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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-2 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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang 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 bathin yang biasa

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

dicintai oleh Allah SWT disebut dengan akhlakul karimah (akhlak mulia), dan

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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 pertama

dari bagian ini adalah tentang Allah.
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A. Pendahuluan

Adanya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dengan segala

kelebihan dan kekurangannya pasti ada yang menciptakan. Siapa Dia?

Sudah tentu “Sang Pencipta” Dialah Allah SWT. Untuk mengakui

kebenaran dan keberadaan Allah SWT dibutuhkan dalam hati, mengakui

dan membenarkan tentang adanya Allah SWT.

Allah SWT Esa dalam sifat-Nya, maksudnya sifat Allah SWT

walaupun banyak, tetapi hanya dimiliki oleh Allah SWT sendiri. Tidak ada

zat selain Allah SWT yang memiliki atau menandingi sifat-sifat Allah SWT.

Allah SWT Esa dalam perbuatan-Nya, maksudnya perbuatan-perbuatan

Allah tidak terhingga banyaknya, tetapi hanya dimiliki oleh Allah SWT

sendiri. Tidak ada zat selain Allah SWT yang dapat menandingi, apalagi

melebihi perbuatan-Nya. Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian

kalimat La Ilaha Illa Allah, Sifat-Sifat Allah dan Nama-nama Indah Bagi 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.
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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 kalimat La Ilaha Illa Allah.

2. Menyebutkan serta menjelaskan sifat-sifat Allah.

3. Melafazkan serta mampu menjelaskan pengertian nama-nama indah

bagi Allah.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) 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

ini secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah

selanjutnya adalah 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 dan menguasai materi kegiatan yang dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.
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Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan pendahuluan

sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

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

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Mampu 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 pengertian kalimat La Ilaha Ilaa Allah, memahami

tentang sifat-sifat Allah serta memahami makna nama-nama indah bagi Allah

serta dapat 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 La Ilaha Illa Allah

Maksud kalimat La ilaha illa Allah ialah tiada Tuhan yang layak disembah

melainkan Allah semata. La ilaha illa Allah adalah konsekwensi dari

mentauhidkan Allah, banyak orang senantiasa merasa setelah mengucapkan

kalimat La ilaha illa Allah ini bisa masuk surga meski tidak melakukan perintah

Allah yang lain dan berbuat sesukanya, pemahaman itu sangatlah keliru, oleh

karena itu perlu ada kajian lebih lanjut mengenai kalimat La ilaha illa Allah

tersebut. Banyak fakta di antara kita dalam mengucapkan kalimat syahadat tetapi

amalan mereka tidak sesuai dengan syari’at Islam, bahkan yang mengaku Islam

ternyata amalanya sangat syirik kepada Allah.

Bagaimana tidak, mereka mengucapkan kalimat La ilaha illa Allah tetapi

mendatangi kuburan untuk minta washilah, percaya bahwa ada seorang yang bisa

mendatangkan manfaat dan kemudharatan, percaya bahwa Allah menyatu

dengan mereka atau wahdatul wujud, percaya pada suatu benda yang bisa

mendatangkan bahaya dan menolak bahaya, menyembelih untuk selain Allah,

nadhar untuk selain Allah, minta perlindungan pada selain Allah, minta hujan

kepada selain Allah, mencari pertolongan pada selain Allah, serta banyak

perlakuan lainnya.

Adapun keutamaan makna La ilaha illa Allah banyak disebutkan di dalam

alqur’an dan hadist-hadist shahih di antaranya adalah :

WÛÏ °��������SÄ= W%� XÄ�Ô2V� XT��� ßS¾�̄�Ú Wc�2ÀIX=� \-c̄��#2Ú ¾À̄��\�®��� V� 
T Ê	�Ä1ÀIV��

ÀC Ù% )]���1ÉF XT�WDT ÀiW*ÕIv%�§±«¨���� �
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Artinya: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman
mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat
keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
(Q.S Al-An’am ayat 82).

لَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َمْن َشِهَد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ ال
َوَأنَّ ِعيَسى َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه، وََكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه، َوالَجنَُّة َحقٌّ، 

)رواه البخاري(َن الَعَمِل َوالنَّاُر َحقٌّ، َأْدَخَلُه اللَُّه الَجنََّة َعَلى َما َكاَن مِ 
Artinya : Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah

dengan Esa-Nya tidak ada yang menyekutukan kepada Allah, dan

sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah, dan

sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan utusan-Nya, dan kalimat Allah

yang dijatuhkan pada Maryam dan ruh dari Allah, surga itu hak, neraka itu

hak, maka Allah memasukkan orang tersebut kedalam syurga berdasarkan

amalnya. (H.R. Bukhari).

Selanjutnya berkenaan dengan syarat pengucapan kalimat La ilaha illa

Allah, bahwa makna kalimat itu tidak hanya sebatas ucapan, namun ada

syarat yang harus diketahui oleh kita semua di antaranya adalah:

1) Ilmu yang Meniadakan Kebodohan

Ilmu adalah mengetahui petunjuk dan hidayah berdasarkan dalil dan

seseorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illa Allah tidaklah

dianggap sah dan diterima disisi Allah ucapannya sampai dia mengetahui

makna dan kandungan serta konsekuensi dari kalimat La ilaha illa Allah.

2) Keyakinan yang meniadakan keraguan

Maka sebuah keharusan bagi seseorang yang mengucapkan kalimat La

ilaha illa Allah untuk mengimani kebenaran makna dan segala bentuk

konsekuensi dari kalimat tauhid dengan keimanan yang kuat dan

kokoh bahwasanya tanpa keraguan dan prasangka sedikitpun.
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3) Menerima dengan Hati dan Lisan yang meniadakan Penolakan.

Syarat ketiga yang wajib dipenuhi seseorang yang mengucapkan

kalimat La ilaha illa Allah adalah menerima dengan lisan dan hati

kebenaran makna dan segala bentuk konsekuensi dari kalimat La ilaha

illa Allah, dan beriman bahwasanya hal itu adalah sebuah kebenaran

dan keadilan.

4) Ketundukan dan Kepasrahan

Syarat selanjutnya dari kalimat La ilaha illa Allah adalah ketundukan

dan kepasrahan seluruh anggota badan terhadap kalimat tauhid

dengan melaksanakan segala bentuk makna dan konsekuensi yang

timbul dari kalimat La ilaha illa Allah.

5) Kejujuran yang meniadakan Kebohongan

Syarat yang keenam adalah ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha

illa Allah dengan jujur dari dalam hatinya, apa yang dia ucapkan sesuai

dengan apa yang ada dalam hatinya.

6) Ikhlas yang Meniadakan Syirik

Sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi siapa saja yang mengucapkan

kalimat La ilaha illa Allah bertujuan untuk membersihkan segala amal

shalih dan niatnya dari berbagai macam kotoran kesyirikan.

7) Cinta terhadap makna dan konsekuensi kalimat La ilaha illa Allah

Sebuah keniscayaan bagi seorang muslim untuk mencintai kalimat

Tauhid dan segala bentuk konsekuensinya, mencintai orang-orang

yang bertauhid, yaitu orang-orang yang mengamalkan dan meyakini

makna dan konsekuensi kalimat tauhid dan berkomitmen dengan

syarat-syarat kalimat La ilaha illa Allah itu sendiri.

Kalimat tauhid “La ilaha illa Allah” adalah sebuah ikatan yang kuat

dan ia juga merupakan kalimat taqwa. Ia juga merupakan rukun agama dan

cabang keimanan yang paling utama. Ia juga merupakan jalan kesuksesan

meraih surga dan keselamatan dari api neraka.
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Firman Allah Ta’ala, “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada

Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan.

Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang

demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Ali Imran ayat 18)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan:

وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون 
ويعرفه العارفون وهي رأس األمر كله

“Keutaman-keutamaan kalimat ini, hak-haknya, kedudukannya dalam

agama itu melebihi dari apa yang bisa disifati oleh orang-orang dan

melebihi yang diketahui oleh orang-orang, dan ia merupakan pangkal dari

semua urusan” Sebagaimana terdapat dalam hadist shohihain (Bukhari-

Muslim) dari Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu, dari Nabi shallallahu

’alaihi wa sallam, beliau bersabda:

َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك ، َوَلُه اْلَحْمُد ، َوُهَو :َمْن قَالَ 
ِفى يـَْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة ، َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشِر رِقَاٍب ، وَُكِتَبْت .َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َقِديرٌ 
ُمِحَيْت َعْنُه ِماَئُة َسيَِّئٍة ، وََكاَنْت َلُه ِحْرزًا ِمَن الشَّْيطَاِن يـَْوَمُه َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة ، وَ 

َذِلَك َحتَّى يُْمِسَى ، َوَلْم يَْأِت َأَحٌد بَِأْفَضَل ِممَّا َجاَء ِبِه ، ِإالَّ َأَحٌد َعِمَل َأْكثـََر 
.ِمْن َذِلكَ 

”Barangsiapa mengucapkan kalimat Laa ilaha illallah, wahdahu laa syarika lah,

lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ’ala kulli syay-in qadiir’ [tidak ada

sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada

sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang Maha

Kuasa atas segala sesuatu] dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya

sama dengan sepuluh budak (yang dimerdekakan), dicatat baginya 100

kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan
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pada siang hingga sore harinya, serta tidak ada yang lebih utama darinya

kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu.” (HR. Bukhari).

B. 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.

3. Sifat Jaiz

Sifat jaiz Allah adalah sifat yang mungkin bagi Allah untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan

kata lain, apapun yang Allah lakukan tidak ada yang menyuruh

ataupun melarang.

Sifat Allah bisa diperhatikan dalam tabel berikut ini:

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)

1. ‘Adam (tiada)

2. Hudus (baru)

3. Fana (binasa)

4. Mumasalalatuhu

lilhawadits (menyerupai

dengan ciptaannya)

5. Qiyamuhu bighairihi

(berdiri dengan yang

lain)

6. Ta’addudun (berbilang)

a. Fi’lu kulli

mumkinin au

tarkuhu (Allah

berwenang untuk

menciptakan atau

berbuat sesuatu

atau tidak, sesuai

dengan kehendak-

Nya)
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7. Qudrat (berkuasa)

8. Iradah

(berkehenda)

9. Ilmu (mengetahui)

10.Hayat (hidup)

11.Sama’ (mendengar)

12.Basar (melihat)

13.Kalam (berfirman)

14.Qaadiran (yang

berkuasa)

15.Muriidan

(berkehendak

menentukan)

16.Aliman (yang

mengetahui)

17.Hayyan (yang

hidup)

18.Sami’an (yang

mendengarkan)

19.Bashiiran (yang

melihat)

20.Mutakalliman

(yang berbicara)

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 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)

C. Nama-Nama Indah Bagi Allah

Nama indah bagi Allah atau dalam bahasa Arab dikenal dengan kata

asmaul husna berasal dari bahasa arab Al-Asmaau yang memiliki arti nama-

nama, beberapa nama dan al-Husnaa yang berarti yang baik, yang indah.

Sedang Menurut istilah, asmaul husna berarti nama-nama yang indah bagi

Allah. Asmaul Husna hanya layak disandang oleh Allah SWT, sesuai
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kebesaran dan keagungan-Nya. Asmaul husna Allah bersifat sempurna,

sedangkan nama-nama baik bagi manusia banyak memiliki kelemahan.

Berikut disebutkan 99 nama indah bagi Allah atau yang lebih dikenal

99 Asmaul Husna beserta arti nama Allah dalam bahasa Indonesia:

No Nama Indonesia Arab

Allah Allah
هللا

1 Ar Rahman Allah Yang Maha Pengasih الرمحن

2 Ar Rahiim Allah Yang Maha Penyayang الرحمي

3 Al Malik
Allah Yang Maha Merajai (bisa di art

ikan Raja dari semua Raja) Ǫ߶

4 Al Quddus Allah Yang Maha Suci القدوس

5 As Salaam
Allah Yang Maha Memberi

Kesejahteraan السالم

6 Al Mu`min
Allah Yang Maha Memberi

Keamanan املؤمن

7 Al Muhaimin Allah Yang Maha Mengatur املهمين

8 Al `Aziiz Allah Yang Maha Perkasa ˴̽˴ ̤̋Ǫ

9 Al Jabbar
Allah Yang Memiliki Mutlak

Kegagahan اجلبار

10 Al Mutakabbir
Allah Yang Maha Megah,

Yang MemilikiKebesaran املتكرب

11 Al Khaliq Allah Yang Maha Pencipta اخلالق

12 Al Baari`

Allah Yang Maha Melepaskan

(Membuat,Membentuk,

Menyeimbangkan) البارئ
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13 Al Mushawwir
Allah Yang Maha Membentuk

Rupa (makhluknya) املصور

14 Al Ghaffaar Allah Yang Maha Pengampun الغفار

15 Al Qahhaar
Allah Yang Maha Menundukkan/

Menaklukkan Segala Sesuatu القهار

16 Al Wahhaab Allah Yang Maha Pemberi Karunia الوهاب

17 Ar Razzaaq Allah Yang Maha Pemberi Rezeki الرزاق

18 Al Fattaah
Allah Yang Maha Pembuka

Rahmat Ǳ˅˗̤̚Ǫ

19 Al `Aliim
Allah Yang Maha Mengetahui

(Memiliki Ilmu) العلمي

20 Al Qaabidh
Allah Yang Maha Menyempitkan

(makhluknya) القابض

21 Al Baasith
Allah Yang Maha Melapangkan

(makhluknya) الباسط

22 Al Khaafidh
Allah Yang Maha Merendahkan

(makhluknya) اخلافض

23 Ar Raafi`
Allah Yang Maha Meninggikan

(makhluknya) الرافع

24 Al Mu`izz
Allah Yang Maha Memuliakan

(makhluknya) املعز

25 Al Mudzil
Allah Yang Maha Menghinakan

(makhluknya) املذل

26 Al Samii` Allah Yang Maha Mendengar السمیع

27 Al Bashiir Allah Yang Maha Melihat البصري

28 Al Hakam Allah Yang Maha Menetapkan احلمك
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29 Al `Adl Allah Yang Maha Adil العدل

30 Al Lathiif Allah Yang Maha Lembut ̧̘̥̾̄Ǫ

31 Al Khabiir Allah Yang Maha Mengenal اخلبري

32 Al Haliim Allah Yang Maha Penyantun احللمي

33 Al `Azhiim Allah Yang Maha Agung العظمي

34 Al Ghafuur
Allah Yang Maha Memberi

Pengampunan الغفور

35 As Syakuur

Allah Yang Maha Pembalas Budi

(Menghargai) الشكور

36 Al `Aliy Allah Yang Maha Tinggi العىل

37 Al Kabiir Allah Yang Maha Besar Ǫ̢̤ˍٸ

38 Al Hafizh Allah Yang Maha Memelihara ̅̀߬̚Ǫ

39 Al Muqiit
Allah Yang Maha Pemberi

Kecukupan ˑ̝̀Ǫ

40 Al Hasiib
Allah Yang Maha Membuat

Perhitungan ˇ̿˸߬Ǫ

41 Al Jaliil Allah Yang Maha Luhur اجللیل

42 Al Kariim Allah Yang Maha Pemurah الكرمي

43 Ar Raqiib Allah Yang Maha Mengawasi ˇ̜̀˲ ̤Ǫ

44 Al Mujiib Allah Yang Maha Mengabulkan ˇ߽̾Ǫ

45 Al Waasi` Allah Yang Maha Luas الواسع

46 Al Hakim Allah Yang Maha Bijaksana احلكمي
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47 Al Waduud Allah Yang Maha Mengasihi الودود

48 Al Majiid Allah Yang Maha Mulia ˰߽̾Ǫ

49 Al Baa`its Allah Yang Maha Membangkitkan الباعث

50 As Syahiid Allah Yang Maha Menyaksikan الشهید

51 Al Haqq Allah Yang Maha Benar احلق

52 Al Wakiil Allah Yang Maha Memelihara ̸̣̠̾ ̤Ǫ

53 Al Qawiyyu Allah Yang Maha Kuat القوى

54 Al Matiin Allah Yang Maha Kokoh املتني

55 Al Waliyy Allah Yang Maha Melindungi الوىل

56 Al Hamiid Allah Yang Maha Terpuji امحلید

57 Al Muhshii
Allah Yang Maha Mengalkulasi

(Menghitung Segala Sesuatu) احملىص

58 Al Mubdi` Allah Yang Maha Memulai املبدئ

59 Al Mu`iid
Allah Yang Maha MengembalikanKe

hidupan املعید

60 Al Muhyii Allah Yang Maha Menghidupkan احملىي

61 Al Mumiitu Allah Yang Maha Mematikan املمیت

62 Al Hayyu Allah Yang Maha Hidup احلي

63 Al Qayyuum Allah Yang Maha Mandiri Ȅ̸ ̝̤̀Ǫ

64 Al Waajid Allah Yang Maha Penemu ˰ˡǪ̸ ̤Ǫ

65 Al Maajid Allah Yang Maha Mulia ˰ˡ˅Ǫ
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66 Al Wahid Allah Yang Maha Tunggal ˰˨Ǫ̸ ̤Ǫ

67 Al Ahad Allah Yang Maha Esa ˰˨Գ

68 As Shamad
Allah Yang Maha Dibutuhkan,

Tempat Meminta الصمد

69 Al Qaadir
Allah Yang Maha Menentukan,

Maha Menyeimbangkan القادر

70 Al Muqtadir Allah Yang Maha Berkuasa ǵ˰˗̝Ǫ

71 Al Muqaddim Allah Yang Maha Mendahulukan املقدم

72 Al Mu`akkhir Allah Yang Maha Mengakhirkan املؤخر

73 Al Awwal Allah Yang Maha Awal األول

74 Al Aakhir Allah Yang Maha Akhir األخر

75 Az Zhaahir Allah Yang Maha Nyata الظاهر

76 Al Baathin Allah Yang Maha Ghaib الباطن

77 Al Waali Allah Yang Maha Memerintah الوايل

78 Al Muta`aalii Allah Yang Maha Tinggi املتعايل

79 Al Barru

Allah Yang Maha Penderma

(MahaPemberi Kebajikan) الرب

80 At Tawwaab Allah Yang Maha Penerima Tobat التواب

81 Al Muntaqim Allah Yang Maha Pemberi Balasan املنتقم

82 Al Afuww Allah Yang Maha Pemaaf العفو

83 Ar Ra`uuf Allah Yang Maha Pengasuh الرؤوف
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84 Malikul Mulk
Allah Yang Maha Penguasa

Kerajaan (Semesta) Ǫ߶̪˅ߵ

85
Dzul Jalaali

WalIkraam

Allah Yang Maha Pemilik Kebesaran

danKemuliaan

واجلاللذو

ȄǪ˲ ̠ҝǪ

86 Al Muqsith
Allah Yang Maha Pemberi

Keadilan املقسط

87 Al Jamii` Allah Yang Maha Mengumpulkan اجلامع

88 Al Ghaniyy Allah Yang Maha Kaya الغىن

89 Al Mughnii
Allah Yang Maha Pemberi

Kekayaan املغىن

90 Al Maani Allah Yang Maha Mencegah املانع

91 Ad Dhaar
Allah Yang Maha Penimpa Kemudha

ratan الضار

92 An Nafii`
Allah Yang Maha Memberi

Manfaat النافع

93 An Nuur
Allah Yang Maha Bercahaya

(Menerangi, Memberi Cahaya) النور

94 Al Haadii
Allah Yang Maha Pemberi

Petunjuk الهادئ

95 Al Badii’
Allah Yang Maha Pencipta Yang

Tiada Bandingannya البدیع

96 Al Baaqii Allah Yang Maha Kekal البايق

97 Al Waarits Allah Yang Maha Pewaris الوارث

98 Ar Rasyiid Allah Yang Maha Pandai ˰̾̑˺˲ ̤Ǫ
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99 As Shabuur Allah Yang Maha Sabar الصبور

D. Rangkuman

1. Sifat wajib Allah ada dua puluh (20), dan sifat mustahil sebagi

kebalikannya juga ada dua puluh (20), 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 dengan kehendak-Nya.

