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Kata Pengantar Dirjen Pendidikan Islam

Milenial yang berbahagia...

Hadirnya buku yang sedang kalian baca ini merupakan sebuah 
anugerah kenikmatan yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Bagi 
pelajar, buku merupakan sumber belajar yang masih dirasa sangat 

penting, meskipun di era digital ini telah hadir banyak sekali pilihan sumber 
belajar. Untuk itu marilah kita syukuri kehadiran buku yang hebat ini di 
tengah-tengah kita. 

Perlu untuk kalian ketahui bahwa buku ini memiliki keunggulan yang 
sengaja dirancang agar kalian  dapat lebih tertarik untuk membacanya. 
Dengan membaca, mengkaji, dan mendiskusikannya, diharapkan kalian 
mendapatkan manfaat yang luar biasa dari buku ini. Pengembangan materi 
buku ini diarahkan pada lima poin, yaitu menanamkan Islam Rahmatan lil 
‘Alamin, memperluas wawasan kebangsaan dan ke-Indonesiaan, penguatan 
pendidikan karakter, membudayakan literasi,  serta bernuansa pembelajaran 
abad XXI. Kelima poin ini diharapkan menjadi ciri khas sekaligus keistimewaan 
buku ini dibandingkan buku-buku lain yang telah ada sebelumnya. 

Kehadiran buku ini di tengah-tengah kalian dalam rangka memenuhi 
kebutuhan siswa terhadap buku teks yang menarik, bermutu, dan edukatif. 
Kepada kalian generasi milenial, konten materi PAI dan Budi Pekerti yang 
dituangkan dalam buku ini didesain agar dapat mengembangkan daya 
kritis, kreati� tas, sikap peserta didik baik spiritual dan sosial kalian. Sebagai 
seorang siswa harapan bangsa di era disrupsi ini, tentu Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti menjadi semakin penting untuk bekal kehidupan 
kalian. Agar kalian dapat memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi. 
Guna mewujudkan harapan itu, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
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Budi Pekerti memiliki peran strategis. Terlebih dalam konteks pembangunan 
manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME sebagaimana amanat 
Undang-Undang, pendidikan agama di sekolah menjadi salah satu upaya 
pendewasaan manusia pada dimensi spiritual-religius.

Buku yang ada di tangan kalian ini adalah buku teks siswa mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti  buah karya dari para 
penulis yang terdiri unsur praktisi dan akademisi dalam dunia pendidikan. 

Konten dalam buku ini diharapkan dapat memberikan spirit kepada 
kalian untuk berlatih, membiasakan diri, dan menambah wawasan mengenai 
ajaran Islam yang ramah dan moderat (washathiyah). 

Kami sangat berharap dan senantiasa berdoa semoga kalian 
menjadi generasi khaira ummah, yang kompeten, dan dapat menampilkan 
diri menjadi bagian dari warga negara yang cinta tanah air, taat dalam 
melaksanakan ajaran Islam, dan menghargai keberagaman. Dengan kata 
lain, PAI dan Budi Pekerti memadukan antara iman, Islam dan ihsan dalam 
hubungannya dengan Allah SWT, manusia dengan diri sendiri, manusia 
dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan alam.  

Kami menyadari bahwa buku ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. 
Karena itu, saran perbaikan dari semua pihak yang bersifat membangun, 
sangat kami harapkan. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga amal baik semua 
pihak mendapat balasan setimpal dari Allah SWT.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
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Kata Pengantar Penulis

Al-hamdu lillāhi rabbil ‘ālamin. Segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan 
nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan buku Pendidikan Agama 
Islam dan Budi Pekerti SMA/SMK Kelas XI ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah 
Saw., keluarga, dan sahabat-sahabatnya.  

Penyusunan buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 
SMA-SMK Kelas XI mengacu pada Kompetensi Dasar (KD) yang tertuang 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 37 Tahun 2018. 
Penjabaran setiap Kompetensi Dasar mengintegrasikan empat hal, yaitu: 
Islam sebagai rahmatan lil ālamin, wawasan kebangsaan/keindonesiaan, 
Penguatan Pendidikan  Karakter (PPK), pengembangan budaya literasi, dan 
pembelajaran abad ke-21.

Materi dalam buku ini dikembangkan untuk membantu peserta didik 
dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengembangan materi buku ini 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. potensi spiritual, sosial, intelektual, emosional, dan potensi 
vokasional peserta didik;

2. tingkat perkembangan � sik, intelektual, emosional, sosial, dan 
spiritual peserta didik; 

3. kebermanfaatan dan relevansi bagi peserta didik;

4. struktur keilmuan; 

5. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pada setiap aspek ( Al-
Qur’an,  aqidah, akhlak, � qh, dan sejarah peradaban Islam); dan

6. alokasi waktu pembelajaran.
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Dalam penyelesaian buku, Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
Menteri Agama, Dirjen Pendidikan Islam, Sekretaris Dirjen Pendidikan 
Islam, Direktur Pendidikan Agama Islam (Ditpai) dan keluarga besar Ditpai, 
khususnya Subdit PAI pada SMA/SMK yang telah memberikan amanah 
kepada penulis untuk menulis buku ini. Tidak lupa kepada tim layouter, 
ilustrator, dan penerbit yang bekerja cerdas, tuntas, dan ikhlas, sehingga 
naskah buku ini dapat terbit.

Akhirnya, kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari 
semua pihak untuk kesempurnaan penulisan berikutnya. Semoga buku ini 
bermanfaat bagi peserta didik,  guru, dan masyarakat pada umumnya.

       Penulis
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AYO PELAJAR MUSLIM … ! 
Selamat  Menjelajahi Samudera Khazanah Islam Menuju 
Kemuliaan, Tingginya Martabat dan Kebanggaan  Muslim 

Melalui Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
agar Citra Islam Semakin Baik untuk Indonesia

dan Dunia.

Pendidikan Agama Islam
dan Budi Pekerti 

SMA/SMK
Kelas XI

Kementerian Agama RI
Tahun 2019

Yuk …. Menjadi Duta Islam yang Baik, 
Menebarkan Islam yang Rahmatal lil ‘Alamin, 

Santun, Moderat, Cinta Negara Kesatuan  
Republik Indonesia, dan Ramah.
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Buku ini memiliki 
banyak � tur yang akan 
memandu anda belajar 

dengan menyenangkan. 
Oleh karena itu 

perhatikan petunjuk 
penggunaan buku 

berikut ini:

Ayo Kita Membaca  Al-Qur’an

Fitur ini berisi ayat  Al-Qur’an yang berkaitan dengan 
tema materi pelajaran. Bacalah ayat  Al-Qur’an tersebut 
dengan tartil!

 Infogra� s

Fitur ini merupakan penyajian garis besar materi dalam 
bentuk Infogra� s. Cermati Infogra� s tersebut untuk 
memahami garis besar alur pembahasan buku!

  Tadabbur

Fitur ini mengajak kalian mengamati gambar dan 
menuliskan komentar terhadap gambar tersebut.  
Selanjutnya Anda diajak untuk mencermati wacana  
berupa artikel  terkait tema pelajaran.  Wawasan Islami

Fitur ini berisi materi pelajaran sesuai dengan 
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)  yang 
tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018. Membaca � tur ini 
sampai tuntas akan membantu Anda mencapai KD.Penerapan  Karakter

Berisi butir-butir sikap dan nilai karakter yang 
merupakan implementasi dari materi pelajaran.  
Harapannya seluruh butir sikap dan  nilai karakter  
tersebut Anda terapkan  dalam kehidupan  sehari-
hari.

Penilaian

Fitur ini berisi penilaian  sikap, pengetahuan dan 
keterampilan kerjakanlah  penilaian ini dengan  
sungguh-sungguh untuk mengukur tingkat  
kompetensi  yang kalian miliki.

Khulasah

Fitur ini berisi ringkasan  materi yang disajikan dalam 
 Wawasan Islami. Membaca Khulasah akan membantu 
Anda menemukan  garis besar  pembahasan materi.

Petunjuk Penggunaan Buku
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Hidup Damai Dengan Toleransi, 
Rukun, dan Menghindari Tindak 
Kekerasan7

BAB

A. Ayo... Kita Membaca Al-Qur’an! 

Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca  Al-Qur’an dengan tartil. 
Semoga dengan pembiasaan ini, Allah Swt. selalu memberikan kemudahan 
dalam memahami materi ini dan mendapatkan ridha-Nya. Âmîn. 

Aktivitas Peserta Didik: 
Membaca Q.S. al-Kahf/18: 29-30  di bawah ini bersama-sama dengan 
tartil!

ِانَّٓا ْرۚ 
ُ
ف

ْ
َيك

ْ
ل
َ
ف َمْن َشاَۤء  ُيْؤِمْن وَّ

ْ
ل
َ
ف َمْن َشاَۤء 

َ
ف ْمۗ 

ُ
ك ّبِ

ِمْن رَّ َ�قُّ 
ْ
ِل ا�

ُ
 َوق

ْوا
ُ
 �َّْ�َتِغْ�ُثْوا ُيَغاث

ْ
َهاۗ َوِان

ُ
َ�اَط ِ�ِ�ْم ُ�َ�اِدق

َ
ِلِمْيَ� َناًراۙ ا ْعِتْدَنا ِ�لظّٰ

َ
 ا

ا ٢٩
ً
ق

َ
َ�اُبۗ َوَساَۤءْت ُمْرَتف َس ال�َّ

ْ
ُوُجْوَهۗ ِب�

ْ
ُمْهِل �َْ�ِوى ال

ْ
�ل

َ
  ِبَماٍۤء �

ْحَسَن
َ
ْجَر َمْن ا

َ
� ُنِضْيُع ا

َ
ِلٰحِت ِانَّا � وا الصّٰ

ُ
َمُ�ْوا َوَعِمل

ٰ
ِ��َْ� ا

َّ
 ا�

َّ
 ِان

ْهف / ١٨ : ٣٠-٢٩ ﴾
َ
ك

ْ
�
َ
�ۚ ٣٠ ﴿ا

ً
َعَم�

Aktivitas 7.1
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B.    Infogra� s
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C.     Tadabbur

Amatilah gambar di bawah ini!

Aktivitas Peserta Didik: 
Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas dihubungkan dengan 
toleransi dan  menghindari tindak kekerasan!

Aktivitas 7.2
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D.    Wawasan Islami

Di bawah ini akan dibahas Q.S. Yunus/10: 40-41 dan Q.S. al-
Maidah/5: 32 serta  hadits tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan 
diri dari tindak kekerasan. Fokus dalam pembahasan ini adalah 
membaca dan menghafal dengan tartil, memahami arti per kata ayat, 
memahami penjelasan, menganalisis, dan mempraktikkannya.  
1. Q.S. Yunus/10: 40 - 41

a.  Membaca Q.S. Yunus/10 : 40 - 41 tentang toleransi dan rukun

ُم
َ
ْ�ل

َ
ا َك  َوَربُّ ِبٖهۗ  ُيْؤِمُن   �

َّ
� ْن  مَّ َوِمْنُهْم  ِبٖه  ْؤِمُن  يُّ ْن  مَّ  َوِمْنُهْم 

ْمۚ
ُ
ك

ُ
ْم َعَم�

ُ
ك

َ
ْ� َعَمِ�ْ� َو� ِ

ّ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ُبْوَك ف

َّ
ذ

َ
 ك

ْ
ِسِدْيَن ࣖ ٤٠ َوِان

ْ
ُمف

ْ
 ِبال

/�ْ
ُ
 ٤١ ﴿ ُيْو�

َ
ْون

ُ
ا َتْعَمل ٌء ممَِّّ  َبِرۤيْ

۠
َنا
َ
 َوا

ُ
ْعَمل

َ
آ ا  ممَِّ

َ
ْون ُـٔ ْنُتْم َبِريْۤ

َ
 ا

﴾١٠ : ٤١-٤٠

Aktivitas Peserta Didik: 
Peserta didik membaca Q.S. Yunus /10: 40-41 dengan tartil!

Aktivitas 7.3

b. Mengidenti� kasi Hukum Bacaan  Tajwid
Dari QS. Q.S. Yunus/10: 40-41 dan Q.S. al-Maidah/5: 32, 

hukum bacaan tajwid sebagai berikut!   

No Lafadz Hukum bacaan Alasan

1 َوِمْنُهْم Idzhar Khalqi Nun sukun bertemu ha

2 ْؤِمْن َوِمْنُهْم َمْن يُّ Idgham mimi Mim sukun bertemu 
min
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3 ُبْوَك
َّ

ذ
َ
ك Mad Thabi’i Wawu sukun didahului 

dengan dhammah

c. Mengartikan Perkata Q.S. Yunus/10: 40 – 41
Adapun arti per kata dalam Q.S. Yunus/10: 40 - 41 adalah 

sebagai berikut:

No Lafadz Arti No Lafadz Arti

1 َوِمْنُهْم Dan diantara 
mereka

15 ّ
ِل

ُ
ق

َ
ف Maka 

katakanlah 
(Muhammad)

2 َمْن Ada orang 
yang

16 �ْ�ِ Bagiku

3

ُيْؤِمُن Dia beriman 17 َعَمِ�ْ� Perbuatanku

4 ِبِه Kepada-Nya 18 ْم
ُ
ك

َ
َو� dan bagi 

kalian

5 َوِمْنُهْم dan diantara 
mereka

19 ْم
ُ
ك

ُ
َعَم� Perbuatan 

kalian

6 َمْن (ada) orang 
yang

20 ْنُتْم
َ
ا Kalian

7 �
َ
� Tidak 21 َبِرْ�� Orang-orang 

yang berlepas 
diri

8 ُيْؤِمُن Dia beriman 22 ا ممَِّ Dari apa yang

9 ِبِه Kepadanya 23 ُ
ْعَمل

َ
أ Aku kerjakan

10 َوَربَُّك dan Tuhanmu 
(Muhammad)

24 َنا
َ
َوأ Dan aku

11 ُم
َ
ْ�ل

َ
أ Lebih 

mengetahui
25 َبِرْ�ُ� Berlepas diri
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12 ِسِدْيَن
ْ
ُمف

ْ
ِبال Terhadap 

orang-orang 
yang berbuat 
kerusakan

26 ا ممَِّ Dari apa yang

13 ْ
َوِإن Dan jika 27 َ

ْون
ُ
َتْعَمل Kalian 

kerjakan

14 ُبْوَك
َّ

ذ
َ
ك Mereka 

mendustakan 
engkau

Aktivitas Peserta Didik: 
Peserta didik membaca Q.S. Yunus /10: 40-41 perkata beserta arti dengan 
melihat buku. Setelah itu mengulangi lagi dengan tidak melihat buku.

Aktivitas 7.4

 
d. Menerjemahkan ayat  Q.S. Yunus/10: 40 - 41

Terjemahan Q.S. Yunus/10:40-41 secara utuh adalah 
sebagai berikut.

Artinya: Dan di antara mereka ada orang-orang yang 
beriman kepadanya (Al-Qur’an), dan di antaranya ada (pula) 
orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan 
Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang 
berbuat kerusakan. Dan jika mereka (tetap) mendustakan-mu 
(Muhammad), maka katakanlah, “Bagiku pekerjaanku dan 
bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap 
apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab 
terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Yunus/10: 40 - 41).

e.  Tafsir Q.S. Yunus/10: 40 - 41
Dalam Kitab  Tafsir Jalalain, maksud QS. Yunus 40 

adalah diantara mereka penduduk Mekkah ada orang-
orang yang beriman kepada  Al-Qur’an. Hal ini diketahui oleh 
Allah dan diantara mereka ada pula orang-orang yang tidak 
beriman kepadanya untuk selama-lamanya. Tuhanmu lebih 
mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. 
Hal ini merupakan ancaman yang ditujukan kepada mereka 
yang tidak beriman kepadanya. 
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Lebih rinci, Prof. Dr. Quraisy Shihab dalam  Tafsir Al-
Mishbah menjelaskan maksud kalimat diantara mereka 
dalam ayat 40 ini adalah kaum musyrikin itu, ada orang yang 
percaya kepadanya, tetapi menolak kebenaran  Al-Qur’an 
karena keras kepala dan demi mempertahankan kedudukan 
sosial mereka dan diantara mereka ada juga memang benar-
benar serta lahir dan batin tidak percaya kepadanya serta 
enggan memerhatikannya karena hati mereka telah terkunci. 
Tuhanmu Pemelihara dan Pembimbingmu, wahai Muhammad, 
lebih mengetahui tentang para perusak yang telah mendarah 
daging dalam jiwanya kebejatan yang sedikitpun tidak 
menerima kebenaran tuntunan ilahi. 

Jika mereka menyambut baik ajakanmu, katakanlah 
bahwa Allah Swt. yang memberi petunjuk kepada kamu dan 
akan memberi ganjaran kepada kamu dan juga kepadak. 
Apabila mereka sejak dahulu telah mendustakanmu dan 
berlanjut kedustaan itu hingga kini dan masa datang, maka 
katakanlah kepada mereka, “Bagiku pekerjaanku dan bagi 
kamu pekerjaanmu, yakni biarlah kita berpisah secara baik-baik 
dan masing-masing akan dinilai oleh Allah serta diberi balasan 
dan ganjaran yang sesuai. Kamu berlepas diri dari apa yang 
aku kerjakan, baik pekerjaanku sekarang maupun masa dating, 
sehingga kamu tidak perlu mempertanggungjawabkannya 
dan tidak juga menambah dosa kamu, dan aku pun berlepas 
diri dari apa yang kamu kerjakan, baik yang kamu kerjakan 
sekarang maupun  masa datang, dan tidak juga akan 
memeroleh pahala atau dosa jika kamu memerolehnya.” 

Kemudian menurut Ibnu Katsir, bahwa di antara kaum 
Nabi Muhammad ada orang-orang yang beriman kepada Al-
Qur’an, mengikuti, dan mengambil manfaat dari apa yang 
diwahyukan kepadanya. Di samping itu, ada orang-orang 
yang berkeras kepala tidak mau beriman walaupun ia telah 
memperoleh keterangan yang tidak dapat membantahnya, 
bahkan sampai ia mati dan dibangkitkan kembali kelak. Allah 
yang lebih mengetahui tentang orang-orang perusak yang 
patut mendapat petunjuk dan yang tersesat selama-lamanya. 
Dalam ayat 41, Allah Swt.  ber� rman kepada nabi-Nya: “Jika 
orang-orang musyrikin itu mendustakan engkau, maka 
lepaskanlah dirimu daripada mereka dan katakanlah, “Bagiku 
apa yang kukerjakan dan bagimu apa yang kamu kerjakan. 
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Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun 
tidak menyembah apa yang kusembah, atau katakanalah 
kepada mereka sebagaimana Ibrahim berkata kepada kaumnya, 
“Sesungguhnya kami berlepas diri terhadap kamu dan terhadap 
apa yang kamu sembah selain Allah.” 

Sedangkan dalam  Tafsir yang diterbitkan oleh 
Kementerian Agama RI disebutkan, Allah Swt. menjelaskan 
kepada Rasulullah dan pengikut-pengikutnya bahwa keadaan 
orang musyrikin yang mendustakan ayat-ayat  Al-Qur’an akan 
terbagi menjadi dua golongan. Segolongan yang benar-
benar mempercayai  Al-Qur’an dengan ittikad yang kuat dan 
segolongan lainnya tidak mempercayainya dan terus menerus 
berada dalam keka� ran. Namun demikian, mereka tidak akan 
diazab secara langsung di dunia seperti nasib yang telah 
dialami oleh kaum sebelum Nabi Muhammad Saw. Di  akhir 
ayat dijelaskan bahwa Allah lebih mengetahui tentang orang-
orang yang membuat kerusakan di bumi, karena m ereka 
mempersekutukan-Nya, menganiaya diri mereka sendiri dan 
menentang hukum-Nya. Hal itu disebabkan karena � tnah 
mereka telah rusak. Mereka itulah orang-orang yang akan 
mendapat siksaan yang pedih.

Sedangkan menurut Tafsir Jalalain, maksud QS.Yunus/10: 
41 adalah jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah 
kepada mereka “Bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan 
kalian. Artinya, masing-masing pihak menanggung akibat 
perbuatan sendiri. Kalian berlepas diri terhadap apa yang 
aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian 
kerjakan.

Kemudian pada ayat 41 dalam Tafsir Ibnu Katsir 
dijelaskan bahwa Allah memberikan penjelasan, apabila orang 
musyrikin itu tetap mendustakan Muhammad Saw., maka Allah 
memerintahkan kepadanya untuk mengatakan kepada mereka 
bahwa Nabi Muhammad Saw. berkewajiban meneruskan 
tugasnya, yaitu meneruskan tugas-tugas kerasulannya, sebagai 
penyampai perintah Allah yang kebenarannya jelas, perintah 
yang mengandung peringatan dan janji-janji serta tuntunan 
ibadah berikut pokok-pokok kemaslahatan yang menjadi 
pedoman untuk kehidupan dunia. Nabi Muhammad Saw. tidak 
diperintahkan untuk menghakimi mereka, apabila mereka 
tetap mempertahankan sikap mereka yang mendustakan Al-
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Qur’an dan mempersekutukan Allah. 
Masih ayat 41, Ath-Thabari dalam Kitab Tafsirnya Juz 15 

menjelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ja’far: Allah 
SWT ber� rman kepada Nabi Muhammad SAW: Jika mereka 
mendustakanmu, Hai Muhammad, yakni orang-orang musyrik, 
dan mereka menolak risalah yang engkau bawa kepada mereka 
dari sisi Tuhanmu, maka katakan kepada mereka: “Hai kaumku, 
untukkulah agamaku dan amalku, dan untukmulah agamamu 
dan amalmu. Amalmu tidak akan memberi mudharat kepadaku. 
Amalku pun tidak akan memberi mudharat kepadamu, setiap 
orang hanya akan dibalas disebabkan amal perbuatannya 
sendiri, kamu tidak dihukum karena dosa-dosanya. Aku tidak 
akan dihukum karena perbuatan kamu.”

Ayat Al-Qur’an yang sejalan dengan ayat di atas adalah:
“Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku (QS. 

Al-Kā� rūn/109: 6).”
Kemudian juga terdapat dalam ayat lain, yaitu:
“Katakanlah, “Kamu tidak akan ditanya (bertanggung 

jawab) tentang dosa yang kamu perbuat dan kami tidak akan 
ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat (Q.S. Saba’/34: 
25)

Aktivitas Peserta Didik: 
Silahkan Kitab Al-Qur’anmu buka, tulis teks asli dari Q.S. Al-Kā� rūn/109: 6, 
QS. Saba’/34: 25, di buku catatanmu.

Aktivitas 7.5

Dari penjelasan di atas menunjukkan betapa Islam 
tidak memaksakan nilai-nilainya bagi seorang pun, tetapi 
memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih 
agama dan kepercayaan yang berkenan di hatinya. 

Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad Saw. 
disebutkan. 

ْة َ�ِنِفَيَ
ْ
�

َ
ِ ا

ّٰ
� اهللا

َ
�ِْ� ِإ� َحبُّ ا�ّ�ِ

َ
َم : أ

َّ
ْ�ِه َو َسل

َ
��َ ُ ّٰ

� اهللا
َّ
ِ�ّ�ِ َص�  ا��َّ

ُ
ْول

َ
 َوق

اِرْي)
َ

�ُ�خ
ْ
ْمَحُة  (َرَواُه ِاْبُن َشْ�َبْه َوا  السَّ
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Artinya: “Dan Sabda Nabi Muhammad Saw.,”Agama yang 
paling dicintai Allah adalah yang lurus dan toleran  (H.R. Ibnu 
Syaybah dan Bukhari).”

 Yang dimaksud al-hanifah al-samhah (lurus dan toleran) 
adalah amal-amal perbuatan yang jauh dari kebatilan, tidak 
memberatkan dan tidak pula menyempitkan. Dalam hadis 
yang lain redaksinya berbunyi “al-hani� yyah al-samhah.” 
(Shahih Bukhari, Juz 1 halaman 22).

Kemudian arti al-samhah adalah al-sahlah (kemudahan), 
yakni ia dibangun di atas prinsip kemudahan, berdasarkan 
� rman Allah SWT: “Dan Dia tidak menjadikan kesukaran bagi 
kalian dalam agama ini, millah ayah kalian Ibrahim.” (QS. Al-
Hajj:78).

2. Q.S. al-Maidah/5: 32 tentang menghindarkan diri dari tindak 
kekerasan
a. Membaca Q.S. al-Maidah/5 : 32 tentang menghindarkan 

diri dari tindak kekerasan 

ْو
َ
ٍس أ

ْ
ًسا ِبَغْيِ� َنف

ْ
 َنف

َ
َتل

َ
نَُّه َمن ق

َ
 أ

َ
ٰ� َبِ�� ِإْ�َ�اِئيل

َ
ْ�َنا َ��

َ
�
َ
ْ�ِل َذِ�َك ك

َ
 ِمْن أ

ْحَيا
َ
نََّما أ

َ
�
َ
�

َ
ْحَياَها ف

َ
 ا��َّاَس َ�ِ�يًعا َوَمْن أ

َ
َتل

َ
نََّما ق

َ
�
َ
�

َ
ْرِض ف

َ
�

ْ
َساٍد ِ�� ا�

َ
 ف

ْنُهم َبْعَد ِثيً�ا ّمِ
َ
 ك

َّ
مَّ ِإن

ُ
َناِت ث ِ�ّ�َ

ْ
َنا ِبال

ُ
ُ�ْم ُرُسل

ْ
ْد َ�اَء�

َ
ق

َ
  ا��َّاَس َ�ِ�يًعاۚ َول

َ
ون

ُ
ُمْ�ِ�ف

َ
ْرِض  ل

َ
�

ْ
  َذِ�َك ِ�� ا�

Aktivitas Peserta Didik: 
Peserta didik membaca Q.S. Al-Maidah /5: 32 dengan tartil!

Aktivitas 7.6
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b. Mengidenti� kasi hukum bacaan tajwid

Dari ayat di atas, diantara hukum bacaan tajwid sebagai berikut!

No Lafadz Hukum bacaan Alasan

1 ْ�َنا
َ
�
َ
ك Qalqalah sughra Ba’ bersukun yang asli

2 َ
َبِ�ٓ�ْ ِاْ�َ�اِۤءْيل Mad Jaiz 

Munfasil
Mad asli bertemu 
dengan hamzah tidak 
dalam satu kata

3 نَّٗه
َ
ا Ghunnah Nun yang bertasydid

Aktivitas Peserta Didik: 
Identi� kasi bacaan tajwid dalam QS. Al-Maidah/5: 32, selain yang ada pada 
tabel di atas! Kerjakan di buku tugas dengan format seperti tabel di atas.

