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lvit-ir"t urt"ng kompetenii ca@,keuai*an

AYAT.AYAT TENTANG KO}IPETIS I IDAI.T}I I(EBAItr(AN

Kompetensi Dasar

Siswa mamPu :

1,. Mem6aca dal nrenjelaskan isi Surat.Ai-Baqarah ayat 148 dan. rrlengamalkannya

Z. memba 
:dan:menlelaskan isi Surat Al-Mtrjadatah ayit ll danmengarnalkanrfa

Setelah melalUi.pembelajaran ayat-ayat tentang kompetenii dilanr,kebaikan siswa dapat pergaknat :

2. Menerapkan ilmu tajwid dalam Surat Al:Baqarah ayat 148

,3,. Meflyimputkan kandungan surat Al-Baqarah ayat 148 yang berkaitan: del1gan anjuran. berlomba dalam

kebaikan.

4- Menunjukan peritaku yang mencerminkan lsi Surat Al-Baqarah ayat 148 : ... ] .

5. Membaca dengan fasih surat Fathir 32

6. Menerapkan ilmu t{wid dalam surat Fathir 32

7. Menyimpulkan kandungan surat Fathir 32 yang berkaitan dengan pembagian orang beriman'meniaditiga

golongan

8, Menr,rnjukan peritaku yang mencerminkan isi srrat Fathir 32

Allah itu baik dan menyukai yang baik-baik. untuk itu Dia menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya

untuk selalu berbuat baik dalam degala hal. Baik untuk dirinya senditi maupun untuk orang banyak, baik

dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Dan hasildari perbuatan baiktersebut pada

hakekatnya untuk hamba itu sendiri, bukan untukAllah atau utusan-utusan-Nya. Selain itu kebaikan yang

dilakukan oleh hamba Allah akan memberi balasan yang tiada tara'

Ukuran kebaikan itu bukan menurut hamba, akan tetapi ukuran baik itu menurut ukuran atau aturan

yang telah dibuat oren nrrin yang Maha BiiaKana, Maha ad'il, dan Maha kuasa' Karena bila ukuran baik itu

menurut hamba, pasti ala tepinLngan, klkurangan dan kelemahan. Bisa begitu karena pendapat seorang

hamba itu tidak mesti sama dengan pendapat yJng lain. Disebabkan pendapat itu akan dipengaruhi oleh

sesuatu yang melatarolragingi himba tersebui. sJbagai contoh : Tentang pornografi yang telah merebak

di negara kita Indonesia. Ham6a yang berlatar belakan! affir uagus, akan berpendapat bahwa pomografi

itu apa pun alasannya tetap jelek dan dilarang, akan tetapi niu yang berpendapat itu hamba yang berlatar

o"ru[u,ig seniman dun idrunya tidak bugrt akan berpendapat hal itu baik dan indah'

Untuk lebih mudah mengetahui sesuatu yang baik, nUn t"iuft memberikan ke@a manusia alat untuk

membedakan antara yang baikdan yang buruk, faitu hati. Agar hati itu mampu dengan mudah mengetahui

hal-hal yang baik n.l"nrr-ut aturan Allah, *anusia harus mau membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang

bermanfaat bagi dirinya dan dibenarkan oleh agama serta diridhai Allah SWT' 
/=n irran

Allah tahla telah memberi dua hidayah atau-dua jalan, yaitu jalan menuju kepada kebenaran dan jalan

,.*:, r."p.ai [ejetetan. Di sinilah Allah memberikin kepada manusia kebebasan untuk memilihnya' Bila

manusia itu memilih jalan baiK kebaikan itu hakekatnya hanya untuk dirinya, tidak membantu Allah sedikit

pun, dan Dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari kebaikan manusia sedikit pun. Dan bila manusia itu

memilih jalan buru( juga tidak akan merugikarinllah, akan tebpi kerugian itu kembali kepada diri manusia'



-

Sebaiknya manusia yang menginginkan baik bagidirinya hendaknya mau mencari ilmu, dengan didasari
keimanan, ketaatan dan ketakwaan, dan hanya mencariridhaiAllah semata. Darisinilah manusia akan
terbimbing dengan ilmu-ilmu.itu mgnyju ke jalan baik dan mulia, yang akhirnya akan mEmbawa manusia
itu kepada kebahagiaan abadidan hakiki.

AIlah SI,YT sangat menghargai dan menjunjung tinggi derajat orang-orang yang senang mencari ilmu,
dan akan ditempatkan.di tempat yang mulia yaitu surgi, dengan syarlt itmrifan{airititi it, mendasari
amal-arnal yang dilakukan dan mampu menerangi bagi dirinya, keluarganya, (eruSuinvi dan masyarakat
disekitamya. Bila manusia yang berilmu itu tidak mampu mengamalkSn dan tiOafcmeniidi tauladan baikjusu rnaljadi bumerang bagidirinya, bagaikan lampu lilin, yang mampu menerangiyang lain ar<an tetafi
'neqnbakar d irinya send iri.

Untrrk lebih jelas, berikut ini uraian tentang berbuat baik dan tentang orang-orang berilmu, serta apaqiia )ang akan diperoleh bagi orang-orang yang berbuat baik dan orang-oranj berilriu.
A. SURAT AL-BAQARAH AYAT 148

1. Bacaan SuratAl-Baqarah Ayat 14g
Bacalah ayat berikut dengan baik dan benar sesuai makhraj dan ilmu tajwidnyal

^t 
blu\it:t 6r isi +q ry;s 6 Gi.+r-riijl l;$G*,{*J ,, }ill, &;

( 148: i-r+ll) J$t ,r$ & ,*
frtinya = 

Dan bagi tiaytiap umat ada kibtatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka
berlomba-lomtulah kanu (dalam berbuat) kebaikan. Di'nana-saja kaiu beiada jiitinnan a*u,
mengumpulkan kamu xkalian (padg hari kiamat). Sesungguhnya Atlah uaha Kiaia atas segala
suafu.

L Arti Kata

Mengumpulkan kamu &iU Dan tiap-tiap ,B;

Semua Lr-b.s. (ada) kiblat a<+;

Sesungguhnya 3) Menghadap kepadanya t<+t-r

Atas segala atau semua 3,J; Maka berlomba-lombalah kamu rsG
Sesuatu o!.

C, -.vl2*
Di mana saja u iii

Maha Kuasa Ji+ Kamu berada l-irrs

3. Mengidentifikasi Hukum Bacaan dalam suratAt-Baqarah Ayat t4g

Fffffiff

1

* ,3
J?

4-4+ q . i5 Idgham bighunnah Tanwin beftemu dengan huruf wawu

2
.r I"o
P 4**-t Izhar halqi Tanwin beftemu dengan huruf ha,

3
.. "1" tt*-"J";r Mad thabi'i Ya'zukun jafuh setelah harakat kasrah

dan alif sukuh jatuh setelah, harakat
fathah



Mad thabii Wawu sukun bertemu dengan huruf

dlamah

4

3

!q-.fl-*-Ju

Izhar qamariYah Alif lam bertemu dengan huruf kha'
5 t=tr#an

Alif sukun jahrh setelah harakat fathah
6 Lr Mad thabi'i

Mad thabi'i Wawu sukun jatuh setelah harakat

dlamah
7 li-+,

Lafdul jalalah jatuh setelah harakat

dlamah
8 4.[! J

!

Tafhim

Ya'sukun jatuh setelah harakat kasrah

dan fathah tanwin diwaqafkan
9 1:-+-> Mad trabii dan mad

'iwadl

Nun syaddah
10

. ttr Ghunnah

Tanwin bertemu dengan huruf qaf
11

Ikhfa'haqiqi

Mad thabii bertemu dengan huruf

hiduP lalu diwaqaftan
L2

Mad'aridl lissukun

4. Menyimpulkan isi kandungan SuratAl-BaqarahAyat 148

Kandungan surutljiiuquranlvut r4_B O+ut diiimpulkin seperti q"tllr!,:lT:itl: 
'

a. A*ah menjadilun ,Jnriiu menjadi ;;;;;ffi5iitu, keiompok. Masing-nrasirg urnat be.i svari'at

atau aturan yang berbeda-beda, *"rp,pr"n untuktujuan yang sama, yaitu dahnr beribadah kepada

b. tllliH; Arah menghendaki, bisa saia A,ah menjadiumat manusia meniadl 
'utu 

umat' Akan

ietapi Allah tidak menghendaki sepefti itu'

c. Tujuan pokok dari perbedaun urui Jun syariht itu agar masing-masinE umat berlomba-lomba

dalam melakukan kebaikan' t.^^ Ai..,,an,rk:n rtatam srratu temDat,

d. $i:[ff';:ff:X.[::TilIau ryg1i.at, 
tempat nantinva akan dikumpurkan daram suatu tempat'

yaitu padang mahsyar, setelah diakhirat'

Berilah pendapatmu dengan memberi tanda (x) pada kolom setuju atau tidak setuju terhadap

pertanyaan berikan alasannya' , r :;:::= tr:::

p
stb :i{s.,ffittrYf,

"iiii..$&5,u
ffiakSetuju

1. Semua orang Islam Pastiakan masuk

irrgu, tetaPiwaKu masuknYa tidak

berlamaan, karena ada Yang harus

mampir ke neraka'

(D (D E) (D (D (D (D (D (D (D
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2. Dalam surat Al-Fathir 31, orang-orang
yang terrnasuk menganiaya diri sendiri
adalah omng yang bangga jika berbuat
dosa.

:(.

3" i yu.,g dimaksud orang pertengahan

i aCann orang- orang yang amilan baik

; dan buruknya adalah sama.

Orang Islam adalah termasuk golongan

orang yang beruntung dibandingkan
dengan orang - orang kafir.

5. Dalam suatu Majlis Ilmu jika seorang
jamahh akan keluar dari majlis
sebelum waktunya harus ijin kepada
ketua majlis.

6. Wajib bagi kaum muslimin untuk ber-
lomba-lomba dalam kebaikan dan
menjauhkan dari perbuatan keji dan
munkar.

7. Salah satu perbuatan dosa adalah
menganiaya dirinya sendiri dengan
jalan tidak sepenuhnya beribadah
kepada Allah SWT.

t/

B. Surat Fathir 32
1. BunyiSuratFathir32

Bacalah ayat berikut dengan baik sesuai makhraj dan hukum tajwid!

. qJ t*-
a -aa 

"
'r.L.l

, ,.ri. ,i,, r r i
+.'t $-"! l+ tif l #/ 1J 

I

u{oo,}'* -*-Sr ,_+r, ;,i 341 3r, f i! i:rr,:;t

Aftinya 
= 

Kemudian Ktab itu Kamiwariskan kepada orang-orang yang Kamipilih diantara hamba-
hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiayi diri miiekisqndiridan di antara mereka
ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (puta) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan
izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yani amat besar

2. Arti Kata

Al-Kitab (Al-Qur'an)
!

!z il
Kemudian

..t+1r
(kepada).orang yang

,
l', l

Kamiwariskan
/-r U .

I
l*J r *1

Di antara
a

'Kamipilih ,/P . s

L*i..a.el

Maka diantara mereka
* Jr. :

-# Hamba-hamba Kami urk



Berbuat dholim
Kepada dirinYa sendiri

Pertengahan atau sedang-

sedang
Mendahulukan

Kepada kebaikan

Yang dernikian it't

(yang) besar

Mengidentifikasi nu*



10 ,>t:pJu. j,L Mad tahbi'i, Iqlab, dan

Al-Qomariyah

Alif sukun jatuh setelah harakat fathah,

Tanwin beftemu dengan huru Ba', dan Alif
lam bertemu huruf Lam.

11 {t )r9: Tarqiq l-afduljalalah jatuh setelah harakat kasrah

L2

J zo

12;/,t AlQomariyah Alif lam bertemu huruf Fa'

13 ,'$tt AlQomariyah dan

mad tahbi'i

Alif lam bertemu huruf Kaf, dan ya'sukun

jatuh setelah harakat kasrah

4. Menyimpulkan isi kandungan snr6t Fathir 32
Kandungan isi surat Fathir 32 dapat disimpulkan seperti berikut ini :

Dalam ayat ini tedapat bga golongan hamba Allah yang menanggapi seruan Allah, atau menjalankan
perintah-Nya, yaifu :

@ Dhalim terhadap dirinya sendiri, yaitu orang yang keyakinan terhadap Islam bagus, tetapijuga

-. mau menjalankan dosa-dosa besar; dan dia tidak terjerumus kepada kekafiran.

@ -eerOuat 
tengah-tengah, makudnya kebaikan dan keburukannya sama-sama banyak. Menurut

Ibnu Qayyim, yaitu orang-orang yang mampu tidak melakukan dosa-dosa besar, akan tetapi
dosa-dosa kecilnya banyak dijalankan, ibadah sunah sering dilupakan, dia termasuk orang

.^- yang dinilaimalas beribadah.

O Orang yang mendahulukan berbuat kebaikan, yaitu orang yang benar-benar menjaga dirinya
untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, ibadah sunah selalu
dilaksanakan, yang haram diharamkan, ydng makruh dianggapnya haram, dan yang wajib
selalu semangat dalam menjalankannya.

d. Ketiga golongan tersebut semuanya akan masuk surga.

cy")ury , ihit orv'q iiryi ,i;;.r,j ti

lz

\q 0*6:- ;t3i,teittj t oG ;A tkJt crg';"q ;,tg..t)t
4

,r

*itt 'ti 6 *,6J-

( cr*Jr) .tbitn|irt dt;s itt n+L1

Golongan sab-Lgun masuk surga tanpa hisab, golongan muqtasid mendapat hisab dengan mudah
kemudian masuksurga, dan gotongan 

Qhalimun hlgEihimjGEsesuaikehendakAltahlkemudian
mendapat rahmat dariAllah lalu dima-sukkan sfr-ga'aG;;h'mat-Nya. fnn. in.olr}ij 

-

-



qi\c"*flF* \*\yu krO

tr
1. Berdasarkan surat Fathir ayat 32' yang

pengetahuan adalah ""

,. Vln bukan,u,upur.un crfiii 1 ;;;[3 +""tli' ikt"iil:ll'mempunyai amar

; n#mneri tanda silang (x) huruf : a' b' c' d' atau e!

BerdasarkansuratFathirayat32,yange.sesungguhnyaAllahMahaKuasaatasv t / segalasesuatu

termasuk - *. iri :JG adarah "" 8' f::#:T,:::["oans 
kedudukan ilmu

a. Yang menyekutukan Allah a. sangat sulit I

q [5j:H[il;:'.?iT'baunvak daripada G; ffi:?'ffi.',i' I

kebaikannYa

d. Kejahatan dan kebaikannvg ?Ta beratnva !. B:r.ffiBl#i*#1n.. asama

2 ll,.lr:[[:l:f;H:1"T,1!T li3i"fi]**,, e 
t::5ll *:'i'*[TX.'r$iiil:1.??T:'

kepada ..... a. ]zhar
a. orang Kaya 

_L:r finnni a ikhfa
b. oran! beipangkattinggi - -!,. c. iqtab

t ffiffiv:lBlilE:i,1T'#'ti!-, ffi'litu'bieunnah
s orang vung u3lifi't]upi''ulin'ibuoun " ts idgham bilasunnah

,-, *;ii i ! :-(; " ::fii*nl*.9:*:: 
daram surat Fathir

adalah....
i, 

- 
rurnurisedekah fakir miskin . . -

b: 
'iiEroi.JAt-Qu' 

an seusai shalat fardhu

c. membaca dzikir di waktu laln

r 61. membicarakan orang laln v
o.. 

mengerjakan shalat sunnah

4. Floi'i.liiit iumatAllah memgumpulkan semua

manusia untuk ""
;:"";t;,i ;;haiJ oagi Yans berbuat.?aik

*i6. ai*intui pertanggung jawaban atas semua
v' 

tindakan di dunia

c. disit tu karena berbuat dosa

d. dihitung amalan baiknYa

;. dihitunfi amalan buruknYa

s. b.rriii"iriJt-nainit avat 32 - 33 Allah akan

menjaniif<an surga Udgi yang selalu berbuat

baikYaitu surga ""
;'' Ma'wa 

- d' Na'im

b. Firdaus e' Darus salam

€; Adn

I o. V iu"ru* sursa.Allah .9f11-Tl1berikanJ, Ul usrvrrt Y_r J-" -";;tib;;suhui filina harili'yang artinya ""
a. makanan Yang lezat

,'bi oerhiasan dari emas

Y Pakaian dari sutra

d. gelang dariemas

e. SiOaoiriYang cantik

t. 6iJs .,A'Sj*'fiilt

ArtinYa ....

^- 

-'.tirnqquhnya 
Allah Maha Besar

f6l i"irng6uhnYa Allah Maha (ga:a

Y i"irnggunnya Allah Maha Bijaksana

;. seiunggunnYa Allah Maha Perkasa

! timbangan

b. lt.ig y;tg kejahatan lebih banyak dari

Pada kebaikannva

c.. 6i*g yitg keiahatan dan kebaikan sama

beratnYa

d. 
"iingii.g 

kebaikannya lebih banyakdari

Pada kejahatannya

e. orang Yang takwa

11. Svubhad memPunYaiarti ""
a. Yang diPerbolehkan

b. Yang dilarang

L' Yang diragukan

d. Yang dihalalkan

e. Yang diharamkan

rz, ia"i teimasut< sikap zuhud-1d^111!.::;-^ 

^,,.,' ;: b;;;il;;s *ii"menomorsatukan harta

;. Gui] *u*undang dunia adalah segalanya

c- t'lengesamPingkan akhirat

A ori'ie vdnd tioatt tamak dengan

reduniawian

e. Orang Yang selalu memburu.hafta,

rg. o"t.;g ;."n6-u,itar [euaikannya lebih banvak
^-' i'#riinE it'eielekannya di hariakhir nanti akan

ditemPati<an xe dalam ""
a. surga l'aivlyan

b. diantara syurga dan neraka

c. Neraka SY'aqor

d-. Neraka Jahanam

i e. Surga'Adn r ---- -ri -ici A,at( e.' 5urga ALjtr

rlilt*gdJnnvu agama vang trenar di sisi Allah

' " 
;;i.h-istam' eernyataan Jni terdapat dalam

surat...'.
a. QS Ali-Imran :15

b. QS Ali-tmran :t6



c. QS Ai:-Irnran :17

A QS Al:-I'-1'an '18

i e. QS i -imran :19

15.-.'{ : }- Salamah sampaisekarang terkenal
:e-';:- -a::a Masjid Qiblatain yang aftinya ....

= -=sii dua kiblat
: :-a .nasjid kiblat satu
: -esjid satu kiblat
: {olat dua masjid

= \'!aqid dua

-: 3e:;uk syukur dari seorang yang beriman
-:- -L4' tAtAt I

a" tidak bermalas-malasan dalam menjalan-
kan ibadah

b. senang berbuat boros demi pujian dari
orang lain

c. iklas dalam beramaljika disiarkan dalam
televisi

d. merayakan hari ulang tahun dengan
mendatangi pantr asuhan yang cirespos oleh
wadawan

e. syukuran dan nan.,a ::er_:-ndang orang
yang kaya saja

17. Dapat menahar, firi ;;:, hal-hal yang
bertentanEan dengan hu<-* lslam baik dalam
keadaan seriEf-rg n'rau3*: sr..isah adalah
pengertian da:r ..,..

a. Raja

b. Riya

c. Tawakal

c. Zuhud

e, Sabar

18. Orang yang pasra- :?^=2. <eientuan Allah
setelah berihtiar se.3'a s--gguh-sungguh
disebut dengan ...,

a. kaya

b. dermawan
c. bertakwa
Orang rajin beribadah tidak didasari dengan
ilmu pengetahuan tentang ibadah tersebut,
maka ibadahnya....
a. diberipahala banyak
b. diberi pahala sedikit
c. ditangguhkan pahalanya

d. diterima amalnya
e. ditolak amalnya

rata lrl; artinya yang benar adalah ....

a. Maha B'ljaksana

b. Maha Kaya

c. Maha Kuasa

d. Maha Waspada

e. Maha Perkasa

ada lah

sepefti berikut, yaitu ....
a. setiap uinat mempunyai aturan hidup yang

mereka jalani

b. setiap umat mempunyai pandangan hidup
yang mereka jalani

c. setiap umat mempunyai perjuangan hidup
yang mereka jalani

d. setiap umat mempunyai lika-liku hidup
yang mereka jalani

e. setiap umat mempunyaijalan hidup yang

mereka jalani

25. Maksud r!,*;' itt & ,:f f;r* y;i
adalah....
a. mereka akan menghadap kepada Allah

setelah meninggal

b. mereka akan disiksa oleh Allah setelah
meninggal

c. mereka akan kembali kepada Allah atau
meninggal

d. mereka akan diberi nikmat oleh Allah
setelah meninggal

e. mereka akan ditempat di tempat aman di

sisi Allah setelah meninggal
26. Ulama fikih sepakat bahwa umat Islam wajib

berkiblat ke Kakbah di Mekah saat salat, kecuali

dalam kondisi teftentu, seperti ....
a. didalam masjid

b. didalam kota

c. di desanya

d. Didalam rumah

e., Didalam perjalanan

d. beftitel
e. berilmu

22.

23.

uaLe.l/ o.. , 
-/ o r/t .

24. Maksud W,y + ) .-[SJ :

a. Raja

b. Riya

c. Sabar

19. Membaca Al-Qur'an dengar .-aftit maksudnya

a. membaca dengan benar sesuai dengan
ilmu tajwid

b. membaca tidak sesuai dengan ilmu tajwid
c. membaca dengan cepat tidak sesuai

dengan ilmu tajwid
d. membaca dengan suara yang keras tidak

sesuai dengan ilmu tajwid
e. membaca dengan bersenda gurau

o < -t

Kata [-i;Jl - artinyayang benaradalah

a. kemudian Kamiberi
b. kemudianKamiajarkan
c. kemudian Karnipilih
d. kemudianKamitunjukkan
e. kemudianKamiilhamkan
Orang yang akan ditinggikan derajatnya adalah
orang beriman yang ....

c. Zuhud

e" Tawakal

20.