Dengan kata lain, apapun yang Allah lakukan tidak ada yang menyuruh

ataupun melarang.

2. Kata asmaul husna berasal dari bahasa arab Al-Asmaau yang memiliki

arti nama-nama, beberapa nama dan al-Husnaa yang berarti yang baik,

yang indah. Sedang Menurut istilah, asmaul husna berarti nama-nama

yang indah bagi Allah. Asmaul Husna hanya layak disandang oleh

Allah SWT, sesuai kebesaran dan keagungan-Nya, Allah memiliki 99

nama yang sangat Indah sebagaimana tersirat dalam Alqur’an al kariim.

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 perilaku beriman kepada Allah.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

Individu atau tugas kelompok!

1. Jelaskan pengertian kalimat la ilaha illa Allah!

2. Sebutkan sifat wajib bagi Allah!

3. Sebutkan sifat mustahil bagi Allah

4. Sebut dan jelaskan pengertian sifat Jaiz 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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang 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 bathin yang biasa

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

dicintai oleh Allah SWT disebut dengan akhlakul karimah (akhlak mulia), dan

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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.
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A. Pendahuluan

Malaikat adalah makhluk ghaib yang diciptakan Allah dari cahaya,

senantiasa menyembah Allah, tidak pernah mendurhakai perintah Allah

serta senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dalam

bab ini, kita akan membahas tentang Iman kepada Malaikat. Rukun akidah

yang kedua setelah iman kepada Allah, adalah iman kepada adanya

malaikat. Iman kepada malaikat lebih didahulukan daripada iman kepada

nabi dan rasul, hal ini dikaitkan dengan salah satu fungsi utama malaikat,

yaitu sebagai penyampai wahyu Allah kepada nabi-Nya.

Salah satu dalil untuk mengetahui keberadaan malaikat adalah melalui

berita yang mutawatir (akurat), dan satu-satunya berita yang paling akurat

adalah berita yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Al Qur’an. Dalam

Al Qur’an masalah malaikat disebutkan lebih dari 75 kali, tersebar dalam 33

surat. Dalam modul ini dijelaskan tentang nama-nama Malaikat Allah

beserta tugasnya masing-masing, juga diterangkan kedudukan manusia

dan Malaikat sebagai makhluk 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
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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. Mengetahui nama-nama Malaikat Allah.

2. Menyebutkan tugas dari masing-masing Malaikat Allah.

3. Mengerti tentang kedudukan manusia dan Malaikat Allah.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2 yang bila digunakan dengan tepat

akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. Di dalam modul ini

terdapat satu (1) kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu

“Malaikat (Makhluk Ghaib)”.

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

ini secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah dikerjakan dengan sempurna dan tuntas, langkah selanjutnya

adalah tanyakan kunci jawaban dari tiap pertanyaan kepada guru

pembimbing.

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

dengan teman anda atau tanyakan kepada guru pembimbing atau

orang yang dianggap mampu danmenguasai materi kegiatan yang dibahas.
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5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka ulangi

kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan pendahuluan sebagai

pengantar awal (muqaddimah awal).

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

a. Pendalamanmateri pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Mampumenerapkannya 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 sejumlah nama Malaikat Allah beserta tugasnya masing-

masing. Selanjutnya juga memahami tentang kedudukan manusia dan Malaikat

Allah serta dapat menarik kesimpulan sendiri dan dapat mengambil nilai-nilai untuk

diaplikasikan dalam kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJAR KE-2

TEMA PELAJARAN TENTANGMALAIKAT (MAKHLUK GHAIB)

A. Pengertian Malaikat

Malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk dan taat pada

perintah serta ketentuan Allah SWT. Malaikat berasal dari kata malak dalam

bahasa arab artinya kekuatan. Dalam ajaran agama Islam terdapat 10

malaikat yang wajib kita ketahui dari sejumlah banyak malaikat yang

diciptakan oleh Allah dan tidak kita ketahui.

B. Nama dan Tugas Malaikat

1. Malaikat Jibril adalah Malaikat yang menyampaikan wahyu Allah

kepada para nabi dan rasul.

2. Malaikat Mikail adalah Malaikat yang bertugas memberi rizki untuk

keberlangsung semua makhluk Allah dipermukaan bumi.

3. Malaikat Israfil adalah Malaikat yang memiliki tanggung jawab

meniup terompet sangkakala di waktu hari kiamat.

4. Malaikat Izrail adalah Malaikat yang bertanggungjawab mencabut

semua makhluk Allah yang bernyawa.

5. Malikat Munkar adalah Malaikat yang bertugas menanyakan dan

melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam

kubur.

6. Malaikat Nakir adalah Malaikat yang bertugas menanyakan dan

melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam

kubur bersama Malaikat Munkar.

7. Malaikat Raqib adalah Malaikat yang memiliki tanggung jawab

untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup.
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8. Malaikat Atid adalah Malaikat yang memiliki tanggungjawab untuk

mencatat segala perbuatan buruk/jahat manusia ketika hidup.

9. Malaikat Malik adalah Malaikat yang memiliki tugas untuk menjaga

pintu neraka.

10. Malaikat Ridwan adalah Malaikat yang berwenang untuk menjaga

pintu syurga.

C. Kedudukan Manusia dan Malaikat

Kedudukan manusia sebagai makhluk dan hamba Allah adalah yakin

dan mempercayai semua yang diperintahkan Allah baik yang nyata

maupun yang ghaib termasuk dengan mempercayai adanya Malaikat.

Malaikat merupakan makhluk Allah yang ghaib, oleh karena itu

keberadaan Malaikat tidak bisa dibuktikan keberadaannya oleh panca indra

manusia, yang mengetahui secara pasti tentang keberadaan Malaikat

hanyalah Allah SWT sendiri sebagai pencipta, sedang manusia tidak

diperintah untuk mengetahui dan menyelidikinya. Manusia diciptakan oleh

Allah SWT memiliki tiga tugas pokok, yaitu :

1. Untuk menyembah dan berbakti kepada Allah SWT semata.

2. Untuk menjadi khalifah di muka bumi.

3. Untuk diuji oleh Allah SWT sejauh mana manusia telah menjalankan 2

tugas di atas.

a. Untuk menjalankan missinya manusia dilengkapi dengan beberapa

kemampuan dasar, antara lain diberikan akal dan nafsu, sedangkan

dalam pelaksanaannya Allah SWT memberikan petunjuknya

melalui Agama Islam. Beriman kepada Malaikat bukan berarti

mengkultuskannya, akan tetapi agar manusia mengetahui bahwa

segala kejadian dimuka bumi ini dibawah kontrol dan pengawasan

Malaikat yang telah diberi tugas oleh Allah SWT.
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b. Adapun persamaan dan perbedaan antara manusia dan Malaikat

karena keduanya sama-sama berkedudukan sebagai hamba dan

mahluk ciptaan Allah SWT. Kemudian perbedaan antara keduanya

adalah dalam hal asal usul kejadian, fungsi dan tugas. Asal usul

kejadian manusia dan malaikat memiliki perbedaan prinsip, Malaikat

diciptakan Allah SWT dari nur atau cahaya dan tanpa jenis kelamin.

Malaikat adalah mahluk yang selalu taat dan patuh sehingga amal

perbuatannya tidak ada yang cacat dan langsung dibawah pengawasan

Allah SWT. Dengan demikian maka antara manusia dan Malaikat

dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Berbeda asal ciptaannya, Malaikat-malaikat Allah SWT diciptakan

dari nur atau cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari sari pati

tanah.

2. Berbeda dalam tugas, Malaikat bertugas mengabdi kepada Allah

SWT dan mengawasi tugas manusia, sedangkan manusia bertugas

seperti tersebut di atas.

3. Berbeda dalam sifat-sifatnya. Malaikat adalah makhluk ghaib, tidak

memiliki jenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur,

tidak pernah susah dan sakit serta tidak pernah melanggar

larangan Allah SWT. Malaikat senantiasa taat terhadap perintah

dan sama sekali tidak melanggar larangan Allah SWT., sedangkan

sifat-sifat manusia pada umumnya sering merupakan kebalikan

dari sifat Malikat.

D. Rangkuman

1. Malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa tunduk, patuh dan taat

kepada semua yang diperintahkan Allah.

2. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui adalah 10 malaikat, dan

sepuluh malaikat ini menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah

Allah.
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3. Kedudukan manusia adalah taat dan patuh kepada semua perintah

Allah serta mempercayai adanya malaikat Allah sebagai makhluk Allah

yang ghaib.

4. Manusia dan Malaikat punya kesamaan dan perbedaan, dalam hal

kesamaan terlihat sama-sama sebagai makhluk dan hamba Allah yang

tujuan penciptaannya adalah mengabdi kepada Allah, patuh pada

semua aturan Allah. Sedangkan perbedaannya adalah, manusia jelas

wujud penciptaannya, diciptakan oleh Allah dari sari pati tanah,

dibekali akal dan hawa nafsu, sementara Malaikat diciptakan oleh Allah

dari nur atau cahaya, wujudnya tidak diketahui oleh manusia melainkan

Allah sebagai pencipta, tidak dibekali hawa nafsu dan malaikat adalah

makhluk Allah yang berbeda dengan manusia dalam segala hal.

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 nama-nama malaikat dan

tugasnya.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Jelaskan pengertian Malaikat!

2. Sebutkan nama-nama Malaikat beserta tugasnya masing-masing!

3. Terangkan secara detail mengenai kedudukan manusia dan Malaikat

Allah!

4. Jelaskan perbedaan dan persamaan manusia dengan Malaikat!
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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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang 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 bathin yang biasa

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

dicintai oleh Allah SWT disebut dengan akhlakul karimah (akhlak mulia), dan

yang dibenci oleh Allah disebut dengan akhlakul madhmumah (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 (makhluk ghaib).
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A. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk-

makhluk ghaib yang tak kasat mata. Mengetahui tentang makhluk ghaib

pun menjadi begitu penting, agar manusia dapat betul-betul merasakan

kebesaran Allah dan merasa dirinya sangat kecil diantara makhluk Allah

yang lainnya. Sebagian kehidupan makhluk ghaib juga berdampingan

dengan kehidupan manusia, sehingga diperlukan pengetahuan agar

manusia tidak menggangu mereka dan sebaliknya.

Ada juga sebagian makhluk ghaib yang pekerjaannya menyesatkan

manusia agar tersesat dan meninggalkan jalan Allah yang lurus, dan

manusia pun diperintahkan agar menghindari rayuan mereka. Maka, salah

satu cara menghindari godaan kesesatan mereka adalah mengenal sifat-sifat

mereka, asal-usul, dan hikmah diciptakannya mereka. Dalam modul ini

dijelaskan tentang keberadaan Jin sebagai makhluk Allah yang ghaib,

dijelaskan juga mengenai tempat tinggal Jin yang tidak pernah tampak oleh

penglihatan manusia.

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
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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 keberadaan Jin.

2. Menerangkan posisi dan tempat tinggal Jin sebagai makhluk Allah

yang ghaib.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “Jin (Makhluk Ghaib)”.

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 di dalam

modul ini secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah

selanjutnya adalah tanyakan kunci jawaban kepada guru

pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru
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pembimbing atau orang yang dianggap mampu dan menguasai

materi kegiatan yang dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi

pengguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya terkait dengan materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

individu lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada pengguna modul

untuk dapat memahami keberadaan Jin sebagai makhluk Allah yang ghaib
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serta memahami pula posisi dan tempat tinggal Jin serta dapat menarik

kesimpulan sendiri dan mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam

penjelasan materi dengan tema terkait untuk dapat diaplikasikan dalam

kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJAR KE-3

TEMA PELAJARANG TENTANG JIN (MAKHLUK GHAIB)

A. Keberadaan Wujud Jin Menurut Al-Qur’an dan Hadits

Jin (bahasa arab : جن ) secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi

“tersembunyi” atau “tidak terlihat”. Dalam Islam dan mitologi Arab pra-

Islam, jin adalah salah satu ras mahluk yang tidak terlihat dan diciptakan

dari api. Dalam Islam, makhluk ciptaan Allah dapat dibedakan antara yang

bernyawa dan tak bernyawa. Di antara yang bernyawa adalah jin. Kata jin

menurut bahasa (Arab) berasal dari kata ijtinan, yang berarti istitar

(tersembunyi).

Dengan demikian jin menurut bahasa berarti sesuatu yang

tersembunyi dan halus, sedangkan syaitan ialah setiap yang durhaka dari

golongan jin, manusia atau hewan. Dinamakan jin, karena ia tersembunyi

wujudnya dari pandangan mata manusia. Itulah sebabnya jin dalam wujud

aslinya tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Kalau ada manusia yang

dapat melihat jin, maka jin yang dilihatnya itu adalah jin yang sedang

menjelma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat oleh mata manusia

biasa.

Tentang asal kejadian jin, Allah menjelaskan, kalau manusia pertama

diciptakan dari tanah, maka jin diciptakan dari api yang sangat panas.

Dalam alqur’an Allah menegaskan di dalam surah Ar-Rahman ayat 15:

W� Q \\ XT�D�� \H Ù���C °%�N®q� �%C°K%�q� �5§ª®¨
Artinya: “Dan Kami telah menciptakan jin dari nyala api.” (QS Ar-Rahman

55:15).
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1. Jin dapat mengubah Bentuk

Setiap makhluk diberi Allah kekhususan atau keistimewaan tersendiri,

di mana salah satu kekhususan jin ialah dapat mengubah bentuk.

Misalnya jin kafir (syaitan) pernah menampakkan diri dalam wujud

orang tua kepada kaum Quraisy sebanyak dua kali. Pertama, ketika suku

Quraisy berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW di

Makkah. Kedua, dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah.

Ùl ¯�XT]C�c \w¿2ÀI V�ÀC� V¼Ùk�����Ô2ÀI Q � \- ÕÃU	W$�V�XT�Y_ °��[ÎÄ1 Á� V�W3 ×S XkÙ���

|¦ °%¥���=���c̄Q7̄� XT·q� \C×1Á� �����- Q VÙ°1XÄ �� WmV"©D�W* W�°Ý Ù���`̈ V�W5�r Q" WÃ

°O ÙkW�ª� WÃW$�V�XTr̄Q7̄�·Ä Ýsm W�×1 Á�=°K%ßr ¯Q7̄��sXq U	�W%�YWD ØT Wm V"ßr ¯Q7̄�»o� V] U	

�� ������� XTÀic °i[�¦8�V� °È Ù���§±¨
Artinya: “Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik

pekerjaan mereka dan mengatakan: "tidak ada seorang manusiapun

yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan Sesungguhnya saya

ini adalah pelindungmu". Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat

saling melihat (berhadapan), syaitan itu balik ke belakang seraya

berkata: "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu,

Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat

melihat; Sesungguhnya saya takut kepada Allah". dan Allah sangat keras

siksa-Nya” (QS Al-Anfaal 8:48)..

2. Jin dapat beranak-pinak

Jin beranak-pinak dan berkembang-biak, hal ini dijelaskan oleh Allah

dalam alqur’an surah Al-Kahfi ayat 50.



