dan bijaksana   kalian  

sebagai seorang  pelajar dan sebagai  seorang  anak  yang  salih  terhadap  orang  tua
2. Tuangkan  pendapat  kalian  pada  kolom  berikut;

No Sikap Sebagai  pelajar Sebagai  anak  salih  
terhadap orang  tua

1 Tanggung  jawab
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2 Adil

3 Bijaksana

Refleksi

Setelah  kalian  selesai  melakukan  proses  belajar  tentang tanggung  jawab, 
adil  dan  bijaksana, berikan tanggapan  sekilas  terhadap  persoalan-persoalan  
berikut  ini !

No Persoalan Tanggapan   kalian

1
Ketika suatu  saat ada  teman yang  
meminjam penggaris  kalian dan  tidak  
dikembalikan, bagaimana menurut  kalian?

2

Ketika  kalian  melihat teman membuang  
sampah  di sembarang tempat, padahal 
sudah disediakan keranjang sampah, 
bagaimana  menurut  kalian ?

3

Ketika  ada dua  teman  berkelahi, tiba-tiba 
ada  teman  lain datang  dan  memihak 
serta  menyalahkan diantara teman  kalian, 
padahal  belum  tahu persoalan  yang  
sebenarnya. Bagaimana  menurut  kalian ?
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Ayo Berlatih !

1. Penilaian  Pengetahuan  

a. Pilihan  Ganda

1. Sikap  menanggung  dari  apa  yang  dilakukan dengan  segala  resiko  yang  
akan  terjadi  disebut ....
a. Bijaksana    c.  Tanggung  jawab
b. Adil     d.  Seksama 

2. Berikut  adalah  cara  untuk  menjadikan  sikap  tanggung  jawab menjadi  
perilaku sehari-hari, kecuali ....
a. Berani mengakui  kekurangan
b. Menyadari  betapa  beratnya  amanah
c. Mempelajari  pengertian tanggung jawab
d. Segala  sesuatu  akan  dimintai  pertanggungjawaban

3. Seorang  pelajar  yang  selalu  belajar  tekun  merupakan  contoh  sikap  adil  
terhadap ....
a. Orang  tua   c.  Allah Swt.
b. Diri  sendiri   d.  Keluarga 

َقْت َلَقَطْعُت َيَداَها )رواه مسلم... .4 ٍد َشَ )َلْو َانَّ َفاطَِمَة اْبنََت ُمَمَّ
Hadis  di atas  bagi  umat  Islam  merupakan ....
a. Manfaat  sikap  adil  c.  Contoh  sikap  adil
b. Cara  bersikap  adil  d.  Tujuan  sikap  adil

5. Sikap  adil  harus  ditegakkan  di tengah-tengah  kehidupan  manusia karena  
adil  dapat  mendatangkan  banyak  manfaat. Beikut  yang  bukan  manfaat  
adil  adalah ....
a. Dipuji  banyak  manusia
b. Mendatangkan rida  Allah Swt.
c. Memperoleh  kegembiraan  batin
d. Memperoleh  kesejahteraan  dunia  akherat
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6. Ketika  seorang  pelajar  membuang  sampah  di  sembarang tempat, perilaku  
tersebut termasuk katagori  tidak  adil. Karena hal  tersebut  termasuk  
perbuatan....
a. Terpuji     c.  Baik 
b. Aniaya    d.  Benar 

7. Bijaksana adalah kecakapan  dalam  menggunakan akal budi ketika 
menghadapi kesulitan. Sehingga  ketika menyelesaikan masalah  senantiasa 
berdasarkan kepada ....
a. Kebiasaan    c.  Kebenaran 
b. Keinginan  sendiri  d.  Emosi 

8. Sikap  bijaksana  harus  dimiliki  oleh  umat  Islam  dengan  cara, kecuali ....
a. Meniru sikap  bijaksana Rasulullah  saw.
b. Berlatih  setiap  hari secara  ikhlas
c. Mengerti  dan  menghayati  pentingnya sikap  bijaksana
d. Menunggu  hadiah  dari  seseorang

9. Salah  satu  manfaat  dari  sikap  bijaksana  adalah mewujudkan  sikap  
disiplin.  Disiplin  berarti ....
a. Melakukan  sesuatu  sesuai keinginan
b. Melakukan  sesuatu  sesuai kebiasaan
c. Melakukan  sesuatu  sesuai  aturan
d. Melakukan  sesuatu  sesuai  perintah

10. Karena  sikap  bijaksana  Rasulullah Saw. ketika  memindahkan  Hajar  Aswad, 
maka  Rasulullah  Saw. memperoleh  gelar ....
a. Al-Amin    c.  Al-Hasan
b. Al-Khair    d.  Al-Kubra
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b. Essay (Uraian)

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan  di bawah  ini  dengan  jawaban  yang  tepat !
1. Kapan  umat  Islam  harus  bersikap  tanggung  jawab ?
2. Sebutkan  3  manfaat  tanggung  jawab !
3. Bagaimana  cara  menumbuhkan  sikap  adil  bagi  manusia ?
4. Sebutkan  macam-macam  sikap  adil !
5. Mengapa  umat  Islam diperintah  bersikap  bijaksana ?

2. Penilaian  sikap

 Amati  dan  catat dari 4 perilaku teman kalian sekelas selama seminggu kedepan 
dengan  memberi tanda contreng manakah  yang  dominan terjadi antara  sikap  
tanggung  jawab, adil  dan  bijaksana  dan tuangkan pada  kolom  berikut !

No Hari/
tanggal Nama

Perilaku  terpuji
Tnggung 

jawab Adil Bijaksana

1

2

3

4

3. Penilaian  keterampilan

 Lakukan  simulasi bermain peran tentang  tanggung  jawab, adil  dan  bijaksana!  
Ambilah perwakilan  dari  kelas  kalian  menjadi  3 kelompok, kelompok pertama 
memerankan tanggung  jawab, kelompok  kedua  memerankan bersikap adil  
dan  kelompok ketia memerankan sikap  bijaksana!
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Rangkuman

1. Tanggung  jawab  adalah berkewajiban menanggung, memikul, 
menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya

2. Hukum  tanggung  jawab adalah  wajib
3. Manfaat  tanggung  jawab adalah:

a. Dapat  dipercaya  seseorang
b. Menjadi  manusia  berguna
c. Memperoleh  pahala  dari  Allah

4. Cara  membiasakan  tanggung  jawab adalah  dengan berlatih secara  
terus-menerus sehingga  menjadi kebiasaan

5. Adil  adalah sikap  yang  bebas dari  ketidakjujuran
6. Hukum  bersikap  adil adalah  wajib
7. Manfaat  adil adalah:

a.  Mendatangkan  rida  Allah
b.  Memperoleh  keberhasilan  hidup
c. Memperoleh  kegembiraan  batin
d. Disenangi  banyak  orang
e. Terwujud  masyarakat  yang  aman, tentram  dan  damai

8. Cara  membiasakan  sikap  adil dengan  cara  berlatih secara  terus-
menerus sehingga  menjadi  kebiasaan

9. Bijaksana  adalah sikap  pandai, hati-hati, cermat dan  teliti
10. Hukum bersikap  bijaksana adalah  wajib
11. Manfaat  bijaksana adalah:

a.  Dapat  mewujudkan  sikap  disiplin
b. Dapat  menegakkan  yang  haq  dan  yang  batil
c. Dapat  terlaksana suatu  kwajiban
d. Dapat  mewujudkan  sikap  keadilan

12. Cara  membiasakan  sikap  bijaksana adalah dengan  berlatih  secara  
terus-menerus sehingga  menjadi  kebiasaan
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Sebaik-baik  manusia  adalah  manusia  yang  
panjang umurnya  dan  baik  budi  pekertinya.

Dan  seburuk-buruk  manusia  adalah 
manusia  yang  panjang  umurnya 

dan buruk budi  pekertinya
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PELAJARAN-5

Menghindari Akhlak Tercela

Kompetensi  Inti

1. Menerima, menjalankan dan  menghargai  ajaran  agama  yang  dianutnya
2. Menunjukkan  perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, santun, peduli, 

dan  percaya  diri  dalam  berinteraksi  dengan  keluarga, teman, guru, 
dan  tetangganya

3. Memahami  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dengan  cara  
mengamati, menanya, dan  mencoba berdasarkan  rasa  ingin  tahu  
tentang  dirinya, makhluk  ciptaan  Tuhan  dan  kegiatannya, dan  benda-
benda  yang  dijumpainya di rumah, di  sekolah  dan  tempat   bermain

4. Menyajikan  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dalam  bahasa  
yang  jelas, sistematis, dan  logis  dalam  karya  yang  estetis dalam  
gerakan  yang  mencerminkan  anak  sehat, dan  dalam  tindakan  yang  
mencerminkan  perilaku  anak  beriman  dan  berakhlak  mulia

Kompetensi  Dasar  (KD)

1.5. Menunjukkan  sifat  penolakan yang  konsisten  terhadap  sifat  marah, 
fasik  dan  murtad

2.5. Menghindari  sifat  marah, fasik  dan  murtad
3.5. Mengetahui  akhlak  tercela dari  sifat  marah, fasik, murtad  dan  upaya  

menghindarinya
4.5. Menyajikan  cara  menghindari  sifat  marah, fasik  dan  mutad
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Amati Gambar

Sekarang  kalian akan  diajak untuk  mempelajari  materi  tentang  akhlak 
tercela. Akhlak  ini  setelah  kalian  pelajari  harus  dihindari karena hanya  dengan  
menghindari  kalian  memperoleh  manfaat. Namun  sebelum  itu, amati  dengan  
baik beberapa  gambar  berikut  ini !

Gambar: 5.1.1. Ciri-ciri  orang marah Gambar: 5.1.2. Bermain HP dan tidak  
belajar, bentuk dosa kepada orang tua

Gambar: 5.1.3. Bermain Sepak bola, hingga 
melupakan kewajiban Shalat.

Gambar: 5.1. Beberapa  contoh  akhlak  tercela, sehingga  harus  dihindari

Penasaran

Dari  pengamatan  kalian terhadap  ketiga  gambar di atas, tentu  terdapat  hal-
hal  yang  membuat  kalian  penasaran bukan? Dapatkah  penasaran  tersebut kalian 
tulis  dalam  bentuk  pertanyaan? Tentu, ada  beberapa  pertanyaan, yaitu:
1. Apakah  marah  itu?
2. Mengapa  ajaran  Islam  melarang  untuk  marah?
3. Akibat  apakah  yang  terjadi  dari sikap  marah ?
4. Bagaimana  cara  mengindari  dari  perbuatan  marah ?
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5. Apakah  fasik  itu ?
6. Mengapa  ajaran  Islam  melarang  berbuat  fasik?
7. Apakah  akibat  dari  perbuatan  fasik ?
8. Bagaimana  cara  menghindari  dari  sikap  fasik ?
9. Apakah  murtad  itu?
10. Mengapa  ajaran  Islam  melarang  untuk murtad ?
11. Apakah  akibat  dari  murtad ?
12. Bagaimana  cara  menghindari  dari  perbuatan  murtad ?

Buka Cakrawalamu

Bagaimana kesan dari  pengamatan  kalian  terhadap gambar  di atas? Ayo, masih 
ingat   bukan? Tuangkan  kesan  kalian  secara  lengkap pada  kolom  berikut berikut!

Kesan dari gambar
(1)

Kesan dari gambar
(2)

Kesan dari gambar
(3)

Untuk  menyempurnakan  jawaban kalian silakan  baca dan pahami secara  
seksama  terhadap uraian  materi  berikut ini !

1. Pengertian, larangan, akibat dan  cara  menanggulangi sifat  marah

a. Pengertian  marah
Pernahkah  kalian melihat  orang  yang  sedang  marah? Bagaimana wajahnya, 

ungkapan  apa  yang  terdengar  dari  lisannya dan apa  yang  dilakukan?  
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Marah atau  ghadab adalah luapan perasaan seseorang  yang  tidak senang 
karena  sesuatu. Mungkin  karena  dihina sehingga  tersinggung karena dibohongi  
seseorang  atau  karena  keinginan tidak tercapai dan  sebab  lainnya.

Marah merupakan bentuk  akhlak tercela sehingga harus hindari. Marah 
termasuk  perbuatan  setan yang tidak boleh diikuti. Orang yang pemarah akan 
mudah tersinggung  dan  mudah melakukan hal-hal yang  buruk karena  tidak  
dapat  mengendalikan  diri.

Seorang  yang  sedang  marah  dapat  diketahui  melalui  tanda-tanda  atau  
ciri  yang  tampak, antara  lain:  
1) Muka dan matanya tampak  merah
2) Mulutnya  berdesir
3) Tangannya  gemetar
4) Mengeluarkan  kata-kata  kotor
5) Melakukan  sesuatu  yang  merugikan, seperti: memukul, melempar, 

membanting  dan  sejenisnya
Sebaiknya  kalian  harus  berlatih  tidak  marah. Bagaimana  caranya?  Ya,  tentu  

bersabar dan  berlatih  mengendalikan  diri. Ketika  kalian  hendak  marah dalam  
keadaan  berdiri silakan  kalian  duduk. Ketika sedang  berhadapan  dengan  
seseorang  yang  kalian marahi segera  tinggalkan  orang  tersebut. Lebih  bagus 
lagi  adalah  ketika terasa  mau  marah segera  mengambil  air wudu  dan segera  
melakukan  salat. Karena  sifat  marah  seperti  bara  api dan  api  akan lenyap  
dengan  air. Nabi  bersabda;

َم ُتْطَفُأ النَّاُر بِاْلَاِء َفإَِذا َغِضَب  ْيَطاَن ُخلَِق ِمْن النَّاِر َوإِنَّ ْيَطاِن َوإِنَّ الشَّ إِنَّ اْلَغَضَب ِمْن الشَّ
ْأ  )رواه امحد( َأَحُدُكْم َفْلَيَتَوضَّ

Artinya: Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api dan api bisa 
dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah hendaknya dia berwudu (HR. Ahmad )

b. Larangan  marah
Perbuatan  marah adalah  perbuatan  setan. Dan  setan  adalah makhluk  yang  

terkutuk. Karena  itu jangan  sekali-kali  mengikuti  perbuatan  setan. Karena 
sekali mengikuti  perbuatan  setan  akan  menjadi  teman  setan  dan  menjadi  
makhluk  terkutuk oleh  Allah  Swt. Karena  itu jauhi  dan  hindari  sifat  marah, 
berlatihlah  menjadi  seorang  yang  sabar, sebagaimana firman  Allah  Swt. 
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يَْطاِن  يَْطاِن َوَمْن يَتَّبِْع ُخُطَواِت الشَّ ِْيَن آَمُنْوا َل تَتَّبُِعْوا ُخُطَواِت الشَّ َها الَّ يَآيُّ
ُمُر باِلَْفْحَشآءِ َوالُْمنَْكرِ 24 

ْ
فَأِنَُّه يَأ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah- langkah 
syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya 
syaitan itu menyuruh mengerjakan keji dan mungkar .... (Q.S. An-Nur [24]: 21).

Ajaran  Islam  melarang  seseorang  berbuat  marah. Marah  tidak  pernah  
ada  manfaat  sedikitpun. Bahkan  marah  hanya  akan  menyisakan  segudang  
kerugian. Karena  itu jauhi  dan  tinggalkanlah. Sebagaimana Nabi Saw bersabda;

َرِة َعْينَْيِه َواْنتَِفاِخ َأْوَداِجه َفَمْن  َرٌة ِف َقْلِب اْبِن آَدَم٬ َأَما َرَأْيُتْم إَِل مُحْ  َاالَ َوإِنَّ اْلَغَضَب َجْ
ٍء ِمْن َذلَِك َفْلَيْلِصْق بِاألَْرِض )رواه الرتمذى( َأَحسَّ بَِشْ

Artinya: Ketahuilah bahwasanya marah adalah kobaran api yang tersembunyi dalam 
hati anak Adam. Tidaklah kalian lihat kemerah-merahan matanya dan kegembungan 
urat lehernya ? Karenanya  siapa saja yang merasakan hal ini (marah) hendaklah ia 
membenam ke bumi (HR.Turmudzi).

c. Akibat  marah
Pernah kalian  melihat  dari  akibat  sikap  seseorang yang marah? Tentu, 

tidak  ada  sedikitpun  yang  bermanfaat. Diantara  akibat  dari  sikap  marah 
adalah:
1) Menanamkan   permusuhan
2) Hancurnya  sesuatu
3) Munculnya  kata-kata  kotor yang  menyakitkan
4) Membuat  orang  lain  tidak  menyukai
5) Dimurkai  oleh  Swt.

d. Cara  menanggulangi  marah
Ada  empat  cara  mengatasi  sikap  marah dan  ini  semua  perlu  untuk  

dicoba sehingga  menjadi  kebiasaan, yaitu:
1) Segera  memohon  pertolongan  kepada  Allah  Swt. dengan  membaca  

ta’awudz. Sebagaimana Nabi  Muhammad  Saw. bersabda:
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ِجْيِم،  الرَّ ْيطاِن  الشَّ ِمَن  أُعْوُذ باهللِ  َقاَل:  َلْو  َيُِد،  َعنُْه مَا  َلَذَهَب  ا  قَاَلَ َلْو  َكلَِمًة  أَلَْعَلُم  إِن 
َذَهَب َعنُْه مَا َيُِد )رواه بخارى و مسلم(

Artinya: Sungguh saya mengetahui ada satu kalimat jika dibaca oleh orang ini, 
marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta’awudz: A’-uudzu billahi minas syaithanir 
rajiim, marahnya akan hilang (HR. Bukhari dan Muslim).