2t.

g --t



ffindidik-anak-anak
didiknya akan mendapatttan pahala amal ""

27. Maksud dari i;.t')r>At 'e 'dl])i

adalah ...,

a. Allah akan memberi karunia yang terbatas

didunia

b. Allah akan memberi balasan setimpal

kePada setiaP makhluk

c. Allah akan memberi balasan amalyang baik

dan tidakterhingga

d. Allah akan meri''-neri karunia yang tidak

terhingga

e. Allah akan memberi balasan setiap amal

Yang tidakterhingga

' | " .( '. :::i artinya yang benar
28. Kata *:-t)tf '

adalah .'.. 
'

a. berattimbangannYa

b. ringan timbangannYa

c. ringan Yqng dilakukannYa

d. berat amalnYa

;. ringan timbangan amalnYa'

*' ' t' A* s dariadalah ""
29. Maksud yt ) ;- -. \)/

a. di dalam surga penuh kenikmatan dan

mereka tidak Pernah bosan r,:! r^-

a. jariYah dan hata

b. jariYah

c. baik dan tePat

d, baik dan Pujian

e, baik dan kemuliaan

33. ;ir;v;;; ouou[ di suatu majlis ilmu tidak
-- 

*u, #-rb*i ternpat duduklagi bagitemannya

Yang berdin fi' terrnasuk ""
a. berbuat cihaiim

b. bet'llJat <eoaikan

c. meaku(an l'IaiYarc sesual

i, a.err3eflran mtoh
^ mmlz4:ni
C L gVY-

b. ;i'Lil;;;t"l; P"nuh rasa sakit dan

mereka tidak Pernah lega

c. di dalam surga penuli kenikmatan dan

d. di dalam neraka penuh siksa pedih dan

mereka tidak Pernah bosan

e. di dalam 
'u'lu 

p"nuh kenikmatan dan

mereka Pernah bosan

so. orantying'beriman yang langsung masuk

syurga adalah dari golongan "" -..-:
a. orang yang t-idak mempunyai amal

timbangan

b. vung k5UuiLunnya lebih banyak dibanding

kejelekannYa , , -L-:,-^,
c. ;;;il t.ts kejahatan dan kebaikan sama

beratnYa 
kit dari

d. ot*g yung kebaikannya lebih sedil

Pada kejahatannYa

e. orang Yang musrikin

I St. Uit<mat yang sangat besar-V11,O.,tidak bisa

3.i. {tz ira.-s F-elgEK; (€-'ta-ean bahwt Yl1l- 
*Gln Islam bena;'-be;'rie' ala''nDu mencapal

[*.:ri. vang luar biasa' Apaxah itu berarti

;;ti;'. dtam itu lebih baik dari umat Islam ?

i"tiu Ji*.nnya tidak' Hal itu terladi karena

a.' kemalasan dan kesalahan umat Islam

;. ku*ifu*n dan kesalahan umat selain If T
;. umai ierain tilam itu berusaha untuk

menjadi maju

d. ["gii,inut din rajinnya umat selain Islam

dalam bidang IPTEK

e. umat Islam sekarang mengalah terlebih

dahulu

,u. nn",',inuiine-natansi 9t:1? E : ?^i:t"Y,['' ;il,a'.il;'r.i t,iui'ltiitl n te rtentu itu termasu k

a. setrategi Oaik

b. sudah umum dilakukan

c. sesuatu Yang bersifat umum

;. ;;;;;" iosa besar memans besitu

kejadiannYa

e. yang sering dilakukan orang-orang.

so. BLt'il d,ssi d6rajat oranp Ti[Y111'"1?1;.li''' ;:#;;,.il]i[-',' Xri'r' teriadap orans $1111
termasuk orang yang mencari ilmu dihargat

oleh Allah SVW' Vang'Oimaksud dengan ilmu di

sini khususnYa ""
;. ilil geotogi d' ilmu ladunni

;. irmu [auniO e' ilmu agama

c. ilmu Pasti

sz. tara;'[Jiuaaa n, kita,harus da 
?* :"'iT:f:l

["#;tiHtgl; ttotik-baiknYa' U,ntuk

*.[jirr.i. inutut vang baik kita dapat

r.naf ukrkun dengan menyempurnakan " "

a. dalam menegakkannYa

b. PengamalannYa
c. svarat dan rukunnYa

d. cara mengamalkannYa

e. hikmahnYa

Jiounoin'grui dengan apapun' yaitu ""
;. kesehatan dan kesemPatan

b. harta dan kesehatan

c. harta dan wanita

d. iman dan Islam

e. iPtek dan imtak



38. Tingkatan orang Islam yang paling lemah
imannya adalah ....

a. orang yang menjauhi syirik, tetapi masih
dalam dosa-dosa besarnya.

b. orang yang melakukan seluruh ibadah yang

wajib saja karena takut neraka ( cari
aman)

c. orang yang menjauhi dosa-dosa besarnya
tetapi masih saja meremehkan dosa-dosa
kecilnya.

d. orang yang melakukan seluruh amaian
ibadah baik itu sunnah maupun i.,,a;ib

karena semata-mata karena iman m6.g,"-

kepada Allah

e. orang yang melakukan selu-;' e*z a'
ibadah baik itu sunnah -a-:-- r,,aj :
karena semata-mata ka"e-e 3-= -€reka
kepada Allah

n;1
-l\\ {'

IsilalitiUk-titik dengan kata yang sesuai!
Orang tua '.'a:,E mendapat pahala dari perbuatan baik anak turunnya yang muslim syaratnya harus

2. Se:"-arng armk yang muslim tidak boleh ....... orang tuanya yang sudah meninggal dalam
readaan kafir.

3. xata ill31 artinya yang benar adatah

4. Sikap hasad itu mampu melenyapkan amal baik, seperti ,..............,........
5. orang yang senang membaca Al-eur'an akan selalu dikerumuni oleh ..........
6. Orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan baik, meskipun sudah meninggal akan

mendapat

7. Seorang pendidikyang mendidikanak-anakdidiknya akan mendapatkan pahala amal ..,.......
B. Siswa yang duduk di suatu majlis ilmu tidak mau memberi tempat duduk bagi temannya yang berdiri

itu termasuk

9. Siswa yang berbuat usil terhadap teman-temannya, berarti dia tidak mampu memberi rasa longgar
kepada teman-temannya, Perbuatan tersebut termasuk

10. Berbuat dhalim kepada Allah SWI, contohnya adalah

C. Jawablah dengan benar!
1. Berilah contoh hukum bacaan : mad shilah thawilah, mad aridl lissukun, mad wajib muttashil I

Jawab:

2. Jasa orang tua terhadap anak-anaknya menjadi amaljariyah. Berilah dalil pernyataan ini I

Jawab: ................ ..................

3. Jelaskan dan disertaidalil, bahwa orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain itu akan mendapat
rahmat dari Allah !

Jawab:

39. Orang Islam yang paling lemah imannya
mempunyai ciri-ciri kecuali ....
a. masih minum khomer
b. melakukan syirik
c, bezina
d, berbohong

e. shalatnya dua kali setahun
40. Berikut merupakan ciri-ciri orang yang

-nera<ukan seluruh ibadah yang wajib saja
<ere-a takut neraka ( cari aman) , kecuali ....
a, c'ang -orang yang memiliki iman sebatas

i€334.
:. ::a.. :i_!liu tercerminkan melalui amal

isacahnyi dan akhlaqnya

c. shaiat 5 waktu tapi seperti shalatnya
seperti burung mematuk makanan

d. jarang sekali mengisi waktunya dengan
membaca Al-Qur'an

e. rajin mencariilmu

&'<
1.

'-

ry



D.

1.

2.

ciri-ciri orang yang menjauhidosa-dosa besarnya, tetapi masih saja meremehkan dosa-dosa

Jelaskan hamzah qath'iy dan berilah lima contoh !

Jawab : .....,..........

Salah satu ciriorang beriman adalah memahami ilmu kebaikan, berilah contoh yang demikian tersebut!

Jawab : ................

Tugas

Untuk individu

Tulis Surat Nuh (71) mulai ayat 1-5, kemudian jelaskan hukum bacaan talwiO yang ada!

Untuk kelompok

Diskusikan bagaimana be4omba-lomba berbuat baik di sekolah. Buatlah laporan hasil diskusi tersebut,

dan laporkan ke wali kelasmu!

Mau'idhoh

Berhati-hati itu akan selamat dan tergesa-gesa akan menyesal

Hari I Tanggal :

:*\t, ilr,-i\ e')Z"rC GA\ e

.... .] ..MHtrIPEBI}A.L;L}IKT.B.{KTER
,. i,,

Datam mempelajari ayai-ayat tentang kompetensi dalam kebaikan 1Tu 9i !3O5an 
Ouqg!

:ffingamm niminUah tcaneungan:ay#ayatAl{ur'an. gsra memprdahm lanker komWtittE,

.pedulfsosial, cermat dan jujur

Nilai

----------:-

Tanda tangan Guru Tanda tangan Orang tua Siswa

Pendidikan Islam Untuk SMA - MA Kelas XI / Gasal /A-05



BAB
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Istam (pAI)
Kelas / Semester t rU I Gasal
MateriPokok : Ayat-ayattentang menyukai kaum lemah

AYAT.AYAT TDNTANG }IENI'UI(AI I(AUM LDMAII
@2@

Kompetensi Dasar

Siswa mampu :

1. Membaca dan menjelaskan isi Surat Al-Isra ayat 26-27 dan menganalrannya

2. Membaca dan menjelaskan isi Surat Al-Baqarah ayal 177 dan rne.garnalkannya

Pengalaman Belajar

Dalam mempelajari ayat-ayat tentang menyukai kaum lemah siswa caoat :

1. Membaca dengan fasih surat Al-Isra ayat26-27

2. Menerapkan ilmu tajwid dalam Surat Al-Isra ayat26-27

3. Menyimpulkan kandungan Surat Al-Isra ayat26-27 yang berkailar a--'-?n membantu kaum dhuhfa.
4. Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi Surat Al-Isra ayal2S-Z:

5. Membaca dengan fasih Surat Al- Baqarah ayat t77
6. Menerapkan ilmu tajwid dalam Surat Al-Baqarah ayat t77
7. Menyimpulkan kandungan Surat Al-Baqarah ayat 177 yang be-<a 13- En.rur-d:r menolong orang yang

membutuhkan

8. Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi Surat Al-Baqarah ata: ill

Anak Adam atau manusia diciptakan sebagai makhluk yang pelirc sernpurna, dan sebagai khalifah di
bumi. Yang akan memakmurkan dengan berbagai kegiatan demi remaslahatan bersama. Namun dalam
perjalanannya ada kejadian-kejadian yang mengakibatkan kebur"kan disebabkan tangan-tangan manusia
yang tidak bertanggung jawab. Seperti bencana alam, banjir, iaoah longsor, gempa, abrasi dan lain
sebagainya.

Manusia diberi amanat oleh Allah untuk memakmurkan bumi, yang mana amanah pernah disampaikan
kepada makhluk selain manusia, mereka tidak mau atau tidak siap niengembannya. Lalu diberikan amanah
itu kepada manusia, dan ia menerimanya

Sebagai manusia yang beriman tentuitidak mau menyia-ny,iakan. Dilaksanakan amanah itu sebaik-
baiknya, sesuai petunjuk yang diberikan Allah kepadanya, rnelalui utusan-Nya yang mulia dan fathanah
serta amanah. Dan Allah telah memberikan petunjuk melalui kitatrNya yang mulia dan sebagian dijelaskan
oleh hadits nabiyang mulia pula. Semakin sering dikaji dan dipahami akan menjadikan manusia menjadi
mulia dan mencapai martabat tinggi di kalangan masyarakatnya. Namun bila keduanya dijauhi dan tidak
disenangi, maka menjadikan manusia hina, rendah dan tidak dihargai di kalangan masyarakat sekitar.
Lebih-lebih di sisi Allah nanti, akan dibelenggu oleh siksa yang menyakitkan dan membuat diri manusia itu
kesakitan selama-lamanya

Allah memberitahukan llgpaOa hambanya yang beriman, bahwa diantara bukti_dari iman seseorang
itu baik;da@epaaav-dng te#r, *perr-faTii-miskin, air--ami-Gim, para wanita,

@anGn itu-6Ea'ffioapat, ide€Gu pikir;iltra*a, tenag ain rainEm6alnya.
Delam-rhembantu ada di hatinya niat mencari ridha Allah semata, bukan karena ingin dekat dengan
seseorang, ingin disanjung, ingin dipuji, atau yang lain dari keindahan dunia. Karena apa yang indah di
dunia belum tentu indah diakhirat. Apalagi keindahan dunia itu dicapai dengan cara-cara yang iidak baik
dan tidak dibenarkan agama, maka akan menjadikan yang bersangkutan hanya mendapat penghormatan
semu/ hanya secara lahiriyah, akan tetapi pada hakekatnya mereka hanya takut atau tidak merasa enak
saja, bukan keluar dari hati yang tulus, dan sebenarnya orang lain yang memuji dan menyanjung itu
memberi nilaiyang di hatinya dengan nilai yang jelek.

3--t
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i*ut" upu pun bantuan yang diberikan

keoada orans rain .k;;;i;.r;;i"ng5n ?..r#il;ilrloiiiuair. 
Jin'u,lrripat-ripat' Allah tidak melihat

oeirtu*dan jumrah, besardan kecirnva,!3*;#,lilkxffi;rtil;ikan tet'apirirah memperhatikan niat

;r;l;;', kh l.;iva da li m mem beri ba ntua n tersebut'

Bantuan itu ada yang menjaoi amariariv"ai, amal yang rlfl.nyu 
terus mengalir sepanjang masa

meskipun orang yang ;;g;rGrk n bantuan'ilu ,raun furgirg t eratrmatuttah (meninggardunia)' sebagai

contohanakakanr"nqukiSutk'norangtuu*"naupitOinulu'-ttu'*ut"Unmendidikanak-anaknyadengan
pendidikan baik dan o#illiorrinffil;:ii-N6;dniioirra,i vune *.n"rpuh jaran keutamaan dan jalan

ffiffi;,;,1?ifl*l'mfff,,lffiL:[:'*&1]il"1*lyorans-orans vans remah (dru'ara) dan

*"rj.diii;; Jiriu"riLJi'iu[i *.norons ora ns vans membutuhkan'

A. SURAT AL-ISRA AYAT 26'27

1. BunYi SuratAl-Isra aYat 26'27

r;k ;;4, tf Lr* ''',;.
s i ' 

z o,/
\ o uJ\ ''rlq

l), J

2.

$*;t'J L-i; c'tlt \> '>v'i

')',6 i,;oi*\'Jk 't*#\"t$-\

Aftinya 
= 

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, kepada orang miskin' dan

orans yans datam p"iitiili,-iin ianga;h;-'C;i *iisnu^bui-h'amburkan (hartamu) secara

boros. sesunggunrvu';i;;;;;; i;a;a 'ar"#in 
i-*iii'*udara svetan dan svetan itu nnsat

i ngka r kePada Tuha n nYa'

afti Kata

Den -r a^ 1 :t, 
-:

SesungguhnYa

,
'rl

Orang-orang Pemboros

- o o,rll

'-.r'JJl
,t

f{dcrya .-.->
Mereka itulah f;k

,J\,;\
Orang-l=-g -rsicn

:
. a//. t,
'-\--+'t

Saudara-saudara

t i , / c,

LJI ,',llv
Syetan-sYetan

.ttAt Anaklalanan

\'3
Dan adalah

,Jg .J
Dan ianEan

o'. t

-t#Kepada TuhannYa

/l
4JJ Berbuat boros

l.rJj
Sangat ingLar l-ltd Benar-benar boros

Mengidentifikasihukumbacaan(tajwid)dalamSuratAl.Israayat26.2T
=ffi-,a::.r:...: .:F,..ffi

K e t-€1t:i*.jfi-1i

ffi liffilffi
Alif jatuh setelah harakatfathah

1 ?\E ) Mad thabi'i

Alif lam bertemu huruf qaf
2

Io
/ O -lt t.

r -nJl l)l>. J
Izhar qamariYah



3
'tt 

s

a

a-0> Mad shilah qashirah

dan hamzah washal

Ha'dlamir yang didahului oleh huruf hidup

dan huruf hamzah di awal f<ata !l

4
,o tr ,

L*JI Idgham syamsiyah

dan Mad thabii

Alif lam beftemu huruf sin dan

5 \J Mad thabii Alif jatuh setelah harakat fathah

6 lrlj Mad thabi'i dan mad

I'wadl

Ya sukun jatuh setelah harakat kasrah,

dan fathah tanwin diwaqafkan

7

dc
/ o .-t.
'., t-LJl Izhar qamanyah dan

l''lad thabil

Alif lam bertemu huruf mim, dan ya

sukun iatuh setelah harakat kasrah

B

'O\rL fyti l'lad thabi'idan mad

jaiz munfadhil

Alif jatuh setelah harakat fathah, Mad .

thabi'i dan bertemu huruf hamzah di lain

kata

9

t, -i ,
l:

l.lad thabi'i Alif jatuh setelah harakat fathah, dan ya

sukun jatuh setelah harakat kasrah

10 -j :
l',1ad thabi'i Alif jatuh setelah harakat fathah

11

)-_
f'lad thabi'i Alif jatuh setelah harakat fathah

t2 L" Mad shilah qashirah Ha'dlamir yang didahului oleh huruf hidup

13

j.

I ' o-i) Nlad thabi'idan mad

'iivadl

Wawu sukun jatuh setelah harakat dlamah

dan fathah tanwin diwaqaftan

Menyim pul ka n Ka nd u nga n Su rat Al-Isra ayat 26-27
Isi kandungan Surat Al-Isra ayat26-27 di antaranya seperti berikut ini, yaitu :

-9,- Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu memberikan sebagian dari',,- rizkinya kepada oranE-orang yang membutuhkan. Orang-orang tersebut di antaranya adalah
: fakir miskin, keluarga dekat (yang tidak mampu), orang-orang yang lemah imannya, hamba
sahaya atau pembantu, orang yang fi sabilillah, anak dalam rantauan (mencari ilmu).

b< Allah melarang kepada orang-orang beriman berlaku boros, karena perilaku boros itu

.-< merupakan perilaku syeian.

i-, )g,---Orang yang berlaku boros berarti saudara syetan, dan syetan itu sangat ingkar kepada Allah.

i S.7{Gutamaan mengeluarkan sedekah atau infak, di antaranya :\/' a. Mendapatkan pahala yang berlipat-lipat.

"rf 
e'Jtb y'n;,i{r,F )t,b e'&\'yi t";4:;G$',F

Q6l:;riJr; # cO 
'ir i )*" aq\2; tr i r "V * 

'L

Aftinya 
= 

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan
hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butit;
pada tiap-tiap butir seratus brji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki.
Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

5--l



Tidak ada rasa takut dan tidak susah.

Q62;pt) |Ji=ve l;'fj]- U'; \, W +
Aftinya 

= 
Orang-orang yang menafuahkan hartanya d!jalan lllah, keyudian mereka tidak

mengiringi apa lang dinafkahkannya itu dengan menyeb.ut-nVgbqt pembeliqnnya dan de19an

tidai meiya'kiti'(pe-rasaan penerima), mereka memperoleh pqh.ala di sisiTuhan mereka. Tidak

ada rasa iakut (iasa khawatir) terhadap mereka dan dan tidak pula mereka bersedih hati.

Sedekah bisa menghapus dosa pemberi sedekah.

i?i & uii \i(, r#iu';$., p f y' ,b e r4ii ;A;",t'

t",'7t, ol',o", ,ti';-'-'.1 ,.,:,.1 ,

P- : f-! ,.- 3P ;'\.;z' j:; 
-:

t.r+'rfur t'{rJl U-;r; ,-rtr Slii }i , #

Q7l:i-+ ) 'p'ij^;r t^., '.1t

Artinya z Jika kamu menampakan xdekaimu (dengan t1iiu9.21!!t1ru orang fain), makg itlt
baik sbkali. Dan jika kamu menyembunyikannya danw-ora
maka menyembunyikannya itu tebih bAtk-baSt@u, Dan Allah akan menghap.uskan

kesalahanlkesalahbnmu, dan Allah Maha Mengetahui apa saja yang kamu kerjakan.

Allah akan menu m bu h kembangkan ha rta nya ( menda pat ba ra kah)

' 2'" 2 "' 
'l'-i-sr;r 

'ir bx"Q76;r!\) .*i )E 5 --;-, : ; '; ,7s:2\
Aftinya 

= 
Allah memuinahkan riba dan menyubu*an sedekgn. Oin Atlah'tidak menyukai

, setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

' Mampu mewujudkan persaudaraan

s #'oi$ rL ali ;r:;, irl

i 3,#.b J# i;l*f -, 3!L+ ;i# J; *ta titi , JLi arr .-lr*: ri *; ,

{;i-.+r 5 3 -'jall A.J;LE dt' *l=c; s3J,*.+ rf
Bersabda Rasulullah Shalldllahu Alaihi wa Sallam : Maukah kalian saya tunjukkan kepada

sesuatu yang menyebabkan mengangkat derajatmu? Ivlereka. menjawab :.Ya. (mau) ya

Rasulullah. g6liau b6rsabda : Kamu berlaku santuh (halim) kepada orang yang berla"ku bojlgl
kepadamu, kamu memaafKin orang berlaku algYe-kepadq!'nr, kamu bersikap dermawan

-,keiffi-oring yang b_akliiTTepadamu, dan kafrfmau bersilaturrahim kepada orang yang

, benar-benar memutuffiif-

faki6

0
i e.,

tugas EftQfif

i f. Memudahkan dalam mencari rizki

"Barangsiapa yang ingin ditapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya hendaklah menyambung

silaturrahim" ;!

Berikan pendapatmu dengan memberi tanda silang (X) pada kolorn setuju atau tidak setuju

terhadap peftanyaan berikan alasannya.

ffi F..ernyataan
,fti*yataan Sikap $iffi

tiH fidakSe*uiu

1. Zakat, Infaq dan sadhaqoh sebaiknya

diberikan dahulu kepada yang berhak serta

kerabat dekat kita

,,,/',,

<D (D (D (D (D (D (D <D (D (D
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!a,=- 
=-.. 