Aktivitas 7.7

c. Mengartikan QS. Al-Maidah/5: 32
   Adapun arti per kata QS. Al-Maidah/5: 32

No Lafadz Arti No Lafadz Arti

1
ِمْن

Dari 21 َوَمْن Dan siapa yang 

2
ْ�ِل

َ
ا

Sebab 22 ْحَياَها
َ
ا Membiarkannya 

hidup

3 ٰذِ�َك Itu 23 نََّمٓا
َ
�
َ
�

َ
ف Maka seakan-

akan

4

ْ�َنا
َ
�
َ
ك

Kami 
tetapkan

24 ْحَيا
َ
ا Dia 

membiarkan 
hidup

5
�

ٰ
��َ

Atas 25 ا��َّاَس Manusia
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6
َ

َبِ�ٓ�ْ ِاْ�َ�اِۤءْيل
Bani Israil 26 َ�ِ�ْيًعا (secara) 

keseluruhan

7 نَّٗه
َ
ا Bahwa 27 ْد

َ
ق

َ
َول Dan sungguh

8 َمْن Siapa yang 28 ُ�ْم
ْ
َ�اَۤء� Telah datang 

kepada mereka

9 َ
َتل

َ
ق

Membunuh 29 َنا
ُ
ُرُسل Rasul-rasul Kami

10 ًسا
ْ
َنف Jiwa 

seseorang
30 ِت

ٰ
� ِ�ّ�َ

ْ
ِبال Dengan bukti-

bukti nyata

11
ِبَغْيِ�

Bukan 
karena 

31 مَّ
ُ
ث Kemudian

12
ٍس

ْ
َنف

Membunuh 
seseorang

32 َّ
ِان Sungguh

13 ْو
َ
ا Atau 33 ِثْيً�ا

َ
ك Banyak

14 َساٍد
َ
ف Membuat 

kerusakan
34 ْنُهْم ّمِ Diantara mereka

15
��ِ 

Di 35 َبْعَد Sesudah

16
ْرِض

َ
�

ْ
ا�

Bumi 36 ٰذِ�َك Itu

17 نََّما
َ
�
َ
�

َ
ف Maka 

seakan-akan
37 ��ِ Di

18 َ
َتل

َ
ق Dia 

membunuh
38 ْرِض

َ
�

ْ
ا� Bumi
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19
ا��َّاَس

Manusia 39 َ
ْون

ُ
ُمْ�ِ�ف

َ
ل Benar-benar 

orang-
orang yang 
melampaui 
batas

20

َ�ِ�ْيًعا
Keseluruhan

 

Aktivitas Peserta Didik: 
Peserta didik membaca Q.S. Al-Maidah /5: 32 perkata beserta arti dengan 
melihat buku. Setelah itu mengulangi lagi dengan tidak melihat buku.

Aktivitas 7.8

Sedangkan terjemah QS. Al-Maidah/5: 32 adalah sebagai berikut.
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa 
barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh 
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-
akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara 
kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara 
kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang 
kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. 
Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas 
di bumi. (Q.S. Al-Maidah/5: 32).

d.  Tafsir QS. Al-Maidah/5: 32
Menurut Tafsir Jalalain bahwa maksud ayat ini adalah karena 

perbuatan Qabil sebagaimana dikisahkan pada ayat sebelumnya, 
Kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh 
seorang manusia, bukan karena berbuat kerusakan yang diperbuatnya 
di muka bumi berupa perzinahan atau perampokan dan sebagainya, 
maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. 
Sebaliknya barangsiapa yang memelihara kehidupannya, artinya tidak 
membunuhnya, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan 
manusia seluruhnya. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. Quraisy Shihab bahwa oleh karena 
kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk 
dan oleh karena perilaku Bani Israil, maka Kami Yang Maha Agung 
menetapkan suatu  hukum menyangkut suatu persoalan yang besar 
dan hukum itu Kami sampaikan atas Bani Israil bahwa: Barangsiapa 
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yang membunuh satu jiwa salah seorang putra putri Adam, bukan 
karena orang itu membunuh jiwa orang yang lain yang memang wajar 
sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena membuat kerusakan 
di muka bumi, yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam 
peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan 
dia telah membunuh manusia seluruhnya. 

Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, 
misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya atau 
menyelamatkan nyawa seseorang dari satu bencana, atau membela 
seseorang yang dapat terbunuh secara aniaya, maka seakan-akan dia 
telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya 
telah datang kepada mereka para rasul Kami dengan membawa 
keterangan-keterangan yang jelas, yang membuktikan kebenaran 
para rasul itu dan kebenaran petunjuk-petunjuk itu. Tetapi, kemudian 
sesungguhnya banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 
telah membudaya pada dirinya sikap dan perilaku melampaui batas 
dalam berbuat kerusakan di muka bumi.    

Lebih lanjut dari ayat di atas, menurut Thahir Ibnu Asyur 
menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan, bukannya 
menilai pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan 
pembunuhan terhadap semua manusia, tetapi ia bertujuan untuk 
mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya. Seorang 
yang melakukan pembunuhan secara aniaya pada hakikatnya 
memenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginannya membalas 
dendam atas dorongan nafsu. 

Selain itu ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa, dalam 
pandangan Al-Qur’an semua manusia, apa pun ras, keturunan, 
dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Ini sekaligus 
membantah pandangan pandangan yang mengklaim keistimewaan 
satu ras atas ras yang lain.  

Sementara itu dalam  Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 bahwa dalam ayat 
ini Allah menyatakan: karena pembunuhan dari anak Adam yang 
nyata berupa penganiayaan dan pelanggaran hak, maka langsung 
Allah menetapkan hukum syari’at-Nya. Barang siapa memulai 
pembunuhan tanpa alasan atau membuat kejahatan di atas bumi, 
maka ia sebenarnya telah membuka jalan menyebarkan pembunuhan 
dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia semuanya, Barang 
siapa memperhatikan dan menghargai hak hidup manusia, maka 
ia sebenarnya telah membuka jalan menyebarkan pembunuhan 
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dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia semuanya, dan siapa 
memperhatikan dan menghargai hak hidup manusia, maka ia seakan-
akan menjamin keamanan kesejahteraan manusia dan masyarakat 
semuanya. 

Sedangkan dalam  Tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa 
membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, 
sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti 
memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini menunjukkan 
keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-
masing terhadap yang lain. Yaitu harus menjaga keselamatan hidup 
dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan 
orang lain. Hal ini dapat dirasakan karena kebutuhan setiap 
manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat 
memerlukan tolong-menolong, terutama pada hal-hal yang 
menyangkut kepentingan umum. Sesungguhnya orang-orang Bani 
Israil telah demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa 
keterangan yang jelas, tetapi banyak di antara mereka itu melampaui 
batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya, 
mereka kehilangan kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan yang 
kesemuanya itu pernah di masa lampau.

Dari penjelasan tafsir di atas menunjukkan bahwa dalam Islam 
dilarang melakukan tindak kekerasan. Bahkan memberikan isyarat 
untuk mengancam kepada saudaranya juga termasuk dilarang, 
sebagaimana Hadis Nabi Muhammad Saw. disebutkan:

ْ�ِه  
َ
��َ ُ ّٰ

� اهللا
َّ
ِ َص�

ّٰ
 اهللا

ُ
اِسِم َرُسْول

َ
ق

ْ
ُبو ال

َ
 ا

َ
ال

َ
 ق

ُ
ْول

ُ
ِ�ْ� ُهرَ�َْرَة َيق

َ
 َعْن ا

َ
�ن

َ
� 

ْ
َعُنُه َح�َّ� َوِإن

ْ
َة َتل

َ
ِئك

َ
َم��

ْ
 ال

َّ
ِإن

َ
ِديَدٍة ف ِخيِه ِ��َ

َ
� أ

َ
َشاَر ِإ�

َ
َم: َمْن أ

َّ
 َوَسل

ِ�ْ� ُهرَ�َْرَة )
َ
ِه (َرَواُه ُمْسِلْم َعْن ا ّمِ

ُ
ِبيِه َوأ

َ
َ�اُه ��

َ
أ

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda:”Barangsiapa yang memberi isyarat (mengacungkan) senjata 
tajam kepada saudaranya, maka sungguh para malaikat melaknatnya 
meskipun saudaranya itu saudara kandung sebapak seibu.”(HR. Muslim 
dari Abu Hurairah). (Shahih Muslim, Juz 8 No.  6832)

Dari Hadis di atas menjelaskan betapa sangat berharganya 
kehormatan seorang muslim sehingga di larang keras  untuk 
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menakut-nakuti dan membawa sesuatu apapun yang akan menyakiti 
dan mengganggunya.

Kemudian bagi orang yang menumpahkan darah, dalam hadis 
Nabi Muhammad Saw, ditegaskan nanti di akhirat dia termasuk orang 
yang bangkrut, meskipun dia dalam hidup di dunia rajin salat, puasa, 
dan zakat. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Saw.

َ
َتْدُرْون

َ
 : أ

َ
ال

َ
َم ق

َّ
ْ�ِه َوَسل

َ
��َ 

َّ
� اهللا

َّ
ِ   َص�

َّ
 اهللا

َ
 َرُسول

َّ
ن

َ
ِ�� ُهرَ�َْرَة أ

َ
 َعْن أ

َّ
 : ِإن

َ
ال

َ
ق

َ
 َمَ�اَع ف

َ
ُ� َو��

َ
 ِدْرَهَم �

َ
ِلُس ِف�َنا َمْن ��

ْ
ُمف

ْ
ْوا : ال

ُ
ال

َ
ِلُس؟. ق

ْ
ُمف

ْ
 َمِن ال

ْد
َ
� ق ِ�

ْ
�ٍة َوَيأ

َ
ٍة َوِصَياٍم َوَز�

َ
ِقَياَمِة ِبَص��

ْ
� َيْوَم ال ِ�

ْ
ِ�ْ� َمْن َيأ مَّ

ُ
ِلَس ِمْن أ

ْ
ُمف

ْ
 ال

ا
َ

ا َوَ�َ�َب َهذ
َ

َك َدَم َهذ
َ
ا َوَسف

َ
 َهذ

َ
 َمال

َ
�

َ
�

َ
ا وأ

َ
 َهذ

َ
ف

َ
ذ

َ
ا َوق

َ
 َشَتَم َهذ

َ
ْبل

َ
ِ�َ�ْت َحَسَناُتُه ق

َ
 ف

ْ
ِإن

َ
ا ِمْن َحَسَناِتِه ف

َ
ا ِمْن َحَسَناِتِه َوَهذ

َ
ُيْعَ�� َهذ

َ
 ف

مَّ ُطرَِح ِ�� ا��َّاِر.
ُ
ْ�ِه ث

َ
ُطِرَحْت َ��

َ
 ِمْن َخَطاَياُهْم ف

َ
ِ�ذ

ُ
ْ�ِه أ

َ
َ�� َما َ��

ْ
 ُيق

ْ
ن

َ
 أ

( َرَواُه ُمْسِلُم )
Artinya : Dari Abu Hurairah R.a. bahwasannya Rasulullah Saw. 

bersabda: “Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para 
sahabat menjawab: “Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang 
yang tidak mempunyai dirham dan harta benda.” Maka beliau bersabda: 
“Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang 
datang pada hari kiamat membawa shalat, puasa dan zakat. Tetapi di 
samping itu juga pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si 
ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Maka diberikan si ini 
dari kebaikannya dan si ini dari kebaikannya, maka apabila telah habis 
kebaikannya sedangkan belum terbayar semua tuntutan orang-orang 
yang lainnya, diambilkanlah dosa-dosa orang yang pernah didzalimi 
untuk dipikulkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke neraka.” (HR. 
Muslim dalam kitab Riyadhus al-Shalihin Juz 1 halaman 169 Maktabah 
Syamilah).
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E. Penerapan  Karakter

Setelah mempelajari materi tentang hidup damai dengan 
toleransi, rukun, dan menghindari dari tindak kekerasan, diharapkan 
peserta didik dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari 
sebagai berikut.

No.  Butir Sikap Nilai  Karakter

1

Menghargai perbedaan pendapat dalam 
musyawah, menghormati teman satu 
kelas yang berbeda agama, hidup rukun di 
masyarakat meskipun berbeda suku

 Toleransi dan 
rukun

2

Menyelesaikan masalah dengan 
mengedepankan musyawarah, membuang duri 
atau paku di jalan ke tempat sampah, menjadi 
mediator saat ada teman yang bersalah

Cinta damai

3

Membaca dan menghafalkan Al-Qur’an 
yang berhubungan dengan toleransi, rukun, 
dan menghindari dari tindak kekerasan 
dengan tartil, memahami kandungan, dan 
melaksanakan isi dari ayat tersebut

religius

F. Khulasah

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Islam mengajarkan untuk toleransi. Di antara ayat yang 

menjelaskan tentang toleransi adalah Q.S. Yunus/10: 40 – 41;
2. Kandungan Q.S. Yunus/10: 40 - 41 adalah, pertama: sikap 

manusia terhadap  Al-Qur’an terdiri dari dua golongan, yaitu: 
orang yang beriman terhadap  Al-Qur’an dan orang yang tidak 
beriman. Kedua, Allah lebih mengetahui tentang perbuatan 
manusia. Ketiga, perbuatan setiap manusia di dunia akan 
dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. di akhirat;

3. Islam mengajarkan untuk menghindarkan tindak kekerasan. 
Dengan kata lain, Islam mencintai kedamaian. Di antara ayat 
yang menjelaskan adalah Q.S. Al-Maidah/5: 32;
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4. Kandungan Q.S. Al-Maidah/5: 32 adalah menjamin hak-hak 
hidup setiap manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum 
Islam, yaitu menjaga hidup.  

G. Penilaian

1. Cermin Diri

Petunjuk Mengerjakan
Jawablah keterangan di bawah ini sesuai dengan kondisi yang ada pada 
dirimu dengan mencentang (√) di kolom!

Aktivitas 7.9

No Keterangan 
Nilai

1 2 3 4

1 Membaca Al-Qur’an setiap hari dengan tartil

2 Memahami Al-Qur’an yang dibaca

3 Melaksanakan isi Al-Qur’an

4 Menghargai pendapat teman 

5 Menerima hasil kesepakatan dalam 
musyawarah

6 Mendamaikan teman yang berselisih

7 Membuang sampah pada tempat sampah

8 Membuang duri atau benda tajam di jalan ke 
tempat sampah
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9 Membiasakan senyum, salam, dan sapa dengan 
orang lain

10 Menyelesaikan masalah dengan musyawarah

Keterangan:
1 = tidak pernah
2 = kadang-kadang
3 = sering

2. Uji Pengetahuan
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang (X) pada A atau B 
atau C atau D atau E.

1. Bentuk toleransi dalam perbedaan pendapat dapat diwujudkan dengan 
cara….
A. Mengedepankan pembenaran sepihak
B. Melakukan pengamanan atas jalannya diskusi
C. Membiarkan suasana tegang 
D. Menghargai pendapat orang lain
E. Menyelesaikan masalah dengan cara anarkis

2. Perhatikan ayat di bawah ini!

ِسِدْيَن
ْ
ُمف

ْ
ُم ِبال

َ
ْ�ل

َ
َك ا � ُيْؤِمُن ِبٖهۗ َوَربُّ

َّ
ْن � ْؤِمُن ِبٖه َوِمْنُهْم مَّ ْن يُّ َوِمْنُهْم مَّ

Maksud ayat di atas yang tepat adalah….
A. menghargai orang yang berbeda aliran dan faham dalam beragama 
B. menghargai perbedaan ada yang beriman dan ada yang tidak 

beriman
C. menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah di masyarakat
D. menghargai orang yang lebih tua dengan mendahulukan dalam 

setiap kesempatan
E. menghargai orang yang lebih alim dengan memberikan tempat 

yang pertama 
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3. Perhatikan potongan ayat di bawah ini!

            
ُ

ْعَمل
َ
ٓا ا  ممَِّ

َ
ْون ُـٔ ْنُتْم َبِريْۤ

َ
ْمۚ ا

ُ
ك

ُ
ْم َعَم�

ُ
ك

َ
َعَمِ�ْ� َو�

Dari potongan ayat di atas yang digarisbawahi mempunyai bacaan 
tajwid benar adalah....
A. idzhar syafawi dan mad jaiz munfasil  
B. idzhar syafawi dan mad wajib muttasil 
C. idzhar syafawi dan mad lazim khilmi
D.  idzhar khalqi dan mad thabi’i
E.  Idzhar khalqi dan mad arid

4. Perhatikan ayat di bawah ini!                  

ِسِدْيَن
ْ
ُمف

ْ
ُم ِبال

َ
ْ�ل

َ
َك ا � ُيْؤِمُن ِبٖهۗ َوَربُّ

َّ
ْن � ْؤِمُن ِبٖه َوِمْنُهْم مَّ ْن يُّ َوِمْنُهْم مَّ

Ayat di atas terdapat dalam Al-Qur’an Surat.....
A. Al-Kah� : 28   D.     Yunus: 40
B. Al-Kah� : 30   E.     Yunus: 41
C. Al-Kah� : 31

5.  Perhatikan ayat di bawah ini!

ُ
ْعَمل

َ
ٓا ا  ممَِّ

َ
ْون ُـٔ ْنُتْم َبِريْۤ

َ
ْمۚ ا

ُ
ك

ُ
ْم َعَم�

ُ
ك

َ
ْ� َعَمِ�ْ� َو� ِ

ّ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ُبْوَك ف

َّ
ذ

َ
 ك

ْ
 َوِان

َ
ْون

ُ
ا َتْعَمل ٌء ممَِّّ  َبِرۤيْ

۠
َنا

َ
  َوا

Dari ayat di atas mengajarkan kepada kita, dalam menyikapi orang-
orang yang mendustakan Al-Qur’an, dengan cara mengatakan...
A. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu
B. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu
C. Kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah
D. Tuhanku tidak sama dengan Tuhanmu
E. Aku tidak bertanggung jawab atas pekerjaanmu
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6.  Di bawah ini adalah beberapa manfaat dari toleransi antarumat 
beragama kecuali....
A.  menyadari bahwa hidup ini tidak lepas dari orang lain
B.  berpikir positif terhadap keberadaan agama lain
C.  memaksa penganut agama lain untuk masuk Islam
D.  membangun tradisi dialog antaragama
E.  saling menghormati dan menghargai pemeluk agama lain

7.  Perhatikan QS. Al-Maidah, 5: 32 di bawah ini!

ًساۢ ِبَغْيِ�
ْ
 َنف

َ
َتل

َ
نَّٗه َمْن ق

َ
 ا

َ
� َبِ�ٓ�ْ ِاْ�َ�اِۤءْيل

ٰ
ْ�َنا َ��

َ
�
َ
ْ�ِل ٰذِ�َكۛ  ك

َ
 ِمْن ا

 ا��َّاَس َ�ِ�ْيًعۗا
َ

َتل
َ
نََّما ق

َ
�
َ
�

َ
ْرِض ف

َ
�

ْ
َساٍد ِ�� ا�

َ
ْو ف

َ
ٍس ا

ْ
َنف

Dari ayat di atas yang digarisbawahi mempunyai bacaan tajwid secara 
urut adalah….
A.  idzhar syafawi dan mad jaiz munfasil 
B. idzhar syafawi dan mad wajib muttasil 
C. mad wajib muttasil dan mad lazim khilmi
D. mad jaiz munfasil dan mad wajib munfasil
E.  mad wajib muttasil dan jaiz munfasil

8.  Dalam QS. Al-Maidah/5: 32 disebutkan bahwa, “Barangsiapa memelihara 
kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara 
kehidupan….
A.  seorang manusia   D. seluruh makhluk
B.  seribu manusia    E. seluruh kehidupan
C.  semua manusia

9.  Cara agar manusia dapat menghindari perilaku tindak kekerasan dalam 
kehidupan sehari-hari adalah….
A.  meluapkan kemarahan kepada orang yang melakukan kesalahan  
B.  membalas setiap tindakan kekerasan yang telah dilakukan dengan 

lebih keras
C.  menyampaikan kepada teman-teman dan aparat keamanan untuk 

membantu membalas 
D.  menahan amarah, lebih mengedepankan dialog dalam mengatasi 

masalah
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E.  menahan amarah, lebih mengedepankan musyawarah kalau ada 
wartawan

10.   Sebenarnya di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur tentang 
pelarangan tindak kekerasan terhadap anak dan anggota keluarga. 
Diantaranya; UU No. 23 Tahun 2002 dan UU nomor 23 Tahun 2004. 
Meskipun begitu tetap saja ada pelanggaran. Terhadap hal tersebut, 
sikap yang harus dilakukan umat Islam tersebut adalah…

A.  membiarkan kondisi tersebut, karena sudah ada yang bertanggung jawab
B.  menindak pelaku kekerasan dengan cara menghakimi di tempat
C.  memulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan kekerasan di sekolah 

dan di rumah saja
D.  memulai dari yang kecil untuk tidak melakukan kekerasan di sekolah 

dan di rumah saja
E.  memulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan kekerasan di 

manapun dan kapanpun

Jawablah Pertanyaan di bawah ini dengan yang benar!

11.  Perhatikan Q.S. Yunus/10 : 40!

ِسِدْيَن
ْ
ُمف

ْ
ُم ِبال

َ
ْ�ل

َ
َك ا � ُيْؤِمُن ِبٖهۗ َوَربُّ

َّ
ْن � ْؤِمُن ِبٖه َوِمْنُهْم مَّ ْن يُّ َوِمْنُهْم مَّ

Dari ayat yang bergaris bawah di atas, jelaskan hukum bacaan tajwidnya!

12.  Perhatikan ayat di bawah ini :

ُ
ْعَمل

َ
ٓا ا  ممَِّ

َ
ْون ُـٔ ْنُتْم َبِريْۤ

َ
ْمۚ ا

ُ
ك

ُ
ْم َعَم�

ُ
ك

َ
ْ� َعَمِ�ْ� َو� ِ

ّ
� 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ُبْوَك ف

َّ
ذ

َ
 ك

ْ
 َوِان

َ
ْون

ُ
ا َتْعَمل ٌء ممَِّّ  َبِرۤيْ

۠
َنا

َ
  َوا

a.  Identi� kasikan bacaan Mad wajib Aridhissukun dan Mad Wajib 
Muttasil pada ayat di atas!

b. Jelaskan isi kandungan ayat di atas !



Kelas XI SMA/SMK 225

13. Bagaimana penerapan isi QS. Yunus/10: 40-41 dalam kehidupan sehari-hari!
14.  Bagaimana penerapan isi QS. Al-Maidah/5: 32 dalam kehidupan sehari-

hari!
15. Di beberapa daerah, terjadi perkelahian antarpelajar. Bagaimana cara 

mengatasi masalah tersebut dihubungkan dengan materi  menghindari 
tindak kekerasan!   

3.    Aktif  Terampil

    

 Aktivitas Peserta Didik: 
1. Peserta didik berpasangan degan teman untuk menghafal teks 

QS. Yunus/10: 40-41 atau QS. Al-Maidah/5: 32 dan artinya. Setelah 
menghafal, satu anak menyampaikan lafadz dalam ayat tersebut, 
kemudian temannya mengartikan lafadz tersebut. Begitu 
seterusnya sampai selesai. Setelah itu bergantian dengan teman 
yang lain. 

2. Buatlah � yer yang terinspirasi dari QS. Yunus/10: 40-41 atau QS. 
Al-Maidah/5: 32  dihubungkan dengan cinta NKRI dan perdamain 
dunia.  Setelah itu hasilnya dikonsultasikan ke guru PAI kemudian 
hasilnya dikirimkan ke 5 grup media sosial yang kamu punya.

Aktivitas 7.9
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Meneladani Rasul 
Allah dengan Perilaku 

Santun

BAB
8



Kelas XI SMA/SMK 227

A.   Ayo...kita membaca  Al-Qur’an ! 

Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca  Al-Qur’an dengan tartil. 
Semoga dengan pembiasaan ini, Allah Swt. selalu memberikan kemudahan 
dalam memahami materi ini dan mendapatkan ridha-Nya. Amin.

Aktivitas Peserta Didik: 
Bacalah Q.S. al-Ahzāb/33: 21 dan Q.S. al-Qalam/1-4  di bawah ini 
bersama-sama dengan tartil!

Q.S. Al-Ahzab/33:21

َ ّٰ
 َيْرُجوا اهللا

َ
�ن

َ
َمْن �

ّ
ْسَوٌة َحَسَنٌة ِل

ُ
ِ ا

ّٰ
ْم ِ�ْ� َرُسْوِل اهللا

ُ
ك

َ
� 

َ
�ن

َ
ْد �

َ
ق

َ
 ل

ْحَزاْب/٣٣: ٢١ ﴾
َ
�

ْ
�
َ
ِثْيً�اۗ ﴿ ا

َ
َ ك ّٰ

َر اهللا
َ
ِخَر َوذَك

ٰ
�

ْ
َيْوَم ا�

ْ
َوال

Q.S. al-Qalam/ 68:1-4

َك ِبَمْجُنْوٍن٢ ْنَت ِبِنْعَمِة َرّبِ
َ
١ۙ َمٓا ا

َ
ِم َوَما �َْ�ُطُرْون

َ
ل

َ
ق

ْ
َوال  ۤنۚ 

ٍق َعِظْيٍم٤ ﴿
ُ
� ُ�ل

ٰ
َع�

َ
ُنْوٍن٣ۚ َوِا�ََّك ل ْ ْيَ� ممَ

َ
ْجًرا �

َ
�

َ
َك �

َ
� 

َّ
 َوِان

ْم/٦٨: ٤ -١ ﴾
َ
ل

َ
ق

ْ
ل
َ
ا

Aktivitas 8.1

Meneladani Rasul Allah                                                                        
dengan Perilaku Santun8

BAB
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B.    Infogra� s
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C.   Tadabbur

Amatilah gambar di bawah ini!

  

  

Aktivitas Peserta Didik: 
Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas dihubungkan 
dengan Iman kepada Rasul Allah?

Aktivitas 8.2
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D.  Wawasan Islami

1.  Pengertian 
Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita mendengar 

istilah Rasul dan Nabi. Apa perbedaannya? Dari segi bahasa, kata 
Nabi dalam Kitab lisanul Arab berasal dari bahasa Arab, yaitu al-
Nabiy yang merupakan turunan dari lafadz al-naba (berita). Nabi 
yang membawa berita, kabar, dan wahyu kepada kaumnya. Hal ini 
bisa ditemukan dalam Q.S. al-Naba’/78: 2. Dinamakan nabi, karena 
menyampaikan berita. Rasul mempunyai arti utusan. Hal ini bisa 
dilihat dalam Q.S. an-Naml/27: 35. Persamaan antara nabi dan rasul 
adalah sama-sama utusan dari Allah Swt. 

Sedangkan menurut istilah, perbedaan antara rasul dan nabi 
sebagai berikut. 

Perbedaan

Rasul Nabi

Seorang manusia diberi wahyu 
berupa syariat dan diperintahkan 
untuk menyampaikannya kepada 
umat manusia

Seorang manusia yang diberi wahyu 
berupa syariat, baik diperintahkan 
untuk menyampaikanya ataupun 
tidak

Manusia pilihan Allah Swt. yang 
diangkat sebagai utusan yang 
diberi wahyu dengan membawa 
syari’at baru

Manusia pilihan Allah Swt. 
untuk menegaskan syariat umat 
sebelumnya

Nah, sekarang ada yang tahu, apa yang dimaksud dengan 
Iman kepada  Rasul Allah? 
Iman kepada  Rasul  Al lah 
adalah mempercayai , 
meyak ini  dengan sepenuh 
hati bahwa Allah telah benar-
benar mengutus Rasul- Rasul 
Allah yang ditugaskan untuk 
membimbing umatnya 
ke jalan yang benar agar 
selamat di dunia dan akhirat. 