2) Diam  dan  menjaga  lisan

إَِذا َغِضَب َأَحُدُكْم َفْلَيْسُكْت  )رواه أمحد(
    Artinya:  Jika kalian marah, diamlah (HR. Ahmad).

3) Mengambil  posisi  lebih  rendah
      Dari Abu Dzar Ra, Rasulullah  Saw. bersabda;

إَِذا َغِضَب َأَحُدُكْم َوُهَو َقائٌِم َفْلَيْجلِْس، َفإِْن َذَهَب َعنُْه اْلَغَضُب َوإاِلَّ َفْلَيْضَطِجْع 

 )رواه أمحد( 
Artinya: Apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri  hendaknya dia duduk. 
Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang hendak dia mengambil 
posisi tidur (HR. Ahmad ).

4) Selalu  mengingat  kepada  hadis  berikut;

َمْن َكَظَم َغْيظًا َوُهَو قَاِدٌر َعىَل أْن ُينَفَذُه َدَعاُه اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل َعىَل ُرُءْوِس اخَلالئِِق َيْوَم 
ْوِر ْالَعْيِ َما َشاَء ) ابو داود والرتمذى( ُه ِمَن اْلَ ُ اْلِقيَاِمِة َحتَّى ُيَيِّ

Artinya: Siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu 
meluapkannya maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari 
kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki (HR. 
Abu Daud dan Turmudzi).

2. Pengertian, larangan, akibat dan  cara  menghindari   fasik

a. Pengertian fasik
Menurut  bahasa, kata fasik  dalam  bahasa Arab:    berasal dari akar kata 

fasaqa-yafsiqu-fisqan-fusûqan atinya  keluar atau  menyimpang  dari  perintah. 
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Sedangkan menurut terminologi atau istilah orang fasik maksiat meninggalkan 
perntah allah dan menyimpang dari jalan yang benar. Orang yang fasik suka 
melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah, dan menyimpang dari jalan 
yang benar atau orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi senantiasa 
berbuat dosa atau kemaksiatan.

b. Larangan fasik
Fasik  adalah perbuatan  yang  sangat  dilarang  oleh  ajaran  Islam. Karena  

perbuatan  fasik  adalah  perbuatan  setan yang  senantiasa  berperilaku 
menyimpang.  Firman  Allah  Swt. 

ِْيَن آَمُنْوا اِْن َجآَءُكْم فَاِسٌق بِنََباٍء َفَتبَيَُّنْوا اَْن تُِصيُْبْوا قَوًْما  ِبََهالٍَة  َها الَّ يَآيُّ
َفُتْصبُِحْوا َعَ ماَ َفَعلُْتْم نِدِمنْيَ ٤٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kamu seorang fasik 
membawa sesuatu berita maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya supaya 
kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan 
sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang 
kamu telah lakukan (QS. al-Hujurat [49]: 6).

c. Akibat fasik
Karena  fasik  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  untuk  dilakukan maka  

bagi  yang  melakukan  pasti akan  meninggalkan  akibatnya. Diantara  akibat  
fasik  adalah:
1) Tidak  dipercaya  oleh  manusia
 Salah  satu  ciri  orang  fasik adalah perkataan tidak  sesuai  kenyataan. Dia 

menyatakan sebagai orang  Islam tetapi  melakukan  maksiat  atau dosa 
besar. Orang  yang  seperti  ini  tidak  dipercaya  oleh  manusia.

2) Allah  Swt. tidak  memberi  petunjuk
 Orang  yang fasik terkenal  dengan  sebutan  munafik. Orang  yang  fasik 

terputus  dari  petunjuk Allah Swt. Sebagaimana firman  Allah Swt. 

َواهلُل َل َيْهِدى اْلَقوَْم الَْفاِسقِنْيَ 80 
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Artinya: ...dan Allah tidak akan memberi petunjuk (hidayah) kepada kaum yang fasik 
(QS. At-Taubah [9]:80).

3) Terancam  masuk  neraka

َوى نُُزًل بِماَ كَنُْوا َيْعَملُْوَن 
ْ
اِلَاِت فَلَُهْم َجنَّاُت الَْمأ ِْيَن آَمُنْوا وََعِملُْوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
أ

َواُهُم انلَّاُر ُكََّمآ اََراُدْوا اَْن َيْرُُجْوا ِمنَْها اُِعيُْدْوا فِيَْها 
ْ
ِْيَن فََسُقْوا َفَمأ ا الَّ 19 َواَمَّ

بُْوَن 20 ِْي ُكنُْتْم بِهِ تَُكّذِ َوقِيَْل لَُهْم ُذْوقُْوا َعَذاَب انلَّارِ الَّ
Artinya: Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka mereka akan 
memperoleh Surga tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang mereka 
telah kerjakan. Dan sebaliknya orang-orang yang fasik maka tempat kediaman 
mereka ialah neraka, tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu mereka 
dikembalikan kepadanya serta dikatakan kepada mereka, Rasalah azab neraka yang 
kamu senantiasa mendustakannya di dunia dahulu (QS. As-Sajadah [32]:19-20).

d. Cara  menghindari  fasik
1) Kembali kepada  kitab  suci  al-Quran
       Setiap  hal  yang  terjadi  senantiasa  agar dikembalikan  kepada  kitab  suci  

Al-Quran sehingga  dapat terhindar dari  sifat  fasik. 
2) Berperilaku  sesuai  aturan agama
 Umat  Islam  hendaknya  senantiasa  berperilaku  dan  beramal sesuai ajaran  

agama  Islam. Karena  hal  ini  secara otomatis  dapat  menghindarkan  diri  
dari  fasik.

3) Memahami betapa besar kerusakan/bahaya akibat fasik
       Betapa  besar  hukuman  Allah  Swt. kepada  orang  yang  fasik, yakni  neraka. 

Karena  itu umat  Islam  harus  senantiasa  memahami  betapa besar bahaya  
dan  akibat  fasik.

3. Pengertian, larangan,  akibat  dan  cara  menghindari  murtad

a. Pengertian murtad
Menurut  bahasa murtad adalah meninggalkan  atau keluar  dari suatu agama. 

Dan  menurut  istilah  murtad berarti meninggalkan atau keluar dari agama Islam 
dan memeluk agama lain sehingga  hukumnya menjadi  kafir. Apabila  sudah 
dinasihati untuk  kembali kepada  agama  Islam namun  tidak  mau  kembali 
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maka orang tersebut terkena  ancaman dosa  besar.
              

b. Larangan murtad
Agama  Islam menurut  Allah adalah  agama  yang  sempurna, sehingga di 

dalam  ajaran  Islam  telah  lengkap  dengan  segala  aturan kehidupan  manusia. 
Bahkan  telah  diridai  oleh  Allah, sebagaimana  dalam firman-Nya. 

لَُكُم  َورَِضيُْت  نِْعَمِت  َعلَيُْكْم  َواَتَْمْمُت  دِْيَنُكْم  لَُكْم  اَْكَملُْت  اَْلَوَْم  
اأْلِْساَلَم دِْيًنا 3 

Artinya:  ... pada  hari  ini telah  Aku  sempurnakan bagi  kamu agamamu dan  telah  
Aku  cukupkan untukmu nikmatKu dan  Aku  rela bagimu  Islam  sebagai  agama .... 
(QS. Al-Maidah [5]: 3).

Keluar  dari  agama  Islam  merupakan  sikap  yang  sangat  dilarang sehingga  
pelakunya  disebut  murtad. Sikap  ini  hukumnya  haram dan  diancam  dengan  
dosa  besar. 

c. Akibat  murtad
Di dalam QS. An Nahl [16]:  106  Allah Swt.  berfirman bahwa seseorang  yang 

sesudah beriman kemudian  kafir kepada Allah maka  ia akan mendapat murka 
Allah. Karena  ia  telah  mengkhianati  dirinya  dan  Allah  Swt.

d. Cara  menghindari   murtad
Perbuatan  keluar  dari  ajaran  Islam disebut riddah dan  orangnya  disebut  

murtad.  Riddah  merupakan  perbuatan  yang  sangat  dimurkai  oleh  Allah  Swt. 
sehingga  harus  selalu  dihindari. Cara  untuk  menghindari  adalah:
1) Mempelajari  agama  Islam  dengan  sebaik-baiknya melalui  kegiatan    

menghayati, meyakini  dan  mengamalkan
2) Menjauhkan  diri  dari  orang-orang  yang  berperilaku  buruk,  seperti: 

mabuk-mabukan, suka  membolos, suka  berkelahi dan perbuatan  tercela  
lainnya

3) Senantiasa  memupuk  keimanan  dan  ke Islaman dengan  cara  selalu    
berbuat  baik dan  gemar  beribadah
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4) Menjauhkan diri  dari tempat-tempat  maksiat yang  mendorong berbuat  
tercela, seperti: diskotik, night  club (kelompok  malam) dan  sejenisnya.

Kembangkan Wawasanmu

Ayo  untuk mengembangkan  wawasan  yang  telah  kalian  miliki dari  hasil  
proses  belajar  pada  materi  ini, diskusikan  bersama  kelompok  kalian persoalan  
berikut  dan  tuangkan  hasilnya  pada  kolom  berikut  ini !

Persoalan Penyebabnya Kelompok  yang  berdosa

Ada umat Islam keluar  
dari  Islam  dan  masuk  
pada  agama  lain, 
apakah  penyebabnya  
dan  siapakah  yang  
berdosa ?

Refleksi

Setelah  kalian  selesai  mempelajari  materi ini, renungkan kembali apa  yang  
kalian peroleh  dari  proses  belajar materi ini. Dari  hasil renungan  kalian tuangkan  
pada  kolom berikut !
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Dari proses  belajar  pada  materi  ini, 
saya  mengerti tentang:
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

Setelah  saya  mempelajari  tentang  
akhlak  tercela, tekad  dan  janji  saya  
adalah:
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

Ayo Berlatih !

1. Penilaian  Pengetahuan  

a. Pilihan  Ganda

1. Marah  merupakan  salah  satu  jenis  akhlak ....
a. Terpuji     c.  Terhormat 
b. Tercela     d.  Tersanjung 

2. Marah  adalah bentuk  perilaku    yang  tidak  mendatangkan  manfaat  
sedikitpun sehingga harus  dihindari. Caranya  adalah, kecuali ....
a. Membaca  ta’awud
b. Ketika marah, diamlah
c. Melampiaskan kepada  benda
d. Mengambil  posisi  lebih  rendah

3. Berikut  yang  merupakan  ciri-ciri   orang  yang  sedang marah  adalah ....
a. Wajahnya  merah
b. Mulutnya  tersenyum
c. Berkata  dengan santun
d. Tangannya  tenang
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4. Umat  Islam  yang  suka  melakukan  perbuatan  maksiat  atau  dosa  besar  
dinamakan ....
a. Fasik    c.  Kafir 
b. Zalim    d.  Riddah 

5.  
Ayat  di atas  merupakan ....
a. Pengertian  fasik  c.  Akibat  fasik 
b. Larangan  fasik   d.  Pengertian  fasik

6. Di bawah  ini  yang  merupakan  cara  menghindari  fasik  adalah ....
a. Beramal  jariyah
c. Melakukan  salat 5 waktu
b. Berzikir  kepada  Allah
d. Kembali  kepada  al-Quran

7. Murtad  menurut  istilah adalah  seseorang  yang  keluar  dari ....
a. Agama  Budha  c.  Agama  Kristen
b. Agama  Katholik d.  Agama  Islam

8. Hukum umat  Islam  yang  keluar  dari  agama  Islam  adalah….
a. Mubah    c .  makruh
b. Sunah    d.  Haram 

9. Seseorang  yang  keluar  dari  agama  Islam  disebut ....
a. Riddah    c.  Fasik 
b. Murtad    d.  Kafir 

10. Di bawah  ini  yang  tidak  termasuk  cara  untuk  menghindarkan  diri  dari  
murtad  adalah ....
a. Mempelajari agama  Islam  dengan  baik
b. Gemar  membaca buku  dan  berolah  raga
c. Menjauhkan  diri dari orang-orang  yang  berbuat  buruk
d. Senantiasa  memupuk iman  dan Islam

b. Essay (Uraian)

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan  di bawah  ini  dengan  jawaban  yang  tepat !
1. Sebutkan  ciri-ciri  seseorang  yang  sedang  marah !
2. Mengapa  agama  Islam  melarang  seseorang  marah ?
3. Jelaskan  pengertian  fasik !
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4. Apakah  akibat  umat  Islam  yang  fasik ?
5. Sebutkan  cara  menghindari  sikap  murtad !

2. Penilaian  sikap

 Berilah  tanda  contreng (v) pada  pernyataan-pernyataan  di bawah ini  
berdasarkan  pengamatan !

No Pernyataan Ya Tidak

1 Ketika  mengikuti  pelajaran anak-anak  tidak  ada  
yang  suka  marah

2 Ketika  ada  anak  yang  marah ia  tidak  mau  
disadarkan  oleh  guru

3 Ketika  berbicara dengan  teman anak-anak  tidak  ada 
yang  berkata  buruk

4 Ketika  ada  teman berbuat maksiat teman lain  
membiarkan

5 Tidak  ada anak  yang  memiliki  tanda-tanda keluar  
dari  agama  Islam  

3. Penilaian  keterampilan

 Ayo  catat  5  temanmu  dalam waktu  seminggu ke depan yang  tidak  pernah  
marah, tidak  berbuat  maksiat  dan  tidak murtad  serta   tuangkan  catatan  
tersebut  pada  kolom  berikut!

No Nama Keterangan
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Rangkuman

1. Sifat tercela adalah sifat yang  tidak baik sehingga harus dijauhi
2. Marah adalah sikap  tidak  senang, yang  diwujudkan  dengan perilaku  

tidak  baik  sehingga  harus  dijauhi  karena menimbulkan  banyak 
kerugian

3. Fasik adalah orang Islam  yang  mudah  berbuat maksiat atau 
mengerjakan dosa besar

4. Murtad adalah sikap  keluar  dari  agama  Islam, hukumnya  dosa  besar  
sehingga  harus  dihindari

5. Memaafkan adalah perilaku  sangat  mulia  daripada  menyimpan rasa 
marah

6. Hindarilah fasik, karena fasik hanya pantas dilakukan oleh orang kafir 
yang mengingkari keesan Allah Swt

7. Dengan menghindari akhhlak tercela, seperti:  marah, fasik, dan 
murtad,  hidup menjadi lebih tenang

Sebaik-baik  orang  beriman  adalah  orang  
yang  mampu  meninggalkan sesuatu  yang  

tidak  berguna (al Hadis).
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PELAJARAN-6

Indahnya Melantunkan  
Kalimah Thayyibah

Kompetensi  Inti

1. Menerima, menjalankan dan  menghargai  ajaran  agama  yang  dianutnya
2. Menunjukkan  perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, santun, peduli, 

dan  percaya  diri  dalam  berinteraksi  dengan  keluarga, teman, guru, 
dan  tetangganya

3. Memahami  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dengan  cara  
mengamati, menanya, dan  mencoba berdasarkan  rasa  ingin  tahu  
tentang  dirinya, makhluk  ciptaan  Tuhan  dan  kegiatannya, dan  benda-
benda  yang  dijumpainya di rumah, di  sekolah  dan  tempat   bermain

4. Menyajikan  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dalam  bahasa  
yang  jelas, sistematis, dan  logis  dalam  karya  yang  estetis dalam  
gerakan  yang  mencerminkan  anak  sehat, dan  dalam  tindakan  yang  
mencerminkan  perilaku  anak  beriman  dan  berakhlak  mulia

Kompetensi  Dasar  (KD)

6.1. Meyakini  Allah  Swt. Maha  Pengampun melalui  kalimat  tayyibah 
misalnya  istigfar

6.2. Terbiasa  membaca  kalimat  istigfar  sesuai  ketentuan  syar’i
6.3. Mengetahui  kalimat  thayyibah misalnya istigfar
6.4. Melafalkan  kalimat  thayyibah  misalnya (istigfar) dan  maknanya
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Amati Gambar

Pada  materi  ini kalian  diajak  untuk  mempelajari  kelanjutan  kalimah  thayyibah 
pada  pertemuan  sebelumnya. Namun sebelum  sampai  pada materi  tentang  
kalimat tayyibah istigfar, amati  secara  seksama  dua  gambar   berikut ini!