..:rabat dekat kita adalah tetangga
. I .l-! :rriman kepada Allah dan Rasul-

- =- -: arang umat Islam untuk bertindak
::,-:. 3=r.,t menghamburkan hartanya tanpa

=f ::<rVah

idsckok adalah salah satu contoh perbuatan
:cros sebab madharatnya lebih besar dari
:+3a

Pemboros termasuk kufur kepada Allah sebab
pemboros merupakan teman syaitan

B. SURAT AL-BAQARAH L77

C..nt Gs: *

Artinya : BuKat,'e' menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan
tetapi sesunggunnva kebajikan itu adalah beriman kepada Altah. hari kemudian. mataikit-mataikarmalaikat-malaikat,

Artinya : BuKat,,e-

kitab-kitab, nab,-.e : :. - .EiaFa-nak yatfm,
orang-orang mts< ^, - -urdng-oranq mlsK'.., -__<e" ,e-.9 ,nemet
minta dan (memer:e^e ^.2' ^z*iz *-2, e.

1. Bunyi Surat Al-Ba qarah ltl

to

meminta-
dan orang-

orangyangmenepa!,,.'-'-,..:.:.:::eT,calorang-cra..gvangsabardalamkesempitan,
penderitaan dan dala,q' X:€=-;:-, '.';--.; -, 2. ^,n,.,^-.-2.t \,2nq benar (imannva). dan mcreka
itulah orang-orang yang tr-;<t,e.
Arti kata

:- a' J'a^c-'1'z.c'/,aqg benar (imannya), dan mereka

Musafir Bukanlah I

Orang-orang yang meminta-

minta

Kebajikan
5, tl
-i

Hamba sahaya Kamu menghadapkan
-. "l-. a' I

,-!';'
lJ r .,!l

Menegakkan ,r j.! Wajahmu
.k.*u u

r*-sj
Shalar Kearah

Memberikan zakat
-i --r I J.\,\ ,:t -1.

J ';:'
Timur

'.oj-;.tl.tt.,1"l.
.J-q-cj.Jr g 4:l :

2.

trrrrr.rir



Orang-orang yang menePati

r.2

Llji,+*rl Barat + iji

Janjimereka s. *r Dan akan tetapi ,.Jil +

Apabila Orang yang beriman
, -, le ,-n

Mereka berjanji ! {LL*l} Kepada Allah d"L1 1r

Orang-orang yang sabar Hariakhir
. \': tr

>\1xL'!
JT 

" 

J

Kesempitan atau kesulitan
.: ! ti Dan memberi

jl* a

Penderitaan Hafta

Dan ketika " -.->- 4 Yang dicintai atau di

senangi

's i"-4- *- -.t}U

Perang -L,-.Lr1l Kerabat

3*

, -i1X "JVJJ /

Mereka itulah

I

if-:! Anak-anakyatim iilt

Mereka membenarkan

:i

Orang-orang rniskin
r Et\r f 

I

'.3'1*+'I

Mengidentifikasi hukum bacaan (hiwid) dalam SuratA!-Baqarah aYatITT

:llib
it.i:,=B Hukum bacaan K e,te r:'eifi,g,A

1
3r.
-Ji

Izhar damariyah dan

tarqiq

Alif lam bertemu dengan huruf bai dan

1'-;f .a' jatUh setelah harakat kasrah

2

t ,/ ;',,

;fui Ikhfa'haqiqi dan mad

thabi'i

Nun su<;r- leaernu dengan huruf tai dan

naw"u sukun ;atuh setelah harakat dlamah

3
',d*.V. 

" t ,
lli 

^-S.,6 
+> q

J'\Ll r J
Mad tahbi'i dan izhar

syafawi

Wawu sukun jatuh setelah harakat dlamah

dan mim sukun bertemu dengan huruf qaf.

4 Izhar damariyah Alif lam bertemu dengan huruf mim

5 Ghunnah Nun syaddah

6
-7'z 

\.\
o^

''l'1, ,'/
J *!V/

Izhar halqi Nun sukun bertemu dengan hamzah

7
).

4llU Tarqiq Lafduljalalah jatuh setelah harakat kasrah

Pendidikan ASama Islam Untuk SMA - MA Kelas XI / Gasal /A-05
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!

8 ,iYl ro Izhar qamariyah dan

mad thabi'i

Alif lam bertemu dengan huruf ya'dan huruf

hamzah, dan harakat berdiri

9

"'4Lr&.tui
Izhar qamariyah dan

mad thabi'i

Alif lam bertemu dengan huruf mim dan

huruf kaf, dan alif sukun jatuh setelah
harakat fathah

10
'. " ?lt

Asyamsiyah dan Ya'sukun jatuh setelah ya'syaddah dan

berharakat kasrah

11
!r

Gt* Mad thabil Alif sukun jatuh setelah harakat fathah

L2 jrir Izhar qamanyah dan

mad thabi'l

.AIif lam bertemu dengan huruf mim dan

alif sukun jatuh setelah harakat fathah

13

) r'
L ,> )-9 Mad shilah qashirah Ha'dlamir yang didahului huruf hidup

L4

,.
/a

) -ail Izhar qamariyah AIif lam bertemu dengan huruf qaf

15

0

-t;]t Izhar qamariyah dan

mad thabi'i

Alif lam beftemu dengan huruf ya'dan alif

sukun jatuh setelah harakat fathah

16 6\Al Mad thabi'i Alif sukun jatuh setelah harakat fathah dan

ya'sukun jatuh setelah harakat kasrah

L7

,o't , / o /

[*Jl '..,1 q
l)' J Hamzah washal dan

mad thabi'i

Hamzah di awal kata ibnu, dan ya'sukun

jatuh setelah harakat kasrah

18
z o. -7 .

.)#-t*t1 Mad wajib muttashil

dan mad thabi'i

Mad thabi'i bertemuhuruf hamzah dalam

satu kata dan ya'sukun jatuh setelah
harakat kasrah

19
70"1t

Asy-Syamsiyah dan

mad thabi'i

Alif lam beftemu dengan huruf ra'dan alif

sukun jatuh setelah harakatfathah

20

/4

aL!l
\

Hamzah qath'i dan

mad thabi'i

Hamzah diawal kata selain pada rumus

dan alif sukun jatuh setelah harakat fathah

21 ;iAt Asy-Syamsiyah dan

mad thabi'i

Alif lam betemu dengan huruf ra'dan alif

sukun jatuh setelah harakat fathah

22 ;r{'}r Asy-Syamsiyah dan

mad thabi'i

Alif lam bertemu dengan huruf ra'dan alif

sukun jatuh setelah harakat fathah

23
'.olo t1,
dJ9J^Jl Izhar qamariyah dan

mad thabi'i

Alif lam bertemu dengan huruf mim dan

wawu sukun jatuh setelah harakat dlamah

g--t



24 '\e# Izhar syafawi dan

mad thabi'i

Mim sukun betemu dengan hamzah dan

alif sukun jatuh setelah harakat fathah

25
o j z.z

l9-t-aLr Mad thabi'i Alif sukun jatuh setelah harakat fathah dan

wawu sukun jatuh setelah harakat dlamah

26

lo lt ,

',1 ..,Lr.-r\ Mad thabi'1 Alif sukun jatuh setelah harakat fathah dan

ya'sukun jatuh setelah harakat kasqh _

27 -r1\\ Ishar qarnariyah dan

mad wajib rnuttashil

Alif lam bertemu dengan huruf ba'dan Mad

thabi'i beftemu huruf hamzah dalam satu

kata

28
-6 0 ,.

e\)-D\ Asy-Syanrsiyah dan

mad wajib nruttashil

Alif lam bertemu dengan huruf dlat dan,

Mad thabi'i beftemu huruf hamzah dalam

satu kata

29

oo9-. / o

-Ul '*>a) , u-, Mad thabi'i dan Izhar

qamariyah

Ya'sukun jatuh setelah harakat kasrah dan

Alif lam beftemu dengan huruf ba'

30
'4':i Mad wajib muttashil Mad thabi'i beftemu huruf hamzah dalam

satu kata

31 '"Jl Idgham syamsiYah

dan mad thabi'i

Alif lam bertemu dengan huruf lam dan ya'

sukun jatuh setelah harakg! kasrah

32 gr-? Mad thabi'i Wawu sukun jatuh setelah harakat dlamah

33

, t ," o

C Ja :^il Izhar ciamariyah dan

mad'aridl lissukun

Alif lam bertemu dengan huruf mim dan

mad thabi'i beftemu dengan huruf hidup

lalu diwaqafkan

- .;giftnOunqin SurafA-aaqarahEyat L77 dapaldisimpulkan sepeftl berlKut, yarq : 
.

,i..'i'i..i ai*uLrJ J"ngun kebaikan bukanlah kita harus menghadapkan wajah kita ke barat atat
'X. 

k; iir;; t.t p, yanj oimat<sud dengan kebaikan adalah orang yang memiliki kiteria tertentu

/' b,.- iiiii"]'i. til.g v*d ourupa dalam-kebaikan adalan orans v,anq blriman k:qag,+11-llat

L - arnir. malaikai.'kittb. dan nabi. Kemudian membenkan sebaflnn harta yang diclntalnya Kepaoi

6t#;)fig;Jinil--o, i.mp-*g itu ia harus sabar, Kriteria ini termasuk tiga kerangka dasa

:1 ajaran Islam,Ja]t! 3qidah, 
syari'ah, dan at<lla]<' 

_:!-r_ ,.^q,^^,-^^ -MAAF5hd

rT
t+. z Menu m pu I ka n Ke nd u ngan su ret n! - eaqa ra 

It ?yat : 7 7\:r;-ffiranEGt t7z oapat disimEulR-an sepefti berikut, yaitu :

Kriteria t<eOaiGfr'"iffi juga sekaliguS merupakan kiteria ketal<lvaan sseorang'

Sifat-sifat itu tidak aiOiifan kecuali orang-orang yang sabar' Seperti firman Allah berikut :

135: d;) P F"r\ vt off J-: ;i-,e i*sr vt uuli s,

Artinya 
= 

Sifat-sifat yang baik tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-.orang. yan,

sabar dan tidak dianugeraikan melainkan kepbda orangontg wng nempunyai keberuntunga

, -* yang besar _,_L,-,_ _
I e. I Umat Islam harus memiliki akhlakyang mulia, karena akhlak mulia bisa memperberattimbanga
t- -' amal nantidi hariakhir.

A - MA Kelas XI / Gasal /A-05



itt e * y|.;;l\ ?'y- pt,,.ilt
zlat

ot. t, t, 1o ! . 'y.'

* alJl .JLp aIJl J-*; Jtr-e?;G'Yi ,'&':
v-\_ J e \

alA
c zJ

Jl c^ : *)-
J\

. + 1., ? t o 
"@*jt 9 :91: yiy .6Ji.Jt 

'.f 
)

Artinya 
= 

Bersabda Rasutullah SAW: Sesuatu yang paling berat ditetakkan pada timbangan
adalah takwa kepada Allah dan akhlak mulia,

Tatkala Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang akhlak mulia, Beliau menjawab:

Jawaban petama :

d99'-!.\ ) -=rf 
tl.it ,f afi': /"/L,"ri's',Ht y

Aftinya 
= 
Jadikanlah dirimu seorang pemaaf dan perintahkan kebaikan (berbuat baik = benkhlak

baik) dan berpalinglah dari orang-orang bodoh (orang-orang pendendam).

Jawaban kedua :

ltu,t-

) * 4,\,!l .JL, alll i-\ro*.; Jt-l

(ls:-r ;rl) .'dru'"; t"x
Aftinya 

= 
Bersbda Ranttuilah SAW : (Akhlak mulia) yaitu kamu mampu menyambung persaudaraan

dengan orang ya@an denganmu, kamu mau memberisesuatu kepada

orang yang engat etggan rnemberi sesuatu kepadamu, dan kamu mau memaafkan orang berbuat
dhalinLkepdamu.
Ketika Rasulullah SAll ctanya salah satu sahabattentang agama, beliau menjawab sepedi riwayat
berikut :

(6):,* ;* -- -----j) .tl .. ,;Hr P: Jti fllr r.. nr 
'J";'t (: Ju

Aftinya l (w+an-a ffinya kepada Rasulullah) : Ya Rasulullah agama itu apa ? Beliau menjawab:
akhlak mulia.

Beberapa riwayat cji alas sebagian contoh dari akhlak mulia, yang setiap muslim harus mampu
memilikinya, bila mengrnginkan agamanya baik di sisi Allah.

Berikan pendapatmu dengan memberi tanda silang (X) pada kolom setuju atau tidak setuju
terhadap peftanyaan beri kan a lasannya.

:ri::l!ii:, ,

il''r;qjtrtrataan
rF€r$ya$.##$s,i 

'
ffiGrrifi E*S H.rfi i ri

1. VarznaLz rlacrr an:mr Tcl:m :d:leh Aairl:h

VSyari'ah dan Akhlaq

2. Orang yang beriman adalah orang yang ikhlas

dengan apa yang dilimpahkan oleh Allah

kepadanya.

I'L/

3. Mendirikan shalat tidak hanya sekedar
mengerjakan shalat

I\l

4. Tidak iman sesmrang jika ia belum menegak-

kan shalat serta masih enggan membayar

zakat

5. Tidak beriman seseorang jika dia adapun
orano termasuk takut mati dan hedonisme

(D(D O(D(D(D TID- (DTD

illii ii: !!iti



\F ${oo't

tJji Kornpetensi 2

n, I enin iawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x) huruf : a, b, c, d, atau e!

Di bawah ini adalah sikap-sikap pemborosan

kecuali....
a. merayakan tahun baru dengan konvoi
b. mentraktir teman di katin sekolah

c. membeli nomor-nomor undian
d. bergaya hidup mewah
e. merayakan pesta ulang tahun dengan

mabuk-mabukan

B. lauhilah sikap boros. Karena pemborosan itu

2. Yang mengetahui secarc pasti datangnya hari

kiamat adalah ....
a. Allah SWT

b. para nabi

c. para normal

d. para jin
e. orang shaleh

3. Di dalam suratAl-Isra ayatZ7 dijelaskan bahwa

syetan adalah....
a. selalu menggoda manusia

b. mengajakuntukberbuatdosa
c. makhluk yang sangat menyeramkan
d. selalu ingkar kepada tuhannya
e. makhluk yang terkutuk

4. Maksud dari potongan ayat berikut:

.:..tail ;:ai;i--gr+,- Li{:'
yaitu....
a. jangan terlalu boros

b. jangan suka meminta-minta
c. jangan terlalu kikir
d. jangan membuka tangan
e. jangan ringan tangan

5. Maksud dari potongan ayat berikut:
1--

I . ii ir-1'1" ",-1tld-Jlrp t4J***r Y3

yaitu....
a. jangan terlalu boros
b. jangan suka meminta-minta
c. jangan terlalu kikir
d. jangan membuka tangan
e. jangan ringantangan

6. Yang tidaktermasuk hak kaum kerabat adalah

a. memperoleh kasih sayang

b. dikunjungi bila sakit
c. dipenuhisegalakeinginannya
d. diperlakukan dengan baik
e. memperoleh bantuan materi

7. Di bawah ini yang bukan kesimpulan dari surat

Al-Isra ayat 26 adalah ....

a. anjuran menyambung tali silaturahim
b. pemboros - pemboros adalah saudara

syetan

c. adanya pemerataan antara orang kaya dan

tidak mampu
d. anjuran meringankan penderitaan orang

miskin

e. membantu para musafir dalam perjalanan

adalah saudara ..,.

a. jin
b. orang zalim
c. iblis

d. syetan
e. orang kafir

- ,:t . ..-,1
9. Lafads v,S; g j,i;. aftinya adalah ....

a. timur dan barat
b. barat dan timur
c. utara dan selatan
d. selatan dan utara
e. tengah dan tepi

10. Pelajar putri yang mampu memegang teguh
keimanannya, dilihat dari segi cara berpakaian,

seperti berikut, yaitu ..,.
a. memakaipakaian yang mampu menghiasi

dirinya
b. memakai pakaian yang mampu mem-

percantik dirinya
c. memakai pakaian yang mampu menutup

seluruh badannya

d. memakai pakaian yang mampu menutup
auratnya

e. memakai pakaian yang mampu menutup
semua yang tidak semestinya tampak

11. Dalam bergaul sesama pelajar tentu dengan
pergaulan yang baik. Bila engkau disapa oleh

orang yang pernah menyakitimu, maka kamu

akan bersikap sepeftiberlkut, yaitu ....
a. menjawab dengan sikap yang baik sesuai

agarna
b. menjar.iab dengan sikap dendam dan baik

s€sr-.rai agarna

c n,nenla'rrab Ceigan sikap dendam dan
Iunrayan oaik sesra! agama

d. nrenlrslab derqan sikap lemah lembut dan

rnengancam b*h nengulangi
e. nenjawab dengan sikap yang baik sesuai

aEarrn, dan rnungkin tidak
12. Pelajar yang inampu menjaga iman dan

takwanya terhadap uang saku akan ....

a. memanfaatkan pada hal-hal yang
menjadikan orang lain sdnang

b. memanfaatkan pada hal-hal yang
menjadikan dirinya bangga

c. memanfaatkan pada hal-hal yang bisa

menyebabkan dirinya terkenal
d. memanfaatkan pada hal-hal menjadikan

teman-teman senang

e. memanfaatkan pada hal-hal yang sesuai

ajaran agamanya
13. Orang yang suka menampak-nampakkan

kekuatan di depan orang banyak, merasa
jagoan, merasa paling kuat, ahli bela diri, dan

merasa paling berada itu dinilai oleh Allah ....

(-zz



a. termasukorang-orangyang pandai

b. termasukorang-orang yang bodoh

c, termasuk orang-orang yang pemarah

d. termasuk orong:orang yang mengefti
e. termasuk orang-orang yang berilmu

i4. Allah SWT menyuruh para hamba-Nya agar

memohon pertolongan melalui shalat dan

diiringi dengan ....

a. kesabaran

b. kebersamaan

c. kedudukan

15. Suatu sikap yang bila dilakukan secara

istiqamah akan menjadikan timbangan amal

di hari kiamat menjadi berat, yaitu ....
a. takwa dan rajin belajar

b. takwa dan amalshaleh
c. takwa dan rajin sedekah

d. takwa dan akhlak mulia

e. takwa dan betakbir
16. Orang yang dinilai agamanya bagus itu akan

tercermin pada berikut ini, yaitu ....

d. kepedulian

e. kerapian

17. Kata yang berbunyi GU{ \-1j mempunyai

artisepedi berikut, yaitu ....

a. dan tidaklah diberikan sifat itu

b. dan'tidaklah diberikan ilmu itu

c. dan tidaklah diberikan perbuatan itu

e. dan tidaklah diberikan sarana itu

d. dan tidaklah diberikan tugas itu

18. Siapa saja yang memiliki kekayaan yang lebih,

dan menelantarkan saudaranya miskin lagi

kesulitan itu termasuk ....

a. Bukan termasuk golongan orang-orang
yang beribadah

b. Bukan termasuk golongan umat Nabi

Muhammad

c. Bukan termasuk golongan orang-orang

yang imannya baik

d. Bukan termasuk golongan orang-orang
. yang rajin shalat

e. Bukan termasuk golongan orang-orang
yang bermoraltinggi

rberbunyiJrd' f'efi,
di dalamnya terdapat hukum bacaan sepefti

berikut, yaitu ....
a. mad'iwadl

b. mad thabi'i
c. mad'aridl lissukun

d. mad tamkin

e. mad shilah

l'r, ' 2

Lafal _r'*r -.f termasuk contoh dari hukum

bacain....
a. mad thabi'i dan Izhar qamariyah

b. mad thabi'idan idgham Syamsiyah

c. mad thabi'i dan Izhar syafawi

d. mad'iwadldan lzhar qamariyah

e. mad tamkin dan Izhar qamariyah

Hamzah washal itu seperti pada ayat berikut,
yaitu....

',0 l',0, o t r) ri r',,.ri.'-.'.. i,',. (o
a. j,*l;t nS I f :, \ ;* !' 

^li J*l 
jl

20.

2L.

lz/,

b. fr\* j $ e'p ,>',*t gl
6 -/ t o t o

cScV) f^r,;c. titt; \l r-!.9

a.

b.

c.

d.

e.

rajin beribadah

rajin pergi ke masjid

akhlaknya mahmudah

rajin shalat berjamahh

rajin membantu orang yang kesulitan 22'

,l ,. o t ,ozz t, ll

d. t;k* .#je) 3l ;

': i"*t:.lr r9-r*jr -.i
. c I c, (

e. J irbl
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini

dengan cermat I

1) Seorang pelajar suka menolong temannya

meskipun hanya masalah ringan, dia

bersikap seperti itu hanya berharap agar

bisa akrab dengan teman-teman siapa pun.

2) Seorang pelajar suka mentraktir teman-
teman akrabnya, dia anak seorang
usahawan besar, pergi ke sekolah dengan

berganti-ganti kendaraan.

3) Seorang pelajar sering dikeriain teman-
temannya, dia tidak marah, malah mampu

melontarkan senyum manis, dengan
harapan teman-teman tidak mau ngerjain

lagi.

4) Seorang siswi pandai berhias, meskipun

tidak begitu cantik namun banyak teman-
teman yang senang, karena dia seorang

siswi yang ramah, rajin, rendah diri, gaul,

tidak mau menampakan kekayaan orang

tuanya, meskipun anak seorang pejabat

tinggi.
5) Seorang siswi suka ngobroldengan teman-

teman, dia pandai berkata-kata, bercerita,

dia sebenarnya anak seorang pegawai

rendah, akan tetapi siswitersebut bergaya

seolah-olah anak orang kaya.

