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Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca al-Qur’an dengan tartil. Se-
moga dengan membiasakan diri membaca al-Qur’an, kita selalu mendapat 
keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan rida Allah Swt. 
Amin.

1. Bacalah Q.S. al-Baqarah /2: 285 – 286 di bawah ini bersama-sama 
dengan tartil selama 5-10 menit !

2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!

Aktivitas  9.1
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Amati gambar-gambar berikut, kemudian berikan tanggapan atau       
komentar pada semua gambar berkaitan dengan materi pelajaran!

Aktivitas  9.2

Gambar 9.2Gambar 9.1

Gambar 9.3

Gambar 9.4
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1. Baca dan cermati artikel di bawah ini,  kemudian tulislah hikmah 
yang kalian dapatkan dari artikel tersebut!. 

2. Kaitkanlah hikmah-hikmah tersebut dengan pengalaman hidup 
kalian masing-masing!

Aktivitas  9.3

ISRA MIKRAJ SEBUAH WISATA SPIRITUAL

Wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah seolah-olah menjadi pukulan 
telak bagi Muhammad Saw. Setelah kepergian keduanya, beliau berada 
dalam masa-masa sulit.

Pada masa-masa sulit inilah Allah Swt. berkehendak memperjalankan 
beliau dalam wisata spiritual yang sangat agung.

Wisata itu bernama Isra Mikraj. Isra adalah peristiwa ketika Allah Swt. 
memperjalankan Nabi-Nya dari Masjidil Haram di Makkah ke masjidil 
Aqsha di al Quds Palestina dengan menaiki Buraq dan ditemani oleh 
malaikat Jibril. Sementara itu Mikraj, peristiwa berikutnya, adalah 
dinaikkannya Nabi Saw. melintasi lapisan-lapisan langit tertinggi sampai 
batas yang tidak dapat dijangkau pengetahuan malaikat.

Dikisahkan oleh para ulama dan ahli sejarah bahwa dalam perjalanan dari 
Baitul Maqdis menuju langit ke tujuh Muhammad Saw. yang didampingi 
oleh malaikat Jibril bertemu dengan para nabi dan rasul yang diutus 
Allah sebelum beliau.   Di lapis langit pertama beliau bertemu dengan 
Nabi Adam a.s. Dikisahkan di langit lapis pertama ini Muhammad Saw. 
juga melihat berbagai peristiwa yang merupakan perlambang  bagi 
umatnya. Beliau melihat orang-orang yang moncong mulutnya seperti 
unta, dengan menggenggam bola-bola api di tangannya. Lalu bola api 
itu mereka lemparkan ke mulutnya sendiri. Jibril menjelaskan bahwa 
itulah gambaran dari orang-orang yang suka memakan harta anak 
yatim secara tidak sah. Muhammad Saw. juga melihat orang-orang yang 
di hadapannya ada daging segar dan ada daging yang sudah buruk 
dan busuk. Namun, ternyata orang-orang itu lebih memilih daging 
yang buruk dan busuk. Jibril pun menjelaskan lagi bahwa mereka itu 
adalah orang-orang yang suka berzina. Mereka memiliki perempuan 
yang dihalalkan namun mereka memilih wanita yang diharamkan oleh 
Allah Swt. Masih banyak lagi kejadian aneh yang diperlihatkan kepada 
Muhammad sewaktu berada di lapis langit pertama.
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Dari langit pertama kemudian Muhammad Saw.  meneruskan perjalanan 
menuju langit ke tujuh. Di masing-masing lapis langit berikut nya, beliau 
juga bertemu dengan para nabi dan rasul sebelum beliau. Di lapis langit 
kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di lapis langit ketiga 
bertemu denga Nabi Yusuf. Di lapis langit keempat bertemu dengan 
Nabi Idris. Di lapis langit kelima  bertemu dengan Nabi Harun. Di lapis 
langit keenam bertemu denga Nabi Musa. Di lapis la ng it ketiga bertemu 
denga Nabi Ibrahim, di lapis langit ketujuh ini pula bertemu dengan 
malaikat Izrail. Dari langit ketujuh ini lah, Muhammad Saw. seorang diri 
tanpa didampingi oleh malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha yang 
terletak di sebelah kanan Arsy. Muhammad Saw. kemudian merasa di 
bawa ke tempat yang maha tinggi. Di tempat inilah, Muhammad Saw. 
dapat melihat secara langsung Allah dengan persepsi beliau. Semuanya 
tidak dapat dilukiskan dengan kata karena diluar jangkauan otak 
manusia.

Disadur: Jejak-jejak Keagungan dan Teladan Abadi ”Sang Nabi Akhir 
Zama”: The Great Story of “The Man From Desert karya Saiful Hadi El-
Sutha.

Kualitas iman seseorang dapat dilihat dari sejauh mana ketaatannya 
kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Untuk dapat melaksanakan ketaatan 
kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dibutuhkan pemahaman terhadap ajaran 
Islam. Dari sini dapat dikatakan bahwa iman dan ilmu saling berkaitan 
dan mutlak adanya. Keimanan seseorang akan lebih mantap jika didasari 
dengan ilmu. Orang berilmu akan terhindar dari sifat sombong dan sifat 
tercela lainnya apabila ada iman di hatinya. 

