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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang 

senantiasa memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semua, dengan izin 

Allah kami telah selesai merampungkan penulisan modul mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat SMK untuk kelas-1, 2 dan 3. Tujuan 

pembuatan modul PAI SMK ini agar siswa benar-benar memahami materi 

pendidikan agama yang difokuskan pada 4 (empat) ranah yaitu ranah 

akidah, ranah akhlak, ranah ibadah dan ranah muamalah. 

Modul kelas-1 ini berkenaan dengan ranah akidah, dalam ranah 

akidah ini dimuat 9 (sembilan) materi inti untuk proses kegiatan belajar 

siswa yaitu kegiatan belajar ke-1 membahas tentang Allah, kegiatan belajar 

ke-2 membahas tentang Malaikat, kegiatan belajar ke-3 membahas tentang 

jin, kegiatan belajar ke-4 membahas tentang alam barzakh, kegiatan belajar 

ke-5 membahas tentang syurga, kegiatan belajar ke-6 membahas tentang 

neraka, kegiatan belajar ke-7 membahas tentang al-Qur’an, kegiatan belajar 

ke-8 membahas tentang Rasul ulm azmi dan kegiatan belajar ke-9 

membahas tentang takdir. 

Meskipun modul ini telah rampung kami selesaikan, kami menyadari 

sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan 

bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu kritikan konstruktif dari semua 

pihak senantiasa terbuka untuk perbaikan dan kesempurnan modul ini di 

masa mendatang.  

 

Banda Aceh, Desember 2017 
Penyusun, 
 
Dr. Sri Suyanta, M.Ag 
Alwahidi Ilyas, S.Ag. M.Ag 
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MODUL KE-1 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat 

manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw. Islam adalah 

agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan universal karena 

Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana 

saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran Islam serba meliputi dan dapat 

menjawab segala persoalan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an 

dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, 

ibadah, dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, istilah 

akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, keyakinan, 

atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah swt. Akhlak adalah segala yang 

dicintai atau dibenci oleh Allah swt, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik 

dhahir maupun batin yang dibiasakan dilakukan oleh orang Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh Allah swt disebut akhlakul 

karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak 

tercela). Ibadah adalah segala yang dicintai oleh Allah swt, baik berupa ucapan 

maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan muamalah adalah 

kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup 

sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian pertama ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akidah 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu Allah, malaikat, jin, alam 

barzah, surga, neraka, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir. Tema yang pertama 

dari bagian ini adalah tentang Allah. 

A. Pendahuluan 

Di antara naluri yang dibawa oleh anusia adalah naluri beragama. Inti 

beragama adalah meyakini adalah tuhan, zat yang menguasai atas segala yang 

ada. Tuhan dalam Islam disebut dengan Allah. Dalam modul ini dijelaskan 
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tentang  pengertian Allah dan perihal beriman kepada Allah, dalil naqli beriman 

kepada Allah, sifat-sifat Allah, hikmah beriman kepada Allah, dan perilaku 

beriman kepada Allah. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian Allah: Makrifatullah 

2. Menjelaskan tentang beriman kepada Allah.  

3. Menyebutkan dalil Naqli beriman kepada Allah,  

4. Menuliskan sifat-sifat Allah,  

5. Menjelaskan hikmah beriman kepada Allah, dan memberikan contoh 

perilaku beriman kepada Allah. 
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D. Deskripsi Modul 

Modul ini berisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)  untuk 

SMK kelas-1, bila modul ini digunakan dengan baik akan mempermudah 

para siswa dalam proses belajarnya. Di dalam modul ini terdapat 1 

kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “Allah”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam 

modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu. 

5. Bila belum menguasai 75% dari kegiatan, maka sebaiknya ulangi 

kembali langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat Pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan). 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 
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d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami beriman kepada Allah dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-1 

TEMA PELAJARAN TENTANG ALLAH 

 

A. Pengertian Allah dan Beriman kepada Allah 

Allah adalah sebutan Tuhan bagi orang-orang yang memeluk agama 

Islam. Sebagai orang Islam, kita wajib beriman kepada Allah. Beriman 

berarti percaya atau yakin sepenuhnya.  Adapun unsur iman ada tiga, yaitu 

membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan 

dengan perbuatan. Dengan demikian beriman kepada Allah berarti percaya 

dengan sepenuh hati akan keberadaan Allah yang ditunjukkan melalui 

ucapan, dan perbuatan. 

B. Dalil Naqli Beriman kepada Allah 

Beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dan 

utama. Lima rukun setelahnya adalah beriman kepada mailakat, kitab, 

rasul, hari akhir dan takdir. Dalil naqli tentang rukun iman ini bersumber 

dari al-Qur’an dan hadis, di antaranya adalah: 

* }§ø�©9 §�É9ø9$# br& (#q�9uqè? öNä3ydqã_ãr 
�@t6Ï% É-Î�ô³yJø9$# É>Ì�øóyJø9$#ur £`Å3»s9ur 

§�É9ø9$# ô`tB z`tB#uä «!$$Î/ ÏQöqu�ø9$#ur Ì�ÅzFy$# 
Ïpx6Í´¯»n=yJø9$#ur É=»tGÅ3ø9$#ur z`¿Íh�Î;¨Z9$#ur 

�tA#uäur tA$yJø9$# 4�n?tã ¾ÏmÎm6ãm �Írs� 
4�n1ö�à)ø9$# 4�yJ»tGu�ø9$#ur tûüÅ3»|¡yJø9$#ur 

tûøó$#ur È@�Î6¡¡9$# tû,Î#Í¬!$¡¡9$#ur �Îûur 
ÅU$s%Ìh�9$# uQ$s%r&ur no4qn=¢Á9$# �tA#uäur 
no4q�2¨�9$# �cqèùqßJø9$#ur öNÏdÏ�ôgyèÎ/ #s�Î) 
(#rß�yg»tã ( tûïÎ�É9»¢Á9$#ur �Îû Ïä!$y�ù't7ø9$# 

Ïä!#§��Ø9$#ur tûüÏnur Ä¨ù't7ø9$# 3 y7Í´¯»s9'ré& 
tûïÏ%©!$# (#qè%y�|¹ ( y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd 

tbqà)-GßJø9$# ÇÊÐÐÈ    
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Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang 

yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, 

dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia 

berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan 

dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan 

mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. Q.S. surah Al-Baqarah ayat 177. 

Rasulullah saw bersabda: 

ِبا#َِّ   َ ُؤْمِن َرِ خَیْرِهِ أَنْ ت َْقد ال َ ِب ْمِن َتُؤ مِ اآلْخِِر و یَوْ َالْ ھِ و ِ وَرُسُلِ ُبِھ َكُت ھِ و كَتِ وَمَالَِئ

ه مسلم) . (روا هِ.. وَشَرِّ  
Artinya “Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, para Rasul-Nya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang 

baik & yang buruk.” (HR. Muslim) 

Adapun alil naqli tentang beriman kepada Allah, di antaranya: 

ö/ä3ßg»s9Î)ur ×m»s9Î) Ó�Ïnºur ( Hw tm»s9Î) 
�wÎ) uqèd ß`»yJôm§�9$# ÞO�Ïm§�9$# ÇÊÏÌÈ    

Artinya: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah 

lagi Maha Penyayang”. 

C. Sifat-Sifat Allah 

1. Sifat Wajib 

Sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan 

jumlahnya ada 20. 

 

2. Sifat Mustahil 

Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah 

atau kebalikan dari sifat wajib. Jumlahnya juga sama, yakni ada 20. 
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3. Sifat Jaiz 

Sifat jaiz Allah adalah ‘Fi’lu kulli mumkinin au tarkuhu.’ Sifat yang 

mungkin bagi Allah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai 

kehendak-Nya. Dengan kata lain, apapun yang Allah lakukan tidak ada 

yang menyuruh ataupun melarang. 

Bagan Sifat Allah 

SIFAT WAJIB SIFAT MUSTAHIL SIFAT JAIZ 

1. Wujud (ada), 

2. Qidam 

(dahulu/awal) 

3. Baqa’ (kekal) 

4. Mukhalafatuhu 

Lilhawadith (berbeda 

dengan ciptaannya) 

5. Qiyamuhu binafsihi 

(Allah berdiri 

sendiri) 

6. Wahdaniyyah (Esa) 

7. Qudrat (berkuasa) 

8. Iradah (berkehendak) 

9. Ilmu (mengetahui) 

10. Hayat (hidup) 

11. Sama’ (mendengar) 

12. Basar (melihat) 

13. Kalam (berfirman) 

14. Qadiran (yang 

berkuasa) 

15. Muridan 

(berkehendak 

menentukan) 

16. Aliman (yang 

mengetahui) 

1. ‘Adam (tiada) 

2. Hudus (baru) 

3. Fana (binasa) 

4. Mumasalalatuhu 

lilhawadits 

(menyerupai 

ciptaannya) 

5. Qiyamuhu bighairihi 

(berdiri dengan yang 

lain) 

6. Ta’addudun (berbilang) 

7. ‘ajz (lemah) 

8. Karahah (terpaksa) 

9. Jahl (bodoh) 

10. Mautu (mati) 

11. Syamam (tuli) 

12. ‘Umy (buta) 

13. Bukm (bisu) 

14. Kaunuhu ‘ajizan (dalam 

keadaannya lemah) 

15. Kaunuhu karihan 

(dalam keadaannya 

terpaksa) 

16. Kaunuhu jahilan 

(dalam keadaannya 

a. Fi’lu kulli 

mumkinin au 

tarkuhu (Allah 

berenang untuk 

mmenciptakan 

atau berbuat 

sesuatu atau 

tidak, sesuai 

dengan 

kehendakNya) 
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17. Hayyan (yang hidup) 

 

 

18. Sami’an (yang 

mendengarkan) 

 

19. Bashiiran (yang 

melihat) 

20. Mutakalliman (yang 

berbicara) 

bodoh) 

17. Kaunuhu mayyitan 

(dalam keadaannya 

mati) 

18. Kaunuhu asham (dalam 

keadaannya tuli) 

19. Kaunuhu a’ma (dalam 

keadaannya buta) 

20. Kaunuhu abkam 

(dalam keadaannya 

bisu) 

D. Di antara hikmah (manfaat) beriman kepada Allah swt, adalah: 

1. Dapat meningkatkan keyakinan 

Hikmah penting dari beriman kepada Allah ialah menambah keyakinan 

dan kesadaran bahwa Allah swt yang menciptakan segala sesuatu, 

termasuk diri manusia. 

2. Dapat meningkatkan ketaatan 

Beriman kepada Allah juga dapat memoivasi untuk meningkatkan 

ketaatan kepada-Nya. Acuan untuk menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan Allah, sehingga hati selalu ingat dan bisa dekat dengan 

kepadaNya. 

3. Mendapatkan keselamatan hidup dunia akhirat 

Dengan beriman kepada Allah akan menambah ketaatan terhadap 

aturan-Nya, sehingga memperoleh keselamatan hidup baik di dunia 

maupun di akhirat. 

 

4. Memperoleh ketenteraman hati dan merasakan kebahagiaan hidup 

Orang yang beriman kepada Allah swt menyebabkan membuat 

hatinya menjadi tenteram,  didup terasa bahagia dan permasalahan 

yang sedang dihadapi menjadi lebih mudah diselesaikan. 
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E. Cara beriman kepada Allah dapat dilakukan dengan dua cara, secara 

umum dan khusus. 

1. Ijmali  (bersifat umum). 

Kita percaya pada Allah swt secara umum. Sumber kepercayaannya 

berasal dari Al-Qur’an yang memberikan pedoman dan pemahaman 

mengenai Sang Pencipta. Secara umum, Al-Qur’an menjelaskan bahwa 

Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha 

Mendengar, Maha Suci, Maha Sempurna dan seterusnya.. 

2. Tafshili (bersifat khusus) 

Ini merupakan cara beriman kepada Allah secara lebih khusus. 

Maksudnya, kita wajib percaya bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang 

berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya. Salah satu buktinya ialah Allah 

memiliki nama-nama yang baik (asmaul husna). Nama-nama Allah ini yang 

dianjurkan untuk disebutkan dalam doa dan dihafalkan untuk diresapi 

makna yang terkandung di dalamnya. 

F. Perilaku Beriman kepada Allah 

Dalam kehidupan keseharian seorang muslim, tentu banyak sekali 

bentuk perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah. Hal tersebut 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti: 

1. Menjaga shalat lima kali sehari semalam dengan berjamaah di masjid 

terutama bagi laki-laki. 

2. Mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dengan ikhlas. 

3. Menjaga akidah dalam diri dari perilaku syirik, khurafat, dan bid’ah. 

4. Senantiasa beramal shaleh dalam bergaulan sehari-hari. 

5. Menunaikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt, baik 

dalam beribadah maupun bermuamalah. 

6. Mencintai sesama muslim seperti mencintai saudaranya. 

7. Meninggalkan segala bentuk perilaku yang dibenci oleh Allah swt dan 

Rasul-Nya. 
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8. Mempelajari dan merenungkan (mentadabburi) segala ciptaan Allah 

yang ada di langit dan di bumi beserta seluruh alam semesta serta 

menyakini bahwa Allah Maha kuasa atas segala yang telah diciptakan-

Nya. 

9. Senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugrahkan 

kepada kita dengan memperbaiki serta meningkatkan kualitas iman dan 

ibadah. 

G. Rangkuman 

1. Allah adalah sebutan Tuhan bagi orang-orang yang memeluk agama 

Islam. Sebagai orang Islam, kita wajib beriman kepada Allah. 

Beriman kepada Allah berarti percaya dengan sepenuh hati akan 

keberadaan Allah yang ditunjukkan melalui ucapan, pikiran, dan 

perbuatan. 

2. Dalil naqli yang bersumber dari al-Qur’an di antaranya: QS. Al-

Baqarah 177, QS. Al-Baqarah 163. 

3. Sifat wajib Allah ada duapuluh, dan sifat mustahil sebagai 

kebalikannya juga ada duapuluh, serta sifat jaiz Allah ada satu yaitu 

‘fi’lu kulli mumkinin au tarkuhu.’ Sifat yang mungkin bagi Allah untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai kehendak-Nya. Dengan 

kata lain, apapun yang Allah lakukan tidak ada yang menyuruh 

ataupun melarang-Nya. 

4. Hikmah atau manfaat beriman kepada Allah swt, di antaranya: Dapat 

meningkatkan keyakinan, dapat meningkatkan ketaatan, mendapatkan 

keselamatan hidup dunia akherat, memperoleh ketenteraman hati dan 

merasakan kebahagiaan hidup, hatinya menjadi tenteram,  hidup 

terasa bahagia dan permasalahan yang sedang dihadapi menjadi lebih 

mudah diselesaikan. 

5. Terdapat dua cara beriman kepada Allah, secara umum dan khusus. 

Secara umum. kita percaya pada Allah swt secara umum. Sumber 
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kepercayaannya berasal dari al-Qur’an yang memberikan pedoman 

dan pemahaman mengenai Sang Pencipta. Secara umum, al-Qur’an 

menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Pencipta, 

Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Suci, Maha Sempurna dan 

seterusnya. Secara khusus, kita wajib percaya bahwa Allah mempunyai 

sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya. Salah satu 

buktinya ialah Allah memiliki nama-nama yang baik (asmaul husna). 

Nama-nama Allah ini yang dianjurkan untuk disebutkan dalam doa 

dan dihafalkan untuk diresapi makna yang terkandung di dalamnya. 

6. Perilaku beriman kepada Allah, seperti  1) Menjaga shalat lima kali 

sehari semalam dengan berjamaah di masjid terutama bagi laki-laki. 2) 

Mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dengan ikhlas. 3) Menjaga 

akidah dalam diri dari perilaku syirik, khurafat, dan bid’ah. 4) 

Senantiasa beramal shaleh dalam bergaulan sehari-hari.5). Menunaikan 

segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt, baik dalam 

beribadah maupun bermuamalah. 

H. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang perilaku beriman kepada 

Allah. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mencocokkan antara nama 

Allah dan maknanya. 

I. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian beriman kepada Allah! 