Pengertian Iman Kepada  Rasul 
Allah adalah mempercayai, 

meyakini dengan sepenuh hati 
bahwa Allah Swt. telah benar-
benar mengutus Rasul- Rasul 
Allah yang ditugaskan untuk 

membimbing umatnya ke jalan 
yang benar agar selamat di dunia 

dan akhirat.
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2. Dalil  Naqli
Adapun di antara dalil naqli Iman kepada  Rasul Allah adalah

Q.S. al-Nisā/4: 136

َ
ل َنزَّ ِ�ْي 

َّ
ا� ِب 

ٰ
ِك�

ْ
َوا� َوَرُسْو�ِٖ�   ِ

ّٰ
ِباهللا ِمُ�ْوا 

ٰ
ا َمُ�ْوٓا 

ٰ
ا  �َْ��ِ

َّ
ا� يَُّها 

َ
 يٰٓا

ِ
ّٰ

ِباهللا ْر 
ُ
ف

ْ
يَّك َوَمْن   ۗ

ُ
ْبل

َ
ق ِمْن   

َ
ْنَزل

َ
ا ِ�ٓيْ 

َّ
ا� ِب 

ٰ
ِك�

ْ
َوا� َرُسْو�ِٖ�   �

ٰ
��َ 

�ۢ  َبِعْيًدا
ً

�
ٰ
 َض�

َّ
ْد َضل

َ
ق

َ
ِخِر ف

ٰ
�

ْ
َيْوِم ا�

ْ
ِبٖه َوُرُسِ�ٖ� َوال

ُ
�
ُ
ِتٖه وَك

َ
 َوَملٰۤىِٕك

َساْۤء/۴ :۱۳٦ ﴾ ِ
ّ
ل�

َ
﴿ ا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada Kitab ( Al-Qur’an) yang 
diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. 
Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-
Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah 
tersesat sangat jauh (Q.S. al-Nisā/4: 136).

Dari ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang beriman harus 
beriman kepada Allah,  Rasul Allah, Kitab  Al-Qur’an dan Kitab sebelum 
 Al-Qur’an. Anda tentu termasuk orang yang beriman bukan?
Hadits Nabi Mumamad Saw.

َم
َّ
ْ�ِه َوَسل

َ
��َ ُ ّٰ

� اهللا
َّ
ِ َص�

ّٰ
 اهللا

َ
 َرُسول

َّ
ن

َ
ُ َعْنُه ,ا ّٰ

  َعْن ُعَمَر َرِ��َ اهللا

�ِخِر َوُتْؤِمَن
ْ
َيْوِم ا�

ْ
ِبِه َوُرُسِ�ِ� َوال

ُ
�
ُ
ِتِه وَك

َ
�ِئك

َ
ِ َوَم�

ّٰ
 ُتْؤِمَن ِباهللا

ْ
ن

َ
: أ

َ
ال

َ
 ق

ِه (َرَواُه ُمْسِلْم) َدِر َ�ْيِ�ِه َوَ�ّ�ِ
َ
ق

ْ
ِبال

Artinya: 

Dari Umar r.a, bahwa Rasulullah bersabda : Iman itu ialah engkau 
beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-
Nya, hari Akhir, juga beriman terhadap ketentun-Nya, yang baik dan yang 
buruk.” (HR.  Muslim Nomor 9)

Dari dalil naqli di atas menegaskan bahwa sebagai orang yang 
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beriman harus beriman kepada  Rasul Allah dengan baik.

Aktivitas Peserta Didik: 
1. Carilah dalil naqli baik dalam al-Qur’an maupun hadits lain 

yang berisi tentang Iman kepada  Rasul Allah selain yang sudah 
diungkapkan di atas! 

2. Presentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas!

Aktivitas 8.3

3. Jumlah dan Nama-Nama Nabi 

Berapa jumlah nabi dan rasul Allah? Dalam hadits Nabi 
Muhammad Saw. disebutkan, “Dari Abu Umamah, Abu Dzar berkata: 
“Aku bertanya: “Wahai Rasululllah, berapakah jumlah Nabi? Beliau 
menjawab: 124.000 Nabi. Dari jumlah ini terdapat 315 rasul; dan itu 
adalah jumlah yang sangat banyak (HR. Ahmad). Dalam hadits lain 
disebutkan lebih dari 310 rasul. 

Adapun jumlah Nabi dan  Rasul Allah Swt. yang disebutkan 
dalam Al-Qur’an adalah 25 (dua puluh lima). Secara lengkap bisa 
dilihat dalam kotak di bawah ini:

 

25  Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Qur’an

1. Adam As.  11. Yusuf As.   21. Yunus As.

2. Idris As.  12. Ayub As.   22. Zakariya As

3. Nuh As.  13. Syuaib As.  23. Yahya As.

4. Hud As  14. Musa As.  24. Isa As. 

5. Salih As  15. Harun As.  25.Muhammad Saw.

6. Ibrahim As.   16. Zulki� i As.  

7. Luth As.  17. Dawud As. 

8. Ismail As.   18. Sulaiman As.

9. Ishaq As.  19. Ilyas As.

10. Ya’qub As.  20. Ilyasa As. 

Terkait dengan jumlah Nabi dan Rasul masih banyak yang 
tidak diketahui. Hal ini ditegaskan Allah Swt. dalam QS. Gha� r/40: 78
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ْ�َك َوِمْنُهْم
َ
َصْصَنا َ��

َ
ْن ق ْبِ�َك ِمْنُهْم مَّ

َ
ْن ق � ِمّ

ً
َنا ُرُس�

ْ
ْرَسل

َ
ْد ا

َ
ق

َ
 َول

� ِبِاْذِن
َّ
َيٍة ِا�

ٰ
َ� ِبا ِ�

ْ
 يَّأ

ْ
ن

َ
 ِلَرُسْوٍل ا

َ
�ن

َ
ْ�َكۗ َوَما �

َ
ُصْص َ��

ْ
ق
َ
ْم ن

َّ
ْن ل  مَّ

ࣖ
َ

ْون
ُ
ُمْبِطل

ْ
َ�ّقِ َوَخِ�َ� ُهَناِ�َك ال

ْ
ِ�َ� ِبا�

ُ
ِ ق

ّٰ
ْمُر اهللا

َ
ِاَذا َ�اَۤء ا

َ
ۚ ف ِ

ّٰ
 اهللا

ِفْر/٤٠: ٧٨﴾
َ
﴿ �ا

 Artinya: 

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum 
engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan 
kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan 
kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali 
seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua 
perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang 
yang berpegang kepada yang batil. (Q.S. Gha� r/40: 78).

Dari ayat di atas diketahui bahwa ada Nabi dan Rasul selain 
yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw. Sebagai orang 
yang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah Swt. juga telah 
mengutus para Nabi dan Rasul lainnya yang tidak diketahui. 

4.  Sifat-Sifat Nabi
Setiap nabi dan rasul mempunyai sifat di bawah ini:

a. Shiddiq artinya benar. Segala sesuatu yang diucapkan oleh para 
nabi adalah kebenaran dan tidak mungkin melenceng dari 
kenyataan. Allah Swt. menyifati para Nabi-Nya dengan  kejujuran. 
Contoh  kejujuran Nabi Idris a.s. ditegaskan dalam Q.S. Maryam/19: 
56,  kejujuran Nabi Ibrahim  a.s. diterangkan dalam Q.S. Maryam/19: 
41, dan  kejujuran Nabi Muhammad Saw. dijelaskan dalam Q.S. al-
Ahzāb/33: 22;

b. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi dan Rasul harus 
menyampaikan seluruh perintah Allah dan larangan-Nya kepada 
hamba-hamban-Nya tanpa menambah ataupun mengurangi, 
tanpa mengubah atau mengganti;

c.  Tabligh artinya menyampaikan. Tugas pertama  Rasul Allah 
adalah menyampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul telah 
menyampaikan sepanjang hari tanpa mengenal lelah dan bosan, 
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sehingga, hujah dapat ditegakkan di tengah-tengah kaum;  
d. Fathanah artinya cerdas. Sifat-sifat ini sangat jelas dalam  Al-Qur’an 

di dalam sejarah para nabi dan rasul. 

Sifat-sifat di atas disebut dengan sifat wajib rasul, sifat yang 
pasti dimiliki seorang. Kebalikan sifat wajib adalah sifat mustahil, sifat 
yang tidak mungkin dimiliki seorang rasul. Adapun sifat mustahil 
rasul adalah:
a. Kidzib artinya berdusta. Maksud kata kidzib yaitu Rasul tidak 

mungkin berdusta dalam ucapan maupun perbuatan; 
b. Khianat artinya ingkar janji. Maksud kata khianat yaitu Rasul 

tidak mungkin berkhianat terhadap yang telah diamanahkan 
kepadanya;

c. Kitman artinya menyembunyikan. Maksud kata kitman yaitu Rasul 
tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang telah diterima;

d. Baladah artinya bodoh. Maksud kata baladah yaitu Rasul tidak 
mungkin itu bodoh. Rasul adalah pribadi yang cerdas. 

Dari sifat wajib dan mustahil tersebut dapat dilihat dalam 
tabel berikut ini.

No Sifat Wajib Sifat Mustahil Sifat Jaiz

1 Siddiq Kidzib

Sifat kemanusiaan. 2 Amanah Khianat

3  Tabligh Kitman

4 Fathanah Balada

5. Tugas Rasul
 Rasul Allah mempunyai tugas mulia dalam menyampaikan 

risalah-Nya. Di bawah ini adalah tugas rasul Allah.
a. Menyampaikan amanat Allah dengan jelas

Para rasul adalah duta-duta Allah yang diutus kepada para 
hamba-Nya. Mereka adalah para pembawa wahyu Allah. Tugas 
utamanya menyampaikan amanat yang diembannya kepada 
manusia. 

Allah Swt. ber� rman:

َما
َ
 ف

ْ
َعل

ْ
ْم َتف

َّ
 ل

ْ
َكۗ َوِان ّبِ

ْ�َك ِمْن رَّ
َ
 ِا�

َ
ْنِزل

ُ
ْغ َمٓا ا ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسْول يَُّها الرَّ

َ
 يٰٓا



Kelas XI SMA/SMK 235

� َيْهِدى
َ
� َ ّٰ

 اهللا
َّ

ُ َيْعِصُمَك ِمَن ا��َّاِسۗ ِان ّٰ
َتٗهۗ َواهللا

َ
ْغَت ِرٰسل

َّ
 َبل

َماِۤئَدْة /٥: ٦٧ ﴾
ْ
ل
َ
ِفِرْيَن ﴿  ا

ٰ
ك

ْ
ْوَم ا�

َ
ق

ْ
ال

Artinya: 
Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu 

kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan 
itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah 
memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang ka� r” (Q.S. Al-
Maidah/5: 67).

b. Menyeru umatnya kepada Allah
Para rasul mempunyai tugas untuk menyeru kepada 

umatnya agar menyembah Allah Swt. 

�ٓ
َّ
َ� ِا�

ٰ
ٓ� ِا�

َ
نَّٗه �

َ
ْ�ِه ا

َ
� ُنْوِ�ْ�ٓ ِا�

َّ
ُسْوٍل ِا� ْبِ�َك ِمْن رَّ

َ
َنا ِمْن ق

ْ
ْرَسل

َ
 َوَمٓا ا

ْنِ�َياْۤء/٢١: ٢٥ ﴾ ۱
َ
�

ْ
�
َ
اْعُبُدْوِن ﴿ ا

َ
  ف

۠
َنا

َ
  ا

Artinya:
Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum 

engkau (Muhammad). Melainkan Kami wahyukan kepadanya, 
bahwa tidak ada ilah (yang berhak disembah), maka sembahlah 
Aku (Q.S. al-Anbiyā’/21: 25).

c. Membawa kabar gembira dan memberi peringatan
Dalam mengemban tugas, rasul Allah ditugaskan untuk 

menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan kepada 
umatnya. Mengapa? Dalam berdakwah kepada Allah sangat erat 
dengan penyampaian kabar gembira dan peringatan (ancaman). 
Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Kahf/18: 56

�َْ��ِ
َّ
 ا�

ُ
اِدل َ�

ُ
ِ�ْيَن َوُمْنِذِرْيَنۚ َو� � ُمَ�ّ�ِ

َّ
ُمْرَسِلْيَ� ِا�

ْ
 ال

ُ
 َوَما ُنْرِسل

َوَمٓا ٰيِ�ْ� 
ٰ
ا ا  ْوٓ

ُ
ذ َ�

َّ
َوا� َ�قَّ 

ْ
ا� ِبِه  ِلُيْدِحُضْوا  َ�اِطِل 

ْ
ِبا� ُرْوا 

َ
ف

َ
 ك

ْهف/٥٦:١٨) ۱۸: ٥٦
َ
ك

ْ
�
َ
ْنِذُرْوا ُهُزًوا (ا

ُ
ا
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Artinya:
Dan Kami tidak mengutus Rasul-Rasul melainkan sebagai 

pembawa kabar gembira dan memberi peringatan…. (Q.S. al-
Kahf/18: 56)

d. Nabi Muhammad Saw. menyampaikan risalah untuk rahmat bagi 
alam semesta, sebagaimana � rman Allah Swt.

ْنِ�َياْۤء/٢١: ١٠٧)
َ
�

ْ
�
َ
ِمْيَ� (ا

َ
ٰعل

ْ
ل ِ
ّ
� َرْ�َ�ًة �

َّ
ٰنَك ِا�

ْ
ْرَسل

َ
َوَمٓا ا

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. al-Anbiyā’/21: 
107).

e. Manusia lebih mengenal hakikat dirinya bahwa manusia 
diciptakan Allah adalah untuk mengabdi dan menyembah 
kepada Allah Swt.

ِرٰيْت/۱ ٥ :٥٦)
ّٰ
� ِلَيْعُبُدْوِن (ا��

َّ
َ� ِا�

ْ
��ِ

ْ
نَّ َوا� ِ�

ْ
ُت ا�

ْ
ق

َ
 َوَما َ�ل

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, 
melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (Q.S. al-Zāriyāt/51: 
56).

Di bawah ini adalah contoh keteladanan Nabi Muhammad Saw.

Dalam diri Nabi Muhammad Saw. selalu ada nilai 
keteladanan (Q.S. al-Ahzab/33: 21). Salah satunya 
teladan dalam kesabaran. Ketika Nabi disakiti, beliau 

tidak pernah membalasnya. Nabi menghadapinya dengan 
kesabaran. Dikisahkan, setiap kali Nabi Saw. melintas di depan 
rumah seorang wanita tua, Nabi selalu diludahi oleh wanita tua itu. 
Suatu hari, saat Nabi Saw. melewati rumah wanita tua itu, beliau 
tidak bertemu dengannya. Karena penasaran, beliau pun bertanya 
kepada seseorang tentang wanita tua itu. Justru orang yang ditanya 
itu merasa heran, mengapa ia menanyakan kabar tentang wanita 
tua yang telah berlaku buruk kepadanya. 

Setelah itu Nabi Saw. mendapatkan jawaban bahwa wanita tua 
yang biasa meludahinya itu ternyata sedang jatuh sakit. Bukannya 

Nabi dan Wanita Tua
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bergembira, justru beliau memutuskan untuk menjenguknya. 
Wanita tua itu tidak menyangka jika Nabi mau menjenguknya. 
Ketika wanita tua itu sadar bahwa manusia yang menjenguknya 
adalah orang yang selalu diludahinya setiap kali melewati 
depan rumahnya, ia pun menangis di dalam hatinya, “Duhai 
betapa luhur budi manusia ini. Kendati tiap hari aku ludahi, 
justru dialah orang pertama yang menjengukku.”

Dengan menitikkan air mata haru dan bahagia, wanita 
tua itu lantas bertanya, “Wahai Muhammad, mengapa engkau 
menjengukku, padahal tiap hari aku meludahimu?” Nabi Saw. 
menjawab, “Aku yakin engkau meludahiku karena engkau belum 
tahu tentang kebenaranku. Jika engkau telah mengetahuinya, 
aku yakin engkau tidak akan melakukannya.” 

Mendengar jawaban bijak dari Nabi, wanita tua itu pun 
menangis dalam hati. Dadanya sesak, tenggorokannya terasa 
tersekat. Lalu, dengan penuh kesadaran, ia berkata, “Wahai 
Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi untuk mengikuti 
agamamu.” Lantas wanita tua itu mengikrarkan dua kalimat 
syahadat, “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.” 

Demikianlah salah satu kisah teladan kesabaran Nabi 
Muhammad Saw. yang sungguh menakjubkan dan sarat akan 
nilai keteladanan. Nabi Saw. tidak pernah membalas keburukan 
orang yang menyakitinya dengan keburukan lagi, tetapi Nabi 
justru memaafkannya. Dalam syair dikatakan, sabar memang 
pahit seperti namanya, tetapi akibatnya lebih manis dari madu. 
Masih banyak kisah tentang kesabaran Nabi lainnya yang 
hendaknya terus digali, lalu disosialisasikan, dan berikutnya 
diteladani. 

Sumber: Imam Nur Suharno dalam https://www.republika.co.id/
berita/dunia-islam/hikmah/16/10/31
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Aktivitas Peserta Didik: 
1.  Membaca kisah Nabi Muhammad Saw. di atas dengan baik;
2.  Hikmah apa yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari?
3. Dari kisah di atas, bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan 

sehari-hari?

Aktivitas 8.4

E.  Penerapan  Karakter

Dari penjelasan bab Iman kepada  Rasul Allah, kita dapat 
menerapkan karakter sebagai berikut.

No.  Butir Sikap Nilai  Karakter

1
Mendirikan salat wajib berjamaah, berdzikir 
setelah salat, membaca  Al-Qur’an setiap hari

Religius

2

Mengerjak an ulangan dengan jujur, 
membeli barang sesuai dengan harganya, 
mengembalikan barang temuan kepada yang 
punya

Kejujuran

3
Membantu teman yang membutuhkan 
pertolongan, mengeluarkan infaq setiap jumat, 
membantu korban bencana alam

Peduli Sosial

4
Mengerjakan tugas dari  guru dengan sebaik-
baiknya, membersihkan ruang kamar setiap hari 
menjadi ketua kelas dengan amanah

Tanggung 
Jawab

5

melakukan penelitian yang bermanfaat 
bagi masyarakat, menyusun program dalam 
organisasi dengan kreatif, menemukan inovasi 
yang bermanfaat bagi masyarakat

Kreatif
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 Aktivitas Peserta Didik: 
Carilah perilaku yang mencerminkan Iman kepada  Rasul Allah selain 
yang sudah dijelaskan di atas!

Aktivitas 8.5

F.   Khulasah

1.  Iman kepada  Rasul Allah adalah mempercayai, meyakini 
dengan sepenuh hati bahwa Allah telah benar-benar mengutus 
Rasul- Rasul Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya 
ke jalan yang benar, agar selamat di dunia dan akhirat.

2.  Sifat wajib rasul adalah shiddiq, amanah, tabligh, dan 
fathanah Sedangkan sifat mustahilnya adalah kidzib, 
khianat, kitman, dan baladah.

3.  Tugas  Rasul Allah adalah: menyampaikan amanat Allah dengan 
jelas, menyeru umatnya kepada Allah, membawa kabar gembira 
dan memberi peringatan, menyampaikan risalah untuk rahmat 
bagi alam semesta.

4.  Penerapan dalam beriman kepada rasul Allah adalah membentuk 
karakter religius, jujur, peduli sosial, tanggung jawab, dan kreatif.

G.  Penilaian

1.    Cermin Diri
Petunjuk Mengerjakan
Jawablah keterangan di bawah sesuai dengan kondisi anda dengan 
mencentang di kolom!

No Keterangan 
Nilai

1 2 3 4

1 Saya melaksanakan Salat Fardhu berjamaah

2 Saya melaksanakan Salat Dhuha



Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti240

3 Saya melaksanakan membaca  Al-Qur’an

4 Saya mengerjakan ulangan dengan jujur

5 Saya memberikan infaq

6 Saya melaksanakan senyum, salam, sapa kepada 
 guru dan karyawan

7 Saya melaksanakan senyum, salam, dan sapa 
kepada orang lain

8 Sebelum berangkat sekolah, saya mohon doa 
restu kepada  orang tua

9 Saya mengumpulkan tugas dari  guru tepat 
waktu 

10 Saya tidak mengambil barang yang bukan 
miliknya

Keterangan:
1 = tidak pernah
2 = kadang-kadang
3 = sering

2.   Uji Pengetahuan
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang (X) pada A 
atau B atau C atau D atau E.

1. Kata rasul menurut bahasa mempunyai arti ....
A. orang suci   D.   wakil Allah
B. utusan   E.   risalah
C. surah

2. Perbedaan antara rasul dengan nabi adalah ....
A. keduanya memiliki kitab yang berbeda 
B. rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan 

nabi tidak
C. nabi wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan 

rasul tidak
D. rasul diberi kitab, sedangkan nabi tidak 
E. rasul termaktub dalam Al -Qur’an, sedangkan nabi tidak



Kelas XI SMA/SMK 241

3. Di bawah ini yang tidak termasuk sifat wajib bagi rasul adalah .... 
A. sidiq    D.    fatanah
B. syaja’ah   E.    amanah
C. tabligh

4. Seorang rasul harus mempunyai intelegensi atau kecerdasan yang 
tinggi, maka  mustahil baginya bersifat .... 
A. amanah   E.   kitman
B. baladah   D.   tablig
D. fatanah

5. Jumlah rasul yang termaktub dalam Al -Qur’an adalah .... 
A. 313     D.  10 
B. 114     E.  20 
C. 25 

6. Di bawah ini yang tidak termasuk rasul yang mendapatkan gelar Ulul 
Azmi adalah Nabi ….
A. Ibrahim    D.   Nuh 
B. Musa    E.   Ismail 
C. Isa 

7. Nabi Muhammad Saw. sebagai uswatun hasanah artinya menjadi …. 
A. pembawa kebenaran 
B. penyampai wahyu 
C. suri teladan yang baik 
D. pemberi peringatan 
E. penegak keadilan 

8. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa tergolong sebagai ….
A. Tuhan    D.  manusia yang tidak wajib diimani 
B. manusia pilihan   E.  hamba Allah Swt. dan Rasul-Nya 
C. bukan utusan Allah Swt.

9. Cara beriman kepada rasul adalah dengan mengikuti jejak 
perbuatannya. Maksud perbuatan ini adalah …. 
A. � kih     D.   akhlak 
B. ibadah    E.    hadits 
C. tauhid 
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10.  Mukjizat menurut bahasa artinya …. 
A. kesaktian    D.   kehebatan 
B. yang melemahkan   E.    membenarkan 
C. kehormatan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Jelaskan yang dimaksud dengan Iman kepada rasul Allah!
2. Sebutkan manfaat beriman kepada rasul-rasul Allah! 
3. Perhatikan narasi di bawah ini!

Saat mengerjakan Penilaian Akhir Semester, ada peserta didik yang 
membawa contekan ke dalam kelas. Dia berusaha melihat contekan 
tersebut saat tidak ada yang melihat. Bagaimana cara mengatasi 
masalah tersebut, dihubungkan dengan sifat wajib rasul?  

4.  Perhatikan narasi di bawah ini!
X adalah ketua kelas di salah satu sekolah menengah. Setiap hari dia 
membantu  guru dalam menyiapkan pembelajaran di kelas.  Sedangkan 
Y adalah peserta didik kelas XI. Orang tuanya menitipkan uang untuk 
membeli Kitab Suci Al-Qura’n. Ternyata, uangnya habis untuk mentraktir 
temannya di kantin.   
Terhadap kondisi tersebut, bandingkan antara yang dilakukan X dan Y!   

5.   Bagaimana cara menerapkan mengimani  Rasul Allah dalam 
kehidupan sehari-hari?

3.   Aktif Terampil

Aktivitas Peserta Didik
1. Guru membagi peserta didik menjadi lima kelompok dengan 

pembagian tema sebagai berikut.
Kelompok I Nabi Musa as, Kelompok II Nabi Ibrahim as.
Kelompok III Nabi Nuh as, Kelompok IV Nabi Isa as.
Kelompok V Nabi Muhammad Saw.

2.  Buatlah peta konsep sesuai dengan tema di atas dengan cakupan 
materi  (dalil naqli, lokasi dakwah, perjalan hidup singkat, mukjizat, 
dan kepribadian yang bisa diambil hikmahnya).

3.  Hasil dari diskusi kelompok tersebut, presentasikan di depan kelas. 

    

Aktivitas  8.5
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Hormati dan Patuhi 
Orang Tua Dan Guru

BAB
9
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A.  Ayo...Kita Membaca Al-Qur’an ! 

Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca  Al-Qur’an dengan tartil. 
Semoga dengan pembiasaan ini, Allah Swt. selalu memberikan kemudahan 
dalam memahami materi ini dan mendapatkan ridha-Nya. Amin.

Ak� vitas Peserta Didik: 
Bacalah Q.S. al-Ahqāf/46: 15-16 di atas bersama-sama dengan tartil!

َوَضَعْتُه ْرًها وَّ
ُ
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ُ
ْتُه ا

َ
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َ
َ�ان

ْ
��ِ

ْ
ْ�َنا ا�  َوَوصَّ
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Aktivitas 9.1

Hormati dan Patuhi 
Orang Tua Dan Guru9

BAB
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B.    Infogra� s
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C.   Tadabbur

Amatilah gambar di bawah ini!

Aktivitas Peserta Didik: 
Bagaimana pendapat Anda tentang gambar di atas dihubungkan 
dengan hormat dan patuh kepada  orang tua dan  guru?

Aktivitas  9.2
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D.  Wawasan Islami

1. Hormati dan Patuhi Orang Tua
Hormat dan patuh kepada  orang tua adalah kewajiban setiap 

anak. Dalam agama Islam mengajarkan berbakti kepada  orang tua 
adalah hal yang sangat penting. Istilah lain berbakti kepada  orang 
tua adalah bir al-walidain. Maksud berbakti, menurut al-Atsari 
adalah menaati kedua  orang tua dengan melakukan semua apa 
yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat 
kepada Allah Swt.

Bukti nyata perhatian Islam terhadap perintah berbakti 
kepada  orang tua, setidaknya ada empat ayat  Al-Qur’an yang 
menerangkan tentang perintah berbakti kepada  orang tua 
disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah Swt., di 
antaranya dalam Q.S. al-Isrā/17: 23-24.  

ا ِامَّ ِاْحٰسًناۗ  َوا�َِ��ِْ� 
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ّ
ل

ُّ
ُهَما َجَناَح ا��

َ
  َواْخِفْض ل
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ْ
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َ
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Artinya:
Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu 
bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya 
sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 
janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” 
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah 
kepada keduanya perkataan yang baik. 
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Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh 
kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya 
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil 
(Q.S. Al-Isra/17: 23 - 24).

Aktivitas Peserta Didik: 
1. Carilah ayat yang lain yang menjelaskan tentang perintah 

berbakti kepada  orang tua yang disandingkan dengan larangan 
menyekutukan Allah Swt.!

2. Tuliskan ayat dan artinya di buku tugas!
3. Presentasikan maksud dari ayat tersebut!

Aktivitas 9.3

Dari Q.S. al-Isra ayat 23, ada kata qadha, kalau dilihat dari beberapa 
tafsir mempunyai makna yang berbeda. Misalnya, Ibnu Katsir mengartikan 
dengan mewasiatkan, sedangkan al-Qurtuby mengartikan dengan 
memerintahkan, menetapkan, dan mewajibkan. 

Secara umum, ayat di atas menegaskan perintah untuk berbuat baik 
kepada  orang tua. Apalagi melihat redaksi ayat tersebut, sebelum perintah 
berbuat baik kepada  orang tua, dilarang menyekutukan Allah Swt. Asy-
Syaukani dalam hal ini menjelaskan, “Allah memerintahkan untuk berbuat 
baik dan beribadah kepada-Nya. Ini pemberitahuan tentang betapa besar 
haq mereka berdua, sedangkan membantu urusan-urusan mereka, maka ini 
adalah perkara yang tidak bersembunyi lagi (perintahnya).”  