Keimanan akan menjadi energi pendorong untuk menuntut  ilmu 
sehingga orang beriman dan berilmu menempati derajat tinggi dihadapan 
Allah Swt. Keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal 
saleh.  Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa keimanan, ilmu dan 
amal saleh merupakan modal untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia 
hingga akhirat.

Keimanan  akan tumbuh dan berkembang bila syariat Islam dilaksanakan 
dengan sepenuh hati. Enam rukun iman, salah satunya adalah iman kepada 
malaikat-malaikat Allah Swt. harus diamalkan dengan sepenuhnya guna 
memperoleh kesempurnaan iman.
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1. Makna Beriman kepada Malaikat

Kata malaikat berasal dari bahasa Arab malak, jamaknya malaa’ikah. Kata 
malak berasal dari akar kata ‘alk atau ‘aluka yang artinya ‘risalah atau 
mengemban amanat’. Iman kepada malaikat memiliki empat unsur, yaitu:

a. mengimani wujud dan penciptaan malaikat

Malaikat merupakan makhluk Allah Swt yang berasal dari alam gaib, 
yang tercipta dari cahaya atau nur, seperti sabda Rasulullah Saw.

Artinya: ”Dari Aisyah r.a. Berkata Rasulullah Saw. bersabda: “Malaikat 
diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala dan 
Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan (ciri-cirinya) untuk 
kalian”. (H.R. Muslim)

Perihal wujudnya, al-Qur’an menjelaskan  dalam Q.S. Fathir/35: 1 yang 
berbunyi:

Artinya: ”Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan 
malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam 

 Pengertian mempercayai, meyakini
 dengan sepenuh hati bahwa Allah
Swt. telah menciptakan makhluk-

 Nya yang berasal dari alam ghaib
 yang bernama malaikat yang

 ditugaskan mengawasi manusia
 dan menjalankan tugas-tugas

tertentu lainnya

urusan) yang mempunyai 
sayap, masing-masing (ada 
yang) dua, tiga dan empat. 
Allah menambahkan pada 
ciptaan-Nya apa yang Dia 
kehendaki. Sungguh, Allah 
Mahakuasa atas segala 
sesuatu.”
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Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa malaikat 
memiliki sayap, ada yang memiliki 2, 3 dan 4 sayap. Tentunya sayap-sayap 
yang dimaksud disini bukan sayap yang biasa dilihat pada burung. Sayap 
adalah lambang kekuatan yang memungkinkan makhluk dari alam gaib ini 
menunaikan tugasnya. Dengan sayap-sayapnya tersebut, setiap malaikat 
memiliki kecepatan gerak yang luar biasa. Firman Allah Swt. dalam Q.S. al 
Ma’arij/70: 4 menjelaskan:

Artinya: “Para malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan, dalam se-
hari setara dengan lima puluh ribu tahun.”

 Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasanya para malaikat di 
antaranya malaikat Jibril apabila menghadap Allah Swt., ia memerlukan 
waktu satu hari, tetapi apabila yang melakukan manusia, maka diperlukan 
waktu selama lima puluh ribu tahun.

Antara malaikat dan manusia berbeda alam. Oleh karena itu, 
manusia tidak mampu menangkap wujud malaikat. Namun demikian, atas 
izin Allah Swt. malaikat dapat menjelma dalam sosok tertentu dan dapat 
dilihat oleh mereka yang dipilih oleh Allah Swt., yaitu para rasul, seperti 
dijelaskan dalam Q.S. Hud/11: 69-70 yang berbunyi:

Artinya: “Dan para utusan Kami (para malaikat) telah datang kepada Ibrahim 
dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan, “Selamat.” Dia 
(Ibrahim) menjawab, “Selamat (atas kamu).” Maka tidak lama kemudian 
Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.” (69). Maka ketika 
dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia (Ibrahim) mencurigai 
mereka, dan merasa takut kepada mereka. Mereka (malaikat) berkata, “Jangan 
takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut.” (70)
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Wujud malaikat tidak akan pernah berubah, tidak bertambah tua atau 
tidak bertambah muda. Kondisi malaikat sampai detik ini masih tetap 
sama, seperti ketika diciptakan oleh Allah Swt.

b. mengimani semua malaikat

 Dari sekian banyak malaikat, hanya sedikit sekali yang nama-
nya disebutkan dalam al-Qur’an atau hadis. Setiap orang yang beriman 
diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang 
keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam al-
Qur’an. Ada malaikat yang disebutkan dalam al-Qur’an atau hadis, orang 
yang beriman wajib mengimaninya secara rinci, dengan malaikat yang 
tidak disebutkan namanya, cukup mengimaninya secara umum.

 Adapun jumlah malaikat mencapai ribuan, bahkan jutaan. Na-
mun berapa jumlah pastinya hanya Allah Swt. yang tahu. Bukti bahwa 
malaikat berjumlah ribuan, adalah Q.S. al-Anfal/8: 9

 Artinya:  “(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada 
Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu, “Sungguh, Aku akan mendatang-
kan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang ber-
turut-turut.”

Di antara sekian banyak malaikat, ada sepuluh nama yang dikenal, yaitu 
sebagai berikut.

1)       Jibril,  yaitu malaikat yang mengepalai 
seluruh malaikat. Nama lain malaikat 
Jibril adalah Ruhul Amin dan Ruhul Qudus. 
Malaikat Jibril bertugas menyampaikan 
wahyu kepada para nabi dan rasul.