2. Sebutkan manfaat beriman kepada Allah! 

3. Sebutkan contoh perilaku beriman kepada Allah! 
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MODUL KE-2 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat 

manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw. Islam adalah 

agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan universal karena 

Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana 

saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran Islam serba meliputi dan dapat 

menjawab segala persoalan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an 

dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, 

ibadah,  dan muamlah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, istilah 

akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, keyakinan, 

atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah swt. Akhlak adalah segala yang 

dicintai atau dibenci oleh Allah swt, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik 

dhahir maupun batin yang dibiasakan dilakukan oleh orang Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh Allah swt disebut akhlakul 

karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak 

tercela). Ibadah adalah segala yang dicintai oleh Allah swt, baik berupa ucapan 

maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan muamalah adalah 

kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup 

sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian pertama ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akidah 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu Allah, malaikat, jin, alam 

barzah, surga, neraka, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir. Tema yang kedua 

dari bagian ini adalah tentang malaikat. 

A. Pendahuluan 

Allah menciptakan segela yang ada, baik yang nyata maupun tidak 

(gaib). Di antara makhluk gaib ciptaan Allah adalah malaikat. Dalam modul 

ini akan dijelaskan tentang  pengertian malaikat dan beriman kepada 
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malaikat, dalil naqli tentang beriman kepada malaikat, nama dan tugas 

malaikat, kedudukan malaikat dan manusia, serta hikmah beriman kepada 

malaikat. Beriman kepada malaikat merupakan pilar rukun iman kedua 

setelah beriman kepada Allah. Malaikat adalah makhluk ghaib yang 

diciptaan oleh Allah swt dari cahaya (nur) yang selalu menaati perintah-

Nya. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan 

pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan pengertian malaikat dan beriman kepada malaikat 
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2. Menyebutkan nalil naqli tentang beriman kepada malaikat 

3. Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada malaikat. 

4. Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada malaikat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini berisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)  untuk 

SMK kelas-1, dan bila saja modul ini digunakan dengan baik maka akan 

mempermudah siswa dalam proses belajarnya. Di dalam modul ini terdapat 1 

kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “Malaikat”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau oang 

yang dianggap mampu 

5. Bila belum menguasai 75% dari kegiatan, maka sebaiknya ulangi 

kembali langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 
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2. Saat Pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan). 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

            Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami tentang keberadaan malaikat, beriman 

kepada malaikat dan menarik kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-

nilai untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-2 

TEMA PELAJARAN TENTANG MALAIKAT (MAKHLUK GHAIB) 

 

A. Pengertian Iman Kepada Malaikat 

Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya 

(nur). Malaikat selalu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya 

dengan penuh ketaatan, bahkan malaikat juga bersujud dalam arti 

menghormati manusia. Dan berbeda dengan iblis yang menentang perintah 

bersujud kepada manusia, karena kesombongannya dimana ia diciptakan 

oleh Allah dari api (nar). Bila kita beriman kepada Allah, maka menjadi 

keharusan beriman kepada malaikat, karena Allah memerintahkan kepada 

kita untuk itu. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena malaikat 

merupakan salah satu ciptaan-Nya yang harus diyakini eksistensinya dalam 

alam semesta ini. 

Beriman kepada malaikat  berarti percaya dengan sepenuh hati akan 

keberadaan malaikat. Malaikat diberi tugas tertentu dan melaksanakan 

tugas-tugas tersebut sebagaimana perintah-Nya. Di antara tanda dari orang 

beriman adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di 

alam semesta ini terdapat malaikat dan keyakinan tersebut diucapkan 

melalui lisannya dan dibuktikan dalam perbuatan sehari-harinya. 

B. Dalil Naqli Iman kepada Malaikat 

Sebagai rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat ini 

memiliki dalil yang kuat bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Di 

antara dalil naqli yang menunjukkan adanya kewajiban iman kepada 

malaikat sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 285. 

z`tB#uä ãAqß�§�9$# !$yJÎ/ tAÌ�Ré& Ïmø�s9Î) `ÏB 
¾ÏmÎn/§� tbqãZÏB÷sßJø9$#ur 4 <@ä. z`tB#uä «!$$Î/ 

¾ÏmÏFs3Í´¯»n=tBur ¾ÏmÎ7çFä.ur ¾Ï&Î#ß�â�ur �w 
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ä-Ìh�xÿçR �ú÷üt/ 7�ymr& `ÏiB ¾Ï&Î#ß��� 4 
(#qä9$s%ur $uZ÷èÏJy� $oY÷èsÛr&ur ( y7tR#t�øÿäî 

$oY-/u� ��ø�s9Î)ur ç��ÅÁyJø9$# ÇËÑÎÈ    
Artinya: “Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. 

semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya 

dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan 

antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka 

mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah 

Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." 

Selanjutnya Allah juga berfirman di surah Al-Tahrim ayat 6 dan surah An-

Nisa’ ayat 136. 

$pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqè% 
ö/ä3|¡àÿRr& ö/ä3�Î=÷dr&ur #Y�$tR 
$ydß�qè%ur â¨$¨Z9$# äou�$yfÏtø:$#ur 
$pkö�n=tæ îps3Í´¯»n=tB Ôâ�xÏî ×�#y�Ï© �w 
tbqÝÁ÷èt� ©!$# !$tB öNèdt�tBr& tbqè=yèøÿt�ur 

$tB tbrâ�sD÷sã� ÇÏÈ    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. QS Al-Tahrim ayat 6. 

$pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãYÏB#uä 
«!$$Î/ ¾Ï&Î!qß�u�ur É=»tFÅ3ø9$#ur �Ï%©!$# tA¨�tR 
4�n?tã ¾Ï&Î!qß�u� É=»tFÅ6ø9$#ur ü�Ï%©!$# 

tAt�Rr& `ÏB ã@ö6s% 4 `tBur ö�àÿõ3t� «!$$Î/ 
¾ÏmÏFs3Í´¯»n=tBur ¾ÏmÎ7çFä.ur ¾Ï&Î#ß�â�ur 

ÏQöqu�ø9$#ur Ì�ÅzFy$# ô�s)sù ¨@|Ê Kx»n=|Ê 
#´��Ïèt/ ÇÊÌÏÈ    
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah 

dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya 

serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, 

dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-

jauhnya”. Q.S An-Nisa’ ayat 136 

Begitu halnya dalam hadits Rasulullah juga menyebutkan tentang 

umat Islam wajib beriman kepada Malaikat Allah, hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

ادم خلقت المآلئكت من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق مما   
وصف لكم ( رواه البخاري )   

Artinya: Malaikat itu diciptakan dari cahaya sedangkan jin dari nyala api 

dan adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan pada kamu semua 

(dari tanah). (H.R. Muslim). 

C. Nama dan Tugas Malaikat 

Malaikat merupakan ciptaan Allah yang berwujud sebagai makhluk 

halus dan ghaib, sehingga malaikat bersifat abstrak dan immaterial. Jumlah 

malaikat tidak terbatas, tetapi yang wajib diimani berjumlah 10, yaitu: 

No Nama Malaikat Tugas 

1 Jibril Penyampai wahyu 

2 Mikail Pembagi rejeki 

3 Izrail Pencabut nyawa 

4 Israfil Peniup sangkakala 

5 Raqib Pencatat amal baik 

6 Atid Pencatat amal buruk 

7 Munkar Penanya di dalam kubur 

8 Nakir Penanya di dalam kubur 

9 Malik Penjaga neraka 
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10 Ridwan Penjaga surga 

D. Kedudukan Manusia dan Malaikat 

Antara manusia dan malaikat terdapat hubungan yang sangat erat, 

karena kedua makhluk ini telah diciptakan oleh Allah swt sejak dahulu kala 

saat di surga. Meeskipun erat, namun antara keduanya terdapat persamaan 

dan perbedaan. Di antara persamaannya, adalah: 

a. Sama-sama makhluk Allah 

b. Sama-sama memiliki akal 

c. Sama-sama berkewajiban menyembah kepada Allah 

Bagan Perbedaan antara Manusia dan Malaikat 

No Manusia Malaikat 

1 Diciptakan dari tanah Diciptakan dari cahaya  (nur) 

2 Berjenis kelamin Tidak berjenis kelamin 

3 Memiliki nafsu Tidak memiliki nafsu 

4 Bisa dilihat (makhluk kasar) Tidak bisa dilihat (ghaib, makhluk 

halus) 

5 Akalnya bersifat dinamis Akalnya bersifat statis 

6 Tidak terjaga dari dosa Terjaga dari dosa 
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E. Hikmah Beriman kepada Malaikat 

Beriman kepada malaikat memiliki beberapa hikmah yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia. Di antara hikmahnya adalah: 

a. Meningkatkan keimanan kepada Allah, karena malaikat merupakan 

salah satu ciptaan-Nya. 

b. Membentuk jiwa seorang muslim benar-benar bertakwa kepada Allah, 

karena beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat merupakan 

satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. 

c. Mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati, karena dia 

menyadari bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi oleh malaikat. 

d. Mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik, karena 

manusia menyadari bahwa sekecil apapun tindakan baiknya akan 

dicatat oleh malaikat. 

e. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang akan menurunkan 

martabat dan derajat dirinya sendiri. 

F. Perilaku Beriman kepada Malaikat 

Sebagai muslim yang memiliki iman kepada malaikat, seseorang akan 

menunjukkan beberapa perilaku yang mengindikasikan dari rasa 

keimanannya itu sendiri. Di antara tanda-tanda perilaku dari orang yang 

beriman kepada malaikat antara lain: 

a. Bertindak hati-hati dalam kehidupan sehari-hari 

b. Peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya 

c. Menjadi suri teladan bagi orang-orang di sekitarnya 

d. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu 

e. Berpikiran positif terhadap berbagai kejadian yang terjadi sekitarnya 

f. Berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk 

g. Tidak sombong atau pamer (riya) dalam berbuat kebaikan 
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G. Rangkuman  

1. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh dari cahaya dan 

selalu berbakti kepada-Nya. Beriman kepada malaikat  bermakna 

bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa 

malaikat diberi tugas oleh Allah dan melaksanakan tugas-tugas 

tersebut sebagaimana perintah-Nya. Indikator dari orang beriman 

adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam 

semesta ini terdapat malaikat dan keyakinan tersebut diucapkan 

melalui lisannya.  

2. Iman kepada malaikat ini memiliki landasan (dalil) dalam 

pengambilan hukumnya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya 

kewajiban iman kepada malaikat antara lain: 

a. Q.S Al-Baqarah 285: 

b. QS AT Tahrim 6 

c. Q.S An-Nisa’ ayat 136: 

d. Hadis-hadis nabi. 

e. Malaikat bersifat abstrak dan immaterial.  Jumlah malaikat tidak 

terbatas, tetapi yang wajib diimani berjumlah 10 

f. Antara manusia dan malaikat terdapat hubungan yang sangat 

erat. Kedua ciptaan Allah tersebut telah diciptakan Allah sejak 

dahulu kala. Di samping itu, antara manusia dengan malaikat 

terdapat persamaan dan perbedaan. 

g. Beriman kepada malaikat memiliki hikmah diantaranya 

meningkatkan iman dan Taqwa kepada Allah, mendorong 

manusia untuk hati-hati dan meningkatkan amal serta 

menghindarkan diri dari sifat tercela. 

h. Seorang yang beriman kepada malaikat dapat dilihat dari sikap 

dan perilakunya sehari-hari. 
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H. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang nama-nama malaikat dan 

tugasnya 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mencocokkan antara teks nash 

dan terjemahannya:  

a) QS. al-Nisa' ayat 136 

b) QS. al-Najm ayat 26 

c) QS. al-Ra'd ayat 11 

d) QS. al-Tahrim ayat  6 

e) QS al-Baqarah ayat 30 

f) QS al-Anbiya’ ayat 26 

g) QS al-Baqarah 285 

I. Evaluasi:  

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar sebagai 

tugas individu atau kelompok! 

1. Bagaimana cara beriman kepada malaikat yang benar? berikan 

contohnya! 

2. Bagaimana pendapat anda bila ada seorang mengaku Islam tetapi 

tidak percaya dengan malaikat? 

3. Jelaskan hikmah beriman kepada malaikat! 

4. Jelaskan kedudukan malaikat bagi manusia? 
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MODUL KE-3 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat 

manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw. Islam 

adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadist. Dalam Islam, terdapat 

empat dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah swt. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah swt, baik berupa ucapan 

maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan dilakukan 

oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh 

Allah swt disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci 

disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala yang 

dicintai oleh Allah swt, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang 

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur 

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian pertama ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akidah 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu Allah, malaikat, jin, 

alam barzah, surga, neraka, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir. Tema 

yang ketiga dari bagian ini adalah tentang jin. 
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A. Pendahuluan 

Di samping malaikat, Allah juga menciptakan jin. Jin merupakan 

makhluk ghaib yang diciptakan dari api. Dalam modul ini akan dijelaskan 

tentang  pengertian jin, dalil naqli tentang keberadaan jin dan keadaannya. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan pengertian jin 

2. Menyebutkan nalil naqli tentang keberadaan jin 

3. Menjelaskan hal ikhwal jin 
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D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, bila modul ini digunakan dengan 

tepat maka akan mempermudah siswa dalam proses pembelajarannya. Di 

dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran dengan tema besar yaitu 

“jin”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat Pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 
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d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami tentang keberadaan jin dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai yang baik untuk 

diaplikasikan dalam kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-3 

TEMA PELAJARAN TENTANG JIN (MAKHLUK GHAIB) 

 

A. Pengertian Jin, Setan dan Iblis 

Jin  secara bahasa  berarti yang tersembunyi, terhalang, tertutup, maka 

makhluk ini tersembunyi, terhalang, tertutup sehingga tidak dapat dilihat 

oleh mata manusia. Secara umum, jin dipahami sebagai makhluk ghaib 

yang diciptakan oleh Allah swt dari api. Jin menempati alam yang berdiri 

sendiri, ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia, namun keduanya 

hidup dalam dunia yang sama. Jin bisa tinggal di mana saja, bahkan di 

dalam rumah yang dibangun atau didiami oleh manusia. Menurut al-

Qur’an, baik jin maupun manusia dituntut beribadah kepada Allah: 

"Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah 

kepadaKu" (QS. Adz-Dzariyat 51:56).  

Adapun setan berasal dari kata syathana yang berarti  jauh, jauh dari 

Allah dan selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Dari sinilah istilah 

setan digunakan untuk setiap mahluk yang durhaka dan membangkang 

terhadap Allah swt. Ada yang berpendapat bahwa mulanya istilah setan 

diberikan kepada salah satu golongan jin yang tinggal bersama dengan 

malaikat di surga. Akan tetapi ketika menolak untuk sujud kepada Adam 

karena kesombongannya dan membangkang dari perintah Allah, maka 

diusirnya dari surga dan sejak itu ia menjadi iblis makhluk yang terkutuk 

sampai hari kiamat kelak. Maka tidak semua jin adalah setan, karena jin ada 

yang baik. Jadi setan hanya ditujukan untuk jin yang membangkang. 

Demikian juga tidak semua setan adalah jin, karena seperti disebut dalam 

Al-Qur’an surah Al-Nas, bahwa setan juga ada dari golongan manusia. 

Dengan kata lain setiap manusia yang membangkang, durhaka dan selalu 

menjauhkan manusia lainnya dari petunjuk Allah, maka sejatinya dapat 
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disebut dengan setan juga. Jadi istilah setan atau iblis adalah sekelompok jin 

yang jahat atau kafir. 

$¯Rr&ur $¨ZÏB tbqßsÎ=»¢Á9$# $¨ZÏBur tbrß� 
y7Ï9ºs� ( $¨Zä. t,Í¬!#t�sÛ #Y�y�Ï% ÇÊÊÈ    

Artinya: “Dan Sesungguhnya di antara Kami ada orang-orang yang saleh 

dan di antara Kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. adalah Kami 

menempuh jalan yang berbeda-beda”. 

B. Dalil adanya Jin 

Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api, sebagaimana 

disebutkan dalam sebuah hadits bersumber dari Muhammad ibn Rafi’ dari 

Abd Razak. 

 خلق و نور من المالئكة خلقت : سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول قال
 عن مسلم رواه لكم( صف و مما آدم خلق و نار من مارج من الجان
الرزاق) عبد عن رافع بن محمد  

Artinya:  Rasulullah saw bersabda: "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin 

diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang 

kalian sifati (tanah)" (HR. Muslim). 