Bagaimana bentuk berbuat baik kepada  orang tua? Setidaknya ada 
lima hal yang dapat kita ambil pelajaran dari Q.S. al-Isra/17:23-24, yaitu, 
sebagai berikut.

a.  Jangan engkau mengatakan kepada keduanya uf ( ٍ
ّ

ف
ُ
ُهَمآ ا

َّ
 ل

ْ
ل

ُ
� َتق

َ
�

َ
 (ف

Dalam Q.S. al-Isrā ayat 23 di atas, seorang anak dilarang 
mengatakan uf. Menurut Quraisy Syihab, bukan karena kata itu, 
tetapi kandungan kata itu oleh masyarakat Arab, hal tersebut 
dianggap penghinaan. Sedangkan menurut Imam Ja’far Shadiq 
mengatakan jika ada perkataan yang lebih ringan dari “ah”, maka 
Allah akan menyebutkan kata itu. Dalam Al-Qur’an dan terjemahnya 
yang dikeluarkan Kementerian Agama, kata uf diartikan dengan ah. 
Mengapa tidak boleh? karena kata tersebut di masyarakat dinilai 
sebagai ucapan kekesalan dan penghinaan. Pertanyaannya, berkata 
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ah saja tidak boleh, apalagi kata yang lebih panjang yang menyakiti 
hati  orang tua? 

b. Jangan membentak keduanya (walaa tanharhumaa)
Ayat ini melarang anak membentak kepada  orang tua, baik 

berupa lisan maupun sikap. Dengan membentak tentunya  orang 
tua akan sakit hati, padahal  orang tua yang merawat, membesarkan, 
dan mendidik anaknya. 

c. Bertutur kata dengan perkataan yang baik (waqul lahumaa qaulan 
karima)

Ini adalah perintah anak kepada  orang tua agar bertutur 
kata dengan ucapan yang baik. Jangan sampai melakukan yang 
diungkap sebelumnya, yaitu berkata ah atau membentaknya. 

d. Merendahkan diri kepada  orang tua dengan penuh kasih sayang 
(wakh�dz lahumaa janaaha al-dzulli min ar-rahmah)

Meskipun orang tuanya secara pendidikan lebih rendah, 
anak tidak boleh merasa sombong. Dengan kata lain, kita dilarang 
merendahkan diri kepada  orang tua baik lisan maupun tindakan.

e. Selalu mendoakan  orang tua 
Sebagai anak shaleh dan shalehah, tentunya kita selalu 

mendoakan  orang tua. Bagi yang masih hidup, didoakan semoga 
selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, dan 
selalu dalam bimbingan Allah Swt. Sedangkan bagi orang tuanya 
yang sudah meninggal dunia, didoakan, semoga diampuni segala 
dosanya dan diberi kenikmatan di alam barzakh.  

Gambar 9.5 
Pelajar yang 

shaleh selalu 
mendoakan 

orang tuanya
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Terkait perintah berbuat baik kepada  orang tua, tidak hanya 
dalam  Al-Qur’an, tetapi juga ada di hadits Nabi Muhammad Saw. di 
antaranya:  

ُ
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َ
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َ
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ُ َعْنُهَما ق ّٰ
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ْ
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Artinya:

Dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah bersabda: Ridha Allah 
terletak kepada ridha  orang tua. Murka Allah terletak pada kemurkaan 
 orang tua (HR. Tirmidzi). 

Dari hadits di atas menegaskan agar anak harus berbuat baik 
kepada  orang tua. Jangan sampai ada anak durhaka dengan  orang 
tua. Apalagi dalam hadits ini ada hubungannya dengan Allah Swt. 
Makanya, seorang anak harus berbakti kepada  orang tua.     
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Artinya: 

Abdullah bin Mas’ud bertanya kepada Rasulullah Saw. “Amalan 
apakah yang dicintai oleh Allah Swt.” Beliau menjawab, “Salat pada 
waktunya.” Kemudian apa? Beliau menjawab, “Berbakti kepada 
 orang tua.”, kemudian apa? Beliau menjawab, “Jihad �  Sabilillah.” (HR. 
Bukhari)

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa posisi berbakti kepada 
 orang tua menempati ranking kedua amalan yang dicintai Allah 
Swt. Ranking pertama adalah salat pada waktunya. Yang menarik 
amalan jihad �  sabililah berada posisi setelah birrul walidain. 
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Pertanyaannya, mengapa kita harus berbakti kepada  orang 
tua? Dalam hal ini  Al-Qur’an menjawab dengan tegas dalam Q.S. 
Luqmān/31: 14.

�ْ�ِ �ٗ
ُ
ِفَصا� � َوْهٍن وَّ

ٰ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
َ�اَمْيِ� ا

 
Artinya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) 
kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam 
keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 
usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang 
tuamu. Hanya kepada Aku kembali-mu (Q.S. Luqman/31: 14).

Hal senada dengan ayat di atas juga dijelaskan dalam Q.S. al-Ahqāf/46: 
15.

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik 
kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan 
susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 
Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, 
sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai 
empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk 
agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan 
kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat 
kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan 
mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat 
kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.” 

Dari ayat di atas, kita mengetahui bahwa  orang tua, khususnya 
ibu adalah yang mengandung selama kurang lebih sembilan bulan 
yang susah payah. Setelah itu melahirkan dengan susah payah juga, 
kemudian memelihara dan mendidiknya. Sedangkan ayah, bekerja 
mencari nafkah untuk membiayai hidup keluarganya. Sebagai 
bentuk rasa syukur kepada Allah dan  orang tua, kita diperintahkan 
untuk berbuat baik kepada kedua  orang tua. 

Sehubungan dengan anak yang berbakti kepada  orang tua, 
kita belajar dari Kisah Uwais al-Qarni sebagaimana disebutkan 
dalam  Hadits Nabi Muhammad Saw.
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Telah menceritakan kepadaku (Sa’id Al Jurairi) dari (Abu Nadhrah] 
dari [(Usair bin Jabir) bahwa penduduk Kufah mengutus beberapa utusan 
kepada (Umar bin Khaththab), dan di antara mereka ada seseorang yang 
biasa mencela Uwais. Maka Umar berkata: “Apakah di sini ada yang berasal 
dari Qaran.” Kemudian orang itu menghadap Umar. Kemudian, Umar 
berkata: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah bersabda: “Sesungguhnya 
akan datang kepadamu seorang laki-laki dari Yaman yang biasa dipanggil 
dengan Uwais. Dia tinggal di Yaman bersama Ibunya. Dahulu pada kulitnya 
ada penyakit belang (berwarna putih). 

Kemudian dia berdoa kepada Allah, dan Allah pun menghilangkan 
penyakit itu, kecuali tinggal sebesar uang dinar atau dirham saja. Barang 
siapa di antara kalian yang menemuinya, maka mintalah kepadanya untuk 
memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian.” Telah menceritakan 
kepada kami (Hammad) yaitu Ibnu Salamah dari [Sa’id Al Jurairi] melalui 
jalur ini dari (‘Umar bin Al Khaththab) dia berkata: Sungguh aku telah 
mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Sebaik-baik tabi’in, adalah seorang 
laki-laki yang biasa dipanggil Uwais, dia memiliki ibu, dan dulu dia 
memiliki penyakit belang di tubuhnya. Carilah ia, dan mintalah kepadanya 
agar memohonkan ampun untuk kalian.” (HR.  Muslim No. 2542).

Kemudian juga bisa ditemukan dalam  Hadits  Muslim No. 225 
sebagai berikut. 

Telah menceritakan kepadaku (Bapakku); dari (Qatadah) dari 
(Zurarah bin Aufa) dari (Usair bin Jabir) dia berkata; “Ketika (Umar bin 
Khaththab) didatangi oleh rombongan orang-orang Yaman, ia selalu 
bertanya kepada mereka; “Apakah Uwais bin Amir dalam rombongan 
kalian?“ Hingga pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khaththab bertemu 
dengan Uwais seraya bertanya; “Apakah kamu Uwais bin Amir?” Uwais 
menjawab: “Ya. Benar saya adalah Uwais.” Khalifah Umar bertanya lagi: 
“Kamu berasal dari Murad dan Qaran?” Uwais menjawab; “Ya benar.” 
Selanjutnya Khalifah Umar bertanya lagi: “Apakah kamu pernah terserang 
penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata uang dirham 
pada dirimu?” Uwais menjawab: “Ya benar.” 

Khalifah Umar bertanya lagi: “Apakah ibumu masih ada?” Uwais 
menjawab; “Ya, ibu saya masih ada.” Khalifah Umar bin Khaththab berkata: 
“Hai Uwais, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda: “Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan 
orang-orang Yaman yang berasal dari Murad kemudian dari Qaran. Ia 
pernah terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar uang 
dirham. Ibunya masih hidup dan ia selalu berbakti kepadanya. Kalau ia 
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bersumpah atas nama Allah maka akan dikabulkan sumpahnya itu, maka 
jika kamu dapat memohon agar dia memohonkan ampunan untuk kalian, 
lakukanlah!” Oleh karena itu hai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku!” 
Lalu Uwais pun memohonkan ampunan untuk Umar bin Khaththab. 

Setelah itu, Khalifah Umar bertanya kepada Uwais: “Hendak pergi 
kemana kamu hai Uwais?” Uwais bin Amir menjawab: “Saya hendak pergi 
ke Kufah ya Amirul mukminin.” Khalifah Umar berkata lagi: “Apakah aku 
perlu membuatkan surat khusus kepada pejabat Kufah?” Uwais bin Amir 
menjawab: “Saya Iebih senang berada bersama rakyat jelata ya Amirul 
mukminin.” Usair bin Jabir berkata: “Pada tahun berikutnya, seorang 
pejabat tinggi Kufah pergi melaksanakan ibadah haji ke Makkah.” Selesai 
melaksanakan ibadah haji, ia pun pergi mengunjungi Khalifah Umar bin 
Khaththab. 

Lalu Khalifah pun menanyakan tentang berita Uwais kepadanya. 
Pejabat itu menjawab: “Saya membiarkan Uwais tinggal di rumah tua dan 
hidup dalam kondisi yang sangat sederhana.” Umar bin Khaththab berkata: 
“Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Kelak 
Uwais bin Amir akan datang kepadamu bersama rombongan orang-
orang Yaman. Ia berasal dari Murad dan kemudian dari Qaran. Ia pernah 
terserang penyakit kusta lalu sembuh kecuali tinggal sebesar mata uang 
dirham. Kalau ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya akan dikabulkan 
sumpahnya. Jika kamu dapat meminta agar ia berkenan memohonkan 
ampunan untukmu, maka laksanakanlah!” 

Setelah itu, pejabat Kufah tersebut Iangsung menemui Uwais dan 
berkata kepadanya: “Wahai Uwais, mohonkanlah ampunan untukku!” 
Uwais bin Amir dengan perasaan heran menjawab: “Bukankah engkau 
baru saja pulang dari perjalanan suci, ibadah haji di Makkah? Maka 
seharusnya engkau yang memohonkan ampunan untuk saya. “Pejabat 
tersebut tetap bersikeras dan berkata: “Mohonkanlah ampunan untukku 
hai Uwais?” Uwais bin Amir pun menjawab: “Engkau baru pulang dari 
ibadah haji, maka engkau yang Iebih pantas mendoakan saya.” 

Kemudian Uwais balik bertanya kepada pejabat itu: “Apakah 
engkau telah bertemu dengan Khalifah Umar bin Khaththab di Madinah?” 
Pejabat Kufah itu menjawab: “Ya. Aku telah bertemu dengannya.” Akhirnya 
Uwais pun memohonkan ampun untuk pejabat Kufah tersebut. Setelah 
itu, Uwais dikenal oleh masyarakat luas, tetapi ia sendiri tidak berubah 
hidupnya dan tetap seperti semula. Usair berkata: “Maka aku memberikan 
Uwais sehelai selendang yang indah, hingga setiap kali orang yang 
melihatnya pasti akan bertanya: “Dari mana Uwais memperoleh selendang 
itu?” ( Hadits  Muslim Nomor 225)
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Aktivitas Peserta Didik: 
1.  Bacalah hadits di atas dengan baik. Carilah pesan yang terkandung 

dalam hadits tentang Uwais al-Qarni!
2. Hasil dari bacaan tersebut, silakan dipresentasikan di depan kelas.

Aktivitas  9.4

Manfaat Hormat dan Patuh kepada Orang Tua
Di bawah ini di antara manfaat hormat dan patuh kepada  orang tua.
a. Berbuat baik kepada  orang tua merupakan amalan yang 

utama. Dalam beberapa ayat  Al-Qur’an, perintah berbuat baik 
disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah Swt. Bahkan 
dalam hadits Nabi Muhammad Saw., berbuat baik kepada  orang 
tua termasuk amalan utama yang dicintai Allah Swt., setelah 
amalan shalat pada waktunya;

b. Berbuat baik kepada  orang tua mengantarkan kita mendapatkan 
ridha dari Allah Swt. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi 
Muhammad Saw., bahwa ridha Allah terletak pada ridha  orang 
tua;

c. Berbuat baik kepada  orang tua dapat menghindari dari murka 
Allah Swt. karena murka Allah terletak pada murka  orang tua 
sebagaimana dalam hadits yang sudah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya;

d. Salah satu sebab diampuni dosanya. Hal ini sesuai dengan 
hadits Nabi Muhammad Saw. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. 
bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. dan 
berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya telah menimpa kepadaku 
dosa yang besar, apakah masih ada pintu taubat bagi saya? Maka 
Rasulullah bersabda: “Apakah ibumu masih hidup? berkata dia: 
“Tidak.” Bersabda Rasullah Saw: “Kalau bibimu masih ada?” dia 
berkata: “Ya”, bersabda Rasulullah: “Berbuatlah baiklah kepadanya.” 
(H.R. Tirmidzi)

e. Berbuat baik kepada  orang tua menjadi sebab masuknya ke 
surga. Hal ini sesuai hadits Nabi Muhammad Saw. “Dari Mu’awiyah 
bin Jahimah r.a. Bahwasanya Jahimah datang kepada Rasul Saw. 
kemudian berkata: “Wahai Rasulullah, saya ingin (berangkat) 
untuk berperang dan saya datang (ke sini) untuk minta nasehat 
pada Anda. Maka Rasulullah Saw. bersabda: “Apakah kamu masih 



Kelas XI SMA/SMK 255

memiliki Ibu?” Berkata dia: “Ya”. Bersabda Rasulullah Saw.: “Surga itu 
di bawah telapak kakinya.” (H.R. an-Nasai) 

2. Hormati dan Patuhi Guru
Dengan kata lain,  guru mempunyai dua tugas yang mulia, 

yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan  membentuk karakter 
peserta didik. Dalam kajian Islam,  guru disebut dengan murabbi, 
mu’alim, dan mu’addib. Chabib Thoha memberikan pengertian 
murabbi adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat rabbani 
yaitu nama bagi orang-orang yang bijaksana dan terpelajar dalam 
bidang pengetahuan. Sedangkan mu’alim bersifat pemberian 
atau penyampaian pengertian, pengetahuan atau keterampilan. 
Sementara mua’adib adalah memberi adab dan mendidik peserta 
didik. Antara ketiga hal tersebut, seharusnya menjadi satu kesatuan 
yang harus dimiliki  guru. 

Melihat tugas yang mulia tersebut, pakar pendidikan Islam, 
Muhammad Athiyyah al-Abrasyi menyamakan dengan ‘ulama. 
Posisi ulama sendiri ditegaskan dalam Q.S. Fathir/35: 28.
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Gambar 9.6 Guru sedang mengajar peserta didik di kelas
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Artinya:

Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak 
yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-
macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang 
takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, 
Maha Pengampun. (Q.S. Fatir/35: 28).

Guru adalah pewaris para nabi. Mengapa? Karena melalui 
 guru, ilmu yang para nabi, disampaikan  kepada umat manusia. 
Bahkan ulama klasik, al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumudin 
menegaskan: “Seseorang yang berilmu kemudian bekerja dengan 
ilmunya, dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit. Ia 
ibarat matahari yang mencahayai dirinya  sendiri dan menyinari 
orang lain, ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain 
dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, 
sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang 
sangat penting, hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun 
dalam tugasnya.”

Penyair Syauqi sendiri mengapresiasi posisi  guru yang 
sangat mulia sebagaimana dalam syairnya: “Berdiri dan hormatilah 
 guru dan berilah ia penghargaan. Seorang  guru itu hampir saja 
merupakan seorang rasul.”

 Guru menurut Muhammad Athiyyah al-Abrasyi adalah abu 
al-ruh (bapak rohani) bagi peserta didik. Mereka yang membentuk 
karakter peserta didik untuk taat kepada Allah (shaleh spiritual) 
dan berbuat baik kepada diri sendiri maupun sesama manusia 
(saleh sosial). Hal senada juga diungkapkan Ibnu Miskawaih, 
 guru berfungsi sebagai  orang tua/bapak ruhani, orang yang 
dimuliakan, dan kebaikan yang diberikan adalah kebaikan ilahi. Ia 
mengantarkan peserta didik menjadi arif, menunjukkan kehidupan 
dan kenikmatan yang abadi, yaitu di surga. 

Dalam hubungannya dengan  guru, perlu menyimak yang 
diungkapkan Ali bin Abi Thalib, “Siapa yang pernah mengajarkan 
aku satu huruf saja, maka aku siap menjadi budaknya.” Karenanya, 
Ali bin Abi Thalib dijuluki dengan bab al-ilmi (pintunya ilmu). Ali 
bin Abi Thalib belajar langsung kepada Nabi Muhammad Saw. 
Menurut Ali Muhammad ash-Shallabi, Ali bin Abi Thalib gemar 
bertanya untuk mencari ilmu dan tidak pernah menyia-nyiakan 
untuk selalu berada di sisi Nabi. 
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Menurut Ali, apabila bertanya, maka diberikan apa yang 
ditanyakan. Sebaliknya, kalau diam, maka tidak akan mendapatkan 
sesuatu. Dalam keadaan tertentu, Ali merasa malu bertanya 
kepada Rasulullah Saw., padahal ia ingin bertanya, maka ia pun 
meminta kepada sahabat yang lain untuk menanyakan apa yang 
ingin ditanyakan kepada Rasulullah. 

Kemudian, kita juga perlu belajar dari Abdurrahman bin al-
Qasim, murid Imam Malik. Ia mengatakan, “Aku mengabdi kepada 
Imam Malik selama dua puluh tahun, dua tahun di antaranya 
untuk mempelajari ilmu dan delapan belas untuk mempelajari 
adab. Seandainya saja aku bisa jadikan seluruh waktu tersebut 
untuk memperbaiki adab.”

 Aktivitas Peserta Didik: 
1. Buatlah Quote atau kata mutiara tentang menghormati  guru di HP 

Anda
2. Presentasikan hasil kerja di depan kelas
3. Setelah dibahas, silahkan hasilnya dikirim ke HP  guru dan 5 grup 

media sosial yang Anda punya

Aktivitas 9.5

a. Manfaat Hormat dan Patuh Kepada Guru
Di antara manfaat hormat dan patuh kepada  guru adalah.
1) Ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat baik bagi diri 

sendiri maupun orang lain. 
2) Memudahkan dalam memahami materi pembelajaran yang 

sedang dipelajari. Karena dengan hormat dan patuh kepadanya, 
maka  guru dengan senang hati menjelaskan materi pembelajaran.

3) Guru akan selalu mendoakan peserta didik dalam setiap doanya 
agar diampuni segala dosanya dan diberi kemudahan dalam 
menjalankan amanah. 

b. Cara Berbakti kepada Orang Tua
Di bawah ini adalah cara berbakti kepada  orang tua. Dalam 

berbakti kepada  orang tua dibagi menjadi dua, yaitu  orang tua yang 
masih hidup dan  orang tua yang sudah meninggal dunia. Di bawah ini 
adalah penjelasannya:
1) Di antara cara berbakti kepada  orang tua yang masih hidup dalam 
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kehidupan sehari-hari adalah:
a) sebelum berangkat sekolah bersalaman dengan  orang 

tua, mohon doa restunya;
b) bertutur kata yang sopan dengan kedua  orang tua baik di 

rumah maupun di luar rumah;
c) bersikap santun kepada  orang tua baik di rumah maupun 

di luar rumah;
d) membantu kedua  orang tua di rumah, misalnya: menyapu;
e) melaksanakan amanah  orang tua untuk belajar dengan 

giat;
f ) mengikuti keinginan dan saran  orang tua dalam aspek 

kehidupan, tentunya dengan catatan selama keinginan 
tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam;

g) mendoakan kedua  orang tua, minimal setelah salat wajib;
h) merendahkan diri di hadapan  orang tua dengan penuh 

kasih sayang;
i) mendahulukan berbakti kepada ibu setelah itu baru ayah. 

2) Di antara cara berbakti kepada  orang tua yang sudah 
meninggal dunia adalah:
a) merawat jenazahnya dengan baik, yaitu memandikan, 

mengafani, menshalati, dan menguburkan;
b) mendoakan  orang tua, semoga diampuni segala dosanya;
c) menjaga nama baik  orang tua dengan selalu berbuat baik;
d) melaksanakan amanah  orang tua untuk belajar yang 

sungguh-sungguh;
e) menjalin silaturrahim yang sudah dijalin  orang tua waktu 

masih hidup;
f ) menunaikan janji kedua  orang tua, selagi tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam;

c. Cara Berbakti kepada Guru
Dalam berbakti kepada  guru dibedakan menjadi dua, yaitu 

pertama,  guru yang sekarang masih mengajar di sekolahmu dan 
kedua,  guru yang pernah mengajarmu pada jenjang sebelumnya. 
Dari keduanya akan dijelaskan sebagai berikut.
1) Di antara cara berbakti kepada  guru yang masih mengajar  di 

sekolahmu, adalah:
a) saat bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah, 

menyampaikan senyum, salam, dan sapa;
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b) membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas, 
misalnya menghapus tulisan di papan tulis;

c) memperhatikan  guru saat menjelaskan materi 
pembelajaran;

d) apabila bertanya, disampaikan dengan cara yang santun;
e) melaksanakan tugas pelajaran dengan sebaik-baiknya.  

2) Di antara cara berbakti kepada  guru yang pernah mengajar 
pada jenjang sebelumnya adalah:
a) apabila bertemu menyampaikan senyum, salam, dan sapa;
b) bertutur kata dan bersikap sopan dan santun;
c) menjalin silaturrahim;
d) mendoakannya semoga selalu diberi kesehatan, 

kemudahan, dan kesuksesan;
e) melaksanakan amanah yang diberikan untuk menjadi 

anak yang shaleh dan shalehah.    

Aktivitas Peserta Didik: 
1. Buatlah tiga contoh perilaku yang menunjukkan berbuat baik 

kepada  orang tua baik yang masih hidup atau sudah meninggal 
dunia dan hormat dan patuh kepada  guru

2. Presentasikan hasil kerja individu di depan kelas

Aktivitas 9.6

E.   Penerapan  Karakter

Setelah mempelajari materi tentang hormati dan patuhi  orang 
tua dan  guru, diharapkan peserta didik  dapat menerapkan karakter 
dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut.

No.  Butir Sikap Nilai  Karakter

1. Bertutur kata dengan baik kepada  orang tua Tanggung jawab

2. Bersikap sopan kepada  orang tua Tanggung jawab

3. Membantu membersihkan rumah Tanggung jawab
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No.  Butir Sikap Nilai  Karakter

4.
Mohon doa restu kepada  orang tua sebelum 
berangkat

Religius

5. Menjaga nama baik  orang tua  Tanggung jawab

6.
Saat bertemu dengan  guru senyum, salam, dan 
sapa

Tanggung jawab

7. Membersihkan kursi dan meja di kelas Tanggung jawab

8.
Datang ke sekolah sebelum jam pelajaran 
dimulai 

Tanggung jawab

9. Memperhatikan  guru saat menjelaskan Tanggung jawab

10.
Mengerjakan tugas  guru dengan sebaik-
baiknya

Tanggung jawab

F.   Khulasah

1. Islam mengajarkan agar anak berbakti kepada  orang tua. 
Setidaknya, perintah berbakti  orang tua tercantum di dalam Q.S. 
al-Isra/17: 23;

2. Guru adalah sosok yang dihormati dan dipatuhi. Posisi  guru 
laksana ulama, sebagai pewaris para Nabi dalam menyampaikan 
risalah. Guru selain sebagai penyampai materi pembelajaran juga 
membentuk karakter peserta didik;

3. Bentuk berbakti kepada  orang tua dibedakan menjadi dua, yaitu 
berbakti kepada  orang tua yang masih hidup dan  orang tua yang 
sudah meninggal dunia;

4. Bentuk berbakti kepada  guru dibedakan menjadi dua, yaitu  guru 
yang sekarang masih mengajar dan  guru yang sudah selesai 
mengajar. 
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G. Penilaian

1.    Cermin Diri
Petunjuk Mengerjakan
Jawablah keterangan di bawah sesuai dengan kondisi yang ada 
dengan mencentang di kolom!

No Keterangan 
Nilai

1 2 3 4

1.
Meminta doa restu kepada  orang tua sebelum 
berangkat sekolah

2. Membantu membersihkan rumah

3. Bertutur kata dengan baik kepada  orang tua

4. Bersikap dengan sopan kepada  orang tua

5. Mendoakan  orang tua

6.
Melaksanakan senyum, salam, sapa kepada 
 guru 

7. Memperhatikan penjelasan  guru

8. Merapikan meja dan kursi di kelas

9. Mengumpulkan tugas dari  guru dengan baik 

10. Mematuhi tata tertib di sekolah

Keterangan:
1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang
3 = sering

2.   Uji Pengetahuan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang (X) pada A atau B 
atau C atau D atau E!

1.  Sering seorang siswa membeda-bedakan fungsi antara orang  tua 
dan guru,  padahal fungsi keduanya hampir sama. Di bawah ini adalah 
persamaan fungsi orang  tua dan guru  yang sama, kecuali...
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A.  mendidik dan mengajari  
B.  mencukupi kebutuhan  
C.  membina dan merawat 
D.  melatih sehingga ia mandiri
E.  menjadi tempat curhat

   
2.  Di bawah ini adalah perilaku berbuat baik kepada orang  tua yang 

menurut Q.S. al-Isrā/17: 23 adalah ....
A.  bernazar untuk memenuhi janji  
B.  melaksanakan salat   
C.  membantu pekerjaan orang  tua
D.  melaksanakan wasiat
E  bertutur kata dengan baik

3.  Di bawah ini yang merupakan bentuk hormat dan patuh kepada guru 
 adalah, kecuali….
A.  memberikan salam dan bersalaman saat bertemu dengan guru 
 B.  menghormati dan mengikuti nasihatnya 
C.  mengamalkan ilmunya saat ada wartawan
D.  berkomunikasi dengan guru  dengan santun dan lemah lembut
E.  tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru

 4. “Rida Allah Swt. ada pada rida orang  tua, dan murkanya Allah ada pada 
murka orang  tua.” Maksud hadits tersebut adalah ....
A.  kalau ingin mendapatkan rida orang  tua, harus taat kepada Allah
B.  kalau ingin mendapat murka Allah, sayangi orang  tua
C.  kalau ingin mendapat rida Allah, hormati orang  tua
D.  kalau ingin dicintai Allah, jauhilah orang  tua
E.  kalau ingin masuk surga, ciumlah kaki orang  tua

5. Fathimah, pelajar SMA di Kota Semarang. Meskipun mempunyai 
pembantu, dia setiap pagi menyapu halaman rumah, kamar, dan ruang 
tamu serta mencuci piring. Sepulang sekolah, setelah mengerjakan PR 
dari guru,  dia membantu melayani pembeli di toko milik orang tuanya. 
Perilaku Fathimah dikategorikan dengan….     
A.  birrul walidain   D.  uququl walidain
B.  birrul ustadzain   E.  uququl ustadzaini 
C.  birrul syaikhani
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 6. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Ahmad selalu salat berjamaah di mushala dan patuh nasehat orang 

tuanya
2) Yuli hanya membantu pekerjaan ibunya tanpa menghiraukan 

bapaknya.
3) Ima mengucapkan salam kepada orang tuanya ketika keluar rumah 
4) Kamila mengikuti nasehat orang tuanya untuk rajin mengaji.
5) Sinta menyapu halaman ketika diberi hadiah orang tuanya
6) Na� sah belajar karena diberi uang orang tuanya
 Dari pernyataan di atas yang termasuk perilaku patuh dan hormat 

kepada orang  tua ditunjukkan  pada nomor…. 
A.  1), 3), dan 4)   D.   2), 5), dan 6)  
B.  1), 4), dan 6)   E.   4), 5), dan 6)  
C.  1), 5), dan 6)

7.  Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!
1) Membungkukkan badan di hadapan guru
2 ) Bersembunyi ketika berjumpa dengan guru
3 ) Mengucapkan salam ketika berjumpa dengan guru
4 ) Selalu terlambat masuk kelas dan membolos bila perlu 
5) Mengerjakan PR yang diberikan oleh guru  sesuai dengan ketentuan
 Dari pernyataan tersebut yang merupakan hormat pada guru  yaitu 

nomor …
A.  1), 2) dan 4)   D. 2), 3) dan 4) 
B.  1), 2) dan 3)   E. 2), (3) dan 5)  
C. 1), 3) dan 5)

8.  Di bawah ini adalah amalan yang dicintai Allah Swt. secara urut dalam 
hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Bukhari adalah ….
A. shalat pada waktunya, berbakti kepada orang  tua, dan berjuang di 

jalan Allah
B.  shalat pada waktunya, berjuang di jalan Allah, dan berbakti kepada 

orang  tua
C. berbakti kepada orang  tua, shalat pada waktunya, dan berjuang di 

jalan Allah
D. berbakti kepada orang  tua, berjuang di jalan Allah, dan shalat pada 

waktunya
E.  berbakti kepada orang  tua, puasa ramadhan, dan shalat pada 

waktunya
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9.  Dalam Q.S. Fāthir/35: 28, disebutkan bahwa hamba yang takut kepada 
Allah Swt. adalah….
A.  dokter   D.   pemimpin yang adil
B.  hakim   E.   ulama
C.  insinyur

10. Seorang penyair Syauki menyebutkan dalam syairnya, ““Berdiri dan 
hormatilah guru  dan berilah ia penghargaan…” Dalam lanjutan syairnya, 
ia memposisikan sosok guru  hampir saja merupakan seorang ….
A.  ulama   D.   rasul
B. dokter   E.    pemimpin
C.  insinyur

B.   Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1. Mengapa pelajar perlu berbakti kepada orang  tua?
2. Mengapa pelajar perlu hormat dan patuh kepada guru
 3. Apa manfaat berbakti kepada orang  tua?
4. Perhatikan narasi berikut ini!