33

Ùl ¯�XT�X=Ú É�°R V�®��� Q \- Ú °���TÀi ÀºÔy��W3 \j.[��àT Ài \H_�VÙ+Ȳ��̀j ¯ ×� ¯�WD� [�]C°%

¨FCªHÙ���W�_�[Ý VÙÕCWÃmÙ%U	à�°O ¯P� Xq��ÈO W5T Åk °b�* W) VÙ U	à�ÈO W) �c ®Jq ÉlXTXÄ ��Xj°�ØT U	C°%r ¯7TÀj

×1 ÉF XT×1 Å�V�%TÀi WÃ��̀Ù�̄�WÛÜ°- ¯ � �À °�<Y \i W�§®©¨
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”. (surat Al-Kahfi ayat 50).

B. Tempat Tinggal Jin

Walaupun banyak perbedaan antara manusia dengan jin, namun

persamannya juga ada. Di antaranya sama-sama mendiami bumi. Bahkan

jin telah mendiami bumi sebelum adanya manusia dan kemudian tinggal

bersama manusia, baik di rumah, di warung-warung maupun di tempat

umum lainnya, bahkan senantiasa tidur di ranjang dan makan bersama

manusia.

Tempat yang paling disenangi jin adalah WC atau toilet. Oleh sebab itu

ketika seseorang berhajat memasuki toilet hendaknya berdo’a yang artinya:

“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari (gangguan) setan (jin) laki-laki dan

setan (jin) perempuan.” (HR At-Turmudzi).

Tidak ada manusia yang bisa melihat jin, dan jika ada manusia yang

mengklaim mampu melihat jin, maka orang tersebut sedang bermasalah.

Bisa jadi dia mempunyai jin warisan atau pun jin hasil dia belajar.
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Kemampuan ini sebetulnya dalam Islam dilarang untuk dimiliki, dan

termasuk dalam kategori bekerja sama dengan jin yang menyesatkan.

Dalam alqur’an Allah berfirman secara tegas di surah Al-Jin ayat 6:

�ÈO�5 U	 XTWD� [�¸$� \C ®q]C °K%¥�5 0_��WDT ÉlSÄÈWc�$� \C m̄�]C °K%¨FC ¦I Ù���×1ÉFT Àj�Ws VÙ� <�\FXq§¯¨
Artinya: “Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia

meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu

menambah bagi mereka dosa dan kesalahan”. (Q.S. Al-Jin 72:6).

Sesungguhnya, tidak ada cara yang bisa digunakan untuk mendeteksi

keberadaan jin. Jangan meminta bantuan orang yang mempunyai ilmu

terawang. Sebab kalau kita meminta bantuannya, kita berarti telah meminta

bantuan dukun musyrik yang dalam Islam merupakan dosa besar, bahkan

bisa mengeluarkan seseorang dari Islam.

C. Rangkuman

1. Jin adalah makhluk Allah yang ghaib, diciptakan oleh Allah dari Api

yang sangat panas.

2. Jin diciptakaan oleh Allah untuk patuh dan mengabdi kepada Allah,

meski ada juga kebanyakan dari golongan jin yang ingkar (kufur)

kepada Allah sama seperti halnya Allah menciptakan manusia.

3. Berkaitan dengan tempat tinggal jin tidak ada satu manusiapun yang

tau pasti, namun sejumlah ulama memberikan penjelasan jika saja

tempat-tempat yang paling disukai oleh bangsa jin adalah tempat-

tempat kotor atau tempat yang dibenci oleh Allah (tempat terjadinya

kemaksiatan).

D. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita
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2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok dan mendiskusikan tentang materi yang telah dipelajari

yang berhubungan dengan jin (makhluk ghaib).

3. Psikomotorik dengan simulasi.

E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Jelaskan tentang keberadaan Jin sebagai makhluk Allah yang ghaib!

2. Terangkan mengenai tempat-tempat yang paling disukai oleh

golongan 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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang 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 bathin yang biasa dilakukan oleh orang Islam

dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh Allah SWT disebut

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

dengan 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 keempat dari bagian ini adalah tentang alam barzakh (alam ghaib).
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A. Pendahuluan

Apakah kita bisa membayangkan bagaimana seram dan gelapnya di

alam kubur, dan mungkinkah semua amal dan perbuatan baik kita dapat

memberi keterangan, ketenangan dan kebahagiaan pada saat berada di

alam kubur, dan dimanakah roh kita di letakkan saat kita mati nanti?.

Setelah manusia dan seluruh makhluk hidup mati tertimbun dialam tanah,

maka manusia pada saat itu mengalami fase alam Barzakh. Meskipun telah

mati, manusia tetap dapat melihat keadaan sekitarnya seperti hancurnya

daging, urat, dan tulang pada tubuh.

Manusia yang sudah mati juga dapat merasakan sedih, sakit,bahagia,

dan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Dalam

modul ini dijelaskan tentang penjelasan Roh manusia di alam barzakh, hal

ikhwal alam barzakh serta penjelasan terkait dengan pertanyaan-

pertanyaan malaikat kepada setiap individu di alam barzakh.

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
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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.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang kondisi dan keadaan manusia ketika berada di

alam barzakh sebagaimana dijelaskan di dalam alqur’an dan hadits

Rasullullah SAW.

2. Menyebutkan ragam golongan manusia yang mengalami siksa

kubur dan ragam golongan manusia yang terpelihara dari siksa

kubur.

3. Menjelasakan tentang seputar pertanyaan-pertanyaan yang dari

Malaikat berkaitan dengan amalan dan kegiatan seorang individu

semasa hidupnya di dunia.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “Alam Barzakh (Alam Ghaib)”.

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

ini secara sempurna dan tuntas.
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3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah

selanjutnya adalah 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 dan menguasai materi kegiatan yang

dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

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

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

seorang individu lain atau masyarakat secara luas.
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F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna

modul untuk dapat memahami kondisi roh manusia di alam barzakh,

mengerti terkait hal ikhwal manusia di alam barzakh serta memahami

seputar pertanyaan-pertanyaan malaikat ketika di alam barzakh.
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KEGIATAN BELAJAR KE-4

TEMA PELAJARAN TENTANG ALAM BARZAKH (ALAM GHAIB )

A. Roh Manusia di Alam Barzakh

Imam Ibnul Qayyim Al Zaujiyyah setelah membahas ayat, hadits dan

pendapat para ulama’ tentang keadaan roh manusia setelah mati, lalu

mengambil kesimpulan yang terkuat bahwa roh-roh manusia di alam

barzakh bertingkat-tingkat tidak sama kedudukanya malah berbeda-beda

dengan perbedaan yang amat besar di antaranya:

1. Ada roh yang menempati tempat tertinggi yaitu fi a’lal i’lliyyina fi al-mala

i al-a’laa (pada derajat yang paling tinggi di alam tertinggi) yaitu roh

para Nabi dan Rasul. Dan tempat tertinggi inipun berbeda-beda pula

tingkat dan derajatnya, sebagaimana yang dilihat Nabi Muhammad

SAW ketika Nabi melaksanakan perintah Isra’ dan Mi’raj dari Allah.

2. Ada roh yang diumpamakan burung-burung hijau yang berterbangan di

dalam syurga, yaitu roh para syuhada (orang mati dalam peperangan

membela agama Islam). Akan tetapi tidak seluruhnya roh para syuhada

demikian, ada diantara roh para syuhada itu yang bertahan dipintu

syurga karena masih ada hutang yang belum dibayar semasa hidupnya.

Hal ini tergambarkan dalam sabda Rasulullah SAW yang maksudnya:

Artinya: ya Rasulullah, bagaimana sekiranya aku mati dalam perang fi

sabilillah? Jawab Rasulullah: syurga. Orang itu lalu berpaling mau pergi, tetapi

Rasulullah tiba-tiba menyambung bicaranya dengan berkata, kecuali bila masih

ada hutang, hal ini baru saja dibisikkan Jibril kepadaku.

3. Ada roh yang bertahan dikuburnya masing-masing, seperti yang

diterangkan dalam sebuah hadits yang menerangkan pencurian yang

dilakukan seorang terhadap harta rampasan yang belum dibagi-bagi.

Pencuri itu akhirnya mati dimedan perang (mati syahid). Mendengar
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yang mencuri tadi mati syahid, orang-orang lalu mengucapkan selamat

kepadanya dengan berkata dengan maksud “berbahagia dia masuk surga”,

mendengar itu Rasulullah berkata: Demi Allah yang jiwaku ada pada

kekuasaan-Nya, harta rampasan yang dicurinya akan menyala menjadi

api yang membakarnya di alam kuburnya.

4. Ada roh yang berkedudukan dipintu surga, sebagaimana yang

diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: para

Syuhada bertempat tinggal dipinggir sungai di pintu syurga, dalam

sebuah rumah yang mempunyai kubah yang hijau, mendapat rizki dari

syurga pada waktu pagi dan sore.

5. Ada roh yang bertahan dipermukaan bumi ini, tidak dapat balik

ketempat yang tinggi. Inilah yang dinamakan roh rendah. Yaitu roh-roh

orang yang semasa hidup didunia ini tidak dapat merasakan

kenikmatan iman terhadap Tuhan-Nya, tidak pernah merasakan cinta

terhadap Tuhan dan tidak pernah ingat kepada Tuhan-nya, tidak pernah

ingin mendekat kepada Tuhan-Nya. Orang yang semasa hidupnya

hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawiah semata.

6. Ada roh yang tempatnya dalam lubang panas, dalam sungai yang penuh

darah. Sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits lain yang

mendapat siksaan sampai hari kiamat dengan tidak putus-putus.

B. Hal Ikhwal Alam Barzakh

Kematian merupakan hakekat yang menakutkan, kematian akan akan

mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak

maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini

adalah hakekat yang sudah diketahui. Maka sudah sangat sepantasnya kita

bersiap diri menghadapi kematian itu dengan memiliki iman sejati serta

amal shalih yang murni.
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Karena kematian merupakan rahasia Allah dan manusia tidak pernah

tau kapan, di mana, dalam kondisi yang bagaimana kematian itu datang,

maka mempersiapkan diri dengan bekal amal shalih menjadi prioritas

utama bagi semua individu muslim. Karena tanpa bekal amal shalih ini,

setelah nyawa berpisah dengan jasad dan individu itu di masukkan kea lam

barzakh, di alam barzakh ini manusia dihadapkan beragam pertanyaan dan

pertanggung jawaban dirinya semasa hidup di dunia. Beragam peristiwa

yang terjadi di alam kubur akan terus muncul, sehingga menjadikan kita

lebih waspada dalam menjalani kehidupan dunia ini agar selamat di alam

kubur.

Alam barzakh adalah alam yang menakutkan, Rasulullah bersabda

dengan artinya: “Kubur adalah persinggahan pertama dari (persinggahan-

persinggahan) akhirat. Bila seseorang selamat dari (keburukan) nya, maka

setelahnya lebih mudah darinya; bila seseorang tidak selamat dari (keburukan) nya,

maka setelahnya lebih berat darinya”. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW

berkata, “Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih

menakutkan daripada kubur”. (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah;

dihasankan oleh syaikh al-Albani).

Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat, maka ketika

melihat surga yang disiapkan Allah Azza wa Jalla dalam kuburnya, seorang

Mukmin mengatakan, “Ya Rabb, segerakanlah kiamat agar aku kembali ke

keluarga dan hartaku.” Sebaliknya, orang-orang kafir, ketika melihat adzab

pedih yang disiapkan Allah Azza wa Jalla baginya, ia berseru, “Ya Rabb,

jangan kau datangkan kiamat.” Karena yang akan datang setelahnya lebih

pedih siksanya dan lebih menakutkan.

Banyak keadaan yang digambarkan oleh para ulama berkenaan

dengan hal ikhawal alam barzakh di antaranya adalah:
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a. Gelapnya alam Kubur

Berkaitan dengan kondisi gelapnya alam kubur ini, Rasulullah SAW

bersabda:

َرَة َأنَّ اْمَرَأًة َسْوَداَء َكاَنْت تـَُقمُّ اْلَمْسِجَد  ��ƢčƥƢÈǋ–َعْن َأِبى ُهَريـْ ÌÂÈ¢– فـََفَقَدَها
َها  .ُلوا َماتَ فـََقا–َأْو َعْنُه –َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَأَل َعنـْ

ُتُموِنى«قَاَل  –َأْو َأْمَرُه –قَاَل َفَكأَنـَُّهْم َصغَُّروا َأْمَرَها .»َأَفَال ُكْنُتْم آَذنـْ
ْبرِهِ «فـََقاَل  َها ثُمَّ قَاَل .»ُدلُّوِنى َعَلى قـَ ِإنَّ َهِذِه اْلُقُبوَر «َفَدلُّوُه َفَصلَّى َعَليـْ

.اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يـُنَـوِّرَُها َلُهْم ِبَصالَِتى َعَلْيِهمْ َمْمُلوَءٌة ظُْلَمًة َعَلى َأْهِلَها َوِإنَّ 
“Dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita

hitam-atau seorang pemuda-biasa menyapu masjid Nabawi pada masa

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi

wa sallam tidak mendapatinya sehingga beliau Rasulullah

menanyakannya. Para sahabat menjawab, “Dia telah meninggal”. Beliau

Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, ‘Kenapa kalian tidak

memberitahukan kepadaku? “Abu Hurairah berkata, seolah-olah

mereka meremehkan urusannya”. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda, “Tunjukkan kuburnya kepadaku”. Lalu mereka

menunjukkannya, beliau pun kemudian menyalati wanita itu, lalu

bersabda, “Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan

bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allâh Subhanahu wa Ta’ala

menyinarinya bagi mereka dengan shalatku terhadap mereka.” (HR.

Bukhari, Muslim)

b. Himpitan Alam Kubur

Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit

dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari
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himpitannya terkecuali seorang muslim yang semasa hidupnya senantiasa

taat dan patuh kepada perintah Allah.

c. Azab dan Nikmat Kubur

Banyak sekali hadits yang menjelaskan keberadaan adzab dan nikmat

kubur. Karena azab dan nikmat kubur sesuatu yang ghaib artinya tidak

mampu dilihat oleh manusia, namun manusia wajib percaya dan yakin

terhadap keadaan keduanya di alam kubur.

d. Sebab-sebab Siksa Kubur

Sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan siksa kubur ada

dua bagian, mujmal (global) dan mufash-shal (rinci). Sebabnya secara mujmal

(global), yaitu kebodohan terhadap Allah Azza wa Jalla, menyia-nyiakan

perintah-Nya, dan melanggar larangan-Nya. Sedangkan sebab secara

mufash-shal (rinci), adalah perkara-perkara yang dijelaskan oleh nash

sebagai sebab siksa kubur yaitu sebagai berikut:

1. Namimah, yaitu menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain

untuk merusak hubungan mereka.

2. Tidak menutupi diri ketika buang hajat.

3. Ghulul, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh

imam.

4. Dusta.

5. Memahami al-Qur’ân namun tidak mengamalkannya.

6. Berbuat Zina.

7. Riba.

8. Mayit yang ditangisi keluarganya, jika mayit tersebut tidak melarang

sebelumnya.

C. Pertanyaan di Alam Kubur

Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan

mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang
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dimaksud dengan fitnah (ujian) kubur. Dalam hadits shahih yang

diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi

wa sallam bersabda :

َيْأتِيِه َمَلَكاِن فـَُيْجِلَسانِهِ  َما :رَبَِّي اللَُّه فـَيَـُقوَالِن َلُه :َمْن رَبَُّك ؟ فـَيَـُقولُ :فـَيَـُقوَالِن َلُه :فـَ
ْسَالُم فـَيَـُقوَالِن َلهُ :ِديُنَك ؟ فـَيَـُقولُ  َهَذا الرَُّجُل الَِّذي بُِعَث ِفيُكْم ؟ َما :ِديِنَي اْإلِ

:َوَما يُْدرِْيَك ؟ فـَيَـُقولُ :فـَيَـُقوُل ُهَو َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَيَـُقوَالِن َلُه 
َق َأْن َقْد َصدَ :قـََرْأُت ِكَتاَب اللَِّه َفآَمْنُت ِبِه َوَصدَّْقُت فـَيُـَناِدي ُمَناٍد ِفي السََّماءِ 

َيْأتِيِه :قَالَ ,َوافْـَتُحوا َلُه بَابًا ِإَلى اْلَجنَِّة )َوأَْلِبُسوُه ِمَن اْلَجنَّةِ (َعْبِديَفَأْفِرُشوُه ِمَن اْلَجنَِّة  فـَ
ِمْن َرْوِحَها َوِطيِبَها َويـُْفَسُح َلُه ِفي قـَْبرِِه َمدَّ َبَصرِِه قَاَل َويَْأتِيِه رَُجٌل َحَسُن اْلَوْجِه َحَسُن 

,أَْبِشْر بِالَِّذي َيُسرَُّك َهَذا يـَْوُمَك الَِّذي ُكْنَت تُوَعُد :ثـَِّياِب طَيُِّب الرِّيِح فـَيَـُقوُل ال
,أَنَا َعَمُلَك الصَّاِلحُ :فـَيَـُقولُ ,فـََوْجُهَك اْلَوْجُه َيِجيُء بِاْلَخْيرِ ,َمْن أَْنَت :فـَيَـُقوُل َلُه 

ى َأْرِجَع ِإَلى َأْهِلي َوَماِليَربِّ َأِقِم السَّاَعَة َحتَّ :فـَيَـُقولُ 
“Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu

keduanya bertanya, “Siapakah Rabbmu ?” Dia (si mayyit) menjawab,

“Rabbku adalah Allah”. Kedua malaikat itu bertanya, “Apa agamamu?”Dia

menjawab: “Agamaku adalah al-Islam”. Kedua malaikat itu bertanya,

“Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?” Dia menjawab,

“Beliau utusan Allah”. Kedua malaikat itu bertanya, “Apakah ilmumu?”