(1) (2)

Gambar: 6.1. Umat Islam sedang  berzikir dan mohon
ampun  kepada  Allah  Swt. dengan  Istigfar

Penasaran

Sudah  melakukan  pengamatan kedua  gambar di atas?  Ya,  tentu  sudah kan? 
Bagaimana  kesan  yang  kalian  tangkap  terhadap  kedua  gambar  tersebut? 
Tuangkan  kesan  kalian  pada  kolom  berikut !
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Dari gambar (1) kesan saya adalah
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

Dari gambar (2) kesan saya adalah
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

Buka Cakrawalamu

Untuk  menyempurnakan  kesan  kalian terhadap kedua gambar  yang  berkaitan  
dengan kalimat tayyibah istigfar tersebut, silakan kalian  membaca  secara  seksama  
pada uraian materi  berikut!

1. Mengetahui kalimah  thayyibah (istigfar)

Masih  ingatkah  kalian  dengan  pembahasan  yang  lalu  tentang  kalimat 
thayyibah yang  dibaca oleh  orang yang  bersalah atau  berdosa? Tentu masih  
ingat  bukan? Sekarang akan  kalian pelajari  tentang  kalimat  thayyibah lebih  
rinci, yaitu   istigfar. 

Pernahkah  kalian mendengar  istilah  istigfar ? Berkaitan  dengan apakah 
istilah istigfar diungkapkan? Ya, tentu berhubungan  dengan kesalahan  atau  
dosa  manusia. 

Istigfar artinya pernyataan menyesal  dengan  sungguh-sungguh memohon 
ampun atas  dosa  yang  dilakukan baik  dosa  itu besar maupun  kecil  dan  
bertekad untuk  kembali taat kepada Allah Swt. 

Setiap manusia  diperintahkan  untuk  beristigfar yaitu untuk menyucikan 
diri dari dosa baik  dosa  besar maupun kecil baik  dilakukan dengan  sengaja 
maupun tidak  disengaja. Pernahkah kalian bersalah dengan teman? Atau  
teman kalian  pernah bersalah  dengan  kalian? Ketika bersalah dengan  teman 
atau  teman  kalian  bersalah  dengan  kalian kalian harus  bermurah  hati. Yakni 
mau memaafkan kepada  teman  kalian. Bersikap  pemaaf  itu tidak  menjadikan  
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kalian hina, sebaliknya kalian  menjadi  mulia.
Setiap  umat  manusia wajib beristigfar sebagai bentuk bertaubat baik  kepada  

Allah Swt. maupun  kepada  manusia.  Jika dosa  berkaitan dengan manusia maka  
manusia harus  meminta maaf  dengan segera. Sedangkan beristigfar sebagai  
bentuk  bertaubat kepada Allah Swt. hendaklah dilakukan dengan bersungguh-
sungguh dan ikhlas. Karena istigfar  sebagai  bentuk  bertaubat yang terbaik  
dilakukan  dengan penuh penyesalan dengan rendah hati dan  segera  kepada 
Allah Swt. 

Beristigfar  sebagai  wujud  bertaubat sangat diperintahkan  oleh  Allah  
Swt. kepada  manusia.  Tahukah kalian mengapa  Allah Swt. sangat menyerukan  
kepada  manusia  untuk  beristigfar?  Karena Allah  Swt. Zat  yang  Maha  
pengampun, sebagaimana  Firman-Nya

ّيَِئاِت َوَيْعلَُم َما َتْفَعلُْوَن 25 ِْى َيْقَبُل اتلَّْوَبَة َعْن ِعَبادِهِ َوَيْعُفْوا َعِن السَّ َوُهَو الَّ
Artinya: Dan Dialah (Allah) yang menerima istigfar dari hamba-hamba-Nya dan  
memaafkan kesalahan-kesalahan dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. 
as-Syura [42]: 25).

Allah  Swt. sangat  mencintai  terhadap hamba-Nya yang  senantiasa 
beristigfar sebagai  wujud bertaubat. Firman  Allah  Swt.

ابنِْيَ َوُيِحبُّ  الُْمَتَطّهِرِيَْن 222  اِنَّ اهلَل ُيِبُّ اتلَّوَّ
Artinya: Sesungguhnya Allah  Swt.  suka kepada orang-orang yang beristigfar dan 
menjaga kebersihan (QS. al-Baqarah [2]: 222).

Tujuan  Allah  Swt. memerintahkan kepada  manusia  agar gemar beristigfar   
sebagai  bentuk  bertaubat adalah:
a. Agar  manusia  senantiasa  mencintai  kebaikan dan  mencegah  kemungkaran
b. Agar  manusia  bersih  dari dosa
c. Agar  manusia  dapat  meraih kebahagiaan  dunia  dan  akherat
d. Menunjukkan bahwa Allah  bersifat  kasih  sayang  kepada  manusia, sehingga  

mengampuni  terhadap  kesalahan  hambaNya
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2. Melafalkan  kalimah  thayyibah (istigfar)

Kalimat thayyibah istigfar dilakukan  dengan mengucapkan kalimat  istighfar 
. Kalimat ini  perlu  diucapkan  setiap  saat, sehingga menjadi  

kebiasaan. Kalau  kalimat  thayyibah istighfar telah dibiasakan maka  secara  
tidak  langsung dapat mengendalikan  diri untuk  tidak  mudah  berbuat  dosa. 
Apabila  terjerumus  melakukan dosa, mudah  dan  ringan untuk  beristighfar  
sebagai  bentuk  bertaubat  kepada  Allah Swt.

Di dalam ajaran Islam perintah untuk beristigfar dalam memohon dan 
mengharap rahmad dari allah swt. pada saat :
a.  Ketika  bersalah  atau  berdosa
b.  Melihat  seseorang  berbuat  salah  atau  dosa
c.  Melihat tempat-tempat  maksiyat

       
Kesalahan  apakah  yang  menghendaki  umat  Islam  untuk  segera  beristigfar 

sebagai  bentuk beratubat? Ya, ada  beberapa  jenis  kesalahan dan  dosa  yang  
mendorong manusia   untuk  segera  beristigfar, yaitu:
a. Istigfar  karena  kekafiran
b. Istigfar  karena maksiat
c. Istigfar  karena dosa-dosa  besar
d. Istigfar  karena  dosa-dosa  kecil
e. Istigfar karena  meninggalkan ketaatan  kepada  Allah Swt
f. Istigfar  karena  tidak  peduli  dengan amal-amal  kebaikan

Apabila umat  manusia  telah terbiasa  beristigfar maka  umat  Islam akan  
memperoleh  banyak manfaat. Apakah  manfaat yang  dapat  diperoleh bagi  
umat  Islam  yang  gemar   beristigfar? Ada enam  manfaat  beristigfar, yaitu:
a. Dapat  mempelihara  kesucian  diri  
b. Dapat  menjadikan  ibadah  diterima  Allah  Swt.
c. Dapat mengerjakan ibadah  secara sempurna
d. Mendapat balasan yang baik   kelak   akhirat
e. Mendapat  petunjuk dan hidayah dari  Allah  Swt.



78 Akidah Akhlak Kurikulum 2013

Kembangkan Wawasanmu

Agar kalian ingat terhadap jenis-jenis dosa atau kesalahan yang harus kalian 
hindari tulislah pada  kolom  berikut  dan  selanjutnya tulis dengan  bagus pada 
kertas  berwarna lengkap dengan pesan-pesannya kemudian tempel pada  dinding  
kamar  kalian!

No Jenis  dosa Seruan

1 Ayo ingat dosa  membuat  Allah  
marah !

2 Ayo ingat  dosa  membuat  hati tidak  
tenang !

3 Ayo ingat dosa membuat pikiran  
tidak  cerdas !

4 Ayo ingat dosa  membuat  ingatan 
cepat  lupa!

5 Ayo  ingat dosa membuat rezeki  
sulit !

6 Ayo ingat dosa  menjadi penyebab 
tidak  masuk  surga !

Refleksi

Setelah  kalian selesai  mempelajari  materi  tentang  istigfar lakukan  koreksi  
terhadap  diri  kalian  sendiri  secara  jujur dengan  menjawab pertanyaan-pertanyaan  
berikut  dan  tuangkan  jawaban  kalian  pada  kolom yang  tersedia !
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No Pertanyaan Jawaban  jujur

1

Apakah  kalian  selama  ini  
mempunyai  dosa, baik  kepada  
Allah  Swt. maupun  kepada  
manusia ?

2
Sudahkah  kalian  melakukan  
istigfar sebagai  bentuk  bertaubat ?

3
Bagaimana  cara  kalian  melakukan  
istigfar  sebagai  wujud  bertaubat?

4
Apakah  yang  kalian  lakukan  
setelah  kalian  melakukan  istigfar  
sebagai  wujud bertaubat?

Materi  tentang  istigfar  menuntut kalian untuk dilakukan  dan  dibiasakan  
setiap hari sehingga perlu  tindak  lanjut. Sebagai  tindak  lanjut  dari pelaksanaan  
materi ini kalian  harus  berhati-hati  dalam berperilaku. Karena  itu buatlah agenda 
perilaku  harian dan lakukan evaluasi  terhadap  perilaku diri sendiri  sejak  bangun 
tidur sampai tidur kembali serta  lakukan penilaian  sebelum kalian tidur secara  
jujur. Ingat, Umar  bin  Khattab  berkata; “Periksalah dirimu sebelum  Allah Swt. 
memeriksa dirimu “.

No Hari/tanggal Waktu Jenis  perilaku Hasil  
penilaian
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Ayo Berlatih !

1. Penilaian  Pengetahuan  

a. Pilihan  Ganda

1. Menurut  bahasa, istigfar   dalam  bertaubat  memiliki arti....
a. Menghapus   c.  Membuang 
b. Menyesali    d.  Memusnahkan

2. Langkah  yang  pertama  kali  dilakukan  ketika  bersalah  atau  berdosa  
adalah ....
a. Menulis dalam buku  c.  Membaca  istighfar
b. Berdiam  diri  sebentar d.  Menyesali  diri

3. Tanpa  disadari  ternyata  lupa  melakukan  salat  maka  istigfar  sebagai  
bentuk  bertaubat yang  dilakukan  adalah istigfar ....
a. Kepada  Nabi  Muhammad Saw.
b. Kepada  Allah Swt.
c. Kepada  kedua  orang  tua
d. Kepada para  malaikat

4. Cara  beristigfar  sebagai  bentuk bertaubat ketika lupa  melakukan janji  
kepada  teman  adalah ....
a. Meminta  maaf  kepada tetangga
c. Meminta  maaf  kepada  guru
b. Meminta  maaf  kepada  orang  tua
d. Meminta  maaf  kepada  teman

5.  

Dalil  di atas  berisi  tentang perintah ....
a. Bertaubat     c.  Belajar  tekun
b. Mendirikan  salat  d.  Berinfaq  sadaqah
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6. Berikut  adalah  cara beristigfar  sebagai  bentuk  bertaubat yang  diterima  
oleh  Allah Swt, kecuali....
a. Membaca  istighfar
b. Menyesali diri
c. Mengurung  diri
d. Berjanji tidak  mengulangi

7. Cara  bertaubat  terhadap  kekafiran  adalah ....
a. Menangis tersedu-sedu
b. Berpuasa terus-menerus
c. Masuk Islam  kembali
d. Memohon  ampun  kepada  Allah  Swt.

8. Di bawah  ini  yang  termasuk  jenis  dosa  yang  harus  segera  beristigfar  
sebagai  wujud bertaubat  adalah, kecuali ....
a. Melakukan dosa  besar
b. Berkata  kurang  baik
c. Ingkar   janji
d. Lupa  mengembalikan penggaris  teman

9. Sifat  dalam  bertaubat  dengan membaca beristigfar  harus  dilakukan  
dengan ....
a. Semasa masih  hidup
b. Datang hari Raya  Idul  Fitri
c. Kapan-kapan
d. Segera 

10. Di bawah  ini  yang  tidak  termasuk manfaat  bertaubat  dengan  beristigfar  
adalah ....
a. Hati  menjadi  tenang
b. Mendapat  rangking  kelas
c. Diampuni  dosa  oleh  Allah  Swt.
d. Terjaga  kesucian  diri
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b. Essay (Uraian)

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan  di bawah  ini  dengan  jawaban  yang  tepat !
1. Apakah  kalimat  tayyibah istigfar  itu ?
2. Kapan  umat  Islam yang  bersalah atau  berdosa  harus  melakukan  beristigfar  

sebagai  bentuk  bertaubat?
3. Sebutkan 2 macam  kesalahan atau  dosa  manusia yang  menuntut  harus  

segera membaca  kalimat  tayyibah beristigfar !
4. Bagaimana  cara  beristigfar sebagai  wujud  bertaubat kepada  Allah  Swt. 

dan  kepada  manusia ?
5. Tuliskan  dalil  yang  memerintah  untuk  beristigfar !

2. Penilaian  sikap

 Berilah  tanda  contreng (v) pada  pernyataan-pernyataan  di bawah ini  
berdasarkan  pengamatan !

No Pernyataan Ya Tidak

1 Ketika  saya bersalah (berdosa) kepada  Allah, saya  
langsung  membaca  kalimat beristigfar

2 Apabila  saya  memiliki  salah  atau  dosa  kepada  
manusia saya beristigfar  ebagai  bentuk  bertaubat 
dengan  meminta  maaf  pada  hari  raya  Idul Fitri  

3 Ketika  saya bermain dengan  asyiknya hingga  lupa 
salat maka saya beristigfar  sebagai  bentuk bertaubat 
dengan  segera dan berjanji tidak akan  mengulangi  
lagi

4 Saya  tidak perlu  mengingat kesalahan dan  dosa  
masa  lalu karena  saya  sudah  lupa  

5 Karena  dosa sangat  merugikan dan menjadi  
penghalang masuk  surga saya  selalu  berhati-hati  
dalam  berperilaku
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3. Penilaian  keterampilan

  Walaupun  ajaran Islam  sudah memerintahkan untuk  beristigfar sebagai 
bentuk bertaubat setiap  waktu, namun ketika  datang  hari  raya  Idul Fitri kalian  
tetap mengikuti  acara  tersebut  dengan  baik, mengapa  demikian ? Jawablah  
pertanyaan  tersebut  dan  tuangkan  pada kolom  berikut !

Menurut saya  walaupun  saya  sudah  beristigfar  sebagai  bentuk bertaubat 
setiap  waktu  dan ketika hari Raya  Idul  Fitri  saya  tetap  harus  mengikuti  
acara  tersebut  dengan  baik, karena 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

Rangkuman

Dari uraian  materi di  atas, dapat  dirangkum  menjadi uraian  singkat  sebagai  
berikut ! 
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1. Istigfar adalah kalimat tayyibah yang  dibaca sebagai  bentuk 
menyesali perbuatan salah atau dosa yang telah dilakukan disertai 
tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari

2.  Cara beristigfar jika berdosa keapada Allah Swt adalah dengan 
memperbanyak mengucapkan istigfar dan banyak beramal 
saleh. Sedangkan beristigfar   terhadap dosa 
kepada sesama manusia adalah meminta maaf kepada orang yang  
bersangkutan dan menjalin silaturahmi kepadanya

3. Macam-macam istigfar sebagai  bentuk  bertaubat ada enam (6), 
yaitu:
a. Istigfar  karena  kekafiran
b. Istigfar  karena maksiat
c. Istigfar  karena dosa-dosa  besar
d. Istigfar  karena  dosa-dosa  kecil
e. Istigfar karena  meninggalkan ketaatan  kepada  Allah Swt
f. Istigfar  karena  tidak  peduli  dengan amal-amal  kebaikan

4. Manfaat  bertaubat  dengan membaca  kalimat  tayyibah istigfar ada 
5, yaitu:
a. Dapat  mempelihara  kesucian  diri  
b. Dapat  menjadikan  ibadah  diterima  Allah  Swt.
c. Dapat mengerjakan ibadah  secara sempurna
d. Mendapat balasan yang baik   kelak   di akhirat
e. Mendapat  petunjuk dan hidayah dari  Allah  Swt.
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PELAJARAN-7

Mengenal Allah Melalui  
Asmaul Husna

Kompetensi  Inti

1. Menerima, menjalankan dan  menghargai  ajaran  agama  yang  dianutnya
2. Menunjukkan  perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, santun, peduli, 

dan  percaya  diri  dalam  berinteraksi  dengan  keluarga, teman, guru, 
dan  tetangganya

3. Memahami  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dengan  cara  
mengamati, menanya, dan  mencoba berdasarkan  rasa  ingin  tahu  
tentang  dirinya, makhluk  ciptaan  Tuhan  dan  kegiatannya, dan  benda-
benda  yang  dijumpainya di rumah, di  sekolah  dan  tempat   bermain

4. Menyajikan  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dalam  bahasa  
yang  jelas, sistematis, dan  logis  dalam  karya  yang  estetis dalam  
gerakan  yang  mencerminkan  anak  sehat, dan  dalam  tindakan  yang  
mencerminkan  perilaku  anak  beriman  dan  berakhlak  mulia

Kompetensi  Dasar  (KD)

1.1. Meyakini  Allah  Swt. sebagai  al-Gafur, al-Afuwwu, as-Sabur  dan  al-
Halim

2.2. Membiasakan  diri berperilaku  positif sebagai  implementasi  dari 
pemahaman mengenai  sifat-sifat  Allah Swt. yang  terkandung  dalam 
Asmaul Husna (al-Gafur, al-Afuwwu, as-Sabur  dan al-Halim)

3.2. Mengenal  sifat-sifat  Allah Swt. yang  terkandung  dalam  al-Asma al-
Husna (al-Gafur, al-Afuwwu, as-Sabur  dan  al-Halim)

4.2. Melafalkan  al-Asma al-Husna (al-Gafur, al-Afuwwu, as-Sabur  dan  al-
Halim)  dan  artinya
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Amati Gambar

Pada  materi  ini kalian  diajak  untuk  mempelajari sifat-sifat  Allah  Swt. al-Gafur, 
al-Afuwwu, as-Sabur  dan  al-Halim. Pernahkah  kalian  mendengar sifat-sifat  Allah  
di atas? Sebelum  sampai kepada  sifat-sifat  Allah tersebut, amati  dan  perhatikan  
gambar-gambar  berikut ini !

