SEMESTER GANJIL

BAB
1

Membentuk Pribadi Muslim
yang Taat, Kompetitif, dan
Beretos Kerja Unggul

Kelas XI SMA/SMK

1

BAB I
Bagian

1

Menelaah Q.s. An-Nisā’/4: 59 dan
Hadits Tentang Ketaatan

A. Ayo... Kita Membaca Al-Qur’an!

Aktivitas 1.1a
Aktivitas Peserta Didik
Seluruh peserta didik harus menyadari bahwa:
1. Setiap muslim harus memantapkan dirinya agar dapat membaca
Al-Qur’an dengan baik dan benar (sesuai dengan ilmu tajwid dan
makharijul huruf );
2. Lakukan tes Baca Al-Qur’an (BQ), hasilnya dibagi beberapa
kelompok: sangat baik, baik, dan kurang. Kelompok sangat baik
dan baik harus membimbing rekannya yang kurang;
3. Bacalah secara berulang-ulang Q.S. an-Nisā’/4: 59 sesuai dengan
ilmu tajwid dan makharijul huruf, lalu hafalkan ayat tersebut di
akhir proses pembelajaran!
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B. Infografis
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C. Tadabbur

Aktivitas 1.2a
Aktivitas Peserta Didik
Coba amati gambar atau ilustrasi berikut ini! Kemudian berilah
komentar atau tanggapan Anda yang dikaitkan dengan kebiasaan
yang tidak benar yang terjadi di sekitar dan bagaimana solusinya?
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Aktivitas 1.3a
Aktivitas Peserta Didik
Pahami dan renungkan artikel berikut ini! Lalu semangat atau
motivasi apa yang Anda (sebagai generasi muda muslim) dapatkan
dari isi artikel tersebut!

A

Kisah Pemuda Teladan

l-Qur’an banyak mengisahkan sosok pemuda ideal, bahkan
menjadikannya sebagai teladan zaman. Ada Ibrahim yang gigih
menegakkan tauhid di tengah kemusyrikan masyarakatnya. Sungguh
Ibrahim merupakan imam yang patut dijadikan teladan sekaligus hanif
(pasrah), dan beliau bukanlah pelaku musyrik” (Q.S. an-Nahl/16: 120).
Putra beliau, Ismail, menjadi contoh pemuda yang berhati jujur
dan suci. Saat Ibrahim mengabarkan adanya wahyu untuk menyembelih
dirinya, jawaban Ismail adalah; “Wahai Ayahanda, kerjakanlah apa yang
diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang
sabar” (Q.S. as-Shāffāt/37: 102).
Al-Qur’an juga mengabadikan kisah Yusuf. Pemuda tampan ini
sungguh luar biasa. Ketika dirayu Zulaikha, wanita cantik dari istri pembesar
Mesir, Yusuf sanggup menundukkan hawa nafsunya. Akibatnya, lebih
memilih penjara ketimbang berbuat mesum. “Wahai Tuhanku, penjara lebih
aku sukai dibanding memenuhi ajakan mereka” (Q.S. Yūsuf/12: 33).
Begitu juga, kisah Ashabul Kahfi, yakni 7 pemuda bersama anjing
mereka yang bersembunyi di gua demi mempertahankan akidah. Mereka
diselamatkan Allah dengan ditidurkan Allah selama 309 tahun dari kezaliman
penguasa setempat. “Sungguh mereka itu pemuda yang beriman kepada
Tuhan, dan Kami tambah pula petunjuk untuk mereka” (Q.S. al-Kahfi/18: 13).
Itulah kisah pemuda teladan. Mereka hebat bukan sekadar berotak
cerdas atau berbadan kuat, tetapi memiliki iman yang luar biasa. Iman
adalah kemantapan hati yang diikrarkan dengan lisan, lalu diwujudkan
dalam tindakan. Itulah kunci keunggulan dan kehebatan diri.
Sekarang mari becermin: sudahkah kita sebagai pemuda muslim
memiliki keimanan yang prima; melatih diri agar hidupnya sejalan dengan
syariat Islam; tidak mudah hanyut dalam godaan dunia, memperbanyak
ilmu agar hidupnya semakin mudah; dan bersama dengan pemuda lainnnya
menjadi pelopor kebaikan di lingkungan masing-masing, agar citra agama
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dan bangsa semakin unggul dan maju? Itulah sikap hidup yang semestinya
diperjuangkan oleh pemuda muslim masa kini.
(Sumber: Adaptasi dari Republika edisi Selasa, 3 Mei 2016 Hlm. 12 Oleh M
Husnaini)

D. Wawasan Islami
Q.S. an-Nisā’ /4: 59 dan Hadits tentang Ketaatan
1. Tilawah Q.S. an-Nisā’/4: 59.
Aktivitas 1.4a
Aktivitas Peserta Didik
Mari membaca dengan fasih dan benar Q.S. an-Nisā’/4: 59 berikut
ini. Sesuaikan bacaannya dengan menggunakan Ilmu Tajwid dan
Makharijul huruf!

َ َ ﱠ
ُ َْ
َْ
ُ ْ َ َ َ ّٰ
ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ٰ َﻣ
ْ
َ
ُ
ﱠ
ﻳٰٓﺎﻳﱡﻬﺎ ا� ِ��� ا �ﻮٓا ا ِﻃﻴﻌﻮا اﷲ وا ِﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل وا ِو�� ا��ﻣ ِﺮ
ُ
ّٰ َ ُ ْ َ ُ ﱡ
َ
ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
ْ
ْاﻟﺮ ُﺳ ْﻮل ا ْن ﻛ ْ� ُﺘﻢ
َاﷲ و
ﱠ
ْ
ْ
ِ ��ِﻣﻨﻜﻢۚ ﻓ ِﺎن �ﻨﺎزﻋﺘﻢ ِ�� �� ٍء ﻓﺮدوه ِا
ِ ِ
ً ْ َْ ُ َ ْ َ ٰ َ َ ْ ٌﱠ
ٰ ْ ْ َ ْ َ ّٰ َ ْ ُ ْ ُ
ࣖ ��ﺎﷲ واﻟﻴﻮ ِم ا�� ِﺧ ِﺮۗ ذ ِ�ﻚ �ﻴ� واﺣﺴﻦ ﺗﺄ ِوﻳ
ِ ﺗﺆ ِﻣ�ﻮن ِﺑ
2. Mengidentifikasi Tajwid
Aktivitas 1.5a
Aktivitas Peserta Didik
Mari perhatikan dengan cermat teks Q.S. an-Nisā’/4: 59!
Buatlah kajian dari aspek ilmu tajwidnya. Berikut ini ada beberapa
contoh, selanjutnya kembangkan untuk kalimat atau lafal yang lain
dari ayat tersebut!
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No
1

2

3

4

5

6

7

8

Kalimat

َ َ
ﻳٰٓﺎﻳﱡﻬﺎ
ْٰا َﻣ ُ�ﻮٓا
َْ ُ
ﱠ
اﻟﺮﺳﻮل
َْ
ْ
ا��ﻣ ِﺮ
ُ
ْﻣ ْﻨﻜﻢ
ِ
ُ ْ َ َ َ
�ْ �ِ �ﻨﺎزﻋﺘ ْﻢ
َُ� ْﻴ ٌ� ﱠو َا ْﺣ َﺴﻦ
ً ْ َْ
��ﺗﺄ ِوﻳ

Bacaan

Sebab

(Mad Jāiz Munfashil)

Mad Thabi’i diikuti
hamzah bukan dalam
satu kata

ْ َْ
َ ْ
َﻣﺪ � ِﺎﺋ ْﺰ ُﻣﻨﻔ ِﺼﻞ
ْ َ ْ
َﻣﺪ َﺑﺪل

(Mad Badal)

ْ َْ َ ْ ﱠ
ال ﺷﻤ ِﺴﻴﺔ

(Al Syamsiah)

ْ َْ َ َ ﱠ
ال ﻗﻤ ِﺮﻳﺔ

(Al Qamariah)

ْ إ ْﺧ َﻔ
ﺎء
ِ
(Ikhfa’)

َ َ
ْ
ِإﻇ َﻬ ْﺎرﺷﻔ ِﻮ ْي

Hamzah berharakat
Fathah diikuti Alif

ْ
ال ← ر
ْ
ال ← أ
ْ
ن ←ك

(Idzhar Syafawi)

ْم ← ف

(Idgham Bilaghunnah)

ٌ
ــ ← و

ْ ْ َ ْ َ ُﱠ
ِإد�ﺎم ِﺑ��ﻏﻨﺔ
ْ
ْ
َﻣﺪ ِﻋ َﻮاض

(Mad ‘Iwadh)

Fathatain ( ً ) dibaca
waqaf

3. Mengartikan Perkata
Aktivitas 1.6a
Aktivitas Peserta Didik:
Coba cermati teks Q.S. an-Nisā’/4: 59 kata perkata
Maknai dari kata atau lafal dari ayat tersebut yang belum ada artinya!
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Kata

ﱠ
ْا���ْ َ� ٰا َﻣ ُ�ﻮٓا
ِ
ُْ َ
ا ِﻃﻴﻌﻮا
ُ
َْ
ْ
ا ِو�� ا��ﻣ ِﺮ
ُ
ْﻣ ْﻨﻜﻢ
ِ
ۚ
ُ ْ َ َ َ ْ َ
ﻓ ِﺎن �ﻨﺎزﻋﺘ ْﻢ

Makna
Orang-orang
yang beriman
Taatlah (kamu)
Pemimpin
Di antara kamu
Jika kamu
berbeda
pendapat

Kata

ّٰ َ
اﷲ
ِ ��ِا
ُ
ْا ْن ﻛ ْ� ُﺘﻢ
ِ
َ ُْ ُْ
ﺗﺆ ِﻣ�ﻮن
ْٰ ْ َْ
ۗاﻟﻴﻮ ِم ا�� ِﺧ ِﺮ
َ ٰ
ذ ِ�ﻚ

Makna
Kepada Allah
Jika kamu
(kamu)
beriman
Hari akhir/hari
kiamat
(hal) itu

4. Menerjemahkan Ayat
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang
kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah
(Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu beriman kepada
Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. an-Nisā’/4: 59).
5. Asbabunnuzul
Imam al-Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya
Q.S. an-Nisa/4:59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit
untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Hudzafah
bin Qais, selaku komandan dalam suatu sariyah (perang yang
tak diikuti Nabi). Mereka kemudian mengadu kepada Nabi Saw.
tentang batasan taat kepada ulil amri, maka turun ayat ini, sebagai
jawaban atas problema yang mereka hadapi.
6. Tafsir Ayat
Memahami ayat Al-Qur’an, tidak cukup hanya berdasar
terjemah Al-Qur’an, tetapi harus berlandaskan kepada bukubuku tafsir yang mu’tabar (kitab tafsir yang isinya sudah teruji
kebenarannya).
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Berikut ini, kandungan isi Q.S. an-Nisā’/4: 59):
a. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah
kepada orang beriman, agar taat kepada perintah Allah
Swt. dan Rasul, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan
problema yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai Al-Qur’an dan
Hadits.
b. Mentaati perintah Rasulullah Saw, baik perintah mengamalkan
maupun meninggalkan larangan, karena perintahNya
merupakan perwujudan dari perintah Allah Swt.
c. Mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh
ulil amri, yaitu: Orang-orang yang memegang kekuasaan di
antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan
kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak
menyalahi aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya.
d. Ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Swt. Rasul, dan kepada
ulil amri. Ketiga ketaatan itu, tidak perlu dipertentangkan,
tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip
dan aturan yang ada.
e. Jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata
sepakat, disebabkan tidak ada petunjuk yang jelas di dalam
Al-Qur’an dan Hadits, maka penyelesaiannya dikembalikan
kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Qur’an dan Hadits dengan
menggunakan Ijtihad.
Sebagai upaya memahami lebih jauh ketaatan, berikut ini
penjelasannya:
1) Taat di antara disiplin dan beragama yang baik
Taat menjadi faktor penting dalam mewujudkan disiplin,
baik terhadap diri sendiri, keluarga, organisasi, masyarakat,
bahkan dalam lingkup yang paling besar, yakni negara atau
sebuah ummat. Sebab itu, kata tha’ah diulang ratusan kali di
dalam Al-Qur’an, di antaranya adalah:

ُ َ َ ّٰ ّٰ َ َ ﱠ ُ ْ َ َ ْ َ َﱠ ْ َ ﱠ
ُْ َ ْ ُ
��ﺐﱡ
ِ �� ﻗﻞ ا ِﻃﻴﻌﻮا اﷲ واﻟﺮﺳﻮلۚ ﻓ ِﺎن ﺗﻮﻟﻮا ﻓ ِﺎن اﷲ
ْ
َا� ٰﻜﻔﺮ ْﻳﻦ
ِ ِ
Artinya: Katakanlah: Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika
kami berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang kafir (Q.S. Ali Imrān/3: 32).
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Kata tha’ah, identik dengan kebaikan. Sebab, istilah ini
biasa dihubungkan oleh kebanyakan masyarakat, sebagai
bukti baiknya keberagamaan seseorang. Semakin beragama,
semestinya semakin kuat ketaatannya. Jika kita temukan
kebalikannya dalam kenyataan keseharian, berarti orang itu
belum benar keberagamaannya, atau beragamanya belum
utuh dan masih sepotong-potong.
Islam menggariskan bahwa ketaatan sangat terkait
dengan dasar, landasan, atau motif seseorang. Boleh jadi,
ada seseorang berbuat benar di jalan Allah Swt., namun jika
memiliki motif atau niat lain, selain tertuju kepada-Nya, maka
itu tidak dinamakan sebagai ketaatan. Firman Allah Swt.:

َ ٰ ْ َ ْ َ َ َ ّٰ َ َ ْ َ َ َ ّٰ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ﱠ
َﻣ ْﻦ ﱡﻳ ِﻄ ِﻊ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﻘﺪ اﻃﺎع اﷲۚ وﻣﻦ ﺗﻮ�� ﻓﻤ ٓﺎ ارﺳﻠﻨﻚ
ً ْ َ ْ ََْ
ۗ�ﻠﻴ ِﻬﻢ ﺣ ِﻔﻴﻈﺎ
Artinya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya
ia telah mentaati Allah, dan barangsiapa yang berpaling (dari
ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi
pemelihara bagi mereka (Q.S. An-Nisā’/4: 80).
Jalan lurus itu lebar dan panjang, setiap orang beriman
dapat menempuhnya, asalkan niat, praktik, dan tujuan
akhirnya hanya tertuju kepada-Nya.
Itulah sebabnya, Islam memiliki pembahasan khusus
perihal ketaatan, bahkan menempatkan perkara ini sebagai
hal yang paling fundamental dalam tatanan kehidupan
muslim. Benar tidaknya sebuah ketaatan, sangat tergantung
dari kebenaran dan kemurnian akidah seorang muslim.
Ketaatan yang benar adalah ketaatan yang dilandasi
hanya karena Allah Swt. semata. Berdasarkan landasan ini,
bisa jadi ada seorang karyawan yang taat kepada pimpinan,
namun jika ketaatan itu tidak didasari karena Allah Swt., maka
itu tidak dinilai sebagai bentuk ketaatan.
2) Taat kepada Ulil Amri
Setiap orang beriman harus menaati Allah Swt.,
Rasulullah Saw., dan kepada para pemegang kekuasaan (ulil
amri) demi terciptanya kemaslahatan bersama. Semua itu agar
tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang
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seadil-adilnya, baik dalam urusan dan kepentingan duniawi
maupun akhirat.
Hanya yang perlu ditekankan, mematuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh ulil amri itu, jika sudah ada kesepakatan
dalam satu hal melalui jalan musyawarah dan mekanisme
yang demokratis. Bila sudah sampai pada tahap tersebut,
kaum muslim berkewajiban mematuhinya, dengan syarat
ketetapannya tidak bertentangan dengan aturan Allah Swt.,
dan Rasul-Nya.
Kisah berikut ini, memberikan contoh tentang
penerapan ketaatan:
Pada masa Nabi Saw., ada laki-laki yang berangkat
berperang dan berpesan kepada isterinya: “Hai isteriku!
Janganlah meninggalkan rumah ini, sampai aku pulang.”
Setelah suaminya berangkat, ada kabar bahwa ayahnya
menderita sakit, wanita tadi mengutus utusan, agar
menemui Rasulullah Saw. tentang apa yang seharusnya
dilakukan?.
Rasullullah Saw. bersabda kepada utusan itu: “Agar
dia mentaati suaminya”. Wanita itu, menerima ketetapan
Nabi, sesuai pesan suaminya. Waktu terus berjalan, kondisi
ayahnya semakin buruk, diutus lagi utusan tersebut,
dan jawabannya tetap sama, wanita tadi tetap mentaati
suaminya dan tidak berani keluar rumah.
Akhirnya ayahnya wafat, dia pun tidak melihat
jenazah ayahnya, tetap sabar di rumahnya, sampai
suaminya pulang, maka Allah Swt. menurunkan wahyu
kepada Nabi Saw.: “Sesungguhnya Allah Swt. telah
mengampuni wanita tersebut, disebabkan ketaatannya
kepada suaminya.” Ayahnya juga diampuni, menurut
Riwayat lain.

Berdasarkan paparan tersebut, tersimpul bahwa
ketaatan kepada ulil amri (pimpinan) harus dilandasi ketaatan
kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Makna lain, seseorang itu
hanya boleh menaati pimpinan, orang-tuanya, atau pihak lain,
saat ia yakin benar bahwa apa yang mereka perintahkan itu,
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benar-benar sejalan dengan ketaatan kepada Allah Swt. dan
Rasul-Nya.
Kenapa perlu juga taat kepada ulil amri? Jawabannya
karena ajaran agama sendiri menyatakan bahwa kamu lebih
mengetahui urusan duniamu. Artinya, banyak aturan dan
ketentuan hidup yang belum diatur secara rinci oleh agama,
dan itulah peran penting dari ulil amri untuk membuat
aturan yang belum diatur oleh agama, tentu setelah melalui
mekanisme dan cara-cara yang demokratis.
Berpijak pada prinsip tersebut, aturan Allah Swt.
diletakkan pada posisi tertinggi, setelah itu aturan Rasul-Nya,
selanjutnya aturan yang disusun oleh ulil amri (pemerintah/
pemimpin). Meski, sekali lagi ketaatan kepada pemimpin atau
pemerintah atau pihak lain itu, harus sejalan pula dengan
aturan Allah dan Rasul-Nya. Sabda Rasulullah Saw.:

ّٰ َ ْ ُ َ ّٰ ُ َ ْ ُ َﱠ
َ ْ َ
ُ ْ ّٰ
َ
َ
َ
َ
اﷲ
ِ ﻋﻦ ﻋ ْﺒ ِﺪ
ِ اﷲ اﺑ ِﻦ ﻋﻤﺮ ر ِ�� اﷲ ﻋﻨﻪ ان رﺳﻮل
ْ َ َ ُ َ ُ ﱠ
َ َ َ ﱠ
َ َ ُ ّٰ َ ﱠ
َ
ﱠ
َ
ْ
ْ
 اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ��� اﻟﻤﺮ ِء:اﷲ �� ْ� ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ ﻗﺎل
�َ �ﺻ
ُ
َ َ َ َ
ْ
َ َ َ ْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
َ َﻓﺈ َذا ا ِﻣﺮ،ﻣﺎﻟ ْﻢ ُﻳ ْﺆ َﻣ ْﺮ ﺑ َﻤ ْﻌﺼ َﻴ ٍﺔ،
اﻟﻤﺴ ِﻠ ِﻢ ِﻓﻴﻤﺎ اﺣﺐ وﻛ ِﺮه
ِ ِ
ِ
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ﱡ
(ِﺑﻤﻌ ِﺼﻴ ٍﺔ ﻓ�� ﺳﻤﻊ و�� ﻃﺎﻋﺔ )رواه ا��ﺨ ِﺎري
Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a. Sesungguhnya
Rasulullah Saw. bersabda : Mendengar dan taat itu, wajib bagi
seorang muslim terlepas ia suka dan benci, selama ia tidak
diperintah berbuat maksiat; jika diperintah untuk maksiat, maka
tidak ada kewajiban mendengar dan taat.” (H.R. al-Bukhari)
Isi dan kandungan Hadits tersebut, Islam memberi garis
yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja,
asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan
Rasul-Nya. Misalnya, menaati aturan berlalu lintas, aturan di
sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, dan patuh kepada
pimpinan di lingkungan kerja.
Sejalan dengan itu, perlu ketegasan dalam menolak
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(dengan tetap menggunakan mekanisme yang berlaku dan
adab kesopanan, sebaliknya menghindari cara-cara kekerasan
dan berbuat anarkis), jika dalam realitasnya bertentangan
dengan aturan agama.
Di sisi lain, landasan ini menyebabkan seseorang tidak
taat secara membabi buta kepada perintah siapa pun yang
namanya manusia, sebab ia harus mengetahui benar bahwa
siapa pun orangnya, dapat saja berbuat keliru, khilaf, dan
salah, sehingga tidak ada kewajiban taat secara mutlak kepada
manusia.
6. Menghafal Ayat
Aktivitas 1.7a
Aktivitas Peserta Didik
Silakan baca berulang-ulang Q.S. an-Nisā’/4: 59 menurut ilmu tajwid
dan makharijul huruf sampai Anda hafal.
Gunakan HP Anda untuk proses menghafal dengan mendengarkan
berkali-kali dari tilawah sang qari’/qariah, lalu cocokkan dengan
hafalan Anda.
Hasil hafalannya, demonstrasikan kepada teman Anda atau pihak lain
(tutor/mentor) yang sudah mahir.
Perhatikan aspek-aspek yang dinilai, antara lain: kesesuaian dengan
ilmu tajwid, ketepatan makharijul huruf, dan kelancarannya.

E. Penerapan Karakter
Setelah menelaah materi Q.S. an-Nisā’/4: 59 tentang ketaatan,
diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter dalam kehidupan
sehari-hari, sebagai berikut:
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No

Butir Sikap

Nilai Karakter

1

Menaati secara mutlak segala perintah
Allah Swt., begitu pula kepada RasulNya karena perintahnya merupakan
perwujudan dari perintah Allah Swt.

Religius, Tanggung
Jawab, Disiplin

2

Mematuhi ketentuan ulil amri, jika
sudah ada kesepakatan melalui jalan
musyawarah dan mekanisme yang
demokratis.

Tanggung Jawab

3

Tegas menolak ketentuan ulil amri
yang menyimpang dari aturan agama,
dengan tetap menggunakan mekanisme
yang berlaku dan adab kesopanan.

Sopan, Tanggung
Jawab,

4

Ti d a k m e m p e r t e n t a n g k a n a n t a r a
perintah Allah Swt. dan Rasul dengan
perintah ulil amri (pemimpin) di wilayah
masing-masing.

Semangat kebangsaan,
Peduli Lingkungan

5

Memahami tata tertib di sekolah

Tanggung Jawab

F. KHULASAH
Berikut ini, rangkuman materi yang sudah dipelajari:
1. Ketaatan kepada Allah Swt., Rasul, dan ulil amri menjadi kunci
kesuksesan hidup di dunia dan akhirat.
2. Di mana pun Anda hidup, baik dalam lingkup yang kecil maupun
dalam skala yang lebih luas, pasti ada aturan yang harus Anda
ikuti, akhirnya terpulang kepada Anda, apakah terpaksa
melaksanakan atau sukarela.
3. Tidak perlu mempertentangkan antara ketaatan kepada Allah
Swt., Rasul, dan ulil amri, sebab ketiganya saling melengkapi. Jika
tidak ditemukan juga, carilah titik temu, asalkan tidak menyalahi
aturan yang ada.
4. Aturan ulil amri itu sangat diperlukan, karena ajaran agama
sendiri menyatakan bahwa kamu lebih mengetahui urusan
duniamu. Jadi, laksanakan ketaatan itu dengan penuh tanggung
jawab.
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5. Ketaatan kepada ulil amri mencakup bidang yang sangat luas,
misalnya aturan berbangsa dan bernegara, bisa juga terkait
dengan lingkup yang lebih kecil, misalnya menaati aturan
sekolah.
6, Bijak saat menjadi pemimpin maupun saat menjadi rakyat. Segala
problematika yang ada dicarikan solusinya melalui musyawarah
mufakat, atau cara-cara yang demokratis, dan tidak perlu
memaksakan pendapat, apalagi sampai menggunakan cara-cara
kekerasan, merusak, dan anarkis.

G. Penilaian
1. Penilaian Sikap
a. Perhatikan di lingkungan Anda (RT/RW, kelurahan, kecamatan,
kabupaten, provinsi, atau tingkat nasional), ada pemimpin
yang tidak amanah (tidak memenuji janji-janji saat kampanye,
atau malah terlibat korupsi). Apa langkah-langkah yang Anda
ambil, berikan jawabannya berdasarkan skala prioritas, jika
menemukan tipe kepemimpinan tersebut, jawabannya dicatat di
buku catatan/praktikum!
b. Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut dan berikan
alasannya, setelah menelaah materi Q.S. an Nisā’/4: 59 tentang
ketaatan.
No

Pernyataan

1

Setelah mempelajari materi ini,
menumbuhkan kesadaran diri untuk
taat kepada Allah Swt., Rasul, dan ulil
amri.

2

Materi ini, mendidik diri saya untuk
tidak mempertentangkan antara
ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul
dengan ketaatan kepada ulil amri.
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No

Pernyataan

3

Setelah memahami materi
ini,
membuat diri saya berperan aktif
dalam menghalau pemahaman yang
tidak benar tentang makna taat.

4

Setelah memahami materi ini,
mendorong diri saya untuk mencintai
tanah air, sebagai bagian dari
ketaatan kepada ulil amri.

5

Setelah memahami materi ini,
menumbuhkan semangat bersama
dalam merajut kebersamaan di
wilayah dan lingkungan masingmasing.

Jawaban
S

Rg

TS

Alasan

Keterangan: S= Setuju, Rg=Ragu-ragu TS= Tidak Setuju
2. Penilaian Pengetahuan
A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar!
1. Perhatikan dengan seksama potongan Q.S. an-Nisā’/4: 59 berikut ini!

ُ
َْ
َ
ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
.....  َوا ِو�� ا��ﻣ ِﺮ ِﻣﻨﻜﻢۚ ﻓ ِﺎن �ﻨﺎزﻋﺘﻢ ِ�� ��ء......
(3)
(2)
(1)
Arti kata-kata yang diberi nomor secara berurutan adalah … .
A. (1) kepala pemerintah, (2) pemimpin sejati, (3) kekuasaan mutlak
B. (1) jabatan khalifah, (2) memenuhi amanah, (3) pemimpin mutlak
C. (1) di antara kamu (2) kamu berbeda pendapat, (3) tentang sesuatu
D. (1) pemimpin bijak, (2) kekuasaan duniawi, (3) syarat pemimpin
E. (1) atasan yang cerdas, (2) jika berselisih, (3) carilah solusi
2. Aturan mencakup segala aspek kehidupan, dan karena itu setiap muslim
wajib mentaati semua aturan-aturan Allah Swt. yang terdapat dalam AlQur’an, hal ini disebabkan … .
A. manusia tidak dapat membuat aturan
B. setiap pekerjaan yang dilakukan harus ada aturan
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C. untuk meringankan manusia dalam bergaul dengan sesama
D. aturan Allah Swt. itulah yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan
E. harus ada sikap saling menghargai terhadap adanya aturan hidup
3. Kata “akibat terbaik” dalam Q.S. an-Nisā’/4: 59, merupakan terjemahan
kata dari ... .
A.
B.
C.
D.
E.

ُﱠو َا ْﺣ َﺴﻦ
ً ْ َْ
��ﺗﺄ ِوﻳ
ُ
ْﻣ ْﻨﻜﻢ
ِ
ۚ
ُ ْ َ َ َ
�ْ �ِ �ﻨﺎزﻋﺘ ْﻢ
ً ْ َْ ُ َ ْ َ ﱠ
��واﺣﺴﻦ ﺗﺄ ِوﻳ

4. “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikan.” Kalimat di bawah ini yang sesuai dengan terjemahan
tersebut, terdapat dalam Q.S. an-Nisā’/4: 59 adalah ... .
A.
B.