2)   Mikail, yaitu bertugas membagikan rezeki 
kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Swt.

3)      Izrail, yaitu malaikat yang bertugas 
mencabut nyawa seluruh makhluk Allah 
Swt.

4)     Israfil, yaitu malaikat yang bertugas meniup 
sangkakala pada saat tiba hari kiamat dan 

Gambar: salah satu bukti 
seseorang yang beriman 

kepada malaikat
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menjelang manusia  dibangkitkan dari alam kubur.

5)      Raqib, yaitu malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan 
perbuatan baik manusia.

6)      Atid, yaitu malaikat yang bertugas mencatat 
segala ucapan dan perbuatan jahat  manusia. 

7)      Munkar dan Nakir, malaikat yang bertugas 
mengadili  manusia di alam barzakh. Kedua 
malaikat tersebut menanyakan segala sepak 
terjang si mayat selama hidup di dunia. 

8)      Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas 
menjaga pintu surga tempat manusia 
menerima imbalan dari ketaatan dan 
ketaqwaannya pada Allah Swt. 

9)      Malik, yaitu malaikat yang bertugas menjaga 
pintu neraka tempat manusia menerima 
imbalan dari kedurhakaannya pada Allah Swt.

c. Mengimani sifat-sifat malaikat

Satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa sesuatu yang 
gaib tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang tampak dan tidak 
bisa dijangkau oleh indera manusia dari semua sisi. Perihal sifat-sifatnya, 
malaikat merupakan hamba-Nya yang mulia, firman Allah Swt. dalam Q.S. 
al-Anbiya/21: 26

Artinya: “Dan mereka berkata, “Tuhan Yang Maha Pengasih telah menjadikan 
(malaikat) sebagai anak.” Mahasuci Dia. Sebenarnya mereka (para malaikat 
itu) adalah hamba-hamba yang dimuliakan.”

 Dikatakan mulia, karena senantiasa tunduk dan patuh pada Allah 
Swt., taat pada apa yang diperintahkan-Nya, tak pernah durhaka sekalipun. 
Firman Allah Swt. dalam Q.S. at-Tahrim/66: 6

Gambar: Ingat “mati” 
karena kematian tidak 

akan melupakanmu
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka 
kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.”

 Juga setiap saat sepanjang waktu para malaikat selalu bersujud 
dan bertasbih pada Allah Swt., firman Allah Swt. dalam Q.S. az Zumar/ 39: 
75 

Artinya: “Dan engkau (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat 
melingkar di sekeliling ‘Arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya; lalu 
diberikan keputusan di antara mereka (hamba-hamba Allah) secara adil dan 
dikatakan, “Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.”

Sifat-sifat lain yang harus diyakini oleh orang yang beriman terkait sifat-
sifat malaikat adalah bahwa malaikat suci dari sifat-sifat jin dan manusia, 
seperti hawa nafsu, adanya rasa lapar, tidak makan dan minum, merasakan 
sakit, dan tidak tidur.  

d. Mengimani tugas-tugas malaikat

Tugas-tugas yang diemban oleh para malaikat, menurut al-Qur’an, antara 
lain adalah sebagai berikut.

1) Membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Swt. 

“Demi (malaikat-malaikat) yang diutus untuk membawa kebaikan 
(1), dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya (2), 
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Allah) dengan 
seluas-luasnya (3), dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara 
yang baik dan yang buruk) dengan sejelas-jelasnya (4), dan (malaikat-
malaikat) yang menyampaikan wahyu (5).” (Q.S. al-Mursalat/77: 1-5)

Setiap kebaikan yang dilakukan adalah hasil dari dorongan malaikat.
Al-Qur’an menjelaskan bahwa peran malaikat dan setan adalah untuk 
mendorong manusia ke arah dua jurusan kehidupan yang berlainan. 
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Malaikat ke arah hidup yang baik dan mulia sementara setan ke arah  
hidup yang keji dan jahat.

2) Menyampaikan wahyu kepara para nabi dan rasul

“Dan sungguh, (Al-Qur’an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh 
alam (192), Yang dibawa turun oleh ar-Ruhul al-Amin (Jibril)(193).” (Q.S. 
asy-Syu’ara/26: 192-193)

Fungsi malaikat yang paling penting dan paling utama ialah 
menurunkan wahyu atau risalah Allah Swt. kepada para nabi. Para 
nabi bukan saja mendengar suara, tetapi melihatnya. Oleh karena itu 
terkadang nabi melihat malaikat dalam bentuk manusia, dan kadang 
dalam bentuk yang lain. 

3) Meneguhkan hati para nabi dan kaum mukmin

“…Kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan Kami perkuat dia 
dengan Rohulkudus…” (Q.S. al-Baqarah/2: 253)

Tugas para malaikat yang diuraikan dalam al-Qur’an, untuk meneguhkan 
hati hamba-hamba Allah Swt. yang tulus baik nabi maupun yang bukan 
nabi, juga untuk menghibur mereka pada waktu mengalami kesulitan 
dan kesusahan. 

4) Mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayat-
Nya

“Maka bagaimana (nasib mereka) apa-bila malaikat (maut) mencabut 
nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?” (Q.S. 
Muhammad/47: 27)

Fungsi malaikat meneguhkan hati kaum mukmin erat sekali hubungan-
nya dengan melaksanakan hukuman Allah terhadap orang jahat karena 
jika dibandingkan antara orang tulus dan orang jahat, hukuman bagi 
orang jahat dan pertolongan bagi orang yang tulus adalah sama.

5) Menolong manusia dengan memintakan ampun kepada Allah Swt.

“Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya (karena kebesaran Allah) 
dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan 
ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah 
Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. asy-Syura/42: 5)

Tugas malaikat yang lainnya adalah memberikan syafaat dan 
mendoakan manusia baik yang beriman maupun yang tidak. Akan 
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Salah satu tugas malaikat adalah mengawasi semua yang dilakukan 
oleh manusia. Semua itu akan dicatat, baik terkait perbuatan baik 
maupun terkait dengan perbuatan yang tidak baik, sehingga tak ada 
satupun yang terlewati pengawasan dari malaikat. 

7) Membantu meningkatkan rohaniah manusia, baik di dunia maupun 
akhirat

“Setiap orang akan datang bersama (malaikat) penggiring dan (malaikat) 
saksi.” (Q.S. Qaf/50: 21)

Sebagaimana manusia, para malaikat itu pun memiliki jadwal giliran 
dalam menjalankan tugas mereka. Rasulullah Saw. bersabda: “Para 
malaikat (yang bertugas pada) malam hari dan malaikat (yang bertugas 
pada) siang hari selalu bergantian mendatangi kalian. Mereka berkumpul 
ketika pada waktu salat Subuh dan Asar. Kemudian malaikat malam 
naik ke langit, lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka-padahal 
sesungguhnya Allah Maha Tahu: ‘Bagaiman keadaan hamba-hamba-
Ku saat kalian tinggalkan?” Para malaikat menjawab: "Kami tinggalkan 
ketika mereka sedang salat, dan kami datangi mereka juga sedang salat”. 
(H. R. Muslim dari Abi Hurairah)

 Terang sekali bahwa tugas atau fungsi malaikat ialah membantu 
perkembangan ruhani manusia. Malaikat mengemban wahyu ilahi, dan 
hanya dengan bantuan wahyu sajalah manusia mampu melaksanakan 
kehidupan ruhani dan mampu membuat kemajuan ruhani dengan 
mengembangkan daya-daya ruhaninya.

tetapi, doa malaikat menjadi lebih makbul  
jika berkenaan pada orang yang beriman. 
Adapun doa yang dilantunkan para 
malaikat adalah tentang ampunan atas 
kesalahan yang dilakukan oleh manusia.

6) Mencatat segala perbuatan manusia

“Dan sesungguhnya bagi kamu ada 
(malaikat-malaikat) yang mengawasi 
(pekerjaanmu) (10), yang mulia (di sisi Allah) 
dan yang mencatat (amal perbuatanmu) 
(11), mereka mengetahui apa yang kamu 
kerjakan (12)." (Q.S. al-Infithar/82: 10-12)

Gambar: setiap perbuatan 
baik akan dicatat sebagai 
kebaikan asalkan ikhlas
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Dengan demikian, beriman kepada sesuatu itu pada hakikatnya 
membenarkan suatu prinsip sebagai landasan bagi perbuatan. Oleh karena 
itu, beriman kepada malaikat berarti membenarkan adanya kehidupan 
rohani. Orang yang beriman harus mengembangkan kehidupan rohani itu 
dengan jalan melakukan perbuatan yang sesuai dengan bisikan malaikat 
dan menggunakan daya kemampuan pemberian Allah Swt. dengan 
sebaik-baiknya.

1. Baca dan cermati wacana singkat berikut ini!

“Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa manusia atas ijin Allah 
Swt. Semua orang beriman menyakini bahwa malaikat Izrail bisa 
sewaktu-waktu datang dan mencabut nyawanya. Bagi orang 
beriman, kematian bukan akhir segalanya, justru merupakan 
persiapan menuju kehidupan akhirat”.

2. Diskusikan dengan kelompok kalian, bagaimana pendapat kalian 
terhadap wacana tersebut? Jelaskan konsekuensi beriman kepada 
malaikat!

3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian!

Aktivitas  9.4

2. Perbedaan antara Malaikat dan Manusia

 Malaikat dan manusia me rupakan makhluk yang sama-sama diciptakan 

 Alam gaib adalah alam di luar
 jangkauan panca indra manusia,

 alam syahadah adalah alam
 nyata, alam yang dapat dijangkau

oleh panca indra manusia

oleh Allah Swt. Itu merupakan 
persamaannya antara malaikat 
yang berasal dari alam gaib dan 
manusia dari alam syahadah 
(nyata). Adapun perbedaannya 
dapat dilihat dari ber bagai sudut, 
di antaranya adalah berikut ini.

a. Proses kejadian

Proses kejadian, firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hijr/15: 26 
menjelaskan:
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Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari 
tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk.”

   Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa asal kejadian manusia 
berasal dari tanah, sedangkan asal kejadian malaikat tidak dijelaskan dalam 
al-Qur’an, tetapi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 
yang berasal dari Aisyah r.a. malaikat diciptakan dari nur atau cahaya.

b. Sifat-sifatnya

 Manusia merupakan makhluk kasat mata, makhluk yang dapat 
ditangkap oleh panca indra, makhluk yang berjenis kelamin dan memiliki 
akal, nafsu dan perasaan sehingga manusia memiliki potensi untuk berpikir 
dengan menggunakan akalnya. Dengan nafsu yang dimilikinya, manusia 
memiliki keinginan untuk makan, minum, melakukan perkawinan. Dengan 
adanya perasaan, manusia dapat merasakan sedih, senang, gembira, 
gelisah, takut dan lain sebagainya. Manusia mengalami fase-fase dalam 
kehidupannya seperti anak-anak, remaja, dewasa dan tua, namun manusia 
tak dapat berubah wujud. Sementara itu malaikat merupakan makhluk 
alam gaib, makhluk yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra, bukan 
perempuan dan bukan laki-laki, tidak memiliki nafsu dan perasaan sehingga 
malaikat tidak pernah merasakan lapar. Oleh karena malaikat tidak pernah 
makan dan minum, tidak pernah berkeinginan untuk kawin, malaikat 
tidak mengalami fase-fase perubahan sehingga sejak tercipta dan sampai 
sekarang tetap sama, tetapi malaikat dapat berubah wujud. Perbedaan 
lainnya yang sangat menonjol adalah malaikat merupakan makhluk Allah 
Swt. yang sangat patuh, sedangkan manusia ada yang patuh, namun banyak 
pula yang ingkar pada-Nya. 

c. Kedudukan dan Keberadaan

 Keberadaan manusia sangat berbeda dengan keberadaan malaikat. 
Apabila manusia dalam hidupnya senantiasa berada dalam jalan ketaqwaan, 
maka derajatnya akan melebihi derajat malaikat dikarenakan manusia 
bila menempuh jalan ketaqwaan harus melakukan mujahadah an-nafs, 
sedangkan malaikat tidak perlu melakukan itu karena memang malaikat 
tidak memiliki hawa nafsu.

 Adapun kedudukan manusia di muka bumi berdasarkan Q.S. 
al-Baqarah/2: 30 adalah sebagai khalifah di muka bumi. Sementara itu, 
kedudukan malaikat di sisi Allah Swt., antara lain, mengawasi gerak gerik 
perbuatan manusia, mencatat amal perbuatan baik atau buruk yang 
dilakukan manusia, mencabut nyawa manusia, mengajukan pertanyaan di  
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alam barzakh, menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rasul, 
atau melakukan tugas-tugas lainnya.

3. Tanda-Tanda Iman kepada Malaikat

 Mengimani malaikat berarti seseorang sudah mentaati 
perintah Allah dan Rasul-Nya, berarti pula meyakini bahwa malaikat 
merupakan makhluk Allah Swt. yang mulia yang senantiasa mematuhi 
perintah-perintah-Nya. Di antaranya adalah malaikat Jibril yang selalu 
jujur menyampaikan wahyu kepada para rasul, salah satunya yaitu 
Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman 
harus jujur dalam hidup, sekalipun tidak satupun manusia yang tahu, 
yakinilah malaikat senantiasa mengawasi perbuatan manusia.

Jin adalah sebangsa makhluk 
gaib yang diciptakan dari api, 

ada yang beriman dan ada 
ingkar seperti manusia, iblis 

adalah nenek moyang seluruh 
setan dari bangsa jin. Setan 

adalah sebuah karatkter  jahat 
yang ada pada manusia atau jin 
yang memiliki sifat  menggoda 
manusia untuk ingkar kepada 

Allah Swt.

 Keimanan yang dimiliki 
seorang muslim harus dibuktikan, 
tidak cukup hanya dikatakan, 
termasuk iman kepada malaikat. 
Berikut ini merupakan tanda-tanda 
perilaku orang yang beriman 
kepada Malaikat.

a. Menaati Allah dan Rasul-Nya

b. Tidak mempersekutukan Allah Swt. dengan apapun

 Perilaku syirik merupakan salah satu bentuk dosa besar, 
perilaku yang senantiasa dihembuskan oleh setan agar manusia 
berpaling dari jalan yang benar. Meyakini bahwa Allah hanya satu 
merupakan tanda orang yang beriman kepada malaikat.

Gambar: tanda orang yang 
beriman pada malaikat senantiasa 

menunaikan kewajiban
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c. Mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an

 Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan 
utama dalam ajaran Islam. Al-Qur’an itu sendiri merupakan firman Allah 
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantaraan 
malaikat Jibril. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, bila ingin 
menemukan kebenaran yang sejati, maka harus menanamkan sikap 
disiplin untuk membaca, mengkaji al-Qur’an, itulah bukti orang yang 
beriman pada malaikat.

d. Melaksanakan syariat Islam

 Tanggung jawab seorang muslim adalah melaksanakan syariat 
Islam, melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan 
perkara-perkara yang haram dan makruh. Melaksanakan syariat Islam 
merupakan bukti orang yang beriman pada malaikat.