Gambar: 7.1. Sifatsifat  Allah  Swt.  yang  diberikan  kepada  hambaNya
(Sumber: google.com)
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Penasaran

Sudahkah  kalian  mengamati  gambar-gambar  di  atas secara  cermat ? Adakah 
hal-hal  penting  yang  kalian  pertanyakan?  Ya, tentu ada. Silakan buat pertanyaan-
pertanyaan dan sekaligus  jawaban  berdasarkan  pengetahuan  yang  kalian miliki  
serta tuangkan  pada  kolom  berikut !

No Pertanyaan Jawaban

1
Apakah  arti sifat  Allah; al-Gafur, al-
Afuwwu, as-Sabur  dan  al-Halim ?

2
Bagaimanakah makna  sifat Allah al-
Gafur, al-Afuwwu, as-Sabur  dan  al-
Halim terhadap  hambaNya?

3

Bagaimana  sifat  manusia  yang  diberi 
sifat  Allah al-Gafur, al-Afuwwu, as-
Sabur  dan  al-Halim  dalam  kehidupan  
sehari-hari ?

Buka Cakrawalamu

Untuk  menyempurnakan  jawaban kalian, silakan  kalian  membaca  secara  
seksama  pada  uraian  materi  berikut !

1. Al-Gafur

Kata “al-Gafur” berasal dari kata dasar  yang artinya Allah Maha 
Pengampun.  Di  dalam  kitab suci Al-Quran  kata al-Gafur disebut  tidak  kurang  
dari 91 kali. Sebagian besar dirangkai dengan nama dan sifat Allah yang lain, 
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sebagian sisanya berdiri sendiri. Dari sekian banyak ayat kata Al-Gafur lebih 
banyak disandingkan dengan kata Ar-Rahim. Hal itu memberi penjelasan bahwa 
sifat al- Gafur merupakan sifat kasih dan sayang Allah Swt. Betapa tidak! Allah 
memberi ampunan kepada setiap mukmin yang bertaubat dan bersungguh-
sungguh tanpa  pilih  kasih. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. 

نَا الَْغُفوُر الرَِّحيُم  ٤٩ 
َ
ِنّ أ

َ
ِّْئ ِعَبادِي أ نَب

Artinya:  Kabarkan olehmu (Wahai Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku bahwa 
sesungguhnya Aku adalah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hijr  
[20 ]: 49).

Dengan sifat al-Gafur  Allah bersifat  Maha  pengampun terhadap  semua 
hambaNya. Allah  Swt. tidak memiliki sifat  dendam  kepada hambaNya. Termasuk 
kepada seorang hamba yang  suka  berbuat  dosa besar  kalau mau  memohon  
ampun  kepada  Allah, Allah  bersifat  terbuka dan pasti mengampuni.  Ini  
sangat berbeda  dengan  manusia yang  masih memiliki sifat  dendam terhadap  
kesalahan seseorang. 

Di dalam  ajaran  Islam, umat  Islam  dilarang  bersifat  pendendam. Sebaliknya 
harus  bersifat  pemaaf  karena Allah  saja  yang Maha  Berkuasa  bersifat  
pengampun terhadap  hamba-Nya. Sehingga  manusia  harus meniru  sifat  al-
Gafur Allah Swt. 

Sifat  pemaaf  ini  harus  dimiliki  oleh  setiap  manusia karena  tidak  ada 
seorangpun  manusia  yang  pernah terbebas  dari kesalahan  dan  dosa. Sehingga 
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apabila  ada  teman  atau  siapapun  yang  berbuat  salah kita  harus  memaafkan  
dengan  segera. Dan  tidak  boleh memberi maaf  menunggu  sampai  hari  
lebaran Idul  Fitri. Karena Allah  Swt. berfirman; 

ْت  ِعدَّ
ُ
أ َماَواُت َواألرُْض  السَّ ُِّكْم وََجنٍَّة َعرُْضَها  َرب ِمْن  َمْغفَِرٍة  إَِل  وََسارُِعواْ 

لِلُْمتَّقِنَي  133 
Artinya: Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan 
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang 
bertakwa (QS. Al-Imran [3]: 133).

Agar  kita  diberikan  oleh  Allah Swt. sifat  pemaaf, hendaklah  senantiasa  
memohon  kepada  Allah sebagaimana  Sabda  Rasulullah  Saw.;

ْ الَ إَِلَه إاِلَّ َأْنَت َخَلْقَتنِْي َوَأَنا َعْبُدَك َوَأَنا َعىَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت،  ُهمَّ َأْنَت َربِّ اللَّ
ُه الَ َيْغِفُر  َأُعْوُذ بَِك ِمْن َشِّ َما َصنَْعُت، َأُبْوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلَّ َوَأُبْوُء بَِذْنبِْي َفاْغِفْرِلْ َفإِنَّ

ُنْوَب إاِلَّ َأْنَت )رواه البخارى(. الذُّ
Artinya: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku tidak ada Tuhan (yang berhak diibadahi 
dengan benar) kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-
Mu. Aku akan setia kepada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung 
kepada-Mu dari kejelekan (apa) yang telah kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu 
(yang diberikan) kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. 
Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau (HR. Bukhari).

Sekalipun manusia telah melampaui batas, kalau mau meminta ampunan 
kepada Allah Swt., Allah  tetap mengampuninya. Sebagaimana firman  Allah Swt. 

 َ إِنَّ اهللَّ  ِ ِمْن رَْحَةِ اهللَّ َتْقَنُطواْ  نُْفِسِهْم َل 
َ
أ َعَ  فُواْ  ْسَ

َ
أ ِْيَن  قُْل يَا ِعَبادَِي الَّ

نُوَب َجِيًْعا إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيُم ٥٣  َيْغفُِر الُّ
Artinya: Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri 
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 
mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang (QS. Az-Zumar [39]: 53).
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Jenis  dosa  apakah  yang  tergolong melampaui batas? Tentu jenis dosa  
yang  besar dan  bahkan paling  besar, yaitu: syirik. Dosa inipun Allah  Swt. 
akan mengampuni apabila yang bersangkutan bertaubat dan tidak mengulangi 
kesalahan yang sama, sebagaimana firman Allah Swt.

 ِ َك بِهِ َوَيْغفُِر َما ُدْوَن َذٰلَِك لَِمْن يََشاُءۚ  َوَمْن يُْشِْك بِاهلَلّ ْن يُْشَ
َ
إَِنّ اهلَلَّ َل َيْغفُِر أ

ٰى إِثًْما َعِظيًْما 48 َفَقِد اْفَتَ
Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan  Dia 
mengampuni segala dosa selain (syirk) bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa 
yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar (QS. 
An-Nisa [4]: 48).

Meyakini  dan  meneladani  sifat  Allah Swt. al-Gafur  sangat bermanfaat  
terhadap  kehidupan  kita.  Diantara  manfaat  tersebut  adalah:      
a. Semakin  yakin untuk  tidak melakukan dosa dan maksiat
b. Jika melakukan kesalahan atau perbuatan dosa segera memohon ampun 

kepada Allah
c. Mengisi  setiap waktu dengan kegiatan yang  baik dan bermanfaat

2. Al-Afuwwu 

Apakah arti sifat  Al-Afuww? Al-Afuww artinya  Allah Maha Pemaaf. Allah 
memberi maaf kepada hamba-hamba-Nya yang berdosa.
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 Allah Swt. bersifat Al-Afuww artinya  Allah Maha menghapuskan dosa dan 
memaafkan perbuatan maksiat. Sehingga menurut   Abdurrahman as-Sa’di  
ketika menafsirkan firman Allah; 

إنَّ اهلَل لََعُفوٌّ َغُفْوٌر 60
Artinya: Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf  lagi Maha Pengampun (QS 
al-Hajj [22]: 60).

Kedua nama Allah antara al-Gafur  dengan al-Afuwwu memiliki makna yang 
hampir sama. Namun nama Allah al-Afuww memiliki makna  lebih mendalam  
daripada al-Gafur. Karena al-Gafur yang artinya pengampunan lebih bersifat 
menutupi. Sedangkan al-Afuww yang berarti  pemaafan, lebih  bersifat 
menghapuskan.  Allah  Swt.  memiliki  sifat keduanya  sekaligus, yakni  bersifat  
menutupi  kesalahan  dan  dosa juga  menghapuskan  kesalahan  dan dosa.

Dengan  kedua sifat  tersebut jelas  bahwa Allah  Swt. tidak  memiliki sifat  
dendam terhadap   semua  hamba-Nya. Tidak  ada  lagi catatan-catatan masa  
lalu terhadap hamba-Nya. Kedua  sifat antara  memaafkan  dengan mengampuni 
melekat  pada zat  Allah  Swt. Subhanallah.

Bagaimana  dengan  kita  sehari-hari ? Apa yang kita lakukan apabila  kita 
melakukan kesalahan? Atau apakah yang kita lakukan apabila  orang lain berbuat 
salah kepada kita? Menunggu orang tersebut meminta maaf ataukah kita  yang  
memberi  maaf  kepada orang  tersebut? 

Tidak banyak  orang yang dapat memberi maaf sebelum orang lain meminta 
maaf. Kebanyakan manusia memiliki rasa gengsi yang tinggi. Sehingga tidak 
mau memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Padahal  Allah  Swt. 
Maha  pemberi  maaf, sebagaimana firman-Nya;

ا قَِديًْرا 149 ْو َتْعُفواْ َعْن ُسوٍْء فَإَِنّ اهلَلَّ َكَن َعُفًوّ
َ
ْو ُتُْفوْهُ أ

َ
ا أ إِْن ُتبُْدواْ َخرْيً

Artinya: Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau 
memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, 
Maha Kuasa. (QS.AnNisa [4 ]: 149).

Memberi  maaf  kepada  orang  lain yang  berbuat  salah merupakan sifat  
kemuliaan. Siapapun yang dapat  membiasakan akan  memperoleh  kemuliaan  
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dari  Allah  Swt., yaitu Allah  Swt. memberikan pahala  yang  besar  kepada  kita  
dan kitapun  akan  terhindar  dari  berbagai  kesulitan hidup, seperti: sulit  untuk  
belajar, sulit  bergaul, perasaan  takut dan sejenisnya.

Sifat al-afuwwu yang  artinya Allah Maha  Memaafkan  mengandung  dua  
pengertian, yaitu:
a. Pemaafan  yang bersifat umum, yaitu pemaafan yang diberikan kepada 

semua orang yang berbuat maksiat  baik dari umat Islam maupun  dari orang 
kafir. Mereka tidak  ditimpakan siksa ketika bersalah atau  berdosa. Bahkan 
Allah Swt. tetap memberikan  rezeki dan kenikmatan  yang  bersifat dunia. 

b. Pemaafan dan pengampunan yang bersifat khusus, artinya hanya diberikan 
kepada  orang-orang  tertentu.  Siapakah  yang  dimaksud  dengan orang-
orang  tertentu tersebut? Yaitu orang-orang yang bertaubat nasuha. Yakni 
orang  yang  bersalah dan  setelah  bertaubat tidak  mengulangi  selamanya. 
Mereka  ini  disamping  diberikan rezeki  dan  kenikmatan  dunia juga  
diberikan harapan balasan surga  dari  Allah  Swt.

Umat  Islam  yang  meyakini  dengan  sungguh-sungguh  dan  meneladani 
sifat pemaaf   (al-Afuwwu) Allah  Swt. dalam  kehidupan  sehari-hari  secara  
ikhlas  akan  memperoleh  manfaat:
a. Mendorong  manusia untuk  meniru sifat  Allah  al-Afuwwu, sehingga manusia  

mudah  memaafkan kesalahan orang  lain  dalam    kehidupan  sehari-hari.  
Bahkan  mau  memaafkan  kesalahan  orang  lain sebelum  ia  meminta  maaf 
dengan  tanpa  merasa  gengsi karena  itu  bentuk  kemuliaan.

b. Mendorong  manusia  untuk  terus  istighfar, yakni meminta ampun kepada 
Allah Swt. baik  berbuat  salah maupun  tidak. Karena bacaan istighfar  
termasuk  kalimat  thayyibah sehingga  siapapun  yang  membiasakannya 
pasti  akan  memperoleh  kebaikan dan  kemuliaan  dari  Allah  Swt.

c. Tidak pernah berputus asa terhadap  rahmat Allah Swt., karena Allah  sangat 
mudah untuk mengampuni dosa hambaNya. Pemberian  maaf  ini  tanpa  
dibatasi  oleh waktu, tempat, dan  umur. Artinya berlaku  kapan  saja, dimana  
saja  dan  dalam  usia berapapun ketika  memiliki  kesalahan  atau  dosa dan  
mau  bertaubat Allah  Swt. akan  mengampuninya.
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3. As-Sabur

Allah  Swt. bersifat  As-Sabur artinya Allah Maha Sabar.
Sifat As-Sabur  Allah Swt. terhadap  makhlukNya dapat kita lihat  dalam 

kehidupan sehari-hari,  seperti: Allah Swt. senantiasa memberikan rezeki  
kepada  semua  hamba-Nya tanpa pilih  kasih walaupun ada diantara hamba-
Nya yang durhaka kepada Allah Swt. 

Sifat sabar Allah melebihi segala sifat sabar makhluk-Nya, seperti manusia. 
Karena Allah memiliki sifat Maha Sabar maka Allah  memerintahkan manusia 
untuk memiliki  sifat-sifat sabar. Sehingga  Allah sangat mencintai kepada 
manusia yang sabar sebagaimana firman Allah;

ابِرِيَْن 3 اَلةِۚ  إَِنَّ اهلَلَّ َمَع الَصّ ْبِ َوالَصَّ ِْيَن آَمُنوا اْسَتعِيُْنوا ْبِالَصَّ َها اَلّ ُيّ
َ
يَا أ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (QS. Al-Baqarah 
[2]: 253).

Menurut  al-Ghazali, sifat as-Sabur yang dimiliki Allah Swt. mengandung 
makna bahwa Allah tidak bersifat tergesa-gesa sehingga bergegas  melakukan 
sesuatu sebelum waktunya. Tetapi Allah Swt. meletakkan sesuatu dengan ukuran 
tertentu dan dengan aturan-aturan tertentu pula. Allah Swt. tidak menunda-
nunda sesuatu seperti orang yang malas. Allah Swt. tidak pula mempercepat 
sesuatu seperti orang yang tergesa-gesa. Segala sesuatu diletakkan pada 
tempat dan waktu yang seharusnya. 
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Sifat  sabar  Allah Swt. harus  dicontoh  oleh hamba-Nya  dalam  kehidupan 
sehari-hari. Sabar artinya tabah menghadapi ujian atau cobaan. Setiap manusia 
yang hidup di dunia akan selalu diuji oleh Allah, seperti ujian kematian, karena  
setiap  kehidupan  pasti  akan  mati,  sesuai firman-Nya;

ِّ َواْلَرْيِ فِتَْنًةۖ  ِإَوَلَْنا تُرَْجُعوَن35  ُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة الَْموِْتۗ  َوَنبْلُوُْكْم بِالَشّ
Artinya: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Kami mengujimu dengan 
keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada 
Kami (QS. Al-Anbiyaa [21]: 35)

Sikap  sabar  harus dilakukan. Ciri-ciri seseorang yang  memiliki  sifat  sabar: 
selalu bersifat lapang dada dalam  menghadapi persoalan, tidak mudah putus 
asa dalam menghadapi setiap cobaan, selalu  bersyukur  kepada  Allah  Swt. 
apabila berhasil mengahapi  persoalan dan  bertawakkal  kepada  Allah apabila 
belum  berhasil menyelesaikan persoalan. 