C.
D.
E.

َ
َ ﱡ
ُ ْ َ َ َ ْ َ
ﻓ ِﺎن �ﻨﺎزﻋﺘ ْﻢ ِ� ْ� � ْ� ٍء ﻓ ُﺮد ْو ُه
ُ
ُ
َْواو�� ْا� َ� ْﻣﺮ ﻣ ْﻨﻜﻢ
ِ ِ
ۚ
ِ
ً ْ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ٌﱠ
���ﻴ� واﺣﺴﻦ ﺗﺄ ِوﻳ
َْ ُ
ُ ْ َ َ َ ّٰ
ُْ َ
ﱠ
ا ِﻃﻴﻌﻮا اﷲ وا ِﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮل
ٰ ْ ْ َ ْ َ ّٰ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ
ِ ِان ﻛ�ﺘﻢ ﺗﺆ ِﻣ�ﻮن ِﺑ
ۗﺎﷲ واﻟﻴﻮ ِم ا�� ِﺧ ِﺮ

5. Ketaatan itu memiliki dimensi yang luas, tergantung lingkungan tempat
kita semua berpijak. Makna taat kepada ulil amri, bukan sekedar patuh
pada aturan-aturan, tetapi juga bermakna … .
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A. mau melakukan perubahan ke arah yang layak untuk dituju
B. menyepakati aturan yang sudah dibuat berdasarkan kepentingan
C. ikut berpartisipasi melaksanakan program yang dicanangkan
pemerintah
D. adanya kesepahaman yang harus dilaksanakan dengan berurutan
E. memiliki kesanggupan yang mengedepankan keberhasilan
6. Makna ketaatan kepada Allah Swt., Rasul, dan ulil amri sesuai Q.S. anNisā’/4: 59 sangat menekankan perilaku taat kepada Allah Swt. Bentuk
ketaatan kepada Allah Swt. adalah … .
A. hasil kesepakatan
B. sesuai kebutuhan
C. adanya jaminan
D. diperhitungkan
E. bersifat mutlak
7. Ketaatan itu muara dari kebahagiaan, karena itu al-Qur’an mendorong
umatnya, selain harus mentaati Allah Swt., juga harus mentaati RasulNya, karena ....
A.
B.
8. C.
D.
E.

semua Rasul memiliki tugas yang sama, yaitu mengajak bertauhid
para Rasul itu diberikan bukti kerasulannya berupa mukjizat
perintahnya merupakan pengejawantahan perintah Allah Swt.
seorang Rasul merupakan orang suci yang diberikan wahyu
tidak ada manusia yang sempurna kecuali para Rasul

ْ َ َ ُ َ ُ ﱠ
َ َ َ ﱠ
َ َ ُ ّٰ َ ﱠ
َ ﱠ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
 اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ��� اﻟﻤﺮ ِء:ﻋ ِﻦ ا��� ّ� ﺻ�� اﷲ ��� ِﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ِ ِ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ َ َ
ْ َ ْ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ َ ﱠ
َ
َ
ْ
ُ
 ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﺮ ِﺑﻤﻌ ِﺼﻴ ٍﺔ ﻓ ِﺎذا ا ِﻣﺮ ِﺑﻤﻌ ِﺼﻴ ٍﺔ،اﻟﻤﺴ ِﻠ ِﻢ ِﻓﻴﻤﺎ اﺣﺐ وﻛ ِﺮه
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
(ا��ﺨ ِﺎر ﱡي
ﻓ�� ﺳﻤﻊ و�� ﻃﺎﻋﺔ )رواه
Terjemahan yang tepat untuk kata yang digaris bawahi adalah ... .
A. barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah Swt.
B. barangsiapa metaati seorang pemimpin, sungguh dia telah mentaatiku
C. maka jika diperintah untuk maksiat, maka tidak wajib mendengar dan
taat
D. dan barang siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin, maka dia
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lalim
E. sesungguhnya dia telah melakukan maksiat kepadaku, karena itu dia
dhalim
9. Keberadaan para Rasul, menjadi bukti kasih sayang Allah Swt., kepada
manusia, agar hidupnya bahagia dunia akhirat. Tidak terbayangkan
akibatnya, jika tidak ada para Rasul. Contoh dari perintah mentaati para
Rasul seperti pernyataan di bawah ini, kecuali ... .
A. menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah
B. mengikuti semua ajaran yang dibawa para Rasul
C. senantiasa melakukan apa yang dicontohkan para Rasul
D. memperingati hari-hari istimewa terkait dengan kehidupan Rasul
E. mengamalkan sebagian ajarannya saja, karena itulah yang dititahkan
10. Pemimpin itu membawa pola hidup yang berbeda dalam
kepemimpinannya. Apabila ada seorang pemimpin yang tidak amanah,
maka sikap terbaik yang harus dilakukan adalah ... .
A. tidak mengikuti pemimpin yang bersikap demikian
B. kewajiban hanya dilakukan bagi pemimpin yang baik
C. tidak wajib mentaatinya karena sudah berkhianat
D. tetap taat selagi perintahnya tidak untuk maksiat
E. menurunkan pemimpin tersebut dari jabatannya
B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!
1. Jelaskan perbedaan antara ketaatan kepada Allah Swt., Rasul, dan ulil
amri?
2. Perhatikan ayat di bawah ini!
….

ُ
ُ
ُ ْ َ َ َ ّٰ
ُْ َ
ْاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل َواو�� ْا� َ� ْﻣﺮ ﻣ ْﻨﻜﻢ
ﱠ
…ا ِﻃﻴﻌﻮا اﷲ وا ِﻃﻴﻌﻮا.
ِ ِ
ۚ
ِ

Dari ayat di atas terjemahkan dengan benar
3. Jodohkan pernyataan-pernyataan berikut dengan jawaban yang ada di
sebelah kanan?
Pernyataan
Keharusan mentaati ulil amri, jika
tidak ….
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ً ْ َْ ُ َ ْ َ َ ْ ٌﱠ
���ﻴ� واﺣﺴﻦ ﺗﺄ ِوﻳ

keterangan dengan ketaatan
kepada Allah Swt., dan para Rasul

terjemahnya adalah …

ُ
َْ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
ْ
ْﺎز ْﻋ ُﺘﻢ
َوا ِو�� ا��ﻣ ِﺮ ِﻣﻨﻜﻢۚ ﻓ ِﺎن �ﻨ
َ
ِ� ْ� � ْ� ٍء

Ikhfa’ dan Iqlab

Hukum nun mati dari potongan ayat
tersebut adalah … .

Ikhfa’ dan Ikhfa’
mengajak kepada kemaksiatan
4. Sebutkan hubungan positif ketaatan kepada Allah Swt., para Rasul, dan
ulil amri dalam kehidupan sehari-hari?
5. Sebutkan hubungan taat dengan disiplin serta beragama yang baik?
3. Penilaian Keterampilan
a. Buatlah tabel yang menggambarkan hasil hidup orang yang taat
dengan yang yang tidak taat. Terlebih dahulu, lakukan evaluasi diri
dan pengamatan orang-orang yang berada di sekitar Anda!
b. Kegiatan aplikatif dan bermakna
Kelas dibagi beberapa kelompok, kemudian lakukan
pengamatan di lingkungan Anda tentang pemimpin yang tidak
amanah, lalu langkah apa saja yang Anda lakukan bersama pihak lain,
agar pemimpin tersebut menjadi baik!
Perkuat juga dengan kajian pustaka untuk menggali lebih dalam
tentang solusi menghadapi pemimpin yang tidak amanah. Kumpulkan
bukti-bukti portofolio Anda dari hasil pengamatan tersebut!.
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BAB I
Bagian

2

Menelaah Q.S. al-Māidah/5: 48,
dan Hadits tentang Kompetisi
dalam Kebaikan

A. Tadabbur
Aktivitas 1.1b
Aktivitas Peserta Didik
Coba amati gambar atau ilustrasi berikut ini! Kemudian berilah
komentar atau tanggapan Anda yang dikaitkan dengan materi ajar,
yakni: berlomba-lomba dalam kebaikan.
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Aktivitas 1.2b
Aktivitas Peserta Didik
Pahami dan renungkan artikel berikut ini! Lalu semangat atau motivasi
apa yang dapat Anda (sebagai generasi muda muslim) dapatkan dari
isi artikel tersebut.

Inikah Yang Terbaik Bagiku?

S

aya punya teman bernama A. Kami berdua punya pengalaman yang mirip,
meski di bidang berbeda. Saya dalam “mencari pekerjaan”, sedangkan si A
“mencari jodoh”. Walapun berbeda, tetapi memiliki inti yang sama, yaitu
mengenai “apa yang terbaik bagi kami?”
Dulu saya bekerja di perusahaan yang tidak menyenangkan: Gaji kecil,
pekerjaan membosankan, lingkungan kerja tidak enak, dan para atasan yang
tidak tahu cara terbaik memperlakukan bawahan. Karena tidak betah, saya
mencari pekerjaan baru. Banyak perusahaan yang sudah saya lamar, tetapi
tidak berhasil.
Di tengah ikhtiar mencari pekerjaan baru, ada perusahaan ternama
yang bagus prospeknya. Saya melamar, peluang diterima sangat besar. Saya
tunggu hampir dua bulan, namun tidak ada kabar. Hal ini membuat saya stress
dan bingung berat.
Di tengah rasa itu, ada lowongan kerja di kantor saya sekarang. Namun
saya tidak tertarik. Saya pikir, “Kerja di bidang itu lagi?”Meski tidak tertarik,
kukirim juga surat lamaran, semoga kondisinya lebih baik. Ternyata, saya
diterima. Di luar dugaan, kondisinya berbeda. Gajinya lumayan, lingkungannya
asyik, para bos-nya juga baik hati.
Lebih menariknya, lokasi kantor dekat rumah dan cukup jalan kaki, serta
melalui kantor baru ini: Saya berkenalan dengan seorang teman, dan teman
inilah yang akhirnya menuntun saya ke jalan hidayah, kembali ke jalan Allah
setelah sekian lama saya tersesat.
Berganti pengalaman teman saya, si A: Saat sudah bekerja, memutuskan
segera menikah. Dia pun ikhtiar, bertemulah teman sekantornya yang sangat
menarik (sebut saja B), dan dia merasa inilah wanita yang selama ini saya cari.
Singkat cerita, ternyata si B sudah dijodohkan oleh orang tuanya, meski si B
tidak suka pada pria yang dijodohkan.
Orang tua si B, mengetahui hubungan kedekatan anaknya dengan A,
langsung mengambil tindakan cepat, menikahkan si B “secara paksa” dengan
si pria tersebut. Akibatnya, teman saya jadi patah hati, tetapi karena sudah
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bertekad hendak menikah, dia pun kembali berikhtiar. Bertemulah dengan si C,
yang sekarang menjadi istrinya.
Saat bertemu, tidak ada perasaan cinta. Namun, tekad untuk menikah
sudah mantap, setelah melakukan shalat istikharah, akhirnya si A menikahi si
C. Kini sudah punya tiga anak. Dia bercerita, awlanya sering bertengkar, tetapi
berkat kebaikan dan kesabaran si C, luluh hatinya, dan cintanya bersemi. Lalu
dia berkata seperti ini, “Sekarang saya jadi tahu bahwa istri saya adalah wanita
tercantik dan terbaik di dunia.”
Inti dari kedua pengalaman ini adalah: Kita kadang-kadang merasa
bahwa sesuatu itu terbaik bagi kita. Lalu menyelepelekan hal-hal lain yang
menurut kita tidak baik, padahal sebagai manusia sangat terbatas pengetahuan
kita. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui tentang apa yang terbaik dan
yang tidak untuk kita.
Sebab itu, bersikap tawakal (setelah ikhtiar maksimal) dalam segala
kondisi, merupakan tindakan terbaik. Selalu pula berbaik sangka kepada Allah
Swt.
(Diadaptasi dari sumber: http://jonru.multiply.com/ Milis Forum Lingkar Pena)

B. Wawasan Islami
Q.S. Al-Māidah/5: 48 tentang Berlomba-lomba dalam Kebaikan
1. Tilawah Q.S. al-Māidah/5: 48.
Aktivitas 1.3b
Aktivitas Peserta Didik
Mari membaca dengan fasih dan benar Q.S. al-Māidah/5: 48 berikut
ini, sesuaikan bacannya dengan menggunakan Ilmu Tajwid dan
Makharijul huruf!

ٰ ْ َ
ٰ ْ َ َْ َ ْ َ َْ َ
َ َ َ َْ َ ّ ً ّ َ ُ ّ َْ
ْ
َ
واﻧﺰ�� ٓﺎ ِا��ﻚ ا� ِﻜ�ﺐ ِﺑﺎ�� ِﻖ ﻣﺼ ِﺪﻗﺎ ِﻟﻤﺎ ﺑﻴ� ﻳﺪﻳ ِﻪ ِﻣﻦ ا� ِﻜ� ِﺐ
َ ُ َ ْ ً َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ّٰ ُ َ َ َﱠ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ﱠ
وﻣﻬﻴ ِﻤﻨﺎ ��� ِﻪ ﻓﺎ�ﻜﻢ ﺑ�ﻨﻬﻢ ِﺑﻤ ٓﺎ اﻧﺰل اﷲ و�� ﺗ� ِﺒﻊ اﻫﻮاۤءﻫﻢ ﻋﻤﺎ
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ّٰ َ َ ْ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ْ َ ّ ُ ّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ً ﱠ
ُاﷲ
�ﺎۤءك ِﻣﻦ ا�� ِﻖۗ ِ�� ٍ� ﺟﻌﻠﻨﺎ ِﻣﻨﻜﻢ ِ��ﻋﺔ و ِﻣﻨﻬﺎ�ﺎۗوﻟﻮ ﺷﺎۤء
ُ َ ْ َ ْ ُ ٰ ٰ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ّ ْ ٰ َ َ َ َ ُ ْ ُﱠ ً ﱠ َ ً ﱠ
َْ
ٰ
ْ
ِۗا�ﺪة و� ِﻜﻦ ِﻟ�ﺒﻠﻮﻛﻢ ِ� ْ� ﻣ ٓﺎ اﺗﯩﻜﻢ ﻓﺎﺳ� ِﺒﻘﻮا ا��ﻴ�ت
ِ ��ﻌ�ﻜﻢ اﻣﺔ و
َ ْ ُ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ ّ َ ُ َ ً ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ّٰ َ
ِ ��ِا
ۙاﷲ ﻣﺮ ِﺟﻌﻜﻢ � ِ�ﻴﻌﺎ ﻓ�� ِ�ﺌﻜﻢ ِﺑﻤﺎ ﻛ�ﺘﻢ ِﻓ� ِﻪ ��ﺘ ِﻠﻔﻮن
2. Mengidentifikasi Tajwid
Aktivitas 1.4b
Aktivitas Peserta Didik
Mari perhatikan dengan cermat teks Q.S. al-Māidah/5: 48!
Buatlah kajian dari aspek ilmu tajwidnya. Berikut ini ada beberapa
contoh, selanjutnya kembangkan untuk kalimat atau lafal yang lain
dari ayat tersebut!