Adapun keberadaan setan dan iblis, sejatinya berasal dari kalangan jin 

dan manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An’am ayat 112 dan 

Al-Kahfi ayat 50. 

y7Ï9ºx�x.ur $oYù=yèy_ Èe@ä3Ï9 @cÓÉ<tR 
#xrß�tã tûüÏÜ»u�x© Ä§RM}$# Çd`Éfø9$#ur 
ÓÇrqã� öNßgàÒ÷èt/ 4�n<Î) <Ù÷èt/ t$ã�÷zã� 

ÉAöqs)ø9$# #Y�rá�äî 4 öqs9ur uä!$x© y7�/u� 
$tB çnqè=yèsù ( öNèdö�x�sù $tBur �crç�tIøÿt� 

ÇÊÊËÈ    
Artinya: “Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, 

Yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian 

mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan 
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yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu 

menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggalkanlah 

mereka dan apa yang mereka ada-adakan”. 

ø�Î)ur $uZù=è% Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 (#rß�ßÚó�$# 
tPy�Ky (#ÿrß�yf|¡sù HwÎ) }§�Î=ö/Î) tb%x. z`ÏB 

Çd`Éfø9$# t,|¡xÿsù ô`tã Ì�øBr& ÿ¾ÏmÎn/u� 3 
¼çmtRrä�Ï�-GtFsùr& ÿ¼çmtF-�Íh�è�ur 

uä!$u�Ï9÷rr& `ÏB �ÎTrß� öNèdur öNä3s9 Brß�tã 
4 }§ø©Î/ tûüÏJÎ=»©à=Ï9 Zwy�t/ ÇÎÉÈ    

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sujudlah kamu kepada Adam, Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia 

adalah dari golongan jin, Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. 

Patutkah kamu mengambil Dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin 

selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis 

itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim”. 

Orang beriman perlu memahami karakter dan alam jin, setan, iblis 

yang yang berada di alam gaib agar dapat berhati-hati dan tidak sekali-kalai 

mengikuti jejak langkah setan atau iblis. Hanya saja kita harus hati-hati 

ketika mebahas jin, setan atau iblis karena terkadang lebih 

banyak tahayul dan khurafatnya ketimbang informasi yang sebenarnya.  

C. Nama dan Keadaan Jin 

Jin ada beberapa macam, di antaranya: 

1. Jin yang suka tinggal bersama manusia disebut dengan aamir dan 

bentuk jamak (pluralnya) adalah ‘ammar. 

2. Jin yang seringkali menampakkan wujudnya atau mengganggu 

anak-anak kecil disebut dengan arwah. 

3. Jin yang selalu berbuat jahat dan seringkali muncul menjelma 

dalam berbagai bentuknya adalah setan. 
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4. Apabila jin tersebut di samping berbuat jahat, menjelma, juga 

berbuat hal lain yang lebih berat dari itu, seperti membunuh dan 

lainnya disebut dengan marid. 

5. Jin yang lebih jahat dari marid dan memiliki kemampuan dan 

kekuatan yang lebih dahsyat lagi disebut dengan ifrit, bentul 

jamaknya (pluralnya) afariit. 

6. Iblis adalah nenek moyangnya jin kafir (setan). Pada awalnya, iblis 

ini bernama nail, ketika membangkang perintah Allah, Allah 

kemudian melaknatnya, dan diganti nama dengan setan.  

7. Selain nama di atas, nama-nama setan lainnya 

adalah hubab, syihab, ajda' dan asyhab. 

Jin, iblis, setan adalah makhluk Allah yang berbeda alam dan unsur 

penciptaannya, sehingga mereka tidak dapat ditangkap oleh manusia. Allah 

berfirman yang artinya: "Sesungguhnya ia (setan) dan pengikut-

pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat 

mereka" (QS. Al-Araf 7: 27). Hanya saja dalam kondisi tertentu, atas izin 

Allah kondisi jin dapat menampakkan diri atau manusia dapat melihatnya.  

Adapun keadaan wujud jin itu sendiri menurut beberapa ayat dan 

hadits sebagai berikut; 

1. Sebagian hewan dapat melihat wujud jin misalnya ayam, anjing dan 

keledai 

Artinya: "Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: "Apabila 

kalian mendengar ayam jantan berkukuruyuh, maka mintalah karunia 

dari Allah, karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan 

apabila kalian mendengar ringkikan keledai, berlindunglah kepada 

Allah dari godaan dan tipu daya syaithan karena keledai itu telah 

melihat syaithan". (HR. Bukhari Muslim). 

Artinya:  Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah saw bersabda: 

"Apabila kalian mendengar anjing menggonggong dan himar 

meringkik, maka berlindunglah kepada Allah karena sesungguhnya 
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mereka itu melihat sesuatu yang kalian tidak dapat melihatnya" (HR. 

Abu Dawud). 

2. Jin memiliki wujud yang sangat jelek 

Jin (dalam hal ini setan), memiliki bentuk yang sangat jelek. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an ketika Allah menyamakan 

pohon Zaqum yang tumbuh di dasar neraka, dengan kepala setan 

dalam hal sama-sama buruk bentuk dan rupanya. Allah berfirman yang 

artinya: "Sesungguhnya dia (pohon Zaqum) adalah sebatang pohon 

yang ke luar dan dasar neraka yang menyala, mayangnya seperti kepala 

setan-setan" (QS. As-Shafat 37: 64-65). 

3. Jin mempunyai dua tanduk dan sayap 

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian bermaksud untuk 

shalat pada waktu matahari terbit juga pada waktu matahari terbenam, 

karena pada kedua waktu itu saat dimana dua tanduk setan muncul" 

(HR. Muslim). 

Artinya: “Rasulullah saw telah menghabarkan kepada kami bahwasannya 

jin itu terdiri dari tiga kelompok. Pertama, jin yang selalu beterbangan 

(melayang) di udara, kedua, jin dalam wujud ular-ular dan anjing- anjing 

dan ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian" (HR. 

Thabrani, Hakim, Baihaki). 

Artinya: "Ubaidullah berkata: Imam adh-Dhahhak pernah ditanya: 

"Apakah setan mempunyai sayap?" ia menjawab: "Bagaimana mereka 

dapat terbang menuju langit kalau mereka tidak memiliki sayap" 

(HR. Ibnu Jarir). 

D. Tempat Tinggal Jin 

Jin dapat tinggal dan menetap di mana sa, namun ada beberap tempat 

secara khusus yang disebut dalam hadits, di antara: 

1. Di tempat-tempat kotor 

Artinya: "Dari Zaid bin Arqam, Rasulullah saw bersabda: 

"Sesungguhnya toilet-toilet itu dihuni oleh Jin. Oleh karena itu, apabila 
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seseorang di antara kalian masuk WC, maka katakanlah: Allahumma inni 

audzubika minal khubutsi wal khabaits (Ya Allah, aku berlindung 

kepadaMu dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan" (HR. Abu 

Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad). 

Artinya: "Dari Ali, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: 

"Apabila seseorang masuk WC kemudian berdoa: " 

bismillahirrahmanirrahim ", maka mata jin akan tertutup dan tidak akan 

dapat melihat aurat keturunan Adam" (HR. Ahmad, Turmudzi dan Ibnu 

Majah). 

2. Di tempat-tempat kosong 

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra berkata: "Suatu hari kami (para sahabat) 

berkumpul bersama Rasulullah saw tiba-tiba kami kehilangan beliau, 

lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung (akan 

tetapi kami tidak mendapatkannya). Kami lalu berkata: 

"Rasulullah saw telah diculik dan disandera”. Pada malam itu, tidur 

kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba, tampak 

Rasulullah Saw sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua 

yang berada di tengah padang pasir. Kami lalu berkata: "Ya 

Rasulullah saw, malam tadi kami betul-betul kehilangan Anda, lalu 

kami cari-cari kesana kemari akan tetapi kami tidak menemukan anda. 

Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan”. 

Rasulullah saw kemudian bersabda: “Malam tadi saya didatangi oleh 

utusan dari kelompok Jin, ia membawa saya pergi menemui kaumnya 

untuk mengajarkan al-Qur'an". Ibnu Mas'ud kemudian berkata kembali: 

"Lalu kami diajak oleh Rasulullah untuk melihat bekas-bekas tempat 

dan perapian mereka (kelompok jin)". Para jin itu kemudian bertanya 

kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengenai makanan 

mereka. Rasulullah saw menjawab: "Makanan kalian itu (wahai 

golongan jin) adalah setiap tulang yang masih ada sisa-sisa dagingnya 

yang berada di tangan kalian dan ketika memakannya disebutkan nama 
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Allah serta semua tahi (kotoran) binatang ternak kalian". 

Rasulullah saw kemudian melanjutkan sabdanya: "Oleh karena itu, 

janganlah kalian (para sahabat) beristinja (membersihkan najis seperti 

habis buang air kecil atau besar dengan menggunakan batu atau benda 

lainnya selain air) dengan keduanya (tulang dan kotoran binatang), 

karena keduanya itu adalah makanan sudara kalian (golongan jin)" (HR. 

Muslim). 

3. Di lobang 

Artinya:  "Dari Abdullah bin Sarjas, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 

Sallam bersabda: "Janganlah seseorang di antara kalian kencing di 

lobang". Mereka bertanya kepada Qatadah: "Mengapa tidak boleh 

kencing di lobang?" Qatadah menjawab: "Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam mengatakan karena lobang itu adalah tempat tinggalnya 

golongan jin" (HR. Abu Dawud, Nasai dan Ahmad). 

4. Di rumah-rumah 

Jin juga tinggal di atas rumah (atap) manusia. Hanya saja, jin yang 

tingal di atas atap rumah orang-orang beriman hanyalah jin muslim. 

Artinya: "Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak ada 

satu rumah orang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin 

muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, mereka (jin) pun 

ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, 

mereka (jin) juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya 

saja, Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari 

gangguan jin-jin tersebut" (HR. Abu Bakar sebagaimana ditulis oleh 

Ibnu Hajar dalam Fathul Bari). 

5. Di pasar-pasar (Mall) 

Selain di rumah, Jin juga ada yang tinggal di pasar atau Mall. Hal ini 

sebagaimana disebutkan alam sebuah riwayat dimana Salman al-Farisi 

pernah berwasiat kepada para sahabat yang lain: 
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Artinya: "Kalau bisa, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali 

masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar, 

karena pasar itu merupakan tempat berseterunya para syaithan. Dan di 

pasarlah syaithan menancapkan benderanya" (HR. Muslim). 

6. Di kandang unta 

Artinya: "Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah 

kalian shalat di kandang-kandang unta karena di sana terdapat 

syaithan, shalatlah di kandang domba karena dia itu membawa berkah" 

(HR. Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah). 

E. Waktu Berkeliarannya Jin  

Dalam sebuah hadits shahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, 

Rasulullah saw bersabda bahwasannya waktu berkeliarannya setan adalah 

pada waktu matahari terbenam (sareupna=sunda) yakni sekitar sebelum 

dan setalah Maghrib sedikit. Untuk itu, Rasulullah menganjurkan, apabila 

waktu menjelang malam tiba, hendaklah anak-anak segera disuruh masuk 

ke dalam rumah.  

Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Apabila sore hari menjelang malam 

tiba, tahanlah (di dalam rumah) anak-anak kecil kalian, karena pada saat itu 

setan berkeliaran. Apabila permulaan malam sudah tiba, diamkanlah anak-

anak kalian di dalam rumah, tutuplah pintu-pintu (termasuk jendela) kalian 

dengan terlebih dahulu menyebut nama Allah karena setan tidak akan 

dapat membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah 

sebelumnya, dan ikatlah kendi-kendi air kalian (qirab adalah jama dari 

qurbah yakni tempat air yang terbuat dari kulit dan di ujungnya biasa 

diikat dengan tali untuk menghalangi kotoran masuk) sambil menyebut 

nama Allah, tutuplah bejana-bejana atau wadah-wadah kalian sambil 

menyebut nama Allah meskipun hanya ditutup dengan sesuatu 

alakadarnya dan matikanlah lampu-lampu kalian (kalau mau tidur)" 

(HR. Bukhari Muslim). 
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Dalam hadits di atas Rasulullah saw menganjurkan lima hal ketika 

sore hari menjelang malam tiba. 

1. Menyuruh masuk dan diam anak-anak, 

2. Menutup pintu, karena dengan demikian, setan tidak akan mengganggu 

anak tersebut juga setan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah yang 

sudah terkunci dengan menyebut nama Allah sebelumnya, 

3. Mengikat tempat air, 

4. Menutup bejana dan wadah-wadah, karena setan juga tidak akan bisa 

membuka tempat air dan bijana yang disebutkan nama Allah 

sebelumnya, dan matikanlah lampu apabila menjelang tidur. 

5. Matikan lampu sebelum tidur karena dengan demikian, kita akan 

terhindar dari bahaya kebakaran yang seringkali dilakukan setan. Setan 

seringkali bermaksud untuk membakar rumah dan penghuninya 

dengan jalan menyerupai seekor tikus lalu menubruk tempat lampu 

tersebut sehingga api bisa menjalar. Untuk itu Rasulullah menganjurkan 

agar lampu dimatikan sebelum tidur.  

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: "Suatu hari seekor tikus datang menyeret 

kain yang dipintal kemudian dilemparkan ke hadapan Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang sedang duduk di atas 

tikar. Kemudian kain dipintal yang dibawa tikus tadi terbakar persis 

sebesar uang dirham. Rasulullah saw Kemudian bersabda: "Apabila 

kalian tidur, matikanlah lampunya, karena syaithan seringkali 

berwujud seekor tikus yang membawa sesuatu (yang mudah dibakar) 

yang ditujukkan ke lampu tersebut sehingga dapat membakar kalian" 

(HR. Abu Dawud). 

Artinya: "Dari Jabir, Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian 

melepaskan binatang peliharaan dan anak-anak kalian ketika matahari 

terbenam sehingga hitam legammnya sore hari betul-betul hilang, 

karena setan-setan berkeliaran ketika matahari terbenam sampai saat 
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dimana hitam legamnya sore hilang (sampai waktu malam tiba)" (HR. 

Muslim). 

F. Rangkuman  

1. Pengertian jin adalah makhluk ghaib yang diciptakan oleh Allah swt 

dari api. Jin menempati alam yang berdiri sendiri, ia terpisah dan 

berbeda dengan alam manusia, namun keduanya hidup dalam 

dunia yang sama. Jin bisa tinggal mana saja, bahkan dalam rumah 

yang dibangun atau didiami oleh manusia. Iblis atau setan adalah 

sekelompok jin atau kalau dengan istilah lain kelompok jin kafir.  

2. Adapun dalil tentang keberadaan jin, inlsi atau setan di antaranya 

terdapat dalam QS al-Jin 11, al-‘Araf 12-20, Thaha 117, Yasin 60, dan 

seterusnya 

3. Jin mempunyai beberapa macam, di antaranya aamir, 'ammar,  arwah, 

setan, marid,  hubab, syihab, ajda' dan asyhab, dan seterusnya. 

4. Adapun keadaan wujud jin itu sendiri menurut beberapa ayat dan 

hadits sebagai berikut; Sebagian hewan dapat melihat wujud jin 

misalnya anjing dan keleda, Jin memiliki wujud yang sangat jelek, 

Jin mempunyai dua tanduk dan sayap 

5. Di antara tempat tinggal jin itu adalah sebagai berikut: di tempat-

tempat kotor, kosong, di lobang-lobang, di rumah-rumah apalagi 

kosong, di pasar, kandang unta dan seterusnya.  

6. Waktu berkeliarannya jin di antaranya saat matahari terbenam 

G. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang materi yang telah dipelajari. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 
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H. Evaluasi:  

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar sebagai 

tugas individu atau kelompok! 

a. Jelaskan pengertian jin! 

b. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara jin, iblis, dan setan! 

c. Sebutkan tempat-tempat yang kemungkinan bisa dihuni oleh jin! 
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MODUL KE-4 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah swt. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah swt, baik berupa ucapan 

maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan dilakukan 

oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh 

Allah swt disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci 

disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala yang 

dicintai oleh Allah swt, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang 

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur 

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian pertama ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

akidah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu Allah, malaikat, 

jin, alam barzah, surga, neraka, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir. 

Tema yang keempat dari bagian ini adalah tentang alam barzakh. 