Ada  empat  macam  sifat  sabar  yang  harus  dimiliki oleh umat Islam dalam  
kehidupan  sehari-hari, yaitu:
a. Sabar  dalam meninggalkan perbuatan  yang tidak baik
b. Sabar dalam menjalankan kewajiban agama
c. Sabar  dalam  menghadapi  ujian, cobaan  dan musibah
d. Sabar  dalam mempertahankan kebenaran

Seseorang yang mengenal dan meneladani sifat Allah as-Sabur akan 
mengamalkan perilaku sabar dalam berbagai hal, seperti yang tercantum 
dalam Al-Quran, di antaranya bersabar dalam menghadapi cobaan dan musibah, 
menghadapi orang yang berbeda pendapat, dalam mengerjakan salat, berdoa 
dan  sebagainya.

4. Al-Halim

Pernahkah kita berpikir siapa yang menyayangi kita? Jawabannya tentu ayah 
dan ibu kita. Selain mereka ada lagi yang menyayangi kita. Dialah Allah Yang 
Maha Penyantun. Bahkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya tidak terhingga.

Bentuk kasih sayang Allah  yang  tidak  terhingga  adalah walaupun manusia  
sering berbuat salah Allah tetap memberikan kesempatan hidup dan bertaubat 
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kepada-Nya. Lihatlah orang-orang yang senang berbuat jahat, misalnya: 
mencuri, berjudi, minum-munuman keras dan sebagainya. 

Allah  memberikan rezeki kepada binatang dan tumbuhan yang kelaparan 
dengan tanpa pilih kasih. Semua kebutuhan  hidup binatang dan tumbuhan  
selalu dijamin oleh Allah, sebagaimana firman Allah Swt.

ِ رِزُْقَها َوَيْعلَُم ُمْسَتَقرََّها َوُمْسَتوَْدَعَها ُكٌّ  رِْض إِلَّ َعَ اهللَّ
َ
َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اأْل

ِف كَِتاٍب ُمبنٍِي  6  
Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang 
memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat 
penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh) (QS. 
Hud [11]: 6).

Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah, karena telah 
memberikan banyak rezeki kepada  kita. Bentuk  bersyukur  itu adalah  menambah  
taat  dalam  beribadah  kepada  Allah  Swt. dan  selalu  berbagi rezeki kepada 
orang  lain. Caranya  adalah dari  rezeki  yang  kita  terima sebagian  kecil  
diberikan  kepada yang tidak mampu. Tahukah kalian siapa  yang  termasuk  
kelompok  yang  tidak  mampu? Ya, diantara  mereka adalah:  fakir miskin, orang  
jompo, anak  yatim, termasuk anak-anak  putus  sekolah  karena  kekurangan  
biaya  sekolah. 
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 Allah Maha Penyantun adalah Allah yang selalu memberi kesempatan kepada 
orang yang berbuat salah untuk menyadari kesalahannya kemudian bertaubat 
kepada-Nya. Allah sangat sabar dan santun kepada hamba-hamba-Nya. 
Meskipun Allah mengetahui perbuatan dosa hamba-Nya, Dia masih menunda 
hukumannya. Dia selalu memberi ampunan jika orang tersebut bertaubat serta 
tetap memberikan anugerah-Nya. Allah  Swt. berfirman;

َكَسَبْت  بَِما  يَُؤاِخُذُكْم  َولَِكْن  ْيَمانُِكْم 
َ
أ ِف  بِاللَّْغوِ  اهلَلُّ  يَُؤاِخُذُكُم  ل 
قُلُوُبُكْم َواهلَلُّ َغُفوٌر َحلِيٌم 225

Artinya: Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, 
tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyantun (Q.S. Al Baqarah [2 ]: 225).

Manfaat  yang  dapat  kita  ambil  dari  Allah  Swt. bersifat  al-Halim  dalam  
kehidupan  sehari-hari adalah:
a. Kita harus berkasih sayang kepada semua makhluk Allah
b. Mudah memaafkan terhadap seseorang yang berbuat salah 
c. Menjauhkan diri dari orang yang suka  amarah atau membuat marah
d. Tidak memutus hubungan silaturrahim dengan orang yang berbuat salah 

Kembangkan Wawasanmu

Sering  kalian  temui di lingkungan  sekitar pada  hari-hari  tertentu  terdapat 
seorang pengemis datang dengan penampilan  yang  bermacam-macam. Ada  yang  
datang  dengan naik  sepeda  motor, sebagaimana layaknya  seorang menagih  
hutang  dan  ada  pula yang berjalan  kaki. Yang  berjalan  kakipun  ada  yang  
berpakaian  bagus  dengan  bentuk  fisik sempurna dan ada  pula  yang  berpakaian 
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compang-camping serta  fisik  yang  tidak  sempurna. Bagaimana  pendapat  kalian 
terhadap  mereka? Diskusikan secara  belompok  dan  tuangkan  hasilnya  pada  
kolom  berikut!

No Identitas Tanggapan Mengapa

1
Pengemis  dengan  membawa  
kendaraan  bermotor

2
Pengemis  dengan pakaian  
bagus  dan  fisik  yang  
sempurna

3
Pengemis dengan pakaian  
compang-camping  dan  fisik  
tidak  sempurna

Refleksi

Baru  saja  kalian selesai mempelajari  4 sifat  Allah Swt. yang  sangat mulia, yaitu; 
al-Gafur artinya Allah Maha Pengampun, al-Afuwwu artinya Allah Maha Pema’af, 
as-Sabur artinya Allah Maha  Sabar dan  al-Halim artinya Allah  Maha  Penyantun. 
Selanjutnya kalian  lakukan  perenungan bagaimana  kesan dan  rencana  tindak  
lanjut  kalian terhadap penguasaan  dan  penerapan  materi  tersebut  dalam  
kehidupan  sehari-hari?  Tuangkan pendapat  kalian  ke dalam kolom  berikut!
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Dari  sejumlah  materi  tentang  
empat  sifat  Allah Swt. al-Gafur, al-
Afuwwu, as-Sabur dan al-Halim yang  
telah  saya  kuasai adalah:
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

Sebagai  tindak lanjut  dan  tekad 
saya  setelah  mempelajari empat  
sifat  Allah  Swt. al-Gafur, al-Afuwwu, 
as-Sabur dan al-Halim adalah:
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

Ayo Berlatih !

1. Penilaian  Pengetahuan  

a. Pilihan  Ganda

1. Allah  Swt. Maha  mengampuni  semua  salah  dan  dosa  hamba-Nya, karena  
Allah Swt. bersifat ....
a. al-Gafur    c.  al-Aliyy
b. al-Afuwwu   d.  al-Halim

2. Sifat Allah  Swt. di dalam  mengampuni  kesalahan  dan  dosa  hamba-Nya 
tidak  mengenal
a. Kekuasaan    c.  Pilih  kasih

b. Lelah     d.  Kedudukan 

3. 

Ayat  di atas  berisi  perintah kepada  umat  manusia  agar....
a. Mohon perlindungan kepada  Allah
b. Mohon  keselamatan  kepada  Allah
c. Mohon rezeki  kepada Allah
d. Mohon ampun  kepada  Allah

4. Ajaran  Islam melarang  umat manusia  berputus  asa  sebab  kesalahan  dan 
dosa  yang dilakukan karena ....
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a. Allah  Maha  Kaya
b. Allah  Maha  Pengampun
c. Allah  Maha Kuasa
d. Allah  Maha Berkehendak

5. Di bawah  ini  merupakan  sifat  mulia  yang  harus dilakukan  oleh  manusia  
terkait  dengan  kesalahan orang  lain, yaitu....
a. Menengok  ketika  sakit
b. Mengantarkan  pulang ke rumah
c. Mema’afkan kesalahan seseorang
d. Memberi  pinjaman  buku

6. Umat  Islam  diperintahkan oleh  Allah  untuk  bersifat  pemaaf  kepada  
manusia, karena ....
a. Setiap  manusia pernah  salah
c. Setiap  manusia memiliki  kelemahan
b. Setiap  manusia memerlukan  bantuan orang  lain
d. Setiap manusia akan  meninggal  dunia

7. Seseorang  yang  mau  memaafkan  kepada  orang  yang  menganiaya  dirinya 
akan  memperoleh balasan  dari  Allah  Swt. berupa....
a. Kekayaan  yang  melimpah
b. Ilmu  yang  bermanfaat
c. Rezeki  yang  mudah
d. Surga  Allah  Swt.

8. Allah  Swt. memberikan  rezeki  kepada  semua  makhluk, karena  Allah  
mempunyai  sifat ....
a. al-Gafur   c.  al-Qadiir
b. al-Halim   d.  al-afuww

9. Sifat  al-Halim  Allah  Swt. harus  diikuti  oleh  hamba-Nya. Sehingga  ketika 
seorang  hamba  memperoleh  rezeki  dari  Allah Swt, maka  wajib ....
a. Mengajak teman bersuka  ria
b. Mengajak  teman  bermain  game
c. Membelikan  pulsa teman
d. Menyantuni kaum duafa

10. Manfaat  umat  Islam  yang  suka  menyantuni  kaum  duafa adalah....
a. Ibadahnya  diterima  oleh  Allah  Swt.
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b. Umurnya  dipanjangkan  oleh  Allah Swt.
c. Rezekinya  dimudahkan  oleh  Allah Swt.
d. Daya  ingatnya dikuatkan oleh  Allah  Swt.

b. Essay (Uraian)

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan  di bawah  ini  dengan  jawaban  yang  tepat !
1. Bagaimana  Allah  Swt. bersifat  al-Gafur  terhadap  hamba-Nya?
2. Kapan  Allah  Swt. akan  mengampuni  kesalahan atau  dosa  seorang  hamba?
3. Apakah  kalian  akan  memaafkan  kesalahan  teman  yang  membuat kalian  

sakit  hati, mengapa?
4. Sebutkan macam-macam  sabar beserta  contohnya !
5. Mengapa  umat  Islam  yang  mampu  harus  menyantuni  kaum  duafa?

2. Penilaian  sikap

 Berilah  tanda  contreng (v) pada  pernyataan-pernyataan  di bawah ini  
berdasarkan  pengamatan !

No Pernyataan Ya Tidak

1 Saya  selalu yakin  bahwa  Allah  Swt. bersifat al-Gafur 
sehingga  setiap  saat saya  mohon  ampun kepada-
Nya

2 Saya  akan  meminta  maaf  kepada  teman atas  
kesalahan  diri  saya  pada  hari  raya  Idul Fitri

3 Ketika  saya  dihina  oleh  teman spontan  saya  marah  
kepadanya

4 Saya  akan  menyantuni kaum  lemah setelah  saya  
menjadi  orang  kaya- raya

5 Allah  Swt. memberikan  rezeki  kepada  hamba-Nya  
tanpa  pilih  kasih
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3. Penilaian  keterampilan

        Catatlah 4 perilaku  teman  kalian yang  mencerminkan  sifat  Allah al-Gafur, al-
Afuwwu, as-Sabur  dan  al Halim dan  tuangkan  pada  kolom  berikut  ini !

No Nama Sifat  Allah  Swt. Jenis  perilaku

1 alGafur

2 alAfuwwu

3 asSabur

4 alHalim

Rangkuman

Dari uraian  materi  tentang sifat-sifat  Allah Swt.; al Gafur, al-Afuwwu, as-Sabur  
dan  al-Halim di atas, dapat  diambil  rangkuman  hal-hal  sebagai  berikut;
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1. Al-Gafur artinya  Allah Maha Pengampun. Allah  selalu mengampuni  
setiap dosa  hamba-Nya, bila hambanya mau bertaubat

2. Ancaman Allah kepada manusia yang berbuat dosa dan tidak 
bertaubat berupa azab di dunia dan di  akhirat

3. Al-Afuwwu artinya Allah Yang Maha Pemaaf. Dia akan memberi maaf 
dan pengampunan bila hamba-Nya memohon ampunan

4. As-Sabur artinya Allah  Maha  Penyabar. Allah Swt. sangat menyukai 
orang-orang yang sabar

5. Al-Halim artinya Allah Maha Penyantun. Meskipun Allah Swt.  mampu 
memberi azab kepada manusia yang berdosa tetapi Allah tidak 
mengazab-Nya  karena  Allah Maha Penyantun.

Janganlah  kalian  menangis karena tidak  
berharta tetapi  menangislah karena  berdosa. 
Karena  dengan menangis pertanda  menyesal  

dan  Allah  Swt. pasti  mengampuninya

Bersabarlah  kalian karena  kesabaran 
adalah  sebagian  dari  iman
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PELAJARAN-8

Belajar dari Kisah Teladan

Kompetensi  Inti

1. Menerima, menjalankan dan  menghargai  ajaran  agama  yang  dianutnya
2. Menunjukkan  perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, santun, peduli, 

dan  percaya  diri  dalam  berinteraksi  dengan  keluarga, teman, guru, 
dan  tetangganya

3. Memahami  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dengan  cara  
mengamati, menanya, dan  mencoba berdasarkan  rasa  ingin  tahu  
tentang  dirinya, makhluk  ciptaan  Tuhan  dan  kegiatannya, dan  benda-
benda  yang  dijumpainya di rumah, di  sekolah  dan  tempat   bermain

4. Menyajikan  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dalam  bahasa  
yang  jelas, sistematis, dan  logis  dalam  karya  yang  estetis dalam  
gerakan  yang  mencerminkan  anak  sehat, dan  dalam  tindakan  yang  
mencerminkan  perilaku  anak  beriman  dan  berakhlak  mulia

Kompetensi  Dasar  (KD)

1.3. Menghayati  sifat  sabar  dan taubat
2.3. Memiliki  sifat  sabar  dan  taubat  dalam  kehidupan  sehari-hari
3.3. Memahami  sifat  sabar  dan  taubat  dalam  kehidupan  sehari-hari  

sebagai  implementasi  meneladani  kisah  Nabi  Ayyub As. dan kisah  
Nabi  Adam As.

4.8.1 Menceritakan  kisah  nabi  Ayyub As. dan  Nabi  Adam  As. sebagai  
rujukan  dalam  meneladani  sifat  sabar  dan  taubat  dalam  kehidupan  
sehari-hari
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Amati Gambar

Gambar: 8.1. Ilustrasi  kesabaran  Nabi Ayub  As
Sumber: https://www.google.com

Gambar: 8.2.  Jabal Rahmah, atas  izin 
 Allah  Swt., Nabi  Adam As. bertemu  

dengan  Siti  Hawa
Sumber: https://www.google.com

Penasaran

Apabila  kalian mendengarkan  kisah  Nabi  Ayyub As. dan  Nabi  Adam As., adakah 
pertanyaan yang ada pada  benak  kalian? Ya, ada beberapa  pertanyaan, antara lain:
1. Siapakah  Nabi  Ayyub As dan Nabi Adam  As. ?
2. Kapan  Nabi  Ayyub As. dan Nabi  Adam As. hidup ?
3. Apakah  bentuk  ujian  Allah  Swt. terhadap  Nabi  Ayyub  As. dan Nabi  Adam As.?
4. Mengapa  Allah  Swt. menguji  Nabi  Ayyub  As. dan  Nabi  Adam As. ?
5. Terkenal  sebagai apakah  Nabi  Ayyub As. dan  Nabi  Adam As.?
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Buka Cakrawalamu

Bacalah  secara  seksama  kisah  nabi Ayyub  As. dan  Nabi  Adam  As. berikut  ini !

1. Kisah  Nabi Ayyub As.

Ayo  kita  baca  dengan  seksama setelah  itu, mari  kita  diskusikan apa hikmah  
yang  dapat  diambil dari kisah Nabi Ayyub As. dalam  kehidupan  sehari-hari !

Nabi Ayyub As. (hidup sekitar tahun 1540-1420 SM)  adalah  salah    seorang  
Nabi yang ditugaskan oleh  Allah  Swt. untuk berdakwah kepada Bani Israil dan 
Kaum Amoria (Aramin) di Haran, Syam. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 
1500 SM. Nabi Ayyub As. terkenal sebagai seorang nabi yang paling sabar ketika 
mendapatkan cobaan dari Allah Swt.