No
1

2

3

4
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Kalimat

َ ْ َ َْ َ
واﻧﺰ�� ٓﺎ

َ ّ ً ّ َ ُ
ﻣﺼ ِﺪﻗﺎ ِﻟﻤﺎ
ُ ْ َ
ْﺎ�ﻜ ْﻢ َﺑ ْ� َﻨ ُﻬﻢ
ﻓ
ّٰ َ َ ْ َ َ
ُاﷲ
ِﺑﻤ ٓﺎ اﻧﺰل

Bacaan

ْ إ ْﺧ َﻔ
ﺎء
ِ
(Ikhfa’)

Sebab

ْ
ن ← ز

ْ ْ َ ْ َ ُﱠ
ِإد�ﺎم ِﺑ�� ﻏﻨﺔ

ً
ــــ← ل

َ َ ْ َ ْ
ﺎء ﺷﻔ ِﻮ ْي
ِاﺧﻔ

ْم ← ب

(Idghām Bilaghunnah)

(Ikhfā’ Syafawī)

ْ َْ
َ ْ
َﻣﺪ � ِﺎﺋ ْﺰ ُﻣﻨﻔ ِﺼﻞ

(Mad Jāiz Munfashil)

Mad Thabi’i diikuti
Hamzah bukan
dalam satu kata
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No

Kalimat

َ َ
�ﺎ َۤءك

5

َ ْ ُ َْ َ
ۙ��ﺘ ِﻠﻔﻮن

6

Bacaan

Sebab

(Mad Wājib Muttashil)

Mad Thabi’i diikuti
Hamzah dalam satu
kata

ْ ﱠ
َ ْ َ
اﺟ ْﺐ ُﻣﺘ ِﺼﻞ
ِ ﻣﺪ و

ْ ُ ﱡ
ْ َ ْ
ﻠﺴﻜﻮن
�ِ َﻣﺪ� ِﺎرض

(Mad ‘Āridh Lis Sukūn)

Mad Thabi’i dibaca
waqaf

3. Mengartikan Perkata
Aktivitas 1.5b
Aktivitas Peserta Didik
Coba cermati teks kata per kata Q.S. al-Māidah/5: 48!
Maknai dari kata atau lafal dari ayat tersebut yang belum ada artinya!

Kata

َ ْ َ َْ َ
واﻧﺰ�� ٓﺎ
ْ
َا�ﻜ ٰ�ﺐ
ِ

ً ّ َ
ُﻣﺼ ِﺪﻗﺎ

ً
ُﻣ َﻬ ْﻴ ِﻤﻨﺎ
َْ
َﺑ�ﻨ ُﻬ ْﻢ

َ َ َْ َ
ِﺑﻤ ٓﺎ اﻧﺰل
ُ ّٰ
اﷲ
ُ
َْ
اﻫ َﻮا َۤءﻫ ْﻢ

Makna
Dan Kami
turunkan
Al-Kitab (AlQur’an)
Sebagai Pembenar
Sebagai batu ujian
Di antara mereka

Dengan apa yang
diturunkan Allah

Hawa nafsu
mereka
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Kata

ُ
ْﻣ ْﻨﻜﻢ
ِ
ً ْ
ِﻣﻨ َﻬﺎ�ﺎ
ُ َ َ
ْ� َ� َﻌ�ﻜﻢ
ً َ ُﱠ ً ﱠ
ا�ﺪة
ِ اﻣﺔ و
ُ ٰ
ْ� ْ� َﻣ ٓﺎ ا ٰﺗﯩﻜﻢ
ِ
ُ َ ْ َ
ﺎﺳ� ِﺒﻘﻮا
ﻓ
َْ
ٰ
ْ
ا��ﻴ� ِت
ُ
َْﻣ ْﺮﺟ ُﻌﻜﻢ
ِ

Makna
Dari kalian
Jalan
(Dia) jadikan kalian
Sebagai satu umat
Terhadap apa yang
diberikan (Allah)
kepada kalian
Maka berlombalah
dalam (melakukan)
kebaikan
Tempat kembali
kalian
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Kata

ُّ
�ٍ ��ِ

َْ َ َ
ﺟﻌﻠﻨﺎ

Makna

Kata

Bagi setiap (umat)

Kami jadikan

ُ ََُُّ
ﻓ�� ِ�ﺌﻜ ْﻢ

َ ْ ُ َْ َ
ۙ��ﺘ ِﻠﻔﻮن

Makna
(Dia) akan
menjelaskan
kepada kalian
(kalian) berselisih

4. Menerjemahkan Ayat
Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al Qur’an) kepadamu
(Muhammad) dengan membawa kebenaran yang membenarkan
kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan
janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi
Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikanNya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya
kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu
terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan (Q.S. al-Māidah /5: 48).
5. Asbabunnuzul
Tidak ada sebab khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat
ini. Adapun faktor pentingnya adalah: Umat Islam jangan sampai
bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu, misalnya umat Nabi
Isa a.s dengan Kitab Injil, umat Nabi Musa a.s dengan Kitab Taurat, dan
umat Nabi Daud a.s dengan Kitab Zabur, yang tidak mengamalkan
ajaran kitab sucinya.
Keberadaan Kitab Suci menjadi bukti dari kasih dan sayang
Allah Swt. kepada umat manusia. Coba banyangkan! Jika tidak ada
Kitab Suci, pasti kacau tatanan dunia ini, padahal setiap orang harus
menyadari, bahwa Kitab Suci itu harus ditaati dan diamalkan, bukan
dicari-cari dalih yang membenarkan perbuatannya, apalagi hanya
sekedar memperturunkan hawa nafsu.
Saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia; penebar
kedamaian dan ketenteraman; umat Islam harus menjadi pihak
pertama yang menebar kebaikan dan penegak keadilan (meskipun
kepada diri sendiri, dan keluarga, apalagi kepada pihak lain);
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penengah perselisihan; serta menjadi barometer kebaikan untuk
semua.
6. Tafsir Ayat
Memahami kandungan Al-Qur’an dikenal dengan istilah Tafsir.
Mentafsir Al-Qur’an tidak sembarang orang bisa melakukannya,
karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi, seperti menguasai
bahasa Al-Qur’an, ilmu tafsir, memahami kondisi ayat tersebut
diturunkan, kompeten dalam menganalisa, dan lain-lain.
Berikut ini, kandungan isi Q.S. al-Maidah/5: 48:
a. Al-Qur’an itu haq, baik isi maupun kandungannya, cara turunnya
dan Dzat yang menurunkan, yang mengantarnya maupun yang
diturunkan kepadanya.
b. Al-Qur’an bukan hanya membenarkan Kitab Suci sebelumnya,
tetapi juga menjadi batu ujian (tolok ukur kebenaran), saksi
kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu,
putuskan perkara sesuai petunjuk Allah Swt., dan jangan sampai
mengikuti hawa nafsu.
c. Setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber
kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad
Saw. membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih
ada bagian syariat yang dipertahankan.
d. Bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri, sesuai kecenderungan atau
keyakinan masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarah
kiblat itu, bertujuan untuk mencapai kebajikan, maka kita sebagai
umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebajikan, bahkan
melebihi mereka.
e. Melalui ayat ini, umat Islam harus giat melakukan segala bentuk
kebajikan, seperti shalat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama,
menebarkan kedamaian, berprestasi, maksimal dalam bekerja,
santun bertutur kata dan selalu memberikan nasehat yang baik.
f. Allah Swt. telah menetapkan syariah dan manhaj khusus bagi
dan masa untuk setiap umat (baik terdahulu maupun masa kini)
Umat Nabi Musa a.s dan Nabi Isa a.s memiliki syariah dan manhaj
untuk hidup pada masanya, dan umat Nabi Muhammad Saw. pun
demikian. Hanya saja syariat Nabi Muhammad Saw untuk seluruh
umat dan berlaku sepanjang masa.
g. Allah Swt. tidak menghendaki menjadikan semua manusia satu
umat, satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama.
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Itu tidak dikehendaki, tetapi manusia diberi kebebasan untuk
memilih, sehingga wajar ada pertanggung jawaban.
h. Melalui kebebasan memilih ini, manusia didorong untuk
berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga muncul ide, gagasan
dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan keunggulan
hidup yang dijalaninya.
i. Jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk semua.
Jangan berkutat kepada perbedaan, karena semuanya akan
kembali kepada Allah Swt. (melalui kematian), dan di akhirat nanti
semua perselisihan itu akan dibuka secara jelas, dan segala hakikat
kebenaran akan diungkap, sehingga nampak siapa yang benar
dan siapa yang salah.
j. Perbedaan (dalam bentuk apapun) merupakatan sunnatullah.
Itu pun bagian dari rancangan Allah Swt., karena itu tidak perlu
berselisih dan bersilang sengketa karena perbedaan. Terpulang
kepada masing-masing pribadi, kelompok, masyarakat, bangsa,
umat, bahkan agama yang berbeda untuk berkompetisi atau
berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga nampak jelas siapa
yang unggul dan bekualitas.
Sebagai upaya memahami lebih jauh tentang materi ini, ada 2
(dua) ayat Al Qur’an yang dapat diketengahkan, yakni:
1) Q.S. al-Baqarah/2: 148

ُ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ ُ ٌ َ ْ ّ ُّ َ
َْ
ْا�� ْﻴ ٰ�ت َا ْﻳ َﻦ َﻣﺎ َﺗ ُﻜ ْﻮ ُﻧﻮا
و ِ�� ٍ� ِوﺟﻬﺔ ﻫﻮ ﻣﻮ ِﻟﻴﻬﺎ ﻓﺎﺳ� ِﺒﻘﻮا
ِۗ
ْ
ّ ُ ٰ َ ّٰ ُ ُ ّٰ ُ َ ْ ً ﱠ
ٌاﷲ َ��� �� َ� ْ� ٍء َﻗ ِﺪ ْﻳﺮ
َﻳﺄ ِت ِﺑﻜﻢ اﷲ � ِ�ﻴﻌﺎۗ ِان
ِ
Artinya: Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap
kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam
kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah
akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah
Mahakuasa atas segala sesuatu (Q.S. al- Baqarah/2: 148).
Ditinjau dari Asbabunnuzul-nya, surat al-Baqarah/2: 148
ini, masih berkaitan dengan ayat sebelumnya (QS al-Baqarah/2:
144) yang menerangkan tentang menghadap ke Masjidil Haram
sebagai arah Kiblat.
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Dikisahkan, kaum musyrik melontarkan ejekan akibat
berpindahnya arah kiblat umat Islam ke Masjidil Haram,
dikarenakan Nabi Muhammad Saw. keturunan Nabi Ibrahim a.s,
yang semestinya memuliakan nenek moyangnya. Sementara,
kelompok lain menuduh umat Islam tidak konsisten dalam
bersikap, padahal tujuan Allah Swt. memindahkan arah kiblat itu,
supaya umat Yahudi tidak sombong, merasa sebagai bangsa yang
unggul dan dimuliakan.
Berlomba-lomba berbuat kebaikan, merupakan satu ajakan
kepada diri dan orang lain untuk senantiasa menempuh jalan yang
diridhai-Nya. Hal ini, harus menjadi prinsip hidup, karena tidak satu pun
manusia yang mampu menjamin kapan ajalnya tiba. Jadi mumpung
masih ada waktu/usia, mari kita berkompetisi dalam kebaikan.
Faktor penting yang lain, mengapa harus berkompetisi
dalam kebaikan adalah cepatnya perubahan status seseorang
diakibatkan jebakan duniawi. Perhatikan dengan cermat keadaan
di sekitar Anda! Siang hari seseorang itu, kita lihat masih baik-baik
saja dan iman masih melekat di dada, namun malamnya sudah
berubah 180 derajat. Malamnya masih bersama dengan keluarga,
esok paginya dipenjara karena korupsi. Siangnya masih shalat
berjamaah, tetapi sorenya sudah terjerembab dalam kubangan
nista dan dosa. Sabda Rasulullah Saw.:

َ
ّٰ ُ َ ْ ُ ﱠ َ ُ ْ َ ّٰ َ ﱠ
ّٰ
ُ
َ
َ
ُاﷲ
َ
ْ
�َ ﻋ ْﻦ أ ِ� ْ� ﻫ
��اﷲ ﺻ
ِ ﺮ َﺮة ر ِ� َ� اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل
ْ ُْ ًَْ َ َ ﱠ
َ ْ َٔ ْ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ﱠ
ﺎل ِﻓ�ﻨﺎﻛ ِﻘﻄ ِﻊ ا�ﻠﻴ ِﻞ اﻟﻤﻈ ِﻠ ِﻢ
ِ  ﺑ ِﺎدروا ِﺑﺎ��ﻋﻤ:��� ِﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ُ ْ ُ َ ً ْ ُ ْ ْ ُ ْ َٔ ً َ ْ ْ ُ َ ً ْ ُ ُ ُ ُ ْ ُ ﱠ
ﻳﺼ ِﺒﺢ اﻟﺮ�ﻞ ﻣﻮٔ ِﻣ�ﺎ وﻳﻤ ِ�� � ِ�ﻓﺮا اوﻳﻤ ِ�� ﻣﻮٔ ِﻣ�ﺎوﻳﺼ ِﺒﺢ
َ
َ ﱡ
َ ُ َ
َ ا���ْ َﻴﺎ
()ر َو ُاه ُﻣ ْﺴ ِﻠ ْﻢ
� ِ�ﻓ ًﺮا َﻳ ِ� ْﻴ ُﻊ ِد ْﻳﻨﻪ ِﺑﻌ َﺮ ٍض ِﻣﻦ
Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:
“Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam
yang gelap gulita. Di pagi hari, seorang laki-laki dalam keadaan
mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari, seorang laki-laki dalam
keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya
dengan kenikmatan dunia.” (H.R. Muslim)
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Kejadian-kejadian tersebut, nyata dan jelas kita hadapi di
era sekarang ini, jika kita mengikuti perkembangan media cetak,
media elektronik, dan media sosial. Tentu semua itu, harus kita
hindari, agar tidak menimpa diri kita. Sebab itu, tetaplah di jalan
kebenaran, dan jangan sekali-kali menunda-nunda jadi orang
baik, karena ajal tidak mengenal tua muda, kaya miskin, dan siap
tidak siap. Jika sudah ajalnya, tidak ada yang mampu menahannya,
apalagi menundanya.
Mengupayakan kemaslahatan umat Islam, merupakan
bentuk ajaran Al Qur’an. Apabila kemaslahatan tersebut tidak
dapat dilakukan masing-masing individu, seyogyanya diusahakan
orang-orang yang mampu secara profesional sesuai bidang
keahliannya. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan kemaslahatan
umat yang tidak dapat digarap semua orang Islam dengan hasil
yang sempurna, apalagi saat ini kondisi umat Islam banyak kalah
di percaturan global.
Berdasarkan paparan tersebut, Q.S. al-Baqarah/2: 148 ini,
dapat disimpulkan bahwa: Pertama, semestinya umat Islam selalu
berlomba untuk berbuat baik kepada siapa saja, sepanjang tidak
mengganggu aqidah, karena berbuat baik pada orang lain pada
hakekatnya berbuat baik untuk diri sendiri (Q.S. al-Isrā’/17: 7).
Kedua, mengupayakan kemaslahatan umat disesuaikan dengan
kemampuan dan keahlian. Ketiga, jadilah penyuluh bukan hanya
pintar memvonis, jadilah model sebagai uswah bukan menjadi
pengecam, dan jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari
masalah.
2) Q.S. Fāthir/35: 32

ُ َ ْ َ ْ ٰ ﱠ
ْ َْ
ٌاﺻ َﻄ َﻔ ْ� َﻨﺎ ﻣ ْﻦ ﻋ َﺒﺎد َﻧﺎۚ َﻓﻤ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻇﺎﻟﻢ
���ِ �ﺛﱠﻢ ا ْو َر�ﻨﺎ ا� ِﻜ� َﺐ ا
ِ
ِ ِ ِ ِ
ّٰ
َّْ
ْ
َْ
ٌ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ْ ُ ْ ﱡ
ٰ
ْ
اﷲ
ِ ِﻟﻨﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚو ِﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺘ ِﺼﺪ ۚو ِﻣﻨﻬﻢ ﺳ ِﺎﺑﻖۢ ِﺑﺎ��ﻴ� ِت ِﺑ ِﺎذ ِن
ْ ْ َْ ُ َ ٰ
ُۗ�ﻀ ُﻞ ا� َﻜﺒ ْﻴ
ۗذ ِ�ﻚ ﻫ َﻮ اﻟﻔ
ِ
Artinya: Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang
yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di
antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang
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pertengahan dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat
kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah
karunia yang besar (Q.S. Fāthir/35: 32).
Menzalimi diri sendiri ialah orang yang lebih banyak
kesalahannya daripada kebaikannya, dan ”pertengahan” ialah
orang yang kebaikannya berbanding sama dengan kesalahannya,
sedang yang dimaksud dengan ”orang-orang yang lebih dahulu
dalam berbuat kebaikan” ialah orang-orang yang kebaikannya
sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan.
Menurut Ibnu Abbas r.a: Allah Swt. telah memuliakan umat
Rasulullah Saw. melebihi umat mana pun. Kemudian sampai
sejauh manakah pengamalan mereka untuk senantiasa mengikuti
petunjuk-Nya, tergantung kepada penghayatan keimanannya dan
kualitas pengamalannya.
Pembagian 3 kelompok tersebut, menurut Musthafa alMaraghi, salah satu pakar tafsir, dapat diungkapkan dengan
pengertian, yaitu:
a) Orang yang masih sedikit mengamalkan ajaran Al-Qur’an
dan terlalu senang menuruti kemauan nafsunya atau orang
yang masih banyak amal kejahatannya dibandingkan amal
kebaikannya.
b) Orang yang seimbang antara amal kebaikan dan
kejahatannya.
c) Orang yang terus menerus mencari ganjaran Allah Swt.
dengan melakukan amal kebaikan.
Berdasarkan kajian Q.S. Fāthir/35: 32 tersebut, tersimpul
bahwa:
a) Setiap mukmin harus berikhtiar mencari kebahagiaan dunia
dan akhirat dengan jalan mengamalkan Al-Qur’an dan Hadits
sebagai petunjuk hidup.
b) Allah Swt. juga memberi motivasi kepada umat Islam untuk
selalu berbuat baik, bahkan berkompetisi dan bersaing
secara sehat dalam kebaikan kepada siapa pun, sehingga
kebahagiaan dunia akhirat dapat diraihnya.
c) Kebebasan menempuh jalan hidup yang kompetitif antar
pribadi dan umat. Hanya setiap pilihan itu, pasti dimintai
pertanggung jawaban (Q.S. al-Kahfi/18: 29 dan Q.S. alBalad/90: 10).
d) Umat Islam sebagai “umat pilihan atau unggul” tidak banyak
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e)

memberi manfaat, jika tidak dibarengi kualitas amal, akhlak
dan ilmu dari masing-masing pribadi muslim (Q.S. alMujādilah/ 58: 11, Q.S. ar-Rahmān/55: 33).
Saat ini, kita sebagai umat Islam, banyak disorot pihak lain
tentang keunggulan nilai dan ajaran Islam berhadapan
dengan nilai-nilai modernitas, sementara di sisi lain citra Islam
sendiri kurang bagus, akibat ulah oknum yang membajak
kebaikan Islam. Karena itu, marilah setiap pribadi muslim
harus berkompetisi, sesuai profesi masing-masing, sehingga
Islam itu benar-benar unggul dan kompetitif.

7. Menghafal Ayat
Aktivitas 1.6b
Aktivitas Peserta Didik
Silakan baca berulang-ulang Q.S. al-Māidah/5: 48 menurut ilmu tajwid
dan makharijul huruf sampai Anda hafal.
Gunakan HP Anda atau alat audio yang lain untuk proses menghafal
dengan mendengarkan berkali-kali dari tilawah sang qari’/qariah, lalu
cocokkan dengan hafalan Anda.
Demonstrasikan hasil hafalannya kepada teman Anda atau pihak lain
(tutor/mentor) yang sudah mahir.
Perhatikan aspek-aspek yang dinilai, antara lain: kesesuaian ilmu
tajwid, ketepatan makharijul huruf, dan kelancarannya.

D. Penerapan Karakter
Setelah menelaah materi Q.S. al-Maidah/5: 48 tentang “kompetisi
dalam kebaikan”, diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter dalam
kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:
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No

Butir Sikap

1

Memiliki keyakinan yang mantap terhadap
kebenaran Al-Qur’an dan mengamalkannya.

Nilai Karakter
Religius
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No

Butir Sikap

Nilai Karakter

2

Setiap umat memiliki minhaj dan syariat
sendiri yang harus dijadikan pedoman
hidupnya, agar tercapai kebahagiaan yang
sejati.

Religius,
tanggungjawab

3

Allah Swt. tidak menghendaki satu umat
dan satu agama, karena itulah perlu adanya
toleransi

Semangat
kebangsaan, peduli
lingkungan

4

Berlomba-lomba dalam
tercapai
peningkatan
keunggulan hidup

Tanggung jawab,
peduli lingkungan

5

Jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang
terbaik untuk semua

kebaikan,
kualitas

agar
dan

Cinta tanah air,
santun, semangat
kebangsaan

E. Khulasah
Berikut ini, rangkuman materi ajar yang sudah dipelajari:
1. Al-Qur’an itu haq, baik isi dan kandungannya, cara turunnya
dan Dzat yang menurunkan, yang mengantarnya maupun
yang diturunkan kepadanya.
2. Al-Qur’an bukan hanya membenarkan Kitab Suci sebelumnya,
tetapi juga menjadi batu ujian (tolok ukur kebenaran), saksi
kebenaran dan saksi salahnya kitab-kitab sebelumnya.
3. Setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber
kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi
Muhammad Saw. membatalkan semua syariat yang lalu,
meskipun ada bagian syariat yang masih dipertahankan.
4. Setiap umat telah ditetapkan syariah dan manhaj-nya. dan umat
Nabi Muhammad Saw. pun demikian. Hanya saja syariat Nabi
Muhammad Saw. untuk seluruh umat dan berlaku sepanjang
masa.
5. Allah Swt. tidak menghendaki adanya satu umat, bahkan satu
agama. Namun, manusia diberi kebebasan untuk memilih,
sehingga wajar di akhirat nanti ada pertanggung jawaban.
6. Adanya kebebasan memilih, manusia didorong untuk
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berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga muncul ide,
gagasan dan kreativitas baru menuju peningkatan kualitas dan
keunggulan hidupnya.
7. Jika terjadi perselisihan, carilah solusi yang terbaik untuk
semua. Jangan berkutat pada perbedaan, karena di akhirat
nanti semua perselisihan itu akan dibuka, dan segala hakikat
kebenaran akan diungkapkan.

F. Penilaian
1. Penilaian Sikap
a. Coba dicari Kitab Suci al-Qur’an dan Kitab Injil, setelah didapatkan,
lakukan telaah tentang Nabi Isa a.s di kedua kitab tersebut,
kemudian buatlah sebuah rangkuman yang merupakan sikap
yang Anda munculkan, di buku catatan/praktikum!
b. Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut dan berikan
alasannya, setelah menelaah materi Q.S. al-Maidah/5: 48 tentang
“Kompetisi dalam Kebaikan.”
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No

Pernyataan

1

Setelah mempelajari materi ini,
tumbuh kesadaran diri, agar
semakin yakin akan kebenaran AlQur’an.

2

Setelah memahami materi ini,
mendidik diri saya untuk istiqamah
menjalankan syariat Islam.

3

Setelah memahami materi
ini,
membuat diri saya berperan aktif
mengajak pihak lain mengamalkan
ajaran
agama
masing-masing
dengan konsisten

Jawaban
S

Rg

TS

Alasan
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Jawaban

No

Pernyataan

4

Setelah memahami materi ini,
mendorong diri saya menghargai
pilihan masing-masing orang dalam
menjalankan ajaran agamanya.

5

Setelah
memahami
materi
ini,
menumbuhkan semangat
berlomba-lomba dalam kebaikan
di antara pemeluk agama yang
berbeda

S

Rg

TS

Alasan

Keterangan: S= Setuju, Rg=Ragu-ragu, TS= Tidak Setuju
2. Penilaian Pengetahuan
A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar!
1. Tidak banyak memberi arti, jika al-Qur’an sebagai pedoman hidup,
tidak rutin dibaca dan dipahami. Terjemahan mufradat (kata) yang
ditanya tentang arti kata
A. sebagai pengganti
B. sebagai pembenar
C. atas segala sesuatu
D. sesungguhnya aku
E. wujud yang sejati

ً ّ َ
 ُﻣﺼ ِﺪﻗﺎadalah ... .

2. “Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan batu ujian terhadap kitabkitab yang lain itu.” Potongan ayat di bawah ini yang sesuai dengan
terjemahan tersebut adalah ... .
A.
B.
C.
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ََ ً ْ َ َُ ٰ ْ َ ََْ ََْ َ ّ ً ّ َ ُ
ْ
ﻣﺼ ِﺪﻗﺎ ِﻟﻤﺎ ﺑﻴ� ﻳﺪﻳ ِﻪ ِﻣﻦ ا� ِﻜ� ِﺐ وﻣﻬﻴ ِﻤﻨﺎ ��� ِﻪ
ّ َْ َ ٰ ْ َ َْ َ ْ َ َْ َ
واﻧﺰ�� ٓﺎ ِا��ﻚ ا� ِﻜ�ﺐ ِﺑﺎ�� ِﻖ
َ
ً َ َ َ َ ُ ْ ُﱠ ً ﱠ
ا�ﺪة
ِ ��ﻌ�ﻜﻢ اﻣﺔ و
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َ
ُ ْ َ
ْاﷲ َو َ�� َﺗﱠ�ﺒﻊ
ُ ّٰ ﺎ�ﻜ ْﻢ َﺑ ْ� َﻨ ُﻬ ْﻢ ﺑ َﻤ ٓﺎ ا ْﻧ َﺰ َل
ﻓ
ِ
ِ
َ ْ ُ َْ َ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ُ ََُُّ
ۙﻓ�� ِ�ﺌﻜﻢ ِﺑﻤﺎ ﻛ�ﺘﻢ ِﻓ� ِﻪ ��ﺘ ِﻠﻔﻮن

D.
E.

3. Ayat ini

ٰ
ُ
ّ
ْﱠوا� َﺪ ًة ﱠو�ﻜ ْﻦ ﻟ َ� ْﺒ ُﻠ َﻮﻛﻢ, jika
ِ
ِ ِ

ditelaah dari ilmu tajwidnya,

khususnya nun mati/tanwin, maka hukum bacaannya adalah ... .
A. Iqlab dan Idzhar
B. Ikhfa’ dan Iqlab
C. Mad dan Idgham Mutaqaribain
D. Mad Jaiz Munfashil dan Mad Thabi’i
E. Idgham Bighunnah dan Idgham Bilaghunnah
4. Perhatikan potongan ayat ini!