 

A. Pendahuluan 
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Manusia mengalami beberapa fase kehidupan, yaitu hidup di alam 

kandungan, hidup di alam dunia, hidup di alam barzah atau alam kubur, 

dan setelah datangnya hari kiamat hidup di alam akhirat. Alam barzah 

merupakan alam yang dilalui setiap orang setelah meninggal dunia, 

sebelum menerima balasan surga atau neraka. Oleh karena itu keberadaan 

alam barzah juga sebagai bagian dari hal-hal yang harus diimani oleh orang 

Islam. Dalam modul ini akan dijelaskan tentang  pengertian alam barzah, 

dalil naqli keradaan alam barzah, hal ikhwal kehidupan di alam barzah, 

siksa kubur, rangkuman, dan evaluasi. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari-nya 

di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 
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C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan pengertian alam barzah 

2. Menyebutkan nalil naqli tentang alam barzah 

3. Menjelaskan hal ikhwal kehidupan di alam barzah. 

4. Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada kehidupan 

di alam barzah dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini berisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)  untuk 

SMK kelas-1, dan bila saja modul ini digunakan dengan baik maka akan 

mempermudah para siswa dalam proses belajarnya. Di dalam modul ini 

terdapat 1 kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “alam barzakh”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian diskusikan 

dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau oang yang 

dianggap mampu. 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan terlebih dahulu. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 
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2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami kehidupan di alam barzakh dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE- 4 

TEMA PELAJARAN TENTANG ALAM BARZAKH (ALAM GHAIB) 

 

A. Pengertian Alam Barzah 

Alam barzah  disebut juga alam kubur merupakan alam yang dilalui 

setiap orang setelah meninggal dunia, yaitu sebelum menerima balasan di 

surga atau di neraka. Barzah membatasi alam dunia dan akhirat. Setiap 

manusia akan mengalami mati, kemudian berada pada alam kubur atau alam 

barzah, yaitu masa setelah manusia mati sampai datangnya hari kiamat atau 

tempat persinggahan menuju akherat.  

Penghuni barzah berada di tepi dunia (masa lalu) dan akhirat (masa 

depan).  Secara harfiah barzah berarti pembatas atau penghalang antara dua 

hal dan tidak ada yang sanggup melewatinya, yaitu dunia yang sudah 

dilaluinya dan akhirat yang akan dilaluinya. Di hadapan mereka ada dinding 

sampai hari mereka dibangkitkan.” Ia menjawab, itu adalah alam antara kematian dan 

kebangkitan kembali. (Qs. Al-Mu'minun, 100) 

B. Dalil Naqli tentang Alam Barzakh 

Berikut ini Firman Allah swt tentang alam kubur: 

�@ä. <§øÿtR èps)Í¬!#s� ÏNöqyJø9$# ( §NèO $uZø�s9Î) 
�cqãèy_ö�è? ÇÎÐÈ    

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kemudian hanyalah 

kepada Kami kamu dikembalikan” [QS. Al-’Ankabuut : 57]. 

ö@è% ¨bÎ) |NöqyJø9$# �Ï%©!$# �cr��Ïÿs? çm÷ZÏB 
¼çm¯RÎ*sù öNà6�É)»n=ãB ( ¢OèO tbr��t�è? 4�n<Î) 

ÉOÎ=»tã É=ø�tóø9$# Íoy�»yg¤±9$#ur Nä3ã¤Îm7t^ã�sù 
$yJÎ/ ÷LäêZä. tbqè=yJ÷ès? ÇÑÈ    

Artinya: “Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, 

Maka Sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu 
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akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang 

nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". [QS. Al-

Jum’ah : 8]. 

$yJoY÷�r& (#qçRqä3s? ãN�3.Í�ô�ã� ÝVöqyJø9$# 
öqs9ur ÷LäêZä. �Îû 8lrã�ç/ ;oy�§�t±�B 3 bÎ)ur 

öNßgö6ÅÁè? ×puZ|¡ym (#qä9qà)t� ¾ÍnÉ�»yd 
ô`ÏB Ï�ZÏã «!$# ( bÎ)ur öNßgö6ÅÁè? ×py¥Íh�y� 

(#qä9qà)t� ¾ÍnÉ�»yd ô`ÏB x8Ï�ZÏã 4 ö@è% @@ä. 
ô`ÏiB Ï�ZÏã «!$# ( ÉA$yJsù ÏäIwàs¯»yd ÏQöqs)ø9$# �w 

tbrß�%s3t� tbqßgs)øÿt� $ZV�Ï�tn ÇÐÑÈ    
Artinya: “Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, 

Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh, dan jika mereka 

memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan 

kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) 

dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi 

Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak 

memahami pembicaraan sedikitpun?”. [QS. An-Nisaa’ : 78] 

�@ä. <§øÿtR èps)Í¬!#s� ÏNöqpRùQ$# 3 $yJ¯RÎ)ur 
�cöq©ùuqè? öNà2u�qã_é& tPöqt� ÏpyJ»u�É)ø9$# ( 

`yJsù yyÌ�ômã� Ç`tã Í�$¨Y9$# �@Åz÷�é&ur 
sp¨Yyfø9$# ô�s)sù y�$sù 3 $tBur äo4qu�yÛø9$# 

!$u�÷R�$!$# �wÎ) ßì»tFtB Í�rã�äóø9$# ÇÊÑÎÈ    
Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya 

pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan 

dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah 

beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 

memperdayakan”. [QS. Ali Imran : 185] 

(#þqä9$s%ur #s�Ïär& $¨Zä. $VJ»sàÏã $¹G»sùâ�ur $¯RÏär& 
tbqèOqãèö7yJs9 $Z)ù=yz #Y��Ï�y` ÇÍÒÈ   * ö@è% 

(#qçRqä. ¸ou�$yfÏm ÷rr& #´��Ï�tn ÇÎÉÈ   ÷rr& $Z)ù=yz 
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$£JÏiB ç�ã9ò6t� �Îû ö/ä.Í�rß�ß¹ 4 tbqä9qà)u�|¡sù `tB 
$tRß��Ïèã� ( È@è% �Ï%©!$# öNä.t�sÜsù tA¨rr& ;o§�tB 

4 tbqàÒÉó÷Zã�|¡sù y7ø�s9Î) öNåky�râäâ� �cqä9qà)t�ur 
4ÓtLtB uqèd ( ö@è% #Ó|¤tã br& �cqä3t� $Y6�Ì�s% 
ÇÎÊÈ   tPöqt� öNä.qããô�t� �cqç7�ÉftGó¡tFsù 

¾ÍnÏ�ôJpt¿2 tbq�ZÝàs?ur bÎ) óOçFø[Î6©9 �wÎ) 
Wx�Î=s% ÇÎËÈ    

Artinya: “Dan mereka berkata: "Apakah bila Kami telah menjadi tulang 

belulang dan benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah Kami akan 

dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?" (49). Katakanlah: 

"Jadilah kamu sekalian batu atau besi, (50).  Atau suatu makhluk dari 

makhluk yang tidak mungkin (hidup) menurut pikiranmu". Maka mereka 

akan bertanya: "Siapa yang akan menghidupkan Kami kembali?" 

Katakanlah: "Yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama". lalu 

mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata: 

"Kapan itu (akan terjadi)?" Katakanlah: "Mudah-mudahan waktu 

berbangkit itu dekat", (51). Yaitu pada hari Dia memanggil kamu, lalu kamu 

mematuhi-Nya sambil memuji-Nya dan kamu mengira, bahwa kamu tidak 

berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja”. [QS. Al-Israa’ : 49-52]. 

tPöqt�ur ãPqà)s? èptã$¡¡9$# ÞOÅ¡ø)ã� 
tbqãBÌ�ôfãKø9$# $tB (#qèVÎ6s9 u�ö�xî 7ptã$y� 

4 ��Ï9ºx�x. (#qçR%x. tbqä3sù÷sã� ÇÎÎÈ   
tA$s%ur tûïÏ%©!$# (#qè?ré& zNù=Ïèø9$# 

z`»yJ�M}$#ur ô�s)s9 óOçFø[Î6s9 �Îû É=»tFÏ. «!$# 
4�n<Î) ÇPöqt� Ï]÷èt7ø9$# ( #x�»ygsù ãPöqt� 

Ï]÷èt7ø9$# öNà6¨ZÅ3»s9ur óOçFZä. �w 
tbqßJn=÷ès? ÇÎÏÈ    

Artinya: “Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang 

yang berdosa; "Mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat 

(saja)". seperti Demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran). 

(55). Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan 
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(kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya kamu telah berdiam 

(dalam kubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit; Maka 

Inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini(nya)." 

(56). [QS. Ar-Ruum : 55-56]. 

Masih banyak di surah yang lain Allah menyebutkan tentang alam 

barzakh ini, dalam surah Thahaa ayat 100-104: 

Artinya: Barangsiapa berpaling daripada Al-Qur’an maka sesungguhnya ia 

akan memikul dosa yang besar di hari qiyamat, (100) mereka kekal di 

dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka 

di hari qiyamat, (101) (yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala 

dan Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa 

dengan muka yang biru muram, (102) mereka berbisik-bisik diantara 

mereka, “Kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sepuluh 

(hari)”. (103) Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika 

berkata orang yang paling lurus jalannya diantara mereka, “Kamu tidak 

berdiam (di dunia) melainkan hanyalah sehari saja”. (104) [QS. Thaahaa : 

100-104]. 

Artinya: “Allah bertanya, “Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di 

bumi?”. (112) Mereka menjawab, “Kami tinggal (di bumi) sehari atau 

setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung”. 

(113) Allah berfirman, “Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar 

saja, kalau kamu benar-benar mengetahui”. (114) [QS. Al-Mukminuun : 112-

114] 

Artinya: “Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah 

mengumpulkan mereka, (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka 

tidak pernah berdiam (di dunia) melainkan hanya sesaat saja di siang hari 

(di waktu itu) mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-

orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka 

tidak mendapat petunjuk”. [QS. Yunus: 45] 

Adapun dalil dari hadis di antaranya: 
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ار  من عَذَاب النَّ أَعُوذ بك  ر وَ بْ قَ لْ اب ا ِّي أعوذ بك من عَذَ ِن لَّھُمَّ إ ال
ذ بك من ُو َأَع مَات و محیا وَاْلمَ فتْنَة الْ ُوذ بك من  َع َأ یح  و لْمَسِ فتْنَة ا

َّال لدَّج ا  
Artinya: Rasulullah saw berdo’a, “ya Allah sesungguhnya saya (Nabi) 

meminta  perlindungan-Mu dari siksa Kubur, siksa Neraka, fitnah dalam 

kehidupan (di dunia), fitnah kematian (alam Barzah), dan dari fitnah Dajjal 

(Sunan Nasai) 

یَْأمُرُ  َ سَْعدٌ َبٍ كَان ُصْع ِ عَنْ م َلِك ْم ُ ال َبْد َا ع َّثَن َد ةُ ح عْبَ نَا شُ ُ حَدَّثَ نَا آدَم حَدَّثَ
ھِنَّ  ُ ِب َأْمُر َ أَنَّھُ كَانَ ی َّم ََسل یْھِ و لَ ُ عَ ِّ َصلَّى هللاَّ َّبِي ُنَّ عَنْ الن ُھ ْكُر َیَذ بِخَمْسٍ و

ْلِ وَأَ  ُخ الْب ِْن  ُ بِكَ م إِنِّي أَعُوذ  َّ َّھُم ْ أُرَدَّ الل ُ بِكَ أَن أَُعوذ ِ وَ ْجُبْن ْ ال ُ بِكَ مِن ُعوذ
بِكَ  ِ َوأَعُوذُ  َةَ الدَّجَّال ْن ِي فِت َعْن َا ی ْی ُّن لد ْ فِتْنَِة ا بِكَ مِن أَعُوذُ  ِ وَ ُر ُم َلِ الْع َرْذ َى أ ِل إ

بِْر  َذَابِ الْقَ مِنْ ع  
Artinya:  Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan 

kepada kami Syu’bah telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari 

Mush’ab bahwa Sa’d pernah memerintahkan lima perkara, dia 

menyebutkan perkara itu dari nabi Shallallahu ‘alahi wasallam, bahwa 

beliau memerintahkan hal itu juga, yaitu; “Ya Allah, aku berlindung 

kepada-Mu dari sifat kikir, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, 

aku berlindung kepada-Mu kepikunan, aku berlindung dari fitnah dunia -

maksudnya adalah fitnah dajjal dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa 

kubur, (HR. Bukhari) 

C. Hal Ikhwal di Alam Barzakh  

Seseorang yang telah meninggal tidak akan mengetahui kehidupan 

dari orang yang masih hidup karena ia tinggal di dalam alam yang benar-

benar beda, meskipun sering dikisahkan bahwa seseorang yang mati dapat 

merasakan langkah kaki dari orang berjalan. Dan manusia sudah akan 

mengetahui nasibnya ketika berada di barzah; apakah akan masuk surga 

atau neraka. Jika seseorang menjadi ahli surga, maka dibukakan baginya 

pintu surga, hawa sejuk surga akan dirasakan di alam barzah. Sebaliknya 
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jika menjadi ahli neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya dan 

dia akan merasakan hawa panas neraka. 

Al-Barra bin ’Azib menceritakan hadis yang panjang yang 

diriwayat Imam Ahmad tentang perjalanan seseorang setelah kematian. 

Seorang mukmin yang akan meninggal dunia disambut ceria 

oleh malaikat dengan membawa kain kafan dari surga. Kemudian datang 

malaikat maut duduk di atas kepalanya dan memerintahkan roh yang baik 

untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan 

ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Penduduk langit 

dari kalangan malaikat menyambutnya, sampai di langit terakhir 

bertemu Allah, kemudian Allah memerintahkan pada malaikat untuk 

mencatat kitab hamba-Nya ke dalam ’illiyiin dan dikembalikan rohnya ke 

barzah. Setelah dikembalikan lagi roh itu ke jasadnya dan datanglah dua 

malaikat, Munkar dan Nakir yang akan bertanya tentang hal ikhwal 

keberagamaan dan kehidupannya saat di dunia. 

Menurut Islam, hanya orang yang beriman saja yang dapat 

menjawabnya dengan baik. Maka kemudian akan diberi alas dari surga, 

mendapat kenikmatan di kubur dengan selalu dibukakan baginya pintu 

surga, dilapangkan dan diterangkan kuburnya. Sang mayat akan mendapat 

teman yang baik dengan wajah yang baik, pakaian yang baik dan aroma 

yang baik. Lelaki itu adalah gambaran dari amal perbuatannya selama 

hidup di dunia.  

Keadaannya akan berbanding terbalik jika mayat itu adalah orang 

yang jahat, dimana akan merasakan azab kubur. 

D. Azab Kubur 

Azab kubur hanya dialami bagi orang-orang yang saat hidup di dunia 

berbuat dosa dan tidak bertobat. Diceritakan dalam riwayat di antaranya 

adalah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi Muhammad melewati salah satu 

dinding dari dinding-dinding Madinah atau Makkah, lalu dia mendengar 
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suara dua orang manusia yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi 

bersabda, "Dua orang sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa karena 

dosa besar." Kemudian dia bersabda, "Yang seorang tidak bertirai dalam 

berkencing dan yang lain berjalan dengan mencaci maki." Kemudian dia 

minta diambilkan pelepah korma yang basah, lalu dibelah menjadi dua dan 

dia letakkan pada masing-masing kuburan itu satu belahan. Lalu dikatakan, 

"Wahai rasulullah, mengapa  engkau perbuat ini?" Nabi bersabda, "Mudah-

mudahan keduanya diringankan selama dua belah ini belum kering?" 

E. Rangkuman  

1. Alam barzah atau alam kubur merupakan alam yang dilalui setiap 

orang setelah yang bersangkutan meninggal dunia, sebelum 

menerima balasan di surga atau di neraka.  

2. Dalil naqli tentang alam barzah tertara pada QS. Al-’Ankabuut : 57, 

al-Qiyamah 25 – 36, Al-Mukminuun: 99-100.  

3. Di alam barzah, kondisi roh orang baik akan merasa bahagia, dan 

roh orang jahat akan sengsara. 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

4. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

5. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang materi yang telah dipelajari. 

6. Psikomotorik dengan simulasi.  

G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

4. Jelaskan apa yan audara ketahui tentang alam barzah! 

5. Tuliskanlah salah satu dalil yan g menceritakan tetang alam barzah! 
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6. Tuliskan pengalaman saudara menyaksikan orang-orang terdekat 

meninggal dunia. Atau cerita yang pernah saudara dengar tentang 

orang yang meninggal. 
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MODUL KE-5 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat 

manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw. Islam 

adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah swt. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah swt, baik berupa ucapan 

maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan dilakukan 

oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh 

Allah swt disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci 

disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala yang 

dicintai oleh Allah swt, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang 

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur 

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian pertama ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akidah 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu Allah, malaikat, jin, 

alam barzah, surga, neraka, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir. Tema 

yang kelima dari bagian ini adalah tentang surga. 