6) Seorang siswa sifatnya pendiam, pasif,

pemalas. Dia suka meminjam pekerjaan

temannya bila ada tugas sekolah, dan

sering telat datang di sekolah.
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' t i.
8. Kata P 1.5Ic artinya yang benar adalah

9. Orang fang imannya baik itu ......,.,..., terhadap kerabat miskin.
10. Lafduljalalah yang jatuh setelah harakat kasrah itu disebut dengan

I Jawablah peftanyaan-peftanyaan berikut dengan benar!-I) 
nfntat mulia yang Oimitit<i oleh manusia bisa memperberat timbangan amal di hari kiamat. Berikan
dalilnya !

2. ,lSedekah seseorang itu akan menumbuhkan kembangkan hafta yang bersedekah . Berikan dalilnya
lengkap dengan artinya !

Jawab : ................

3. pebutkan siapa saja yang berhak menenima sedekah itu ?

4. Apakah ciri-ciri orang munafik ?

5. flendirikan shalat dan mengerlarcan shalat mempunyai arti yang berbeda, jelaskan apa arti mendirikan
'shalat 

I

Jawab:

ugaq

I}TEI}IPERI}ALAII I(ARAI(TER
Di dalam mempelajari ayat-ayat tentang menyukai kaum lemah siswa diharapkan dapat hikmah

dengan menyukai kaum lemah . *fta memperdalam karakter suka membantu orang lain, efisien

dan menghargai serta jujur

Hari / Tanggal :

[riq =

;.,.ii':t;i,i:t.; ;r;).,jri:t ;:ti;ti;).1ii; ;:ii
a: i,a;rif i,6r*aiii o. nriai
iriir iritii: iii;, ai ai ai'ii, niair iri

Nilai Tanda tangan Guru Tanda tangan Orang tua Siswa

5--t

kumpulkan kepada guru PAII

Mauidhoh
,/atat

6,, 
',,

*: * AlJl .J.r - ---
o '- I ,:.'-. ,. .'- '. .

\rD!-. t-r-$ 
_o 

L^5 -l-. *<+

(csr4\ '\k; a{;'

Dari Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu'anhu berkata;
Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan
khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau
sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka
keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan
keberkahan jual belinya".
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XI / Gasal
Sikap beriman kepada Rasul-rosul Allah

SII(AP BENIN{AN I(EPAIDA RASU[.RASUL AI,LAH

Kompetensi Dasar

Siswa rnampu :

1. Menjetaskan tanda-tanda penghayatan terhadap fungsi beriman kepada Rasul-rasul Allah

2. Menerapkan hikmah beriman kepada Rasul-rasulAllah

Dalam beriman kepada Rasul-rasul Allah siswa mampu :

1. Menielaskan fungsi iman kepada Rasul-rasulAllah

2. Mengemukakan dalil naqlidan aqlitentang fungsi beriman kepada Rasul-rasulAllah

3. Menunjukan tanda'tanda penghayatan terhadap fung$ beriman kepada Rasul-rasul Allah

Sifat Allah SWT yaitu Kholiq, menciptakan manusia dalam derajat makhluk yang paling sempu

dibandingkan dengan makhluk lain, karena Dia melengkapi manusia dengan alat yang mampu membeda

antara ying hak dan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang taat dan yang mak:

antara yang mengikuti pentunjuk dan yang sesat (tidak mengikuti petunjuk), yaitu akal. Manusia den

kemampuan akal sehatnya bisa mendudukan dirinya pada derajat mulia, akan tetapijika akal itu ha

mengikuti hawa naftunya atau keinginan nafsu, maka akan menjadikan dirinya pada derajat rendah bah

lebih reindah dari pada hewan.

Akan tetapi Allah tidak akan mengajarkan langsung kepada semua manusia agar menjadi mant

baik dan taat. Karena tidak bisa ditangkap oleh manusia sebagai pendidikan, dan tidak memberi kelonggi

kepada manusia untuk memilih sesuai dengan pilihannya. Bukankah Allah telah memberi dua petun

yaitu jalan menuju kepada kebenaran dan jalan yang menuju kepada kejelekan ? Dan telah mem

kebebasan kepada manusia untuk memilihnya. Allah tidak akan memaksakan kehendak-Nya kepada man

untuk mengikuti jalan baik atau agama-Nya. Untuk itu agar tercipta suatu pendidikan, maka Allah mengl

seoraltJl untuk memberi peringatq4, penjela6anlk-aTar gEffiifE, pe!E@-n-"an pendi@[---
*"Trr5n 

S\ rfEerkehEnOariffi6frffius ut-[ffi-ilntun6nAdisebutffi69an rasul, untuk-rnemberipenjela

kepada umat manusia tentang tauhid, keesaaryllla!, rububiyah-Nya dan mululilg!-Nya. Kemut

membimbing manusia dfiffian i"l6FilTang;IEn mEnlE"drk6i-fr'5'nusia bHraliaMan akh

Untuk meringankan beban dalam menyebarkan dakwahnya, Allah SWT membekali para utusan den

mukjizat, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal dah menakjubkan. Untuk lebih mengenal rasul

sifat-sifat yang dimillki, berikut ini sedikit uraian tentang rasul-rasul Allah.

A. DALIL NAQLI DAN AQLI
Seorang muslim beriman kepada Allah SWT yang telah memilih di antara manusia sebagai r

dan memberikan kepada mereka aturan-aturan atau syari'at, dan mengutus mereka dengan keteran<

keterangan, sefta men g uatka n nya dengan mu kj izat.

Berikut ini dalil-dalil yang menunjukan bahwa Allah telah mengutus para rasul, baik naqli maupun

ot ,sf \";', *i"k ev i )

lfuqaddimah

f26



Artinya : Dan sungguh Kami mengutus pada setiap umat seorang rasul (menyeru kaumnya)
xmbafilah Allah dan iauhilah thaghut (semua yang disembah selain Allah)-/-\,/ ---'t--

(O {Jt) "b.$*.'ar ;1 ,r"6r ,y 
': rt) *or"st 31 

";hL.,-' 
;rr

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
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Aftinya t Sesungguhnya Kamitelah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kamitelah
memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabiyang kemudiannya, dan Kamitetah memberikan
wahyu pula kepada lbrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, dan anak cucunya, Isa, Ayyub, yunus,

Harttn, dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Dan (Kami telang mengutus)
rasul-rasul yang sungguh telah Kami kishkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-
rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah tetah berbicara kepada
Musa secara langsung. (Mereka lGmi utus) slaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan agar supya tdak ada alasn bagi manusia untuk membantah Allah sesudah
diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bfaksana.

{r? 5" }
\4J ' +-L-t}'

Aftinya t Sesungguhnya Kamitelah mengutus rasul-rasul Kamidengan membawa Oikfi-fiiXti
yang nyata dan telah kamiturunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keaditan) aEar manusia
d a pat mel a ksa na ka n kead i I a n.

irf 0; ;'j ,L'r

Artinya : Dan Kamitidak mengutus rasul-rasulsebelummu, melainkan mereka sungguMan
m a \1aanlp! !933 t u, d i pa sa r- pa sa r

f lff l'r*r19,.'*or+ 
'=:,'_i.,:r:.r.; i'*i ..u . ,,f l+ -"1-: 

'i ;fi :LJ j\,\,
AttinyafDan sesungguhnya Kamitetah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizatyang
nyata maka tanyakan kepada Bani Israiltatkala Musa datang kepada mereka.
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Aftinya 
= 

Dan (ingattah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabidan dari kamu (sendir,

dariNuh,Ibrahim, Musa,Isa putera Maryam, dan Kamitelah mengambildarimereka perianjii

yang teguh (kesanggupan menyampaikan agama kepada kaumnya masing-masing).

9.'3_';^'"''2-''1,'f
, ,,"'t,..J1,!.r.r-,.iFr,, 

/J :. "'
.-r!-r-ilt ,_;\l --,_j ,Jr 5i 

={ 
--, "*i 

;^+ L* I 
"-L-

Aftinya t Bersabda Rasutullah SAW: Tidaktah Allah mengutus seorang nabi melainkan unh

memberi peringatan kepada kaumnya yang iuling lagi pendusta.

-.:,t,._ lt.
* s-lF d:l -i.J ,c"ir',

l"-**

Aftinya 
= 

Bersabda Rasulullah SAW : Dan sesu,^ -c;-'- '. -.:
hasil usaha tangannya sendiri.

2' 
3"tt,lffittii.an dan rahmatAttah, kec;-,2 -e-€r-{=- :eE:ser -Lsa.-"trr*an oar-lrya kepar

makhluk agar mereka me.ce^.a €- ---a^, ;a' ':-€r.]iDrirarg r,rereka n€nulu ke kesempumai

dan kebahagiaan duria C3- ir'- ?-*

b. Allah ta'ala menlad <ar r:a<n:uK ltu untuk beribadah kepada-Nya. Dan yang sepertl

memerlukan per:rilinar ,j'iusan-utusan dan pengutusan mereka, untuk memberikan pendidiki

tata cara peribadaun oan ketaatan kepada-Nya

c. Adanya pahala dan siksa itu tergantung kepada adanya ketaatan dan kemaksiatan'

B. IMAN KEPADA RASUL.RASUL ALLAH

1. Pengertian Iman Kepada Rasul-rasulAllah
iinan kepada Rasul-rasul Allah secara garis besarnya adalah mempercayai atau meyak

sepenuhnya semua apa yang diceritakan Allah tentang para rasul, baik yang diketahui naman

Artinya t Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasu.l-Nya a

kepada kitab yang Atlah turuikan kepada Rasul-Nya, sefta kitab yang Allah turu7k91 sebelumn',

Birangsiapa yang mengingkari (kafi) kepada Atlah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, ras

rasut-Nya'da'n hiri keiudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnyat

Orang beriman atau orang Islam harus beriman kepada seluruh rasul, baik NabilVuhamm

SAW mauf,un rasulsebelumnyJ. Jangan sepertiorang Yahudi hanya mengimani nabi-nabiketurur

Bani Israel, dan mereka tidak mengakui kenabian Isa as dan Muhammad SAW. Sedang orar

orang Nasrani tiddk mau mengimani kenabian Muhammad SAW Allah berfirman:

:Br
... ! -/.:

.trr -f-\,

_it
:,3 =:-.,._..

.+:b ,Fr ii _) * o;.: +
vt-"v',,;-rJ'J

"{ '1".- -rLrJ* -P! +
J

- '" j 'za ss "...i '... . ..1 .. 
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j,5'
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t1 5 l- 1 50-:;*Jr 1''-: *:
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I I I - rl r
r-.,'i-l-}. 'J -5L

. *)?3 f

maupun yang tidak diketahui namanya.

Iman kepada Rasul-rasulAllah secara rinci adalah keberadaan rasul

satu

tersebut dalam

Pendidikan Agama Islam Untuk SMA - MA Kelas xt I igEL/4-6



Aftinya 
= 

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermakud
memperbedakan (keimanan kepada) Nlah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami furiman
kepada yang sebagian dan kami ingkar terhadap sebagian (yang lain)'i serta bermaksud (dengan
perkataan itu) mengambiljalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafi), merekalah
orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu

7< , siksaan yang menghinakan.
i 2.r Mengenal Nabi dan Rasul
\J a. Nabi secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu naba-a yang berarti terangkat melebihi

yang lain. Ada yang berpendapat berasal dari kata anba-a yang berafti memberi kabar. Menurut
istilah adalah itu orang laki-laki yang diangkat derajatnya melebihi orang biasa. Atau orang
laki-lakiyang diberi wahyu,akan tetapi tidak disebar luaskan kepada orang lain.
Bentuk jamak kata nabi itu anbrya'atau nabiyyun atau nabiyyin.

b. Rasul berasal dari rasala yang berarti mengutus, dan kata rasul artinya utusan. Menurut
istilah rasul adalah orang lakr-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan disebarluaskan kepada
umatnya.

c. Baik nabi maupun rasul Udak ada yang dari wanita, Allah menentukan sepefti itu karena tugas
kenabian atau kerasulan -ngatlah berat dan tidak terganggu oleh alasan biologis.

3. Nama-nama Nabidan Rasul
Para ulama berbeda 6n<iapat tentang jumlah nabi dan rasul yang sebenarnya. Allah SWT

memang tidak menyebutkan jumlah nabi dan rasuldalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menegaskan
bahwa setiap umat dlutus seorang rasul. Di dalam sebuah hadits disebutkan bahwa nabi itu
berjumlah i24.000 orarng dan jumlah rasul 315 orang. Dan harus atau wajib diketahui dari nabi
dan rasul ada25 orang.

Dalam Al-Qur'an secara rinci dijelaskan ada 25 nabi dan rasul, yaitu nabi tersebut ada 18
disebutkan dalam surat AJ-An'am ayat 8_3-86. mereka adalah : Ibrahim as, Ishaq as, Ya'qub as,
Nuh as, Daud as, Sularr"qan as, AyyubES-Jusuf a5;Ffusaas,, Harun as,Zakaria as, Yahya as, Isa
as, Ilyas as, Isrnaii as. Ilyasa'as, Yunus as, Luth as^ . Sedang yang tujuh nama rasul lainnya
disebutkan dalam at,at-afat seperti berikut :

a. Nqll_Adarrl Q!=_,
/*

/-'l'\. - i 
:' .,-J t,, r /!,*$ Fr / rd e.r/ ,t I , ;,,,

i{Ji- -+} * I _=:-r Jl. +'_-+-F;is _l 1afl_r; *,1g o r-} 
_? 

r:!; *;.:--rt J,*'}
\___
Artinya : SesurnErgu',hnya Allah telah memilih, Adam, Nuh, keluarga lbrahim, dan keluarga
Imran melebihi s€f,ala umat.

b. Nabi Idris ad

:\t-

'"i) Li
Aftinya t Dan ceribkafiTrqnaituhaimaa kepada ,"r"iu *iai; iaiir lyurg tersebut) di
dalam Al-Qur'an . %ungguhnya ia seseorang yang membenarkan dan seorang nabi.

d. NabiShaleh as

'- 11" -

Artinya 
= 

Dan kepada kaum Tsamud (Kaimiu@didara mereka, Shaleh.

!,J
I -^ t . rt \*)-4} utu(56

Nabi Sy'aib as ._, * -\\

(85:;r ,,!i)1.f. * -,;; 1-;
\-.7

Artinya t Dan kepada penduduk Madyan (Ximitttasf{audara mereka, Syu'aib.
Nabi Dzul Kiflias

.t
*i#, rt. .i1 *lrv'J

" t.. 
f "'"si : .

^-*L-i :..! -]i n
tJ,+-J

orang yang sabar.
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g. Nabi lttuhgm*qd SAW
\!-.

q40-,;ryi3' J# ;t'; ; t "1"1-; :,-!; 3-*,'J-; i+ *-i ii:';:=:' iu. ;
\
l giukanlah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki dari kamu, akart tetapi dit

adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.

Jika diurutkan sesuai waktu dan kejadiannya, seperti berikut :

1. Nabi Adam as

2. Nabi Idris as

3. Nabi Nuh as

4. Nabi Hud as

i0. Nabi Yusuf as

11. Nabi Luth as

74. Nabi Musa as

15. Nabi Harun as

16. Nabi Dzulkifli as

t7. Nabi Daud as

73. Nabi Yahya as

24. Nabi isa as

5. Nabishaleh as 18' NabiSulaiman as

6. Nabi Ibrahim as 19. Nabi IlYas as

7. Nabi Ismail as 20. Nabi llYasa'as

B. Nabi Ishaq as 27. Nabi Yunus as

9. NabiYa'qub as 22' Nabi Zakaria as

L2. NabiAyyub as 25. Nabi lv'luhammad SAW

13. NabiSYu'aib as

{ +.\ Rasul-rasulyang tergolong UlulAzmi

\_ 
-_, ---pi 

untiru'pur5 nabTdan rasul tersebut di atas ada yang termasuk Ulul Azmi, karena merek-*" 
memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan amanat dan mengemba

tugas risalah mereka. Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an :

Artinya 
= 

Ntaka bersabarlah kamu sepefti orang-orang yang mempunyai \e.teguhan 
hati da

rasut-rasut telah bersabar dan jangantah kamu meminta disegerakan (adzab) bagi mereka. Pac

hari ini mereka metihat adzab'yaig diancamkan kepada mereka, mereka (merasa) seolah-ole

tiak tinggal (di dunia) melainkan-sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukul

maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasiq.

Nabi dan rasul yang termasuk Ulul Azmilda lima, mereka adalah Nabi Nuh as, Nabi Ibrahit

as, trtabi Musa as, lrtiOiisa as, dan Nabi Muhammad SAW, bisa disingkat dengan NIMIM. Merel

tersebut dalam Al-Qur?n surat Al-Ahqaf ayatT :
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Aftinya t Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjaniian dari nabi-nabi dan dari kamu seno

(Muhimmaal itaiiNun,'Ibrahim, Musa, din Isa putera Maryam, dan Kamitelah mengambildi

mereka perianjian Yang teguh.

5. Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Terakhir

Dari rangkaian para n-ubi dun rasulyang menjadi utusan Allah di bumi, Nabi Muhammad SA

yang terakhiidan setelah beliau tidak ada lagl nabi dan rasul hingga kiamat, Sebagaimana disebutk

dalam Al-Qur'an :
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Aftinya 
= 

Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang laU-takidari kamu, akan tetapi dia adal

Rasulullah dan penutuP nabi-nabi.

@ Untuk sMA - MA Kelas Xr / Gasal /415



Nabi Muhammad SAW dilahirkan drMekkah di rumah Abu Yusuf. Ayahnya bernama Abdullah
bin Abdul Mutahlib bin Hasyim, sedan( ibunya bernamE Amin-ah binti Wahib bin Zuhrah. Beliau
lahir pada waktu subuh hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awaf6hln @[ 0-Ertep6tan bulbnAgustus
tahun 510-Yl. Ayah beliau meninggaltatkdla beliau masih-dalamkandungah ibunya. t<e:mudian
iliEsuh cileh ibunya bersama kakeknya yang bernama AMul Muthalib, hingga berusai 6 tahun.
Setelah ibu dan kakeknya meninggal, nabidiasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib bin
Abdul Muthalib hingga dewasa.

Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah bekerja keras, mulia menjadi penggembala kambing,
kemudian diajak berdagang oleh pamannya, kemudian bekerja membawa dagangan Khadijah,
yang akhirnya menjadi istri beliau.

Pada usianya yang keempat puluh beliau diutus Allah sebagai nabi dan rasul, dan wahyu
pertama turun kepadanya adalah surat Alralaq ayat 1-5, selanjutnya secara bertahap dalam
waktu kurang lebih 23 tahun beliau menerima keseluruhan wahyu Al-Qurhn.

Berbagai peristiwa dialami Nabi Muhammad SAW sejak beliau mengemban tugas risalahnya
(tugas kerasulan). Nabi SAW memulaidakwahnya kepada keluarganya, kemudian sahabalterdekal
hingga kepada masyarakat umum. Setelah nabi berhasil m-E-nli3affikan masyarakat Mekkah, nabi
me n e ri m a wa hy u t6ra k h i r; vu i ti jgllllAede[EyeQ,
.r ,:".,it).-i-, .i=;. r.,ei,,i. " "'..;ti.'-i,".i'L ii ,}L*): 
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Artinya 

= 
Padi hari initelah Kusempurnakin untukmu agamamur dan tela'h Kucukupkan kepadamu

nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu.
Nabi NghernaedlM-wafat pada hari Senin bulan Rabiul Awwal tah$-L0*H. bertepatan

dengal tahun 632 M. Beliau meninggalkanTesan untuk urflathya:aQEFberpegang teguh kepada
Al-Qur'an dan Al-Hadits agar tidak menjadi orang-orang sesat.

1. Pejalarilah tentang sejarah para nabi dan rasul, kemudia sebutkan 25 nabi dan rasul yang wajib kita
ketahui dengan keterangan secukupnya pada format di bawah ini !

r$ffi, Nama nabidan rasul Kffi[Bnt r

1,

2.

3.

Dan seterusnya

2. Nabi dan rasul memiliki sifat wajib, mustahil dan jaiz. Sebutkan sifat-sifat tersebut dengan artinya
pada kolom di bawah ini !

l{0., jenis Sifat-$ifEt,Rasul Arti

1, Sifat Wajib

2. Sifat Mustahil

3, Sifat Jaiz

Lembar tugas

r



C. MENELADANI SIFAT DAN PERILAKU RASUL DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Untuk meneladani sifat-sifat dan perilaku nabi dan rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari, tentu

harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat dan perilaku yang dimiliki oleh nabi dan rasul tersebut.
Berikut ini dikemukakan sifat-sifat dan perilaku nabi dan rasul Allah.
1. Sifat-sifat nabi dan rasul Allah

Semua nabidan rasul itu manusia yang memiliki sifat-sifat ke manusia
lainnya, seperti makan dan minum. Sepertifirman Allah dalam sura ayat 20 i

Aftinya z Dan Kamitidak mengutus rasul-rasul sefuii.,r,'','a, -.e . '<e't ne,eka sungguh memakan
makanan dan berjalan di pasar-pasar.

Semuanabidanrasulitusemuanyalakr-ra<,ca-: aza.,',="-z,.^, -.e'EaKunabibahkan
mengaku rasul, sungguh dosa besar dan JaFa--a* :e-:=: ri-li - r f , (3c;i i ;'nau sadar dan
bertaubat, menyesali perbuatanny'a dan bany'ak ber;i:a: :ar<, c :egasy::- 3a am surat Al-Anbiya
ayat7. Tugas nabi dan rasui sungguh berat, sebagain:ana disecut<a^ ca,a- s,rat Al-Muzammil
ayat 5 :

,i. ,'- . i. \,':l:, ': . "- .il" ,1,
(-r__*"_:*,) __i'=+ : -' ;=i 
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Aftinya : Sesungguhnya Kamiakan menurunkan kepadamu perkataan (tugas) yang berat.