Habib dan Anton adalah pelajar SMA/SMK kelas XI. Saat gurunya 
mengajar di kelas, dia selalu mendengarkan dengan baik. Semua 
tugas yang diberikan dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Saat 
bertemu di jalan, Habib mengucapkan salam dan bersalaman dengan 
gurunya. Sementara itu, Anton saat guru  mengajar sering asyik dengan 
HP androidnya. Tugasnya pun dikerjakan asal-asalan dan mundur 
dari jadwal yang ditetapkan. Ketika bertemu dengan guru  yang 
mengajarnya, dia berlari untuk mengucapkan salam dan bersalaman, 
tetapi saat bertemu guru  yang tidak mengajar di kelasnya dia cuek.

Dari narasi di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini!
a.    Bagaimana pendapatmu tentang sikap Habib dan Anton?
b.   Apa yang harus dilakukan oleh Habib dan Anton?

5. Bagaimana bentuk penerapan berbakti kepada orang  tua dalam 
kehidupan sehari-hari?
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3.  Aktif Terampil

    

Aktivitas Peserta Didik
1.  Guru membagi peserta didik menjadi empat kelompok dengan 

pembagian tema sebagai berikut: 
     a) hormat dan patuh kepada  orang tua
     b) hormat dan patuh kepada  guru
     c) cara berbakti kepada  orang tua
     d) cara berbakti kepada  guru 
2. Untuk masing-masing kelompok, buatlah sesuai dengan tema di 

atas dalam bentuk sebagai berikut, untuk kelompok  a) puisi, b) 
lagu, c) pantun, d) drama 

3. Hasil kerja kelompok silakan dipresentasikan di depan kelas! 

Aktivitas  9.7
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Hidup Berkah dengan 
 Ekonomi Islam

BAB
10
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Hidup Berkah 
dengan  Ekonomi Islam10

BAB

A.   Ayo...Kita Membaca Al-Qur’an! 

Al-Qur’an adalah petunjuk untuk umat manusia. Karenanya, mari 
kita membiasakan berinteraksi dengan Al-Qur’an. Di antara caranya 
dengan membiasakan membaca  Al-Qur’an dengan tartil sebelum 
mulai pembelajaran. Semoga dengan pembiasaan ini, Allah Swt. selalu 
memberikan kemudahan dalam memahami materi ini dan mendapatkan 
ridha-Nya. Ámín.

Aktivitas Peserta Didik: 
Bacalah Q.S. Al-Mutha� � n/83: 1-6 di bawah ini bersama-sama dengan 
tartil!

٢ۖ
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ُ
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ّ
ُمَطف

ْ
ل
ّ
�ِ 

ٌ
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ُ
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َ
�
َ
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َ
ِ�ُ�ْون ْ�

ُ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
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ِفْي�/٦:٨٣-١) ِ
ّ
ُمَطف

ْ
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َ
ِمْيَ�٦ۗ (ا

َ
ٰعل

ْ
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Aktivitas 10.1
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B.    Infogra� s
            

C.     Tadabbur
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Amatilah gambar di bawah ini!

Aktivitas Peserta Didik
Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas dihubungkan 
dengan Ekonomi Islam?

Aktivitas 10.2

 

D.  Wawasan Islami

Sekarang ini ekonomi Islam berkembang di dunia nonIslam, seperti di 
Inggris, Singapura, dan lainnya. Kita harus semakin terbuka dan bisa mengerti 
bahwa ekonomi Islam memang sudah saatnya dikaji dan dikembangkan 
serta diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi solusi ekonomi yang 
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bisa diandalkan. Keandalan ekonomi Islam juga sudah mulai diakui oleh 
bank-bank konvensional. Hal ini dibuktikan bank konvensional membuka 
divisi bank Syari’ah. Bank Syari’ah adalah salah satu bentuk jenis ekonomi 
Islam. Dalam transaksi ekonomi Islam harus halal, baik barang yang dijual 
belikan maupun cara mendapatkannya dan thayyib (baik untuk dikonsumsi).  
Karenanya, mari kita belajar tentang ekonomi Islam.

Pengertian Ekonomi Islam
Ekonomi Islam dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah al-mu’amalah 

al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan 
manusia mengenai hidupnya. Ekonomi Islam bukan lahir sebagai suatu 
disiplin ilmu tersendiri, melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai 
ajaran yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas 
manusia, termasuk ekonomi. Karena sudah menjadi bagian dari agama 
Islam, maka ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani 
dan Insani. Rabbani karena sarat dengan arahan dari nilai-nilai Ilahiah. 
Sedangkan ekonomi Islam dikatakan sebagai ekonomi insani, karena sistem 
ekonominya dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. 

Adapun prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam menurut Muhammad 
Sya� i Antonio (2001) adalah sebagai berikut.

a)  Pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah Swt. 
Kepemilikan manusia adalah bersifat relatif, sebatas melaksanakan 
amanah mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya 
(silahkan dibaca: Q.S. al-Baqarah/2: 84)

b)  Status harta yang dimiliki manusia adalah: 
1) harta sebagai amanah dari Allah Swt. mengharuskan manusia 

melaksanakannya dengan baik dan benar agar harta tersebut 
dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat (silahkan dibaca: 
Q.S. Al-Anfaal/8: 27); 

2) harta sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. Jika harta tersebut 
menempatkan dirinya pada predikat mampu, maka ia wajib untuk 
memberikan sebagian dari harta tersebut kepada orang yang tidak 
mampu (silahkan dibaca: Q.S. al-Isra/17: 26 - 27);   

3) harta sebagai ujian keimanan. Artinya, mampukah seseorang yang 
memiliki harta menjadikan hartanya bermanfaat bagi dirinya, 
orang lain, dan alam (silahkan dibaca: Q.S. al-Anfal/8: 28).

c)  Kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (‘amal) 
atau mata pencaharian (ma’isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan 
(silahkan dibaca: Q.S. al-Baqarah/2: 267);
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d)  Dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan 
kematian, melupakan dzikrullah. Contohnya melupakah shalat dan 
zakat (silahkan dibaca: Q.S. al-Takatsur/102: 1 - 2);

e)  Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan  riba 
dan  jual beli barang yang dilarang atau haram (silahkan dibaca: Q.S. al-
Maidah/5: 90 - 91). 

Aktivitas Peserta Didik: 
1. Carilah Q.S. Al-Baqarah/2: 84, Q.S. al-Anfaal/8: 27, Q.S. al-Isra/17: 26 

- 27, Q.S. al-Anfal/8: 28, Q.S. al-Baqarah/2: 267, Q.S al-Takatsur/102: 
1 – 2, Q.S. al-Maidah/5: 90-91;

2. Masing-masing kelompok melalui juru bicaranya  
mempresentasikan maksud kandungan ayat tersebut 
dihubungkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam di depan 
kelas.

Aktivitas 10.3

Dalam pembahasan ekonomi Islam, yang akan dipelajari  adalah  jual 
beli,  khiyar,  riba, utang-piutang, sewa-menyewa, syirkah, perbankan syariah, 
dan asuransi syariah. Pembahasan masing-masing akan dijelaskan di bawah 
ini.

1. Jual Beli
a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bai’. Dalam 
Kitab Al-Mufradat � i Ghariibi al-Qur’an karya Ar-Raghib Al-Ashfahani 
dinyatakan bahwa  jual beli dalam bahasa Al-Qur’an dikenal dengan 
kata al-bai’ yang artinya memberikan barang dan mengambil harga 
nilai atau menjual. Dengan kata lain,  jual beli merupakan tukar-
menukarkan sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhaan antara 
keduanya. Sedangkan secara syara’,  jual beli adalah memindahkan hak 
milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan 
materi. 
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Di antara prinsip dalam  jual beli adalah keridhaan antara penjual 
dan pembeli. Hal ini termaktub dalam Q.S. an-Nisa/5: 29.
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ُ
َسك

ُ
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َ
ْوٓا ا

ُ
ُتل

ْ
� َتق

َ
ْمۗ  َو�

ُ
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ّ
ل�

َ
َرِحْيًما (ا

Artinya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah 
Maha Penyayang kepadamu (Q.S. al-Nisa/5: 29).

b. Dasar Naqli Jual Beli
Dasar naqli  jual beli adalah Q.S. al-Baqarah/2: 275

ٰبواۗ  ...  َم الّرِ َ�ْيَع َوَحرَّ
ْ
ِ ال

ّٰ
 اهللا

َّ
َ�ل

َ
َرْة/ ٢٧٥:٢)....َوا

َ
َبق

ْ
ل
َ
      (ا

Artinya:  “... Dan Allah telah menghalalkan  jual beli dan 
mengharamkan  riba... (QS. Al-Baqarah/2: 275)”
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Sedangkan dalam  Hadits Nabi Muhammad Saw. disebutkan:

ىُّ
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ا  
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ُسِئل َم 
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��َ  ُ ّٰ
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َ
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�
ُ
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ْ
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Artinya: “Dari Rifa’ah bin Ra� ’ berkata bahwa Nabi Muhammad 
SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik?. 
Nabi menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap 
perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan.” 
(HR. Al-Bazzar dan ditashihkan Hakim).

c.  Rukun Jual Beli
Rukun  jual beli adalah sebagai berikut:

1) Penjual dan pembeli
Syarat-syarat penjual dan pembeli adalah

a) berakal;
b) memiliki kemampuan memilih;
c) atas kehendak sendiri.

2) Barang yang dijual
Syarat barang yang dijual adalah

a) suci (halal dan baik);
b) bermanfaat;
c) milik orang yang melakukan akad;
d) mampu diserahkan oleh pelaku akad;
e) mengetahui status barang;
f ) barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan 

akad.
3) Alat tukar untuk membeli. Sekarang ini alat tukar yang sah adalah 

berupa uang, kalau di Indonesia menggunakan uang rupiah. 
Sedangkan di luar negeri, alat tukarnya, menyesuaikan dengan 
mata uang masing-masing negara. 

4) Ijab Qabul
 Ijab adalah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas, 
misalnya: “Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian” 
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atau “Ini barang untukmu dengan harga sekian. ”Sedangkan qabul 
adalah kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan barang 
secara jelas. Contohnya: “Saya menerima atau rela atau setuju atau 
mengambil atau menerima pemilikan barang ini dengan harga 
sekian.”  

Apabila ada orang menjual barang yang telah diakad oleh pihak 
lain hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi 
Muhammad Saw.: “Janganlah diantara kamu menjual barang yang 
telah diakad pihak lain.” (HR. Ahmad dan an-Nasai).  

Aktivitas Peserta Didik: 
1. berbagi peran: ada yang menjadi penjual dan ada yang menjadi 

pembeli baik secara tradisional dan online.
2. peserta didik memperagakan praktik  jual beli yang sah menurut 

Islam.
3. peserta didik yang lain mengamati dan memberikan umpan balik.

Aktivitas 10.4

2. Khiyar
a.   Pengertian Khiyar

Yang dimaksud dengan  khiyar adalah boleh memilih antara 
dua, meneruskan akad  jual beli atau mengurungkan (menarik 
kembali, tidak jadi  jual beli). Pertanyaannya, mengapa ada  khiyar? 
Maksudnya agar kedua belah pihak yang  jual beli dapat memikirkan 
kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Selain itu supaya tidak ada 
penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.

b. Jenis-Jenis Khiyar
Khiyar dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: khiyar majlis, syarat, dan aibi. 

Masing-masing khiyar akan dijelaskan sebagai berikut:
1) Khiyar Majlis

Maksud  khiyar majlis adalah pembeli dan penjual boleh 
memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap 
berada di tempat  jual beli. Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Dua 
orang yang berjual beli boleh memilih (akan meneruskan  jual beli 
mereka atau tidak) selama keduanya belum berpisah (HR. Bukhari 
 Muslim).”
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2)  Khiyar Syarat
Maksud  khiyar syarat adalah  khiyar dijadikan syarat 

sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang. Contohnya, 
penjual mengatakan: “Saya jual barang ini dengan harga sekian 
dengan syarat  khiyar dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari.” 
Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Engkau boleh  khiyar pada 
segala barang yang telah Engkau beli selama tiga hari tiga malam.” 
(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

3)  Khiyar ‘Aibi (cacat)
Maksud dari  khiyar aibi adalah pembeli boleh 

mengembalikan barang yang dibelinya, apabila pada barang 
tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitasnya. 
Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Aisyah telah meriwayatkan, 
“Bahwasanya seorang laki-laki telah membeli budak, budak itu 
tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa 
budak itu ada cacatnya, lalu dia adukan perkaranya kepada 
Rasululllah Saw. keputusan dari beliau, budak itu dikembalikan 
kepada si penjual. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi). 

Dalam jual beli ada istilah tanajusi (konspirasi menipu 
pembeli). Tanajusi yaitu menambah nilai atau harga barang 
melalui orang lain yang sudah ditatar /dilatih sebelumnya. 
Maksudnya agar harga barang menjadi naik atau mahal, 
sedangkan orang dilatih tersebut hanya bersandiwara ingin 
melakukan pembelian atas barang tersebut. Tujuannya untuk 
menipu pembeli yang sedang menawar agar membeli dengan 
harga yang lebih tinggi dari sebenarnya. Dalam Hadits Nabi 
Muhammad Saw. Yang diriwayatkan Bukhari Muslim disebutkan 
bahwa Rasulullah melarang melakukan tanajusi (konspirasi).

3.  Utang Piutang
 a. Pengertian  Utang Piutang

Maksud utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada 
seseorang dengan perjanjian, dia akan membayar yang sama dengan 
itu. Misalnya, A utang uang kepada B sebesar 500.000, maka A harus 
mengembalikan uang tersebut kepada B dengan waktu yang telah 
disepakati. 

b. Dasar Naqli
Adapun dasar naqli utang piutang adalah Q.S. al-Maidah/5: 2
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ِ�ّ�ِ َوالت

ْ
� ا�

َ
 …َوَتَعاَوُنْوا َ��

ماِۤئَدة/ ٥: ٢)
ْ
ل
َ
اِب (ا

َ
ِعق

ْ
َ َشِدْيُد ال ّٰ

 اهللا
َّ

ۗ ِان َ ّٰ
وا اهللا

ُ
َۖواتَّق

Artinya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 
siksaan-Nya. ” (Q.S. al-Maidah/5: 2)

Kemudian ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw. 
Dari Ibnu Mas’ud, “Sesungguhnya Nabi Saw. telah bersabda, “Seorang 
muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah 
bersedekah kepadanya satu kali.” (HR. Ibnu Majjah) 

c.  Rukun Utang-Piutang 
Adapun rukun utang piutang 

1) yang berutang dan yang berpiutang,
2) barang yang diutangkan,
3) lafadz (kalimat mengutangi). Contohnya: “Saya beri utang ini 

kepada engkau.” Jawab yang berhutang, “Saya berutang kepada 
engkau sebesar 1 juta akan dibayarkan bulan depan.”    
Catatan: Apabila memberi kelebihkan dari utang, dan kelebihan 
itu memang kemauan yang berutang serta tidak atas perjanjian 
sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang 
mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang 
membayar utang.

Orang yang meminjam berkewajiban untuk megembalikan barang 
pinjaman setelah dia mendapatkan manfaat yang diperlukan. 
Firman Allah Swt. “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar 
menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimnya.” (QS. 
An-Nisa’/4: 58)

4. Riba
a.    Pengertian Riba

Istilah  riba berasal dari bahasa arab, yaitu ziyadah artinya 
tambahan. Sedangkan secara istilah,  riba adalah akad yang terjadi 
dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya 
menurut aturan syara’ atau terlambat menerimanya.
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Larangan  riba terdapat dalam Q.S. Ali Imran/3: 130

وا
ُ
اتَّق وَّ ًةۖ 

َ
ٰضَعف مُّ ا 

ً
ْضَعاف

َ
ا ٰبٓوا  الّرِ وا 

ُ
�
ُ
�

ْ
َتأ  �

َ
� َمُ�ْوا 

ٰ
ا  �َْ��ِ

َّ
ا� يَُّها 

َ
 يٰٓا

(٣ : ١٣٠/ 
ْ

ِل ِعْمَران
ٰ
ۚ (ا

َ
ِلُحْون

ْ
ْم ُتف

ُ
ك

َّ
َع�

َ
َ ل ّٰ
اهللا

Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan 

 riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung.” (Q.S. Ali Imran/3: 130).

Aktivitas Peserta Didik: 
1. Carilah dalil naqli tentang larangan  riba selain dalam Q.S. Ali 

Imran/3: 130 dan hadits terkait
2.  Hasil dari pencariannya, presentasikan di depan kelas

Aktivitas 10.5

b.    Dasar Naqli Riba
Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Swt. Adapun 

dasar hukumnya adalah sebagai berikut.

َرة / ٢: ٢٧٦ )
َ
َبق

ْ
ل
َ
ِتۗ ... ( ا

ٰ
َدق ٰبوا َوُيْرِ�� الصَّ ِ الّرِ

ّٰ
َيْمَحُق اهللا

Artinya: ”Allah memusnahkan  riba dan menyuburkan sadakah.” 
(Q.S. al-Baqarah/2: 276)
-    Larangan menggunakan hasil  riba.

ُتْم
ْ
�
ُ
 ك

ْ
ٰبٓوا ِان َ َوَذُرْوا َما َبِ�َ� ِمَن الّرِ ّٰ

وا اهللا
ُ
َمُ�وا اتَّق

ٰ
ِ��َْ� ا

َّ
يَُّها ا�

َ
 يٰٓا

َرْة / ٢٧٨:٢ )
َ
َبق

ْ
ل
َ
ْؤِمِنْيَ� (ا    مُّ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah 
kepada Allah dan tinggalkanlah sisa  riba (yang belum dipungut) 
jika kamu  orang-orang yang beriman.” (Q.S. al-Baqarah/2: 278)
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-    Riba sebagai harta yang tidak ada berkahnya. 

َيْرُبْوا ِعْنَد  �
َ

�
َ
ْمَواِل ا��َّاِس ف

َ
ا  ٓ�ْ�ِ  

۠
َيْ�ُبَوا

ّ
�ِ ًبا  ِرّ ْن  ّمِ َتْ�ُتْم 

ٰ
ا  َوَمٓا 

ْوم/٣٩:٣٠) رُّ
َ
ۚ    ... (ال ِ

ّٰ
 اهللا

Artinya:” Dan suatu  riba (tambahan) yang kamu berikan agar 
bertambah pada harta  manusia maka  riba itu tidak menambah di 
sisi Allah.” (Q.S. Ar-Rum/30 : 39)

    Sanksi  riba meliputi semua pihak yang terlibat 

ْ�ِه
َ
��َ ُ ّٰ

� اهللا
َّ
ِ َص�

ّٰ
 اهللا

ُ
َعَن َرُسول

َ
ُ َعْنُه ل ّٰ

   َعْن َ�اِبٍر َرِ��َ اهللا

 ُهْم َسَواٌء
َ

ال
َ
�ِتَبُه َوَشاِهَدْيِه َوق

َ
ُ� َو�

َ
َبا َوُمْوِ��  الِرّ

َ
مَّ آِ��

َ
 َوَسل

Artinya: Dari Jabir, r.a. ”Rasulullah melaknat orang  yang 
memakan  riba, yang  mewakilinya,  penulisnya,  dan  kedua  saksinya 
dan Rasul berkata: Mereka semua berdosa.”(HR.  Muslim)

-    Larangan Allah tentang  riba. 

وا
ُ
اتَّق ًةۖ وَّ

َ
ٰضَعف ا مُّ

ً
ْضَعاف

َ
ٰبٓوا ا وا الّرِ

ُ
�
ُ
�

ْ
� َتأ

َ
َمُ�ْوا �

ٰ
ِ��َْ� ا

َّ
يَُّها ا�

َ
 يٰٓا

( ٣ : ١٣٠ /
ْ

ِل ِعْمَران
ٰ
ۚ  (ا

َ
ِلُحْون

ْ
ْم ُتف

ُ
ك

َّ
َع�

َ
َ ل ّٰ
  اهللا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu 
memakan  harta   riba  dengan berlipat ganda dan bertaqwalah 
kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.” 
(Q.S. Ali Imran/3 : 130).

c. Macam-macam Riba
1) Riba Fadli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan 

tidak sama. Contoh: 2 gram emas ditukar dengan 2,5 gram emas 
atau  1 kambing besar ditukar dengan 1 kambing kecil.

(رواه مسلم)



Kelas XI SMA/SMK 279

2) Riba Qardhi, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi 
yang memberi utang. Contoh: A pinjam Rp 100.000 kepada B.  
Kemudian, saat A mengembalikan Rp 120.000 kepada B.

3) Riba Nasi’ah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari 2 orang yang 
mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan 
utangnya. Misalnya, Si  A  meminjam uang  Rp 100.000 kepada  Si 
B dengan  perjanjian waktu satu bulan, setelah jatuh tempo si B 
belum dapat mengembalikan, maka si B harus  mengembalikan  
Rp 150.000.   

4) Riba Yad, yaitu  riba dengan sebab perpisah dari tempat aqad  jual 
beli sebelum  serah  terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, 
seorang membeli 1 ton kacang hijau, setelah dibayar si penjual 
langsung pergi, sedangkan kacang hijaunya belum ditimbang  
apakah pas atau kurang.    

d.   Dampak Negatif adanya Riba
 Riba dalam kehidupan sehari-hari berdampak negatif, yaitu:

1) menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara orang 
kaya dan orang miskin;

2) memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena 
menghi-langkan rasa tolong-menolong; 

3) menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang 
tidak mampu bertambah  berat bebannya;

4) menimbulkan eksploitasi oleh pemegang modal besar (kaya) 
kepada orang  yang terdesak ekonominya.

5.   Sewa Menyewa
a.  Pengertian  Sewa Menyewa

Dalam kajian keislaman sewa menyewa disebut dengan istilah 
ijarah. Apa maksudnya? Secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajru 
yang berarti pengganti.  Sedangkan secara istilah Ijarah adalah akad 
atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai 
dengan kesepakatan. Dengan kata lain ijarah adalah jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan kompensasi. Manfaat di sini berupa 
manfaat atas barang. Misalnya: rumah yang dikontrakkan, mobil yang 
direntalkan. 

Pihak pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut 
dengan mu’ajjir. Adapun yang menyewa disebut dengan musta’jir. 
Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut ma’jur. Sedangkan jasa 
yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut ujrah. 
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b. Dalil Naqli Sewa Menyewa
   Dasar hukum sewa menyewa termaktub dalam QS. Al-Baqarah/2: 

233

ْم
ُ
ْ�ك

َ
��َ � ُجَناَح 

َ
�

َ
ف ْم 

ُ
�دَك

َ
ْو�

َ
ا ْ�َ�ْ�ِضُعْوٓا 

َ
�  

ْ
ن

َ
ا ْم  َرْدتُّ

َ
ا  

ْ
َوِان   .... 

َ ّٰ
 اهللا

َّ
ن

َ
ُمْوٓا ا

َ
َ َواْ�ل ّٰ

وا اهللا
ُ
َمْعُرْوِفۗ َواتَّق

ْ
َتْ�ُتْم ِبال

ٰ
ٓا ا ْمُتْم مَّ

َّ
 ِاَذا َسل

 َبِصْيٌ�
َ

ْون
ُ
 ِبَما َتْعَمل

Artinya:  
Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/2: 233).

Dalam surat yang lain juga ada yang menjelaskan tentang sewa 
menyewa, yaitu dalam QS. Asy-Syūra/43: 32 dan QS. Al-Qashash/28: 26-
27). Selain dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad 
Saw. yaitu: “Berikan upah buruh sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu 
Majjah). 

  
c. Rukun Ijarah

1)  Ada yang menyewa dan yang menyewakan 
Adapun syaratnya adalah:

a) berakal,
b) baligh,
c) kehendak sendiri (bukan dipaksa), dan
d) keduanya tidak bersifat mubadzir.

2)  Sewa
3)  Manfaat. Syarat manfaat adalah:

a)  manfaat yang berharga,
b)  keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang menyewakan
c)  diketahui kadarnya, dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, 

menyewa rumah satu tahun.
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d.  Syarat Sah Sewa
Sebuah akad sewa dinyatakan sah, jika memenuhi syarat sebagai 

berikut:
a. kedua belah pihak rela. Apabila ada salah satu pihak dipaksa 

untuk melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Hal ini 
termaktub dalam QS. An-Nisa’/4: 29;

b. mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna 
mencegah terjadinya � tnah;

c. barang yang menjadi obyek akad dapat diserahterimakan pada 
saat akad;

d. barang dapat diserahterimakan, termasuk manfaat yang dapat 
digunakan penyewa. 

e. manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan 
termasuk yang diharamkkan. 