4. Perilaku orang yang beriman kepada Malaikat

 Malaikat adalah makhluk yang berasal dari dimensi lain keberadaannya 
tidak mampu ditangkap oleh panca indra manusia. Namun,  sebagai orang 
yang beriman, keberadaannya diyakini sehingga dari keyakinan tersebut 
mampu melahirkan sikap dalam bentuk sebagai berikut:

a. Selalu berhati-hati dalam segala perbuatan

Firman Allah Swt. dalam Q.S. ar-Ra'd/13: 11 

Artinya: ”Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 
menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya 
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak 
ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain 
Dia.”
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Maksud dari ayat di atas adalah bahwa orang yang mengimani malaikat 
harus selalu berhati-hati dalam bersikap (mawas diri) karena semua 
yang dilakukan, pasti diperhatikan dan dilihat oleh malaikat Raqib dan 
Atid.

b. Selalu berbuat positif

Berbuat sesuatu yang bersifat positif merupakan aktivitas yang akan 
dilakukan orang yang beriman kepada malaikat karena malaikat akan 
mencatatnya sebagai sebuah kebaikan yang akan dihitung pada 
yaumul hisab kelak.

c. Menghiasi diri dengan akhlak mulia

Buah dari iman dan Islam yang benar adalah dimilikinya akhlakul 
karimah pada diri seseorang. Berakhlak mulia berarti bahwa orang 
beriman menerapkan perilaku yang baik, seperti jujur, disiplin, 
tanggung jawab dan lain sebagainya.

5. Hikmah Beriman kepada 
Malaikat

 Dengan meyakini adanya 
malaikat, walaupun pancaindra 
manusia tidak mampu menangkap 
wujudnya, bagi seseorang yang 
mengimaninya akan menimbulkan 
berbagai faedah, di antaranya:

a. Dapat  mengetahui keagungan Allah Swt., dan kebesaran-Nya. 
Kebesaran makhluk yang bernama malaikat pada dasarnya merupakan  
keagungan dari sang Pencipta malaikat yaitu Allah Swt.

b. Melahirkan rasa syukur pada Allah  Swt.  yang sudah memberikan 
perhatian-Nya terhadap manusia dengan diutusnya malaikat dalam 
rangka mengawasi manusia dengan mencatat amal-amal yang sudah 

Gambar: kerja keras merupakan bagian dari 
akhlakul karimah

Carilah dalil naqli baik dalam al-Qur’an maupun hadis yang berisi 
tentang perilaku orang yang beriman kepada Malaikat! Presentasikan 
hasil pekerjaanmu di depan kelas!

Aktivitas  9.5
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dilakukan manusia dan berbagai bentuk kebaikan yang lain.

c. Tumbuhnya rasa cinta kepada para malaikat disebabkan ketaatan 
dan kepatuhan para malaikat yang tidak pernah ingkar dan durhaka 
kepada Allah Swt., selain itu setiap kehidupan manusia tidak pernah 
lepas hubungannya dengan tugas malaikat.

d. Terhindar dari perilaku percaya terhadap takhayul dan khurafat, 
perilaku demikian biasanya menyelimuti diri orang-orang yang tidak 
mengimani pada hal-hal yang  bersifat gaib.

e. Menumbuhkan perilaku istiqamah dalam menjalankan syariat. 
Orang yang beriman pasti menyadari keberadaan malaikat dalam 
kehidupannya sehingga ada rasa takut dan malu bila melanggar 
perintah Allah Swt.

f. Melahirkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab dalam 
berjuang untuk melakukan kebaikan walaupun dirasa berat untuk 
melakukannya karena harus melawan nafsu yang berada dalam diri.  
Dari sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab inilah kemudian 
lahir sikap teliti dan waspada untuk tidak terjebak pada perbuatan-
perbuatan yang termasuk kategori menyalahi aturan syariat.

Bersama anggota kelompokmu, buatlah daftar perilaku yang 
mencerminkan keimanan kepada malaikat. Kelompokkan menurut 
jenisnya seperti tabel di bawah ini, buat kesimpulan!

Tabel Perilaku 

No Perilaku kepada Allah Swt. Perilaku terhadap sesama

1.

2.dst

Aktivitas  9.5
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Setelah mengkaji materi tentang “Selalu Bersama Malaikat Dalam Keseharian”, 
diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter dalam kehidupan 
sehari-hari sebagai berikut:

No.  Butir Sikap Nilai Karakter

1 Taat melaksanakan perintah Allah Swt. dan 
Rasul-Nya sebagaimana dicontohkan oleh 
malaikat, seperti melakukan salat fardu, 
berbakti pada orang tua, hormat pada guru 
dan lain sebagainya

religius

2 Mengkaji materi iman kepada Allah dari 
berbagai literatur.

gemar membaca, 
rasa ingin tahu

3 Bersikap jujur, baik dalam perkataan dan 
perbuatan karena merasa selalu diawasi 
malaikat. 

tanggung jawab

4 Bersyukur pada Allah Swt. karena sudah 
menciptakan malaikat yang salah satu 
tugasnya menjaga orang yang beriman

religius

5 Menjauhi perilaku kemaksiatan yang 
dapat merusak keimanan dan menjunjung 
kepribadian bangsa dan negara  

religius, cinta tanah 
air, tanggung jawab

1. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini dengan 
sepenuh hati bahwa Allah Swt. telah menciptakan malaikat yang 
ditugaskan mengawasi manusia dan menjalankan tugas-tugas tertentu 
lainnya. 