Dia menjawab, “Aku membaca kitab Allâh, aku mengimaninya dan

membenarkannya”. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, “HambaKu

telah (berkata) benar, berilah dia hamparan dari syurga, (dan berilah dia

pakaian dari syurga), bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka

datanglah kepadanya bau dan wangi syurga. Dan diluaskan baginya di

dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki

berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu

mengatakan, “Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah
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harimu yang engkau telah dijanjikan (kebaikan)”. Maka ruh orang Mukmin

itu bertanya kepadanya, “Siapakah engkau, wajahmu adalah wajah yang

membawa kebaikan?” Dia menjawab, “Aku adalah amalmu yang shalih”.

Maka ruh itu berkata, “Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku

akan kembali kepada istriku dan hartaku”.

Pertanyaan serupa juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana

yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW:

يَـُقوَالِن َلُه  ُيْجِلَسانِِه فـَ يَـُقوُل :َويَْأتِيِه َمَلَكاِن فـَ َهاْه َهاْه َال َأْدِري :َمْن رَبَُّك؟ فـَ
يَـُقوَالِن َلهُ  يَـُقوُل َما :فـَ يَـُقوَالِن َلُه َما َهَذا الرَُّجُل :ِديُنَك ؟ فـَ َهاْه َهاْه َال َأْدِري فـَ

يُـَناِدي ُمَناٍد ِمَن السََّماِء َأْن  :الَِّذي بُِعَث ِفيُكْم ؟ فـَيَـُقولُ  َهاْه َهاْه َال َأْدِري فـَ
َيْأتِيِه ِمْن َحرَِّها َكَذَب فَاْفِرُشوا َلُه ِمَن النَّاِر َوافْـَتُحوا َلُه بَابًا ِإَلى النَّ  اِر فـَ

ُرُه َحتَّى َتْخَتِلَف ِفيِه َأْضَالُعُه َويَْأتِيِه َرُجٌل قَِبيُح  بـْ َوَسُموِمَها َوُيَضيَُّق َعَلْيِه قـَ
َأْبِشْر بِالَِّذي َيُسوُءَك َهَذا يـَْوُمَك :اْلَوْجِه َقِبيُح الثـَِّياِب ُمْنِتُن الرِّيِح فـَيَـُقولُ 

يَـُقولُ :فـَيَـُقولُ ,وَعدُ الَِّذي ُكْنَت تُ  أَنَا :َمْن َأْنَت فـََوْجُهَك اْلَوْجُه َيِجيُء بِالشَّرِّ فـَ
يَـُقوُل َربِّ َال تُِقِم السَّاَعةَ  َعَمُلَك اْلَخِبيُث فـَ

“Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya. Dan dua malaikat

mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya,

“Siapakah Rabbmu?” Dia menjawab: “Hah, hah, aku tidak tahu”. Kedua

malaikat itu bertanya, “Apakah agamamu?” Dia menjawab, “Hah, hah, aku

tidak tahu”. Kedua malaikat itu bertanya, “Siapakah laki-laki yang telah

diutus kepada kamu ini?” Dia menjawab: “Hah, hah, aku tidak tahu”. Lalu

penyeru dari langit berseru, “HambaKu telah (berkata) dusta, berilah dia

hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka.”

Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya. Dan kuburnya

disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah

seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma
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busuk, lalu mengatakan, “Terimalah kabar yang menyusahkanmu! Inilah

harimu yang telah dijanjikan (keburukan) kepadamu”. Maka ruh orang

kafir itu bertanya kepadanya, “Siapakah engkau, wajahmu adalah wajah

yang membawa keburukan?” Dia menjawab, “Aku adalah amalmu yang

buruk”. Maka ruh itu berkata, “Rabbku, janganlah Engkau tegakkan hari

kiamat”. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pertanyaan dalam

kubur berlaku untuk umum, baik seorang individu itu mukmin maupun

kafir.

D. Rangkuman

1. Alam barzakh merupakan satu alam yang dijalani seorang individu

setelah kematiannya, gambaran tentang alam barzakh diceritakan

Allah dalam alqur’an dan sabda Rasulullah SAW, ini banyak

disiratkan di dalamnya termasuk bagaimana kondisi roh seorang

manusia, ada roh yang langsung menempati tempat dan strata

tertinggi di sisi Allah dalam hal ini roh para Nabi dan Rasul, ada

sebahagian yang hanya berada di permukaan bumi saja.

2. Terkait dengan hal ikhwal alam barzakh ini, banyak peristiwa yang

terjadi di dalamnya, peristiwa itu berkaitan dengan himpitan kubur,

siksa kubur, seseorang yang bebas dari siksa kubur yang ke semua

cerita itu digambarkan dalam bentuk rasa takut dan rasa senang

ketika seseorang berada di dalamnya, dan kesemua itu sangat

dipengaruhi oleh perilaku semasa hidup di dunia.

3. Alam barzakh merupakan alam di mana Malaikat mengajukan

beberapa pertanyaan pokok pada seorang individu, pertanyaan itu

terkait dengan siapakah Tuhan yang dipercaya? Siapakah Rasul yang

dipercaya, apakah kitab yang dipercaya dan siapa sajakah saudara-

sudara mereka semasa hidup di dunia.
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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 hal ikhwal manusia di alam

barzakh.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Jelaskan pengertian alam barzakh!

2. Ceritakan secara singkat dan jelas hal ikhwal yang terjadi di alam

barzakh!

3. Sebut dan jelaskan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanyai

Malaikat pada tiap individu ketika berada di alam barzakh!
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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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang 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 bathin yang biasa

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

dicintai oleh Allah SWT disebut dengan akhlakul karimah (akhlak mulia), dan

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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 syurga (alam ghaib).
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A. Pendahuluan

Berbicara tentang surga, berarti sama saja berbicara tentang keimanan,

keyakinan, atau kepercayaan, sebab berbicara tentang surga berarti

berbicara tentang alam ghaib, dimana surga tidak dapat di lihat dengan

mata kepala, atau dengan pandangan kasat mata atau alat semacamnya.

Namun, meskipun demikian, Surga itu benar adanya, banyak dalil-

dalil Nakli dan Aqli tentang surga, dan begitu pula dalam hadist, sebab

pada dasarnya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, tanpa

terkecuali, namun mati bukanlah akhir dari segalanya, melainkan

permulaan untuk kehidupan yang sebenarnya. Dimana saat kita telah mati

maka hanya dua tempat yang tersedia untuk kita semua, Surga dan Neraka,

tidak ada tempat lain selain kedua itu, oleh sebab itu dalam kesempatan ini

kami akan membahas tentang “Surga”, secara terperinci.

Dalam modul ini dijelaskan tentang padang mahsyar yaitu satu

tempat di mana Allah melaksanakan pengadilanNya kepada semua

makhluk untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya semasa hidup di

dunia. Selanjutnya juga dijelaskan tentang hal ikhwal syurga, serta nama-

nama syurga berserta tingkatannya masing-masing.

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
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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 kondisi saat seluruh makhluk Allah berkumpul

di Padang Mahsyar menunggu pengadilan Allah sebagai sang

Pencipta.

2. Menyebutkan serta menjelaskan hal ikhwal syurga sebagai satu

tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada para hambanya yang

patuh, taat, dan turut dengan semua perintah Allah semasa hidup di

dunia.

3. Menyebutkan nama-nama syurga beserta tingkatannya dan

memahami siapa saja di kalangan hamba Allah yang diberikan

peluang oleh Allah menempati tiap tingkatan dari syurganya Allah.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “Syurga (alam ghaib)”.
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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

ini secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah

selanjutnya adalah 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 dan menguasai materi kegiatan yang

dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

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

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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. Mampu 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 keadaan manusia di Padang Mahsyar yaitu

satu tempat seluruh makhluk Allah berkumpul menunggu pengadilan

Allah. Memahami hal ikhwal syurga sebagai satu tempat yang telah

dijanjikan Allah kepada para hambaNya yang taat, serta memahami juga

nama-nama syurga beserta tingkatannya yang telah disediakan Allah

kepada hambaNya sesuai dengan amalannya masing-masing semasa hidup

di dunia. Selanjutnya dapat menarik kesimpulan sendiri serta mengambil

nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJAR KE-5

TEMA PELAJARANG TENTANG SYURGA (ALAMGHAIB)

A. Pengadilan Padang Mahsyar

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia.

Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari Kiamat, yang tidak

ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan

(nya) daripada Allah?

����,YWO� V�̄��Ȳ�XSÉF�×1Å��<\È \-ÕH XkV��rQ�̄�°4 ×SWc°R\-� Xjª�Ù� ���Y_ ØcXq°Oj°Ù�

ÕC W%XTÅ� \iÕ� U	]C °%�����<9c°i WP§±°¨

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia.

Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak

ada keraguan terjadinya, dan siapakah orang yang lebih benar

perkataan(nya) dari pada Allah? (Q.S An-Nisa’ (4) : 87).

Mahsyar dalam Islam adalah tanah berpasir putih yang sangat luas dan

datar, dimana tidak terlihat dataran rendah maupun tinggi di akhirat. Mahsyar

adalah dataran raksasa yang tidak bertepi, tidak ada lembah, sungai maupun

laut.

Di Mahsyar inilah semua makhluk Allah yang berada di tujuh lapis langit

dan bumi termasuk malaikat, jin, manusia, binatang berkumpul dan berdesak-

desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar, diiringi

oleh dua malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai

saksi atas segala perbuatannya di dunia.

Manusia digiring ke Padang Mahsyar dengan berbagai kondisi yang

berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan amalnya masing-masing.

Ada yang digiring dengan berjalan kaki, sebagaimana dikabarkan oleh
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Sesungguhnya kalian akan

menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki,

dan belum dikhitan.” (Hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari).

Ada juga yang berkendaraan. Namun tidak sedikit yang diseret di atas

wajah-wajah mereka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan (ke Padang Mahsyar) dalam keadaan

berjalan, dan (ada juga yang) berkendaraan, serta (ada juga yang) diseret di atas

wajah-wajah kalian.” (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau mengatakan,

“Hadits hasan.” Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani dalam Shahiih at-

Targhib wat-Tarhib).

Keadan manusia akan tergantung dari amalan apa yang telah mereka

kerjakan semasa hidup, ketika itu semua manusia akan sibuk dengan urusan

mereka masing-masing. Sehingga anak tidak lagi mengenali kedua orang

tuanya, begitu pula sebaliknya.Setiap orang memikirkan nasibnya sendiri.

Saking dahsyatnya suasana, mereka tidak bisa berbicara, apalagi

berargumentasi. Suasananya sangat mencekam, semua hamba diam seribu

bahasa merenung nasibnya masing-masing.

Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua makhluk Allah

untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya semasa hidup di dunia, saat

itu pengadilan Allah dimulai, Allah sebagai hakim tertinggi memulai

persidangannya kepada setiap makhluk. Berkaitan dengan waktu lamanya di

padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah yakni satu hari yang

berbanding 50.000 tahun di dunia. Dalam hal ini Allah berfirman di surah Al

Maarij ayat 4:

ÀNÄmØÈ V"ÉR[�®��� Q \-Ù� ��À[T um� �� XT°OÙkV� ¯�c̄Û�4×SWcWD� [�� ÈP Ãq�\iÙ�°%

WÛÜ ¦�Ø+ V̀\� Ù� U	�RX= \y§¨
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Artinya: “Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan

dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun. (QS. Al Maarij:4).

Berkaitan dengan pengadilan Allah di padang mahsyar ini, Allah

Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 48-50:

W3 ×SWcÄ$�iW�É"¿º×q )]��Xn ×m [Î¨º ×q )]��À1� XS�\-��� ��XT���T ÄwWm W�XT��°i °P�XSÙ� ��

®q��IV�Ù� ��§±¨s WmV"XTWÛÜ°%m ÕHÀ-Ù� ���k ®�W%×SWcWÛÜ °5�mV�v%r̄Û°j� [ÝÕ� )]��§²¨

2 ÀIÉ k̄��Wm \yC °K%�D�Wm°¼ V��³ \�ÙÓ V"XTÄ1ÀI\FSÄBÄTÃq��<� ��§®©¨
Artinya: “(yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain

dan (demikian pula) langit, dan meraka semuanya (di padang Mahsyar)

berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa,

dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat

bersama-sama dengan belenggu pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter)

dan muka mereka ditutup oleh api neraka”. (50) (Q. S. Ibrahim (14) : 48– 50).

Dalam kondisi sebagaimana dijelaskan tersebut, pada hari yang sangat

panas itu, Allah SWT akan memberikan naungan kepada sebagian hamba

pilihan-Nya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan-Nya semata.

Rasulullah SAW bersabda (yang artinya): “Ada tujuh golongan yang akan

dinaungi oleh Allah dengan naungan ‘Arsy-Nya pada hari dimana tidak ada

naungan kecuali hanya naungan-Nya semata”.

َعٌة ُيِظلُُّهْم اُهللا ِفي ِظلِِّه يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّهُ  ْاِإلَماُم اْلَعاِدُل، َوَشابٌّ َنَشَأ ِبِعَباَدِة رَبِِّه، َورَُجٌل :َسبـْ
ْلُبُه  َرأٌَة ُمَعلٌَّق ِفي اْلَمَساِجِد، َورَُجَالِن َتَحابَّا ِفي اِهللا اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتـََفرَّقَا َعَلْيِه، َورَُجٌل طََلَبْتُه امْ قـَ

ِإنِّْي َأَخاُف اَهللا، َورَُجٌل َتَصدََّق َأْخَفى َحتَّى َال تـَْعَلَم ِشَمالُُه َما :َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل فـََقالَ 
َناهُ تـُْنفِ  ُنُه، َورَُجٌل ذََكَر اَهللا َخالًِيا فـََفاَضْت َعيـْ .ُق َيِميـْ

“Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan

‘Arsy-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali hanya naungan-



58

Nya semata. yaitu : pertama. Imam (pemimpin) yang adil. Kedua. Pemuda

yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabbnya. Ketiga. Seseorang

yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Keempat. Dua orang yang

saling mencintai karena Allah, dimana keduanya berkumpul dan berpisah

karena Allah. Kelima. Dan seorang laki-laki yang diajak (berzina) oleh

seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia

mengatakan: “Sungguh aku takut kepada Allah.” Keenam. Seseorang yang

bershadaqah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak

mengetahui apa yang diinfaqkan oleh tangan kanannya. Ketujuh. Dan orang

yang berdzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air

matanya.” (Hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

B. Hal Ikhwal Syurga

Syurga itu adalah tempat kenikmatan yang kekal sempurna di akhirat

yang tidak ada didalamnya kekurangan sama sekali. Syurga disediakan

Allah bagi mereka yang mentaati perintah-Nya dan tidak mengingkari

kebenaran yang dibawa Rasul-Rasul-Nya, yakni orang-orang yang beramal

shaleh semasa hidup didunia. Firman Allah dalam alqur’an surah Assajdah

ayat 17:

�ZVÙÄ1Q ØÈV"´�ÙÝW5���%Xr¦�Ø\ Ê	0 ÈNP�C°K%®Q�mÉ�	ÛÄÜ ÕÃU	.Ä��Ws \B� \-̄���SÈ5� [�

WDSÉ \-ØÈ Wc§ª°¨
Artinya: “Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang

indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka

kerjakan. (QS As Sajdah :17).

Keterangan lain terkait penjelasan Surga dalam Al-Qur'an, ALLAH

SWT menerangkan :
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\i WÃXT����|ÚÜ°=°%ØUÀ-Ù� ��°0� R<°%ØUÀ-Ù� ��XT�0� �= \Bsm ÙIU%C°%� \I°*ÙVU%

Äm�\IØ5)]��WÛÏ°� ¯�� \\� SMn°Ù]C ¦�� _�W%XT<R W�®JjV»c̄Û°0� �=\B�DÕi WÃ�

¸D�XSÕª ®q XT|¦°K%����Èn W�Ó�U	�\�°�� VlXSÉFÄw×S[ÝÙ� ��¿2j°À\ÈÙ� ��§°«¨
Artinya: “Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan

perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-

sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang

bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah

keberuntungan yang besar”. (Q.S.At-Taubah ayat 72).

C. Tingkatan Surga dan Nama-namanya

Surga atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-Jannah adalah

tempat di alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan

yang disediakan Allah SWT bagi orang-orang yang beriman taat dan

bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah dalam

alqur’an di surah al-baqarah ayat 82:

|ÚÏ°� ����XT��SÄ=W%�XÄ��SÉ °-WÃXT°0�\U ¯ ��¡� ��\�®��� V� 
TÊ	½ �\UÕ� U	°R�<\H Ù� ���

×1ÉF�SMn°Ù|ETÁ� ¯�� \\§±«¨
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu

penghuni surga; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S.Al-Baqarah: 82).

Gambaran tentang syurga telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-

qur’an bahwasanya syurga itu luasnya seluas langit dan bumi, ini tersirat

dalam surah al-Hadid ayat 21:
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��ßSÁ�̄�� \y�rQ�̄��QWm °ÝÙÓ W%C °K%Ô2 Å�̄P��q R �<\B XT� SM ¾®×m WÃ¨º ×m\È [�°Ä�� \-�����

¨º ×q )]��XTÕ1�i °ÃÊ	|ÚÏ°� ��°���SÄ= W%�XÄ����̄��°	 ¯�ÀyÃq XT�\�°�� VlÄ# Õ²VÙ

����°Ok°"ØUÄcC W%ÃÄ�� W�Rd�����XTTÉl©#Õ²[ÝÙ� ��ª2k°À\ÈÙ� ��§«ª¨
Artinya: “Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari

Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan

bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya. Itulah

karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah

mempunyai karunia yang besar”. (Q.S. Al-Hadid: 21).