Sebelum Nabi Ayub As. mendapat ujian yang berat dari AllahSwt. salah seorang 
malaikat telah berkata; Aku tidak pernah melihat seorang manusia yang hidup di 
atas bumi Allah yang lebih baik dari Nabi Ayub As. Dia adalah seorang mukmin 
sejati dan ahli ibadah yang tekun. Walaupun mempunyai harta yang banyak 
dipergunakan untuk menolong fakir miskin. Sehari-harinya senantiasa   untuk 
beribadah  sujud kepada Allah Swt. dan bersyukur atas segala nikmat yang telah 
diterimanya.

Percakapan para malaikat yang memuji-muji Nabi Ayub As. didengarkan  oleh Iblis. 
Sehingga Iblis  segera  mendatangi Nabi  Ayyub As. untuk menggodanya dengan   
berbagai cara.

Diantara cara  yang  dilakukan oleh Iblis adalah menghasud  Nabi Ayyub As., seraya 
berkata; Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayyub yang menyembah, bertasbih dan 
bertahmid menyebut nama-Mu, sebetulnya ia tidak ikhlas dan tidak setulus hati 
kerana cinta dan taat pada-Mu. Ia melakukan karena takut akan kehilangan semua 
kenikmatan  yang telah Engkau berikan”. Lalu Allah berfirman: “Sesungguhnya 
Ayub adalah seorang hamba-Ku yang sangat taat kepada-Ku. Ia seorang mukmin 
sejati apa yang ia lakukan untuk mendekatkan dirinya kepada-Ku adalah semata-
mata didorong oleh iman yang teguh dan taat yang bulat kepada-Ku." Silakan iblis 
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untuk menggoda Nabi Ayub As. yang terkenal sebagai seorang yang beriman dan 
bertakwa walaupun Kami  uji  dengan  kemiskinan.

Iblispun  menyamar sebagai seorang laki-laki  dan mendatangi  Nabi  Ayyub  
As. seraya  berkata; "Sungguh malang nasibmu wahai Ayub, dulu kamu orang 
kaya  sekarang kamu miskin. Kasihan sekali dengan kamu." Tetapi Nabi Ayub 
As. menjelaskan dengan penuh ketabahan."Segala puji bagi Allah, Allah telah 
memberikan kepadaku nikmat dan  nikmat itu adalah milik Allah sehingga  apabila 
Allah menghendaki sewaktu-waktu  nikmat dapat  diambil kembali oleh  Allah 
Swt". 

Ketika Allah Swt. menguji lagi ketabahan Nabi Ayub As. dengan kematian  anak-
anaknya  yang saleh  pada saat  terjadi gempa  bumi  yang dahsyat Iblispun  datang 
kembali  untuk  menghasut Nabi Ayub As., seraya  berkata; "Wahai Ayub, apa yang 
ada padamu  harta benda dan anak-anak kamu semuanya telah diambil kembali 
oleh Allah. Nabi Ayub As. menjawab dengan penuh rendah hati, "Anak-anak itu 
adalah milik Allah. Dia yang menghidupkan dan Dia juga yang mematikan. Segala 
puji bagi Allah." Nabi Ayub As. tidak putus asa kepada Allah Swt., walaupun telah 
kehilangan segala-galanya sepanjang  tidak kehilangan cinta kepada Allah Swt. 
Karena  dengan ujian  yang  bertubi-tubi  tersebut,  Nabi  Ayyub As. bagaikan 
emas  semakin digosok semakin bersinar dan  cemerlang. Karena Nabi Ayyub As.  
semakin  yakin  bahwa  semua yang  terjadi  adalah ujian  dari Allah Swt.  
Namun Iblispun semakin bersemangat untuk menyesatkan  Nabi Ayyub As. Kini 
gilirannya Iblis  menemui dan menghasud isteri Nabi Ayub As. yang terkenal sangat 
setia kepada suaminya. Melalui cara  yang jitu ini, akhirnya  Rahmah  istri Nabi  
Ayyub As. terpedaya oleh iblis agar meninggalkan suaminya yakni  Nabi Ayyub As. 

Sebelum meninggalkan Nabi Ayub As, Rahmah berkata  kepada suaminya,"Wahai 
suamiku, sampai kapankah Tuhanmu mengazabmu! Dulu kita senang kita dikelilingi 
dengan anak-anak yang saleh dan kesenangan harta benda yang banyak sehingga 
kita dipandang tinggi oleh masyarakat. Namun kini kita  menjadi  begini. Mengapa 
engkau tidak mohon kepada Tuhan wahai suamiku, agar Tuhan membebaskan kita 
dari  segala  bentuk  kesusahan ini."

Nabi Ayub As. memberi jawaban dengan pertanyaan: "Wahai isteriku kau menyesali  
anak-anak yang telah pergi, harta yang telah habis dan penyakit yang menimpaku 
diriku ini. Aku ingin bertanya, berapa lama Allah memberikan kehidupan yang 
senang  dengan segala harta, kemewahan, anak-anak dan kesehatan?". Selama 80 
Tahun",  jawab Rahmah singkat. Nabi Ayub bertanya lagi, " Wahai isteriku, berapa 
lama kita menderita dan sengsara dimuka bumi Allah ini?" Selama 7 tahun, " jawab 
Rahmah. Lalu Nabi Ayub As. berdoa kepada Allah Swt. dengan rendah hati: "Wahai 
Allah, aku malu untuk memohon agar Engkau membebaskan aku dari penderitaan 
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dan kesusahan ini. Aku malu, karena nikmat yang telah Engkau berikan kepada 
kami selama 80 tahun sama sekali tidak sebanding dengan kesusahan yang  aku 
alami selama 7 tahun ini." 

"Wahai Allah, sesungguhnya isteriku telah dihasut setan, sehingga  berbuat  
maksiat, seandainya aku diberikan kesembuhan  pasti akan aku cambuk  isteriku 
100 kali sebagai hukuman."

Wahai isteriku Rahmah, aku sekarang tidak akan makan dan minum kecuali dari 
tanganku  sendiri ! Aku tidak akan lagi meminta tolong  kamu wahai isteriku, 
tinggalkan diriku dalam menerima ketentuan  Allah Swt.  

Dalam  kesendirian itu, Nabi Ayyub As. terus  berdoa, sebagaimana  Allah  Swt.  
berfirman;

83  فَاْسَتَجبَْنا َلُ  اِحِنْيَ ُّ َواَنَْت اَرَْحُم الرَّ ِنَ الضُّ ْ َمسَّ ّنِ
َ
َواَيُّوَْب اِذْ ناََدى َربَُّه أ

ٍ َواَتَيْناَهُ اَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم رَْحًَة ِمْن ِعنِْدنَا َوذِْكَرى  فََكَشْفَنا ماَ بِهِ ِمْن ُضّ
لِلَْعابِِدْيَن84  

Artinya: Dia (Ayyub As) berdoa kepada TuhanNya; Sesungguhnya telah menimpaku 
bencana, dan Engkau  Maha  Penyayang diantara Penyayang. Maka Kami  kabulkan 
(doa Nabi Ayyub As) dan  Kami hilangkan bencana  Nabi Ayyub As dan  Kami  berikan  
kepadanya keluarga seperti  sediakala dan  hal  tersebut merupakan peringatan  bagi  
orang-orang yang beribadah (QS.Al-Anbiya (21): 83-84). 

Doa  nabi  Ayyub As. dikabulkan  oleh  Allah Swt. sebagaimana firman-Nya;

اٌب 42  اُْرُكْض بِرِْجلَِك َهَذا ُمْغتََسٌل بَارٌِد َوَشَ
Artinya: (Allah  berfirman kepada  Ayyub); hentakkanlah dengan  kakimu ini (air) 
yang sejuk  ini  untuk mandi  dan  untuk  minum (QS. Shad [38]: 42)

Nabi Ayyub As. menghentakkan kakinya ke tanah kemudian memancarlah mata 
air yang dingin dan  diminum  serta  untuk  mandi. Allahu Akbar, penyakit  kulit  
Nabi Ayyub As. sembuh seketika, seperti sedia  kala. Dan  ini  adalah mukjizat dari  
Allah  Swt., yaitu  peristiwa  yang  luar  biasa  yang  datang  dari  Allah dan  hanya  
diberikan  kepada para nabi  dan Rasul Allah  Swt. 
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Terhadap  nazar kepada  istrinya kalau  Allah  memberikan  kesembuhan akan  
mencambuk  istrinya  sejumlah  100 kali, Allah  Swt. berfirman;

اِنَُّه  اْلَعبُْد  نِْعَم  َصابًِرا  وََجْدنَاهُ  اِنَّا  َتَْنْث  َوَل  بِهِ  فَاْضِْب  ِضْغًثا  بَِيِدَك  وَُخْد 
اٌب  44  اَوَّ

Artinya: Dan  ambilah dengan  tanganmu seikat (rumput) lalu  pukulkan (kepada 
istrimu) dan janganlah  kamu  melanggar  sumpah. Sesungguhnya telah  Kami dapati 
dia orang  yang  sabar, (Dia) adalah  sebaik-baiknya  hamba dan  sesungguhnya  Dia  
adalah  orang  yang  kembali (QS. Shad [38]: 44).

Akhirnya nabi Ayyub As. pulih  kembali  seperti  semula setelah sukses   menghadapi  
segala  ujian  dan  cobaan  dari  Allah. Sehingga  Nabi Ayyub As. terkenal  sebagai  
seorang  Rasul  yang  paling  sabar. 

       
Dari kisah  Nabi  Ayyub As. tersebut  hikmah apakah  yang  dapat  kalian 

ambil ? Tentu banyak  sekali kan?  Ya, diantara hikmah  tersebut adalah: 
a. Kita hendaklah beriman kepada Allah Swt. dengan iman  yang benar. Yaitu 

yakin terhadap ketentuan takdir dari Allah Swt., karena  semua  manusia  
adalah  milik  Allah  Swt. Semua yang  terjadi  pasti  datang  dari  Allah  dan  
semua pasti akan membawa manfaat yang  terbaik. Setiap  manusia  tidak  
dapat terlepas  dari  ujian atau  cobaan  dari   Allah  Swt.

b. Kita hendaklah sabar dalam menghadapi  segala  cobaan  dari  Allah Swt. 
Karena Allah Swt. akan sentiasa bersama hamba-Nya yang  beriman  dan  
bertaqwa. Firman Allah Swt.  

نُْفِس 
َ
َواأْل ْمَواِل 

َ
اأْل ِمَن  َوَنْقٍص  َواْلُْوِع  اْلَوِْف  ِمَن  بَِشيٍْئ  َونَلَبْلَُونَُّكْم 

ابِرِيَْن 155  ِ الصَّ َواثلََّمَراِت َوبَِشّ
Artinya: Dan sungguh  Kami akan  menguji kalian dengan sesuatu dari  ketakutan, 
dan kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikan  berita 
gembira kepada orang-orang  yang sabar (QS. al-Baqarah [20]:155) 
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c. Ingat  dan  sadarilah bahwa setiap ada  kesusahan pasti ada kegembiraan. 
Sebagaimana  firman Allah Swt.

ا  6  إِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً
Artinya: Sesungguhnya bersama kesulitan itu, ada kemudahan (QS. Al Insyirah [94]: 
6).

d. Setiap penyakit pasti  ada obatnya. 
 Rasulullah Saw. telah bersabda yang artinya Bahwa Allah telah menurunkan 

penyakit dan obat dan dijadikan setiap penyakit itu ada obatnya, berobatlah 
tetapi jangan berobat dengan benda-benda yang haram (HR. Abu Daud). 

 e. Isteri  yang  salehah akan senantiasa bersama suaminya dalam  keadaan suka  
dan  duka, seperti: dalam  keadaan  sakit  atau dalam  menghadapi  berbagai 
ujian dari  Allah  Swt.

Menurut  Nabi  Muhammad  Saw., sabar ada  tiga  macam yang  harus  dilakukan 
oleh  umat  Islam, yaitu:
1. Sabar  dalam  menghadapi  musibah
2. Sabar  dalam mematuhi perintah Allah Swt.
3. Sabar  meninggalkan  perbuatan  maksiat

             
 Menjadi orang  yang sabar adalah  sulit akan  tetapi harus  dilatih  dan  

dibiasakan. Karena hanya  dengan  kesabaran Allah Swt. memberikan 
keberuntungan. Firman Allah Swt.

واْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َواَتُّقواْ اهلَلَّ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن 200   ِْيَن َءاَمُنوا اْصِبُ َها اَلّ ُيّ
َ
يَاأ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran 
kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan bertakwalah 
kepada Allah supaya kalian beruntung (QS. Al-Imran [ 3]: 200).

Sabar merupakan  sifat  mulia sehingga  umat Islam  yang  memiliki  sifat  
sabar  akan memperoleh  banyak  kemuliaan, antara  lain:
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1. Dapat menjadikan  manusia dekat dengan Allah
2. Dapat  memperoleh berita yang menyenangkan
3. Dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berdosa karena orang  

yang  bersabar dapat  terhindar  dari  dosa
4. Memperoleh pahala  yang berlipat ganda karena  pada umumnya sulit  

menjadi orang yang  sabar, sehingga  apabila  ada  orang  yang sabar akan  
memperoleh  pahala  yang  besar

5. Dapat  memperoleh  kesuksesan  dunia  dan  akherat

2. Kisah  Nabi  Adam As.   

Ayo  kita  baca  kisah  Nabi  Adam  As.  secara  seksama !

Nabi Adam As. hidup selama 930 tahun (sekitar 3760-2830 SM), sedangkan Siti 
Hawa lahir ketika Adam berusia 130 tahun. Menurut cerita para ulama Hawa 
diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam sebelah kiri sewaktu dia 
masih tidur  sehingga pada saat dia bangun Hawa sudah berada di sampingnya. 

Nabi Adam As. diberi kesempatan oleh Allah untuk tinggal di surga bersama  Siti 
Hawa, sebagaimana firman-Nya;

َوقُلَْنا يَآََدُم اْسُكْن اَنَْت َوَزوُْجَك اْلَنََّة َوُكَ ِمنَْها رََغًدا َحيُْث ِشئُْتَما َوَل 
الِِمنْيَ 35 َجَرةَ َفَتُكْوناَ ِمَن الظَّ َتْقَرَبا َهِذهِ الشَّ

Artinya: Hai Adam, diamilah olehmu dan isterimu surga ini dan makanlah makanan-
makanan  yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai dan janganlah kamu 
dekati pohon ini  yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim (QS. 
Al-Baqarah [2 ]: 35).

Firman  Allah  Swt.  di atas  dijadikan  peluang  bagi  Iblis untuk  menyesatkan Nabi  
Adam As. dan  Siti  Hawa  untuk menjadi pengikutnya di neraka. Karena Iblis  telah  
durhaka kepada  Allah  Swt., sehingga dengan kesombongannya Allah menghukum 
Iblis dengan mengusirnya dari surga, keluar dari barisan para malaikat, di kutuk  
dan laknat oleh Allah Swt. sampai hari kiamat  serta Iblis dan  keturunannya  
dijamin menjadi penghuni neraka yang abadi.
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Menerima hukuman dari  Allah Swt., Iblis  tidak mau bertaubat. Bahkan  
menampakkan kesombongannya seraya mohon kepada Allah untuk diberi 
kehidupan yang kekal hingga kiamat. Allah memperkenankan permohonan itu. 
Dan Iblis juga mengancam akan menyesatkan dan membujuk Adam beserta 
keturunannnya dari segala arah untuk meninggalkan jalan yang lurus dan 
menempuh jalan yang sesat. Allah kemudian berfirman bahwa setan tidak akan 
sanggup menyesatkan hamba-Ku yang beriman dengan sepenuh hati dan  ikhlas.

Dengan tipu  daya  dan  sumpah  serapahnya,  Iblis  akhirnya  berhasil 
menjerumuskan Nabi  Adam As. dan  Siti  Hawa untuk mengambil  dan  memakan  
buah khuldi. Padahal itulah yang dilarang oleh  Allah Swt. Sehingga  ketika Adam 
As. dan Siti Hawa memakan buah khuldi dari pohon di dalam surga hilanglah 
semua kenikmatan surga. Tidak ada  sedikitpun yang tersisa dari kenikmatan 
surga tersebut, kecuali simbol kehormatan dan mahkota. 

Dalam  keadaan  demikian, Adam berpaling kepada Hawa seraya menangis dan 
berkata, Bersiap-siaplah kamu untuk keluar dari sisi Allah. Ini adalah awal dari 
sial yang tergolong maksiat. Hawa berkata, Wahai Adam Aku tidak menyangka 
kalau ada makhluk yang berdusta dengan bersumpah atas nama Allah yaitu  Iblis 
telah bersumpah kepada keduanya tentang pohon tersebut. 