6.   Syirkah
a.  Pengertian  Syirkah

 Syirkah, menurut bahasa, adalah ikhthilath (berbaur). Adapun 
menurut istilah syirkah ialah perserikatan yang terdiri atas dua orang 
atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. 
Para ahli � qih sepakat bahwa syirkah atau perseroan ialah perjanjian 
antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan 
tujuan untuk mencari keuntungan bersama.  Syirkah ini terbentuk 
tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta warisan.

b.  Dalil Naqli  Syirkah
Allah Swt. ber� rman: 

�َْ��ِ
َّ
� ا�

َّ
� َبْعٍض ِا�

ٰ
َ�ْبِ�ْ� َبْعُضُهْم َ��

َ
َطاِۤء ل

َ
ل ُ�

ْ
َن ا� ِثْيً�ا ّمِ

َ
 ك

َّ
 َوِان

ا ُهْمۗ (ص/٣٨:  ٢٤)  مَّ
ٌ

ِلْيل
َ
ِلٰحِت َوق وا الصّٰ

ُ
َمُ�ْوا َوَعِمل

ٰ
ا

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang 
lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih; 
dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shaad/38: 24). 

Kemudian dalam hadits Nabi Muhammad Saw. dari Saib r.a. 
dinyatakan bahwa ia berkata kepada Nabi saw.: “Engkau pernah 
menjadi kongsiku pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah 
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kongsiku yang paling baik. Engkau tidak menyelisihku, dan tidak 
berbantah-bantahan denganku.” (Shahih Ibnu Majah No. 1853)

c.  Rukun  Syirkah
1)   Rukun  Syirkah adalah:

a) Sighat (lafal aqad) 
b) Orang yang berserikat.
c) Pokok (modal) yang disepakati.

2)   Syarat  Syirkah
a) Sighat lafal, yaitu kalimat aqad  perjanjian dengan syarat 

mengandung arti  izin untuk membelanjakan barang 
syarikat. Contoh: Ijab: ”Kita bersyarikat pada barang ini dan 
saya izinkan engkau menjalankannya.” Qobul: ”Saya terima 
seperti apa yang engkau katakan tadi.” Dalam kehidupan 
modern lafal tersebut dengan menggunakan perjanjian 
yang disaksikan dengan akte notaris.

b) Orang (anggota) yang bersyarikat harus memenuhi syarat: 
sehat akal, baligh, merdeka, tidak dipaksa.

c) Pokok modal yang disepakati, disyaratkan:
1) modal berupa uang atau barang yang dapat ditimbang 

atau ditakar;
2) modal hendaklah dapat digabungkan sebelum aqad 

sehingga tidak dapat dibedakan lagi;
3) modal tidak harus sama, tetapi menurut permufakatan 

orang yang berserikat.

Macam-Macam Syirkah
Syirkah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu syirkah inān, wujuh, 

abdan, dan mufawadhah. Adapun penjelasannya sebagai berikut.
a) Syirkah inān

Yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara dua 
orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan 
modal dalam menjalankan suatu usaha. Apabila ada keuntungan 
atau kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan 
yang telah dibuat.  Dalam hadits qudsi disebutkan.

�
َّ
َص�  ِ

ّٰ
اهللا  

ُ
َرُسْول  

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق َعْنُه   ُ ّٰ

اهللا َرِ��ْ  ْيَرَة  ُهَر   ْ��ِ
َ
ا َعْن    

ْن ُ�
َ

ْم �
َ
َمال ْيِ� 

َ
ِ�ْيك ال�َّ  

ُ
اِلث

َ
ث َنا 

َ
أ  �

َ
َتَعا�  َ ّٰ

 اهللا
َ

ال
َ
:ق َم 

َّ
َوَسل ْ�ِه 

َ
��َ  َُ ّٰ

 اهللا
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ُبْو َداُوَد
َ
ِإَذا َ�اَنُه َخَرْجُت ِمْن َبْ�ِنِهَما  (َرَواُه ا

َ
َ�ُدُهَما َصاِحَبُه ف

َ
 ا

َ�اِكْم)
ْ
َوا�

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw. bersabda: Allah Swt, 
ber� rman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat  selama 
salah seorang diantaranya tidak  menghianati yang lain. Jika salah satu 
berkhianat, maka Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud dan Hakim)   

Contoh syrikah inan, yaitu: X dan Z adalah pengusaha jual beli mobil 
yang berbasis online. Mereka sepakat untuk menjalankan usahanya. 
Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 500 juta dan 
keduanya menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

b) Syirkah Wujuh
Syirkah wujuh adalah kerjasama dua orang atau lebih yang membeli 

sesuatu tanpa memiliki modal, hanya berpegang kepada nama baik dan 
kepercayaan pedagang. Contohnya: X dan Z adalah orang yang dipercaya 
oleh pengusaha untuk menjualkan produknya. Untuk pembayarannya, 
setelah barang laku dijual.  Kemudian untuk keuntungan dibagi dua. 
Sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang tersebut. 

c) Syirkah Abdan
Syirkah Abdan adalah kerjasama dua orang atau lebih sepakat untuk 

menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan hasilnya dibagi menurut 
kesepakatan. Hal-hal tersebut banyak dijumpai pada tukang kayu, tukang 
bangunan, tukang besi, tukang jahir, dan lainnya yang tergolong kerja 
dalam bidang jasa. Syirkah abdan ini juga disebut dengan syirkah kerja. 

Contoh X dan Z adalah tukang jahit mendapatkan pekerjaan untuk 
menjahit seragam di sebuah kantor. Dari kerjasama yang baik, jahitan 
tersebut dapat selesai tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Dari hasil 
tersebut, keuntungannya dibagi sesuai dengan   

d) Syirkah Mufawadhah
Syirkah mufawadhah menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalah 

kerjasama antara dua pihak atau lebih saling menjalin ikatan untuk 
bersama-sama melakukan suatu pekerjaan dengan syarat keduanya 
menyetorkan modal yang sama, melakukan pengelolaan yang sama di 
jalur yang sama dengan peran salah satu pihak dari keduanya bertindak 
selaku ka� l (penanggung jawab atas nama) bagi yang lain dalam urusan 
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membeli atau menjual barang. Maksud dari ka� l adalah setiap anggota 
syirkah turut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anggota 
syirkah yang lain, termasuk di dalamnya hak-hak ketika menjalankan 
usaha. Apa yang menjadi kewajiban salah seorang anggota syirkah, 
anggota yang lain turut menanggungnya. Apabila salah satu anggota 
berperan sebagai wakil, maka ia sekaligus berperan sebagai makful ’anhu 
(orang yang dijamin), sementara anggota lain berperan sebagai muwakil 
(orang yang mewakilkan) dan sekaligus ka� l. Dengan kata lain ka� l adalah 
penanggung jawab atas nama apa yang dilakukan oleh makful ’anhu/
wakilnya.

Selain bentuk kerjasama di atas, dalam � qih ada beberapa istilah 
sebagai berikut. 

1. Qirad (Mudharabah), yaitu pemberian modal dari seseorang kepada 
orang lain untuk berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi 
antara keduanya menurut perjanjian. Qirad pernah dicontohkan 
oleh Rasulullah Saw. ketika  beliau memperdagangkan modal dari 
Khadijah. Dalam kehidupan modern sekarang ini pemberi dan 
penerima modal dapat  berupa Bank. 

Rukun Qirad adalah
a. Modal, bisa berupa uang atau barang
b. Pekerjaan, bisa dagang atau sejenisnya
c. Ada ketentuan pembagian keuntunngan
d. Ada yang memberi modal ada yang menjalankan modal
e. Atas dasar suka rela

2. Musaqah (Paroan Kebun)
Musaqah ialah kerja sama antara pemilik kebun dengan 

pemelihara kebun dengan perjanjian bagi hasil (production sharing) 
menurut kesepakatan bersama. Rasulullah Saw. bersabda: Artinya: 
“Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. telah menyerahkan kebun 
beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan 
perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik 
buah-buahan maupun hasil tanaman (palawija). (HR.  Muslim)

3. Mukhābarah, yaitu kerja sama antara pemilik tanah (sawah) dengan 
penggarap tanah (sawah) dengan perjanjian bagi hasil menurut 
kesepakatan bersama dan apabila benihnya dari pemilik tanah; 

4. Muzaraah, yaitu kerja sama antara pemilik tanah dengan 
penggarap sawah apabila benihnya dari penggarap tanah (sawah). 
Praktek muzara’ah  pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat 
setelahnya. Bukhari dan Muslim  meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
bahwa Rasulullah memperkejakan penduduk Khaibar dengan upah 
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sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan yang bisa dihasilkan 
tanah Khaibar.

7.  Perbankan Syariah
Yang dimaksud 

dengan perbankan 
syariah adalah segala 
sesuatu yang menyangkut 
tentang bank syariah 
dan unit usaha syariah, 
mencakup kelembagaan, 
kegiatan usaha, serta 
tata cara dan proses 
dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya. Bank 
syariah adalah bank yang 
menjalankan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (UU No. 21 Tahun 
2008 Pasal 1 ayat 1 dan 2). Dalam bank syariah bebas dari  riba, tidak 
monopoli, dan transparan dalam pengelolaan keuangannya.  

Sekarang, apa perbedaan antara bank syariah dengan bank 
konvensional? Hal ini seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Di 
bawah ini akan dijelaskan perbedaan antara keduanya.

Unsur Bank Syariah Bank Konvensional

Akad dan 
Aspek 
Legalitas

Hukum Islam dan hukum 
positif

Hukum Positif

Struktur 
Organisasi

Ada Dewan Syariah Nasional 
(DSN) dan Dewan Pengawas 
Syari’ah (DPS)

Tidak ada 

Investasi Halal Halal dan haram

Prinsip 
organisasi

Bagi hasil,  jual beli, dan sewa Perangkat bunga

Tujuan Pro� t dan falah oriented Pro� t oriented
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Hubungan 
nasabah

Kemitraan Debitur – kreditur

Sumber: Buku Aplikasi  Perbankan Syari’ah karya Lasmiyatun dan 
Ahmad Tau� k (2017) 

Pertanyaan berikutnya yang seringkali muncul di masyarakat 
adalah: apa perbedaan antara bagi hasil dan bunga? Adapun 
perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut.

No Bunga Bagi Hasil

1
Penentuan bunga dibuat pada 
waktu akad dengan asumsi haru 
selalu untung

Penentuan besarnya rasio 
atau nisbah bagi hasil 
dibuat pada waktu akad 
dengan berpedoman pada 
kemungkinan untung rugi

2 Besarnya persentase 
berdasarkan jumlah uang dan 
modal yang dipinjamkan 

Besarnya rasio bagi hasil 
berdasarkan pada jumlah 
keuntungan yang diperoleh

3 Pembayaran bunga tetap 
seperti yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan apakah proyek 
yang dijalankan oleh pihak 
nasabah untung atau rugi

Bagi hasil bergantung pada 
keuntungan proyek yang 
dijalankan, bila usaha merugi, 
kerugian akan ditanggung 
oleh kedua belah pihak

4 Jumlah pembayaran bunga 
tidak meningkat sekalipun 
jumlah keuntungan berlipat 
atau keadaan ekonomi sedang 
booming 

Jumlah pembagian laba 
meningkat sesuai dengan 
peningkatan jumlah 
pendapatan

Sumber: Buku Aplikasi Perbankan Syariah karya Lasmiyatun dan 
Ahmad Tau� k (2017)

Adapun produk jasa yang disediakan oleh bank syariah sebagai 
berikut .

a. Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan 
pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut 
rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh 
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oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan 
pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti 
penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. 

b. Musyarakah,  konsep ini diterapkan pada model partnership atau 
joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang 
disepakati, sedangkan kerugian akan dibagi berdasarkan rasio 
ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar 
dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan 
pengelolaan manajemennya, sedangkan mudharabah tidak ada 
campur tangan.

c. Murabahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk  jual beli. Bank 
akan membelikan barang yang di butuhkan pengguna jasa, 
kemudian men jualnya kembali ke pengguna jasa dengan 
harga yang dinaikkan sesuai dengan margin keuntungan 
yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur 
barang tersebut. Besarnya angsuran � at, sesuai  dengan akad di 
awal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah 
margin yang disepakati. Contoh: harga rumah sebesar 500 
juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar 
nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang 
disepakati di awal antara bank dan nasabah.  

d. Wadi’ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana di mana 
penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan 
sistem wadiah, bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, 
untuk memberikan bonus kepada nasabah.

e. Deposito mudharabah, nasabah menyimpan dana di bank dalam 
kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap 
dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank 
dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

8.  Asuransi Syariah
Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-

menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam 
bentuk asset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian 
untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai 
dengan syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001). 
Istilah lain Asuransi Syariah adalah takaful. Takaful secara bahasa artinya 
menjamin atau saling menanggung. Sedangkan secara istilah adalah 
saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu 
dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.  
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Dalil Naqlinya adalah Q.S. al-Maidah/5:2 
”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.” (QS. al-Maidah/5: 2)

Kemudian hadits Nabi Saw.:

َم:
َّ
ْ�ِه َوَسل

َ
��َ ُ َّ

� اهللا
َّ
ِ َص�

َّ
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ُ
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َ
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َ
: ق

َ
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َ
ْعَماِن ْبِن َ�ِ�يٍ� ق  َعِن النُّ
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ْ
 ا�

ُ
ِهْم َوَتَراُ�ِ�ِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثل ُمْؤِمِنيَ� ِ�� َتَواّدِ

ْ
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ُ
 َمَثل

� (َرَواُه َّ��ُ
ْ
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ْ
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َ
� �

َ
� ِمْنُه ُعْضٌو َتَدا�

َ
 اْشَت�

ُمْسِلٌم)

Artinya:  Dari Nukman Ibnu Basyir Rasulullah Saw. bersabda: 
“Perumpaman orang mukmin dalam kasih sayang mereka seperti satu 
tubuh, jika salah satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka seluruh 
anggota tubuh itu akan ikut merasakannya. (HR.  Muslim) 

Tiga prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah: 
a.  saling bertanggung jawab. Peserta asuransi setuju untuk saling 

bertanggung jawab dengan niat baik sebagai bagian dari 
ibadah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw.: 
“Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan 
setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah 
tanggung jawab kamu.” (HR. Bukhari  Muslim);

b.  saling bekerja sama dan membantu. Allah Swt. memerintahkan 
agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan dengan nilai 
tolong menolong (ta’awun) dalam kebajikan dan taqwa. Hal ini 
ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah/5: 2;

c.  saling melindungi. Peserta asuransi setuju untuk saling 
melindungi antara satu sama lain dari segala kesusahan, 
bencana, dan sebagainya. Keselamatan atau keamanan adalah 
keperluan asasi dalam kehidupan manusia. Haditst Nabi 
Muhammad Saw: Telah berkata kepada kami ‘Asim Ibnu Ali, telah 
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berkata kepada kami Ibnu Abi Zi’bin, dari Sa’id dari Ibnu Shuraih, 
sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Demi Allah Swt. tidak 
beriman, Demi Allah Swt. tidak beriman. Demi Allah Swt. tidak 
beriman, ditanya siapa ya Rasulullah: “Barang siapa yang tidak 
memberi perlindungan kepada tetangganya yang terhimpit.” (HR. 
Bukhari)

Sekarang, apa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi 
konvensional? Di bawah ini adalah perbedaan antara Asuransi Syariah 
dengan Asuransi Konvensional

No Aspek 
Perbedaan

Asuransi Syariah Asuransi Konvensional

1. Operasional Berasaskan ajaran 
Islam, seperti 
menghilangkan 
unsur-unsur yang 
diharamkan

Operasional perusahaan 
tidak dapat terhindar 
dari unsur yang dilarang 
ajaran Islam, seperti: 
al-gharar, al-maisir, dan 
 riba

2. Kontrak Didasari prinsip 
al-takaful dan al-
mudharabah

Berdasarkan pada 
perniagaan atau  jual 
beli

3. prinsip Saling jamin-
menjamin, kerja 
sama, dan saling 
membantu 
berlandaskan konsep 
tabarru’ di antara 
peserta

Tidak ada pengamalan 
tabarru’, hanya 
perjanjian ganti 
kerugian oleh 
perusahaan

4. Dewan 
Pengawas 
Syariah

Ada Tidak ada

5. Asas investasi 
dana

Sistem bagi hasil Peleburan dana 
berasaskan bunga 
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6. Dana yang 
terkumpul 
(premi)

Milik peserta Milik perusahaan 
asuransi

7. Keuntungan Dua keuntungan: 
Investasi dan 
bantuan manfaat 
keuangan

Satu keuntungan: uang 
pengganti

8. Asal uang yang 
diberikan

Dari tabarru’ Uang milik perusahaan

9. Keuntungan Dibagi kepada 
peserta asuransi 
sesuai dengan 
perjanjian akad al-
mudharabah

Seluruh keuntungan 
milik perusahaan

Disarikan dari Buku Pengantar Asuransi Syariah karya Nurul 
Ichsan Hasan (2014)

E.  Penerapan  Karakter

Setelah mengkaji materi tentang hidup berkah dengan Ekonomi 
Islam, diharapkan peserta didik  dapat dapat menerapkan karakter dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

No.  Butir Sikap Nilai  Karakter

1
Terbiasa bersikap jujur dalam kehidupan 
sehari-hari

jujur

2
Dapat bekerja sama dalam kebaikan 
dengan temannya 

tanggung jawab

3 Dapat dipercaya oleh  guru dan teman tanggung jawab

4 Disiplin dalam melaksanakan tugas disiplin

5 Mengerjakan tugas dengan kreatif  kreatif, kerja keras
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F.   Khulasah

1. Jual beli adalah menukar suatu barang atau uang dengan barang 
yang lain dengan cara aqad ijab-qobul; 

 2. Riba adalah tambahan pembayaran yang disyaratkan bagi salah 
seorang dari dua orang yang melakukan transaksi. Adapun bentuk 
 riba adalah: fadli, qardli, yad, dan nasi’ah;

 3.  Syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk 
menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari 
keuntungan bersama;

4. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang 
dikembangkan berdasarkan hukum Islam;

5. Prinsip dasar asuransi Islam  adalah kerjasama dan tolong 
menolong dalam kebaikan dan takwa.

G.   Penilaian

1.  Cermin Diri
Petunjuk Mengerjakan
Jawablah keterangan di bawah sesuai dengan kondisi yang ada 
dengan mencentang (√) di kolom!

No Keterangan 
Nilai

1 2 3 4

1 Melaksanakan Salat Fardhu berjamaah

2 Melaksanakan Salat Dhuha

3 Melaksanakan membaca Al-Qur’an

4 Mengerjakan ulangan dengan jujur

5 Memberikan infaq

6 Melaksanakan senyum, salam, sapa kepada 
 guru dan karyawan
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7 Melaksanakan senyum, salam, dan sapa 
kepada orang lain

8 Sebelum berangkat sekolah, mohon doa 
restu kepada  orang tua

9 Mengumpulkan tugas dari  guru tepat 
waktu dengan kreatif 

10 Tidak mengambil barang yang bukan 
miliknya

Keterangan:
1 = tidak pernah
2 = kadang-kadang
3 = sering

2.   Uji Pengetahuan
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang (X) pada a atau 
b atau c atau d atau e.

1.  Hal-hal berikut ini adalah termasuk urusan dalam bidang muamalah, 
adapun yang tidak termasuk di dalamnya adalah...
A. zakat mal             D.     utang piutang
B. sewa menyewa                        E.      usaha perbankan
C. syarikat harta                                 

2.  Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk rukun dalam  jual beli 
adalah....
A.     orang yang menjual     D.    harga yang disepakati
B.     orang yang membeli       E.     tempat dan waktu transaksi
C.     barang-barang yang dijual

3.  Kata-kata yang diucapkan oleh penjual atau pembeli pada waktu 
transaksi merupakan rukun dalam  jual beli yang disebut....
A.  perjanjian   D.    nasihat         
B.  syarat          E.    makrifat
C.  aqad         
  

4. Akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama 
menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau 
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pengusaha disebut dengan ...
A.  syirkah      D.    musaqah                               
B.  syarakah   E.    mukhabarah
C.   mudarabah                        

5. Di bawah ini adalah hal-hal yang dilarang dalam muamalah, yaitu kecuali...
A.  tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil                 
B.  tidak boleh mempergunakan alat tukar berupa uang                                 
C.  tidak boleh melakukan transaksi  jual beli barang haram
D.  tidak boleh mempergunakan cara yang dzalim
E.  tidak boleh mempermainkan takaran

6. Bebas memutuskan antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya 
disebut dengan…
A.  ijarah                        D.     musaqah                               
B.   khiyar    E.     mukhabarh
C.   mudarabah          

 7. A memberikan pinjaman kepada B sebesar 10.000.000,- dengan syarat 
nanti waktu mengembalikannya sebesar 14.000.000,-. Apa yang 
dilakukan A dan B disebut dengan…
A.  riba qardi   D.    riba nasiah 
B.  riba fadli   E.    riba nasiyiyah
C.  riba yadi

8. Anton merental mobil kepada Andi selama satu hari untuk kegiatan 
luar kota. Sebagai imbalan rental Anton membayar sesuai dengan 
kesepakatan sebesar 500.000. Dalam Islam transaksi tersebut dinamakan 
dengan…
A.  ijarah                            D.   musaqah                               
B.   khiyar    E.    mukhabarh
C.   mudarabah                        

9.   Syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi 
kontribusi kerja dan modal.  Syirkah ini disebutkan….
A.  wujuh                D.    mufawadah
B.  abdan    E.     mufawaqah
C.  inan
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10. Pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang, 
sedang keuntungannya dibagi antara keduanya, menurut kesepakatan 
disebut …..
A.  qiradh    D.   mukhabarah 
B.  muzaro’ah   E.   mudharabah
C.  muzaraah

b. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1.  Jelaskan perbedaan antara  khiyar majlis dan aib!
2. Jelaskan rukun ijarah!
3. Jelaskan perbedaan antara mukhobarah dan muzara’ah!
4. Jelaskan perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan 

konvensional!
5. Perhatikan narasi berikut ini!

Anton ingin membeli HP Android keluaran terbaru seharga Rp 
10.000.000. Saat itu dia hanya mempunyai uang sebesar Rp 5.000.000. 
Dia ingat mempunyai teman yang kaya, Kamal. Kamal mau meminjami 
hanya syaratnya nanti saat dikembalikan harus 15.000.000.
Dari narasi di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini!

a.  Bagaimana pendapatmu tentang narasi di atas dihubungkan 
dengan muamalah?

b. Bagaimana seharusnya dilakukan oleh Anton dan Kamal?

3.   Aktif Terampil
    

Aktivitas Peserta Didik
1. Guru membagi peserta didik menjadi lima kelompok dengan 

pembagian tema sebagai berikut:  jual beli,  khiyar, utang piutang, 
ijarah, syirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah.

2. Dari tema di atas, buatlah peta konsep di kertas!
3. Dalam satu kelompok, satu orang menjadi juru bicara, yang lain 

menjadi pembeli materi ke kelompok lain.
4. Hasil “membeli” materi dari kelompok lain, silakan disampaikan 

kepada anggota kelompok, dan simpulkan hasil “belanja materi.”

Aktivitas  10.6
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Peradaban Islam 
Pada Masa Modern

BAB
11
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Peradaban Islam 
Pada Masa Modern                                                                                         11

BAB

A.   Ayo...Kita Membaca Al-Qur’an! 

Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca Q.S. Al-Kahf/18:10 - 14 
dengan tartil. Semoga dengan pembiasaan ini, Allah Swt. selalu memberikan 
kemudahan dalam memahami materi ini dan mendapatkan ridha-Nya. 
Aamiin.

Aktivitas Peserta Didik: 
Bacalah Q.S. Al-Kahf/18:10 – 14 di atas bersama-sama dengan tartil !
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Aktivitas 11.1
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B.    Infogra� s
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C.   Tadabbur

Amatilah gambar di bawah ini!

Aktivitas Peserta Didik: 
Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas dihubungkan 
dengan  Peradaban  Islam pada Masa Modern?

Aktivitas 11.2



Kelas XI SMA/SMK 299

D.   Wawasan Islami

Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, bahwa 
periodisasi Islam dibagi menjadi tiga periode, yaitu; Islam pada Masa 
Klasik, Pertengahan, dan Modern. Sekarang kita akan membahas  Islam 
pada Masa Modern.

1.   Islam pada Masa Modern
Masa modern, menurut Harun Nasution dimulai dari tahun 

1800 – sekarang. Masa ini disebut dengan zaman kebangkitan Islam. 
Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1801 
M, membuka mata dunia Islam, terutama di Turki dan Mesir, akan 
kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja dan pemuka-pemuka 
Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan 
kejayaan Islam. 

Padahal pada periode klasik, Islam menjadi panglima dalam 
peradaban. Sebaliknya, di Barat pada masa itu masih mengalami 
kegelapan. Sedangkan masa modern ini ditandai dengan adanya 
kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya 
dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, 
khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi 
saat itu negara-negara Islam banyak dijajah oleh penjajah. 

Banyak negara muslim mengikuti gerakan pembaruan 
tersebut, sehingga lahirlah suatu tatanan baru dalam dunia Islam, 
yaitu kebangkitan dunia Islam, baik bidang ilmu pengetahuan, 
politik, pendidikan, maupun kebangkitan melawan penjajah. Usaha 
untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan 
modernisasi atau pembaruan yang didorong oleh tiga faktor. 
a.   Pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang 

sebagai penyebab kemunduran Islam. 
b. Menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan 

dari Barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar muslim oleh 
penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk 
menimba ilmu pengetahuan dilanjutkan dengan gerakan 
penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. 

c. Kondisi negara-negara Arab, seperti Mesir, Turki di bawah 
jajahan negara-negara Eropa, khususnya Perancis.
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Pembaruan di beberapa negara tidak terlepas dari peran 
tokoh-tokohnya yang akan dibahas, di antaranya dari Mesir, 
yaitu: Muhamammad Ali Pasya,  Rifa’ah Baidawi Ra� ’at at-Tahtawi, 
 Jamaludin Al-Afghani,  Muhammad Abduh,  Rasyid Ridha. Kemudian 
dari Turki, yaitu:  Sultan Mahmud II,  Namik 
Kemal. Sedangkan dari India, yaitu  Sayyid 
Ahmad Khan, dan  Muhammad Iqbal. 

    
2. Tokoh-Tokoh  Islam pada Masa Modern
a.   Muhammad Ali Pasya (1765 – 1849 M)

 Muhammad Ali Pasya dilahirkan 
di Kawalla, yang berada di bagian 
utara Yunani, pada bulan Januari 
1765 M. Ayahnya bernama Ibrahim 
Agha, dari Turki. Secara ekonomi, 
keluarganya termasuk tidak mampu. 
Tetapi, ia termasuk anak yang cerdas 
dan pemberani. Dua hal itulah yang 
mengantarkannya menjadi pemimpin di Mesir dan salah satu 
pembaharu di dunia Islam. Salah satu jasa besarnya adalah berhasil 
menyelamatkan Mesir dari pendudukan Napoleon dari Perancis. 
Sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali menjadi wali 
Mesir. 

Kemudian pemikiran  Muhammad Ali Pasya, sebagai berikut .
1) Mengirimkan pelajar Mesir ke Prancis, Italia, Inggris, dan 

Austria sebanyak 311 antara tahun 1813 - 1849
2) Dalam bidang militer, Ali Pasya melakukan beberapa 

langkah, yaitu: mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis 
bernama Save untuk melatih tentara militer Mesir. Selain 
itu, mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar kemiliteran di 
Prancis. Setelah selesai, mereka diminta kembali ke Mesir 
untuk mengajar di sekolah militer di Mesir;

3) Dalam bidang ekonomi, Ali Pasya melakukan beberapa 
langkah, yaitu: memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi 
baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, 
membuka sekolah pertanian.