2. Unsur-unsur dalam mengimani malaikat di antaranya mengimani wujud 
dan proses penciptaannya, mengimani semua malaikat yang dikenal 
atau yang tidak dikenal, mengimani sifat-sifatnya dan tugas-tugas yang 
diemban oleh para malaikat.
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3. Perbedaan antara malaikat dan manusia terletak pada (1) alam 
hidupnya; malaikat berada di alam gaib dan manusia di alam syahadah; 
(2) proses penciptaannya; manusia berasal dari tanah dan malaikat dari 
cahaya; (3) sifat-sifatnya; malaikat adalah makhlukyang sangat patuh, 
sementara manausia ada yang beriman dan ada pula yang ingkar; (4)
kedudukannya; manusia sebagai khalifah di muka bumi dan malaikat 
bertugas mengawasi manusia dan keberadaan manusia bila menempuh 
jalan ketakwaan akan melebihi derajat malaikat.

4. Tanda-tanda orang yang mengimani malaikat akan terlihat pada 
perilakunya yang senantiasa taat pada Allah dan Rasul-Nya, tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, mematuhi ajaran-ajaran 
yang terdapat dalam al-Qur’an dan melaksanakan syariat-Nya.  

5. Perilaku orang yang beriman kepada malaikat adalah selalu berhati-
hati ketika akan berbuat sesuatu karena ada malaikat yang senantiasa 
mengawasi, selalu berbuat positif dan menghiasi diri dengan akhlakul 
karimah.

6. Manfaat beriman kepada malaikat adalah mengetahui keagungan Allah 
Swt, menumbuhkan sikap syukur, mencintai malaikat, menghindari 
perilaku yang mengarah pada percaya pada takhayul dan khurafat, 
menjadi istiqamah dan melahirkan sikap jujur, disiplin dan bertanggung 
jawab.

1. Penilaian Sikap

a. Lakukan tugas secara rutin, baik yang terkait dengan ibadah mahdah 
(ritual), seperti salat, puasa sunah, membaca Al-Qur’an maupun 
ibadah sosial seperti membantu teman, kerja bakti dengan ikhlas 
dan senang hati, dan perilaku yang terkait dengan materi Iman 
kepada Malaikat, kemudian catat semua yang kalian lakukan di buku 
catatanmu!
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No Pernyataan
Jawaban

Alasan
S TS Rg

1 Setelah  memahami  materi  

Iman  kepada Malaikat 

menumbuhkan kesadaran 

dalam diri saya untuk 

berperilaku seperti malaikat 

yang senantiasa patuh pada 

Allah Swt.

2 Ajaran tentang beriman 

kepada malaikat, mendidik 

diri saya untuk senantisa 

berperilaku jujur dalam 

kehidupan.

3 Menumbuhkan dalam diri 

saya untuk selalu disiplin 

dalam melakukan amal 

saleh, setelah memahami 

materi Iman kepada 

Malaikat.

4 Menumbuhkan sikap 

dalam diri untuk memiliki 

tanggung jawab yang lebih 

terhadap agama, diri sendiri, 

keluarga, masyarakat dan 

bangsa.

5 Saya berusaha untuk 

menebar kebaikan, baik 

yang terkait dengan hak 

Allah Swt., sesama dan alam 

sekitar.
  Keterangan: S= Setuju, TS= Tidak Setuju, Rg=Ragu-ragu

b. Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut dan berikan alasannya!
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1. Penilaian Pengetahuan

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada jawaban 
yang paling tepat !

1. Malaikat merupakan makhluk Allah Swt yang mulia. Pernyataan di 
bawah ini yang bukan merupakan sifat-sifatnya adalah ....

A. senantiasa beribadah pada Allah

B. tidak pernah mendurhaka pada Allah

C. selalu bertasbih sepanjang pagi dan petang

D. selalu berdzikir mengagungkan asma Allah

E. senang melakukan amal saleh dengan berinfak

2. Perhatikan narasi di bawah ini!

Hamdan meyakini asal kejadian malaikat berasal dari tanah. Hindun 
memercayai malaikat dapat berubah wujud. Hanif hanya mengimani 
10 malaikat yang disebutkan namanya dalam al-Qur’an. Hanifah 
percaya dengan keberadaan malaikat Izrail yang mengemban tugas 
mencabut nyawa. 

Dari narasi di atas, perilaku yang mencerminkan iman kepada 
malaikat adalah … .

A. Hindun dan Hanif

B. Hanif dan Hanifah

C. Hindun dan Hanifah

D. Hamdan dan Hindun

E. Hanifah dan Hamdan

3. Berikut ini orang yang memiliki tanda-tanda penghayatan terhadap 
fungsi mengimani malaikat, yaitu …. 

A. Alia  berhati-hati dalam berbuat karena ia yakin ada malaikat 
yang mencatat

B. Anisa bila salat fardu selalu di akhir waktu, dan kadang 
meninggalkannya

C. Ami beranggapan tidak masalah berbuat maksiat asalkan tidak 
sering

D. Agus masih suka membuat onar yang meresahkan masyarakat

E. Tidak adanya rasa bersalah  bagi Alan ketika berbuat zalim
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4. Perhatikanlah tabel berikut ini!