 

A. Pendahuluan 
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Gambaran yang sangat kuat tentang kehidupan di surga adalah 

keserbanikmatan sehingga penduduknya memperoleh kebahagiaan yang 

sempurna. Bahkan keindahan dan kenikmatan surga dinyatakan abadi, tak 

terbatas, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, melampaui jangkauan 

penglihatan, yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh manusia. 

Dalam ajaran Islam, di samping menginformasikan tentang 

karakteristik keindahan surga, tetapi juga tentang keindahan perilaku 

penduduknya. Di antara yang digambarkan dalam Islam adalah, mereka 

tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula 

perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan 

salam."(Qs 56: 25-26) Di samping itu tidak akan ada permusuhan antara 

satu sama lain atau sakit hati: Dan Kami cabut segala macam dendam yang 

berada di dalam dada mereka..." (Qs 7:43) Rasulullah bersabda tidak akan 

ada kebencian atau dendam di antara mereka, hati mereka akan menjadi 

satu, dan mereka memuliakan Allah di pagi dan sore." (Hr. Bukhari).  

Surga merupakan suatu balasan kenikmatan di negeri akhirat yang 

disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang semasa hidupnya di dunia 

berbuat kebajikan. Dalam modul ini akan dijelaskan tentang  pengertian 

surga, dalil naqli tentang surga, tingkatan surga, dan hal ikhwal kehidupan 

surga. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 



	
	

	 53	

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan pengertian surga 

2. Menyebutkan nalil naqli tentang surga  

3. Menjelaskan tingkatan surga dan tanda-tanda penghuni surga. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, bila saja modul 

ini digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan 

pebelajaran dengan tema besar yaitu “surga”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam 

modul 
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3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban 

kepada guru 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi 

kembali langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. 

Sebelum masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan 

sebagai pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 
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 Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami surga dan menarik kesimpulan sendiri serta 

mengambil nilai-nilai pendidikannya untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-5 

TEMA PELAJARAN TENTANG SYURGA (ALAM GHAIB) 

 

A. Pengertian Surga 

Secara umum dipahami bahwa surga berasal dari bahasa Sanskerta 

svarga adalah suatu tempat di alam akhirat yang dipercaya oleh para 

penganut beberapa agama sebagai tempat berkumpulnya roh-roh manusia 

yang semasa hidup di dunia berbuat kebajikan sesuai ajaran agamanya. 

Dalam Islam,  surga (atau istilah dalam al-Qur’an jannah) adalah suatu 

balasan kenikmatan di negeri akhirat yang disediakan oleh Allah untuk 

orang-orang yang semasa hidupnya di dunia berbuat kebajikan. Orang 

yang masuk atau dimasukkan ke dalam surga disebut ahli surga (ahl al-

jannah), dimana kenikmatannya bersifat kekal dan sempurna.  

Alam akhirat dimana surga dan neraka dijumpai terjadi setelah 

peristiwa kiamat yang ditandai dengan tiupan sangkakala Malaikat Israfil 

sebagai tanda berakhirnya kehidupan di dunia dan alam semesta ini.  

Semua manusia dari seluruh umat dari masa ke masa akan dikumpulkan di 

padang mahsyar. Di sinilah manusia akan dihisab atau dihitung amalnya 

saat hidup di dunia, bagi yang amalnya baik akan masuk surga dan bagi 

yang amalnya buruk akan masuk ke neraka. 

B. Dalil Naqli tentang Surga 

ô�s)s9ur çn#uäu� »'s!÷�tR 3�t�÷zé& ÇÊÌÈ   
y�ZÏã Íou�ô�Å� 4�ygtFZçRùQ$# ÇÊÍÈ   $ydy�YÏã 
èp¨Zy_ #�urù'pRùQ$# ÇÊÎÈ    

Artinya: “Dan Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam 

rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (14) (yaitu) di Sidratil Muntaha. 

Di dekatnya ada syurga tempat tinggal,(15). (QS: An Najm: 13-15). 
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C. Tingkatan Surga dan Penghuninya 

Surga sebagai balasan kenikmatan di negeri akhirat yang kekal dan 

sempurna disediakan bagi bagi hamba-hambaNya yang beriman dan 

bertakwa kepada Nya. Terdapat beberapa nama dan tingkatan surga serta 

calon penghuninya. Di antaranya: 

1. Surga Firdaus, diciptakan dari emas dan calon penghuninya 

dijelaskan dalam berbagai surat, seperti  dalam firmanNya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, bagi 

mereka adalah Surga Firdaus menjadi tempat tinggal (QS: Al-Kahfi 107) 

Syarat beriman dan beramal salih kemudian melahirkan karakter 

sebagaimana disebut dalam QS Al-Mu’minuun 2-11.  Pertama, menjadi 

orang khusyu dan memelihara salatnya. Khusyu saat salat bermakna 

menghayati dengan segenap perasaan dan pikiran terhadap seluruh 

aktivitas salat sejak dari takbir sampai salam. Ketika hati berniat, bibir 

bertakbir atau membaca doa, anngota tubuh bergerak, maka semuanya 

mesti menunjukkan ketakdhiman hamba pada Rabnya. Karena salat 

seperti ini terpelihara, maka karakternya meluber dalam seluruh 

perilaku hidupnya. Kedua, mampu menjauhkan diri dari segala 

perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ketiga, menunaikan 

zakat.Bila yang wajib sudah terpenuhi, masih diingatkan dengan wakaf, 

infak, sedekah dan pemberian lainnya untuk 'membantu' Islam. 

keempat, memelihara kehormatan diri yakni tidak melampiaskan nafsu 

secara tidak benar dan tidak wajar, jauh dari perilaku LGBT. Kelima, 

mengemban amanah dan menepati janjinya. Seberapa kualitas iman, 

amal salih dan semua karakter yang ditimbulkannya akan sangat 

menentukan derajat kebahagiaan Surga Firdaus yang dinikmatinya. 

2. Surga Adn diciptakan oleh Allah dari intan putih dan disediakan bagi 

orang baik bersama seluruh keluarga tercintanya.Adapun keberadaan 

Surga Adn ini dinyatakan Allah dalam QS Al-Shaff 12. Dan ke tempat-
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tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn.Itulah kemenangan yang 

besar. 

Dalam rangkaian beberapa ayat Qs Al-Ra'du 19-24, Allah 

memberitahukan bahwa spesifikasi orang yang akan menikmati Surga 

Adn adalah orang berakal yang mengambil pelajaran. Allah berfirman 

''Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan 

Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? 

Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, (yaitu) 

orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. 

Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah 

agar dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut 

kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mencari 

keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian 

rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-

terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang itulah yang 

mendapat tempat kesudahan (yang baik) (yaitu) surga-surga ‘Adn, 

mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh 

dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, 

sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua 

pintu;. (sambil mengucapkan), “Selamat sejahtera atasmu karena 

kesabaranmu.” Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. 

Ternyata dalam pandangan Islam, yang dikatakan berakal yang 

sempurna adalah berakal yang mampu mengambil pelajaran.Inilah 

karakteristik orang beriman.Kemudian dari sinilah menyembul sikap 

istiqamah memenuhi janjinya pada Allah, misalnya tetap istiqamah 

mengabdi hanya kepadaNya semata dan tidak melanggarnya.Di 

samping itu juga sikap kreatif menciptakan jejaring sosial menjalin 

silaturahim, takut sedikit timbangan kebaikannya, sabar, menegakkan 

salat, dan gemar berinfak.  
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Dan indahnya lagi, spesifikasi orang yang digambarkan seperti tadi 

dapat menikmati Surga Adn bersama keluarga tercintanya.Seorang 

anak cucu bisa menikmati bahagia di surga bersama ayah ibu kakek 

nenek buyutnya.Begitu juga sebaliknya.Seorang istri atau suami bisa 

bertemu menikmati surga dengan suami atau istrinya.Bahkan bisa 

bersama-sama menikmati hidup bahagia di surga bersama keluarga 

besarnya orang-orang salih lainnya. Kuncinya, semuanya dalam 

ketaatan pada Rabbnya. 

3. Surga Na’im. Jannatun Na’im ini merupakan surga sarat kenikmatan 

yang diciptakan oleh Allah dari perak putih. Spesifikasi orang yang 

menikmatinya adalah orang-orang beriman dan beramal saleh. Dalam 

Al-Qur'an surat al-Hajj 56. Allah swt.telah menegaskan "Maka orang-

orang beriman dan mengerjakan amal shaleh ada di dalam surga yang 

penuh kenikmatan". Dan dalam surat Luqman 8 "Sesungguhnya orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, bagi mereka bakal 

mendapat surga yang penuh kenikmatan".Karena sarat dengan 

kenikmatan, maka sejatinya kenikmatan yang dirasakan dalam 

kehidupan surga secara keseluruhan tidak bisa dilukiskan dengan 

diskripsi kata-kata. Hanya saja untuk mendekatkan pemahaman hamba, 

maka Allah memberikan penggalan gambaran dan sedikit ilustrasi 

manusiawi.Dan ini menjadi penting. 

Berikut ini sebagian gambaran kenikmatan yang lazim kita dapatkan. 

Pertama, dapat merasakan nikmatnya sungai susu, arak, dan madu, 

sebagaimana Allah berfirman (Apakah) perumpamaan (penghuni) 

surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di 

dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan 

baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, 

sungai-sungai dari khamr (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya 

dan sungai-sungai dari madu yang disaring. (Qs. Muhammad 15). 
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Kedua, mendapatkan pasangan yang masih belia dan berumur sebaya, 

sebagaimana firman Allah ”Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa 

mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, dan 

gadis-gadis remaja yang sebaya. (Qs. An Naba 31-33). 

Ketiga, mendapat segsla buah-buahan yang diinginkan.Dan buah-

buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang 

mereka inginkan.” (QS. Al-Waqi’ah 20-21). “Setiap mereka diberi rezki 

buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan ‘Inilah yang 

pernah diberikan kepada kami dahulu.’Mereka diberi buah-buahan 

yang serupa” (QS.Al-Baqarah 25). 

Keempat, minuman di surga disebutkan “Sesungguhnya orang-orang 

yang berbuat kebajikan minum dari piala (berisi minuman) yang 

campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang 

daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat 

mengalirkannya dengan sebaik-baiknya” (QS. Al-Insan 5-6). 

4. Surga Ma’wa, Jannatul Ma’wa diciptakan oleh Allah swt dari zamrud 

hijau, sebagai tempat tinggalnya orang-orang terpilih. Calon yang akan 

menempati surga ini disebut Allah dalam firmanNya, di antaranya: 

Pertama, orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal 

saleh.“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal 

saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala 

terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. As-Sajdah [32]: 19) 

Kedua, orang-orang yang takut pada kebesaran Allah dan menahan diri 

dari hawa nafsu buruk.''Dan adapun orang-orang yang takut kepada 

kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. 

Maka sesungguhnya surga tempat tinggal(nya).” (Q.S. An-Naazi‘aat 

[79]: 40-41) 

Beriman menjadi syarat pertama dan utama bagi para penikmat surga 

(baca hidup bahagia).Baru syarat lainnya, seperti berilmu dan beramal 

shalih. Ketika iman, ilmu dan amal sudah menyatu, maka di antara 
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karakter yang menyembul adalah takjub akan kemahabesaran Allah 

dan mampu mengendalikan nafsunya, sehingga tetsp dalam ridhaNya. 

5. Surga Darussalam. Surga ini secara eksplisit dinyatakan oleh Allah 

dalam Qs. Al-An'am 25-27. Barang siapa yang Allah menghendaki akan 

memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya 

untuk (memeluk agama) Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki 

Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi 

sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah 

menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman.Dan inilah 

jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus.Sesungguhnya Kami telah 

menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil 

pelajaran. Bagi mereka disediakan Surga Darussalam pada sisi Rabbnya 

dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal shalih yang selalu 

mereka kerjakan. 

Pada akhir ayat itu disebutkan bahwa Surga Darusslam disediakan bagi 

orang-orang shalih di antara orang-orang beriman.Dengan berakidah 

yang benar, menerima Islam, dan beramal shalih sejatinya telah 

mendekat pada tujuan, berada di jalan yang lurus menuju Allah.Orang-

orang inilah yang selamat dari segala bentuk azab dan menikmati 

kehidupan yang bahagia, selamat dan aman, Surga 

Darussalam.Kehidupan yang tidak pernah kenal dengan segala bentuk 

kematian (karakter), rasa sakit, miskin, sulit, kekerasan, hasud, rugi 

bahkan tuduhan jelek dan hal yang menyiksa lainnya. 

6. Surga Darul Maqamah, diciptakan dari Permata Putih Dihuni oleh 

orang yang kebaikkannya amat banyak, dan sangat jarang berbuat 

salah. Nama surga ini disebutkan oleh Allah dalam Qs al-Fathir 34-35 

“Dan mereka berkata:”Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan 

duka cita dari kami.Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha 

Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” Yang menempatkan kami dalam 
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tempat yang kekal (Surga Darul Maqamah) dari karunia-Nya; di 

dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu”. 

Para mufasir di negeri ini menyatakan bahwa orang yang telah 

memperoleh nikmat dari Allah itu menyadari bahwa semua pemberian 

tersebut adalah semata-mata karena kasih sayang Allah juga.Nyata-

nyata tidak seimbang besarnya karunia Allah dengan amal perbuatan 

baik yang mereka kerjakan. Oleh karena itu masuknya orang-orang 

mukmin ke dalam surga, sama sekali bukanlah karena amal kebaikan 

yang mereka kerjakan, tetapi adalah karena rahmat dan karunia Allah 

bagi orang yang mematuhi perintah Nya. 

Rasulullah saw bersabda:Tiadalah salah seorang di antara kamu masuk 

surga karena amal perbuatannya. Mereka (para sahabat) bertanya, 

apakah engkau juga tidak begitu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: 

"Aku juga tidak, melainkan karena Allah memberi rahmat dan karunia 

kepadaku. (H.R. Bukhari dan Muslim) 

Dengan demikian surga merupakan balasan kenikmatan yang kekal dan 

abadi, di mana penghuninya dapat menikmati kesenangan itu sebagai 

bakasan atas ketaatan sebelumnya. Allah berfirman (Kepada mereka 

dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang 

kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu". (Q.S. Al-Haqqah: 24) 

7. Surga Al-Maqaamul Amiin, diciptakan  dari Emas.Ilustrasi manusiawi 

dan spesifikasi yang dijanjikan akan menempati surga maqamul amin 

ini dapat dicermati pada Qs al-Dukkan 51-57 Allah berfirman 

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang 

aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata air-mata air; mereka 

memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, (duduk) berhadap-

hadapan, demikianlah. Dan kami berikan kepada mereka bidadari. Di 

dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman 

(dari segala kekhawatiran), mereka tidak akan merasakan mati di 

dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari 
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azab neraka, sebagai karunia dari Tuhanmu.Yang demikian itu adalah 

keberuntungan yang besar. 

Inilah keuntungan besar yang dialami oleh orang-orang 

bertakwa.Keuntungan ini bahkan sudah mulai dinikmati saat di 

dunia.Hidup dalam keamanan, kedamaian, keindahan, kesejahteraan, 

keharmonisan berkeluarga dan jauh dari kekhawatiran serta terhindar 

dari segala azab yang sudah dinikmati dan dirasakan sejak sekarang di 

dunua ini merupakan percikan rahmat Allah untuk hamba-hambaNya 

yang takwa. Adapun yang kekal abadi akan dinikmati di akhirat nanti. 

8. Surga Khuld. Jannatul Khuld (Surga Kekal Abadi) ini kabarnya 

diciptakan oleh Allah dari marjan merah dan kuning. Adapun 

spesifikasi orang yang akan menikmati kebahagiaan di dalamnya 

adalah orang-orang takwa; yaitu orang yang taat menjalankan perintah 

Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam QS. 25/Al-Furqan: 15 

Allah menegaskan bahwa Katakanlah; "Apa (siksa) yang seperti itu 

yang baik, atau surga yang kekal abadi, yang telah dijanjikan kepada 

orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dan kediaman kembali 

mereka".  

Dengan demikian saat berusaha dan menjadi orang takwa berarti 

merupakan kebahagiaan.Inilah tugas kita, berusaha dan menjadi 

takwa.Dan harusnya ini yang kita pikirkan, bagaimana berusaha dan 

menjadi takwa.Persoalan iming-iming surga balasannya biarlah Allah 

yang mengaturnya. 