4) Dalam bidang pendidikan, Ali Pasya melakukan mendirikan 
sekolah modern, yaitu: Sekolah Militer, Sekolah Teknik, Sekolah 
Kedokteran, Sekolah Apoteker, Sekolah Pertambangan, 
Sekolah Pertanian, Sekolah Penerjemahan, Sekolah Dasar, 

Gambar 11.5 
 Muhammad Ali Pasya
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Sekolah Menengah, Politeknik, Sekolah Akunting, Sekolah 
Sipil, Sekolah Irigasi, Sekolah Industri, Sekolah Administrasi, 
Sekolah Pertanian, Sekolah Perwira Angkatan Laut, Sekolah 
Industri Bahari, Sekolah Tinggi Kedokteran. 

Selain itu, Ali Pasya memasukkan ilmu modern ke dalam 
kurikulum pendidikan. Ali Pasya mengategorikan sebagai berikut: 

a) Ilmu pengetahuan bahasa terdiri dari: bahasa Italia, Perancis, 
Turki, dan Persia;

b) Ilmu pengetahuan sosial terdiri dari: sejarah, geogra� , 
ekonomi, antropologi, administrasi negara, pendidikan 
negara, pendidikan kemasyarakatan, � lsafat, militer, dan 
hukum;

c) Ilmu pengetahuan alam terdiri dari: � sika, farmasi, ilmu alam, 
ilmu kedokteran, ilmu teknik, aristek, dan kimia;

d) Matematika dengan pelajaran utama: aritmatika dan 
matematika;

e) Pengetahuan keterampilan yang terdiri dari: keterampilan 
umum dan pendidikan kesejahteraan keluarga.
Ide Ali Pasya ini berpengarud pada perkembangan Mesir 

pada masa selanjutnya. Dengan ide tersebut berhasil menjaga 
stabilitas ekonomi Mesir sehingga berkembang dengan pesat, 
diantaranya Kairo dan Alexandria. Selain itu, dari kebijakan yang 
dikeluarkannya, menjadi landasan munculnya tokoh pembaharuan 
Islam pada masa berikutnya. 

b.  Rifa’ah Baidawi Ra� ’at at-Tahtawi (1801 - 
1873)
At-Tahtawi, begitu dia sering dipanggil. 

Nama lengkapnya adalah  Rifa’ah Baidawi Ra� ’at at-
Tahtawi. At-Tahtawi lahir dari keluarga bangsawan 
dan dibesarkan dalam tradisi keagamaan yang 
kuat. Saat umur 16 tahun, At-Tahtawi telah 
menyelesaikan belajarnya di Universitas al-Azhar 
Kairo. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan 
masternya di Egyptian Army Mesir. Kemudian, ia  
belajar selama lima tahun di Perancis. Selama di 
Perancis, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan 
risalah. 

Gambar 11.6 
 Rifa’ah Baidawi Ra� ’at 

at-Tahtawi
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Setelah pulang dari Perancis, At-Tahtawi diangkat menjadi direktur 
sekolah penerjemahan pada masa pemerintahan Muhamad Ali Pasya. 
Sekolah penerjemahan memiliki fungsi sebagaimana  Baitul Hikmah pada 
masa kejayaan Dinasti Abasiyah, yaitu sebagai pusat penerjemahan buku-
buku Eropa ke dalam bahasa Mesir.  Ia berhasil menerjemahkan sekitar 20 
buku berbahasa Perancis dan mengedit puluhan karya terjemahan lainnya.

Pokok-pokok pemikiran at-Tahtawi adalah:
1) bidang pendidikan meliputi dua hal, yaitu: pendidikan harus 

universal dan emansipasi wanita. Pendidikan adalah hak semua 
golongan, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan 
status ataupun jenis kelamin. Pandangan ini memiliki dua 
dampak, yaitu pemerataan pendidikan dan emansipasi. Selain itu, 
pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi 
juga membentuk kepribadian dan menanamkan sikap rasa cinta 
terhadap bangsa;

2)  bidang ekonomi, yaitu orang Mesir dahulu terkenal kaya lantaran 
tergantung pada tanah yang subur. Oleh karena itu perlu 
melakukan perbaikan di bidang pertanian, yaitu dengan menanam 
pohon kapas, anggur, zaitun, pemeliharaan lebah, ulat sutra, 
termasuk pengadaan pupuk tanaman yang murah, perbaikan 
irigasi. Selain itu, menganjurkan untuk melakukan perbaikan jalan 
yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Kemudian, 
perlu juga membangun jembatan dan alat komunikasi;

3) bidang kesejahteraan, At-Tahtawi berpandangan bahwa, 
kesejahteraan masyarakat atau negara dapat tercapai dengan 
dua jalan, yaitu: berpegang teguh pada ajaran agama (Islam), dan 
berbudi pekerti yang baik sehingga mampu melahirkan generasi 
yang memajukan perekonomian;

4) bidang pemerintahan. Menurutnya, contoh pemerintahan yang 
paling ideal adalah pemerintahan pada masa Rasulullah Saw. 
dan para sahabat. Pemerintahan harus dijalankan dengan adil 
berdasarkan undang-undang. Ia berpandangan bahwa untuk 
kelancaran pelaksanaan undang-undang tersebut, setidaknya 
harus ada tiga badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif;

5)  tentang cinta tanah air atau patriotisme, At-Tahtawi berpandangan 
bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, 
bukan seluruh dunia Islam. Dengan patriotisme ini, At-Tahtawi 
berpendapat bahwa selain adanya persaudaraan seagama, juga 
ada persaudaraan setanah air. Persaudaraan satu tanah air ini 
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ternyata lebih dominan sehingga patriotisme menjadi dasar kuat 
untuk mendorong seseorang atau golongan untuk mendirikan 
tatanan masyarakat yang beradab.

6)  tentang ijtihad, menurut At-Tahtawi bahwa, ijtihad masih terbuka 
bagi umat Islam. Ijtihad harus dilakukan oleh para ulama yang 
memenuhi syarat. Konsep ijtihadnya ditulis dalam kitabnya al-
Qaul al-Sadid �  al-Ijtihad wa taqlid;

7) sains modern, menurutnya antara sains dan pemikiran rasional 
tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sains modern memiliki 
dua peran penting bagi kemajuan peradaban Islam, yaitu: sains 
modern berperan penting dalam meningkatkan kualitas umat 
Islam dalam melakukan ijtihad, dan kedua sains modern amat 
menunjang kesejahteraan kehidupan kaum muslimin di dunia, 
sebagaimana telah dikembangkan Eropa. 

Diantara karya-karya At-Tahtawi yang pernah ditulis adalah sebagai 
berikut.

1)  Manahijul Albab al-Misriyah �  Manahijil Adab al-Asriyyah (Jalan 
bagi Orang Mesir untuk Mengetahui Literatur Modern);

2) Al-Mursyidul Amin lil Banati wal Banin (Petunjuk Pendidikan 
bagi laki-laki dan perempuan);

3)  al-Qaul as-Sadid �  al-Ijtihad wa taqlid (Perkataan yang benar 
tentang Ijtihad dan taklid)

4)  al-Madzahib al-Arba’ �  al-Fiqih (Madzhab Empat dalam Fiqih)

Dan masih banyak karya yang lain.

c.  Jamaludin Al-Afghani (1838 – 1897 M)
Nama lengkapnya adalah  Jamaludin Al-Afghani. Ia lahir 

pada tahun 1839 M di Afghanistan, dan meniggal dunia di Istanbul 
pada tahun 1897 M. Jamaludin ialah pemimpin pembaharuan 
Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah 
dari satu negara ke negara yang lain. Pengaruh pemikiran dan 
pembaharuannya yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Oleh 
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karena itu, meskipun masa kecilnya dihabiskan 
di Afghanistan, perjuangannya lebih banyak di 
Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, India, dan 
Perancis. 

Jamaludin merupakan seorang yang cerdas. 
Pada usia yang masih muda, yakni 18 tahun, ia sudah 
menguasai berbagai disiplin keilmuan, seperti 
ilmu agama, � lsafat, hukum, sejarah, meta� sika, 
kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Dalam 
kariernya, Jamaludin pernah menjabat sebagai 
perdana menteri di Afghanistan. Tetapi, saat itu 
Inggris mencampuri masalah politik dalam negeri, 
ia pun meninggalkan Kabul, dan pergi ke India. 
Di India, ternyata juga sudah diintervensi Inggris 

sehingga ia berpindah ke Mesir pada tahun 1871.
Adapun pokok-pokok pemikiran  Jamaludin Al-Afghani adalah:
1)  penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu: 

akhlak buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan 
umat Islam dalam segala sektor, dan kurangnya usaha dalam 
mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar ilmu 
agama maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan, 
intepretasi tentang makna qadha dan qadar yang salah sehingga 
memalingkan dari usaha dan kerja keras, kekeliruan dalam 
memahami hadits Nabi Muhammad Saw bahwa umat Islam akan 
mengamalami kemunduran pada akhir zaman. Kesalahan ini 
menyebabkan umat Islam tidak mau berusaha untuk memperbaiki 
nasib, dan lemahnya ukhuwah Islam; 

2)  menggulirkan pan-Islamisme, yaitu paham yang bertujuan 
mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Hal yang 
melatarbelakangi pemikiran tersebut adalah dominasi kolonial 
Barat di dunia Islam pada masa itu;

3)  antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. 
Keduanya memiliki akal untuk berpikir. Ide pembaruannya tentang 
kesetaraan gender ini pun berdampak emansipasi wanita.

4)  berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi 
demokrasi;

Gambar 11.7 
 Jamaludin Al-Afghani
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Di antara karya-karya Jamaludin al-Afghani yang pernah ditulis 
adalah sebagai berikut.

1. Ar-Raddu ’alad dahriyyin tentang jawaban kepada kaum Ateis;

2.  tentang Qadha dan Qadar

3. Risalah Raddi Nahuriyah tentang jawaban atas pertanyaan 
yang diajukan oleh Muhammad Wasil, Guru Madrasah 
Muizzah

 4. Falsafah Syahadat hadhrat sayyid al-Syuhda tentang � lsafat

5. Mubahasat al-Ernest Renan Dar Tawafuq Islam  tentang 
kumpulan percakapan antara Jamaludin al-Afghani dengan 
Renan tentang Islam;

Selain karya di atas, masih ada karya yang lain.

d.  Muhammad Abduh (1849 - 1905 M)

Nama lengkapnya adalah 
 Muhammad Abduh Hasan Khairullah. 
Ia dilahirkan di Mahallat Nasr, Syubra 
Khit, al-Bahirah Mesir tahun 1849 M. 
Ia masih keturunan Umar bin Khatab 
dari garis ibunya. Abduh belajar agama 
ke Syekh Ahmad pada tahun 1862. 
Kemudian, ia melanjutkan ke Universitas 
Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Setelah 
menyelesaikan studinya, ia mengajar di 
Al-Azhar. Puncak kariernya, ia menjadi 
mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 
Juni 1899.  Muhammad Abduh meninggal 
pada tanggal 11 Juli 1905. 

Sedangkan ide pokok pikiran  Muhammad Abduh adalah 
sebagai berikut.
1) Dalam bidang pendidikan, yaitu: menawarkan agar 

dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum 
madrasah dan sekolah. Sehingga menghilangkan dikotomi 

Gambar 11.8 
 Muhammad Abduh
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antara ulama dan ilmuwan modern; mengembangkan 
kelembagaan pendidikan, yaitu mendirikan sekolah 
menengah pemerintahan dalam berbagai bidang. 
Contohnya: administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, 
dan sebagainya. Kemudian, ia melakukan pengembangan 
kurikulum sekolah dasar, menengah, kejuruan, dan 
universitas di Al-Azhar. Selain itu, ia melakukan pembaruan 
dalam pendidikan Islam, yaitu: memasukkan mata pelajaran 
matematika, geometri, algebra, geogra� , sejarah, dan seni 
khat ke dalam pendidikan non-formal; mewujudkan farmasi 
khusus untuk pelajar Universitas al-Azhar; menyediakan dana 
khusus untuk gaji  guru yang diambil dari perbendaharaan 
negara dan waqaf negara; memasukkan mata kuliah � lsafat, 
logika, dan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum 
Universitas al-Azhar;

2) Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad 
merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran 
Islam; 

3) Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. 
Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maj;

4) Kekuasanaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang 
dibuat oleh negara yang bersangkutan.

Di antara karya  Muhammad Abduh adalah sebagai berikut

1  Tafsir al-Manar (penulisan kitab diselesaikan oleh muridnya, 
yaitu  Rasyid Ridha)

2 Risalah tauhid

3 Syarh Nahjil Balaghah

4 Ishlahu al-Mahakim al-Syar’iyyah

5 Al-Islam ar al-Radd ‘ala Muntaqidihi

e.  Rasyid Ridha (1865 - 1935 M)
Nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin 

Syamsudi bin Baha’uddin al-Qalmuni al-Husaini. Nama populernya 
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adalah  Rasyid Ridha. Ia dilahirkan di Qalamun, 
yang tidak jauh dari Kota Tripoli Lebanon pada 
tanggal 23 September 1865 M. Ridha termasuk 
anak yang rajin. Pada saat itu, anak-anak seusianya 
asyik main, ia justru menghabiskan waktunya 
untuk membaca buku. Setelah menyelesaikan 
pendidikan di Qalamun, ia melanjutkan belajarnya 
di Madrasah al-Wathaniyah al-Islamiyah (Sekolah 
Nasional Islam) di Tripoli. 

Latar belakang pembaruan yang dilakukan 
Ridha adalah tuntutan zaman yang menuntut 
adanya perubahan. Ia hidup pada akhir abad ke-19 
hingga sepertiga abad ke-20. Pada masa itu kondisi 

umat Islam berada pada posisi yang sangat buruk, kemunduran 
di berbagai bidang. Dalam pemikirannya, ia terpengaruh dengan 
pemikiran dari Jamaludin al-Afghani dan  Muhammad Abduh. 
Setelah Jamaludin al-Afhani wafat, ia ingin sekali bertemu 
 Muhammad Abduh untuk menimba ilmu darinya dan mengetahui 
pandangannya tentang reformasi Islam. Kemudian, pada tahun 
1897, ia berjumpa dengan  Muhammad Abduh.  Atas persetujuan 
Abduh, ia menerbitkan majalah ”al-Manar”. Tujuan penerbitan 
tersebut adalah untuk menjadi corong bagi gerakan pembaruan 
Islam dalam memajukan umat Islam dan membebaskan dari 
belenggu penjajah. 

Adapun pokok-pokok pemikiran  Rasyid Ridha adalah 
sebagai berikut.
1) Kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan 

adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran 
Islam, karenanya umat Islam dalam mengejar ketertinggalan 
dari bangsa Eropa dengan satu syarat, yaitu harus kembali 
kepada ajaran Islam sebenarnya yang diajarkan Rasulullah 
Saw. dan dipraktikkan oleh para sahabat; 

2) Penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya 
paham fatalisme di dunia Islam. Sebaliknya, ajaran agama 
Islam sejatinya mendorong umatnya bersifat dinamis;

3) Ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan 
Islam. Karena itu, sudah sepantasnya umat Islam yang 
mendambakan kemajuan, harus siap mempelajari ilmu-
ilmu modern. Bahkan, belajar ilmu modern sebenarnya 

Gambar 11.9 
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mengambil kembali pengetahuan yang pernah dimiliki 
umat Islam;

4) Hukum-hukum � qih yang berkenaan dengan kemasyarakatan 
tidak boleh dianggap absolut. Hukum-hukum itu ditetapkan 
sesuai dengan suasana tempat dan zaman ia ditetapkan. 
Karenanya, ia menganjurkan untuk berijtihad. Menurutnya, 
ijtihad sebagai modal awal demi keberlangsungan syariat 
Islam yang memenuhi seluruh kebutuhan pembaruan;

5) Apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus 
terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan;

Diantara karya Rasyid Rida adalah sebagai berikut.

1. Tarikh al-Ustadz al-Imam al-Syekh  Muhammad Abduh 
(Biogra�  Imam  Muhammad Abduh)

2. Nida’ li jins al-latif (panggilan terhadap kaum wanita)

3. Al-Wahyu Muhammad (Wahyu Nabi Muhammad)

4. Yusr al-Islam wa ushul al-Tasyri’ al ‘am (Kemudahan Islam 
dan Prinsip-prinsip umum dalam syariat)

5. Huquq al-Mar’ah al-Shalihah (Hak-Hak Wanita  Muslim)

f.  Sultan Mahmud II (1785 - 1839 M)
Sultan Muhammad II lahir pada 

tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. 
Latar belakang pendidikannya adalah 
agama Islam, pemerintahan, sejarah, 
sastra Arab, sastra Turki, sastra Persia. 
Ia diangkat menjadi Sultan pada usia 
yang masih muda, yaitu 22 tahun. Dalam 
pemerintahannya, Turki semakin kuat.  

Adapun usaha-usaha yang 
dilakukan  Sultan Mahmud II, di antaranya:
1) melakukan pembaruan di bidang 

pendidikan dengan memasukkan 
kurikulum pengetahuan umum dalam lembaga-lembaga 

Gambar 11.10 
 Sultan Mahmud II
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pendidikan madrasah;
2) mendirikan sekolah Mektebi Ma’arif, untuk mencetak tenaga-

tenaga ahli di bidang administrasi. Selain itu, ia membangun 
sekolah Mektebi Ulumi Edebiyet, untuk menyediakan tenaga-
tenaga ahli penterjemah;

3) mendirikan sekolah di bidang kedokteran, militer, dan teknik;
4) menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya;
5) menghapus pengultusan sultan yang dianggap suci oleh 

rakyatnya.

g.  Namik Kemal (1840 - 1888)
 Namik Kemal lahir pada tahun 1840 dan wafat pada tahun 

1888. Kemal dilahirkan dari keluarga mampu sehingga orang 
tuanya menyediakan pendidikan di rumahnya. 
Ia mempelajari bahasa Arab, Persia, dan Perancis. 
Dalam usia masih muda, ia sudah menjadi pegawai 
di Kantor Penerjemahan, kemudian pindah menjadi 
pegawai di istana kesultanan. Terhadap ide-ide 
Barat, ia tidak mengambil sepenuhnya, akan tetapi 
selektif, mengambil yang sesuai dengan ajaran 
Islam. Karena ide-ide dari Barat belum tentu cocok 
dengan kebutuhan masyarakat Timur.

Adapun pemikiran  Namik Kemal adalah 
sebagai berikut.
1) Islam mengajarkan maslahah al-ammah 
(kebaikan untuk masyarakat umum). Khalifah 

(pemimpin) tidak boleh bersikap dan bertindak yang 
bertentangan dengan hal tersebut;

2) Kepala negara dalam memimpin tidak boleh melanggar syariat. 
Syari’at merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala 
negara;

3) Kondisi ekonomi dan politik kekhalifahan Turki usmani (saat 
itu) mengalami masalah. Menurutnya jalan keluar dari masalah 
tersebut adalah perubahan sistem pemerintahan dari absolut 
menjadi konstitusional;

4) Pemerintahan yang demokratis tidak bertentangan dengan 
ajaran Islam. Karena, saat pemerintahan khulafau al-rasyidin 
menggunakan corak demokrasi, yaitu menggunakan sistem 
baiat merupakan bentuk kedaulatan rakyat;

Gambar 11.11
 Namik Kemal
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5) Negara harus menghormati dan melindungi hak-hak politik yang 
harus dihormati dan dilindungi. 

 h.   Sayyid Ahmad Khan (1817 - 1898 M)
Sayid Ahmad Khan lahir di Delhi (India), pada 17 Oktober 

1817 M dan wafat di Delhi tahun 1898 M. Ahmad Khan mempelajari 
pengetahuan agama, bahasa Arab, bahasa Persia, dan ilmu 
pengetahuan umum. Ia pernah bekerja sebagai Hakim. Kemudian, 
tahun 1846, ia melanjutkan studinya. 
Pada tahun 1857, rakyat India melakukan 
pemberontakan kepada kekuasaan 
Inggris. Mengetahui hal tersebut, ia 
berusaha untuk mencegah terjadinya 
kekerasan. Dalam kesempatan tersebut, 
ia banyak menolong orang-orang 
Inggris dari pembunuhan. Atas jasanya 
tersebut, pihak Inggris memberi hadiah 
kepadanya. Oleh Khan, hadiah tersebut 
ditolak, ia hanya menerima gelar ”Sir” dari 
Pemerintah Inggris. Dengan demikian ia 
terkenal dengan Sir  Sayyid Ahmad Khan. 
Selain itu, hubungan yang baik dengan 
pemerintah Inggris, ia manfaatkan untuk 
kepentingan umat Islam di India.

Adapun di antara pemikiran Ahmad Khan adalah:
1)  cara yang baik untuk mengubah karakter umat Islam dari 

kemunduran adalah dengan pendidikan. Karenanya, ia 
mendirikan sekolah yang bernama MAOC (Muhammedan  
Anglo Oriental College) di Aligarh;

2)  penyebab kemunduran umat Islam adalah umat Islam sendiri 
yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi 
Barat;

3)  ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. 
Oleh karena itu, akal harus dihargai tinggi oleh umat Islam;

4)  antara hukum alam dan  Al-Qur’an sejalan. Hukum alam adalah 
ciptaan Allah, sedangkan  Al-Qur’an adalah � rman Allah;

5)  sumber ajaran Islam adalah  Al-Qur’an dan  Hadits. Pendapat 
ulama zaman dahulu tidak mengikat bagi umat Islam;

6)  umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku 
yang mencerminkan semangat berpikir. 

Gambar 11.12
 Sayyid Ahmad Khan
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i.  Muhammad Iqbal (1877 - 1938 M)
 Muhammad Iqbal lahir di Kota Sialkot di 

Punjab pada tanggal 9 Nopember 1877. Ia berasal 
dari keluarga kelas menengah yang sederhana. 
Pendidikan agama didapatkan dari orang tuanya 
yang juga tokoh su�  di India. Setelah itu, ia 
belajar di Maktab (surau). Pendidikan formalnya 
ditempuh di Scottish Mission School di Sialkot, 
kemudian dilanjutkan di Government College 
di Lahore. Ia mendapatkan gelar Bachelor of Art 
(B.A.) nya pada tahun 1897. Dua tahun kemudian 
mendapatkan gelar Master of Art (M.A.) dengan 
memperoleh medali emas. Setelah itu, ia belajar di 

Universitas Cambridge London dan Philosophy of Doctor (Ph.D.) 
dari Universitas Munich Jerman. Puncak kariernya, ia terpilih 
menjadi Presiden Liga  Muslim pada tahun 1930.  Liga  Muslim ini 
memiliki peran yang strategis dalam pergerakan kemerdekan 
India. Selain itu, ia menjadi kunci utama dalam pendirian Negara 
Pakistan, sebagai sebuah negara Islam yang terpisah dari Negara 
India. Meskipun tidak sempat menyaksikan langsung pendirian 
berdirinya Negara Pakistan, tetapi karena jasanya, ia tetap dikenang 
menjadi pahlawan nasional di Pakistan. Namanya diabadikan 
menjadi nama lapangan terbang antarbangsa Allama  Muhammad 
Iqbal di Lahore. 

Sedangkan pokok-pokok pikirannya adalah sebagai berikut.
1) Bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang 

anggun, yaitu perpaduan antara peradaban Barat dan Timur. 
Keduanya dipadukan antara penalaran (ziraki) dan cinta (isyq). 
Menurutnya, apabila cinta dan penalaran berpadu niscaya 
akan terciptalah sebuah dunia baru. Kekurangan Barat diisi 
Timur, dan kekurangan Timur diisi Barat;

2) Al-Qur’an merupakan kitab yang lebih mengutamakan 
amal daripada cita-cita. Al-Qur’an sebagai landasan dalam 
membentuk sebuah peradaban baru dan kehidupan sebagai 
suatu proses cipta yang kreatif dan progesif;

3) Pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad merupakan dasar 
pergerakan dalam Islam. Ijtihad dibutuhkan pada setiap 
zaman untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntutan 
zaman;

Gambar 11.13
 Muhammad Iqbal
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4) Mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari ”tidur 
panjangnya” berharap agar umat Islam dapat menerima 
kehidupan yang dinamis.  Karakter berpikir dinamisnya, 
menurutnya adalah: menganut pola pikir yang kompleks, 
yaitu pola pikir yang kritis dan kreatif, menganut pola pikir 
maju dan berkembang, memiliki pertahanan diri yang lebih 
besar, memiliki psikodinamika yang kompleks, dan memiliki 
kepribadian yang luas.

5) Tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat 
individualitasi dari peserta didik sehingga mereka menyadari 
segala kemungkinan menimpa dirinya. 

Di antara karya  Muhammad Iqbal adalah sebagai berikut.

1. The Development of Metaphysic in Persia Tahun 1908

2. Asraai Khudi Tahun 1916

3. The Reconstruction or Religious Thought in Islam Tahun 1934

4. Musa� r Tahun 1936

5. Zarbi Kalim Tahun 1937 

 Aktivitas Peserta Didik: 
1. Carilah persamaan dan perbedaan dari pokok-pokok pikiran 

masing-masing tokoh Islam pada masa modern!
2. Peserta didik secara bergantian menyampaikan hasil tugasnya

Aktivitas 11.3

3.  Pengaruh  Islam pada Masa Modern bagi Indonesia
Munculnya gerakan pembaruan dalam Islam, merupakan 

wujud dari bentuk kesadaran umat Islam dari ketertinggalan 
dan keterbelakangan. Gerakan Pan-Islamisme yang digaungkan 
Jamaludin al-Afghani merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan 
untuk menentang penjajah. Begitu juga di Indonesia, hal itu menjadi 
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inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya 
sejak dibukanya Terusan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan 
umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Banyak para haji 
dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selama 
di Makkah, menurut Deliar Noer, mereka memperoleh bacaan-
bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam 
kehidupan dan usaha-usaha Pan-Islamisme. Di antara perang yang 
dimotori para ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang 
Padri di Minangkbau (1821 - 1837), Perang Diponegoro di Jawa 
(1825 - 1830), Perang Aceh di Aceh (1873 - 1904), Perang Banjar di 
Kalimantan (1854 - 1864), pemberontakan rakyat di Cilegon Banten 
(1888), Perang Jambi (1858 - 1907) dan lain-lain. 

 Selain itu, dampak lain adalah berdirinya beberapa organisasi 
masyarakat yang berbasis Islam, sebagai berikut.