       Semenjak itu Nabi  Adam As. beserta  istrinya terus   melantunkan doa kepada 
Allah Swt. dengan ungkapan  doa berikut;

نُْفَسَنا َواِْن لَْم َتْغفِْرنَلاَ َوتَرَْحَْنا نَلَُكْوَننَّ ِمَن اْلَاِسِيَْن 23
َ
َربََّنا َظلَْمَنا أ

artinya: Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau 
tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami 
termasuk orang-orang yang rugi (QS. Al-A’raf [7]: 23).

    Doa  dan  taubat Nabi  Adam As. dan  istrinya  telah diterima  oleh  Allah Swt., 
sehingga ketika Adam dan  istrinya turun ke dunia telah terampuni dosa-dosa 
tersebut.
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Gambar: 8.5. Menyesali dosa dengan  tekun  membaca  Istighfar

Dari kisah tersebut pelajaran  apakah  yang paling  berharga dan dapat kita 
ambil dari kisah teladan Nabi Adam As.? Ya, bagi seseorang yang telah terlanjur 
melakukan maksiat dan berbuat dosa besar tidak seharusnya berputus asa dari 
rahmat dan ampunan Allah. Rahmat dan ampunan Allah Swt.  masih  sangat  terbuka 
untuk hamba-Nya. Karena  itu segera untuk  bertaubat dan  jangan  menunda-nunda 
waktu. Bertaubat  merupakan  perintah  Allah  Swt.

ّيَِئاِت َوَيْعلَُم َما َتْفَعلُْوَن  25 ِي َيْقَبُل اتلَّْوَبَة َعْن ِعَبادِهِ َوَيْعُفْو َعِن السَّ َوُهَو الَّ
Artinya: Dan Dialah (Allah) yang menerima taubat dari hamba-hambaNya dan  
memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Asy 
Syura [42]: 25).

Di dalam ajaran  Islam  telah  diterangkan tata- cara  bertaubat  yang  diterima  
oleh  Allah  Swt. atau taubatan  nasuha. Tata  cara  tersebut  adalah:
a. Menyesal, menginsafi  dan berniat tidak akan mengulangi dosa yang pernah  

dilakukan
b. Beristigfar memohon ampun  kepada   Allah Swt.
c. Segera  beramal kebaikan
d. Bersyukur  terhadap  nikmat Allah Swt
e. Berdoa memohon kesejahteraan hidup di dunia  dan  di akherat
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Umat  Islam  yang  gemar  bertaubat akan  memperoleh  banyak  manfaat, 
antara  lain:
a. Hati  menjadi  tenang
b. Belajar  cepat  paham  dan  daya  ingat  menjadi  kuat
c. Terampuni  dosa-dosa  oleh  Allah  Swt.
d. Menjadikan  doa  mudah  dikabulkan  oleh Allah  Swt.
e. Dicintai  oleh  Allah  swt.
f. Masuk  surga atas  rida  Allah  Swt.        

Kembangkan Wawasanmu

Setelah  kalian  membaca kisah  Nabi  Ayyub As. dan Nabi Adam As., apakah  
kesan  dan  tekad  kalian? Tuangkan  pendapatmu pada  kolom  berikut !

Kesan  dan tekad  dari kisah  
Nabi  Ayyub As.

Kesan  dan  tekad  dari  kisah 
Nabi Adam As.

Kesan saya dari  kesabaran  Nabi  
Ayyub As. adalah:
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

Kesan saya  dari sifat  bertaubat  Nabi  
Adam As. adalah:
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

Tekad  saya dari  kisah  Nabi  Ayyub 
As. 
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

Tekad  saya  dari  sifat bertaubat  Nabi  
Adam As., adalah:
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Refleksi

Setelah  kalian  selesai  mempelajari  kisah kesabaran  Nabi  Ayyub As. dan  
taubatnya  Nabi  Adam As,   bagaimana  tanggapan  kalian apabila  ada sekelompok  
anggota  masyarakat menyelesaikan persoalan  dengan  cara   berdemo dan  apakah 
perilaku  terbaik  yang  harus  dilakukan setelah berdemo dengan  menghujat  
banyak  pihak? Diskusikan  bersama  teman  kalian dan  tulis  kesimpulannya   pada  
kolom berikut !  

Hasil  kesimpulan  kelompok  saya:
Apabila  ada sekelompok  masyarakat  
yang  menyelesaikan  masalah  
dengan  berdemo adalah: 
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

Hasil  kesimpulan  kelompok  saya:
Yang  segera  dilakukan  oleh  
sekelompok  masyarakat  setelah  
berdemo dengan  menghujat  banyak  
orang  adalah:
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Ayo Berlatih !

1. Penilaian  Pengetahuan  

a. Pilihan  Ganda

1. Seorang  Nabi dan  utusan  Allah  Swt. yang  sangat  terkenal  dengan  sifat  
sabar  adalah ....
a. Nabi  Musa As.   c.  Nabi Dawud  As.
b. Nabi  Ayyub As.   d.  Nabi  Isa  As.

2. Menurut  sejarah Nabi  Ayyub As. hidup  pada  tahun ....
a. 1500-1390 SM   c.  1530-1410 SM
b. 1510-1400 SM   d.  1540-1420 SM

3. Ujian pertama  kali  yang  diberikan  oleh  Allah  Swt. kepada  Nabi  Ayyub As.  
adalah ....
a. Semua  anaknya  meninggal
b. Sakit  kulit  menahun
c. Sirnanya  seluruh  kekayaan
d. Istri   yang  durhaka

4. Nama  istri  Nabi  Ayyub As. yang  durhaka  adalah ....
a. Zaitun     c.  Aisyah 
b. Rohmah    d.  Hasanah 

5. 
 

Ayat  tersebut  berisi  tentang ....  
a. Kekuatan  Nabi  Ayyub As. dalam  menerima ujian  dari  Allah  Swt.
b. Cara  bertaubat  Nabi  Ayyub As.
c. Doa  Nabi  Ayyub  As. kepada  Allah  Swt.
d. Obat  penyakit  Nabi Ayyub As.
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6. Nabi  dan  utusan  Allah Swt. yang  pertama  kali di dunia  adalah ....
a. Nabi  Adam As.   c.  Nabi  Musa  As.
b. Nabi  Ibrahim As.  d.  Nabi  Dawud  As.

7. Menurut  tafsir ulama atas ayat-ayat al-Qur'an, Allah  Swt. menciptakan Siti  
Hawa sebagai  istri  Nabi  Adam As. adalah ....
a. Dari  tanah   c.  Dari  api
b. Dari udara   d.  Dari tulang rusuk

8. Di bawah  ini yang tidak  termasuk bentuk  kemurkaan  Allah  Swt. kepada  
Iblis  adalah ....
a. Diampuni  dosanya
b. Dikeluarkan  dari  Surga
c. Dijamin  masuk  neraka  selamanya
d. Dikeluarkan  dari  kelompok  bangsa  malaikat

9. Penyebab  Nabi  Adam As. dikeluarkan  dari  Surga  oleh  Allah  Swt. adalah....
a. Memakan  buah  khuldi
b. Kurang  bersujud  kepada  Allah  Swt.
c. Bermusuhan  dengan Iblis
d. Kurang  banyak  membaca Istighfar

10.  
Bagi  Nabi  Adam As., QS. Al-A’raf: 23  di  atas  merupakan ....
a. Keluhan  Nabi  Adam As.
b. Laporan  Nabi  Adam As.
c. Tangisan  Nabi  Adam As.
d. Doa  dan  penyesalan  Nabi  Adam As.

b. Essay (Uraian)

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan  di bawah  ini  dengan  jawaban  yang  tepat !
1. Siapakah  Nabi  Ayyub As.?
2. Bagaimana  kekuatan  iman  Nabi  Ayyub  As.?
3. Sebutkan 3  manfaat  dari  mempelajari  kisah  Nabi  Ayyub  As.!
4. Mengapa  Iblis  sombong  dan  durhaka  kepada  Allah  Swt.?
5. Sebutkan tata  cara  taubatan nasuha  (taubat  yang  diterima)!
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Rangkuman

1. Nabi  Ayyub As. merupakan utusan  Allah  Swt. yang  terkenal  sebagai  
teladan  dalam  kesabaran

2. Setiap  manusia  yang  hidup  di dunia ini tidak  pernah terlepas  dari  
ujian, cobaan dan musibah dari  Allah. Sikap  yang  terbaik  dalam  
menghadapi  segala  ujian  dari  Allah  adalah  sabar

3. Sabar  ada  tida  macam, yaitu: 
(a) sabar  dalam  menghadapi ujian, cobaan  dan  musibah dari  Allah, 
(b) sabar  dalam melaksanaan  ketaatan  kepada  Allah dan  
(c) sabar  dalam  meninggalkan  maksiat

4. Nabi  Adam  As. sangat  terkenal  sebagai  teladan  dalam bertaubat  
kepada  Allah  Swt.

5. Setiap  manusia  yang  bersalah dan  berdosa, wajib  bertaubat  kepada  
Allah Swt.

6. Tata-cara  taubatan  nasuha  adalah: 
(a) menyesali  atas  kesalahan atau dosa yang  telah  berlalu,
(b) membaca  istighfar, 
(c) segera  beramal  kebaikan, 
(d) bersyukur  kepada  Allah  dan
(e) berdoa  untuk  meraih  kesejahteraan dunia  dan  akherat.
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Sebaik-baik manusia  adalah yang  bersalah  
dan berdosa  dan  segera  bertaubat

Sabar  menjadikan  seseorang subur dan  
tergesa-gesa  menjadikan  seseorang binasa
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PELAJARAN-9

Besarnya Manfaat Berakhlak
terhadap Lingkungan

Kompetensi  Inti

1. Menerima, menjalankan dan  menghargai  ajaran  agama  yang  dianutnya
2. Menunjukkan  perilaku  jujur, disiplin, tanggung  jawab, santun, peduli, 

dan  percaya  diri  dalam  berinteraksi  dengan  keluarga, teman, guru, 
dan  tetangganya

3. Memahami  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dengan  cara  
mengamati, menanya, dan  mencoba berdasarkan  rasa  ingin  tahu  
tentang  dirinya, makhluk  ciptaan  Tuhan  dan  kegiatannya, dan  benda-
benda  yang  dijumpainya di rumah, di  sekolah  dan  tempat   bermain

4. Menyajikan  pengetahuan  faktual  dan  konseptual  dalam  bahasa  
yang  jelas, sistematis, dan  logis  dalam  karya  yang  estetis dalam  
gerakan  yang  mencerminkan  anak  sehat, dan  dalam  tindakan  yang  
mencerminkan  perilaku  anak  beriman  dan  berakhlak  mulia

Kompetensi  Dasar  (KD)

1.4. Menghayati  akhlak  yang  baik terhadap  binatang dan  tumbuhan 
dalam  hidup  sehari-hari

2.4. Memiliki  akhlak  yang  baik  terhadap  binatang  dan  tumbuhan  dalam 
hidup  sehari-hari

3.4. Memahami  akhlak  yang  baik  terhadap  binatang  dan  tumbuhan  
dalam  kehidupan  sehari-hari

4.4. Menyajikan  contoh  akhlak  yang  baik  terhadap  binatang  dan  
tumbuhan  dalam  kehidupan  sehari-hari
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Amati Gambar

Gambar: 9.1. Indahnya  lingkungan  alam  semesta, 
sentuhan tangantangan  insan  beriman

Gambar: 9.2. Keharmonisan  sebagai  wujud  
akhlak baik manusia  terhadap binatang
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Penasaran

Setelah  kalian  mengamati  gambar-gambar  di  atas, adakah  pertanyaan-
pertanyaan  yang  kalian  sampaikan? Ya, tentu ada.  Pertanyaan-pertanyaan  
tersebut  adalah: 
1. Bagaimana  sikap  terbaik  manusia  terhadap  binatang dan tumbuh-tumbuhan  

yang  ada  di  sekitar  kita ?
2. Mengapa  binatang  dan tumbuh-tumbuhan  seperti  pada  gambar  di  atas 

dapat hidup dengan  subur?
3. Apakah  manfaat  akhlak  baik  manusia  terhadap  binatang  dan  tumbuh-

tumbuhan?
4. Bagaimana  akibat  yang  terjadi  apabila  manusia  tidak  berakhlak  baik terhadap  

binatang  dan tumbuh-tumbuhan?

Buka Cakrawalamu

Bacalah  dua  teks   berikut !
1. Pentingnya  menanam  pohon

Kita mungkin mengeluh dengan cuaca yang panas yang membuat kita tidak 
bisa berlama-lama di luar. Atau mengeluh pada banjir yang sudah menjadi 
langganan setiap tahun. Pernahkah kita pikirkan bahwa semua  berhubungan 
dengan keberadaan pohon?

Pohon yang mungkin sering menyusahkan kita, karena daunnya yang 
berserakan. Pohon yang akarnya sering merusak tembok rumah kita. Sehingga 
kita lebih suka menebangnya. Mungkin kita menyelesaikan masalah kecil ini, 
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tetapi kita malah membuat  masalah besar lainnya. Karena ketiadaan pohon 
menyebabkan iklim menjadi lebih panas dan banjir yang menjadi langganan 
setiap tahun.

Maka solusi dari masalah besar, yaitu cuaca panas dan banjir adalah  dengan 
menanam pohon, sekaligus mencegah setiap tangan yang akan menebangnya. 
Kita harus berkata tidak  terhadap  penebangan pohon dan mulai menanam 
pohon. Sudahkah kita  menanam pohon ? Ayo  kita  segera  menanam  pohon 
agar  memperoleh  banyak manfaat, yaitu:
a. Mengurangi pemanasan global.
 Cuaca yang semakin panas hanya bisa dikurangi dengan menanam pohon. 

Pohon akan mengurangi emisi karbon, karena jumlah karbon yang meningkat 
sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Pohon menyerap karbon 
dan polusi dari udara ini.

b. Mengurangi banjir.
 Pohon adalah tandon air alami. Dengan menanam pohon akan menambah 

tandon air alami, sehingga bisa mengurangi air yang melimpah selama 
musim hujan.

c. Mengurangi biaya listrik.
 Dengan menanam pohon di lingkungan kita, akan membuat lingkungan 

menjadi lebih sejuk. Dan membuat angin yang bertiup ke rumah kita menjadi 
lebih sejuk sehingga akan mengurangi penggunaan AC atau  kipas pendingin 
di rumah kita. 
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d. Menurunkan pencemaran lingkungan.
 Pohon berfungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. 

Sehingga keberadaan pohon akan mengurangi polusi dan pencemaran yang 
ada di lingkungan kita.

e. Meningkatkan kualitas hidup.
 Pohon menciptakan keindahan, kesejukan dan ketenangan. Dengan  

demikian  pohon  dapat  meningkatkan kualitas hidup bagi yang tinggal di 
dekatnya. Banyak rumah sakit menanam pohon di sekitar ruangan rawat 
inapnya karena akan mempercepat proses pemulihan dan pasien menjadi 
cepat sembuh.

f. Membuat anak lebih mudah belajar.
 Di lingkungan sekolah yang pepohonannya rimbun dan hijau memberi 

ketenangan bagi anak-anak dalam belajar. Sehingga mudah menghafal 
dan mempermudah proses belajar. Sebaliknya, lingkungan  sekolah  yang  
gersang, udara  menjadi  panas dan  membuat  anak gerah serta  sulit  untuk  
konsentrasi  dalam  belajar.

2.  Bahayanya pembalakan  liar        

Pembalakan liar atau penebangan liar, dalam bahasa Inggris illegal 
logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang 
merupakan bentuk ancaman  dan terjadi disekitar perbatasan yang tidak sah 
atau tidak memiliki izin dari  penguasa  setempat.

Gambar: 9.3. Banjir  dan  kebakaran  kerap  terjadi, akibat  dari pembalakan  liar
Sumber: https://hijaunegaraku.files.wordpress.com
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Pembalak Penebangan pohon yang  dilakukan  secara liar, dapat  berakibat  
buruk terhadap  manusia  dan  kehidupannya.  Diantara  dampak  buruk  dari  
penebangan  pohon  secara liar:
a. Apabila  hujan, mudah  terjadi tanah longsor karena tanah tidak mampu lagi 

menahan air seluruhnya tanpa  bantuan dari akar pohon
b. Mudah  terjadi  musim  kemarau, karena tidak ada lagi akar pohon yang bisa 

menyimpan cadangan air sehingga tanah menjadi tandus.
c. Tejadinya pemanasan global (global warming) yang akan mengakibatkan 

menipisnya lapisan  ozon di bumi kita ini. Hal tersebut sangat berbahaya    
bagi  kehidupan manusia.

d. Memicu punahnya hewan-hewan yang tinggal di hutan,  karena tempat 
tinggalnya (hutan)  habis ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung 
jawab

Dari  dua  bacaan  di  atas, memberikan  pelajaran  kepada  kita. Pada  bacaan  
pertama mendorong  kita  untuk  gemar  menanam sehingga  dapat  memberikan  
banyak  manfaat  kepada makhluk  lain. Bukankah kita diperintahkan  untuk  
menjadi  manusia  terbaik, yakni  manusia  yang  dapat  memberikan  manfaat 
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sebanyak-banyaknya  kepada  pihak  lain? Karena  itu, mari  kita  budayakan  
menanam. 