D. Pintu-pintu Surga 

Tentang surga yang memiliki pintu pintu ini, Allah berfirman; ''Dan 

orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke dalam surga 

secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga 

dibukakanlah pintu-pintu itu dan dikatakanlah kepada mereka penjaga-

penjaganya: ''Kesejahteraan atas kalian. Berbahagialah kalian! maka 
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masukilah Slsurga ini, sedang kalian kekal di dalamnya.” (QS. Al-Zumar 

[39]: 73) Pintu-pintu surga yang disebut dalam ayat di atas kemudian 

dijelaskan dalam hadis. Secara umum menyebut delapan pintu surga sesuai 

dengan keistimewaan (pethingan) amalan hambaNya. Kedelapan pintu 

surga dimaksud adalah: (1) Pintu Shalat, (2) Pintu Sedekah, (3) Pintu Jihad, 

(4) Pintu Rayyan, (5) Pintu al-Ayman, (6) Pintu al-Kazhimina al-Ghaizha wa 

al-Afina ‘an an-Nas. Mengenai pintu sisanya para ulama berbeda pendapat 

seputar Pintu Tobat, Pintu Dzikir, Pintu Ridha, Pintu Ilmu, atau Pintu Haji. 

E. Rangkuman  

1. Surga atau jannah adalah suatu balasan kenikmatan di negeri akhirat 

yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang semasa 

hidupnya di dunia berbuat kebajikan 

2. Nama surga di antaranya surga firdaus, makwa, adn, darussalam, 

darul maqamah, maqamul aamiin, khuld 

3. Di antara pintu-pintu sura adalah (1) Pintu Shalat, (2) Pintu Sedekah, 

(3) Pintu Jihad, (4) Pintu Rayyan, (5) Pintu al-Ayman, (6) Pintu al-

Kazhimina al-Ghaizha wa al-Afina ‘an an-Nas. Mengenai pintu 

sisanya para ulama berbeda pendapat seputar Pintu Tobat, Pintu 

Dzikir, Pintu Ridha, Pintu Ilmu, atau Pintu Haji. 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang surga dan calon 

penghuninya. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

G. Evaluasi 
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Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan tentang penegertian surga? 

2. Sebutkan tingkatan surge! 

3. Sebutkan pintu surge! 
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MODUL KE-6 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah swt. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah swt, baik berupa ucapan 

maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan dilakukan 

oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh 

Allah swt disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci 

disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala yang 

dicintai oleh Allah swt, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang 

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur 

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian pertama ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

akidah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu Allah, malaikat, 

jin, alam barzah, surga, neraka, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir. 

Tema yang keenam dari bagian ini adalah tentang neraka. 

 

A. Pendahuluan 
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Neraka merupakan suatu balasan kesengsaraan di negeri akhirat yang 

disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang semasa hidupnya di dunia 

berbuat kejahatan. Dalam modul ini akan dijelaskan tentang  pengertian 

neraka, dalil tentang neraka, tingkatan neraka, calon penghuni neraka. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan pengertian neraka 

2. Menyebutkan nalil naqli tentang neraka 

3. Menjelaskan hal ikhwal neraka. 

4. Menjelaskan tentang calon penguni neraka. 
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D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, bila saja modul ini digunakan 

dengan tepat maka akan mempermudah siswa dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran 

dengan tema besar yaitu “neraka”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

orang yang dianggap mampu. 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 
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d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

       Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami tentang neraka dan menarik kesimpulan 

sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-1 

TEMA PELAJARAN TENTANG NERAKA (ALAM GHAIB) 

 

 

A. Pengertian Neraka 

Neraka atau dalam bahasa Arab al-Nar yang berarti api adalah suatu 

tempat atau kondisi sebagai balasan, yang berisi kesengsaraan di akhirat 

yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang semasa hidupnya di 

dunia berbuat kejahatan. Orang yang masuk atau dimasukkan ke dalam 

neraka disebut dengan ahli neraka (ahl al-nar), dimana kesengsaraannya 

bersifat kekal dan sempurna. 

Sebagaimana surga, alam akhirat dimana neraka akan dijumpai terjadi 

setelah peristiwa kiamat yang ditandai dengan tiupan sangkakala Malaikat 

Israfil sebagai tanda berakhirnya kehidupan di dunia dan alam semesta ini.  

Semua manusia dari seluruh umat dari masa ke masa akan dikumpulkan di 

suatu tempat bernama padang mahsyar. Di sinilah manusia akan dihisab 

atau dihitung amalnya, bagi yang amalnya buruk akan masuk ke neraka, 

dan bagi yang amalnya baik akan masuk surga. Ahli al-nar adalah orang 

yang saat hidup di duni ini memiliki sifat-sifat tidak baik seperti musyrik, 

kufur, menafik, dan orang orang-orang jahat lainnya 

B. Dalil Naqli tentang Neraka 

Dalam al-Qur’an Allah menegaskan di surah An-Nisa’ ayat 115. 

`tBur È,Ï%$t±ç� tAqß�§�9$# .`ÏB Ï�÷èt/ $tB tû¨üt6s? 
ã&s! 3�y�ßgø9$# ôìÎ6-Ft�ur u�ö�xî È@�Î6y� 

tûüÏZÏB÷sßJø9$# ¾Ï&Îk!uqçR $tB 4�¯<uqs? 
¾Ï&Î#óÁçRur zN¨Yygy_ ( ôNuä!$y�ur #·��ÅÁtB ÇÊÊÎÈ    

Artinya: “Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran 

baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami 

biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami 
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masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat 

kembali”. 

bÎ*sù öN©9 (#qè=yèøÿs? `s9ur (#qè=yèøÿs? 
(#qà)¨?$$sù u�$¨Z9$# ÓÉL©9$# $ydß�qè%ur 

â¨$¨Z9$# äou�$yfÅsø9$#ur ( ôN£�Ïãé& 
tûïÌ�Ïÿ»s3ù=Ï9 ÇËÍÈ    

Artinya: “Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu 

tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan 

bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir”. Q.S 

Al-Baqarah ayat 24. 

ãPß�ø)t� ¼çmtBöqs% tPöqt� ÏpyJ»u�É)ø9$# 
ãNèdy�u�÷rr'sù u�$¨Z9$# ( }§ø©Î/ur 

ß�ö�Èqø9$# ß�râ�öqyJø9$# ÇÒÑÈ    
Artinya: “Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan 

mereka ke dalam neraka. neraka itu seburuk-buruk tempat yang 

didatangi”. (QS. Hud: 98) 

C. Nama-nama Neraka dalam al-Qur’an 

1. Neraka Jahannam. 

Tidakkah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui 

bahwasanya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka 

sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. 

Itu adalah kehinaan yang besar (Qs. Al-Taubah 9). 

2. Neraka Hawiyah, 

Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan) nya, 

maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah 

kamu apakah neraka Hawiyah itu? (Yaitu) api yang sangat panas (Qs. 

al-Dukhan 56). 

3.  Neraka Weil, 
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Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-

orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang 

lain, mereka mengurangi (Qs. Al-Mutaffifin 1-3) 

4. Neraka Ladza,  

Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang 

bergejolak, Yang mengelupaskan kulit kepala, Yang memanggil orang 

yang membelakang dan yang berpaling (dari agama). Serta 

mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya (Qs. al-Ma’arij 15-

18). 

5. Neraka Sa’ir,  

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan 

bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat 

pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang 

menyala-nyala (Qs. Al-Mulk 5). 

6. Neraka Saqar 

Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. Tahukah kamu 

apa (neraka) Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak 

membiarkan. (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia. Di 

atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga). (QS. al-Mudatsir 36-30). 

7. Neraka al-Huthamah 

Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke 

dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? (yaitu) api 

(yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke 

hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka 

itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang (QS. al-Humazah 4-9) 

Bila surga dan neraka tidak terbatas dipahami sebagai tempat tetapi 

kondisi, maka sejatinya sudah ada sejak sekarang di dunia ini. 

Berdasarkan ayat-ayat antara lain: Dan peliharalah dirimu dari api 

neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. (Q.S. Ali-imran 

131) Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 



	
	

	 73	

kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan 

untuk orang-orang yang bertakwa, (Q.S. Ali- Imran :133) 

D. Rangkuman  

a. Pengertian neraka (al-Nar) yang berarti api adalah suatu tempat atau 

kondisi sebagai balasan, yang berisi kesengsaraan di akhirat yang 

disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang semasa hidupnya di 

dunia berbuat kejahatan. 

b. Di antara dalil yang menunjukkan adanya neraka adalah QS. An-Nisa: 

11 

c. Nama-nama neraka dalam al-Qur’an di antaranya Jahannam, Hawiyah, 

weil, lazha, syair, saqar, dan hutamah. 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita. 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang neraka. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan tentang penegertian surga? 

2. Dalil adanya neraka 

3. Sebutkan nama-nama neraka! 

 

MODUL KE-7 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat 

manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw. Islam 
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adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah swt. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah swt, baik berupa ucapan 

maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan dilakukan 

oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh 

Allah swt disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci 

disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala yang 

dicintai oleh Allah swt, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang 

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur 

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian pertama ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akidah 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu Allah, malaikat, jin, 

alam barzah, surga, neraka, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir. Tema 

yang ketujuh dari bagian ini adalah tentang kitab suci. 

 

 

A. Pendahuluan 

Beriman kepada kitab suci merupakan pilar rukun iman ketiga setelah 

beriman kepada Allah dan malaikat-Nya. Dalam modul ini akan dijelaskan 

tentang  pengertian kitab suci, dalil naqli tentang kitab suci, dan para rasul 

penerimanya. 
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B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan pengertian kitab suci 

2. Menyebutkan nalil naqli tentang kitab suci 

3. Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada kitab suci. 

4. Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada malaikat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, dan bila saja modul ini 
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digunakan dengan tepat maka akan mempermudah para siswa dalam 

proses pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan 

pebelajaran dengan tema besar yaitu “kitab suci”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 
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e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami iman kepada kitab suci dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan 

dalam kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-7 

TEMA PELAJARAN TENTANG KITAB SUCI 

 

 

A. Pengertian Kitab Suci dan Beriman kepada Kitab Suci 

Kitab suci merupakan kumpulan wahyu Allah swt yang diturunkan 

kepada nabi dan rasul-Nya untuk disampaikan kepada kaumnya sebagai 

petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan agar memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain berupa kitab, Allah juga 

menurunkan suhuf, yaitu wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul 

berupa lembaran-lembaran terpisah-pisah. Allah swt telah menurunkan 

empat kitab kepada rasul-Nya, yaitu Zabur kepada Nabi Daud as, Taurat 

kepada Nabi Musa as, Injil kepada Nabi Isa as, dan al-Qur’an kepada Nabi 

Muhammad saw. 

Beriman kepada kitab-kitab Allah swt adalah mempercayai dengan 

sepenuh hati dan diucapkan dengan lisan bahwa Allah swt telah 

menurunkan kitab suci kepada rasul-Nya untuk dijadikan sebagai pedoman 

dalam menjalani kehidupan.  

$pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãYÏB#uä 
«!$$Î/ ¾Ï&Î!qß�u�ur É=»tFÅ3ø9$#ur �Ï%©!$# 
tA¨�tR 4�n?tã ¾Ï&Î!qß�u� É=»tFÅ6ø9$#ur 

ü�Ï%©!$# tAt�Rr& `ÏB ã@ö6s% 4 `tBur ö�àÿõ3t� 
«!$$Î/ ¾ÏmÏFs3Í´¯»n=tBur ¾ÏmÎ7çFä.ur 

¾Ï&Î#ß�â�ur ÏQöqu�ø9$#ur Ì�ÅzFy$# ô�s)sù 
¨@|Ê Kx»n=|Ê #´��Ïèt/ ÇÊÌÏÈ    

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah 

dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya 

serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari 



	
	

	 79	

Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”. (Q.S. 

an-Nisa’: 136) 

B. Dalil tentang Diturunkannya Kitab kepada Rasul 

1. Zabur kepada Nabi Daud as 

Kata zabur berasal dari kata zabara yang berarti menulis, menulis dengan 

sempurna, atau mengukir tulisan pada batu. Sebenarnya Kitab Zabur diturunkan 

Allah swt kepada para nabi, tetapi yang paling umum diketahui diturunkan 

kepada Nabi Daud as. Allah berfrman dalam al-Qur’an. 

y7�/u�ur ÞOn=ôãr& `yJÎ/ �Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# 
ÇÚö�F{$#ur 3 ô�s)s9ur $uZù=�Òsù uÙ÷èt/ 
z`¿Íh�Î;¨Y9$# 4�n?tã <Ù÷èt/ ( $oY÷�s?#uäur 
y�¼ãr#y� #Y�qç/y� ÇÎÎÈ    

Artinya: “Dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di 

bumi. dan Sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas 

sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud”. (Q.S. al-lsra’ ayat 

55) 

Zabur sebagai kitab suci yang diturunkan Allah swt kepada Nabi Daud 

a.s. dalam bahasa Arab disebut Mazmur yang berarti nyanyian. Dalam bahasa 

Ibrani dikenal dengan nama Mizmordan dalam bahasa Inggris dikenal dengan 

nama Psalm. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian yang beliau senandungkan 

sebagai ungkapan terhadap semua hal yang pernah beliau alami semasa 

hidupnya meliputi permintaan ampun atas dosanya, sukacita karena 

kemenangannya atas musuhnya, dan kemuliaan Allah swt. 

2. Taurat kepada Nabi Musa as 

Taurat adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi 

Musa as agar menjadi petunjuk baginya dan kaum Bani Israil. Allah 

berfirman tentang kitab Taurat sebagai berikut. 
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$oY÷�s?#uäur Óy�qãB |=»tGÅ3ø9$# 
çm»oYù=yèy_ur �W�èd ûÓÍ_t6Ïj9 �@�ÏäÂu�ó	Î) 

�wr& (#rä�Ï�-Gs? `ÏB �ÎTrß� Wx�Å2ur ÇËÈ    
Artinya: “Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan Kami jadikan 

kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman): "Janganlah kamu 

mengambil penolong selain Aku”. (Q.S. al-lsra’ ayat  2). 

Taurat dalam bahasa Ibrani disebut Thora yang berarti ajaran. Kata 

Thora diterjemahkan dalam bahasa Yunani Kuno dengan nomos (hukum). 

Kata Taurat muncul beberapa kali dalam ayat-ayat Al-Qur’an, misalnya 

pada Surah al-lsra’ 2 sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam Taurat 

terkandung Sepuluh Perintah (Ten Commandements) untuk dipedomani dan 

diamalkan oleh kaumnya Nabi Musa as. Sepuluh perintah tersebut adalah: 

1) Tuntutan menghormati dan mencintai Allah Yang Maha Esa. 

2) Tuntutan menyebut nama Allah dengan hormat. 

3) Tuntutan mensucikanlah hari Sabtu. 

4) Tuntutan menghormati ibu-bapak. 

5) Larangan membunuh. 

6) Larangan berbuat zina. 

7) Larangan mendekati (ingin) berbuat zina. 

8) Larangan mencuri. 

9) Larangan berdusta. 

10) Larangan mengambil hak milik orang lain. 

3. Injil kepada Nabi Isa as 

Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa untuk 

disampaikan kepada umatnya kaum Bani Israel. Allah berfirman. 

 

$uZø�¤ÿs%ur #�n?tã NÏdÌ�»rO#uä Ó|¤�ÏèÎ/ 
Èûøó$# zNt�ó�tB $]%Ïd�|ÁãB $yJÏj9 tû÷üt/ 

Ïm÷�y�t� z`ÏB Ïp1u�öq-G9$# ( çm»oY÷�s?#uäur 



	
	

	 81	

�@�ÅgUM}$# Ïm�Ïù �W�èd Ö�qçRur 
$]%Ïd�|ÁãBur $yJÏj9 tû÷üt/ Ïm÷�y�t� z`ÏB 
Ïp1u�öq-G9$# �Y�èdur ZpsàÏãöqtBur 
tûüÉ)-GßJù=Ïj9 ÇÍÏÈ    

Artinya: “Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi Nabi Bani Israil) dengan Isa 

putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu: Taurat. dan 

Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang didalamnya (ada) 

petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang 

sebelumnya, Yaitu kitab Taurat. dan menjadi petunjuk serta pengajaran 

untuk orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. al-Ma’idah ayat 46). 