Adapun berkaitan dengan nama dan tingkatan syurga yang dijanjikan

oleh Allah kepada para hamba-Nya yang patuh, beriman serta taat kepada

semua perintah Allah yaitu sebagai berikut:

1. Syurga Firdaus

Firman Allah dalam al-Qur’an di surah al-Kahfi ayat 107:

�D̄�WÛÏ °� ������SÄ=W%�XÄ��SÉ °+[Å XT°0� \U ¯ � �¡���Õ0W5� [�×1ÈNP�Á0� �=\B¥�ØT \j ×m°ÝÙ����Y Ãs È5§ª©°¨

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh,

bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal”. (QS. Al-Kahfi

ayat 107).

Syurga Firdaus diciptakan oleh Allah SWT dari emas, Calon

penghuninya dijelaskan dalam al-Qur’an di surah Al-Mukminun ayat 1-11,

yaitu:

a. orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan

janjinya,

b. orang-orang yang memelihara shalat,

c. orang-orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia.



61

d. orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istri

mereka. Surga Firdaus diperuntukkan bagi orang-orang yang khusyuk

dalam shalatnya, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, selalu

menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah,

menepati janji dan memelihara shalatnya.

2. Syurga ‘Adn

Syurga ‘Adn ini telah banyak dijelaskan dalam al- Qur’an yaitu firman

Allah swt. di dalam surat Thaaha ayat 76.

Á0� �=\B�D ÕiWÃsmÙI U%C°%�SM ª- ÙVU%Äm�SM Ø;)]��WÛÏ°� ¯�� \\�SMn°Ù�\�°�� VlXT

ÃÄ��Ws \BCW%�r�� Ws V"§°¯¨
Artinya: “Yaitu syurga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya,

mereka kekal di dalamnya. dan itu adalah Balasan bagi orang yang bersih

(dari kekafiran dan kemaksiatan)”.

Syurga ‘Adn ini diciptakan oleh Allah SWT dari intan putih, sementara

calon penghuni syurga ini adalah:

a) Orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya,

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah

Allah berikan kepada mereka baik secara sembunyi atau terang-

terangan serta senantiasa menolak kejahatan dengan kebaikan, terkait

dengan ini Allah menegaskan dalam al-Qur’an di surah Ar-Ra’du ayat

22-24).

b) Orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Ini dapat dilihat

dalam surah Maryam ayat 60-61.

c) Orang-orang yang benar-benar bertakwa, dijelaskan oleh Allah dalam

al-Qur’an di surah Shad ayat 49-50.
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3. Syurga Na’im

Berkenaan dengan tingkatan syurga yang ketiga dengan nama syurga

Na’im, dalam Al Qur’an Allah menyebutkan di surah Al-Hajj ayat 56:

¼ Ú̂ À-Ù� ���k ®�W%×SWc��Ä1Á�ÙVVf×1ÀIR<ØoW��|ÚÏ°� ���� VÙ��SÄ= W%�XÄ

��SÉ °-WÃXT°0� \U ¯ ��¡� ��r̄Û°0� �<\Bª2j°È�=� ��§®¯¨
Artinya: “Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan

di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh

adalah di dalam syurga yang penuh kenikmatan”.

Surga Na’im ini diciptakan oleh Allah SWT dari perak putih, adapun

kriteria calon penghuni syurga Na’im ini adalah:

a. Orang-orang yang beriman dan beramal shalih, ini termaktub dalam

firman Allah di surah Luqman ayat 8.

b. Orang-orang yang bertakwa, dapat dilihat dalam surah Al-Qalam

ayat 34.

4. Syurga Ma’wa

Mengenai tingkatan Syurga yang ke empat ini, Allah SWT berfirman

dalam Al-Qur’an di surah As-Sajdah ayat 19:

��%U	WÛÏ °�������SÄ= W%�XÄ��SÉ °+[ÅXT°0� \Ū ��¡� ��×1ÀIQ VÙÁ0��= \B�sXT Ú
\-Ù� ��-YÃs È5

� \-̄���SÈ5� [�WDSÉ \-ØÈ Wc§ª²¨
Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal

saleh, Maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala

terhadap apa yang mereka kerjakan”.

Dalam surah yang lain yaitu An-Naazi’at ayat 41 Allah juga menegaskan

tentang syurgaMa’wa.
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�D̄ VÙVR �<SI Ù���q̀°F�sXTÚ
\-Ù� ��§ª¨
Artinya: “Maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya)”.

Syurga Ma’wa diciptakan oleh Allah SWT dari zamrud hijau, adapun

yang menjadi calon penghuni dari syurgaMa’wa ini adalah:

a. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, sebagaimana

ditegaskan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 15.

b. Orang-orang yang benar-benar beriman dan berawal shalih. Ini

disebutkan oleh Allah di surah As-Sajdah ayat 19.

c. Orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah SWT dan menahan

diri dari hawa nafsu yang buruk, sebagaimana penegasan Allah di

surah An-Nazi’at ayat 40-41.

5. Syurga Darussalam

Mengenai syurga Darussalam ini, telah banyak dijelaskan didalam Al-

Qur'an, diantaranya ialah dalam surat Yunus, ayat 25 :

����XT��ßSÄÃÕi Wc�rQ�̄�®q�\jª2� Q ��� ��s °i ×MXi XTCW%ÃÄ��W�Rd�rQ�̄��¾�Xn ¦ 

�/Ìª�W)Ô�v%§«®¨
Artinya: “Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki

orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam)”.

Arti kata Darussalam ialah tempat yang penuh kedamaian dan

keselamatan. Syurga Darussalam diciptakan oleh Allah SWT dari yaqut

merah. Adapun calon penghuni syurga Darussalam ini sebagaimana telah

diterangkan oleh Allah dalam surat Al-An’am ayat 127, ialah:

a. Orang-orang yang kuat iman dan Islamnya.

b. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Qur’an dan

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah SWT.
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6. Syurga Daarul Muqaamah

Berkenaan dengan syurga Daarul Muqaamah ini, Allah menegaskan

dalam al-Qur’an di surah Faathir, ayat 34-35:

��SÅ��V� XTÀiÕ-SVÙ�����Ýs°� ����_ \F ÙlU	��<WÃWD Ws SVÙ�����Ē��X= ��Xq·qSÁÝWÓ V�

ÏqSÅ�[�§¬¨Ýs°� ����� R<� \O U	Xq�\j°R W%�V�À-Ù� ��C°%�°	 ¯�Õ²VÙ�Y�X= p�\-Wc

� SMn°Ù³ _¡W5�YXT� X=p�\-Wc� SMn°Ù³!SÅÓ Å�§¬®¨
Artinya: “Dan mereka berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah

menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan Kami benar-

benar Maha Pengampum lagi Maha Mensyukuri (ayat 34). Yang

menempatkan Kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya;

didalamnya Kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu (ayat

35)”.

Syurga Daarul Muqaamah diciptakan oleh Allah SWT dari permata putih.

Adapun calon penghuni syurga ini ialah orang yang kebaikannya amat

banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan.

7. Syurga Al-Maqaamul Amiin

Firman Allah tentang syurga Maqaamul Amiin ini terdapat di surah Ad-

Dukhan ayat 51:

�D̄�WÛÜª��)Ä.Ù� ��r̄Û$4� V�W%	ÛÜ°%U	§®ª¨
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam

tempat yang aman”.

Syurga Al-Maqaamul Amiin ini diciptakan oleh Allah SWT dari emas.

Sementara calon penghuni dari syurga ini adalah hamba-hamba Allah
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yang keimanannya telah mencapai tingkat muttaqin, yakni orang yang

benar-benar bertakwa kepada Allah.

8. Syurga Khuldi

Di dalam Al Qur'an tepatnya di surat Al-Furqaan ayat 15 Allah SWT

menegaskan tentang syurga Khuldi ini yaitu:

×#É�\�°��Vl U	Ïn×m \\Õ4 U	ÉR �<\B°� Ú�ÉcÙ���³ ª/�� ��\i°ÃÄT|ESÁ��*À-Ù� ���Õ0W5� [�

×1ÈNP�=Ä��Ws \B�<nm ¦¡W%XT§ª®¨
Artinya: “Katakanlah: “Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau

surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang

bertaqwa?" Dia menjadi Balasan dan tempat kembali bagi mereka?".

Syurga Khuldi adalah tingkat syurga ke delapan yang diciptakan oleh

Allah SWT dari marjan merah dan kuning. Calon penghuni dari syurga

khuldi ini ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan

menjauhi segala larangan-Nya.

D. Rangkuman

1. Padang mahsyar adalah satu tempat berkumpulnya seluruh makhluk

Allah setelah kebangkitannya pada hari kiamat, di Mahsyar inilah

semua makhluk Allah yang berada di tujuh lapis langit dan bumi

termasuk malaikat, jin, manusia, binatang berkumpul dan berdesak-

desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan itu akan hadir di

mahsyar, diiringi oleh dua malaikat, yang satu sebagai pengiringnya

dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia.

2. Setelah pengadilan Allah selesai, Allah menjanjikan kepada para

hamba-Nya yang patuh, taat dan senantiasa mengikuti suruhan-Nya

berupa syurga, syurga adalah satu tempat yang sangat luas dan
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gambaran luasnya syurga seluas langit dan bumi. Syurga yang

diciptakan oleh Allah kepada para hambaNya yang patuh dan taat

kepadaNya tingkatannya ada delapan (8) yaitu Pertama. Syurga

Firdaus Kedua, Syurga ‘Adn. Ketiga, Syurga Na’im. Keempat, Syurga

Ma’wa. Kelima, Syurga Darussalam. Keenam, Syurga Daarul

Muqaamah. Ketujuh, Syurga Al-Maqaamul Amiin dan Kedelapan,

Syurga Khuldi.

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 syurga dan calon

penghuninya.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Jelaskan pengertian padang mahsyar dan peristiwa apa saja yang

terjadi di padang mahsyar !

2. Uraikan secara tuntas deskripsi syurga sebagai suatu tempat yang

dijanjikan Allah kepada orang-orang mukmin!

3. Sebutkan dan uraikan nama-nama syurga beserta tingkatannya.
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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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang 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 bathin yang biasa

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

dicintai oleh Allah SWT disebut dengan akhlakul karimah (akhlak mulia), dan

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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 (alam ghaib).
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A. Pendahuluan

Mengimani surga dan neraka merupakan bagian dari iman kepada hari

akhir.Keduanya benar-benar telah diciptakan dan disiapkan. Harus diyakini

bahwa keduanyakekal dengan kehendak Allah yang menetapkan kekekalan

keduanya. Keduanya tidak akan musnah, begitu pula para penghuninya.

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.
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C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian hari hisab atau dalam bahasa Arab

di sebut juga ”yaumil hisab”.

2. Memahami tentang hal ikhwal neraka sebagai satu tempat yang

diciptakan oleh Allah untuk hamba-hambaNya yang ingkar semasa

hidupnya di dunia.

3. Menjelaskan nama-nama neraka beserta tingkatannya masing-

masing, dan siapa saja hamba Allah yang menjadi penghuni neraka.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “Neraka (alam ghaib)”.

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 ini secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah

selanjutnya adalah menanyakan kunci jawaban kepada guru

pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru

pembimbing atau oang yang dianggap mampu dan menguasai

materi kegiatan yang dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.
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Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

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

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

orang lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna

modul dapat memahami pengertian hari hisab (yaumil hisab), dapat

memahami juga hal ikhwal neraka serta memahami nama-nama neraka dan

tingkatannya. Selanjutnya dari pemahaman itu peserta didik dapat menarik

kesimpulan sendiri dan mengambil hikmah atau nilai-nilai yang

terkandung di dalamnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-6

TEMA PELAJARAN TENTANG NERAKA (ALAMGHAIB)

A. Hari Hisab

Hisab dipahami dimana Allah SWT menampakkan kepada manusia

semua amalan mereka semasa di dunia dan menetapkannya, atau Allah

SWT mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amalan

kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Hisab ini merupakan

suatu yang pasti terjadi, firman Allah dalam Al-Qur’an di surah al-

Insyiqaaq ayat 7-8:

� �% U
VÙÕC W%|c̄$T Ê	� ÈOW�� W*°�� °O°<j °-Xk̄�§°¨W�×S _�VÙ½ \y� SV Åf

� >��_�°O� <nm¦�Rd§±¨
Artinya: “Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya

(ayat 7), maka Dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah (ayat

8)”.

Selanjutnya dalam surah yang sama yakni al-Insyiqaq ayat 10-12 Allah

juga menegaskan:

��%U	 XTÕC W%Xr̄$T Ê	�ÈO W�� W*°�XÄ��Xq XT�®Pm ÕIV¿§ª©¨W�×S_�VÙ��SÄÃÕi Wc�;qSÈ�É2

§ªª¨�rQ"Ô¡WcXT��nm°È \y§ª«¨
Artinya: “Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang (ayat

10), maka Dia akan berteriak: "Celakalah aku" (ayat 11). Dan Dia akan

masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) ayat 12”.
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Adapun cara Allah SWT melakukan hisab kepada semua hambaNya,

ini tersirat dalam firman Allah di surah al-Kahfi ayat 49:

\Ì ¦ªÄT XT½ � W* ¦�Ù���sXnW, VÙWÛÜ°%m ÕHÀ- Ù���WÛÜª� °Ý Õ�Ä%��- °%°Oj°ÙWDS Å�S Á� WcXT�R<W* Q Øc XS� Wc

ª$�W%� [k� \Fª � W* ¦� Ù����YÃq °j�WÓ Äc<QXnmªÓ _��Y XT�QXnm̄�[�+Y ¯��\I� _¡ÕOU	�

��TÀi \CXT XT�W%��SÉ °- WÃ� <n¦±� WP��Y XT¿2̄ ÕÀWc\�v� Xq� ;i WPU	§²¨
Artinya: “Dan diletakkanlah Kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang

bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka

berkata: "Aduhai celaka Kami, kitab Apakah ini yang tidak meninggalkan

yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya;

dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). dan

Tuhanmu tidak Menganiaya seorang juapun".

Pada hari Allah melakukan hisab kepada semua makhluknya, tidak

akan pernah luput sedikit pun amal perbuatan yang pernah dilakukan

semasa hidupnya di dunia, semua itu dicatat oleh Allah, apakah amal

kebaikan maupun amal keburukan. Firman Allah dalam surah Al-Zalzalah

ayat 8:

C \-VÙ×#\-ØÈ WcW$�V�Ø:°% Q�q Vl�>m Ùk\\�ÈPWm Wc§°¨C W%XT×#\-ØÈ WcW$�V�Ø:°%�Q�q Vl

�Xm [��ÈPWm Wc§±¨
Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya (ayat 7). Dan Barangsiapa yang

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat

(balasan) nya pula (ayat 8).

Demikian juga dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

dalam hadits Ibnu ‘Umar, beliau berkata:
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َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإنَّ اللََّه يُْدِني اْلُمْؤِمَن فـََيَضُع َعَلْيِه  
َأْي َربِّ َحتَّى َكنَـَفُه َوَيْستُـُرُه فـَيَـُقوُل أَتـَْعِرُف َذْنَب َكَذا أَتـَْعِرُف َذْنَب َكَذا فـَيَـُقوُل نـََعمْ 

َيا َوأَنَا َأْغِفُرَها نـْ ِإَذا قـَرَّرَُه ِبُذنُوِبِه َورََأى ِفي نـَْفِسِه أَنَُّه َهَلَك قَاَل َستَـْرتـَُها َعَلْيَك ِفي الدُّ
ِء َلَك اْليَـْوَم فـَيُـْعَطى ِكَتاَب َحَسَناتِِه َوَأمَّا اْلَكاِفُر َواْلُمَناِفُقوَن فـَيَـُقوُل اْألَْشَهاُد َهُؤَال 

الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى رَبِِّهْم َأَال َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمينَ 
Artinya: “Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda: “Sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin, lalu

meletakkan padanya sitar dan menutupinya (dari pandangan orang lain),

lalu (Allah) berseru : ‘Tahukah engkau dosa ini? Tahukah engkau dosa itu?’

Mukmin tersebut menjawab,’Ya, wahai Rabb-ku,’ hingga bila selesai

meyampaikan semua dosa-dosanya dan mukmin tersebut melihat dirinya

telah binasa, Allah berfirman,’Aku telah rahasiakan (menutupi) dosa itu di

dunia, dan Aku sekarang mengampunimu,’ lalu ia diberi kitab

kebaikannya. Sedangkan orang kafir dan munafik, maka Allah berfirman:

‘Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka’. Ingatlah,

kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim”. [HR al

Bukhari].

Demikianlah keadaan tiga jenis manusia. Yang pertama seorang

mukmin, ia mendapatkan ampunan dan kemuliaan Allah. Yang kedua

seorang yang kafir dan ketiga seorang munafik. Keduanya mendapat laknat

dan kemurkaan Allah.

B. Hal Ikhwal Neraka

Kata neraka disebut juga dengan naar, yang berarti api yang menyala.

Secara istilah, neraka berarti tempat balasan berupa siksaan bagi orang yang

berbuat dosa dan kesalahan semasa hidupnya di dunia. Mengenai dengan

hal ikhwal Neraka ini, Allah banyak menegaskan dalam Al-Qur’an serta

sabda Rasulullah SAW, misalnya gambaran neraka berkisar antara sebab
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dan proses ”perolehan siksa”, ”kekejaman para penjaganya”, dan atau

”kondisi–kondisi sangat tak bersahabat” di dalamnya. Ini berhubungan erat

dengan, telah ditetapkannya neraka sebagai tempat ”pembagian siksa”

sebagai balasan atas amal–amal jelek di dunia.