Karena tugas nabi dan rasul itu berat, maka Allah ta'ala membekali mereka dengan sifat-sifat
y4pg lebih dari manusia biasa, yaitu :

, a. ishiddiq, yang bgleti jutUl. Nabi dan rasul itu selalu jujur, benar dalam perkataan dan
\-.,,' perilakunya, dan tidak rnungkin berbuat sebaliknya, seperti pendusta, munafiq, dan sifat-sifat

jelek lainnya
Amanah, artinya dapat diper,caya atau bertanggung jawab. Nabi dan rasul selalu d'apat
dipercaya dalam segala tindakannya, seperti memutuskan hukum, memutuskan perkara,
menerima dan menyampaikan wahyu, dan tidak mungkin berbuat sebaliknya.
Tabligh, aftinya menyampaikan. Nabi dan rasul selalu menyampaikan apa saja yang didapat
dariAllah kepada umat manusia apa adanya, dan tidak mungkin ditambah atau dikurangi.
Fathanah, artinya cerdas atau pandai. Semua nabi dan rasul itu cerdas dan selalu mampu
berpikir jernih sehingga mampu mengatasi semua permasalahan yang dihadapinya. Dan tidak
mungkin sebaliknya.

Di samping memiliki sifat-sifat tersebut di atas, nabi dan rasul itu tidak pernah berbuat dosa

atau maksiat kepada Allah SWf, karena dijaga dari perbuatan itu (maksum). Sebagai manusia

nabi dan rasuljuga pernah berbuat salah atau lupa, akan tetapi selalu mendapat peringatan

atau teguran dari Allah, sehingga semuanya dapal-bery1lan sesuai kehendak -Nya.
Allah juga membekali nabi dan rasul dengqfi-mukjizat)Dengan mukjizat ini nabi dan rasul
dapat menghadapi berbagaitantangan yanglne:rgiffiangnya dalam menyampaikan dakwah
ilahiyah.

Cara meneladani sifatdan perilaku nabi dan rasul dalam kehidupan sehari-hari
Dengan memahami sifat-sifat dan perilaku nabi dan rasul, sebagai muslim haruslah dapat

meneladani sifat-sifat dan perilaku nabi dan rasul dalam kehidupan sehari-hari. Di antara cara-

cara meneladani

Selalu istighT-i (bertaubat) Gpada Allah, berhenti dari kesalahan dan dosa, kemudian banyak
berbuat kebaikan, baik kepada diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk lain.

b. Selalu menjaga amanah dariAllah, dengan cara rajin ibadah, mengerjakan perintah-perintah-

Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya

c. Selalu bersikap jujur dalam segala hal, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di mana saja.

d. Menjadikan diri sendiri sebagai orang yang bertakwa. Di antaranya berbuat seperti nasehat

Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal, yaitu : Jujur, benar dalam perkataan dan perbuatan,

tidak khianat, kasih sayang kepada sesama, eksis terhadap Islam, faham terhadap Al-Qurhn,
pemaaf haus terhadap ilmu, rajin beribadah, sayarig kepada anak yatim, santun; selalu berusaha

mengurangidosa-dosa (sepefti rajin ke masjid untuk beribadah, berkata baik, berakhlak mulia,

membantu orang lain dan lain sebagainya).

e. Mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang menjadi larangannya.

fsz
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Dalam meneladani sifat-sifat dan perilaku nabi dan rasul tentu tidak sedikit rintangan dan

tantangan yang menghadangnya. Oleh karenanya dibutuhkan kesabaran dan keseriusan dari

setiap muslim, bila ingin menjadi muslim yang baik di sisi Allah SWT.

3. Hikmah beriman kepada nabi dan rasul

Adapun hikmah dari beriman kepada nabi dan rasul di antaranya seperti berikut, yaitu :

u:-rq"njuiliken ir*n seEorafr!-iienjadil66ih-bElk, karE65-denghn tidak Eerimah k€p-a-da nabi

dan rasul tentu imannya tidak lengkap'

b. Beriman kepada nabi dan rasul berartitelah menjalankan suatu kewajiban, dan mendapatkan

c.

d.

e.

t.

pahala.

Menjadikan diri muslim semakin yakin terhadap kebenaran wahyu Allah.

Semakin mantap keyakinannya terhadap akhirat.

Menjadikan kehidupan seorang muslim menjadi hidup baik dan harmonis.

lutampu menghiasi kehidupan s€orang muslim dengan nilai-nilaikemanusiaan dan ketuhanan

sekaligus,
g. MempLroleh kesejahteraan lahiriah dan batiniah, duniawidan ukhrawi

Oji l(pnpetensi 3

-:.A. Pilih jawaban yang benar dengan membr

1. Halyang tidaklemtasuk cjri xhas dari seorang

rasul adalah ...,

a. _ memilikijiwa ismah

h' berasal dari keturunan kaYa
fc. sehatjasmani dan rohani

d. memilikiakalYangsemPurna
e. lelaki

2. Yang bukanmenrpakan persamaan rasulyang

satu dengan yang lainnva adalah "..
a. keturunan Adam as

b. menjelaskan bahlra Ttrhan manusia adalah

Allah SWT

c. Jaki-laki mulia yang mendapat wahyu

-y'.''" mempunyai mu$izat Yang sama

e. terpeliharadaridosa
3. Keturunan nabi Adam yang memiliki sifat

amanah, tabliq, fathonah, shidiq dan ma'shu

adalah.,..
a. .rnuqarabin

b.' nabi

c" rasul

c; menqkultuskan
'd. menibelanya
e. mengikutisunnahnYa

6. Muslim dan muslimah yang tujuan hidupnya

ingin memperoleh ridha Allah dan berbahagia

dunia dan akhirat, maka didunia ini harus ....

a. mengamalkan seluruh ajaran para rasul

b. berilmu pengetahuan tinggi agar hidupnya

makmur
e; 

' 
meyakinilslam dan mengamalkannya

'd. meninggalkan semua perbuatan tercela

e. berbuat baik kePada sesama

7. Inti ajaran dari rasul adalah ....

a. 
- akhlaq d' tafsir

b:' tauhid e. muamalaht c. flqih
8. Yang bukan merupakan nama rasulUlulAzmi

d, muUzqin

e. shaieh

adalah ....

a. Nuh

...'h Ilyah

c. Musa

d. Isa

e. Muhammad

4. Menyakini dengan sepenuh hati bahwa para

rasul adalah orang-orang yang telah di pilih

oleh Allah SWT untuk menerima wahyu dari-

Nya untuk disampaikan kepada umat manusia

agar dijadikan Pedoman hiduP demi
memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat

adalah pengertian dari ,,..
a. iman kepada Allah

b. iman kepada kitab-kitab Allah

c. iman kepada malaikat Allah

d. _ iman kepada hariakhir

--e,- iman kepada rasulAllah
5. Kewajiban seorang mukmin kepada rasulAllah

tersebut di bawah ini, kecuali ....

a. mengimaninYa

b. mencintainya

9. Ajaran Allah SWT yang disampaikan oleh para

n-abi dan rasul, sebenarnya sangat dibutuhkan

umat manusia. Karena umat manusia dengan

akalnya yang serba terbatas tidak mampu....
' a. mengukur pedoman hidup yang dapat

membawa mereka bahagia dunia dan

akhirat

b. menjadikan pedoman hidup yang dapat

membawa mereka bahagia dunia dan

akhirat
c, membuat Pedoman hiduP Yang daPat

membawa mereka bahagia dunia dan

akhirat
d.." membedakan pedoman hidup yang dapat

akhirat



e. mengungkapkan pedoman hidup yang
dapat membawa mereka bahagia dunla dan
akhirat

10. Bila ajaran (dinul Islam) yang disampaikan oleh
Nabi Muhammad SAW itu betul-betul diyakini
kebenarannya dan diamalkan secara
menyeluruh tentu umat manusia akan
memperoleh .... duniawi dan ukhrawi.
a. kesejahteraan abadi dan baik
b. kesejahteraan lahiriah dan batiniah
c. ,"kesejahteraan sementara dan semu

fl/ kesejahteraan hakikioe. kesejahteraan yang dibuat-buat
11, Beriman kepada nabi dan rasul itu tidak boleh

hanya sebagian, harus semuanya. Karena
beriman kepada nabi dan rasul itu wajib seperti

a. yang diperintahkan Allah
b, ajakan nabi dan rasul Allah
c. ajaran agama Allah
d. beriman kepada Allah
e. ajakan para malaikat

12. Orang Islam harus yakin bahwa nabi dan rasul
itu memiliki sifat fathanah yang artinya pandai.

Sebagai pelajar yang beriman kepada nabi dan
rasul mampu mengimanidan menteladani sifat
tersebut dibuktikan dengan perbuatan seperti
berikut, yaitu ....
a. rajin ke sekolah
b. rajin ke tempat guru
c. rajin belajar
d. rajin mengumpulkan tugas
e. rajinmengikutikegiatan

13, Para nabi dan rasul sangatjujur, dan kejujuran
mereka inilah yang mengantarkan meraih
kesuksesan dalam misi risalahnya. Pada
kenyataan sekarang, banyak orang yang jujur
malah menjadi hancur. Sebagai pelajar yang
imannya baik dalam mensikapi sesuatu yang
terjadi seperti tersebut di atas akan mengambil
sikap sepedi pernyataan berikut, yaitu ....
a. tetap jujur dalam segala hal meskipun

hancur di dunia, karena hancur di dunia
bukan berarti kalah dan hancur selamanya

b. akan jujur dalam segala hal meskipun
hancur di dunia, karena hancur di dunia
bukan berarti kalah dan hancur selamanya

c. tetap jujur dalam segala hal meskipun
hancur di dunia, karena hancur di dunia
pasti berarti kalah dan hancur selamanya

d. ingin jujur dalam segala hal meskipun
hancur di dunia, karena hancur di dunia
bukan berafti kalah dan hancur selamanya

e. tetap jujur dalam segala hal meskipun
hancur di dunia, karena hancur di dunia
mungkin berarti kalah dan hancur
selamanya

14. Dalam meneladani sifat-sifat dan perilaku nabi
dan rasul, tidak sedikit bagi para pelajar yang
mendapat gangguan berupa kata-kata seperti
berikut, kecuali.,..

sok alim
wah pak ustadz

d. sada,--,E
e. gantffiqr,=

c. pak kiyai
15. Sebagai manusia biasa pasti pernah i:e

dosa, dan sebaik-baiknya bagi yang ber
dosa adalah harus menyesali kesalahanrrya
.... kemudian ....
a. menyadari - tidak mengulang kembal
b. memohon ampunan - banyak berbuat
c. mengenali kesalahan - memohon ampr
d. berusaha mengetahui-mengamalkar
e. mengenali kesalahan - mencari solus

16. Untuk mampu meneladani sifat-sifat
perilaku nabi dan rasulAllah dalam kehidu
sehari-hari harus mengetahui ....
a. apa saja yang menjadi perintah

larangan nabi dan rasul tersebut
b. apa saja yang menjadi sikap dan tind;

nabi dan rasul tersebut
c. apa saja yang menjadi kata-kata

perbuatan nabi dan rasul tersebut
d. apa saja yang menjadi sifat-sifat

perilaku nabi dan rasul tersebut
e. apa saja yang menjadi contoh

kebiasaan nabi dan rasul tersebut
17. Dalam berdakwah kepada orang yang be

mengerti Islam, hendaknya meml
kesempatan kepada orang yang didakl
untuk memikirkan tentang Islam. Teknikdak
seperti ini disebut dengan ....
a. af'al hasanah
b. qauliyah hasanah
c. ma'unah hasanah
d. mau'izhah hasanan
e. taushiyah hasanah

18. Ayatyang berbunyi :

-"=-i-,::-.,.'- r-L i)'-+ \_f, :Lt. _+t-" ill maksud

adalah....
a. kabar tentang dakwah nabi Muhammr
b. tugas menyampaikan risalah Allah
c. berita akan ada risalah Allah
d. berita tentang akan datangnya wahyu
e, tugas baru untuk nabi dan rasul

19. Rasulullah SAW senantiasa berusaha ;
rumah tangganya menjadi rumah tangga y
memperoleh ridla Allah, sejahtera lahiriyah
batiniah, duniawi dan ukhrawi. Sebagai pel

yang mempersiapkan masa depan baik
diridlai Allah, yang dilakukan adalah seg

berikut, yaitu ....
a. menjadikan dirinya sebagai pelajar y

baik dan taat kepada agama
b. menjadikan dirinya sebagai pelajar y

baik dan taat kepada guru-guru
c. menjadikan dirinya sebagai pelajar pa

juara dan taat kepada agama
d. menjadikan dirinya sebagaipelajar pa

juara dan taat kepada guru-guru
e. menjadikan dirinya sebagai pelajar y

baik dan taat kepada agama, bukan g

f-g4



rasul, yaitu sifat....
a. khidzib

b. khiddiq
c. zindiq

23. Antonim dari jawaban soal No. 22 adalah
sepefti berikut, yaitu ....

20. Kata yang tertulis pada soal No. 19 termasuk
contoh hukum bacaan ....
a. mad tamkin d. mad badal
b. mad'aridl lissukun e. mad 

.iwadl

c. mad shilah
21. Jumlah nabi dan rasul (nabi sekaligus rasul)

sebanyak 1B dijelaskan dalam surat-....
a. AI-A'raf 83-86 d. Al-Anbiya,g3-g6
b. Al-An?m 83-86 e. At- Anfat33-86
c. Al-Ahqaf 83-86

22. Pelajar yang suka berbohong kepada guru itu
berarti belum beriman kepada sifat nEbi dan

a. meningkatkan kepercayaan bahwa ajaran
dan janjiAllah adalah benar

b. memantapkan keyakinan bahwa hal_hal
yang dilakukan dari ajaran rasul adalah
benar

c. meningkatkan semangat beramal shaleh
dan melakukan perbuatan yang bermanfaat
bagi dirinya serta masyaiakat untuk
kehidupan didunia

d. memperkuat kepercayaan bahwa para
rasul adalah teladan hidup yang wajib
diikuti dalam meraih kebahagiian 

-

e. memantapkankeimanan
29. Di bawah ini yang bukan merupakan

penerapan beriman kepada rasul-rasul Allah
adalah ....
a. tidak membedakan rasul Allah yang satu

dengan lainnya
b. percaya bahwa rasul itu benar-benar

utusan Allah
c. mengikutisegala perintahnya dan menjauhi

segala larangan-Nya
d. mengkultuskan rasul secara tidak wajar

menurut hawa nafsu
e. mempercayai sebagai contoh yanq baik

30. Pernyataan dibawah iniyang tidak mentermin_
kan perilaku beriman kepada rasulAllah SWT
adalah ,...
a. selalu berkata benar dan jujur,

membiasakan diri untuk berkata benirian
jujur, berani membela yang benar, berani
mengatakan yang benar adalah benar dan
yang salah adalah salah tanpa takut akan
ancaman dan tekanan yang timbul

b. terpercaya dalam meneladani sifat utama
para rasul dalam kehidupan sehari_hari
adalah dengan menjadi orang yang
terpercaya artinya bisa dipercaya. dan
menjaga kepercayaan dan tidak
mengkhianati kepercayaan yang telah
diberikan kepadanya. KejujurJn dan
kebenaran akan menumbuhkan
kepercayaan orang lain kepada kita dan kita
harus mampu menjaga kepercayaan
tersebut

c. selalu menyampaikan ajaran nabidan rasul
agar dikenal dan dihormati orang

d. cerdas hanya orang-orang yang cerdas
yang mampu memahamidan memecahkan
masala.h yang dihadapinya maupun orang
lain disekitarnya. Kecerdasan dapat
diperoleh dengan selalu belajar dan
menambah pengetahuan kemudian
dimanfaatkan dan menularkan penge-
tahuan yang sudah dipunyainya tepjda
orang lain

e. semua jawaban benar

a. qadzaf

b. hasad

c. kadzab

a. Tsamud

b. Lutl
c. Madani

a. riya'
b. wara'

d, shiddiq
e. kdnq

d. kasab

e. fusaq

d. lGn'an
e. &ladyan

d. qana'ah

e. zuhud

24. Nabi Syu'aib as diufus Aiiat- Sr',T sebagai rasul
untuk penduduk ....

25. Nabi dan rasul dalam menjaiankan tuqas tidak
tidak mengenal lelah, bosan, jenuh, d'an tidak
mengharapkan pujian dan sanjungan,
dilaksanakan tugas tersefut tranya menghirai
ridha Allah SWT semata. Maka pelajai yang
melakukan suatu kegiatan Udak at<an Oiridna-i
Allah dan tidak akan nrendapat pahala yang
disertai sedikit sikap berikut, yaitu ....

I c. 'ujub
26. I\abi Muhammad SAW berusaha mengkikis

habis pengaruh kebendaan dari hati [aum
muslimin, sehubUngan dengan itu beliau
membericontoh ....
a. hidup yang baik
b. hidup yang nyaman
c. keluarga bahagia
d. hidup istimewa
e. hidup sederhana

27. Tanda-tanda beriman kepada rasul Allah
tersebut di bawah ini, kecuali ....
g. semakin rajin beribadah kepada Allah
b. meyakinisepenuh hati bahwa rasul adalah

manusia biasa
c. menjalankan perintah-Nya dan menjauhi

larangan-Nya
d. menjadikan rasul sebagaiteladan hidup
e. menjadikan rasul uswatun hasanah

28. Fungsi iman kepada rasul Allah tersebut di
bawah ini, kecuali....



B. Isilah titik-titik berikut dengan kata yang sesuai!

1. Dalam meneladani sifat-sifat dan perilaku nabi dan rasul tentu tidak sedikit rintangan dan tantang
yang menghadangnya. Oleh karenanya dibutuhkan ......................

2. Semua nabi dan rasul itu semuanya laki-laki, dan bila ada wanita yang mengaku nabi bahkan menga

rasul, ia termasuk

3. Pada usianya yang keempat puluh beliau diutus Allah sebagai nabi dan rasul, dan wahyu pertar

turun kepadanya adalah

4. Nabi Muhammad SAW wafat pada ...., bertepatan dengan tahun 632 M,

5. Lafal maksudnya yang benar adalah

6. Nabilsa as pada usia bayitelah dapat berbincarg-: -:a-; -=--=:s.:- rl=:"::e re-:-d-<. Da',

ibunya bukan pezina, dia lahir kehendak dar <e<-=-z' !. =- .=-,: 13..i. ={:- -e-,;:-,i<;i-r3 s€b&

rasul. Peristiwa yang dialamioleh nab; i- as :- :,=i-: :e-;3-
7. Nabidan rasulitu pasti memiliki sifat Da-ca ia-! c seDLl ceigan .....,.,..,...,.,....,

B. Semua nabi dan rasul itu tidak rnr-ngxrn neilyembunyikan wahyu dari sedikitpun, karena nabi d

rasul memiliki sifat

9. Nabi dan rasul itu memiliki sifat amanah, yang antonimnya adalah

10. Setiap golongan umat manusia dari semenjak rasul peftama Nabi Adam as sampai dengan rat

terakhir Nabi Muhammad SAW, harus meyakini kebenaran ajaran yang disampaikan rasul kepa

mereka dan harus

lawablah berikut inidengan benar!

Inti ajaran Allah yang disampaikan oleh para rasul itu pada prinsipnya sama/ yakni mengajarkan pa

umat manusia tiga prinsip. Sebutkan !

lawab:

Dijelaskan dalam Al-Qurhn surat An-Nahl ayat 125, bahwa nabi dan rasul itu dalam berdakwah a

tiga cara atau teknik. lelaskan !

Jawab:

l. t . i
! : I +I

Jelaskan empat sifat nabidan rasul yang menonjol I

fso



Tuliskan ayat yang turun terakhir dan artikan !

Jawab : .............'..

5. Sebutkan tiga nama nabi beserta dalilnya !

lawab : ...............'

D. Tugas

1. Untuk individu

ApausahakamudalammenjadikandirimusebagaipelajaryangberimankepadanabidanrasulAllah'
Jelaskan dalam bentuk karangan sederhana!

2. Untuk kelomPok

Dalam kenyataannya bahwa umat Islam nrenlngEelkan rasulnya, terbukti banyakyang tidak mengetahui

hadits-hadits nabi dan sunnal,-sunnahq'a. ol-s[usikan, kemudian buat laporan hasil diskusitersebut

dan samPaikan ke guru agamami-rl

E Mau'idhoh

Percaya diriiiu pangkal dan kesuksesan

il{EIIPERI}AI..A![:. D.A

Dalam mempelajari materi tentang sikap beriman kepada Rasul-rasul Allah. sisr,lra di harapkan

iriii i"iwrdalam kankter njin, cermat, pedulidan taat'

rl+ilr -X,ti -;lr $i iu+Yi
F

Hari Tanggal :



Mata Pelajaran :

Kelas l semester :

Materi Pokok :

Pendidikan Agama Idam (PAI)
XI / Gasal
Muamalah

DIUAMAI,AII

Kompetensi Dasar

Siswa memahamijual beli menurut Syari'at Islam

Pengalaman Belajar

Dalam materi muamalah siswa mampu :

L Menjelaskan ketentuan-ketentuan jual beli

2, Menjelaskan ketentuan-ketentuan khiyar datam jual beli

3. Menjelaskan ketentuan-ketentuan qiradh dalam jual beli

4. Mensimulasikan tata cara jual beli

Dalam khazanah fiqh, kata pinjam meminjam uang secara kebahasaan berasaldari kata Al-Qardlyar
berarti UTq p1g!g!9. Dalam pengertian yang umum, @tp$llgmencakup transaksijual beli di
sewa menyeWa yang dilakukan secara tidak tunai. PemahEman masyErakat Sasak tentang hutang piutar
dan pinjam meminjam sangat bervariasi. Variasinya ada enam, salah satunya adalah dengan menggunaki
standar harga barang.

Praktik hutang piutang berstandar harga barang dalam tulisan ini terjadi dengan cara seseorar
membutuhkan uang untuk suatu keperluan, lalu meminjam uang sejumlah yang dibutuhkan sesu
kesepakatan (misalnya Rp1.000.000,-) yang pada saat peminjam meminjam uang sebesar itu akan dapi
membeli semen sebanyak 40 sa( lalu pada saat dikembalikan, misalnya tahun depan dikembalikan seharg
40 sak semen/ yang sangat mungkin harganya lebih tinggi dari harga pada tahun sebelumnya (misalnl
Rp1.300.000,-). Cara inisangat rasionaldan sangat memenuhirasa keadilan. Si pemberi pinjaman tele
memberikan kesempatan uangnya dipergunakan oleh peminjam dalam jangka waktu satu tahun, hal i

sangat membantu peminjam.