Tabel 1.1 Daftar diantara Nama Organisasi Keislaman di Indonesia  

No Nama 
Organisasi

Waktu 
Berdiri

Tokoh Tempat Fokus

1. Jami’iyatul Khoir 17 Juli 1905 Sayyid Shihab 
bin Syihab

Jakarta Pendidikan

2. Syarkat Islam (SI) 1905 
(awalnya 
bernama 
Syarikat 
Dakwah 
Islam) 
berubah 
nama 
menjadi SI 
tahun 1912 

KH. 
Samanhudi, 
HOS 
Cokroaminoto, 
Abdul Muis, 
Agus Salim

Solo Politik, dakwah, 
dan sosial

3. Persatuan Umat 
Islam

1911 K.H. Abdul 
Halim

Majalengka 
Jawa Barat

Pendidikan dan 
Dakwah

4. Muhammadiyah 18 November 
1912

K.H. Ahmad 
Dahlan

Yogyakarta Ekonomi, sosial, 
kesehatan, 
pendidikan, dan 
dakwah



Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti314

5. Al-Irsyad Al-
Islamiyah

1913 Syaikh Ahmad 
Syurkati

Pendidikan dan 
dakwah

6. Mathla’ul Anwar 9 Agustus 
1916

K.H. Mas 
Abdurrahman

Menes 
Banten

Dakwah

7. Persatuan Islam 12 September 
1923

K.H. Zamzam 
dan A. Hasan

Bandung 
Jawa Barat

Dakwah, 
pendidikan

8. Nahdlatul Ulama 31 Januari 
1926

K.H. Hasyim 
Asy’ari

Surabaya 
Jawa Timur

Pendidikan, 
sosial, dakwah, 
kesehatan, dan 
ekonomi

9. Al Washliyah 30 Nopember 
1930

Syaikh 
Muhammad 
Yunus

Medan, 
Sumatera 
Utara

Dakwah, 
Pendidikan, Sosial 
dan Ekonomi

10. Ikatan 
Cendekiawan 
 Muslim 
Indonesia

1990 Prof Dr. Ing. B.J. 
Habibi

Jakarta Dakwah melalui 
jalur struktural 
dan birokrasi 

Selain nama-nama organisasi keislaman di atas, masih 
banyak lagi, di antaranya: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 
(DDII), Gabungan Usaha-Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam 
Indonesia (GUPPI), Badan Kontak Majlis Ta’lim (BKMT), Forum Umat 
Islam (FUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan masih banyak lagi 
yang lain.

Pengaruh yang lain adalah berdinya perguruan tinggi 
keislaman di Indonesia yang tidak hanya membuka jurusan 
keagamaan, tetapi juga jurusan umum. Pertama kali yang berdiri 
adalah Universitas Islam Indonesia (UII) yang berdiri pada 20 
Februari 1951. Kemudian untuk Fakultas Agama, sejak 12 Agustus 
1950 diambil pemerintah, dan pada tanggal 26 September 1951, 
secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan 
Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di bawah pengawasan 
Kementerian Agama. Kemudian, pada tahun 1960 berubah nama 
menjadi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN). Sekarang beberapa IAIN 
berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), yang dari Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) berubah menjadi IAIN. 
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4.   Bukti  Peradaban  Islam pada Masa Modern
 Peradaban Islam pada masa modern mengalami kemajuan 

yang dilihat dari negara-negara Islam, khususnya di Mesir, 
Arab Saudi, Irak, Iran, Malaysia, Brunai Darussalam, Kuwait, dan 
Indonesia. Kemajuan tersebut dapat dilihat dalam beberapa 
bidang, yaitu arsitektur, sastra, dan  kaligra�  yang akan dijelaskan 
di bawah ini.  
a.    Arsitektur

Seni arsitektur yang bercorak Islam, di antaranya 
masjid, makam, madrasah, istana, benteng, pasar, dan banyak 
lagi lainnya. Setelah ditemukannya ladang minyak pada 
tahun 1933, Saudi Arabia menjadi negara yang kaya raya. 
Dengan kekayaannya yang melimpah, Saudi Arabia banyak 
membangun jalan raya antarkota, jalan kereta api antara 
Kota Riyad dengan Kota Pelabuhan Ad-Dammam di pantai 
Teluk Persia. Selain itu, membangun Maskapai Penerbangan 
Internasional di Jeddah, Zahran, dan Riyad. Di bidang 
perhotelan telah dibangun hotel-hotel mewah bertaraf 
internasional, antara lain terdapat di sekitar Masjidil Haram di 
Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. 

Masjidil Haram artinya masjid yang dihormati atau 
dimuliakan. Masjid ini berbentuk empat persegi terletak di 
tengah-tengah kota Mekah, serta merupakan masjid tertua 
di dunia. Di tengah-tengah masjid itu terdapat Ka’bah, yang 
juga disebut Baitullah (Rumah Allah) dan Baitul Atiq (Rumah 
Kemerdekaan), yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai 
kiblat umat Islam di seluruh dunia dalam menunaikan salat. 
Selain itu, terdapat pula Hajar Aswad (batu hitam yang terletak 
di dinding Kakbah), makam Ibrahim, Hijr Ismail, dan sumur 
Zamzam yang letaknya tidak jauh dan Kakbah. 

Keadaan Masjidil 
Haram pada masa Nabi 
Muhammad Saw. dengan 
keadaan Masjidil Haram 
sekarang ini jauh berbeda. 
Pada masa Nabi Saw. masih 
hidup, keadaan Masjidil 
Haram tidak begitu luas 
dan bersifat sederhana. 
Sekarang ini, keadaan 
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Masjidil Haram sangat luas dan merupakan bangunan yang 
begitu megah dan indah. Masjidil Haram sekarang ini berlantai 
empat yang untuk naik dari lantai dasar ke lantai di atasnya 
sudah disediakan eskalator. 

Masjid Nabawi adalah sebuah masjid yang megah dan 
indah juga sangat luas. Kalau pada masa Nabi Muhammad 
Saw. luas Masjid Nabawi ± 2.500 m2 kini luasnya menjadi ± 
165.000 m2 (luas seluruh kota Madinah pada masa Rasulullah 
Saw). Hal ini mengakibatkan makam Nabi Muhammad Saw., 
Abu Bakar r.a., dan Umar bin Khatthab r.a. yang dulu berada di 
luar masjid sekarang berada di dalam masjid. Demikian juga 
tempat pemakaman umum (maqbarah) baqi yang dulu berada 
di pinggir kota Madinah, sekarang ini berada di samping atau 
di pinggir halaman masjid. 

Masjid Nabawi bertambah indah dan megah dengan 
adanya sepuluh buah menara yang menjulang tinggi, 95 
buah pintu masjid yang lebar dan indah, juga kubah masjid 
yang dapat terbuka dan tertutup.  Selain itu, pada atap Masjid 
Nabawi bagian belakang, yaitu di atas pintu Al-Majidi dari 
sebe!ah barat memanjang ke timur, telah dibangun tingkat 
dua yang dimanfaatkan untuk perkantoran, perpustakaan, 
gudang, peralatan dan selebihnya digunakan sebagai tempat 
salat, apabila jamaah di lantai bawah terlalu padat. Perlu pula 
diketahui bahwa seluruh ruangan dari lantai bawah  Masjid 
Nabawi sekarang ini memakai pendingin ruangan (AC). 

Arsitektur yang berfungsi untuk melayani kepentingan 
agama dan kepentingan sekuler, selain terdapat di Saudi 
Arabia, juga terdapat di negara lain, terutama di negara 
berpenduduk mayoritas Islam. Misalnya di Turki sekarang ini 
memiliki tidak kurang dari 62.000 masjid dan pembangunan 
masjid mencapai 1.500 buah per tahun. Selain itu, telah 
dibangun lebih dari 2.000 unit sekolah  Al-Qur’an. 

Pada masa pembaharuan di Irak, selain terdapat 
arsitektur yang berfungsi melayani keagamaan, seperti masjid, 
madrasah, dan makam, juga terdapat arsitektur yang berfungsi 
melayani kepentingan sekuler misalnya bangunan-bangunan 
industri, jalan kereta api yang menghubungkan Basrah dan 
Bagdad, jalan-jalan yang beraspal antarkota, dua bandara 
internasional di Basrah dan Bagdad, serta dua pelabuhan 
internasional di Basra dan Um Al-Qasar.
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Di Indonesia juga berdiri dengan megah, masjid Istiqlal 
di Jakarta.

  
b.    Sastra 

Pada masa pembaharuan telah bermunculan para sastrawan 
yang karya-karya sastranya bersifat islami di berbagai negara, 
misalnya:
1)  Muhammad Iqbal, lahir di Pakistan 1877. Ia mengungkapkan 

� lsafatnya dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahasa 
Urdu dan Persi. Karya puisinya yang terkenal adalah Asrari 
Khudi. Ia juga telah menulis beberapa prosanya dalam Bahasa 
Inggris dan Arab. 

2) Mustafa Lu�   Al-Manfaluti (1876 - 1926) seorang sastrawan 
dan ulama Al-Azhar (Mesir) termasuk pengarang cerita pendek 
bergaya semi klasik dan semi modern. 

3) Muhammad Husain Haekal (1888 - 1956) penulis dari Mesir 
terkenal, yang telah menulis Hayatu Muhammad (Sejarah Hidup 
Nabi Muhammad Saw.). Ia seorang sastrawan dan dianggap 
perintis karya sastra modern. Di antara novelnya yang berjudul 
Zainab terbit tahun 1914. Beliau juga banyak menulis kritik 
sastra dan cerita pendek. 

4) Jamil Siqdi Az-Zahawi (1863 - 1936) di Irak terkenal sebagai 
perintis sajak modern dan seorang penyair tua yang bernada 
keras dan dikenal sebagai pembela hak-hak wanita bersama-
sama dengan Ma’ruf Ar-Rasa�  (1877 - 1945). 

5) Abdus Salam Al-Ujaili (lahir 1918) adalah seorang sastrawan di 
Suriah yang juga seorang dokter medis, aktif dalam penulisan 
novel dan cerita pendek. 

6) Aisyah Abdurrahman, sastrawan perempuan dari Mesir. Ia 
meraih gelar doktor dalam sastra klasik, terkenal sebagai 
sastrawati, wartawati, dan editor harian Al-Ahram Mesir. Selain 
itu, beliau banyak menekuni  Al-Qur’an, lalu menulis tafsir 
 Al-Qur’an dari segi sastra. Sastrawati lainnya seperti Fatwa 
Tawqan dan Nazek Al-Malaikah (Palestina) serta Layla Ba’albaki 
(Lebanon).

c.    Kaligra� 
Kata  kaligra�  berasal dari Bahasa Yunani, kaligra� a atau 

kaligraphos. Kallos berarti indah dan grapho berarti tulisan. 
Jadi,  kaligra�  berarti tulisan (aksara) indah yang mempunyai 



Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti318

nilai estetis. Dalam Bahasa Arab  kaligra�  disebut khat, yang 
berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis.  Kaligra�  
(khatt) merupakan satu-satunya seni Islam, yang murni 
dihasilkan oleh orang Islam, berbeda dengan seni Islam 
lainnya seperti seni lukis dan ragam hias yang terpengaruh 
unsur non-Islam. Kaligra�  terdiri dari bermacam-macam 
gaya, antara lain, enam macam gaya yang disebut Al-Aqlam 
As-Sittah (The Six Hands/Styles). 

Seni  kaligra�  berkembang sangat cepat ke seluruh 
pelosok dunia, khususnya ke negara-negara yang 
penduduknya mayoritas umat Islam seperti Indonesia. 
Seni  kaligra�  dipakai sebagai hiasan di masjid-masjid, 
penyekat ruang, hiasan dinding rumah, kotak penyimpanan 
perhiasan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Media yang 
digunakannya pun beragam yakni dari kertas, kain, kulit, 
kaca, emas, perak, tembaga, kayu, dan keramik.

5.   Manfaat Belajar  Peradaban  Islam pada Masa Modern
Setelah mempelajari materi tentang  Peradaban  Islam pada 

Masa Modern adalah:
a.  menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi 

dengan agama yang kokoh akan mengantarkan kemajuan 
umat Islam di masa yang akan datang;

b.  mengkaji  Al-Qur’an, hadits, dan ijtihad para ulama sebagai 
fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang 
rahmatan lil aalamiin di masa yang akan datang;

c.  mengkaji ilmu-ilmu keislaman (nahwu, sharaf, � qih, ushul 
� qih, mantiq, bahasa arab, ulum Al-Qur’an, ulum al-Haditst dan 
sebagainya) sebagai fondasi untuk menjadi mujtahid;

d.  belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu, sebagai bahan 
introspeksi untuk menatap masa depan umat Islam;

e.  berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Islam 
harus menjadi pelopor perubahan sebagaimana amanat dalam 
Q.S. al-Ra’du: 11;

f.  memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah (persaudaraan 
sesama umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan 
sesama warga negara), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan 
dengan sesama manusia);

g.  semangat untuk berkarya, baik melalui kebijakan yang progresif 
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maupun kitab atau buku atau majalah untuk menebarkan ide-
ide kretarif dan inovatif untuk perubahan yang lebih baik di 
masa yang akan datang.    masa yang akan datang.    masa yang akan datang.    

E. Penerapan  Karakter

Setelah mempelajari materi tentang peradaban Islam pada masa 
modern, diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai berikut.

No.  Butir Sikap Nilai  Karakter

1
Terbiasa mendalami Al-Qur’an,  Hadits, 
dan literatur keislaman

Religius, tanggung 
jawab, kerja keras

2
Semangat dalam belajar ilmu 
pengetahuan umum

Tanggung jawab

3 Dapat dipercaya oleh  guru dan teman Tanggung jawab

4 Disiplin dalam melaksanakan tugas Disiplin

5 Mengerjakan tugas dengan kreatif  Kreatif, kerja keras

F.    Khulasah

1.  Islam pada masa modern ini ditandai dengan adanya kesadaran 
umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan 
untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya 
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;

2.  Di antara tokoh-tokoh pembaharu pada masa modern adalah 
Muhamammad Ali Pasya,  Rifa’ah Baidawi Ra� ’at at-Tahtawi, 
 Jamaludin Al-Afghani,  Muhammad Abduh,  Rasyid Ridha,  Sultan 
Mahmud II,  Namik Kemal,  Sayyid Ahmad Khan,  Muhammad Iqbal;

3. Bukti peradaban pada masa modern dapat dilihat dalam 
beberapa bidang, yaitu arsitektur, sastra, dan  kaligra� ;

4.  Belajar tentang Islam pada masa modern bagi pelajar banyak 
sekali manfaatnya, khususnya untuk kemajuan umat Islam 
sekarang dan yang akan datang
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G.  Penilaian

1.   Cermin Diri
Petunjuk Mengerjakan
Jawablah keterangan di bawah sesuai dengan kondisi yang ada 
dengan mencentang di kolom

No Keterangan 
Nilai

1 2 3 4

1 Melaksanakan Salat Fardhu berjamaah

2 Melaksanakan Salat Dhuha

3 Melaksanakan membaca Al-Qur’an

4 Mengerjakan ulangan dengan jujur

5 Memberikan infaq

6 Melaksanakan senyum, salam, sapa kepada 
 guru dan karyawan

7 Melaksanakan senyum, salam, dan sapa 
kepada orang lain

8 Sebelum berangkat sekolah, mohon doa 
restu kepada  orang tua

9 Semangat dalam mempelajari ilmu agama 

10 Semangat dalam mempelajari ilmu umum

Keterangan:
1 = tidak pernah   2 = kadang-kadang
3 = sering
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2. Uji Pengetahuan
A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang (X) pada a 

atau b atau c atau d atau e.

1. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat, tetapi juga 
soal dunia. Umat Islam juga harus memperhatikan kehidupan dunia. 
Pemikiran ini dikemukakan oleh ….
A.   Jamaludin Al-Afghani  
B. Muhammad  Rasyid Ridha  
C.  Muhammad Abduh
D.   Sultan Mahmud II
E.  Rifa’ah Baidawi R. Al-Tahtawi

2. Gerakan Pan Islamisme digelorakan oleh tokoh pembaharu Islam yang 
bernama ….
A.  Jamaludin Al-Afghani   
B. Muhammad  Rasyid Ridha   
C.  Muhammad Abduh
D.   Sultan Mahmud II
E.  Rifa’ah Baidawi R. Al-Tahtawi

3. Menurut Harun Nasution, membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode 
besar. Di antaranya masa tahun 1800 sampai sekarang. Pada masa itu 
oleh Harun Nasution disebut dengan masa….
A. masa klasik    D.   masa modern
B. masa pertengahan   E.     masa kejayaan
C. masa transisi  

4. Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan 
dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Pemikiran 
tersebut dikemukakan oleh….
A.  Jamaludin Al-Afghani dan  Sayyid Ahmad Khan  
B. Muhammad  Rasyid Ridha dan  Jamaludin Al-Afghani
C.  Muhammad Abduh dan  Muhammad Iqbal
D.  Sultan Mahmud II dan  Namik Kemal
E. Rifa’ah Baidawi dan  Muhammad Ali Pasya

5. Tokoh pembaharu pada abad ke-18 yang mendirikan sekolah Maktebi 
Ma’aarif dan Maktebi Ulum’i edibiyet dan sekolah kedokteran, militer, dan 
teknik adalah… 
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A.  Jamaludin Al-Afghani   D.    Sultan Mahmud II
B. Muhammad  Rasyid Ridha  E.   Rifa’ah Baidawi
C.  Muhammad Abduh

6. Di bawah ini adalah tokoh pembaharu dari Mesir ….
A.   Jamaludin Al-Afghani dan  Sayyid Ahmad Khan  
B. Muhammad  Rasyid Ridha dan  Jamaludin Al-Afghani
C.  Muhammad Abduh dan  Muhammad Iqbal
D.  Sultan Mahmud II dan  Namik Kemal
E.  Muhammad Ali Pasya dan  Muhammad Iqbal

7. Di bawah ini adalah tokoh pembaharu yang dikenal dengan bapak 
pendiri Negara Pakistan adalah ….
A.   Jamaludin Al-Afghani  
B.  Muhammad  Rasyid Ridha  
C.   Muhammad Abduh
D.   Sultan Mahmud II
E.    Muhammad Iqbal

8. Berikut ini adalah organisasi yang memberikan fatwa dan nasehat 
tentang keagamaan dan kemasyarakatan di Indonesia adalah....
A.  MUI    D.  DMI
B.  PUI    E.   DDII
C.  SDI

9. Di bawah ini adalah tokoh Islam pada masa modern dalam bidang sastra 
adalah….
A.   Muhammad Abduh dan  Muhammad Iqbal
B.    Muhammad Abduh dan Muhammad Husain Haekal
C.   Muhammad Iqbal dan Muhammad Husain Haekal
D.  Abdus Salam dan  Muhammad Ali Pasya
E.  Abdus Salam dan Muhammad  Rasyid Ridha 

10. Di bawah ini yang bukan merupakan hikmah mempelajari perkembangan 
Islam pada abad modern, adalah ….
A. mendorong umat Islam untuk menguasai IPTEK
B. mendorong umat Islam untuk menjadi orang kaya
C. mendorong semangat untuk berjuang
D. mendorong umat Islam meraih kemajuan yang hakiki
E. mendorong umat Islam memiliki prinsip hidup yang kuat   
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B.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!
1.  Jelaskan kondisi umat Islam pada tahun 1800!
2.  Bagaimana persamaan pemikiran dari Muhammad Abdul dengan Rasyid 

Rida?
3.  Bagaimana dampak pembaruan Islam pada masa modern bagi bangsa 

Indonesia?
4.   Bagaimana hasil peradaban Islam pada masa modern! Jelaskan!
5.  Bagaimana hikmah yang dapat diambil dari pemikiran tokoh-tokoh 

pembaharu Islam pada masa modern, khususnya pelajaran sekarang 
dalam kehidupan sehari-hari? Minimal tiga.

3. Aktif Terampil

    

Aktivitas Peserta Didik
1. Guru membagi peserta didik menjadi sepuluh kelompok dengan 

pembagian tema sebagai berikut: a) Muhamammad Ali Pasya, 
b)  Rifa’ah Baidawi Ra� ’at at-Tahtawi, c)  Jamaludin Al-Afghani, d) 
 Muhammad Abduh, e)  Rasyid Ridha, f )  Sultan Mahmud II,  g)  Namik 
Kemal, h)  Sayyid Ahmad Khan, i)  Muhammad Iqbal;

2. Masing-masing kelompok mencari informasi terkait pro� l dari 
tokoh yang sudah dibagi sebelumnya, termasuk di dalamnya 
mencari foto tokoh tersebut; 

3. Guru membagi peran dari masing-masing kelompok, ada 
yang berperan menjadi tokoh tersebut dan yang lain menjadi 
reporter. Bagi yang menjadi tokoh tersebut, bersiap-siap untuk 
diwawancarai, sedangkan yang menjadi reporter siap-siap 
mewawancarai tokoh dari kelompok lain;

4. Setelah selesai mewawancarai, silakan kembali ke kelompok dan 
presentasikan hasilnya kepada teman-temanmu. 

Aktivitas  11.4
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Glosarium

Adab 
 

:  Kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak

Adzab: :  Siksa
Alam barzakh :  Alam dari waktu mati sampai dibangkitkan dari mati pada 

hari kiamat; alam samar; alam kubur;
Albai’ :  Jual beli
Al-mufradat :  Kosa kata
Al-Qur’an : Kitab suci umat Islam yang berisi � rman Allah yang 

diturunkan kepada  Nabi Muhammad saw. dengan 
perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan 
diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi 
umat manusia

 Asbabunnuzul :  Sebab-sebab turunnya ayat  Al-Qur’an

Atsar : Menurut etimologi (bahasa), atsar berarti jejak langkah, 
wujud yang ditinggalkan. Sedangkan secara terminologi 
(istilah), ada 2 (dua) pendapat: Pertama, Atsar itu sinonim 
dengan  Hadits. Kedua, Atsar adalah perkataan, tindakan, 
dan ketetapan sahabat, karena sahabat adalah murid Nabi 
Saw.

 Baghdad : Kota yang didirikan oleh  al-Manshur (754-775 M) pada 
tahun 762 M. Makna Bahgdad adalah taman keadilan. 
Kota ini menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu 
pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya, kota ini dijuluki 
kota intelektual.

Dalil Naqli :  Dalil yang bersumber dari Al-Qur’an atau  Hadits

Dakwah bil Hal : Cara dakwah dengan sikap dan perbuatan nyata dan 
terlihat, bukan hanya ceramah saja. Model dakwah ini lebih 
menyentuh dan membekas, serta lebih berhasil, meski 
orang itu bukan khatib, dai dan mubaligh.
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Dark Ages : Masa kegelapan yang disematkan kepada bangsa Eropa 
pada  Abad Pertengahan, disebabkan pola hidupnya tidak 
berdasarkan ilmu, namun kepada klenik, tahayul, dan 
mistis.  

D a u r a h 
 Jenazah

: Pengurusan jenazah seorang muslim/muslimah, mulai 
prosesi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan 
menguburkan. 

Etos kerja 
muslim

:  Cara pandang seorang muslim berkaitan bekerja/beramal, 
bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan 
diri, tetapi juga merupakan manifestasi amal shaleh yang 
mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Swt

Flyer : Lembaran yang tercetak secara tunggal dan digunakan 
untuk menarik perhatian publik.

 Hadits : Semua ucapan, perbuatan, takrir (ketetapan)  Nabi 
Muhammad saw. yang diriwayatkan atau diceritakan oleh 
sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam

H.R.  
 

:  Hadits Riwayat

‘Ibrah :  Mengambil pelajaran dan menjemput hikmah dari peristiwa 
yang terjadi.   

Ijarah :  Imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang 
diberikan

‘Izzah : Wibawa, kehormatan, dan kemuliaan diri dan umat yang 
harus diperjuangkan oleh semua.

Al-Jubn :  Pengecut. Sifat ini sangat berbahaya, karena takut celaan 
manusia; takut kehilangan harta dunia; atau takut akan 
resiko perjuangan.

Khulasah :   Ringkasan
Khusnul 
Khatimah

:  Akhir hidup yang baik, kebalikannya adalah su’ul khatimah, 
misalnya mati dalam kemaksiatan, atau hidupnya masih 
bergelimang dosa

Kitabullah : Kumpulan wahyu-wahyu Allah Sw. yang mengandung 
petunjuk dan kebenaran.

Kitab Samawi :  Sejumlah Kitab Suci yang bersumber dari Allah Swt. yang 
urutan turunnya adalah: Zabur, Taurat, Injil, dan  Al-Qur’an.
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Khiyar :  Boleh memilih antara dua, meneruskan akad  jual beli atau 
mengurungkan.

Lafadz :  Kata

Laut Mati : Daerah paling rendah di bumi yang terletak di titik 
pertemuan wilayah yang dimiliki oleh Syria, Palestina, dan 
Jordania.

Masjid Aya 
Sophia

:  Awalnya sebuah gereja, dan kini menjadi museum di Turki. 
Saat dijadikan mesjid, arsitekturnya sangat indah, gambar-
gambar makhluk hidup yang sebelumnya ada, kemudian 
ditutup, mihrab didirikan, dindingnya dihiasi  kaligra�  yang 
indah, begitu juga menara-menara dibangun.

Mau’idhatul 
Hasanah

: Ikhtiar mengajak kebaikan kepada pihak lain dengan tutur 
kata yang sopan sehingga merasuk ke dalam sanubari 
seseorang dengan kerelaan diri mengamalkan kebaikan 
tersebut.

Minhaajan :  Jalan yang luas menuju syariah. Siapa yang berjalan pada 
minhaj, maka akan dengan mudah mencapai syariah, dan 
yang mencapai syariah akan sampai pada syariah Islam.

Muhaiminan :  Kekuasaan, pengawasan, dan wewenang atas sesuatu, serta 
tolok ukur.  Al-Qur’an menjadi saksi kebenaran terhadap kitab-
kitab sebelumnya, jika tidak bertentangan dengan isi al-Qur’an.

Musyahadah :  Bagian dari Tujuan Seni Islam, yang maknanya adalah 
seniman muslim akan selalu menghasilkan karya-karya 
yang inspiratif, menggugah kalbu, dan menjadi jalan 
semakin dekat hidupnya kepada Allah Swt.

 Mushaf :  Kumpulan shuhuf yang dibundel menjadi satu.
PR  
 

:  Pekerjaan Rumah

r.a. :  Radhiyallahu anhu
 riba :  Nilai lebih atas penukaran barang atau bunga uang
Reliability : Dapat dipercaya, keajegan, konsisten, keandalan, dan 

kestabilan.   
Syajā’ah: : Menurut bahasa berarti tampak jelas kekuatan, keberanian, 

tekun, kegagahannya; kekuatan hati menghadapi 
keputusasaan; tenang, sabar, menguasai diri. Sedangkan 
menurut istilah adalah “Kekuatan emosi terhadap akal pada 
saat nekad atau menahan diri
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Syajā’ah 
Harbiyah

: Keberanian yang tampak, misalnya keberanian dalam 
medan tempur di waktu perang.

Syajā’ah 
nafsiyah

: Keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan 
menegakkan kebenaran.

 Syirkah : Akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang 
bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan 
memperoleh keuntungan 

Syir’ah atau 
syariah

:  Air yang banyak, atau jalan menuju sumber air. Agama 
dinamai syariat, karena ia menjadi sumber kehidupan 
rohani, sebagaimana agama berfungsi membersihkan 
kotoran ruhani, seperti air yang membersihkan kotoran 
materi

Syaq :  Liang lahat bagi non muslim yang ditandai lubang di 
tengah-tengahnya.

  Tadabbur :  Merenungkan
 Taat : Bersedia diatur, sikap patuh, tunduk dan setia, mau 

menerima, mengikuti atau melaksanakan.

 Tabligh Akbar : Tabligh yang diikuti banyak jamaah, kolosal dan 
menggunakan tempat yang luas, boleh jadi di lapangan 
atau masjid yang besar. 

Talqin : Menuntun atau membimbing seseorang saat sakaratul 
maut, agar mampu mengucapkan kalimah tauhid, atau 
lafadz  Allah.

 Tafsir :  Keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur’an 
agar maksudnya lebih mudah dipahami;

Ta’ziah : Usaha menghibur dan mengunjungi keluarga yang ditimpa 
musibah kematian  sebelum jenazah dikuburkan.

Tartil : Membaca  Al-Qur’an secara perlahan dengan  tajwid  dan 
makhraj yang jelas dan benar.

 Toleransi :  Sifat atau sikap toleran

 Ulil Amri : Pemimpin/pemerintah, atau pihak lain yang mendapat 
tugas mengelola urusan banyak orang.

Walidain :  Kedua  orang tua
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