Gambaran tentang bagaimana wujud siksa di neraka, dapat ditemukan

dalam hadis Rasulullah:

النَّاِر َعَذابًا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َلَرُجٌل تُوَضُع ِفي َأْخَمِص َقَدَمْيِه َجْمَرٌة يـَْغِلي َأْهِل “
َها ِدَماُغهُ  ”.ِمنـْ

“Sesungguhnya penghuni neraka yang paling rendah ‘adzabnya adalah seseorang

yang diletakkan pada setiap dari lima jari di kedua kakinya bara api yang membakar

(hingga) otaknya”

Selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Qur’an di surah Al-Furqan ayat

12:

�Vl ¯�1ÀIÙ"U	 XqC°K%�D� V��%�ik°ÈW���SÄÈ °Ý [|� RNP��<À vkWÓ V"�<nm°Ù \wXT§ª«¨
Artinya: “Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka

mendengar kegeramannya dan suara nyalanya”.

Adapun ilustrasi tentang betapa tidak bersahabatnya kondisi neraka,

dapat ditemukan dalam hadis :

فـََيُدوُر َكَما َيُدوُر ُيَجاُء بِالرَُّجِل يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَيُـْلَقى ِفي النَّاِر فـَتَـْنَدِلُق َأقْـَتابُُه ِفي النَّارِ “

اْلِحَماُر ِبَرَحاُه فـََيْجَتِمُع َأْهُل النَّاِر َعَلْيِه فـَيَـُقوُلوَن َأْي ُفَالُن َما َشْأُنَك أَلَْيَس ُكْنَت تَْأُمُرنَا

َهانَا َعْن اْلُمْنَكِر قَاَل ُكْنُت آُمرُُكْم بِاْلَمْعُروِف َوَال آتِيِه َوأَنـْهَ  اُكْم َعْن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

”اْلُمْنَكِر َوآتِيِه َرَواُه غُْنَدٌر َعْن ُشْعَبَة َعْن اْألَْعَمشِ 
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Artinya: “pada hari kiamat, seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka,

lalu keluar usus–usunya, usus itu kemudian berputar–putar sebagaimana

keledai yang berguling dan berputar, kemudian para penghuni neraka

berkumpul dan mereka bertanya : hai … ada apa denganmu, bukankah kau

dulu menyeru kami pada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar?, ia

menjawab: aku menyeru yang ma’ruf dan aku tidak melaksanakannya, aku

mencegah manusia berbuat munkar namun aku sendiri melaksanakannya.”

C. Nama neraka dan Tingkatannya

Pertama. Neraka Hawiyah, neraka ini diperuntukkan atas orang-orang

yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia

mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Firman Allah dalam Al-

Qur’an di surah Al-Qari’ah ayat 8-11.

��%U	 XTÕC W%Õ0�Ý\\�ÈO Ä=c̄w� XSW%§±¨�ÈO v%Ê
VÙ¸RWc®T�\F§²¨��W%XT\��Xq Øj U	�W%

ØO Xk°F§ª©¨Ïq�W5�R Xj°%� WP§ªª¨
Artinya: “Dan Adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya

(ayat 8). Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah (ayat 9).

Tahukah kamu Apakah neraka Hawiyah itu? (ayat 10). (Yaitu) api yang

sangat panas (ayat 11)”.

Kedua. Neraka Jahim, neraka ini sebagai tempat penyiksaan atas

orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah, maka

sesembahan mereka akan datang untuk menyiksa mereka. Allah

menegaskan dalam Al-Qur’an pada surah As-Syu’araa, ayat 91:

°1 \wJmÈ�XTÄ/Ì¦USI Ù���WÛÏ®T�WÓÚ °�§²ª¨
Artinya: “Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-

orang yang sesat".
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Ketiga. Neraka Saqar adalah tempat untuk orang-orang munafik, yaitu

orang-orang yang mendustakan (tidak mentaati) perintah Allah dan

Rasulullah. Mereka mengetahui bahwa Allah sudah menentukan hukum

Islam melalui lisan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka meremehkan

syari’at (hukum) Islam. Nama neraka ini tercantum dalam Al-Qur’an di

surah Al-Muddatsir ayat 26-27:

°Ok̄ Õ� Ê
\yWmV�\y§«¯¨�� W%XT\��Xq Øj U	� W%ÄmV�\y§«°¨
Artinya: “Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. Tahukah

kamu Apakah (neraka) Saqar itu?”.

Keempat. Neraka Huthamah yaitu neraka yang disediakan Allah untuk

orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang-orang

miskin. Mereka berpaling dari agama, tidak mau bersedekah dan tidak mau

pula membayar zakat. Mereka juga memasang wajah masam apabila ada

orang miskin yang meminta bantuan. Dalam Al-Qur’an terdapat pada

surah Al-Humazah.

¸# Øc XT©G# Á� °L��QWs \- ÉF QWs \- x�§ª¨s°�����\Ì X+VF<Y�W%�ÈP\j �i WÃ XT§«¨½ _�ÙVVf

�D U	à�Ä	V��W%�ÈPW�V�Ø] U	§¬¨�Z[���D [k W� �AÄjV�r ¯Û°R\- V¼ÈV Ù���§¨��W%XT\�� Xq Øj U	�W%

ÉR \- V¼ÈVÙ���§®¨Ãq�W5�� ��ÅQ\i V�S À- Ù���§¯¨³ª/����ÀÌ ¯ �¼V"r Q" WÃ®Q\i °�ÙÙ )]��§°¨�SM �;̄�

1 ®M ×n Q WÃ¸Q\i _�ØU v%§±¨r ¯Û�iX+[Å�Q\j �i \- v%§²¨Ô2V�U	WmV"\� Ùk[��# \È VÙ\�v� Xq

ª � SVÖ�U
 ¯�©#k°Ý Ù���§ª¨
Artinya: “Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, yang

mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa

hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia
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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. Apakah

kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap

tentara bergajah.

Kelima. Neraka Sair yaitu neraka yang diisi oleh orang-orang kafir. Dan

orang yang memakan harta anak yatim. Kafir berasal dari kata kufur yang

berarti ingkar atau menolak. Sehingga kafir dapat diartikan menolak

adanya Allah atau dengan membantah perintah Allah dan Rasul-Nya.

Firman Allah dalam dalam Al-Qur’an di surah An-Nisa’ ayat 10:

�D̄�WÛÏ °�����WDSÉ Á�Ú
WcW$� XSÙ%U	�r\-� W*XjÙ� ����-Ú Á¿�\-�5̄�WDSÉ Á�Ú
Wcr̄Û

×1̄I°5SÅ¼ È��;q� W5�|E×SQ Ô¡Xk\y XT�<nm °È \y§ª©¨
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim

secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan

mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

Keenam. Neraka Wail yaitu neraka yang disediakan Allah untuk para

pengusaha dan pedagang yang culas, mengurangi timbangan, mencalo

barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka

dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai

azab atas dosa-dosa mereka. Nama neraka ini tercantum dalam Al-Qur’an

di surah Al-Muthaffifi ayat 1-3:

¸#ØcXTWÛÜ °Ý°GÝV¼À-Ú °L�§ª¨WÛÏ °� �����Vl ¯���SÅ��W*Ù���rQ"WÃ¥���=� ��WDSÉÙ ×SW*Ô�Rd

§«¨�Vl ¯� XT×1ÉFSÅ��[�TU	×1ÉFSÈ5\w�TWDTÈn¦�ÙcÅf§¬¨
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Artinya: “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”.

Ketujuh. Neraka Jahannam yaitu neraka sebagai tempat penyiksaan itu

kemudian banyak disebut orang dengan nama jahanam. Neraka yang

paling dalam dan berat siksaannya. Al-Qur’an surah (Al Hijr, 43-44).

“Bahwasanya orang-orang kafir dan orang aniaya itu tidak akan diampuni

Allah, dan tidak pula ditunjuki jalan, melainkan jalan ke Neraka Jahannam.

Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Yang demikian itu mudah

sekali bagi Allah”(An-Nisa: 169)

�Y ¯�W�c mV»]2�<\I \BWÛÏ °�̄�� \\��SMn °Ù�;i W� U	�WD� [� XT\�°��Vlr Q" WÃ�� ��� <nm¦�Rd§ª¯²¨
Artinya: “Kecuali jalan ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya

selama-lamanya. dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.

D. Rangkuman

1. Pada hari dimana Allah mengumpulkan seluruh makhluknya, baik

manusia, jin, binatang serta semua yang ada di langit dan dibumi,

hari itu seluruh makhluk Allah akan dihisap seluruh amal

perbuatannya, semuanya akan bertanggung jawab kepada Allah.

Hari hisab adalah hari perhitungan terhadap amalan baik dan amalan

buruk yang dilakukan oleh manusia.

2. Neraka merupakan satu tempat yang disediakan oleh Allah kepada

para hamba-Nya yang ingkar atau kufur, seluruh hamba Allah yang

semasa hidupnya di dunia melanggar perintah Allah, kufur kepada

Allah baik manusia atau jin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam

nerakanya dengan tingkat yang berbeda.
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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 hari hisab dan hal ikhwal

neraka.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Sebutkan pengertian hari hisab!

2. Jelaskan gambaran neraka sebagai tempat balasan bagi hamba-

hamba Allah yang kufur!

3. Sebut dan uraikan secara tuntas nama-nama neraka beserta

tingkatannya masing-masing!
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MODUL KE-7

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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang 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 bathin yang biasa

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

dicintai oleh Allah SWT disebut dengan akhlakul karimah (akhlak mulia), dan

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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 Al-Qur’an.
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A. Pendahuluan

Dalam agama Islam dikenal empat buah kitab yang wajib kita percaya

serta kita imani. Jumlah kitab suci sebenarnya tidak dijelaskan dalam Al-

quran juga dalam Hadits. Percaya kepada kitab-kitab Allah SWT hukumnya

adalah wajib ‘ain atau wajib bagi seluruh warga muslim di seluruh dunia.

Dilihat dari pengertian atau arti defenisi, kitab Allah SWT adalah kitab suci

yang merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT melalui rasul-

rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia sepanjang masa.

Orang yang mengingkari serta tidak percaya kepada Al-quran disebut

orang-orang murtad.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian al-Qur’an sebagai

salah satu mukjizat besar Nabi Muhammad SAW, di samping itu juga

dijelaskan tentang sejarah turunnya al-Qur’an atau dikenal dengan asbab

an-nuzul. Serta penjelasan tentang pengertian surat Makiyah dan surat

Madaniyah.

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
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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 al-Qur’an.

2. Menerangkan secara tuntas tentang sejarah turunnya al-Qur’an atau

yang dikenal dengan asbab an-nuzul.

3. Menjelaskan penegertian dari surah Makiyah dan surah Madaniyah

serta ciri dari kedua surah tersebut.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “Al-Qur’an”.

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

ini secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah selanjutnya

adalah menanyakan kunci jawaban kepada guru.

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

dengan teman anda atau tanyakan kepada guru pembimbing atau
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orang yang dianggap mampu dan menguasai materi kegiatan yang

dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan pendahuluan

sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

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

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

individu lain, teman atau masyarakat pada umumnya secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para siswa sebagai

pengguna modul untuk dapat memahami pengertian al-Qur’an, memahami

tentang tentang sejarah turunnya al-Qur’an, serta memahami pula
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pengertian surah Makiyah dan surah Madaniyah serta ciri dari kedua surah

tersebut. Setelah semua materi dalam modul ini selesai dipahami

diharapkan kepada siswa supaya dapat menarik kesimpulan sendiri serta

mengambil pelajari atau nilai-nilai yang terpatri dalam pelajaran ini agar

dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-7

TEMA PELAJARAN TENTANG AL-QUR’AN

A. Pengertian Al-Quran

Secara bahasa al-Qur’an dipahami sebagai nama bagi firman Allah

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menghimpun surat-

surat, dan kisah-kisah, juga perintah dan larangan atau menghimpun

intisari kitab-kitab suci sebelumnya.

Namun secara istilah, al-Qur’an dipahami sebagai satu kitab Allah

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ditulis dalam mushaf dan

diriwayatkan secara mutawatir tanpa ada keraguan sedikitpun di

dalamnya.

B. Sejarah Turunnya AlQur’an

Al-Qur’an turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari bertepatan pada 17

Ramadhan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji wada` (haji

terakhir) dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW atau tahun 63 dari

kelahiran Nabi. Allah menurunkan al-Qur’an melalui Malaikat Jibril untuk

disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkannya melalui tiga

tahap yaitu:

1. Al-Qur’an turun sekaligus dari Allah ke Lauhul mahfudh.

2. Al-Qur’an turun dari Lauhul mahfudh ke bait Al-Izzah (tempat yang

berada dilangit dunia.

3. Al-Qur’an turun dari bait Al-Izzah ke hati Nabi melalui perantara Jibril

dengan cara berangsur-angsur, kadang diturunkannya satu ayat, dua

ayat, bahkaan satu juga diturunkannya satu surat.

Adapun hikmah Al-Qur’an itu diturunkan secara berangsur-angsur

adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Hati Nabi Muhammad SAW.
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2. Menentang dan melemahkan para penantang Al-Qur’an.

3. Memudahkan Nabi Muhammad untuk menghafalnya serta memahami

kandungan isinya.

4. Mengikuti setiap kejadian atau peristiwa (dengan kejadian atau

peristiwa itu yang menyebabkan al-Qur’an turun).

5. Membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang

Maha Bijaksana

C. Surat Makkiyah dan Madaniyah serta penjelasannya

Para ulama Alqur’an biasanya mengandalkan ukuran tempat dalam

membedakan antara Makkiyah dan Madaniyah. Tempat komunikasi atau

wahyu selalu tergantung dengan tempat penerima pertama wahyu. Oleh

sebab itu maka sebahagian ulama berpendapat bahwa ayat Makkiyah

adalah ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan

Hudaibiyah. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang turun di

Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba dan lain-lain.

Untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyah para

ulama bersandar pada dua cara utama yaitu, pertama didasarkan pada

riwayat sahih para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan

turunnya wahyu. Atau dari para tabi’in yang menerima dan mendengar

dari para sahabat dimana dan pristiwa apa yang berkaitan dengan

turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan Makkiyah dan Madaniyah

itu didasarkan pada cara pertama.

Sedangkan cara kedua adalah didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan

Madaniyah itu sendiri. Apabila dalam surah Makkiyah terdapat ayat yang

mengandung sifat Madaniyah atau mengandung peristiwa Madani, maka

dikatakan bahwa ayat itu madani, dan apabila dalam surah Madani

terdapat suatu ayat yang mengandung sifat Makki dan mengandung

pristiwa Makki maka ayat tersebut dikatakan ayat Makkiyah.
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Adapun yang menjadi ciri sebagai tanda bahwa ayat itu dimasukkan

ke dalam kelompok Makkiyah adalah sebagai berikut di antaranya :

a. Ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek dan dinamai ayat qhisar,

buktinya juz 30 memuat 36 surah yang pada umumnya surah-surah

Makkiyah.

b. Dimulai dengan “yaa ayyuha an-naas”, (Wahai sekalian manusia).

c. Ayat-ayat Makkkiyah pada umumnya mengandung hal-hal yang

berhubungan dengan keimanan, ancaman dan pahala, kisah-kisah umat

terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti.

d. Setiap surat mengandung lafal Kallā, lafal ini hanya terdapat dalam

separuh terakhir dari Al-qur’an dan disebutkan 33 kali dalam 15 surat.

e. Setiap surat di dalamnya mengandung ayat-ayat sajadah.

f. Setiap surat diawali dengan huruf-huruf singkat seperti Alif Laam miim,

Alif Laam ra, haamiim dan lain-lain. Kecuali pada surah al-Baqarah dan

surah Ali-Imran.

g. Ajakan kepada tauhid dan anjuran beribadah hanya kepada Allah SWT,

pembuktian tentang risalah kenabian, kebangkitan dan hari

pembalasan, hari kiamat, neraka dan siksaanya, surga dan

kenikmatnnya, argumentasi terhadap orang-orang musyrik dengan

menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniyah.

Sedangkan yang menjadi ciri dari surah Madaniyah adalah sebagai

berikut:

a. Ayat Madaniyah ayatnya panjang-panjang dan dinamai ayat thiwal.

b. Kebanyakan firman Allah dalam surah Madaniyah dimulai dengan

perkataan “yaa ayyuha lazina aamanuu”, (Wahai orang-orang yang

beriman).

c. Lebih banyak mengutarakan tentang sanksi-sanksi, hukum, warisan, hak

dan aturan politik, sosial dan negara.
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d. Setiap surah di dalamnya disebutkan orang-orang munafik kecuali pada

surah al-Ankabut.

e. Setiap surah di dalamya terdapat dialog dengan ahlul kitab. Dari segi ciri

khas tema dan gaya bahasa dapatlah diringkaskan sebagai berikut.

a. Menjelaskan ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan

internasional, baik di waktu damai maupun di waktu perang, kaidah hukum

danmasalah perundang-undangan.

b. Seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan ajakan

kepada mereka untuk masuk Islam, penjelasan mengenai penyimpangan

mereka terhadap kitab-kitab Allah, permusuhan mereka terhadap kebenaran

dan perselisihan mereka setelah ilmu datang kepada mereka karena rasa

dengki diantara sesamamereka.

c. Menyingkap prilaku orang munafik, menganalisis kejiwaanya, dan

menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama.

D. Rangkuman

1. Al-Qur’an adalah kitab Allah yang diturunkan oleh Allah melalui

perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk

disampaikan kepada umat manusia.

2. Allah menurunkan Al-Qur’an secara bertahap yaitu dalam tiga tahap.

Pertama, Al-Qur’an turun sekaligus dari Allah ke Lauhul mahfudh. Kedua.