Sementara, pemberi pinjaman tidak dirugikan karena barang yang diperoleh dengan uang yang dimili
pada tahun ketika ia memperpinjamkan uangnya dengan saat dikembalikan uang tersebut masih sami
Akan tetapi, hutang piutang rnodel ini tetap tidak diakadkan dengan barang, hanya saja diandaikan (berhelal

dengan harga barang yang riil dan mengikuti kemungkinan naik dan turun harga.

Dalam hukum ekonomi Islam, dikenal berbagai macam akad (perjanjian). Secara umum akad-aka
tersebut bisa dibagi menjaditiga bagian, yakniakad tUary atau commercia(bisnis), akad g\1lgJjaryfu
coglglgal),dur uk

antlEEF-: ;@antara.nya: OdGglel, ijaElleg:el,dan syii(a-hlpa4nersl'rhl. Akad bukan bisnis diantaranya: rygkafgl
kflLalah atau dlamanah,,heyvglalr, rg[n,_.Oun @Luljedangkan yang berada di antara akad biln'rs da
bukan bisnis (akad tabarru'ataujha._ryj, oi antaianya shadaqah, infaq, 1ggruuailh utug!1bg!,.qj!
(hr$g:Eutag). 

_--

A. Pengeftian dan Jenis Muamalah
Muamalah dalam agama Islam sangat dianjurkan, selama itu masih dalarn koridor ajaran Islal

dan mencari ridha Allah SWT. Tetapi bila telah menyimpang dari ketentuan syariht maka Islam bena
benar melarangnya. Allah SWT berfirman :

f38



-*
.#-' +

, |i

I 
--

+! +d-

; s i.
* *-i,-a

t''j-i*' j!

- i. - a
l- I - l - \i - :-il i, i--

-Lts 
ti!f,giJ ) 9.\LiLjll 4jl )J-

9U

!'

. 1l ti + !i

-, r -;lr

-il-r-# +Ui ,

r :' l'i | ' 
-'.;r +. llE.r ! '._rj|* ."$

S i s !^.
'r 1t:r. -f,,'

rJ: 4L1 1r*l *
." L;- !- :r.Ep -!+]:, uL+++1

-i. ]+.saji

Aftinya 
= 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan
melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan
binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah
sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dariTuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan
ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu
kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jgngan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada

kebuffhannya,-sffig kali ma;usiAtaruS-D-e-hubung=-nleIEan-Tihat< liin yang saling

/-'" asal tidak beftentangan dengan hukum agama.
( 2. Jenis Muamalah

\ Kprjasama itu bisa dikelompokkan menjadi sepertr berikut :

" -:-4. Jual beli atau tukar-menukar barang
b. Sewa-menyewa, misalnya rumah, kendaraan, dan tanah
c. Upah-mengupah dalam berbagai jenis pekerjaan atau jasa

d, Pinjam-meminjam, meliputi uang dan barang
e. Utang piutang

f. Perserikatan atau perseroan
g. Muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah (bagi hasil sawah, ladang dan kebun)
h. 9r{Aga,Iel ,g::f # # #

B. Jual Beli
1. Pengertian dan Hukum Jual Beli

Ada perbedaan yang sangat jelas antara jual beli dengan pinjam (hutanq). Jual beli
merupakantransaksiyangmemilikikepqstianj€iikfierjamlbelidan
tidak'ada perjanjian (khiyar), mela--mn secaE otomatis teriadi pemndahailkfp;;ilikanantara
penjualdanpembeli.Setelahterjaffitmaiaprosesjir.albelidiaffia[.
t€fdh'SeE5aTdeng'dn konsekuensi hukum masing-masing, uang menjadi milik penjual dan barang
yang diperjual belikan menjadi milik pembeli. Selangka1_pqd? akad piryiarngemlniam
kepemilikan tidak berpindah dari pemilik kepada peminjam. Pem-iffi1-h5-nya memiliki-hEl
untuk memanfaatkan barang pinjaman tersebut, demikian juga ak-ad hutang-piutang akan
memberikan hak pakai kepada!?ih-ghutangryangrffa"fam waktu yang telah ditentukan berkewajiban
mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jumlah yang dihutang tersebut. ,

Dengan demikian, akad pinjam atau hutang masih terkait dengan kedua belah pihak yang
beftransaksi sampai proses pemanfaatan barangnya selesaisesuaidengan perjanjian. Arlgdg_hgyfg-
tijary atalt akad taba merupakan akad sosial yang bertujuan. membantu drang yang

,{ngmbutuhkan dana tanpa berharap balasan. Yang termasuk akad tabarru'adalah :

tryi Sadage! adalah pemberian kepada faqfrntsltq 

-

Jfrlntaqadalah sumbangan untuk proyekbersama, seperti masjid, dan sekolah

UZY,:fl.*:ljlffT!:_i,:, benda kepada suatu lembasa, benda tersebut tidak dapat lasi
dijual kepada pihak lain

Hibah atau hadiah adalah pemberian kepada pihak lain yang setara dalam tingkat ekonomi.

a$.ggglgbpir-rja1ryflg SirylaglgTgeri pinlaman tidak-boleh mensyaratk5n keuntungan.

9-:i

menguntungkan. Hukum muamalah adalah mubah, artinya boleh dilakukan oleh semua manusia

a



Bank Indonesia secara lebih rinci mendefinisikan pinjaman qardtadalah penyediaan dant
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau'kesepakatar
antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjjm melunasi hutangny;
setelah jangka waktu tertentu.

Akad tabarru'di atas merupakan salah satu bagian dari tiga jenis pembagian akad secare
umum, yaitu :

g. 4Fa trjary @ommerciat) terdiridari bai'fiual beli), ijarah (sewa), dan syirkah (kerja sama),b. Akad di antara keduanya (in between) tertiri dari waialah,'kafalJir atau iirjmjrian,iawatatr,
rahn, dan wadi'ah

c. Akad ghayru tijary @on commercial) terdiriatas sadaqah, infaq, waqf, hadiah, dan qardl.
Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain menurut tatacara tertentu

(akad). Hukum jual beli adalah halal. Berdasar ayat : 
-

Aftinya z Orang-orang yang makan (mengambit) riba tidak dapat berdiri melainkan sepeftt
berdirinya orang yang kemasukan syetan lanbran (tekanan) penyakit gita. Keadaan mereka yang
demikian itu disebabkan mereka furkata (berpendapat), sesungguhnlia juat beli itu sama aehga-n
riba, padahal Allah telah menghalatkan jual beti dan m'enqnarafikanJjha.( 

9S. 
l_gagelehjS)
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Artinya : Hai orang-or.?ry beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan
ialan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
l1amu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya ittan adatah uana renyaying

fY^lfepadamu (QS. An-Nisa : 29)
( 2. RukundanSyaratJual Beli
\-, n?aFun' rut<@i adalah sebagai berikut:

a. Penjualdan Pembeli
Keduanya harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Kedua belah pihak berakal sehat karena hanya yang sadar dan berakallah yang akan

sanggup melakukan transaksijual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang-belum

' mengetahuiapa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan tran-kijual beii tanpa
kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat

' yglg buruk, misalnya penipuan dan sebagainya agar tidak terkecoh, Jual beli yang dilakukan
oleh orang gila tidak sah hukumnya.

2) Kedua belah pihak Mukhtar atau suka sama suka sama-sama rela, tidak terpaksa
( QS. An-Nisa:29)

3) Kedua belah pihak telah baligh atau dewasa, anak kecil yang belum baligh (dewasa)
belum dibolehkan melakukan tiansaksijualbeli, kecuatijual'beliyang kecil-kecilin. Untuli
jual beli kecil-kecilan para ulama membolehkannya, seOan ji6 tidak dibolehkan maka
akan mempersulit proses jual beli ini, seperti membeli snac(, permen, dan sebagainya.
Manrr.'rl C.,rli/i.,-L. ^-l^ ^-^^!..^-- !:J-t- r:-----r- -r r r

anak.:kf:cil, grglg-gla, ha1$-ehesfnaupun muBqllgJ dan orangEF+TFE6iE-Eta
seorang melaTukan transS[si iual beli den-qan-seE6-eoran6-dari em6at irrr. maka

ItflggXa, hallg-ehaggaupuq rnuka]lgf dan orang.hrLtE Apibila a-da
:lakukan transaksi jual beli de-nlah- saia6Teoran!-daii emfat itu, maka

transaksinya batal, dan dia harus mengembalikan barang atau [embayaran yang masih
menjadi tanggungannya. Adapun barang yang telah diambil oleh mereka (t<e6mpat),
sekiranya mereka menghilangkan barang itu, maka bagi mereka iioat'aoi
pertanggungjawaban apa-apa, dan resiko itu kembali kepada pemitit barang.

4) Tidak pemboros atau muflis, sebab orang pemboros tidak bisa menguasli harta dan
harus diserahkan kepada orang lain (walinya). Demikian dijelaskan dalam Al-eurhn surat
An-Nisa ayat 5.
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Aftinya : "Dan janganlah kamu serahfal kepada orang-orang yang belum sempurna
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang aiiaiikanA,ttah sebagaipokok
kehidupan. Bgrilgh m.ereka belania da1 pakaian gaii nisiinafta itu) dan uc"apiantah

. kepada mereka kata-kata yang baik.',(eS. An-Nisa':5)
b. Uang dan Barang

Adapun syarat uang dan barang seperti berikut :

1) Barang yang diperjualbelikan suci dari najis

tlrLr ]d

*t'I = 'i] qi r-+'
r \ I ,-,
q:F j-rF

..n -.' I n,
rr ! i :l r
1d, ;:,rl

(-? r,
{

,., ' 
'l

:-;j1 
"!t

'i. ;xll.i . ."

f-+ il-+"; 
-f

.!.., --* j j
:- i! I
4-@ : d-.ih*-

. . . . .,. i,
. +* r {-i-G 4ahlj r'

'-' ' t" - s'n,
,+ r+, t..: I i*tj

J _ .v*.

-tr,s J -
. io* , ilrl

. 33 ?

c ; ::*ji

,, !.. e ,r' ].

*il -r-$ .; ;'r+ '.s
L.'J' L,

/ 
s.:r {t .- ! . t, . )?

r *J^{1 I *{! *.;
n "' J t ; *'

L'

ii ,,
I'J

A l-

- r';oYl

I"
. j 

-i\r -.t*-ii

.r rat .| s ,i. .r-
'L,L- r-F -1 ;"-ii; . *-

+ I ,_ t.- i.J

Artinya: Dari Jabir bin AMullah, bersabda Rasutullah S A W: Sesungguhnya Alah dan
Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, iuga'baOi ctan berhala.
Ditanyakan (kah itu) fugaimana dengan lemak bangkai, ya naiulullah karena temak itu
furguna unb'tk d Wahu, minyak kulit dan minyak lampui Betiau menjawab: Tidak boleh,
*mwt iht f:f,tam' Cdakahh orang Yahuditakala Attah mengharamkan akan temak bangkai,
mereka hancu*an lemak banqkai itu sampai.menjadi hinyak, kemudian merefiiuit
minyaknva, kru n.**a makaiuangnya. (FfR. Bukhirioan Mudim)

2) Ada manfaahya. Barang-barang yang tioak ada manfaatnya tidai boleh diperjual belikan,
karena termmt x n€nyla-nyiakan harta.

3) Barangnya nrudah atau dapat diserah terimakan.
4) Barang terseh:t ada dalam kekuasaan penuh pemiliknya.

I Barang tersehut jelas dzatnya, ukurannya, dan sifatnya
c. Ijab qabul atau pernyataan jual beli

lffirat-syarat [ab qabut pernyataan jual beli

Qla31laknya [ab dan qabuldiucapkan oleh penjualdan pembeli berlangsung dalam satu
/7\mallis dan juga ber-mbung.

\_y l.:l,1p.ddrrn ijab dan qabul itu sesuaitentanq iumlah dan harga barang yang tetah
d iteta pka n 

-be'sa 
rn gjltanlrenjgj_dan_pem O 

.e 
t i-

3. Jual BeliyangTerlariaff--

.JUat 
beliyang haram abu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, minimal memiliki ciri-ciri seperti

^berikut:

@ *:ttgri.lelefut tgraup.! unsur penipuan, pemaksaan, dan ada pihak tain yang dirugikan.

si{ Prf,!9,.yu.ng 
diperjualbelikan mengandung najis, kesamaran dan larangan.

(y 1y11,?:li3tu, 
perdagangan yang diharamkan Allah dan Rasut-Nya. Juat'betiyang diharamkan

rfi .]ual Detitersebut mengandung makiat dan kesyirikan.
( o/ :^uqt belitersebut melanggar aturan yang sudah diatur di dalam Al-eurhn dan Al-Hadits.\-/ Dalam jual beli perdag.angan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul--Nya bisa dilihat dari dua

bentukkeharamannya,yaitul ' 
,. 

rsluqrruuq

a) Haram dilihat dari bendanya, seperti : 
r

1) Jual beli minuman keras.

(+i." j**) .r;lr i;:; 
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Artinya : Bersa6da Rasulullah SAW : Sesungguhnya Allah menghurrtuniruf Uuti f.6ury

l-!

-.--
j 

- -: j. i. i,.-
.j+ iJ J:ri,.:

tj''
+-@

,r
!) -**'.- -.

+-; lra,L*-;r

l

r j /-r . r '
-.1'l *\-'lo"i



t9

-alat maksiat dan syirik
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Artinya 

= 
Bersabda Ras;utullah sAW : sesungguhnya Altah mengharamkan jual beli kh,

bangkai, badi dan patung-patung
lual beli anjing dan kucing

--*-e
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Artinya : k*ata labir : NabiSAW melarang harga kucing dan harga anjing.
Jual beli buah-buahan yang belum dapat dimakgn

-it-/rt
.r,.i,..tr..--a..?rrrE./l.i2.n;1,r,,]J.
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lqU g;:"1 .it r*
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tentans buah-buahan sebetum nvata iadir

s) y'ual 
!"1, lgertgygtg:rurar.
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Aftinya z Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dehgan femparan batu dan -

b)

belisamar
Haram dilihat dari usahanya, seperti :

1) Pelacuran dan Peramalan nasib

.i"il*" i rfi. 1,1.;., i.,; +s-L.ll '-;r* '-*''+''-"*$ U1_f *.i -.*
- t-

(.J-..*" ot_:;) .':"'; :;r1 ->'; N _
Aftinya : Bersabda Rasulullah SAW : Barangsiapa mendatangi tukang ramal, lalt
bertanya kepadanya dan mempercayainya, maka tidak diterima shalatnya selama em
puluh hari.
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Aftinya : Bahwa Rasulullah SAW melarang harga (jualbeti) anjing, hasit petacuran r

hasil tukang tenung.
2) Perjudian
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Aftinya : Hai orang-orang beriman sesungguhnya khamr dan perjudian, sembelihan
untuk berhala dan mengundi nasib itu kotor termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah
(hindarilah) agar kalian bahagia.
Menadah barang rampokan dan curian

(-s+') ''i=:i.,' *- Jr:-: -' -i-iJ t#t fo:;3;1 
+'i-r* r-i;:- *';t-

Aftinya : Barangsiapa nembeli barang curian, sedang ia mengetahuinya bahwa barang
itu adalah hasil curian, maxa dia bersekutu dalam dasa dan cacatnya.
Jual beli di dalam masjld

{-:i ir c -l-*L' r

JU

Aftinya 
= 
Apabila kalian melihat orang yang furjual trli di dalam masjid, maka katakanlah

kepadanya : Mudah-mudahan Allah tidak akan memberi keuntungan dari perniagaanmu.
5) Menimbun

'-,i o1 o,

,, __+i._:= 
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Aftinya 
= 
Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun, jika mendengar harga

murah dia merasa kecewa, dan jika mendengar harga naik, dia merasa gembira,
6) Mengurangitimbangan

3.;

lq

' -;----:ti

Aftinya: Celakalah orang yang mengurangi. Apabila mereka menakar kepunyaan orang
lain (memfuli) mereka minta dicukupkan. Tetapiapabila mereka menyukatatau menimbang

,,..-\ untuk orang lain, mereka kurangi.

! + ;ltal Beli yang Sah Hukumnya, tetapi Dilarang dalam Agama
\J{ h., Jual beli yang sah hukumnya dan diperbolehkn oleh agama

L-l Jual beliyang dihalalkan Allah dan Rasu-Nya. minimal harus memilikiciri-ciriseperti berikut:
1) Jual beli tersebr.rt tidak ada unsur penipuan, pemakaan dan tidak ada yang merasa dirugikan.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis, kesamaran dan Iarangan.
3) Jual beli tersebut tidak mengandung maksiat dan kesyirikan.
4) Jual beli tersebut tidak melanggar aturan yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan

Al-Hadits.
Jual beliyang sah hukumnya tetapi dilarang dalam agama
1) Jual belidengan harga lebih mahaldaripada harga pasaran
2) Membeli barang yang sudah dibelioleh orang lain maksudnya barang masih dalam masa

khiar
3) Menghambat penjual agar tidak sampai ke pasar sehingga penjual tidak tahu harga pasaran

yang sebenarnya
4) Jual belidengan cara menimbun barang
5) Jual beli barang untuk maksiat
6) Jual beli barang dengan cara mengecoh

5. rBentuk-Bentuk Jual Beli
i a) Khivar dalam Jual Beli
t /%-\- -Khiyar aila1afi*6?la'nya hak kedua belak pihak yang melakukan transaki meneruskan atau

membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan hak khiyar.
Hikmah dari khiyar mewujudkan kemaslahatan bagi pihak yang melakukan transaksi,

memelihara kerukunan, memelihara hubungan baik, dan menjalin cinta kasih diantara sesama
manusia.

3)

4)

I n.i
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.iDa-filta hubungan ini ada beberapa khiyar yang diterangkan dalan titaU Rqfr lstary yaitu :

i 1) Khiyar Ru'yah

'1-;'Adalah hak melihat-lihat dan memilih barang yang akan dibeli,

1. | - r,. {l- | 3.' ' ;". ''' '(_f-r* ., _#Ji;t.; .ci, ri1 -r!.--i * i,= ,- = $ j,; ;i
Artinya: Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ada hak kht,

,-"t' apabila dia telah melihatnya.

," 2) ,,'Khiyar Majlis

\ y3it, bila aqad jual beli telah dilakukan, maka kedua belah pihak masih mempunyai I\a-' 
khiyar, selama keduanya belum berpisah dari majlis aqad. Nabi SAW bersabd'a :

{uruqi: u-;{ *-; i.*;n; j rqiL;'.+-j-
Artinya z sesungguhnya kedua betah pihak yung or4uut oeti oorcnli,ru, ou,u*,

,-.'''"Qeli selamp keduanya belum berpisah.
3) Khiyar syarat

\. _- Adalah bila pihak pembeli mensyaratkan adanya khiyar untuk jangka waktu tertentu.
Dari Ibnu Umar dibentakan, Rasul SAW bersaMa :

*i,.-''-';':' i-*= r,* 1u.-1.-,Lr ,lrB

':a

l+t
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t

Aftinya 
= 

Dua orang yang berjuat beli boleh khiyar selamd keduanya belum berpisl
atau salah seorang di antaranya mengatakan kepada rekannya! Khiyartah'i Oan ada jt

',.beliau bersabda : "Atau dalam jual beli itu ada khiyar,i
'Khiyar aib

iRdalah pihak penjual diwajibkan menerangkan keadaan barang dan tidak bo
menyembunyikan cacatnya kepada calon pembeli. Nabi sAW bersabda :

-ur
-,-r'^ 

a b -t
jl 

-: Ll-,jj5Lr

1;;r,="*il1 .U.5," ;,
Artinya i . . . . dan iika keduanya benar dan menyatakan keadaan barang, keduar
diberikan keberkahan dalam iuat belinya. Dan kalau keduanya menyembinyikan a
be rd u sta, d i h a p u ska n keberka ha n j ua I bel i nya.

Salam (indent)

Salam adalah bentukjual beli barang yang ditentukan dalam jaminan, dengan pembayar
lebih dahulu, sedang penyerahan barang dilakukan kemudian. Salam diseSut juga deng
shalaf atau jual beli kredit. Rasulullah SAW bersabda :

Aftinya: Barangsiapa mencengkrami (indent) Uu'an-Uuanan, maka cJngferamilah deng
takaran tertentu, dan timbangan teftentu buat masa yang tertentu

Menurut penegasan Ibnu Mundzir, telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka sar
menenangkan bahwa salam itu boleh fiaiz).
Dalam salam terdapat rukun, yaitu :

1) Penjual(muslam'alaih)
2) Pembeli (Muslam atau Rabbus salam)
3) Barang (Muslam fih) dan modal(Ra,su mal)
4) Sighat (akad)

Pendidikan Islam Untuk SMA - MA Kelas XI / Gasal /A-O5



itr#3G;il:i:i::ti;:1) Hendaknya bdr_ang itu dail j;l;;, yang meyakinkan akan diserahkan.2) Hendaknya barang itu Seras utuiannva o"n iu,t*tul;ilil; y.rg membedakannya denganyang lain-lain sehingg-a hilangla h sega la t.* ruru,rnyl., 
"

]) .Tenggang waktu y.n! t",tunt-r- 
--'

c. Gadai (rahn)
Yang dimaksud dengan gadai dalam syari'at Islam adalah menjadikan suatu barang yangbernirai menurut syarihi, rJugiiji;inan_atas piuung,-v;ng memungkinkan terbayarnyahutang si peminjam kepada pih;k y;an; r,nernberikan pinlaman.

f ai
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Artinya: Jika k1l1an da a'- griatanan (dan bermu'amalah tidak secara turuil ,uaurg rut,untidak memperoreh s*.a.'g siiti, maka hendarhi iii o*u19 tanggurtgir,yung dipegang(oreh orang berp,ia!6,:s:.ixan ieiapi iika ,"b;;i; k;r. mempercayai iebagian yang rain,., tr:l:tr:i:y::,, i;"rr#,,?*iiu 

nenunaikSn 
"*i,itnyi6 ;;;;;;;;;22,,' nui,au1ui ii

d. Hawalah

i Adalah rne-r^canxar utang ke pihak Iain. Dalam hal initerd-apat.9,ygrat.yan-g-dapat dijabarkan
"' 

sebagia Lre-,x_t, ,,,arL 
:

1) Keridinaar 
:::?: ,lnqr yang bersangkutan datam,hawatah. yakni hawatah itu baruterra<sana apabira ketiganyl sepakai il;";;;';un ,.ritrJn.k;ffi; Ada yanggiT:l:1i^:,-firva pihak vans oe,iiutang (r.ieo-ii*l r"iur.,uu*r; ilil^ ,"Llpurcn syarat

2) Hutang yang dipindahkan itu rr1ys.:gras (ma,rum) iumrahnya dan sifat_sifatnya.