Secara umum isi pokok kitab Injil yang diturunkan Allah Swt. kepada 

Nabi Isa a.s. sebagai berikut. 

1. Perintah kembali pada tauhid yang murni. 

2. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. 

3. Pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. 

4. Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. 

4. Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

Kitab Al-Qur’an diwahyukan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad 

saw. Al-Qur’an berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Kitab Taurat, Zabur, 

dan Injil diwahyukan untuk menjadi pedoman hidup bagi kaumnya 

masing-masing saja, tetapi al-Qur’an sebagai pedoman bagi seluruh 

manusia di segala masa; tidak hanya untuk bangsa Arab saja dan tidak 

terbatas pada waktu tertentu saja. Al-Qur’an diwahyukan untuk 

disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dengan 

demikian, kitab al-Qur’an yang diterima Nabi Muhammad saw. merupakan 

petunjuk, pemberi peringatan, dan pedoman bagi seluruh umat manusia 

dalam menjalani kehidupan di dunia. Allah swt berfirman: Artinya: Mahasuci 

Allah yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur’an) kepada hamba-Nya 

(Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam (jin dan 

manusia). (QS. al-Furqan 1). 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa al-Furqan (nama lain dari al-Qur’an) 

merupakan pemberi peringatan dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Al-

Furqan yang berarti pembeda, yaitu pembeda antara yang haq dan yang batil 

atau pembeda antara yang baik dan yang buruk.  

C. Contoh Perilaku Orang Beriman kepada Kitab Suci 

Di samping menyakini dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, 

beriman kepada kitab suci juga dapat ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari, 

seperti: 

1. Menghormati kitab suci yang telah Allah turunkan kepada para rasul-Nya. 

2. Berlaku sopan terhadap kitab suci, misalnya saat mengambil, menaruh  

membawanya dan membacanya. 

3. Sebagai umat Islam, berusaha membaca al-Qur’an dan mempelajari isi 

kandungannya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Berusaha mengajarkannya kepada orang lain 

D. Adapun kedudukan al-Qur’an, di antaranya: 

1. Sebagai Wahyu Allah Swt. yang Diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. 

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw melalui perantaraan Malaikat Jibril. Beberapa ayat Al-

Qur’an turun untuk menjawab doa atau kegelisahan Nabi Muhammad 

saw. Al-Qur’an menunjukkan kepada Nabi Muhammad saw. tentang 

suatu berita atau cara penyelesaian suatu perkara. 

2. Sebagai Mukjizat Nabi Muhammad saw. 

Allah swt mengaruniai beberapa mukjizat kepada Nabi Muhammad saw 

Mukjizat beliau yang paling besar adalah Al-Qur’an. Isi kandungan Al-

Qur’an mampu menjawab tantangan zaman. Al-Qur’an merupakan 

wahyu Allah Swt. yang paling sempurna dan menyempurnakan kitab-

kitab yang diturunkan sebelumnya. Selain itu, Al-Qur’an digunakan 

hingga akhir zaman. Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar dan teragung 

yang pernah diterima utusan Allah Swt. 
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3. Sebagai Pedoman Hidup Umat Manusia 

Al-Qur’an merupakan petunjuk Allah Swt. bagi manusia dalam menjalani 

kehidupan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang 

yang hidupnya sejalan dengan Al-Qur’an termasuk golongan orang yang 

bertakwa. Orang yang bertakwa dijanjikan kebahagiaan lahir dan batin 

oleh Allah Swt. Isi kandungan Al-Qur’an tidak lekang oleh waktu. Al-

Qur’an merupakan pedoman hidup yang dijamin keasliannya oleh Allah 

Swt. Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Baqarah [2] ayat 1-3 sebagai 

berikut. 

4. Sebagai Sumber dari Sumber Hukum Islam 

Al-Qur’an merupakan sumber utama hukum Islam. Firman-firman Allah 

Swt. dalam Al-Qur’an dapat menjawab persoalan-persoalan yang 

dihadapi manusia. Al-Qur’an menempati posisi sebagai sumber utama 

dari seluruh ajaran Islam. Sebagai sumber hukum, Al-Qur’an berisi ajaran 

yang paling lengkap sekaligus membenarkan seluruh kitab yang 

diturunkan Allah Swt. sebelumnya. Al-Qur’an memuat tuntunan dalam 

persoalan-persoalan akidah, akhlak, syariah, dan budi pekerti. Al-Qur’an 

juga mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., sesama manusia, 

dan lingkungan hidup. 

E. Rangkuman  

1. Pengertian kitab suci adalah kumpulan wahyu Allah swt yang 

diturunkan kepada nabi dan rasul-Nya untuk disampaikan kepada 

kaumnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan 

agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.  
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2. Allah swt telah menurunkan empat kitab kepada rasul-Nya, yaitu: 

a. Zabur kepada Nabi Daud as,  

b. Taurat kepada Nabi Musa as,  

c. Injil kepada Nabi Isa as, dan  

d. Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad saw. 

3. Beriman kepada kitab-kitab Allah swt adalah mempercayai dengan 

sepenuh hati dan diucapkan dengan lisan bahwa Allah swt telah 

menurunkan kitab suci kepada Rasul-Nya untuk dijadikan sebagai 

pedoman dalam menjalani kehidupan.  

4. Contoh perilaku beriman kepada kitab  suci. 

a. Menghormati kitab suci yang telah Allah turunkan kepada para 

rasul-Nya. 

b. Berlaku sopan terhadap kitab suci, misalnya saat mengambil, 

menaruh  membawanya dan membacanya. 

c. Sebagai umat Islam, berusaha membaca al-Qur’an dan mempelajari 

isi kandungannya, serta mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Berusaha mengajarkannya kepada orang lain 

5. Adapun kedudukan al-Qur’an yaitu sebagai Wahyu Allah swt, sebagai 

mukjizat Nabi Muhammad saw, sebagai Pedoman Hidup Umat 

Manusia, sebagai sumber dari segala sumber 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita. 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang materi yang dibahas. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

 

 

G. Evaluasi 
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Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Sebukan nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan rasul yang 

menerimanya! 

2. Berikan contoh perilaku beriman kepada kitab suci! 

3. Jelaskan tentang ekdudukan al-Qur’an al-Karim! 
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MODUL KE-8 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah swt. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah swt, baik berupa ucapan 

maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan dilakukan 

oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh 

Allah swt disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci 

disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala yang 

dicintai oleh Allah swt, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang 

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur 

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian pertama ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

akidah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu Allah, malaikat, 

jin, alam barzah, surga, neraka, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir. 

Tema yang kedelapan dari bagian ini adalah tentang nabi dan rasul. 
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A. Pendahuluan 

Agama yang berasal dari langit (agama samawi) disyariatkan oleh Allah 

kepada manusia melalui rasul utusan-Nya. Utusan Allah yang bertugas 

menyampaikan risalah ini disebut dengan rasulullah. Seorang rasul 

biasanya sekaligus seorang nabi, yaitu seseorang yang membawa kabar 

yang berasal dari Allah. Oleh karenanya sebagai orang beriman, kita harus 

beriman kepada nabi dan rasul. Beriman kepada nabi dan rasul merupakan 

pilar rukun iman keempat setelah beriman kepada Allah, malaikat-Nya, 

dan kitab-Nya. Dalam modul ini akan dijelaskan tentang  pengertian iman 

kepada rasul, dalil naqli iman kepada rasul, dan hikmah beriman kepada 

rasul.  

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
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sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan pengertian nabi dan rasul 

2. Menyebutkan nalil naqli tentang beriman kepada nabi dan rasul 

3. Menerangkan Sifat wajib bagi rasul 

4. Menjelaskan hikmah beriman kepada nabi dan rasul. 

5. Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada nabi dan 

rasul dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, bila saja modul ini digunakan 

dengan tepat maka akan mempermudah dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran 

dengan tema besar yaitu “nabi dan rasul”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama 
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Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami iman kepada nabi dan rasul dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-8 

TEMA PELAJARAN TENTANG NABI DAN RASUL 

 

A. Pengertian Nabi, Rasul dan Beriman kepada Rasul 

Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah hanya untuk 

dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya pada 

orang lain. Sedangkan rasul adalah seorang yang menerima wahyu dari 

Allah dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk mengamalkan dan 

menyampaikannya pada umat manusia. Oleh karena itu seorang rasul 

adalah nabi, tetapi seorang nabi belum tentu sebagai rasul. Jumlah nabi 

sekitar 125.000 dan jumlah rasul sekitar 313. Namun yang wajib dimani 

berjumlah 25.  

Beriman kepada rasul adalah salah satu rukun iman dalam agama 

Islam, dimana tidak sah iman seseorang tanpa beriman kepada para rasul 

tersebut.  Pengertian beriman kepada rasul adalah meyakini secara pasti 

bahwa Allah swt mengutus rasul-rasul, yang sengaja dipilih untuk 

menyampaikan risalah-Nya. Sesiapa yang mengikuti mereka maka 

mendapat petunjuk dan barangsiapa yang mengingkarinya akan tersesat. 

Para rasul telah menyampaikan semua yang telah diturunkan Allah kepada 

manusia secara jelas. Mereka telah menunaikan semua amanah, 

membimbing umat dan berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. 

Kita wajib beriman kepada semua rasul baik yang disebutkan namanya 

dalam al-Qur’an atau yang tidak disebutkan, dan setiap rasul yang datang 

pasti membawa berita tentang kedatangan rasul setelahnya dan rasul yang 

datang sesudahnya membenarkan rasul-rasul sebelumnya.  

 

 

B. Dalil Beriman kepada Rasul 
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(#þqä9qè% $¨YtB#uä «!$$Î/ !$tBur tAÌ�Ré& 
$uZø�s9Î) !$tBur tAÌ�Ré& #�n<Î) zO¿Ïdºt�ö/Î) 

�@�Ïè»oÿô�Î)ur t,»ysó�Î)ur z>qà)÷èt�ur 
ÅÞ$t6ó�F{$#ur !$tBur u�ÎAré& 4Óy�qãB 

4Ó|¤�Ïãur !$tBur u�ÎAré& �cq��Î;¨Y9$# `ÏB 
óOÎgÎn/§� �w ä-Ìh�xÿçR tû÷üt/ 7�tnr& 
óOßg÷YÏiB ß`øtwUur ¼çms9 tbqãKÎ=ó¡ãB ÇÊÌÏÈ    

Artinya: “Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada 

Allah dan apa yang diturunkan kepada Kami, dan apa yang diturunkan 

kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang 

diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi 

dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka 

dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". (QS. Surah Al-Baqarah ayat 

136).  

 Barangsiapa yang mendustakan salah seorang rasul maka berarti dia 

mendustakan Allah swt yang telah membenarkan rasulnya, begitu juga 

barangsiapa yang durhaka kepada seorang rasul maka berarti dia telah 

durhaka kepada Allah yang telah menyuruh untuk mentaatinya. Allah 

berfirman:  

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, 

dan bermaksud memperbedakan[373] antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-

rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami 

kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan itu) 

mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), Merekalah 

orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. kami Telah menyediakan untuk orang-

orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan”. (QS. 4 : 150-151)  

C. Hakikat Kenabian  

Kenabian merupakan perantara antara Allah dan makhluk dalam 

menyampaikan syari’atnya, dan status kenabian merupakan perantara 
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antara Allah dan makhluk dalam manyampaikan syari’at-Nya, dan status 

kenabian marupakan hak prerogratif Allah swt dimana Dialah yang 

menentukan siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan derajat kenabian, 

tidak ada usaha atau pilihan dari seseorang hamba untuk mendapatkan 

status tersebut. Allah berfirman:  

ª!$# �Å"sÜóÁt� �ÆÏB Ïpx6Í´¯»n=yJø9$# Wxß�â� 
�ÆÏBur Ä¨$¨Z9$# 4 �cÎ) ©!$# 7ì�ÏJy� ×��ÅÁt/ 
ÇÐÎÈ    

Artinya: “Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari Malaikat dan dari 

manusia; Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. 

Al-Haj:75).  

Jadi status kenabian sifatnya adalah pemberian bukan sesuatu yang 

bisa diusahakan, tidak bisa diperoleh dengan bayak berbuat ketaatan atau 

ibadah, tidak pula berdasarkan pilihan atau permohonan dari nabi, akan 

kenabian semata-mata adalah pilihan dari Allah.  

Allah berfirman:  

* tíu��° Nä3s9 z`ÏiB ÈûïÏe$!$# $tB 4Ó�»ur ¾ÏmÎ/ 
%[nqçR ü�Ï%©!$#ur !$uZø�ym÷rr& y7ø�s9Î) 
$tBur $uZø�¢¹ur ÿ¾ÏmÎ/ tLìÏdºt�ö/Î) 4Óy�qãBur 

#Ó|¤�Ïãur ( ÷br& (#qãK�Ï%r& tûïÏe$!$# �wur 
(#qè%§�xÿtGs? Ïm�Ïù 4 u�ã9x. �n?tã 
tûüÏ.Î�ô³ßJø9$# $tB öNèdqããô�s? Ïmø�s9Î) 4 

ª!$# ûÓÉ<tFøgs� Ïmø�s9Î) `tB âä!$t±o� 
ü�Ï�öku�ur Ïmø�s9Î) `tB Ü=�Ï^ã� ÇÊÌÈ    

Artinya: “Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang 

telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan 

kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan 

Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah 

tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru 

mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang 
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dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang 

kembali (kepada-Nya)”. (QS.Asy-syuura ayat 13).  

D. Sifat Wajib bagi Rasul  

Sifat wajib bagi rasul disingkat FAST 

1. Fatanah (cerdas), seorang rasulullah memiliki kecerdasan holistik, 

kecerdasan yang sempurna, baik kcerdasan kinestetik (ketrampilan), 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, maupun kecerdasan 

spiritual. 

2. Amanah (dapat dipercaya), seorang rasulullah merupakan pribadi-

pribadi yang dapat dipercaya. 

3. Sidhiq (jujur), seorang rasulullah merupakan pribadi-pribadi yang 

jujur dan istikamah pada kebenaran dan takwa. 

4. Tabligh (menyampaikan), seorang rasulullah merupakan pribadi-

pribadi yang berdakwah, mengajak kepada kebenaran dan 

menyampaikan risalah kepada umatnya. 

E. Hikmah Diutusnya Rasul 

Di antara hikmah diutusnya rasul:  

1. Telah mengeluarkan manusia dari kejahiliyahan kepada Islam, dari 

menyembah berhala atau sesama manusia kepada menyembah Allah 

semata.  Allah berfirman:  

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.” (QS.Al-Anbiya:107). 

2. Memperkenalkan kepada manusia tentang hakikat dan tujuan Allah  

Menciptakan makhluk, yaitu untuk beribadah hanya kepadan-Nya, dan 

mengesakan-Nya, yang mana hal itu tidak bisa di ketahui kecuali 

melalui para rasul yang dipilih oleh Allah di antara makhluk-Nya, dan 

Allah istimewakan mereka dari semua makhluk. Allah berfirman:  
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“Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat 

(untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut[826] 

itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah 

dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah pasti kesesatan 

baginya[826]. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).” (QS.An-

Nahl:36).  

3. Untuk menegakkan hujjah atas manusia dengan mengutus para rasul, 

supaya tidak ada alasan bagi mereka untuk membantah Allah:  Allah 

berfirman:  

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka 

Telah dilarang aripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang 

dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang 

kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.   (QS.An-nisa’:165).  

4. Menjelaskan kepada manusia tentag beberapa perkara ghaib yang tidak 

bisa dijangkau oleh akal, seperti nama-nama dan sifat-sifaf Allah, 

mengenal para malaikat, berita tetang hari kiamat dan lainnya.  

5. Sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia, karena Allah 

telah membekali mereka dengan akhlak yang mulia, serta menjaga 

mereka dari terjerumus kepada syahwat dan syubhat. 

Allah subhanahu wuta’ala berfirman:  

“Mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah, Maka 

ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu 

dalam menyampaikan (Al-Quran)." Al-Quran itu tidak lain hanyalah 

peringatan untuk seluruh ummat.(QS.Al-An’am:90).  Dan dalam ayat lain:  

“Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang 

baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) Allah dan 

(keselamatan pada) hari kemudian. dan barang siapa yang berpaling, Maka 

Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS.Al-

Mumtahanah:6).  
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6. Memperbaiki, membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa manusia, 

dan memperingatkannya dari hal-hal yang akan merusaknya. Allah 

berfirman:  

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di 

antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan 

mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah).(QS.Al-

Jum’ah:2).  