ُ َ ْ َ
َْ
ً ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ّٰ َ
ٰ
ْ
 ﻓ...
... اﷲ ﻣﺮ ِﺟﻌﻜﻢ � ِ�ﻴﻌﺎ
ِ ��ﺎﺳ� ِﺒﻘﻮا ا��ﻴ�تِۗ ِا

Maksud dari ayat tersebut adalah ….
A. antara sesama umat Islam diharuskan ada sikap saling peduli
B. kebahagiaan sejati adalah bila saudara sesama muslim juga bahagia
C. setiap umat Islam harus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan
D. agama bukan hanya sebagai “topeng” dalam kehidupan
E. jadikanlah kesempatan hidup dengan penuh makna

5. Setiap umat memiliki syariat masing-masing. Ditinjau dari asal makna

ً َ

 ِ� ْ�ﻋﺔadalah air yang banyak. Agama disebut juga dengan
kata
kata syariah, karena agama … .
A. bagian dari kehidupan akhirat
B. adalah pegangan orang beriman
C. merupakan sumber kehidupan rohani
D. sebagai petunjuk untuk beribadah
E. dapat dijadikan pedoman hidup

6. Al Qur’an itu menjadi barometer kebenaran terhadap kitab-kitab
sebelumnya. Adapun keistimewaan Al Qur’an, sebagai Kitabullah
terakhir, dibandingkan kitab samawi lainnya terletak pada ... .
A. keaslian tulisan yang terjamin tidak berubah
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B.
C.
D.
E.

siapa diturunkannya yaitu Nabi Muhammad Saw.
keindahan bahasanya sehingga mudah untuk ditafsirkan
ketinggian dan puncaknya yang selalu dapat dimengerti
kemukjizatannya yang mampu memberikan 2 kehebatan

7. Tidak ada alasan bagi manusia, bahwa hidupnya tidak beragama, karena
setiap umat diberi syariat, agar ditaati dan diamalkan. Namun, landasan
agama samawi adalah satu, yaitu ... .
A. percaya pada kehidupan akhirat
B. memiliki jumlah rasul yang sama
C. mengabdi hanya kepada Allah Swt
D. konsisten dalam masalah hukum
E. aturan ibadah yang paripurna
8. Perbedaan ada di sekitar kita, jangankan dengan pihak ekternal, dengan
internal pun, kita temukan perbedaan. Jika demikian keadaannya, Islam
menetapkan agar masing-masing berlomba-lomba dalam kebaikan,
karena melalui cara tersebut akan muncul ... .
A. kemudahan dalam mengatasi solusi
B. sikap ingin menang sendiri dan meremehkan
C. kelancaran mencari nafkah bagi keluarga
D. status sosial yang sangat memudahkan
E. keteguhan memilih sikap toleran
9. Rasulullah Saw. memberi teladan yang baik saat mengajak orang lain
berbuat kebaikan. Semua itu, dibutuhkan agar ajakannya mencapai
keberhasilan, di antaranya adalah … .
A. diberi ancaman dan peringatan yang lugas
B. diberikan hadiah dan sedekah yang banyak
C. sering tersenyum dan tutur kata yang bijak
D. ramah tamah dan selalu memakai adat
E. santun tutur katanya dan bijaksana
10. Tidak semua kebaikan, dicatat sebagai amal kebaikan. Diperlukan
landasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setiap kebaikankebaikan yang dilakukan oleh umat Islam akan diridhai oleh Allah Swt.,
jika ... .
A. dilakukan oleh orang mukallaf
B. pelaksanaannya secara jamaah
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C. sehari-hari dilaksanakan
D. dilandasi niat ikhlas
E. rutin setiap hari

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!
1. Perhatikan dengan seksama potongan ayat berikut ini, lalu terjemahkan
kata atau lafal yang diberi nomor?
ُ
ْ

ْ َ َ َ
ً ْ ً َ
...ﺟﻌﻠﻨﺎ ِﻣﻨﻜ ْﻢ ِ� ْ�ﻋﺔ ﱠو ِﻣﻨ َﻬﺎ�ﺎ...
1

2

3

2. Sebutkan persamaan dari kata “syariat”, “minhaj”, dan “din”?
3. Terjemah atau maksud dari potongan ayat berikut iniْ

َ َْ َ ْ َ َْ َ
ّ َْ َ ٰ
...  واﻧﺰ�� ٓﺎ ِا��ﻚ ا� ِﻜ�ﺐ ِﺑﺎ�� ِﻖ...

adalah

4. Jodohkan pernyataan-pernyataan berikut dengan jawaban yang ada di
sebelah kanan?
Keistimewaan Al Qur’an adalah
Terjemah kata

َ
ْا ْﻫ َﻮا َۤء ُﻫﻢ

ini adalah

Hukum bacaan dari potongan ayat

ّٰ َ َ ْ َ َ
ُاﷲ
ِﺑﻤ ٓﺎ اﻧﺰل

Hawa nafsu mereka
Hubungan yang baik
Berlaku sepanjang masa

ini adalah
Ikhfa’ dan Iqlab
Mad Jaiz Munfashil dan Ikhfa’

5. Sebutkan 3 (tiga) kandungan isi dari Q.S. al-Māidah/5: 48?
6. Sebutkan 3 contoh bahwa Al Qur’an itu membenarkan isi kitab suci
sebelumnya?
7. Sebutkan makna Al Qur’an itu haq?
8. Sebutkan 3 contoh tujuan Al Qur’an yang membenarkan Kitab Suci
sebelumnya?
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3. Penilaian Keterampilan
1. Buatlah tabel yang menggambarkan perbedaan antara Al-Qur’an dan
Injil. Terlebih dahulu, carilah referensi atau buku rujukan dari kedua
kitab tersebut!
2. Kegiatan aplikatif dan bermakna berikut ini, merupakan kegiatan
yang perlu Anda lakukan berupa kegiatan aplikatif dan bermakna
yang terkait dengan materi ajar yang sedang dipelajari!
Kelas dibagi beberapa kelompok, lalu lakukanlah wawancara
dengan teman Anda yang beragama non Islam, atau ormas Islamnya
berbeda, tentang cara beragama yang baik!.
Perkuat juga dengan kajian pustaka untuk menggali lebih dalam
tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kumpulkan hasilnya, lalu
lakukan presentasi di kelas dengan bimbingan GPAI Anda!
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BAB I
Bagian

3

Mengkaji Q.s. At-Taubah/9: 105,
dan Hadits Tentang Etos Kerja
Unggul
A. Tadabbur
Aktivitas 1.1c

Aktivitas Peserta Didik
Coba amati gambar atau ilustrasi berikut ini! Kemudian berilah
komentar atau tanggapan Anda yang dikaitkan dengan materi ajar,
yakni: berlomba-lomba dalam kebaikan.
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Aktivitas 1.2c
Aktivitas Peserta Didik
Pahami dan renungkan artikel berikut ini! Lalu semangat atau
motivasi apa yang dapat dihujamkan di dalam sanubari Anda dari isi
artikel berikut!

Ketangguhan Hidup
Oleh : KH Abdullah Gymnastiar

T

ernyata, ketangguhan hanya dapat dilihat tatkala seseorang diuji.
Semakin berat ujian, semakin terlihat tangguhnya. Kita salut kepada:
ibu yang mati-matian mendidik anaknya di tengah kesulitan ekonomi;
pasukan yang berani mati di medan perang, meski jumlah musuh jauh lebih
banyak; bangsa yang tidak punya sumber daya alam, tetapi bisa bangkit dan
maju. Intinya, kita salut kepada mereka yang tangguh menjalani hidup.
Muncul pertanyaan: Apakah kita termasuk manusia tangguh atau
rapuh? Karena, di balik orang yang tangguh, ada banyak yang rapuh. Sedikit
saja susah, sudah goyah dan mengeluh, bahkan putus asa. Terkena masalah
sepele saja, cepat menyerah. Tidak bisa mengerjakan PR, membanting pintu
dan menyobek kertas. Hanya karena putus cinta, sakit hati dan merusak diri
berkepanjangan.
Karena itu, saatnya mengevaluasi diri, apakah kita bermental tangguh
atau rapuh? Jika sudah lebih mengenal diri, kita harus memiliki program
membangun ketangguhan diri. Beberapa hari lalu, saya menonton televisi
untuk memilih manusia ‘terkuat’ di dunia dari segi fisik. Berlari puluhan
kilometer, menaiki bukit, berenang, mengayuh sepeda, dan mengarungi
kubangan lumpur.
Terlihat ada yang semangatnya kuat, tetapi fisiknya lemah. Ada yang
lemah semangat, tetapi fisiknya kuat. Ada yang fisik dan semangatnya lemah.
Ada pula yang semangat dan fisiknya sama-sama kuat. Pihak terakhir inilah
yang akhirnya keluar sebagai pemenang.
Hidup itu selalu antara kesulitan dengan ujian. Separuh hidup berisi
ujian yang berat. Pemenang hanyalah yang tangguh, dan mampu melewati
setiap kesulitan dengan baik. Allah Swt. berjanji membahagiakan orang yang
sabar dan tangguh dalam mengarungi kesulitan hidup. Dan sampaikanlah
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berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu mereka yang apabila
ditimpa musibah, mereka mengucapkan: Sesungguhnya kami adalah
kepunyaan Allah, dan kepada-Nya kami akan kembali’ (Q.S. al-Baqarah/2: 155156).
Ketangguhan muslim tidak hanya dilihat dari fisiknya, tetapi seberapa
kuat imannya. Boleh jadi tubuh seseorang lemah, rapuh, bahkan lumpuh,
tetapi memiliki ketangguhan iman, sehingga lemah fisik dapat ditutupi.
Kekuatan iman, dapat dilihat dari tangguhnya menghadapi cobaan
hidup. Ada lima rumus tentang itu: Pertama, sulit itu episode yang harus
dijalani. Dihadapi sepenuh hati, tidak akan mundur atau menghindar.
Kedua, setiap kesulitan sudah diukur oleh Allah Swt, sehingga sesuai dengan
kapasitas manusia. Ketiga, banyak hikmah di balik kesulitan. Keempat, setiap
ujian pasti ada akhirnya. Kelima, setiap kesulitan disikapi dengan cara terbaik.
Semakin berat ujian, semakin luar biasa pahala yang diterima.
Sebab itu, sesulit apapun keadaan bangsa, keluarga dan diri kita,
pilihan terbaik hanya satu: ‘Kita harus menjadi manusia tangguh.’ Jangan
putus asa dan menyerah. Terus bergerak dan berkompetisi dalam kebaikan,
karena segala sesuatu itu ada akhirnya. Tunjukkan bahwa umat Islam itu
unggul, maju, dan berprestasi. Wallahu A’lam bish-Shawab.
Diadaptasi dari Republika, 11/2/2005

B. Wawasan Islami

Q.S. at-Taubah/9: 105 tentang Etos Kerja yang Unggul
1. Tilawah Q.S. At-Taubah/9: 105.
Aktivitas 1.3c
Aktivitas Peserta Didik
Mari membaca dengan fasih dan benar Q.S. at-Taubah/9: 105 berikut
ini, sesuaikan bacannya dengan menggunakan ilmu tajwid dan
makharijul huruf!

َ ُْ َ ْ
ُ
َ ْ ّٰ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ٗ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ﱡ
َ
َ
َ
ﻣ
َوﻗ ِﻞ اﻋﻤﻠﻮا ﻓﺴﻴ�ى اﷲ ﻋﻤ�ﻜﻢ ورﺳﻮ�� واﻟﻤﺆ ِ �ﻮنۗ وﺳ��دون
َ ُْ َ َْ ْ ُْ ُ َ ْ ُ ََُُّ َ َ َْ ْ َ ﱠ
ٰ ٰ
ِۚا�� � ِﻠ ِﻢ اﻟﻐ� ِﺐ واﻟﺸﻬﺎد ِة ﻓ�� ِ�ﺌﻜﻢ ِﺑﻤﺎ ﻛ�ﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن
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2. Mengidentifikasi Tajwid
Aktivitas 1.4c
Aktivitas Peserta Didik
Mari perhatikan dengan cermat teks Q.S. at-Taubah/9: 105!
Buatlah kajian dari aspek ilmu tajwidnya. Berikut ini ada beberapa
contoh, selanjutnya kembangkan untuk kalimat atau lafal yang lain
dari ayat tersebut!