,r'-_ ', flffiy,J?ff.Sipindahkan 
itu *ru otnsan r",rt rgl]irrg ou* *ang";liu"rlroun sifatnya

i u.l Kepaititan (tanis) '

\ 't Apabila seseordng telah habis hg$gnva dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya,\*" dinamakan aia seoagaipairit roun#rt). rv".i.trntr,iiiriri t",1qdap orang yangtidak mampumembavar hutang, dinarnakin tu"nis, (uprtu'run;;;iil;il. 
hakim menariui., n;tu seseoranguntuk keperruan pembaya.an nutangny4 daram istirah fiqih disebut hajar.Pemerintah atau hakim, berwenang mempertimbangt<an a* ,*rituskan seseorang

fl :9,#,,J,:i,i*trik::lL,;nm5nf ;ffi ;#,i'L"o;m;t,i";;#i;;He"mberesai

"q-t . rU . :'. :,')'- ::'' '.t'i i- " ' ,i, - ,1- , f-,?- i-* 
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;Hi;ir;":flXyr"r:;:i: 
Rasutu,ah tetah menahan harta Mubdz ,r, ffir;:;'i::rir

f. Pinjaman Barang Cirryafr)

pj"^!:iui:,x|inXIHI:ffii?#'J;,Hdarah 
pemirik menvetujui baransnva dipersunakan

Memberi pinjaman barang itu ;";b;;ffi buk Arn dianjurkan.

{C;-f,LJt} .Jl,-; i p}:r "li ij.,; 
i

#l"ii;'fl!!i!!;'i!f :ff #!i:"ataskebaikandantakwa,auniuig;;unZru,;;",nm.enolong atas doia dan permusuhang. Ghasabdan Ganti Rugi
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Fuqaha telah sepakat bahwa perbuatan ghasab itu haram. Berdasarkan Ueberapa Ca*i 1=.g
di antaranya adalah :

.",,:',r.t.r--,, !t, 
".i.::, 

zi ilj Ll +LE_ .J r**J ":j'S+ e* .L_ -tjl -J -;*t'

q7*,*-**,r3 "f
Aftinya 

= 
Adapun kapal itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laul dar,

aku mau merusakannya, karena dihadapan mereka ada seorang raia yang merampas tiap.
tiap kapal itu

Apabila barang yang diserobot atau dirampas itu rusak ditangan penyerobot, maka pihak
. penyerobot wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik barang dalam bentuk barang'yang

seperti itu atau membayar sesuai dengan nilai harganya.
h. Titipan (wadi'ah)

Adalah suatu barang yang dititipkan sebagaiamanah oleh seseorang kepada yang lainnya
dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik.

Para ulama telah sepakat bahwa wadi'ah itu boleh dalam agama Islam, sedangkan pihak
yang diberikan amanah untuk menerima titipan itu sunah (mus[anao).

(283 ;,-2,,,1.L ;r'+,i *1 *;i'i:, j*,;_# {rt S.a; ii iF
Artinya z lika sesarang daripada katian percaya kepada yang lainnya, maka hendaklih
orang yang diserahi amanah itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia takut kepada Allah

C. Qirad atau Syirkah Mudarabah
Khususnya tentang Al-qardl (hutang-piutang) uang, di tengah-tengah masyarakat telah terjadi

fenomena yang sangat beragam. Di antara praktik yang sering OiUfuUn sebagai berikut:

1. Dengan pengembalian yang berlipat ganda dari modal pinjaman
2. Pengembaliannya diserahkan kepada peminjam untuk memberikan berapapun presentase dari

kelebihan modal
3. Dengan istilah pajek (memajek)
4. Dengan menggunakan helah
5. Dengan istilah nempok
6. Dengan menggunakan standar harga barang.
Darisisiakad, akad hutang-piutang ini bisa dikategorikan menjaditiga macam :

1. Hutang-piutang barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga semula disebabkan karena
penundaan waktu. Hal ini boleh dilakukan asalkan dilakukan dengin akad jual beli (mur6bahah
dan bai'bi tsaman ajil atau bail mu?jjalah) bukan dengan hutang:piutang (A-qardl). oatit yang
sering dijadikan alasan adalah hadits : "setiap pinjaman (hutang) yang mengindung manfaa-t
(kelebihan) maka hukumnya riba,,.

2. Hutang-piutang uang dengan pengarnbilan lebih dari harga pokok (ra's al-mal)
3. Hutang piutang uang dengan standar harga barang. Bentuk utang-piutang seperti ini belum dijumpai

secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh..

Hutang piutang (Al-qardl) adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia
akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian "sesuatu" dari definisi yang diungkaptian di atas
mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang,juga bisa saja dalam bentuk-barang asalkan
barang-barang tersebut habis karena pemakaian. Dasar hukum hutang-piutang ini adalah
QS. Al-Maidah (5): 2 :

Artinya 
="...Hendaklah 

kamu totong-menioig dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong
menolong dalam dosa dan permusuhan...". (Al-Maidah:2).
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Dan Qs. Al-Hadid (57):

- :,

Aftinya 
= 

"siapakah yang mlngnubngkan (karena Atlah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan

melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"
(Qs. Al-Hadid: 11).

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW. terdapat dalam Hadits Ibnu Majah:

'L r t eic t *

+1 -i, .:4,*. .;1 .3:
+- r r+ rJ' ur

(oL;! +rp) ;:; #ai ir
Artinya 

= 
"Dari lbnu Mas'ud:"%ungguhnya Nabi SAW. bersbda: Seorang muslim yang mempiutangi

seorang muslim dua kali, seolahalah ia telah bersedekah kepadanya satu kali'i (HR. Ibnu Majah)

Rukun dan syarat perjanjian hutang-piutang ada empat yaitu:

1. Orang yang berpiutang. Diq6aratkan orctng yang berpiutang itu cakap melakukan tindakan hukum

2. Orang yang berhutang. Pesyarabnnya sama dengan point 1

3. Barang yang dihutanEkan. Barang ini disyaratkan harus bisa diukur atau diketahuijumlah maupun

nilainya

4. Lafaz, yakni adanya Demyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang

berutang,
Ada lima implikasi huxi:r'n darisebuah akad hutang piutang.

1. Menetapkan perallhan pemilikan, sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibah, dan hadiah.

2. Penyelesaian hubng-piutang dilakukan di tempat akad berlangsung kecualitidak rnembutuhkan

ongkos jika dltaksanakan di tempat lain.

3. Muqtaridl wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang al-
mishliyySt atau dengan barang yang senilaijika objek utang adalah barang Al-qimiyyat.

4. Jika diEtapkan ada Ernponya dalam akad, maka muqridltidak berhak menuntut pelunasan sebelum
jatuh tempo.

5. Jika sudah jatuh hrnpo, sementara muqtaridl belum mampu melunasi hutang, hendaklah diberikan
perpanjangan wakh:.

Apabila terjadi kelebihan pembayaran darijumlah uang pokok (ra's al-m6l) atau sejumlah yang

diterima oleh orang yang berutang, maka dapat dibedakan menjadi dua macam.
1. Kelebihan yang tidak diperjanjikan.

Apabila kelebihan pernbafaran dilakukan oleh orang yang berutang bukan didasarkan karena adanya
perjanjian sebelumnya, rnaka kelebihan itu boleh (halal) bagi orang yang berpiutang, dan
merupakan kebaikan bagiyang berhutang. Halihididasarkan pada Sabda Rasulullah SAW. yang

diriwayatkan oleh Ahmad dan Tlrmizi:"DariAbu Hurairah, ia berkata:'S.asulullah telah menghutang
hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau
hutang.

2. Kelebihan yang diperlanjikan.
Kelebihan pembayaran oleh orang yang berhutang yang didasarkan kepada perjanjian hukumnya
tidak boleh (haram). Hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah SAW. antara lain hadits Riwayat Baihaqi

dan hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:
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Artinya."'fiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia sejenis dari beberapa jenis riba".
(HR.Baihaqi)

1) Pengeftian Qirad
Qirad ialah kerja sama dalam bentuk pinjaman modaltanpa bunga dengan perjanjian bagi

hasil. Biasanya qirad dilakukan pemilik modal (baik perseorangan maupun lembaga) dengan orang
lain yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan suatu usaha. Besar kecilnya

bagian tergantung mufakat kedua belah pihalC yang penting tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
Apabila qirad menyangkut uang yang cukup besar sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan

dikuatkan dua orang saksiyang disetujui kedua belah pihak.

7....-t



DariAbu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menghilangkan satu k*usl
di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangl

darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat; barang siapa memL

kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah memberi kemudahan kepadany;
dunia dan di akhirat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut sel,

m enol o n g sa u da ra nya." (Sha hi h : M u khtasha r M usl im).

HukumQirad
Hukum qirad adalah mubah atau jaiz. Rasulullah SAW. sendiri mengadakan qirad deng

Khadijah (sebelum menjadi istri beliau)sewaktu berniaga ke Syam. Dalam kenyataan hidup e

beberapa orang yang memilki modaltetapitidak mampu atau tidak sempat mengembangkann'

Sementara ada yang memiliki kesempatan dan kemampuan berusaha tetapitidak memiliki moc

Islam memberi kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan kerja sama dalam bentuk qiri

Qirad Sebagai Salah Satu Bentuk Peduli Masyarakat Miskin
Dalam kehidupan sehari-hariqirad dapat membantu sebagian masyarakat kecil dalam up;

mencukupi kebutuhan hidupnya. Modalyang dipinjam dapat digunakan untuk usaha sesuai deng

bakat dan kemampuan piminjam, Bagi pemilik modal qirad merupakan buKi kepedulian kepe

masyarakat miskin.

Rukun dan Syarat Qirad
a. Rukun Qirad

1) Pemilik modaldan penerima modal

2) Modal

3) Pekerjaan

4) Keuntungan

b. Syarat Qirad
1) Dewasa, sehat akal, dan sama-sama rela

2) Harus diketahui secara jelas fiumlahnya) baik oleh pemilik modal maupun penerima mo

3) Jenis pekerjaan diketahui sendiri oleh penerima modal sesuai dengan bakat d

kemampuannya. Pemilik modal perlu mengetahui pekerjaan tersebut.

4) Besar dan kecilnya bagian keuntungan hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanj

Beberapa Halyang Perlu Diperhatikan Dalam Qirad
Beberapa halyang perlu diperhatikan dalam masalah qirad antara lain :

a. Penerima dan pemilik modal harus saling percaya dan dapat dipercaya

b. Penerima modal harus bekerja secara hati-hati
c, Perjanjian antara pemilik dan penerima modal hendaknya dibuat sejelas mungkin jika dipande

perlu dicarikan saksiyang disetujui oleh kedua belah pihak

d. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan penerima modal hendikr
ditanggung oleh pemilik modal

e. Jika terjadi kerugian hendaknya ditutup dengan keuntungan yang lalu. Jika tidak ada hendakr

kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal

6) Macam-macamQirad

Qirad dapat dilakukan oleh perorangan, dapat pula dilakukan oleh organisasi atau lemba

lain dengan nasabahnya. Dalam kehidupan modern qirad dapat berupa :

a. Kredit Candak Kulak (KCK) atau Kredit Modal Karya Permanen (KMKP)

Kredit Candak Kulak ialah pinjaman modal yang diberikan kepada para pedagang kt

dengan sistem pengembalian sekali dalam seminggu dan tanpa tanggungan atau jaminr

Biasanya KCK dilakukan oleh KUD ( Koperasi Unit Desa). Kredit jenis ini bertujuan unl

membantu masyarakat kecil agar dapat memilikijenis usaha tertentu. Dengan modal ya

relatif ringan diharapkan mereka dapat berusaha dan dapat mengangkat kesejahteraan men

agar tidak tergantung dengan orang lain.

KMKP dilakanakan baik oleh bank negara maupun bank swasta. Pada saat ini, kredit je

ini sudah tidak ada, yang ada sekarang adalah KUK (Kredit Usaha kecil). Kredit ini har

melayani masyarakat yang sudah mampu sehingga lebih bersifat pengembangan usaha ya

sudah ada. Oleh sebab itu sasaran yang dibina juga terbatas.

2)

3)

4)

s)



b. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

KPR bertujuan membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Bank menyediakan
fasilitas berupa perumahan dari yang bertipe sederhana hingga yang mewah. Masyarakat
yang berminat untuk memiliki rumah tersebut diwajibkan membayar uang muka yang

besarnya bervariasi sesuai dengan tipe rumahnya. Selanjutnya pada jangka waktu tertentu
membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak . Dengan
demikian diharapkan masyarakat tidak terlalu berat untuk memiliki rumah

c. KUK (Kredit Usaha Kecil)

Kredit ini dilakukan oleh bank negara maupun bank swasta. Kredit ini hanya melayani

masyarakat yang sudah mampu sehingga lebih bersifat pengembangan usaha yang sudah

ada . Oleh sebab itu sasaran yang dibina juga terbatas,

7) ManfaatJual Beli, Khiardan Qirad
Beberapa manfaat yang diperoleh darijual beli, khiar, dan qirad adalah sebagai berikut:
a. Dengan jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

b. Terwujudnya sikap gotong royong sesama anggota masyarakat sehingga terjalin persatuan

dan kesatuan

c. Dengan adanya hak khiar, masing-masing pihak dapat berpikir secara cermat sehingga tidak
menyesal di kemudian hari akibat jual beliyang dilakukan.

d. Dengan adanya qirad akan terwujud pemerataan kerja dan penghasilan sehingga dapat
mengu rangi kerawanan sosial akibat pengangguran

e. Dengan adanya qirad akan terjalin hubungan batin yang baik antara pihak yang mampu dan
kurang mampu.

8) Peringatan Kerastentang Qiiad
Dari Tsauban, mantan budak Rasulullah, dari Rasulullah SAW, bahwa Beliau bersabda,

"Barangsiapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya
masuk surga: (pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) daritanggungan
hutang."(Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1956, Ibnu Majah II: 806 no:2412, Tirmidzi III: 68 no:
1621).

DariAbu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jiwa orang mukmin bergantung pada
hutangnya hingga dilunasi."(Shahih: ShahihulJami'no:6779 al-Misykah no: 2915 dan Tirmidzi II:
270 no:1084).

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah bersabda, "Barangsiapa mteninggaldunia dalam keadaan
menanggung hutang satu Dinar atau satu Dirham, maka dibayarilah (dengan diambilkan) dari
kebaikannya; karena di sana tidak ada lagi Dinar dan tidak (pula) Dirham."(shahih: Shahih Ibnu
Majah no: 1985, Ibnu Majah II:807 no:2474).

9) Perintah Melunasi Qirad
Allah SWT berfirman :

,Aftinya t "Sesunguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. %ungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat "(QS An-Nisa': 58).

1O) Membayar Dengan Baik
DariAbu Hurairah ra, ia berkata: Adalah NabiSAW pernah mempunyaitanggungan berupa

unta yang berumur satu tahun kepada seorang laki-laki. Kemudian ia datang menemui Nabi SAW
lalu menagihnya. Maka Beliau bersabda kepada para Shahabat, "Bayar (hutangku) kepadanya."
Kemudian mereka mencari unta yang berusia setahun, ternyata tidak mendapatkannya, melainkan
yang lebih tua. Kemudian Beliau bersabda, "Bayarkanlah kepadanya."Lalujawab laki-laki itu,
"Engkau membayar (hutangmu) kepadaku (dengan lebih sempurna), niscaya Allah
menyempurnakan karunia-Nya kepadamu." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang terbaik
di antara kamu adalah orang yang terbaik di antara kamu dalam membayar hutang."( Muslim,
Nasa'idan Tirmidzi ).
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Oari :aUir bin Abdullah ra, ia berkata, "Saya pernah menemui Nabi SAW di dalam masjid

Mis,ar berkata,'tSaya berpendapat dia (labir) berkata: Di waktu shalat dhuha, kemudian Rasulullah

bersabda, "shalatlah dua rakahi." Dan Rasulullah pernah mempunyaitanggungan hutang kepadaku,

lalu Rasulullah membayar lebih kepadaku."

Dari Isma,il bin Ibrjhim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi dari bapaknya daridatuknya,

bahwa Nabi SAW pernah meminjam uang kepadqny.a p..ad? waKu perang Hunain sebesar tiga

puluh atau empat puluh ribu. Tatkala BeliSu tiba (di Madinah), Beliau membayarnya kepadanya,

kemudian ruaOi SnW bersabda kepadanya, "Mudah-mudahan Al lah memberi barakah kepadamu

pada keluarga aai narta kekayainmu;'karena sesungguhnya pembayaran hutang itu hanyalah
'pelunasan 

ian ucapan syukur alhamdulillah."(Ibnu Majah dan Nasa'i ).

11) Menagih Hutang dengan SoPgn

Dari Ibnu umar din niriin ra oit',wa Rasulullah sAw bersaMa, "turangsiapa menuntut haknya,

maka tuntutlan aengin'iara yung baik, baik ia membayar aburyn tidak bayar."( Ibnu Majah)'

12) Memberi Tangguh pada Orang yang Kesulitan

Allah SWT berfirman:

v \, '. ti.,..r - ,'.'i '=' ' !; , i' : l'r-i -'= t- I 
"''-- ""'

4o o p ;-..liJ =' 
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j-_=- - : }-+ s:'P 1F 1: ''\u ;lj
,,Dan jika (orang yang Oeinubng itu) dailan ksukann, maki berilah tangguh samplzi 6iu

berXeiapaigrr. bu'i i"iinaOaqa"nxan'fsebagrmn au,u *mua hubng) itu, lebih baik bagimu, iika
.kamu mengetahui."(QS Al-Baqarah: 280) ,r--,-

Dari Hudzaifan -,-iu be*ab: Saya pen'mtr rnendengan Nabi SAW bersabda, "Telah meninggal

dunia-selorang laki-ta|ki."Kemudian l'a Oitan';a, 
-Apakah leng pernah engkau katakan (perbuat)

dihulu?,,Ja*!U geliJJ, "Saya pemah furjualbe# dengnn orztfig-onng,lalu saya menagih hu.tqng

iepada orang vii-ieix"tiiungan laln memhrik*nggann kepada orang berada dalam

kesempitan,TniXa aiampunihh dosa-do*nya.l( tO.n* Yryll.. r r, .6-----:--
Odri nbirtyusri, sah6bat Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAw bersabda, "tuangsiapa y?ng ingill

ainirigiNtaii iiiiiiiiiguniNya @iau hari kiam.at), maka handatdah memberitansguh keoada 
l

o,rang iini Oeiada datam'*eserfipi{an atau bebaskan darinya.'( Ibnu. Majah).

13) Bole-h'Me-meniara ka n orang yang En gga 
1 

lue! u,ltlsif utang padatil Ma m pu

Dari Amr bi-n asy-syuraid [a'ri bipak-nia Rasulullah SAW bersabda, "PenLtndaan orang yang

mampu (memiaii'r)-dalatt mengnaiat*a'n kehormatannya dan pemberian sanki kepadanya."

1r,ris6'i, ibnu lvtajah-dan' Bu kha ri ieca ra m uh I laq).

14)Argumen Penolakan dan Penerimaan Qirodl-Agar 
Oapai O-Uid[an piiut .n analisis te-rnaAap hutang piutang berstandarisasi harga barang,

pedu fiiperh'atit<an pandangan para ulama tentang hutang piutang. berikut ini:.

a. Mazhab njninya6: lik5 t<euntungan tersebut [iOat alfiersyaratkan 9ul.f akad atau jika hal itu

tidak menjaAi'urt ((eUiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh'

b. Mazhab f"f af itiyan: fruting piutang y'ang beisumber dari jual beli,. penambahan pembayaran

vunl liou[ Jirj"irviiuirin'adatafi 
'not6n. 

Sedangkan d-alam hal utang piutang (al-qardl),

ienlmUafran pemliayaran yang tidak dipersyaratkjn dan tidak dijanjikan kg1qna telah menjadi

kebiasaan di 
'irisyaritat, 

hukimnya adalah haram.. Penambahan yang tidak dipersyaratkan

dan tidak rnenjadi kebiasaan di masyarakat baru bole.h diterima.

c, Mazhab Syani''p.nurb;lir; pelunasan hutgng yang diperjanjikan oleh muqtaridl (pihak yang

ber:hutanj), mdka pihak yang menghutangi makruh menerimanya.

d. Mazhab n;mnati: pinak yinqhengIutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang

diperjanjifan of 

"ii 
muqtaridl (pihal yang berhutang dibolehkan menerimanya). 

..

Sementari, sye[n 2JinuaOi'rAt-t tatibafo menyebutkan bahwa boleh bagi muqridl.menerima

kemanfaatan #rd Aiil*;n [epaaanya olelr muqtiridl tanpa disyaratkan sewaKu akad, misalnya

kelebihan u1urafi atau mutu 
'Oarani 

pengembalian dan pengembalian lebih baik dari yang

dihutangkan. Aunfin *"lebihkan peigdmOltian hutang adaiah disunnahkan bagimuqridlkarena

Rasulullah SAW. bersabda: sesunggu"hnya yang palini.baik di antara kalian adalah ygng paling

nigus dalam membayar hutangnya. nrgJmdnbii para-ulama tersebut memang sangat beruariasi.

H;t; I*i* ni*oiii yang t<eiin'atan igak longgdr dengan membolehkan mengambil kelebihan

peirhiiun aaii Ving-bdrnriung asalkan-kelebihlan itu drjanjikan oleh pihak yang berhutang.