Al-Qur’an turun dari Lauhul mahfudh ke bait Al-Izzah (tempat yang berada

dilangit dunia. Ketiga. Al-Qur’an turun dari bait Al-Izzah ke hati Nabi

melalui perantara Jibril dengan cara berangsur-angsur, kadang

diturunkannya satu ayat, dua ayat, bahkaan satu juga diturunkannya satu

surat.

1. Dalam Al-Qur’an ada ayat yang dikenal dengan ayat Makkiyah yaitu ayat

yang diturunkan oleh Allah semasa Nabi Muhammad berada di Makkah,

ciri dari ayat Makkiyah adalah, dimulai dengan yaa ayyuhan naas (wahai

sekalian manusia), ayatnya pendek-pendek, ayat Makkiyah ini lebih
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banyak dibicarakan tentang ketauhidan, peringatan, pahala, syurga dan

neraka. Sementara ayat yang kedua dikenal dengan sebutan ayat

Madaniyah. Ayat madaniyah adalah ayat al-Qur’an yang diturunkan Allah

kepada Nabi Muhammad ketika Nabi berada di Madinah. Ciri dari ayat

Madaniya ini yaitu, dimulai dengan yaa ayyuhal ladzi (Wahai orang-orang

yang beriman), ciri lain ayat Madaniyah ayatnya panjang-panjang, lebih

banyak dibicarakan tentang sanksi-sanksi, hukum, warisan, hak dan

aturan politik, sosial dan negara. Intinya, ayat Madaniyah semuanya

menjelaskan tentang ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, jihad,

hubungan internasional, baik di waktu damai maupun di waktu perang,

kaidah hukum danmasalah perundang-undangan.

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 dibahas

berkenaan dengan Al-Qur’an.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian Al-Qur’an!

2. Jelaskan secara tuntas tahapan-tahapan Allah menurunkan Al-Qur’an!

3. Jelaskan pengertian ayat Makkiyah dan Madaniyah serta sebutkan ciri-

cirinya!
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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 menyeluruh. Dikatakan universal karena

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

saja. Dan dikatakan menyeluruh karena ajaran Islam meliputi semua sisi

kehidupan manusia dan dapat menjawab segala zaman. Ajaran Islam terkandung

dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat bidang penting, yaitu

bidang akidah, bidang akhlak, bidang ibadah, dan bidang 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 bathin yang biasa dilakukan oleh orang Islam dalam

kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh Allah SWT disebut dengan

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

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 barzakh, surga, neraka, kitab suci, rasul, hari akhir, dan takdir.

Tema yang kedelapan dari bagian ini adalah tentang rasul ulul azmi.

A. Pendahuluan

Rukun iman yang ke empat adalah Iman kepada rasul-rasul Allah SWT.

Rasul Adalah seseorang laki-laki yang diutus dan di tugaskan Allah SWT
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untukMenyampaikan ajaran Allah SWT. Rasul-rasul Allah yang diceritakan

dalam Al-Qur an sebanyak 25 orang. Adapun yang tergolong rasul ulul azmi

ada 5 rasul yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa

dalammenyampaikan dakwah. Salah satunya adalah Nabi Nuh a.s.

Sekian lamanya kaum Nuh a.s. menyembah berhala, mereka menjadi-

kannya sebagai sesembahan yang diharapkan darinya kebaikan dan

memohon perlindungan kepadanya dari segala kejahatan, menyerahkan

segala urusan dalam kehidupan ini kepadanya. Mereka berdo’a kepada

berhala-berhala itu.

Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Nuh a.s., seorang yang jelas

ucapan-nya, cerdas dan lembut, Allah telah memberikan kekuatan

kepadanya untuk berdebat dan kemampuan mengemukakan argumentasi

untuk mematahkan semua alasan yang disampaikan oleh kaumnya.

Demikianlah Nabi Nuh a.s. menyeru, memaparkan argumentasi dan

bukti-bukti akan kebenaran risalah yang disebarnya sehingga berimanlah

kepadanya sebagian kecil dari kaumnya. Dengan kesabarannya dalam

berdakwah, Nabi Nuh a.s. diberi gelar ulul azmi. Dan ulul azmi biasanya

ditandai oleh mukjizat. Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian rasul

ulul azmi, dan siapa sajakah rasul atau nabi yang ditetapkan Allah sebagai ulul

Azmi.

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.
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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 rasul ulul Azmi.

2. Menerangkan secara detail kisah hidup para Nabi yang ditetapkan

oleh Allah sebagai rasul ulul Azmi.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalammodul ini terdapat 1 (satu) kegiatan pembelajaran

dengan tema besar yaitu “Rasul Ulul Azmi”.

E. Petunjuk PenggunaanModul

Petunjuk Umum

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

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

secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah selanjutnya

adalah menanyakan kunci jawaban kepada guru pembimbing.
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4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian diskusikan

dengan teman anda atau tanyakan kepada guru pembimbing atau orang

yang dianggap mampu dan menguasai materi kegiatan yang dibahas.

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

kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan pendahuluan sebagai

pengantar awal (muqaddimah awal).

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

a. Pendalamanmateri pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Mampumenerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada individu

lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna modul

untuk dapat memahami pengertian rasul ulul azmi, memahami secara tuntas

sirah kehidupan para nabi yang dipilih oleh Allah sebagai rasul ulul azmi,

selanjutnya siswa diharapkan setelah modul ini dipelajari secara tuntas dan telah

memahami isinya dengan sempurna, siswa dapat menarik kesimpulan serta
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mengambil hikmah dan nilai-nilai yang terkandung di dalam materi modul

selanjutnya bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-8

TEMA PELAJARAN TENTANG RASUL ULUL AZMI

A. Pengertian Ulul Azmi

Kata ulul azmi secara etimologi dibagi menjadi dua bagian, kata ulu

artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan kata azmi artinya ketetapan

hati, tekad, dan ketabahan. Sehingga ulul azmi artinya para rasul yang

memiliki ketabahan hati yang sangat kuat dalam menjalankan tugas-tugas

kerasulannya. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an di surat al-Ahqaf ayat 35

dan surat al-Ahzab ayat 7.

Ønª�Õ� �� VÙ� \-[�Xn \�_���SÅ� 
TÊ	°4 Øs \ÈÙ� ��]C °%©#Ày um����YXT# ªHØÈ W*Ô�Q#×1ÈN���

×1ÆM �;U� [�W3 ×SWcWDØT WmWc� W%|ET ÀiWÃSÄcÔ2V���ßSÉ9W�Ú Wc�Ȳ�<R WÃ� \yC°K%�q�SM �;�

µ×�Q W��×#\IVÙÁ�Q ÕIÄc�Ȳ�Ä3×SV�Ù� ��WDSÁ�¦��[ÝÙ� ��§¬®¨
Artinya: “Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai

keteguhan hati dari Rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu

meminta disegerakan (azab) bagi mereka, pada hari mereka melihat azab

yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di

dunia) melainkan sesaat pada siang hari, (inilah) suatu pelajaran yang

cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik”.

Ùl̄� XT�W5Ök V] U	]C °%]C�®Jj̄��<� ��×1ÀIV�� V9k°%|^=°%XTC°%XT�[S}5W/Ì°F� Wm ×�̄� XT

�³ \{SÄ%XT³ _�j°ÃXT©Û ÙÓ��]1WcÔoW%�� W5ÖkV] U	 XT1ÀIØ<°%� ��� V:k°K%� <Àj̄ [Î§°¨
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Artinya: “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.

Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang kelebihan beberapa nabi dan

rasul diantara nabi dan rasul lainnya. Kelebihan para nabi dan rasul ini

disebut sebagai ulul azmi. Diantara nabi dan rasul yang mendapat gelar

sebagai ulul azmi adalah, Nabi Nuh as., Nabi Ibrahim as., Nabi Musa as.,

Nabi Isa as., dan Nabi Muhammad SAW.

B. Mengenal Para Nabi dan Rasul Ulul Azmi beserta Mukjizatnya

1. Nabi Nuh AS

Nabi Nuh as. merupakan keturunan ke sepuluh dari Nabi Adam as.

bapaknya bernama Lamak bin Matusyalih dan ibunya bernama

Qainusy binti Rakil. Nabi Nuh as. diutus Allah SWT untuk turun

membimbing keturunan bani Syis dan Bani Qabil yang pada saat itu

mengalami kerusakan moral yang sangat buruk. Beliau berdakwah

pada umatnya mencapai 950 tahun, namun hanya beberapa orang

saja yang mau menerima dakwahnya dan beriman terhadap apa

yang disampaikan oleh Nabi as.

Adapun kronologi sehingga Nabi Nuh menjadi salah satu rasul ulul

azmi adalah sebagai berikut:

1. Kesabaran dalam menghadapi ejekan, tantangan yang dilontarkan

oleh kaumnya.

2. Kesabaran dalam menghadapi anaknya sendiri yang

pembangkang dan keras kepala.

3. Kesabaran pada saat do’anya untuk menyelamatkan anaknya

namun Allah tidak mengambulkannya.



97

4. Nabi diberikan oleh Allah satu mukjizat yang paling besar yaitu

kemampuannya dalam merancang dan membuat kapal (bahtera)

pertama kali dan sangat besar dengan petunjuk Allah SWT.

2. Ibrahim as.

Nabi Ibrahim merupakan nabi yang dilahirkan di kota Babil

(Babilonia, Irak) daerah kutsi yang termasuk wilayah kekuasaan raja

namrud pada saat itu. Bapaknya merupakan salah satu pengrajin atau

pembuat patung tuhan yang bernama Tarikh atau Azar bin Nakhur.

Nabi Ibrahim as., dimasukkan oleh Allah dalam jajaran ulul Azmi

karena Nabi Ibrahim punya banyak kelebihan yaitu:

1. Ketabahan dalam menghadapi ayahnya, rajanya, dan kaumnya yang

selalu membantah ajakan Nabi Ibrahim untuk beriman dan

mengakui kebenaran agama.

2. Ketabahan dalam menghadapi hukuman dibakar dalam api

3. Ketabahan dalam menjalankan perintah Allah untuk menyembelih

putra yang sangat beliau cintai yaitu Nabi Ismail as.

4. Memiliki kecerdasan luar biasa sejak lahir yang dapat membuat

lawan-lawan debatnya terkagum-kagum saat berdebat tentang

ketuhanan.

5. Tidak dapat hangus dibakar api.

3. Nabi Musa as

Nabi Musa as. merupakan nabi yang dilahirkan dalam kekuasaan raja

fira’un yang sangat angkuh dan menganggap dirinya Tuhan. Nabi Musa

diutus oleh Allah SWT untuk menaklukkan dan meredam kemurkaan

Fira’un, memberantas kemusyrikan, serta menjadi pembimbing bagi

kaum bani Israil. Bapaknya bernama Imran bin Yasar dan Ibunya

bernama Yukabad.

Banyak alasan sehingga Nabi Musa as. dimasukkan ke dalam golongan

ulul azmi, alasan atau sebab yang paling unggul dan menonjil adalah:
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a. Ketabahan dan keberaniannya dalam mengahadapi fira’un, seorang

penguasa mesir yang zalim dan musyrik, sedangkan nabi Musa

hanya bermodalkan keimanannya kepada Allah SWT.

b. Kesabarannya dalam membimbing dan menghadapi kaumnya (Bani

Israil) yang paling terkenal dengan banyak bicara dan sulit diatur,

padahal pada dasarnya nabi Musa merupakan seorang yang keras

perangainya, namun demi tugas yang diembannya dari Allah, namun

Musa berusaha mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya.

c. Nabi Musa dibekali oleh Allah satu mukjizat yang paling terkenal dan

paling populer yaitu satu tongkat dan tangannya. Tongkatnya dapat

mencari sumber mata air dengan memukulnya di atas batu atau

tanah, tongkatnya dapat membelah lautan menjadi jalan, dan

tangannya dapat bersinar hingga menyilaukan pandangan mata.

4. Nabi Isa as.

Nabi Isa as. merupakan salah satu rasul yang diutus di tengah-tengah

kaum bani Israil yang saat itu sudah menyimpang dari ketentuan dan

hukum Taurat. Ia lahir tanpa seorang ayah, Ibunya bernama Maryam

binti Imran.

Alasan utama sehingga Nabi Isa as. dimasukkan dalam golongan ulul

azmi, yang paling terkenal ada dua alasan yaitu:

a. Ketabahan dan kesabarannya dalam menghadapi penghinaan dan

caci maki kaumnya, baik caci maki itu ditunjukan kepada ibunya

atau bahkan dirinya sendiri dengan sebab Nabi Isa lahir tidak punya

ayah.

b. Ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kaumnya (kaum

Yahudi) yang selalu mengejar dan ingin membunuh dirinya,

namun dengan ketabahan yang beliau miliki membuat dirinya

terus berdakwah menyebarkan risalah Allah.

c. Nabi Isa juga dibekali oleh Allah mukjizat yang sangat dahsyat

yaitu yaitu dapat menciptakan burung dari tanah liat hingga
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benar-benar hidup. Beliau dapat menyembuhkan seorang yang

buta bawaan dari lahir dan juga dapat menyembuhkan sakit

lepra. Di samping itu, kelebihan lain Nabi Isa adalah diberikan

kemampuan oleh Allah untuk menghidupkan orang mati dan

dapat menjelaskan makanan yang dimakan atau disimpan di

rumah kaumnya.

5. Nabi Muhammad SAW.

Rasul ulul azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW sebagai

Nabi penghabisan, Nabi Muhammad lahir di tengah kondisi

masyarakat Arab yang jahiliyah. Bapak Rasulullah bernama Abdullah

bin Abdul Mutalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kedua

orang tua nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy.

Adapun yang menjadi latar belakang Rasulullah dimasukkan ke

dalam golongan ulul azmi karena adalah:

a. Nabi Muhammad memiliki kebesaran jiwa dan senantiasa sabar

dalam menghadapi hinaan, ejekan, dan siksaan yang dilakukan

oleh kaum Quraisy. Beliau begitu bersungguh-sungguh dalam

mengemban tugas kerasulannya. Beliau pernah dipukul oleh

pamannya sendiri Abu Jahal hingga tidak dapat berdiri, pernah

dilempar dengan batu oleh orang-orang Thaif sampai tanggal

giginya. Dikepung hingga dikejar-kejar sampai beliau bersama

Abu Bakar As-Shidiq sahabatnya bersembunyi di dalam Gua

Tsur.

b. Begitu banyak cobaan yang dihadapi Rasulullah, namun beliau

tetap tabah dan senantiasa berdakwah mengislamkan dan

menyatukan seluruh bangsa Arab.

c. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah satu mukjizat yang sangat

besar dan paling terkenal hingga saat ini yaitu kitab al-Qur’an al-

Karim.
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C. Rangkuman

1. Ulul azmi artinya para rasul yang memiliki ketabahan hati yang

sangat kuat dalam menjalankan tugas-tugas kerasulannya.

2. Nabi dan Rasul Allah sangatlah banyak, dan yang wajib diketahui

oleh umat Islam adalah 25 Rasul dan Nabi, namun dari jumlah 25

Rasul dan Nabi ini, hanya 5 Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah

masuk dalam golongan rasul ulul azmi yaitu. Nabi Nuh as, Nabi

Ibrahim as, Nabi Musa as, Nabi Isa as dan Nabi Muhammad SAW

yang dilahirkan oleh Allah sebagai rasul pembawa rahmat bagi

sekalian alam.

D. 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 berkenaan dengan

Rasul Ulul Azmi.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian Rasul ulul Azmi!

2. Mengapa Allah hanya memilih 5 orang Nabi dan Rasul sebagai

Rasul ulul Azmi!

3. Jelaskan kelebihan apa saja yang dimiliki oleh 5 orang Rasul ulul

azmi!
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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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang 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 bathin yang biasa

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

dicintai oleh Allah SWT disebut dengan akhlakul karimah (akhlak mulia), dan

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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

Hidup ini penuh dengan warna. Dan ingatlah bahwa hakikat warna-

warni kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini telah Allah tuliskan

(tetapkan) dalam kitab “Lauhul Mahfudz” yang terjaga rahasianya dan

tidak satupun makhluk Allah yang mengetahui isinya. Semua kejadian

yang telah terjadi adalah kehendak dan kuasa Allah SWT. Begitu pula

dengan bencana-bencana yang akhir-akhir ini sering menimpa bangsa kita.

Gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, angin ribut dan bencana-bancana

lain yang telah melanda bangsa kita adalah atas kehendak, hak, dan kuasa

Allah SWT.Dengan bekal keyakinan terhadap takdir yang telah ditentukan

oleh Allah SWT, seorang mukmin tidak pernah mengenal kata frustrasi

dalam kehidupannya, dan tidak berbangga diri dengan apa-apa yang telah

diberikan Allah SWT.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian takdir, diterangkan

juga pengertian qadha dan qadar serta perbedaan di antara dua istilah

tersebut. Di samping itu dijelaskan juga pengertian ikhtiar beserta perannya

dalam kehidupan seorang muslim, diterangkan juga makna do’a serta

fungsi do’a bagi seseorang dan yang terakhir adalah pemahaman tentang

tawakkal bagi perjalanan kehidupan seseorang.

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.
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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 takdir dan pengertian qadha dan

qadar.