Dan rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:  

“Bahwasanya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia.”(HR.Ahmad dan Hakim).  

G. Jumlah Nabi dan Rasul  

Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa rasul-rasul Allah berjumlah 

sekitar 300 sampai 319. Secara umum disebutkan jumlanya 313 orang. 

Adapun jumlah nabi lebih banyak dari itu. Di antara mereka ada yang 

dikisahkan Allah kepada kita dalam Al-Quran, dan diantara mereka ada 

yang tidak dikisahkan. Allah telah menyebutkan nama-nama 25 nabi dan 

rasul dalam al-Qur’an  

Alla berfirman:  

“Dan (Kami Telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh Telah kami 

kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami 

kisahkan tentang mereka kepadamu.“ 

(QS.An-Nisa:164).  

Dan Allah berfirman:  

“Dan Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk 

menghadapi kaumnya. kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa 

derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.  

“Dan kami Telah menganugerahkan Ishak dan Yaqub kepadanya. kepada keduanya 

masing-masing Telah kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) Telah 

kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, 
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Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan 

kepada orang-orang yang berbuat baik. “Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. 

semuanya termasuk orang-orang yang shaleh.  

86. Dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth. masing-masing kami 

lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya),  

“Dan kami lebihkan (pula) derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan 

dan Saudara-saudara mereka. dan kami Telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-

nabi dan rasul-rasul) dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.”(QS.Al-

An’am:83-87).  

 Demikian pula Allah subhanahu wata’ala telah melebihi derajat sebagian 

nabi-nabi di atas sebagian yang lain, sebagaimana dalam firman-Nya:  

“Dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. 

dan Sesungguhnya Telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian 

(yang lain).”(QS.Al-Isra’:55).  

Sebagaimana Allah subhanahu wata’ala juga melebihkan sebagian rasul-

rasul atas sebagian yang lain, dalam firman-Nya:  

* y7ù=Ï? ã@ß���9$# $oYù=�Òsù öNßg�Ò÷èt/ 
4�n?tã <Ù÷èt/ ¢ Nßg÷YÏiB `¨B zN¯=x. ª!$# ( 

yìsùu�ur óOßg�Ò÷èt/ ;M»y_u�y� 4 
$oY÷�s?#uäur Ó|¤�Ïã tûøó$# zOt�ö�tB 

ÏM»uZÉi�t7ø9$# çm»tRô�-�r&ur Çyrã�Î/ 
Ä¨ß�à)ø9$# 3 öqs9ur uä!$x© ª!$# $tB 

�@tGtGø%$# tûïÏ%©!$# .`ÏB NÏdÏ�÷èt/ .`ÏiB 
Ï�÷èt/ $tB ÞOßgø?uä!%y` àM»oYÉi�t6ø9$# 

Ç`Å3»s9ur (#qàÿn=tG÷z$# Nåk÷]ÏJsù ô`¨B z`tB#uä 
Nåk÷]ÏBur `¨B t�xÿx. 4 öqs9ur uä!$x© ª!$# $tB 

(#qè=tGtGø%$# £`Å3»s9ur ©!$# ã@yèøÿt� $tB 
ß��Ì�ã� ÇËÎÌÈ    

Artinya: “ Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas 

sebagian yang lain. di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung 
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dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. dan 

Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami 

perkuat Dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya 

tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah Rasul-

rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan 

tetapi mereka berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada 

(pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah menghendaki, 

tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah berbuat apa yang 

dikehendaki-Nya”. (QS.Al-Baqarah ayat 253).  

Dan yang paling utama diantara mereka adalah rasul-rasu ulu azmi. 

Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi kita Muhammad 

shallalahu alaihi wasallam. Allah berfirman:  

 

“Maka Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari 

rasulrasul Telah bersabar .(QS.Al-Ahqaf:35).  

Dan Allah berfirman:  

“Dan (Ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari 

kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami Telah 

mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.”(QS.Al-Ahzab:7).  

Dan Muhammad saw adalah rasul terakkhir dan penutup para nabi 

serta imamnya orang-orang yang bertakwa, pemimpin seluruh anak cucu 

Adam dan iman para nabi jika mereka berkumpul, dan pembicara jika 

dalam utusan, pemilik maqam terpuji yang diimpikan oleh orang-orang 

terdahulu ataupun yang akan datan,g, pemegang panji pujian dan pemilik 

telaga di surga, pemberi syafaat manusia di hari kiamat, pemilik wasilah 

dan keutamaan, Allah mengutusnya dengan membawa syariat dien yang 

paling utama, dan Dia menjadikan umatnya sebagai umat terbaik dari 

seluruh umat manusia, dan Allah menghimpun untuknya dan umatnya 

segalah keutamaan dan kebaikan yang belum pernah diberikan untuk umat 

yang sebelumnya dan mereka adalah umat palung akhirpencitaanya, akan 
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tetapi paling awal dibangkitkan.  Rasul saw bersabda: “aku diberikan enam 

kelebihan atas seluruh para nabi.”(HR.Muslim).  

Beliau juga bersabda:  “saya pemimpin anak Adam dihari kiamat dan 

di tanganku lah panji pujian, tanpa kesombongan. Tidak seorang nabipun 

di hari itu mulai dari Adam dan yang datang sesudahnya, kecuali pasti 

berada di bawah panjiku di hari kiamat.”(HR.Ahmad dan Tirmizi).  

Dan rasul yang terbaik setelah Rasulallah saw adalah Ibrahimalaihis salam 

khalil rahman (kekasih yang maha pemurah). Kedua rasul inilah sebaik-

baik rasul ulul azmi, kemudian yang berikutnya adalah tiga rasul yang 

lain.  

 

H. Rangkuman  

1. Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah hanya untuk 

dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya 

pada orang lain.  

2. Rasul adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah dengan suatu 

syariat dan diperintahkan untuk mengamalkan dan menyampaikannya 

pada umat manusia.  

3. Beriman kepada rasul adalah meyakini secara pasti bahwa Allah swt 

mengutus rasul-rasul, yang sengaja dipilih untuk menyampaikan 

risalah-Nya.  

4. Dalil Beriman kepada Rasul di antaranya terdapat dalam Qur’an surat 

Al-Baqarah 136)  

5. Sifat wajib rasulullah ada empat yang disingkat FAST (Fatanah, 

Amanah, Siddiq, dan Tabliq) 

I. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang materi yang dipelajari. 
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3. Psikomotorik dengan simulasi. 

J. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan perbedaan antara nabi dan rasul! 

2. Apa yang saudara ketahui tentang beriman kepada nabi dan rasul! 

3. Jelaskan tentang sifat wajib bagi seorang rasulullah! 
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MODUL KE-9 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat 

manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw. Islam 

adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah swt. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah swt, baik berupa ucapan 

maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan dilakukan 

oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh 

Allah swt disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci 

disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala yang 

dicintai oleh Allah swt, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang 

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur 

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian pertama ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akidah 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu Allah, malaikat, jin, 

alam barzah, surga, neraka, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir. Tema 

yang kesembilan dari bagian ini adalah tentang takdir. 
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A. Pendahuluan 

Segala sesuatu yang terjadi pada seluruh makhluk di alam semesta ini 

berlangsung di atas ketentuan Allah swt. Dalam bahasa yang umum 

digunakan segala sesuatu ada takdirnya sendiri-sendiri. Takdir dipahami 

sebagai ketentuan Allah berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang 

berlaku di alam semesta secara adil, tertib, dan teratur. Sebagai seorang 

mukmin, kita wajib  beriman terhadap takdir ini. Oleh karena itu dalam 

modul ini akan dijelaskan tentang  pengertian takdir dan kewajiban 

beriman kepada takdir, dalil naqli tentang beriman kepada takdir, dan serta 

hikmah beriman kepada takdir. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 
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C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan pengertian takdir dan beriman kepada takdir 

2. Menyebutkan nalil naqli tentang beriman kepada takdir 

3. Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada takdir. 

4. Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada takdir. 

5. Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada takdir 

dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-1, dan bila saja modul ini 

digunakan dengan tepat akan mempermudah siswa dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran 

dengan tema besar yaitu “takdir”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum  

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama 

 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 



	
	

	 103	

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul. 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami iman kepada takdir dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 

 

 

 

 

 

KEGIATAN BELAJAR KE-9 
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TEMA PELAJARAN TENTANG TAKDIR 

 

A. Pengertian Takdir dan Beriman kepada takdir 

Takdir adalah ketentuan Allah berjalan sesuai dengan hukum-hukum 

yang berlaku di alam semesta secara adil, tertib, dan teratur. Hukum-

hukum alam juga sering disebut sunnatullah. Takdir ada dua, yaitu takdir 

baik dan takdir buruk. Takdir baik berarti ukuran atas kadar tertetu yang 

dapat menghasilkan efek yang baik bagi manusia atau lingkungannya. 

Adapun takdir buruk sebaliknya. Sebagai seorang mukmin, kita wajib  

beriman terhadap takdir ini. Takdir baik atau buruk sama sekali tidak 

menutup ruang dan gerak manusia untuk memilih masuk ke ruang yang 

akan emmbawanya pada kebaikan ataupun keburukan. 

Beriman kepada takdir  adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah 

adalah pencipta manusia dan segala isinya. Dengan rahmat-Nya, Allah 

memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan dengan 

hikmah-Nya, Dia membiarkan hamba lainnya sesat. Semua keputusan 

Allah tidak dipertanyakan. Sebaliknya, perbuatan manusialah yang akan 

dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena Allah berhak 

mengerjakan apa yang ingin Dia kerjakan dan semua kejadian di muka 

bumi terjadi atas kehendak-Nya, serta tidak ada satu kejadian pun yang 

keluar dari kehendak dan kekuasaan-Nya. Allah tetap memberikan pilihan 

sendiri kepada hamba-Nya untuk melakukan suatu perbuatan. Allah hanya 

memberikan perintah dan larangan-Nya, tanpa memaksakan sesuatu 

kepada hamba-Nya. Segala perbuatan hamba di muka bumi ini terjadi atas 

dasar kemampuan dan keinginan hamba tersebut. Allah adalah meyakini 

bahwa setiap kebaikan dan keburukan pasti datangnya dari Allah.  

B. Dalil Naqli Iman kepada Takdir 
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Dalil naqli adalah dalil yang diambil dari Al Quran dan hadis. Banyak 

sekali dalil mengenai keimanan terhadap qada dan qadar, antara lain 

sebagai berikut.  

Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51. 

@è% `©9 !$uZu;�ÅÁã� �wÎ) $tB |=tF�2 ª!$# 
$uZs9 uqèd $uZ9s9öqtB 4 �n?tãur «!$# 

È@�2uqtGu�ù=sù �cqãZÏB÷sßJø9$# ÇÎÊÈ    
Artinya: :Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa 

yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan 

hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." 

Selanjutnya Firman Allah di surah Al-Qamar ayat 49. 

$¯RÎ) ¨@ä. >äóÓx« çm»oYø)n=yz 9�y�s)Î/ ÇÍÒÈ    
Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut 

ukuran”. 

Firman Allah di surah an-Nahl ayat 61. 

öqs9ur ä�Ï{#xsã� ª!$# }¨$¨Z9$# /ÏSÏJù=ÝàÎ/ $¨B 
x8t�s? $pkö�n=tæ `ÏB 7p-/!#y� `Å3»s9ur 

öNèdã�½jzxsã� #�n<Î) 9@y_r& �wK|¡�B ( 
#s�Î*sù uä!%y` óOßgè=y_r& �w �crã�Ï�ø«tFó¡t� 
Zptã$y� ( �wur tbqãBÏ�ø)tGó¡o� ÇÏÊÈ    

Artinya: “Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya 

tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang 

melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang 

ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi 

mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan 

tidak (pula) mendahulukannya”. 

C. Manusia Mempunyai Hak Memilih, Berkuasa, dan Berkehendak  

Beriman kepada ketentuan Allah tidak menafikan kehendak dan 

pilihan seorang hamba dalam perbuatannya dan kemampuannya untuk 
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menentukan pilihan. Karena syariat Islam dan realitas sehari-hari 

menunjukkan hal tersebut. Dalam Al-Qur’an Allah berfirman: 

�w ß#Ïk=s3ã� ª!$# $²¡øÿtR �wÎ) $ygyèó�ãr 4 $ygs9 
$tB ôMt6|¡x. $pkö�n=tãur $tB ôMt6|¡tFø.$# 3 $oY-/u� 
�w !$tRõ�Ï{#xsè? bÎ) !$uZ�Å¡®S ÷rr& $tRù'sÜ÷zr& 4 

$oY-/u� �wur ö@ÏJóss? !$uZø�n=tã #\�ô¹Î) $yJx. 
¼çmtFù=yJym �n?tã �úïÏ%©!$# `ÏB $uZÎ=ö6s% 4 

$uZ-/u� �wur $oYù=ÏdJysè? $tB �w sps%$sÛ $oYs9 
¾ÏmÎ/ ( ß#ôã$#ur $¨Ytã ö�Ïÿøî$#ur $oYs9 

!$uZôJymö�$#ur 4 |MRr& $uZ9s9öqtB $tRö�ÝÁR$$sù 
�n?tã ÏQöqs)ø9$# �úïÍ�Ïÿ»x6ø9$# ÇËÑÏÈ    

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka 

berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa 

atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada 

Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 

sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami 

apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah 

kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah 

Kami terhadap kaum yang kafir." 

Arti kesanggupannya adalah kemampuannya. Terkait kekuasaan dan 

kemampuan hamba-Nya, Allah  berfirman, ”(Yaitu) bagi siapa di antara 

kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat 

menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, 

Rabb semesta alam.” (At-Takwir: 28-29). 

Dalam realitas kehidupan, kita bisa menyaksikan bahwa manusia 

mengetahui dirinya mempunyai kemampuan dan kekuasaan dalam 

menentukan sebuah pekerjaan atau meninggalkan suatu pekerjaan. 

Manusia bisa membedakan mana kejadian yang sengaja dia pilih dan mana 
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yang di luar kekuasaannya, seperti ketika badannya bergetar dan jatuh tiba-

tiba. Tetapi kekuasaan dan kemampuan seorang manusia terjadi di bawah 

kehendak Allah dan kekuasaan-Nya.  

D. Rangkuman 

1. Iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang enam. 

Siapa yang tidak mengimaninya sungguh Ia telah terjerumus dalam 

kekafiran walaupun mengimani rukun-rukun iman yg lainnya. 

Banyak diantara kaum muslimin yang telah mengenal takdir, akan 

tetapi sayang ternyata masih terdapat berbagai fenomena yang justru 

menodai bahkan bertentangan dengan keimanan kepada takdir. 

2. Cara kita beriman kepada takdir Allah di antaranya:  

a. Wajibnya beriman terhadap takdir yang baik maupun yang jelek 

bahwa semua berasal dari Allah. Kebaikan adalah dari 

rahmatNya dan kejelekan ada hikmah padanya baik kita tahu apa 

hikmahnya ataupun tidak, yang kita lakukan sebagai hamba 

adalah beriman. 

b. Wajibnya menyandarkan pembahasan iman terhadap takdir 

dengan merujuk kepada alquran dan hadis dengan pemahaman 

para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Dan tidak bersandar kepada 

pandangan akal dan qiyas semata mata, karena akal semata tidak 

mampu untuk dapat selamat dari penyimpangan dan kesesatan 

dalam pembahasan ini.  

c. Menjauh dari memperdalam-dalam pembahasan takdir tanpa 

ilmu karena takdir adalah rahasia Allah kepada hambanya, yang 

tidak diberitahukan kepada malaikat terdekat sekalipun tidak 

pula kepada nabi yang diutus "Dia tidak ditanya tentang apa 

yang diperbuat-Nya tapi merekalah yang akan ditanyai." Al 

Anbiya ayat 23 sehingga para ulama melarang dari pertanyaan 
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"mengapa" mengapa Allah melakukan ini, mengapa Allah 

melakukan itu. 

E. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang materi yang dipelajari. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

F. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 
Individu atau tugas kelompok! 
1. Jelaskan pengertian takdir Allah! 

2. Sebut dan jelaskan dalil-dalil naqli tentang takdir menurut 

pandangan Islam! 

3. Terangkan bagaimana cara kita beriman kepada takdir Allah! 
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