Pada bacaan  kedua, mengingatkan  kepada  kita jangan  sekali-kali  melakukan 
pembalakan  liar  atau  pemotongan pohon-pohonan secara  liar. Karena  hanya  
akan  mendatangkan  bencana  untuk  kita  sendiri.

Setiap  manusia harus  berusaha menjadi  manusia  yang  terbaik, karena  
buahnya akan  kita petik  sendiri.  Manusia  yang  terbaik  adalah manusia  
disamping  harus berakhlak  baik  terhadap  Allah  Swt., terhadap sesama  
manusia juga  terhadap  binatang  dan  tumbuh-tumbuhan.

Binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda di sekitar  kita yang tak 
bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah Swt. dan  memberikan  manfaat  
kepada  manusia. Karena  tidak  ada  sedikitpun ciptaan  Allah Swt. yang sia-sia 
bagi  manusia. Firman  Allah  Swt.

...َربََّنا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطاًل..  191
Artinya: ...wahai  Tuhan  kami, tidaklah  Engkau  ciptakan ini  sia-sia...(QS. Al-Imran 
[3]: 191).

Karena  itu semua yang  ada  di lingkungan  sekitar  kita  harus  diperlakukan  
secara baik. Sehingga memberikan manfaat  yang  sangat  baik  kepada  manusia. 
Karena  hakekat  dari  semua  alam  semesta  ini  adalah  untuk  manusia. Firman  
Allah  Swt.

وََجَعلْناَ لَُكمء فِيَْها َمَعايِْش َوَمْن لَْسُتْم َلُ بَِرازِقنِْيَ 20          
Dan Kami menjadikan bagi  kalian di dalamnya (bumi) sumber penghidupan, dan 
(kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi 
rezki kepadanya (Q.S. Al Hijr [15]: 20 

Akhlak baik manusia  kepada binatang  adalah memberi makanan  dan  
minuman  sesuai  kebutuhan, memberikan  lingkungan udara  segar, mengobati  
apabila  diserang penyakit dan  sejenisnya.  Apakah  kalian  sudah  melakukannya?  
Tentu, sudah kan?

Sedangkan  akhlak  baik  kepada tumbuh-tumbuhan  adalah menyiram 
dengan  air  yang cukup, memupuk  dan  membasmi hama  yang  menyerangnya, 
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sehingga tumbuh  dengan  subur  dan  dapat  memberikan buah  segar dan  
manfaat  terbaik  untuk kebidupan  manusia.

Jangan  terjadi  sebaliknya, bintang  dan  tumbuh-tumbuhan yang  di 
perlakukan tanpa  akhlak  yang  baik, akan  memberikan  dampak  buruk  terhadap  
kehidupan  manusia. Perhatian  gambar  berikut!

Pernahkah  kalian  melihat  keadaan  seperti  gambar  di atas?  Gambar  banjir  
dan  tanah longsor kan?  Ya, banjir dan  tanah  longsor terjadi pada musim 
penghujan. Banjir  dan  tanah longsor  tidak  sedikit  harus merenggut  banyak  
kurban, baik harta  maupun  jiwa.  Banjir, tanah  longsor dan bencana  alam  lain, 
tidak  terjadi  dengan  sendirinya, melainkan  ada  sebabnya. Sebabnya  adalah  
ulah tangan-tangan  manusia yang  tidak  bertanggung  jawab, sebagaimana  
firman  Allah  Swt.  

َظَهَر الَْفَساُد ِف الَْبِّ َواْلَْحرِ بَِما َكَسَبْت اَيِْدى انلَّاِس   41
Artinya: Telah  tampak  kerusakan di darat  dan  di laut karena  apa  yang  telah  
dilakukan oleh  tangan-tangan  manusia ....(QS. An-Nur [30]: 41).

Kembangkan Wawasanmu

Diskusikan secara kelompok terhadap  bencana alam  yang  melanda negara kita 
5 tahun  terakhir dan catat  berapa  korban jiwanya serta  tuangkan  pada  kolom  
berikut !

No Tahun Jenis  bencana Jumlah  korban jiwa

1 2001

2 2002

3 2003

4 2004

5 2005
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Refleksi

Setelah  kalian  selesai  melakukan  proses  pembelajaran  tentang  akhlak  
terhadap  binatang  dan  tumbuh-tumbuhan, bagaimana  kesan  kalian? Tuangkan  
kesan tersebut  pada  kolom  berikut !

No Aspek Uraian

1 Pengetahuan

2 Sikap

3 Keterampilan

Ayo Berlatih !

1. Penilaian  Pengetahuan  

a. Pilihan  Ganda

1. Di samping  manusia  harus  berakhlak  baik  kepada  Allah, kepada  manusia, 
juga  berakhlak  baik  kepada ....
a. Gunung     c.  Binatang 
b. Lautan     d.  Lingkungan 

2. Di bawah  ini  adalah termasuk  lingkungan  manusia, kecuali ....
a. Malaikat     c.  Tumbuh-tumbuhan
b. Hewan     d.  Lautan 
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3. Salah  satu  bentuk  akhlak  baik  terhadap tumbuh-tumbuhan  adalah....
a. Mengambil buah  sebelum  masak
b. Memotong tumbuh-tumbuhan  secara  liar
c. Memupuk, menyiram dan memberantas  hama  
d. Membiarkan  tumbuh-tumbuhan  kekeringan

4. Berikut  bukan  merupakan  contoh  akhlak baik  terhadap  binatang, yaitu ....
a. Memberikan  minuman  dengan  air  bersih
b. Mengobati  jika  terkena  penyakit
c. Memberikan  makanan  sesuai  kebutuhan
d. Memotong  dengan  seenaknya

5.   
 Berdasarkan  QS. Al-Imran (3): 191  di atas, Allah  Swt. menciptakan lingkungan  

untuk ....
a. Manusia     c.  Tumbuh-tumbuhan
b. Hewan     d.  Alam  sekitar

6. Manusia  yang  berakhlak  baik  terhadap  lingkungan,   lingkungan  memberi  
manfaat  kepada  manusia. Diantara  manfaat  tersebut  adalah ....
a. Manusia  naik  karier  satu derajat
b. Manusia  memperoleh  piagam penghargaan
c. Manusia  memperoleh  derajat  yang  tinggi
d. Manusia  memperoleh  udara  segar

7. Manusia  yang  tidak  berakhlak  baik  terhadap  lingkungan, lingkungan  
menjadi marah  kepada  manusia. Bentuk kemarahan  tersebut  dapat  berupa 
a. Kurang  penghasilan   c.  Kurang  subur 
b. Bencana  alam   d.  Lahan  gambuh

8. Banjir bandang, tanah  longsor, kekeringan, dan  sejenisnya  adalah bagian  
dari  bentuk  akibat  perbuatan  manusia  dalam.... 
a. Kurangnya  perhatian  terhadap  tumbuh-tumbuhan
b. Kurangnya  penanaman tumbuh-tumbuhan
c. Pemotongan  tumbuh-tumbuhan  secara  liar
d. Pembiaran  terhadap  tumbuh-tumbuhan

9.  
 Ayat  di atas  menjadi  bukti  bahwa  sebagai  penyebab  kerusakan lingkungan  

adalah ....
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a. Terbatasnya  lahan   c.  Kurang  suburnya  alam
b. Kejenuhan  alam    d.  Perbuatan  manusia

10. Untuk  mengurangi  bencana  alam sebagai  akibat  dari  rusaknya lingkungan, 
maka  manusia  harus melakukan ....
a. Penanaman  kembali   c.  Memupuk  tumbuh-tumbuhan
b. Memperluas  lahan    d.  Melakukan  revolosi  mental

b. Essay (Uraian)

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan  di bawah  ini  dengan  jawaban  yang  tepat !
1. Jelaskan  pengertian  lingkungan  !
2. Sebutkan  hal-hal  yang  termasuk  lingkungan manusia !
3. Tuliskan  dalil  bahwa lingkungan  sekitar  untuk  manusia !
4. Mengapa  manusia  harus  berakhlak  baik  terhadap  binatang  dan  tumbuh-

tumbuhan ?
5. Sebutkan  3 akibat  yang  terjadi jika  manusia  tidak  berakhlak  baik  terhadap  

lingkungan !

2. Penilaian sikap

 Berilah  tanda  contreng (v) dari pernyataan-pernyataan  yang  kalian  anggap  
sesuai  dengan  keadaan  diri  kalian !

No Pernyataan
Sikap

Ya Tidak
1 Saya  setiap  waktu  berlatih  berbuat  baik  terhadap 

binatang  dan  tumbuh-tumbuhan  
2 Terhadap  hewan  piaraan, saya  memberi  makan  dan  

minum  setiap  hari
3 Tanaman  yang  ada  di halaman  rumah tidak  saya  siram 

karena  tidak  berbuah
4 Setiap  saat  saya  membuang  sampah  ke tempat  sampah
5 Banjir, tanah  longsor, kekeringan adalah  takdir  dari  

Allah  Swt. dan  tidak  ada  hubungan  dengan  perilaku  
manusia
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3. Penilaian Keterampilan

 Praktikkan  sikap  gemar  menaman pohon  di  sekitar  sekolah  kalian. Buatlah  
jadwal  setiap  bulan  sekali ketika  musim hujan untuk melakukan  kegiatan-
kegiatan  berikut !
1. Sepertiga  anak  membawa  bibit   pohon siap  tanam, sepertiga  membawa  

peralatan dan  sepertiga  membawa  pupuk.
2. Tanam  secara  bersama-sama  dengan  dibimbing  oleh  Bapak/Ibu  guru  

kalian
3. Lakukan  penyiraman  yang  cukup  apabila  terjadi  kekurangan  air
4. Lakukan  pemupukan apabila  sudah  tampak kurang  subur
5. Buat  laporan  secara  berkelompok  dalam  satu  kelas, bagaimana hasil 

penanaman  pohon  tersebut! 

Rangkuman

1. Setiap  manusia  wajib menjaga  hubungan  secara  harmonis  dengan  
Allah Swt., manusia  dan  lingkungan

2. Cara  menjaga  hubungan  secara  harmonis  dengan  Allah  Swt., 
dengan  manusia  dan  lingkungan  adalah dengan akhlak  mulia

3. Yang  dimaksud  dengan  lingkungan  adalah semua  yang  ada  di  
sekitar  manusia, seperti; binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda  
lainnya

4. Bentuk  akhlak  mulia  terhadap  binatang  adalah memberikan makan 
dan  minum sesuai kebutuhan, mengobati bila  sakit dan ketika 
membutuhkan dagingnya  dengan  cara  disembelih secara  benar 
sesuai ajaran Islam.

5. Bentuk akhlak  baik  terhadap  tumbuh-tumbuhan adalah menyirami 
ketika kemarau, memupuk, mengobati  bila  terserang hama dan tidak 
memotong secara  liar  terhadap pohon-pohon pelindung, karena 
dapat menyebabkan bencana  alam dan  mengancam keselamatan  
kehidupan  manusia.
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Rasulullah Saw.bersabda; Berbahagialah 
hidup di dunia bagi orang yang 

mengumpulkan  kebajikan untuk bekal  
akhiratnya, sehingga dia memperoleh rida 

Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi 
orang yang dikuasai  oleh nafsunya, sehingga 

dia terhalang  (mengerjakan) amalan  baik  
untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh 

rida Tuhannya (HR. Hakim).
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GLOSARIUM

Kalimat  Thayyibah: bacaan  baik, Apabila  dibaca, akan  memperoleh  kebaikan  dan  
manfaat Istighfar: ucapan  taubat  yang  dibaca  oleh  seseorang  
yang  bersalah  atau  berdosa 

Astaghfirullah ‘aziim: bacaan Istighfar, yang  dibaca  oleh seseorang  yang  bersalah  
atau  berdosa sebagai  ungkapan  penyesalan

Hari  Raya  Idul  Fitri: hari Raya  Umat  Islam  yang  jatuh  tanggal  1 Syawwal
Al-Qawiyy : Allah  Maha Kuat, Kekuatan  Allah  tidak  ada  yang  menandingi. 

Sehingga apabila  ada  seseorang memiliki  kekuatan, kekuatan  
itu  dari  Allah  Yang  Maha  Kuat.

Al-Hakim :  Allah  Maha  Bijaksana,Zat  yang  memberikan  kasih dan  sayang  
tanpa  pilih  kasih

Al-Mushawwir : Maha  Pemberi Bentuk yang  tidak akan  pernah  kehabisan  model, 
sehingga ketika  menciptakan anak  kembarpun, pasti  tidak  akan  
sama

Al-Qadir :  Allah  Maha  Kuasa, Kekuasaan  Allah  bersifat  mutlak  dan  tidak  
ada  yang  menandingiNya

Tanggung  jawab: sikap menanggung atau memikul segala  sesuatu  beserta  
akibatnya.

Adil :  sikap  lurus, jujur dan  tulus. Suatu  sikap yang  bebas  dari  
ketidakjujuran. 

Bijaksana : arif, cermat, teliti, hati-hati. Perilaku  yang  senantiasa didasarkan  
kepada  akal  budi dengan  berdasarkan  pengalaman dan  
pengetahuannya.

Marah : sama dengan  gaddab. Sebagai  bentuk  luapan  perasaan 
seseorang  yang  tidak  senang  karena  sesuatu.

Qada  : ketetapan  Allah  Swt. Terhadap nasib  hambaNya  yang  belum  
terjadi

Fasik :  keluar  atau  menyimpang dari  perintah. Seseorang  yang  
menyaksikan, akan  tetapi tidak meyakini  dan  tidak  melaksanakan.

Murtad :  keluar  dari suatu  agama. Seseorang  yang  keluar  dari  agama  
Islam  dan  memeluk agama  lain.
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Taubat :  menyesal. Sikap  menyesali  segala  bentuk  perbuatan salah  
atau  dosa, kemudian  menyesal dan  berjanji  tidak mengulangi 
sekaligus diganti  dengan perbuatan  baik.

Al Gafur :  Allah  Maha  Pengampun. Allah  Swt. 
  Maha  Pengampun  terhadap  semua  salah  atau  dosa seorang  

hamba, sepanjang  seorang  hamba  mau  bertaubat  nasuha 
(sungguh-sungguh)

Al Afuww : Allah  Maha  Pema’af. 
  Sifat  ini  al Afuww berbeda dengan al Gafur, karena kalau sifat 

al Gafur lebih  bersifat  menutupi. Akan  tetapi  kalau al Afuww 
lebih  bersifat  menghapuskan.

Ash Shabur : Allah  Maha  Sabar. 
  Allah  Swt.  bersifat  Maha  sabar  terhadap hambaNya, karena  

walaupun  sering  berbuat  salah  atau  dosa, Allah  Swt. tetap  
memberikan nikmat yang  tidak  pernah terputus.

Al Halim : Allah  Maha Penyantun.
  Allah  Swt. memberikan  santunan  kepada  hambaNya dalam  

bentuk  memberikan  rezeki tiada  henti   ketika di dunia kepada  
semua  hamba tanpa  pilih  kasih.

Nabi  Ayyub As. : salah  satu utusan Allah  Swt. yang  memiliki  sifat  sabar  yang  
luar  biasa, walaupun  diberikan  ujian  oleh  Allah  Swt. secara  
bertubi-tubi. Ujian  tersebut  berbentuk: kematian  seluruh  
anaknya, musnah  seluruh  hartanya, istrinya durhaka  dan  
penyakit  menahun.

Rahmah : Istri  nabi  Ayyub As.
  Seorang  istri  yang  setia  menemani nabi  Ayyub As. dalam 

menerima  ujian dalam  bentuk  sakit yang  menahun dan  bentuk  
ujian lainnya.

Nabi  Adam As. :  utusan  Allah  Swt. yang  pertama  kali dalam  kehidupan  manusia.
 :  istri  nabi  Adam As. yang  tercipta dari  tulang  rusuk  sebelah  kiri  

nabi  Adam As.
Lingkungan : Segala  sesuatu  yang ada  di sekitar  kita, baik  berbentuk  hewan, 

tumbuh-tumbuhan maupun flora  dan  fauna.
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