2. Menguraikan peran ikhtiar dan do’a bagi seorang individu.

3. Menjelaskan sikap tawakkal sebagai salah satu sikap yang dapat

memberikan kedamaian bagi perjalanan kehidupan seseorang.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran 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

ini secara sempurna dan tuntas.
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3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah

selanjutnya adalah menanyakan kunci jawaban kepada guru

pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru

pembimbing atau oang yang dianggap mampu dan menguasai

materi kegiatan yang dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis
1. Pra pembelajaran

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

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

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

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
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b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

individu lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para siswa untuk

dapat memahami pengertian takdir, pengertian qadha dan qadar serta

mampu memahami kedua kata tersebut, memahami tentang peran ikhtiar

dan do’a serta dapat juga memahami makna tawakkal salah satu sikap yang

wajib dimiliki seorang muslim. Selanjutnya menarik kesimpulan sendiri

tentang isi materi yang telah dipelajari dan dimengerti serta dapat

mengambil i’tibar (pelajaran) atau nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam

kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJAR KE-9
TEMA PELAJARAN TENTANG TAKDIR

(PERCAYA KEPADA QADHA DAN QADAR)

A. Pengertian Takdir

Keimanan seorang mukmin yang benar harus mencakup enam rukun.

Yang terakhir adalah beriman terhadap takdir Allah, baik takdir yang baik

maupun takdir yang buruk. Dalam pembahasan takdir, kita sering

mendengar istilah qadha dan qadar. Dua istilah yang serupa tapi tidak sama.

qadha’ maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah pada

makhluk-Nya, baik berupa penciptaan, peniadaan, maupun perubahan

terhadap sesuatu. Sedangkan qadar maknanya adalah sesuatu yang telah

ditentukan Allah sejak zaman azali.

Seorang individu wajib percaya (beriman) kepada takdir Allah, dan

prinsip keimanan ini ada empat yaitu, Pertama: Mengimani bahwa Allah

Ta’ala mengetahui dengan ilmunya yang azali dan abadi tentang segala

sesuatu yang terjadi baik perkara yang kecil maupun yang besar, yang

nyata maupun yang tersembunyi.

Kedua. Mengimanai bahwa Allah Ta’ala telah menulis dalam lauhul

mahfudz catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Tidak ada

sesuatupun yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi kecuali telah

tercatat. Dalil kedua prinsip di atas terdapat dalam Al Qur’an di surah Al-

Hajj ayat 70 dan surah al-An’am ayat 59.

Ô2V� U	×1Q ØÈ V"�EU	����Ä1Q ØÈ Wc� W%r̄Û°Ä�� \-��� ��¨º ×q )]��XT��D̄�| °̂��Vlr̄Û

# � W)°���D̄�\�°�� VlrQ"WÃ����¸nm ¦�Rd§°©¨
Artinya: “Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah

mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?; bahwasanya yang



107

demikian itu terdapat dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya

yang demikian itu Amat mudah bagi Allah”.

�ÈP\i<°Ã XTÀZ°"�[Ý W%ª ÙkWÓ Ù����Y��\I À- Q ØÈ Wc�Ȳ�XSÉF�¿2Q ØÈ Wc XT�W%c̄Û¯Jn\�Ù���

m ÔUW�Ù��� XT��W%XTÅ½Á� Ô�Q#C°% RV�Xq XT�Ȳ��\I À- Q ØÈ Wc�Y XT�R�� \Or ¯Û°0� \- É Á¿¨º ×q )]��

�Y XT� Õ»Xq�YXT%�̄��Wc�Y ¯�r ¯Û� � W* °�	ÛǕ�v%§®²¨
Artinya: “Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada

yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di

daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan

Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan

bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis

dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)"

Ketiga. Mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu, baik

yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik

yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun di

bumi. Semuanya terjadi atas kehendak Allah.

Keempat. Mengimani dengan penciptaan Allah. Allah Ta’ala menciptakan

segala sesuatu baik yang besar maupun kecil, yang nyata dan tersembunyi.

Ciptaan Allah mencakup segala sesuatu dari bagian makhluk beserta sifat-

sifatnya. Perkataan dan perbuatan makhluk pun termasuk ciptaan Allah. Dalil

kedua prinsip ini tersirat dalam firman Allah di surah Az Zumar ayat 62-63 dan

surah As Shafat ayat 96.
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Artinya: “Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala

sesuatu. Kepunyaan-Nyalah kunci-kunci (perbendaharaan) langit dan

bumi. dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka Itulah

orang-orang yang merugi”.

B. Peran Ikhtiar dan do’a

Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk

mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut bahasa,

ikhtiar berarti “memilih”. Dua pengertian yang berbeda itu tetap

mempunyai hubungan yang erat dan merupakan mata rantai yang tidak

dapat dipisahkan. Sebagai contoh, setiap orang mempunyai kebebasan

memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mencari nafkah

dengan berdagang, bertani, menjadi karyawan, wirausaha, dan lain

sebagainya.

Dalam al-Qur’an Allah berfirman di surah at-Taubah ayat 105:

©#É� XT��SÉ \-ÕÃ��sXn ]m _�VÙ����×�Å�Q X+ [Å�Ä	 É�SÀy Xq XTWDSÄ= °%ØUÀ-Ù� ��XT�

|ETwj XnÅ, \y XT�rQ�̄�ª2 ¯ �WÃª ÙkWÓ Ù���®Q\i�SM ��� ��XT� Å�Ä�̄O�WA ÄkVÙ�\-̄�Ø/ÅÊ=Å�

WDSÉ \-ØÈ V"§ª©®¨

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang
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dapat menolaknya, ini secara tegas difirmankan Allah dalam surah Ar-

Ra’du ayat 11:

�ÈO V�¸0� W�ªG�\È Ä%�C °K%©Û ØÜW�°O Øc\i WcÕC °%XT�°O °ÝÚ \\�ÈO W5S¾À[ÝÙVVfÕC °%m Ù%U	�����

�Ē������YÈnªKm WÓ Äc�W%$4 ×SV�̄��³�/\O��TÈn ªKm WÓÄc� W%×1®M ¦� ÁÝ5U
̄����Vl̄� XT\j�Xq U	

�����4 ×SV�̄��=ÄßSÀy�ZVÙ�j Wm W%�ÈO V���W%XT2 ÀIV�C °K%�°O°5T ÀjC°%"$�XT§ªª¨
Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah

Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain

Dia”.

Berdasarkan firman Allah tersebut jelas sekali bahwa kita sebagai

hamba Allah diwajibkan untuk berusaha atau berikhtiar dalam kehidupan

dunia, berusaha memperoleh sesuatu yang kita citakan, namun perolehan

itu haruslah senantiasa mendapat keridhaan Allah. Ikhtiar atau berusaha itu

wajib bagi kita semua, kita tidak boleh berpangku tangan pasrah dengan

keadaan yang terjadi di sekeliling kita.

Meski segala sesuatu dalam hidup merupakan ketetapan Allah kepada

tiap makhlukNya atau lebih dikenal dengan takdir Allah, namun kita

jangan yang salah dalam memahami takdir. Manusia hanya pasrah

terhadap takdir tanpa melakukan usaha sama sekali. Sungguh, ini adalah

kesalahan yang nyata. Bukankah Allah juga memerintahkan kita untuk

mengambil sebab dan melarang kita dari bersikap malas? Apabila kita

sudah mengambil sebab dan mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan,



110

maka kita tidak boleh sedih dan berputus asa karena semuanya sudah

merupakan ketetapan Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda:

َفُعَك َواْسَتِعْن بِاللَِّه َوَال تـَْعِجْز َوِإْن َأَصاَبَك َشْىٌء َفَال تـَُقْل َلْو أَنِّى  اْحِرْص َعَلى َما يـَنـْ
فَِإنَّ َلْو تـَْفَتُح َعَمَل الشَّْيطَانِ َوَلِكْن ُقْل َقَدُر اللَِّه َوَما َشاَء فـََعلَ .فـََعْلُت َكاَن َكَذا وََكَذا

Artinya: “Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta

tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu

musibah, maka janganlah engkau katakan: ‘Seandainya aku lakukan

demikian dan demikian.’ Akan tetapi hendaklah kau katakan: ‘Ini sudah

jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.’ Karena

perkataan law (seandainya) dapat membuka pintu syaithan”.

Dari itu kewajiban berikhtiar atau berusaha adalah suatu yang wajib

dilakukan oleh seorang hamba, namun ada kekuatan lain lagi yang juga

tidak bisa dinafikan yaitu do’a. Do’a merupakan senjata yang sangat

mumpuni dibacakan oleh seorang hamba kepada sang Khaliq, dalam al-

Qur’an Allah berfirman di surah Al-Mu’min ayat 60:

W$�V� XTÄ1Á�{�Xqßr̄7SÄÃØj��Ô ªH W*Ôy U	×� Å�V���D ¯�|ÚÏ°� ����WDTÈnª�Ö�W*Ô�Rd

ÕC WÃr̄$ \j�W�°ÃWDSÉ Å\Õi Xk\yW/ �È\I\B|ÚÏm¦\�\j§¯©¨
Artinya: “Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan

diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina

dina".

Do’a adalah salah satu sarana untuk pendekatan kepada Allah SWT

yang biasa disebut taqarrub ilallah. Agar do’a dikabulkan oleh Allah SWT ,

ada syarat-syarat yang harus dipehuhi. Hal ini dijelaskan dalam firman

Allah di surah Al-Baqarah ayat 186:
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�Vl ¯� XT\�V� U
\ys°j�W�°Ã³®JBWÃr̄Q7 ¯ VÙÌ cm V��½ k¦BÊ	QQXSÕÃ\j§Í�������Vl ¯�

©D�WÃ\j���SÈ�kªH W*Ô�XjÚ VÙr®���SÄ= °%ØUÄkÙ� XTr̄�×1ÀI� \ÈV�|ETÀi Å�×m Wc§ª±¯¨
Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku,

Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan

permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka

hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka

beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.

Pada hakikatnya, shalat yang kita lakukan berisikan do’a-do’a. Surat

Al Fatihah yang kita baca dalam setiap raka’at, pada ujungnya juga

berisikan do’a agar kita ditunjuki-Nya ke jalan yang lurus. Saat duduk di

antara dua sujud, kita baca do’a sesuai tuntunan dalam hadist.

Dalam hadis Rasulullah SAW, dijelaskan berbagai hal tentang do’a,

seperti adab berdo’a yang benar, bacaan do’a yang dicontohkan oleh

Rasulullah SAW. Ada juga penjelasan tentang waktu-waktu yang utama

untuk berdo’a, seperti waktu antara adzan dan iqamat, saat sujud terakhir

dalam shalat, sepertiga malam terakhir, hari Jum’at, saat turun hujan, atau

ketika sedang menjalankan ibadah shaum (puasa). Ada juga tempat-tempat

utama untuk berdo’a, di sekitar Ka’bah seperti di Multazam, Maqam

Ibrahim, Hijr Ismail atau Raudhah di Masjid Nabawi.

Setiap aktivitas kita sehari-hari hendaknya di mulai dengan do’a.

Mulai saat bangun tidur, masuk kamar mandi, makan-minum, bepergian ke

luar rumah, naik kendaraan dan beragam aktivitas lainnya. Dengan

memulai do’a dalam setiap aktivitas, kita akan merasakan kedekatan

dengan Allah SWT dan yakin bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Perlu

pahami dan camkan semua, bahwa di samping berdo’a, harus dilakukan

ikhtiar gigih tanpa kenal putus asa.
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Setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Dia Yang Maha Mengetaui

apa yang baik buat kita. ”Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia

amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia

amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak

mengetahui.” (QS Al-Baqarah ayat 216).

C. Tawakkal

Tawakkal diambil dari bahasa Arab, yakni “Tawakkul” yang artinya

bersandar atau berserah diri. Tawakkal diambil dari kata “wakala” yang

artinya mewakilkan, maka tawakkal berarti memberikan perwakilan,

kepasrahan, dan penyerahan diri kepada Allah SWT. Namun secara istilah,

tawakkal artinya berserah diri dan berpegang teguh kepada Allah.

Dalam al-Qur’an Allah menegaskan di surah Al-Furqan ayat 58:

×#��XSV"XTrQ"WÃ¨Eq \»Ù���s °� �����YÀ1SÀ-WcÕZ ¯O�\y XT�®P°i Õ-SV ��

�q [Ý��XT�°O ¯�ª!SÈ5Åk ¯��®P°j�W�°Ã��nm ¯�\\§®±¨
Artinya: “dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak

mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya, dan cukuplah Dia Maha

mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya”.

Bersandar kepada Allah ketika melakukan berbagai sebab, dan tidak

bersandar kepada sebab itu sendiri. Karena segala sesuatu tergantung pada

takdir Allah. Seseorang tidak sombong terhadap dirinya sendiri ketika

tercapai tujuannya, karena keberhasilan yang ia dapatkan merupakan

nikmat dari Allah, berupa sebab-sebab kebaikan dan keberhasilan yang

memang telah ditakdirkan oleh Allah. Kekaguman terhadap dirinya sendiri

akan melupakan dirinya untuk mensyukuri nikmat tersebut.

Untuk mewujudkan tawakal yang benar dan ikhlas diperlukan syarat-

syarat. Syarat-syarat ini wajib dipenuhi untuk mewujudkan semua yang
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telah Allah janjikan. Para ulama menyampaikan empat syarat terwujudnya

sikap tawakal yang benar, yaitu:

1. Bertawakal hanya kepada Allah saja. Allah berfirman dalam Al-Qur’an

di surah Huud ayat 123

��XT½ Ùk[Î°1�XS� \-��� ��¨º ×q )]��XT°O ÙkV� ¯� XTÀÌ\B ×mÄcÄmÙ%)]���Ä	 x�Å�

ÈPÕiÈ�ÕÃ�� VÙ×#��XSV"XT°O ÙkQ WÃ�� W%XT\�v�Xq"#°Ý� WÓ ¯���-WÃWDSÉ \-ØÈ V"§ª«¬¨
Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di

bumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya,

Maka sembahlah Dia, dan bertawakkallah kepada-Nya. dan sekali-kali

Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan”.

2. Berkeyakinan yang kuat bahwa Allah Maha mampu mewujudkan

semua permintaan dan kebutuhan hamba-hamba-Nya dan semua yang

didapatkan hamba hanyalah dengan pengaturan dan kehendak Allah.

Allah berfirman di surah Ibrahim ayat 12.

�W%XT��R<V��Y U	�# ��XS W* W5rQ" WÃ�� ��ÕiV�XT�X=� \i \F�R<Q È�Ày��EXnª�Ô¡ X=V�XT�r Q" WÃ

��W%�W5S À- È) Øc Vl�XÄ�rQ" WÃ XT�� ��©# �� XSW* XjÚ VÙWDS É °L� XS W* À-Ù���§ª«¨
Artinya: “Mengapa Kami tidak akan bertawakkal kepada Allah Padahal

Dia telah menunjukkan jalan kepada Kami, dan Kami sungguh-sungguh

akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan

kepada kami. dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang

bertawakkal itu, berserah diri".

3. Yakin bahwa Allah akan merealisasikan apa yang ditawakkalkan

seorang hamba apabila ia mengikhlaskan niatnya dan menghadap

kepada Allah dengan hatinya
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4. Tidak putus asa dan patah hati dalam semua usaha yang dilakukan

hamba dalam memenuhi kebutuhannya dengan tetap menyerahkan

semua urusannya kepada Allah.

Apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan benar-benar

ikhlas dan terus mengingat keagungan Allah, maka hati dan akalnya serta

seluruh kekuatannya akan semakin kuat mendorongnya untuk melakukan

semua amalan. Dengan besarnya tawakal kepada Allah akan memberikan

keyakinan yang besar sekali bahkan membuahkan kekuatan yang luar biasa

dalam menghadapi tantangan dan ujian yang berat.

D. Rangkuman

1. Takdir pada diri manusia adalah segala sesuatu yang telah

ditetapkan oleh Allah. Dalam pembahasan takdir, kita juga sering

mendengar istilah qadha dan qadar. Qadha’ bermakna sesuatu yang

telah ditetapkan Allah pada makhluk-Nya, baik berupa penciptaan,

peniadaan, maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan qadar

bermakna sesuatu yang telah ditentukan Allah sejak zaman azali

2. Ikhtiar adalah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk

mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Ikhtiar atau

berusaha merupakan suatu yang wajib dilakukan seorang individu,

Allah melarang tiap hambaNya duduk berpangku tangan mengharap

diberikan kesuksesan hidup namun tidak pernah berusaha atau

berikhtiar.

3. Do’a seorang mukmin merupakan senjata yang sangat ampuh,

bermohon kepada Allah agar segala harapan dan keinginannya

terpenuhi. Allah juga memerintahkan kepada hambaNya berdo’a

tentu saja do’a yang dipanjatkan itu telah terpenuhi syarat-syarat

yang ditentukan oleh Allah sehingga do’anya terkabul.
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4. Tawakkal artinya bersandar atau berserah diri kepada Allah serta

berpegang teguh kepada Allah atas segala sesuatu yang telah

ditetapkan kepada dirinya, tawakkal di sini dilakukan oleh seorang

hamba bukan berarti seseorang itu pasrah dan tidak mau berikhtiar

atau berusaha dan juga berdo’a. Supaya tawakkal seorang hamba

bernilai di sisi Allah, ada empat syarat yang wajib dipenuhinya yaitu:

Pertama. Bertawakal hanya kepada Allah saja. Keuda. Berkeyakinan

yang kuat bahwa Allah Maha mampu mewujudkan semua

permintaan dan kebutuhan hamba-Nya. Ketiga. Yakin bahwa Allah

akan merealisasikan apa yang ditawakkalkan seorang hamba yang

niatnya ikhlas. Keempat. Tidak putus asa dan patah hati dalam semua

usaha yang dilakukannya.

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 takdir Allah yang ditetapkan

untuk manusia.

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. Jelaskan pemahaman anda tentang maksud qadha dan qadar!

3. Terangkan dengan jelas pemahaman anda maksud dari ikhtiar, do’a

serta peran keduanya dalam kehidupan manusia!

4. Jelaskan pengertian tawakkal dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi

sehingga tawakkal kita bernilai di sisi Allah!
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