No

Kalimat

Bacaan

Sebab

1

ُ ّٰ َﻓ َﺴ َﻴ َ�ى
اﷲ

Huruf Lam dibaca
Tafkhim (tebal)

2

َ ُْ ْ ُْ َ ُْٗ ُ ََ
ۗورﺳﻮ�� واﻟﻤﺆ ِﻣ�ﻮن

ْ
َْْ َ َْ
َﻣﺪ ِﺻ�� ﻗ ِﺼﻴ�ة

َ ُ ﱡ
َو َﺳ� َ�د ْون

3

4

َ ْ ُ ََُُّ
ﻓ�� ِ�ﺌﻜﻢ ِﺑﻤﺎ

(Mad Shilah Qashirah)

Huruf Ra’ dibaca
tafkhim (tebal)

Ha dhamir
didahului
dhamah dan
diikuti Wawu
berfathah
Huruf Ra’
berharakat
Fathah

َ َ ْ ْ
ﺎء ﺷﻔ ِﻮ ْي
ْم ← ب ِإﺧ ِﻔ
(Ikhfa’ Syafawi)

َ ُْ َ َْ ْ ُ ﱡ
ْ َ ْ َ
ن
ﻮ
ﻠ
ﻤ
ﻌ
ﺗ
ﻮن
ﻜ
ﻠﺴ
�
ض
ﻣﺪ�ﺎ ِر
ِ
ۚ

5

Lafal Jalalah
didahului
Fathah

Mad Thabi’i
dibaca waqaf

(Mad ‘Aridh Lis Sukun)

3. Mengartikan Perkata
Aktivitas 1.5c
Aktivitas Peserta Didik
Coba cermati teks kata per kata Q.S. at-Taubah/9: 105!
Maknai dari kata atau lafal dari ayat tersebut yang belum ada artinya!
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Kata

ُ ّٰ َﻓ َﺴ َﻴ َ�ى
اﷲ
َ ُ ﱡ
َﺳ� َ�د ْون

Makna

Kata

ْ َْ
ٰ ٰ
ِا�� � ِﻠ ِﻢ اﻟﻐ� ِﺐ

Allah akan
melihat

Kalian akan
dikembalikan

ُ
ْﺑ َﻤﺎ ﻛ ْ� ُﺘﻢ
ِ
َ ُْ َ َْ
ن
ۚ ﺗﻌﻤﻠﻮ

Makna
Kepada Yang
Maha Mengetahui
yang gaib (Allah)

Apa yang kalian
kerjakan

4. Menerjemahkan Ayat
Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan
melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin,
dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang
gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang
telah kamu kerjakan.” (Q.S. at-Taubah/9: 105).
5. Asbabunnuzul
Tidak ada sebab khusus yang melatarbelakangi turunnya
ayat ini, meskipun Surat at-Taubah secara keseluruhan berjumlah
129 ayat, terdapat Asbabunnuzul-nya. Hanya yang perlu menjadi
kesadaran bersama sebagai muslim, agar tumbuh semangat juang
yang kuat dalam bekerja dan beramal. Etos kerja dan kerja keras
inilah yang menjadi titik lemah umat Islam di hadapan umat lain.
Akibatnya umat Islam seakan-akan menjadi mainan pihak lain, dan
tidak diperhitungan dalam banyak percaturan dunia.
Tentu tidak semuanya, namun mayoritas umat Islam masih
harus bekerja keras mengobati ‘penyakit’nya. Sebab, kemajuan
umat atau peradaban berkorelasi positif dengan kerja keras dan
kerja cerdasnya. Saat ini, dunia dihadapkan pada persaingan yang
begitu tajam. Hasilnya, tentu pihak yang menang adalah mereka
yang memiliki semangat kerja (etos kerja) yang tinggi, sehingga
produktifitasnya pun semakin unggul.
Jika mayoritas umat Islam sudah memiliki standar etos kerja
yang tinggi, otomatis dunia akan berada di bawah pengaruh Islam,
serta mampu dalam memenangkan percaturan dunia, dan itu
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dimulai dari penguasaan umat Islam terhadap ilmu pengetahuan
dan teknologi, sehingga kualitas kompetensi, produktifitas kerja,
dan etos kerjanya semakin unggul dan tinggi, dibandingkan umat
lain.
Memang, kesadaran bersama (setiap umat Islam) ini harus
terus ditumbuhkan, karena jika dikaji dari aspek ajaran Islam, umat
ini sudah dimotivasi sangat tinggi, baik di dunia maupun akhirat,
yaitu setiap orang akan dilihat hasil kerja dan amalnya oleh Allah
Swt., Rasul, dan semua orang mukmin. Atsar (jejak dan langkah)
setiap muslim akan dilihat dan dirasakan oleh masyarakat luas dari
hasil kerja maksimal yang pernah dilakukan, boleh jadi orang itu
masih hidup atau sudah wafat.
6. Tafsir Ayat
Agar pemahaman ayat Al Qur’an ini (sesuai materi ajar) lebih
utuh dan berimbang, maka perlu dipeluas rujukan atau referensi
yang digunakan, dan rujukan itu adalah kitab-kitab tafsir
Berikut ini, kandungan isi Q.S. at-Taubah/9: 105:
a. Ayat ini, memerintahkan kepada kaum muslim, agar melakukan
amal shaleh sebanyak mungkin hanya karena Allah Swt., baik
amal yang nampak maupun tersembunyi. Sebab, rangkaian
amal shaleh itu akan dilihat dan dinilai oleh Allah Swt, Rasul, dan
orang-orang beriman.
b. Meskipun taubat sudah diterima, tetapi kita diingatkan bahwa
waktu yang berlalu yang diisi yang aneka kedurhakaan dan
kemaksiatan, jangan sampai terjadi di masa kini dan masa depan,
sebab waktu tak mungkin kembali lagi, sehingga rentang waktu
yang dan sedang dijalaninya, akan diisi dengan aneka kebaikan,
dan tidak terjadi kerugian yang lebih banyak lagi.
c. Hindari sikap merasa amalnya sudah banyak, sehingga
memperlambat langkahnya beramal shaleh lagi. Lakukan
inisiatif dan mengambil kreasi baru untuk beramal, sehingga
jika ada yang mengikuti langkah baiknya, akan dibalas berlipat
ganda, tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh.
d. Mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Swt., karena
setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslim
di Hari Kiamat kelak. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan
begitu pula sebaliknya. Akhirnya tersingkaplah aib dan cela
mereka, jika ada manusia yang beramal tidak sesuai dengan
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tuntunan, dan tidak ikhlas kepada-Nya (Perhatikan Q.S. Qāf/50:
22).
e. Setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat, dan akan
menerima balasan amalnya (baik dan buruk), sekecil apapun
yang dikerjakan, sejalan dengan kadar keikhlasan yang
dilakukan.
f. Tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat,
zakat, amal shaleh, dan shalat semata, melainkan juga harus
melakukan semua hal secara maksimal dan unggul, sehingga
umat Islam memilki karakter berbeda dibanding umat lain.
Etos Kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu
golongan sosial, atau semangat kerja yang menjadi keyakinan
seseorang/kelompok. Jika dikaitkan etos kerja dengan muslim,
maknanya adalah cara pandang seorang muslim, bahwa bekerja itu
tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi
amal shaleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Swt.
Bekerja juga merupakan fitrah, sehingga jika ada yang
enggan dan malas bekerja, sungguh ia telah melawan fitrah diri, dan
menurunkan derajat dan martabatnya sebagai khaira ummah (umat
terbaik).
Sabda Rasulullah Saw.:

ّٰ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ُ ّٰ ��اﷲ َﺻﱠ
َاﷲ َ� َ� ْ� ِﻪ َو َﺳﱠﻠﻢ
� وﻋﻦ ا ِ� ْ� ﻫ
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل:ﺮﺮة ﻗﺎل
ُ ُ َ
ََ َ ْ َ ْ َُ ٌْ َ
َ
ً
َ
َ
ُ
َ َ َ َْ َْ َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
��ن ��ﺘ ِﻄﺐ أ�ﺪﻛﻢ ﺣﺰﻣﺔ ��� ﻇﻬ ِﺮ ِه �ﻴ� �� ِﻣﻦ أن ��ﺄل
َ
َ
ُ ََ َْ ْ ُ َ ُْ َ ً َ
ُ ( ١٤٧٠ :أ�ﺪا ﻓﻴﻌ ِﻄﻴﻪ أو ﻳﻤﻨﻌﻪ )رواه ا��ﺨﺎري
Artinya: Dan Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah Saw.
bersabda: “Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar
dengan punggungnya, lebih baik baginya daripada dia meminta-minta
kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya”.(H.R.
Bukhari:1470)
Di kesempatan lain, Rasulullah Saw. mengingatkan agar
setiap muslim berikhtiar semaksimal mungkin agar ‘tangannya
berada di atas, tidak di bawah’. Memberi itu lebih baik, dibanding
meminta, apalagi menjadi ‘parasit’ bagi orang lain, meskipun kepada
kedua orang tua. Hal ini, mendorong setiap muslim agar hidupnya
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berkecukupan, bahkan berlebih, sehingga banyak memberi manfaat
bagi orang banyak. Sabda Nabi Saw.:

َﱠ
ّٰ
ّٰ َ ْ ُ َ ﱠ
َ َ
ام َر ِ� َ� اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋ ِﻦ ا��� ّ� ﺻ�� اﷲ
ﻋ ْﻦ � ِﻜ ْﻴ ِﻢ ْﺑ ِﻦ ِﺣ َﺰ
ٍ
ِ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ٰ
ْو ْأﺑ َﺪأﺑ َﻤﻦ،�
َ �اﻟﺴ ْﻔ
 اﻟ َﻴ ُﺪ اﻟ ُﻌ ْ� ٰ� َ� ْﻴ ٌ� ﻣ َﻦ اﻟ َﻴﺪ ﱡ: َ� َ� ْ� ِﻪ َو َﺳﱠﻠ َﻢ َﻗ َﺎل
ِ
ِ
ِ
ّٰ ُ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ﱠ
َ ْ َ َ َ َُ ُْ َ ُْ ﱠ
ْ
 وﻣﻦ ��ﺘﻌ ِﻔﻒ ﻳ ِﻌﻔﻪ اﷲ،��ﺗﻌﻮل و�ﻴ�اﻟﺼﺪﻗ ِﺔ ﻋﻦ ﻇﻬ ِﺮ ِﻏ
ّٰ
ْ
َْ َ
(َو َﻣ ْﻦ � ْ�ﺘﻐ ِﻦ ُﻳﻐ ِﻨ ِﻪ اﷲ )رواه ��ﺎرى و ﻣﺴﻠﻢ
Artinya: Dari Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi Saw, Beliau
bersabda: “Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan
dahulukan keluargamu (mereka yang wajib kalian nafkahi), dan sebaikbaik sedekah itu dari kekayaan yang berlebih, dan siapa yang menjaga
kehormatan dirinya, maka Allah akan mencukupinya, (sebaliknya)
siapa yang sudah merasa cukup, maka Allah akan memberi kekayaan
yang berlebih.” (H.R Bukhari: 1427 dan Muslim: 1053).
Rasulullah Saw. juga bersabda yang dapat dijadikan sebagai
bagian dari doa, yaitu:

َ َ ّٰ
َ َ َ َ َ ُ ُ ّٰ َ ﱠ
ََ ْ َ
ْ
َ
ْ
 ��ن رﺳﻮل اﷲ ﺻ�� اﷲ ��� ِﻪ: ﻗﺎل،ﻚ
ٍ �ِ ﻋﻦ أ� ِ� ﺑ ِﻦ ﻣﺎ
َ
َ ْ
ْ َ ْ َ َ ُ ُ ّ َ َ ﱠ َ َ ُ ُ َ ّٰ ُﱠ
َ
َ
، وا�ﻜﺴ ِﻞ، ﻢﻬﻠﻟا ِ ِإ�� أﻋﻮذ ِﺑﻚ ِﻣﻦ اﻟﻌﺠ ِﺰ: ﻳﻘﻮل،وﺳﻠﻢ
ْ
َ َ ْ َ ُ ُ ََ
ْ ُْ َ
ْ َْ
ُْْ َ
َ
َ
َ
،�ِ �اب اﻟﻘ
ِ  وأﻋﻮذ ِﺑﻚ ِﻣﻦ �ﺬ، وا��ﺨ ِﻞ، واﻟﻬﺮ ِم،�ِ ���وا
ْ
ْ
ْ()ر َو ُاه و ُﻣ ْﺴﻠﻢ
َ َو ِﻣ ْﻦ ﻓ ْ� َﻨﺔ اﻟ َﻤ ْﺤ َﻴﺎ َواﻟ َﻤ َﻤﺎت
ِ ِ
ِ
ِ

Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata, “Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda, “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil,
dan aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur dan fitnah hidup dan
mati.” (HR. Muslim)
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Berdasarkan isi dan kandungan Hadits serta beberapa
penjelasan sebelumnya, maka ada 8 nilai etos kerja muslim yang
perlu menjadi landasan dalam bekerja dan beramal, yaitu:
No

Nilai Etos Kerja

No

Nilai Etos Kerja

1

Yakin lawan ragu-ragu

5

Berani dengan
pertimbangan lawan takut
mengambil resiko

2

Optimis lawan pesismis

6

Dermawan lawan bakhil

3

Kuat kemauan lawan
lemah keinginan

7

Bebas dari hutang lawan
terlilit hutang

4

Rajin lawan malas

8

Membangun jaringan luas
lawan miskin jaringan

Kisah Sa’ad al-Amsyari dapat dijadikan teladan, karena
tangannya dicium oleh Rasulullah Saw. dan didoakan oleh beliau,
agar tangannnya tidak tersentuh api neraka, karena bekerja
membelah batu untuk menafkahi diri dan keluarganya.
Harus menjadi kesadaran bersama, bahwa setiap muslim harus
berilmu. Hal ini, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan orang
lain pun memperoleh pengaruh baiknya. Model orang ini, ilmunya
benar-benar diamalkan, karena dia yakin ketika ilmu diamalkan,
ketika itu pula ilmunya semakin berkembang dan bertambah.
1)
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Beberapa Prinsip Etos Kerja Muslim
Prinsip Etos Kerja menurut Islam, dapat diuraikan sebagai
berikut:
a) Bekerja, Beraktifitas, dan Beramal karena Allah; yaitu seluruh
kegiatan hidupnya dilakukan sebagai perwujudan rasa
syukur kepada nikmat Allah Swt (Q.S. Saba’/34: 13).
b) Berorientasi Akhirat; yaitu menetapkan sasaran pencapaian
hasil kerjanya kepada kesuksesan dunia dan akhirat (Q.S. alBaqarah/2: 201).
c) Berkarakter Kuat; yaitu memiliki reliability, dapat diandalkan,
dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental dan spiritual
(Q.S. al-Qashash/28: 26).
d) Berkarakter Amanah; yaitu memiliki integritas, jujur, dan
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dapat memegang amanah (Q.S. al-Qashash/28: 26).
e) Bekerja Kerja Keras; yaitu sikap pantang menyerah; terus
mencoba sampai berhasil. Kita dapat meneladani ibunda
Nabi Ismail a.s. (Siti Hajar). Beliau pekerja keras, tidak
mengenal kata gagal (atau memandang kegagalan sebagai
sebuah kesuksesan yang tertunda).
f ) Bekerja Cerdas; yaitu memiliki pengetahuan dan
keterampilan; terencana; memanfaatkan segala sumber
daya. Jika etos kerja dimaknai semangat kerja, maka etos
kerja seorang muslim bersumber dari visinya: meraih
kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika etos kerja difahami
sebagai etika kerja; sekumpulan karakter, sikap, mentalitas
kerja, maka dalam bekerja, seorang muslim senantiasa
menunjukkan kesungguhan.
2)

Manfaat Etos Kerja (kerja keras)
Manusia diwajibkan berusaha dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidup dan tidak terlalu tergantung dengan orang
lain, karena Allah Swt. sudah menjamin rezeki setiap makhlukNya. Namun demikian, bukan berarti kita bermalas-malasan
menunggu rezeki, tetapi harus berusaha dengan sungguhsungguh. Tanpa itu, mustahil keinginan akan tercapai. Adapun
manfaat dari bekerja keras, antara lain:
a) Menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja keras,
hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat.
b) Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik
yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga.
c) Sarana beribadah kepada Allah Swt., karena wujud
pengabdian kepada Allah Swt. adalah dengan bekerja keras.
d) Memperkuat karakter seseorang, karena dengan bekerja
keras, muncul sifat tabah, sabar dan tidak mudah putus asa,
bila menghadapi masalah atau problema.
e) Menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai khalifah
dalam mengelola alam ini.
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7. Menghafal Ayat
Aktivitas 7.1c
Aktivitas Peserta Didik
ilakan baca berulang-ulang Q.S. at-Taubah/9: 105 menurut ilmu tajwid
dan makharijul huruf sampai Anda hafal.
Gunakan HP Anda atau alat audio yang lain untuk proses menghafal
dengan mendengarkan berkali-kali dari tilawah sang qari’, lalu
cocokkan dengan hafalan Anda.
Hasil hafalannya, demonstrasikan kepada teman Anda atau pihak
lain (tutor/mentor) yang sudah mahir.
Perhatikan aspek-aspek yang dinilai, antara lain: kesesuaian ilmu
tajwid, ketepatan makharijul huruf, dan kelancarannya.