No Nama malaikat No Tugas

1 Jibril a meniup sangkakala  

2 Mikail b mencatat perbuatan baik 

3 Israfil c menyampaikan wahyu

4 Raqib d menurunkan rezeki  
Pasangan nama malaikat dan tugasnya yang benar ditandai nomor  ... .

A. (1 a), (2 b), (3 c), (4 d)

B. (1 d), (2 c), (3 a), (4 b)

C. (1 b), (2 c), (3 d), (4 a)

D. (1 c), (2 d), (3 a), (4 b)

E. (1 d), (2 b), (3 a), (4 c)

5. Ketika manusia telah balig, malaikat ini bertugas untuk mencatat semua 
amal perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Malaikat yang di-
maksud tersebut, adalah malaikat ….

A. Atid

B. Munkar

C. Ridwan

D. Nakir

E. Malik

6. Ketika berada di alam barzakh, manusia akan bertemu dengan dua 
malaikat Allah yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, 
keberadaan manusia di alam barzakh sampai terdengar suara terompet 
sebagai tanda hari kiamat telah tiba. Terompet tersebut ditiup oleh 
malaikat ….

A. Izrail

B. Israfil

C. Mikail

D. Munkar

E. Ridwan

7. Menyadarkan manusia bahwa semua perbuatannya dicatat oleh malaikat, 
dan kelak perbuatan tersebut akan diminta pertanggungjawaban, itu 
merupakan hikmah beriman pada malaikat.

Pernyataan berikut ini yang bukan menunjukkan hikmah beriman 
kepada malaikat adalah .... 
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A. sadar bahwa setiap kehidupan manusia tidak lepas hubungannya 
dari tugas malaikat

B. tumbuhnya rasa syukur karena ada malaikat yang selalu mendoakan 
manusia

C. menyadari keagungan Allah Swt. yang sudah mencipta makhluk 
yang mulia 

D. motivasi dalam hidup agar mengembangkan sikap jujur dan tanggu-
ng jawab

E. malaikat merupakan makhluk Allah Swt. yang berasal dari alam 
syahadah

8. Keistimewaan manusia dibandingkan dengan malaikat adalah ketika me-
nempuh jalan ketakwaan mampu melebihi derajat malaikat. Hal itu dise-
babkan oleh karena manusia ....

A. makhluk Allah paling sempurna proses penciptaannya

B. dalam berbuat pasti mengunakan akal dan perasaannya

C. diberi peran oleh Allah Swt. sebagai khalifah di muka bumi

D. ketika berbuat baik harus melawan nafsu yang ada pada diri

E. diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah liat yang  kering

9. Beriman kepada malaikat Allah Swt. memiliki beberapa fungsi. Salah 
satunya menunjukkan perilaku terpuji karena keimanan itu. Berikut ini 
yang bukan merupakan contoh perilaku sehari-hari orang yang beriman 
kepada malaikat, adalah  ....

A. berusaha untuk tidak berbuat curang ketika ulangan atau ujian

B. menghindari untuk berduaan dengan lain jenis bukan mahram  

C. menaati berbagai aturan Allah walau tidak ada yang melihat

D. memercayai ramalan bintang yang ada di majalah 

E. senantiasa bersikap jujur kepada ke dua orang tua

10.  Allah Swt. telah mengajarkan cara beriman kepada malaikat. Adapun 
cara yang benar adalah …. 

A. mengimaninya dan selalu meminta pertolongan kepadanya

B. memercayai akan keberadaan malaikat dan menyembahnya

C. hanya sebatas mengimani keberadaannya tidak untuk disembah

D. mengagung-agungkan kekuatan yang dimiliki oleh para malaikat

E. menyembahnya dan menjadikan malaikat sebagai tempat ber-
gantung
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan secara singkat apa yang kamu ketahui tentang malaikat!

2. Malaikat merupakan makhluk Allah Swt. yang sangat patuh. Mengapa 
demikian, berikan alasan!

3. Apakah manusia lebih mulia dari malaikat? Jelaskan dan berikan 
alasannya!

4. Berilah contoh-contoh perilaku seseorang yang sudah mengimani 
adanya malaikat!

5. Tuliskan dan jelaskan sifat-sifat yang perlu diteladani dari para malaikat!

2. Penilaian Ketrampilan

a. Buatlah kartu evaluasi diri untuk mencatat semua perbuatan maksiat yang 
kalian lakukan. Lakukan evaluasi setiap minggu untuk melihat berapa banyak 
kemaksiatan yang sudah dilakukan.

b. Dari kartu kontrol tersebut, berusahalah untuk memperbaiki diri dengan 
membuat komitmen yang tertulis pada kartu kontrol tersebut. Kartu evaluasi 
diri dapat dibuat dengan format seperti dibawah ini :

No Hari/Tanggal Perbuatan Maksiat Komitmen Diri
1. ……………….. 1.…………………

2.…………………

1. …………………

2. …………………

dst

c. Kegiatan aplikatif dan bermakna

Di bawah ini adalah kegiatan yang perlu kalian lakukan berupa kegiatan ap-
likatif dan bermakna yang terkait dengan materi pembelajaran yang sedang 
dipelajari! 

Lakukan wawancara dengan ustaz/ustazah di sekitar tempat tinggalmu 
untuk menggali informasi adanya praktik penyimpangan akidah 
Islamiyah, khususnya perbuatan khurafat dan takhayul. Kumpulkan 
bukti-buktinya dalam bentuk laporan!