C. Penerapan Karakter
Setelah menelaah materi Q.S. at-Taubah/9: 105 tentang Etos Kerja
yang Unggul, diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter dalam
kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:
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No

Butir Sikap

Nilai Karakter

1

Memiliki keyakinan yang mantap, agar
setiap muslim bekerja keras untuk
menggapai setiap asa dan cita

Religius

2

Umat Islam harus banyak mengubah
etos kerjanya, sehingga kemuliaan dan
ketinggian Islam nyata adanya

Tanggung jawab,
peduli lingkungan

3

Mayoritas muslim di Indonesia harus
dijadikan modal bukan beban. Karena itu
etos kerja muslim harus mewarnai sejarah
Indonesia dan dunia

Semangat
kebangsaan, peduli
lingkungan

4

Bekerja itu tidak hanya bertujuan
memuliakan diri, tetapi juga manifestasi
amal shaleh yang mempunyai nilai ibadah
di sisi Allah Swt.

Tanggung jawab,
peduli lingkungan
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No
5

Butir Sikap
Bersemangat meningkatkan kerja yang
profesional, karena semua hasil kerjanya
akan dilihat Allah SWT, Rasul, dan orangorang beriman.

Nilai Karakter
Religius,
Jawab

Tanggung

D. Khulasah
Berikut ini, rangkuman materi ajar yang sudah dipelajari:
1. Motivasi kepada setiap muslim, agar melakukan amal shaleh
sebanyak mungkin. Sebab, rangkaian amal shaleh itu akan dilihat
oleh Allah Swt, Rasul, dan orang-orang beriman.
2. Perbanyak inisiatif dan kreasi baru dalam beramal, agar jika ada
yang mengikuti langkah baiknya, akan dibalas berlipat ganda,
tanpa mengurangi pahala mereka memberi contoh dan yang
mencontoh.
3. Ladang ibadah itu luas, seluas aktivitas hidup yang dijalani
manusia. Hanya yang mendapat catatan bersama, agar landasan
setiap amal harus mengikuti tuntunan yang benar dan ikhlas
dalam pelaksanannya.
4. Hindari sikap merasa sudah cukup beramal. Setiap amal perbuatan
itu harus dilakukan secara maksimal dan unggul, sehingga umat
Islam memilki karakter yang berbeda dibanding umat lainnya.
5. Citra umat Islam yang belum baik di mata umat lain, semestinya
memacu semangat umat Islam untuk meningkatkan kerja keras
(etos kerja) dan kerja cerdasnya, sehingga kondisinya semakin baik
dan lebih baik lagi.

E. Penilaian
1. Penilaian Sikap
a. Coba dicari referensi atau rujukan yang dapat dijadikan
perbandingan: Kenapa negara Jepang dan Korea Selatan lebih
maju atau unggul, dibanding negara Pakistan dan Iran. Carilah
faktor-faktor keunggulan sekaligus kelemahannya. Kemudian
buatlah sebuah rangkuman yang merupakan sikap baik Anda,
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sebagai bangsa Indonesia, di buku catatan/praktikum!
b. Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut dan berikan
alasannya, setelah menelaah materi Q.S. at-Taubah/9: 105 tentang
Kompetisi dalam Kebaikan.

No

Pernyataan

1

Setelah mempelajari materi ini,
mendorong saya semakin bersemangat
untuk kerja keras (etos kerja)

2

Sadar bahwa posisi umat Islam saat
ini kurang baik, karena itu saya harus
menjadi pionir menjadi pelajar yang
memiliki etos kerja yang tinggi.

3

Boleh saja mengejar kuantitas ibadah,
namun jangan melupakan kualitasnya,
sehingga melecut diri saya untuk selalu
seimbang dalam mengejar keduaduanya.

4

Tumbuh rasa malu, jika saya berkerja
dan beramal, dikerjakan asal-asalan atau
tidak maksimal.

5

Tidak ada jalan lain, jika umat Islam ingin
meningkat kualitas dan citranya, maka
setiap umat harus bekerja keras dan
unggul etos kerjanya.

Jawaban
S

Rg

TS

Alasan

Keterangan: S= Setuju, Rg=Ragu-ragu, TS= Tidak Setuju
2. Penilaian Pengetahuan
A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban A, B, C, D, dan E sebagai
jawaban yang paling benar!
1. Memahami Al-Qur’an harus dilakukan secara berkesinambungan.
Berdasarkan Q.S. at-Taubah {9}: 105, terjemahan atau padanan kata “maka
Allah akan melihat pekerjaanmu” adalah ... .
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A.
B.
C.
D.
E.

َُﻫ َﻮ ُﻣ َﻮ ّﻟ ْﻴﻬﺎ
ِ
ُّ
ٌ�� َ� ْ� ٍء َﻗ ِﺪ ْﻳﺮ
ِ
َْ
ٌ
ﻖ ِﺑﺎ�� ْﻴ ٰ� ِت
ۢ َﺳ ِﺎﺑ
ْ ْ َْ
ُۗ�ﻀ ُﻞ ا� َﻜﺒ ْﻴ
اﻟﻔ
ُ َ َ ِ ّٰ
ُ َﻓ َﺴ َﻴ َ�ى
اﷲ ﻋ َﻤ�ﻜ ْﻢ

2. Saat ini posisi umat Islam belum menggembirakan. Salah satu
penyebabnya terkait etos kerja yang masih rendah. Mengubah etos kerja
sangat penting dalam membentuk kepribadian muslim. Di antara ciri
etos kerja yang tinggi adalah … .
A. menjalin kerjasama yang menguntungkan
B. lebih mementingkan rasio/akal daripada emosi
C. peka dan tanggap terhadap permasalahan ekonomi
D. bekerja dengan kesungguhan sehingga hasilnya maksimal
E. memacu perubahan sosial untuk perkembangan bidang ekonomi
3. Harus ada perubahan sikap dari umat Islam, karena sering disorot pihak
lain yang lemah di bidang produktifitas. Berikut ini, manfaat etos kerja,
kecuali … .
A. menjaga kehormatan diri karena akan menjadi pribadi bermartabat
B. memperkuat karakter karena dengan bekerja akan muncul sifat
tabah
C. orang yang memiliki etos kerja, pasti dilingkupi banyak kewaspadaan
D. merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang
E. meningkatnya kemampuan dan kompetensi tertentu
4. Seharusnya setiap muslim dapat memberikan contoh dan keteladanan
dalam ikhtiar menjalani kehidupan, bukan menjadi penonton dan
pecundang, apalagi dicap sebagai perusak. Hal ini disebabkan … .
A. Allah Swt. memberikan imbalan bagi mereka yang dijadikan contoh
B. sebagai bentuk bahwa manusia harus berhubungan dengan orang
lain
C. agar dikatakan sebagai manusia yang memiliki keperdulian
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D. Islam dilahirkan, agar umatnya menjadi uswah
E. untuk mengatasi ketidaktahuan manusia
5. Kerja asal-asalan dan ikhtiar yang tidak sungguh-sungguh, menjadi faktor
yang memperlemah kondisi umat Islam, padahal Q.S. at-Taubah {9}: 105
telah membimbing ke arah kesuksesan. Berikut ini, isi dan kandungan
ayat tersebut, yaitu ... .
A. larangan menyia-nyiakan waktu
B. perintah memiliki etos kerja unggul
C. menghormati sesama manusia
D. menolong orang yang lemah
E. mencari rezeki yang halal
6. Profesi apapun yang disandang seorang muslim, bila seimbang antara
kehidupan dunia dan akhirat, hasilnya akan produktif, sedangkan faktor
penentu produktifitas adalah … .
A. adanya motivasi gaji yang tinggi
B. sangat rasional dalam setiap berfikir
C. suasana kerja yang sarananya terpenuhi semua
D. terbuka dalam menghadapi berbagai kritikan dan pujian
E. seluruh aktivitasnya sebagai bagian dari rasa syukur dan ibadah
7. Perhatikanlah pernyataan berikut ini!
1) Seluruh sikapnya seiring dan sejalan dengan adat masyarakat.
2) Berintegritas, jujur, dan dapat memegang teguh amanah.
3) Selalu husnu al-zhann menghadapi problema yang terjadi.
4) Kekuatan fisik ditandai olah raga yang ekstrim.
5) Memiliki keterampilan yang sangat solid.
Ciri-ciri etos kerja seorang muslim ditandai dengan nomor ... .
A. 1), 2)
B. 2), 3)
C. 1), 3)
D. 3), 4)
E. 5), 2)
8. Hidup itu harus memiliki prinsip. Jika tidak, pasti menyusahkan di tengah
perubahan zaman yang berubah serba cepat. Salah satu prinsip etos
kerja muslim adalah berorientasi akhirat, maksudnya ... .
A. menetapkan target hasil kerja yang harus 100 %
B. akhirat menjadi orientasi utama baru kehidupan di dunia
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C. sasaran yang harus dicapai setiap muslim adalah ketercapain
D. seseorang harus memiliki cita-cita terkait kehidupan akhiratnya
E. dunia dan akhirat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan
9. Susunan penggalan Q.S. at-Taubah {9}: 105 berikut ini yang benar adalah
... . َ
ُ

ُ
َْﻋ َﻤ�ﻜﻢ
1

A.
B.
C.
D.
E.

ْ
ْاﻋ َﻤ ُﻠﻮا
2

ٗ
��َو َر ُﺳ ْﻮ
3

ُ
َوﻗ ِﻞ
4

ُ ّٰ َﻓ َﺴ َﻴ َ�ى
اﷲ
5

1, 2, 3, 4, 5
2, 3, 1, 4, 5
3, 1, 2, 4, 5
4, 2, 5, 1, 3
5, 4, 1, 2, 3

10. Sejatinya Islam sudah mendorong umatnya agar memiliki etos kerja
tinggi. Hal ini sesuai dengan isi kandungan Q.S. at-Taubah {9}: 105.
Adapun isi kandungan lain dari ayat tersebut adalah ... .
A. larangan mensia-siakan waktu
B. beramal/bekerja itu harus maksimal
C. menghormati sesama manusia
D. menolong orang yang lemah
E. mencari rezeki yang halal
B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!
1. Perhatikan dengan seksama potongan ayat berikut ini!

ٰ ٰ َ ْ َ َ َُ ﱡ
وﺳ��دون ِا�� � ِﻠ ِﻢ

Sebutkan 3 hukum bacaan mad-nya!

2. Sebutkan 3 (tiga) manfaat kerja keras (etos kerja)!
3. Sebutkan padanan kata dari lafal-lafal berikut ini!

َ ُ ﱡ
…… = َو َﺳ� َ�د ْون.

Apa yang kalian kerjakan
= ………

ُ
ٗ ْ ُ ََ
��………= ورﺳﻮ

Jodohkan pernyataan-pernyataan berikut dengan jawaban yang ada di
sebelah kanan!

4. Prinsip Etos Kerja Muslim adalah …
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ُ َ
َْﻋ َﻤ�ﻜﻢ

Alam gaib dan nyata

5. Terjemah kata tersebut adalah … .

َ ُْ َ َْ ْ ُْ ُ َ
ِۚﺑﻤﺎ ﻛ�ﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن

Berorientasi akhirat

6. Hukum bacaan dari potongan ayat
tersebut adalah … .
Ikhfa’, Iqlab dan Idzhar
Mad Thabi’i, Ikhfa’ dan Mad
‘Aridh lis Sukun
7. Sebutkan 3 (tiga) kandungan isi dari Q.S. at-Taubah/9: 105!
8. Sebutkan manfaat etos kerja!
9. Sebutkan salah satu prinsip etos kerja muslim, yakni: berorientasi
akhirat!
10. Sebutkan 3 manfaat dari bekerja keras!
3. Penilaian Keterampilan
a. Buatlah telaah yang menggambarkan faktor kemajuan dan
kemunduran bangsa Indonesia secara obyektif, sesuai dengan
kandungan isi Q.S. at-Taubah/9: 105. Terlebih dahulu, carilah referensi
atau buku rujukan sebagai landasan melakukan telaah, lalu tulis
hasilnya di buku catatan/praktikum Anda paling banyak 3 lembar!
b. Kegiatan aplikatif dan bermakna berikut ini, merupakan kegiatan
yang perlu Anda lakukan berupa kegiatan aplikatif dan bermakna
yang terkait dengan materi ajar yang sedang dipelajari!
Aktivitas 1.6c
Aktivitas Peserta Didik
Kelas dibagi beberapa kelompok, lalu lakukanlah wawancara dengan
teman Anda yang beragama non Islam, atau ormas Islamnya berbeda,
tentang cara beragama yang baik!.
Perkuat juga dengan kajian pustaka untuk menggali lebih dalam
tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kumpulkan hasilnya, lalu
lakukan presentasi di kelas dengan bimbingan GPAI Anda!.
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