D. SYARIKAT HARTA
Syirkah adalah persetujuan antara dua orang. ata.u lebih untuk membuka perusahaan dengan

tuiuan memperoleh keuntungan berdasarkan bagi hasil'



Syarikah harta ialah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk
melakukan suatu bisnis atas dasar membagi untung dan rugT sesuai dengan :umian moOaL maiing-
masing.

Sabda Rasulullah Muahmmad SAW :

'-L+? iJt; tlli t-..-tj.* G.iL:i :-+i ,J'; .-;tr:ltn *+ri r;i , *il.5 
";fut Jti

t5'.>-: .r_r153$[ +*S-:] G.64j;a
Rasulullah SAW bersabda : Allah telah berfirman.: "Saya (Atlah) adatah yang ketiga dari dua orang
yang berserikat selama salah_seorang di an.tary keduanya tidak mengkhianiti yaing lainnya. Jika ia
mengkhianatinya maka Saya (Allah) keluar dai perserikatan kduanyaT'(HR. AbuDailuO Oan naf<iml.
Rukun syarikat harta ialah :

1. Adanya sighat (lafalakad),
2. Adanya orang yang bersyarikat
3. Adanya pokok pekerjaan yang hendakdikerjakan.
Syarat syarikat harta ialah :

1. Orang yang bersyarikat harus orang yang berakal,
2. Dewasa,

3. Merdeka

4. Kehendak sendiri.

SYARIKAT KERJA
Syarikat kerja ialah kerja sama antara beberapa orang atau lembaga untuk melakukan suatu

pekerjaan yang hasilnya dibagi menurut perjanjian yang telih disepakati.
Macam-macam syarikat kerja antara lain :

1. Qiradlialah memberikan modal dari seorang pemodal (muqridl) kepada seorang yang lain atau
yang menjalankan modal (muqaridl) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntuirgannya dibagi
untuk keduanya menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad.

2. Musaqqah(paron kebun), yaitu yang mempunyai kebun memberikan kebunnya pada tukang kebun
dan hasil dari kebun tersebut dibagi antara keduanya menurut perjanjian pada waktu akad.
Musaqqah pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang tercantum dalam suatu
haditsnya, yaitu :

trL* _i3;i . p;-t
Dari Ibnu Umar : Sesungguhnya Nabi SAW telah menyerahkan kebun miliknya, kepada p"nOuOu,
Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberi sebagian dari hasilnyi,
baik dari buah-buahan atau hasil tanaman.

3. Muzaro'ahialah paron sawah atau ladang, seperdua atau sepertiga, atau lebih atau kurang sedar,g
benihnya dari pak tani (yang bekerja).

4. Mukhabarahialah paron sawah atau ladang, seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang
sedang benih dariyang mempunyai tanah.

ASURANSI

. Asuransi ialah perjanjian antara perusahaan dengan seseorang untuk membayar premi yang
telah ditetapkan secara ansuran pada masa hidupnyaltau beberapa tahun yang telah ditetafkanl
Kemudian dikembalikan kepada penyetor setelah jatuh tempo, terkena musibah]atau wafat sesuai
dengan jenis ansuransi berdasarkan perjanjian yang dibuat.
Para ulama memandang ansuransi initerbagi menjadi empat kelompok, yaitu :

1, Haram dalam segala bentuk
2. Boleh dalam segala bentuk
3. Boleh bila bersifat sosial dan haram bagi yang komersial
4. Syubhat (meragukan).

al F&!



Hd y*g ,*l.dry.rgkrl p""elisihan para ulama akan ansuransikarena adanya unsur ghurur,

maisir dannba. Macam-micam ansuransi antara lain ansuransijiwa, bea siswa, jaminan'haritua dan

t!

barang,

MANFAAT ASURANSI
Beberapa manfaat dari asuransi, antara lain :

1. Memberikan bantuan berupa uang kepada keluarga yang mendapatkan musibah sebagaisantunan'

Z. Asuransi bea siswa memberikan jiminan kepada putranya agar dapat melanjutkan studi ke jenjang

yang lebih tinggi.

3. Asulansijaminin hari tua memberikan bantuan pada haritua, sehingga hidupnya lebih terjamin'

4. Asuransi barang, memberikan ganti barang yang telah diasuransikan apabila terjadi kecelakaan

atau kerusakan dengan barang baru yang sesuai dengan perjanjian.

Oji t(onpetensi 4
j$.{i,5

i- rriliniawaban Yang benar dengan
#@ffi
memberi tanda silang (x) huruf ; a, b, c, d, atau e!

r. ,lerikut ini adalah arti dari istilah ghashab,

kecuali ....

a, merusak

b. mengganggu

c. merampas

d. membuang

e. melarang

2. Menurut Asy-Syaf iyah ada empat golongan

yang tidak sah jual belinya, yaitu seperti berikut,

kecuali....

a. orang sehat

b. anak kecil

balita

orang buta

orang gila

ffifalyang berbunYi

benar adalah ....

a. tidak bisa melakukan

b. tidak bisa mengajukan

c. tidak bisa berdiri

d. tidak bisa menjalankan

e, tidak bisa memPerhatikan

4. Bentuk jual beli barang yang ditentukan dalam

jaminan, dengan pembayaran lebih dahulu,

iedang penyerahan barang dilakukan kemudian

disebut....

a. sulam d. sulam

b. ghulam e. fulan

c. salam

ia tidak menginginkan karena tidak memilik

selera

ia tidak mau memaksa dan tidak mat

mengeti

ia tidak menginginkannya dan tidat
melampauibatas

ia tidak berniat meninggalkan dan tidal

mengabaikan

ia hendak berniat meninggalkan dan tidal

mengabaikan

a.

b.

d.

c.

d.
a

6, Dalam Islam riba itu jelas-jelas dilarang' Adi

seorang pengusaha sukses, tidak mungkit

n'enarun u3n!r-l!'ts selain di bank karen'

;r,r"::lahnya sangat besar, dan uang tersebu

pasu ,',enumbuhkan bunga di bank tersebul

Sotusi yang baik untuk bunga tersebut da

sesuai dengan agama adalah seperti berikul
. ,-:&.ydlLu.'.'-t

. o lo -. . t

o-y-*- > atinya yang a. bunga tetap diambil, dan digunakan untu

sosiil yang tidak bersifat ibadah

bunga tetap diambil, dan digunakan untu

sosiSl yang menyenangkan orang banyal

bunga tetap diambil, dan digunakan untu

syukuran dan tidak untuk ibadah

d. bunga tidak diambil, dan digunakan untu

sosiSlyang tidak merugikan orang banya

e. bunga akan diambil, dan digunakan.untt

sosiilyang merugikan orang banyak

7. Menjadikan suatu barang yang bernilai menurt

syari'at, sebagai jaminan atas piutang, yar

memungkinkan terbaYarnya hutang
peminjam kepada pihak yang memberiki

pinjaman disebut dengan '..'

a. saham c' 'and

b. rahn d. dam

c. rahim
5. Kata :1-* \* artinya sePerti

b,

c.
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8. Hamba sahaya yang meminta ijin kepada
majikannya untuk mengadakan transaksi jual
beli, menurut Asy-Syaf iyah ....

' a. jual belinya sah

b. jual belinya ditangguhkan

c. jualbelinyameragukan

d. jual belinya ditunda

e. jual belinya belum sah

9. Menghambur-hamburkan hafta atau menge-
luarkan harta tanpa mempergunakan
pertimbangan tentang manfaat dan
madlaratnya akibatnya menjadi ....

a. mukhlis

b. muflih

c. muflis

d. mursyid

e. mulhid

10. Pemilik menyetujui barangnya dipergunakan
oleh orang lain tanpa imbalan pembayaran
dinamakan dengan ....

a, mariyah

b. nariyah

c. sariyah

d. 'ariyah

e. fajriyah

11. Hak pembeli untuk melihat-lihat barang yang
akan dibeli itu disebut ....

a. khiyar ru'yah

b. khiyar takhir

c. khiyar tabdil

d. khiyar'ajal

e. khiyar'alaniyah

12. Peminjam harus membayar hutangnya kepada
pemberi pinjaman dengan tambahan (bunga)
tertentu sesuai dengan perjanjian disebut
dengan....

a. riba jahiliyah

b. riba yad

c. riba qardl

d. riba tambahan

e. riba nasi?h

13. Lafalyang berbunyi iG Y1 un,nru adatah

a. tidak kembali

b. tidak mengulangi

c. ,tidak meninggalkan

d. tidak menyimpan

e. tidak mengurangi

14. Allah SWT melarang riba bukan hanya untuk
ujian bagimanusia betakwa, melainkan karena

a. perbuatan itu belum mendatangkan
kerusakan baik bagi diri maupun bagi
masyarakatnya

b. perbuatan itu tidak mendatangkan
kerusakan baik bagi diri maupun bagi
masyarakatnya

c. perbuatan itu mendatangkan kerusakan
baik bagi diri maupun bagi masyarakatnya

d. perbuatan itu mungkin mendatangkan
kerusakan baik bagi diri maupun bagi
masyarakatnya

e. perbuatan itu mendatangkan kemasla-
hatan baik dari diri maupun bagi
masyarakatnya

15. Ada orang muslim yang taat kepada agamanya,
melakukan perjalanan di padang pasir,
kemudian ia kehabisan bekal. Ditengah-tengah
perjalanan tersebut bertemu orang-orang yang
berpesta, mereka makan daging babi dan
minum khamr. Sedangkan dia setelah dekat
dengan orang-orang tersebut jatuh karena
kelaparan dan kehausan, dia hanya bisa melihat
dan berkata. Orang-orang tersebut
menawarkan makanan daging babi dan
minuman khamr. Yang pantas dilakukan oleh
seora ng musl i m tersebut ada la h seperti berikut,
yaitu....

a. menolak tawaran tersebut meskipun akan
mati

b. membiarkan mereka memberitawaran dan
mau menerima

c, menyuruh mencarikan makanan dan
minuman yang lain

d. menerima tawaran orang-orang tersebut
secukupnya dan tidak berlebihan

e. mengabaikan tawarannya dan men-
jatuhkan harganya 

l

mempunyai arti yang

benar seperti berikut, yaitu . ...

a. kamu semua.tidakteraniaya

b. kita semua tidak teraniaya

c. kamu semua akan menganiaya

d. mereka semua tidak teraniaya

e. kamu semua teraniaya

16. Larar i jj 6: X
3



17. Hadits yang berbunyi :

a - -- .. tr
l-rr..-d!.ir;"r

'*-'Ui .F.*i r f ,I[ Jl menjelaskan
J ; -' IJ

Lntang berikut ini, yaitu ..,.'

a. larangan membuat khamr

b. larangan menimbun khamr

c. larangan memproduksi khamr

d. laranganmenjualkhamr

e. laranganmengkonsumsikhamr

18. Secara lahiriyah, riba mendatangkan keun-

tungan besar tanpa kerja keras, namun pada

hakekatnya laba yang diperoleh dari riba tidak

ada barakah sama sekali. Sebaliknya membe-

rikan piutang tanpa riba akan mendatang

barakah kepada hidup dan usaha, karena hal

ini merupakan penghayatan dari ....

a. riba

b. penjualan

c. jual beli

d. sedekah

e. infak

19. Bapak Romadi Shofwan memiliki hutang,

kemudian hutang dia ditanggung pembayar-

annya oleh bapak Rosyam Harari. Penang-

gungan hutang tesebut dalam istilah hukum

Islam disebut....

a. hawalah . c. kafarah

b. kaafah d. kafa'ah

c. kafalah

20. Allah SWT akan menghapus barakah dari riba,

dan akan menumbuhkembangkan ..,.

a. riba fadlal

b. sedekah

c. riba nasi'ah

d. riba yad

e. jual beli

21. Menurut ahli fiqh dari Hanafilah dan Asy-

Syafi'iyah bahwa penyerobotan yang

merusakan atau menghabiskan barang yang

diserobot itu wajib mengganti dengan barang

yang sama, dan tidak dapat diganti dengan

barang lain, kecuali ....

a. bila barang yang sama tidak bisa

didapatkan

b. bila barang yang sama harganya terlalu

mahal

c. bila barang yang sama adanya ditempat
yang jauh

d. bila barang yang sama adanya ditempat
yang jauh dan mahal

e. bila barang yang sama adanya ditempat
yang dekat dan mahal

22. Riba itu menyerupai jual beli, karena sama-

sama mendatangkan kelebihan (keuntungan),

akan tetapiyang berlainan adalah ...'

a, pelaksanaannya

b. bentuk dan sifatnYa

c, bau dan warnanya

d. pelakunya

e. cara dan pelakunYa

23. Berikut ini kata yang mempunyai arti 'torang-

orang yang melipatgandakan" adalah ....

b.

-:.1.t-;'.

c. -' 3 jij...-a-
JJ2

-a
r 1l

g. 
-1 

ac.*-'.6..+.il

24. Parar;r. menjelaskan bahwa yang kata bati

dalam surat An-Nisa ayat 29 maksudnya adalal

a. jual beli

b. kerjasama

c. syirkah

d. riba

e. permodalan

25. Dari segi ekonomi, riba juga mendatangkar

kerusakan. Lintah darat sudah terbiasi

memperoleh keuntungan yang mudah dengar

jalan memungut riba, sehingga tidak ada lag

u.' ,On,,ur. untuk menempuh jalan lain yanl

lebih produKif

b. berusaha menYiaPkan cara untul
menempuh jalan lain yang lebih produKi

c. ikhtiar dan menunda usaha untu
menempuh jalan lain yang lebih produkti

d, mengusahakan Perencanaan untu

menempgh jalan lain yang lebih produKi

* !a4a-
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26.

27.

e. mengusahakan perencanaan untuk
menempuh jalan lain yang kurang produktif

Dalam keadaan terpaksa seorang muslim
diperboleh memanfaatkan sesuatu yang aslinya

diharamkan, asalkan ia tidak ....
a. mau mencarisesuatu yang menyulitkan

b. berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri
c. menghendakidarioranglain
d. menghendaki dan tidak berlebihan

e. berlebihan dan bersuka ria
"Orang-orang yang melipat gandakan". Lafal

ini menurut bahasa Al-Qur?nnya sepefti surat
Ar-Rum ayat 39 adalah ....

28. Menurut Afif Abdul Fattah Thabarah, bahwa
memungut bunga dari bank itu hukumnya ...,

a. mubah c. makruh

b. haram d. makruh tahrim

c. mutasyabihat

J-

29. Kata il. A;t artinya seperti berikut ini,

yaitu....

a, barang dagangan d. kapal

b. binatang e. buah

c. kendaraan

-7/: !_

30, Kab ;1--t -l artinya yang benaradalah seperti

berikut, yaitu ...,.

a. perselingkuhan

b. permusuhan

c. persekongkolan

c. perselisihan

d. pendapatan

/E
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B.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

c
1.

Isilah titik-titik dengan kata yang sesuai !

Ijab dan qabul itu harus diucapkan oleh penjual dan pembeli berlangsung dalam satu majlis dan

Orang yang melakukan akad jual beli, yaitu antara penjual dan pembeli disebut
.J

Kata 
--ai; 

artinya yang benar adalah

.:

4. Kata Li j: er artinVa yang benaradalah

Menjual buah mangga yang masih kecil-kecil dan belum layak dimakan itu hukumnya ...............
Orang yang mengadakan transaksijual beli dengan orang yang hilang akalnya atau dengan orang
yang belum faham jual beli dianggap berbuat
Istilah salam termasuk bentuk jual beli, salam disebut juga dengan salaf atau
Keputusan dan tindakan hakim menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran hutangnya
dalam istilah fiqh disebut
Suatu barang yqng dititipkan sebagaiamanah oleh seseorang kepada yang lainnya dengan harapan
dijaga atau dipelihara dengan baik disebut dengan istilah .........,.....
Orang yang menyerobot kepunyaan orang lain, dalam hukum Islam menimbulkan konsekuensi ganti
rugi. Hal ini disebut dengan

Jawab peftanyaan-pedanyaan berikut dengan benar!
Jelaskan syarat-syarat hiwalah !

lawab:
2. lelaskan syarat-syarat salam!

Jawab:

,i"
3. Jelaskan hadits lds

-'r,' 'r/-l
4-t { J l*.r
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Jawab:
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lawab: ................ ..:......................

5. Sebutkan macam-macam ribal

lawab : ................

6. Sebutkan jual beli yang dilarang dilihat dari segi barangnya!

Jawab : ..."............

7. Berilah contoh alat-alat maksiat dan kemusyrikan lima saja!

Jawab : ................

B. Jelaskan larangan jual beli karena sebab-sebab ter-tentu!

Jawab : ................

9. Berikan dalil untuk syarikah lengkap dengan ai[in'.a I

Jawab : ................

10. Mengapa Al-Qur'an mengharamkan riba? Berikan '- ''',al

D. Mau'idhoh

-.-i,-- -' -n-1.--_

{*:;'*--:.- } .-"r'-;l **i ,+--:

Dari'Imran bin Hushain radtiallahu'anhumadar ";es gpllattahu'alaihi wasallam beliai bersabda:

"sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup pada nesarc. ioeriade sahabat), kemudian orang-orang
pada masa berikutnya (Tabi'in),-kemidian orang-arar*5 frffi mae berikutnya (Tabi'uttabi'in)."'Imran
berkata;'Saya tidaktahu apakah Nabi shallallahu'aie,:hl lraralhm menyebutkan'orang-orang sesudah

masa beliau'dua atau tiga kali."setelah itu akan daang onng-orang yang memberikan kesaksian

padahal mereka tidak dimintai kesaksian, mereka tu*hianat dan tidak dapat dipercaya, mereka

bernadzar namun tidak melaksanakannya dan dianbra eereka tampak gemuk.'

Hari I Tanggal : ----------

Nilai Tanda tangan Guru Tanda tangan Orang tua Siswa

:,',r',, ,::': ' MEIIIPEBIIAI-L]}I K.IB.JIKTEB , ::

}alan.matbrj,Muamalah sangat dianjurkan dalam koridor Islam dalam mencarl rldha Allah dalam

m enuhi,keb.utuh.an,hidu1p,,:'Dalam Muamalah ini Siswa di harapkan memperdalam karakter

sa,bai;:kreatt|,iiauatif'dai,amanah,' ' ,:,, '
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Mata Pelaiaran
Kelas I Semester
MateriPokok

Pendidikan Agama Islam (PAI)
XI / Gasal
Muarnalah

}If-^dIIAI,AH

Kompetensi Dasar

Siswa mampu :

1. Mendeskripsikan tentang muamalah

2. Menjelaskan tentang asas-asas transaks: 3kor"l3'ni dalam Islam

3. Menerapkan asas-asas ekonomi Islam

Tujuan Pembelaiaran

Dalam materi Muamalah agama Isia- -ryat nenganjurkan serta mencari ridha Allah, siswa mampu :

1. Menjelaskan ketentuan hukur ::-=-; +'irkah

2. Menjelaskan ketentuan huku.r :e'rtai€ mudharabah, rnusaqah, muzaraah, dan mukhabarah

3. Menjelaskan sistem p€ta-r,=- ,7r,; sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam

4. Menjelaskan siste':"' as-'e': ..-; sgs.ja, dengan prinsip-prinsip hukum Islam

lluqaddirnah

Agama Islam ms-:er aee,e.a^ <epada pemeluknya melalui kitab Allah Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah

Rl-Hadits ada lima por(or ;.^e-i. 'r'tstu : Aqldah, Adab, Akhlak, Ibada!, dan M-uamalah. Kelima pokok ini

tidak ditinggal saiah sarL-.=, r:-e-a keliiila pokoK'ifr1-sa'fii$ffia lEifrErangkaimenfadi satu bangunan

utuh yang--harus dimiliili 1e- -iao orang Islam. Kepincangan pada salah satu pokok akan terjadi

kepincangan pada selur"r : - s3:=-; muslim.
hdlah danSebenarmYa kelima Ptlr,:i - : bagi menjadidua bagian, yaitu ''bqqe!

mqghdlah.Ibadah maghcla- :- --:--;en seorang muslim khal .sedangkan
"'=J'',-'-'

i 6l"datrg ha i ru nl5gh-dlEh-ffififfi E{:ry tidak bisa terpisah dalam pelakanaannya.

ridakb6lehibadahmaghdh@usebaliknya.Karenabaiknyasalahsatudarikeduanya
merupakan bukti dari Uiifnya keduranya. Seorang muslim bisa dinilai baik ibadah maghdlahnya bila dibuktikan

o""n}f,:i:1i:XflX'*?tflfffi5lg 
,rrri* bisa dinirai sharatnya baik bira daram kehidupan sehari-

narisniiIbffirnaipen.!9t(u!Iqgnlubg!Etl.:den9ansj)-S-qngre.Tidakpernahbohong,tidak
berbuat dhalim baik kepada d-rrinya, iEtuarganya mauEIh-kEF:ffi-orang lain, sopan/ menghargai orang

lain, menghormati orang lain, baik terhadap tentangga, sayang kepada yang kekurangan, membimbing

kepada ya-ng lebih muda dan sebagainya. Bila hal seperti tidak ada pada diri seorang muslim tentu ibadahnya

tiO'at< Oisa dinilai baik, meskipun bisa dinitai rajin. Karena di sini tidak hanya dibutuhkan rajin saja, akan

teta pi d i butu h kan pengejawanta ha n anta ra i bada h dengan a pl ikasi nya.

Nabi Muhammaa SdW telah banyak memberi contoh, yaig'diEfr*Uranya beliau pernah berdagang dan

beliau rnampu meraih sukses yang tuar biasa, sehingga orang yang menyuruhnya menjadi bangga dan

sangat senang, itu semua karena adab dan akhlak beliau yang dikedepankan. Beliau s9!99U!19 tagulg
jawlO lamanitr;, sabar (ulet), berperilaku baik kepada orang larn: Belaiu tidak membdcl6:EEilaFan se6i5frg

iffiO6"TAfrOtajn.ffi Frpe$n-repeila umatnya : r'Bila engkau menginginkan

hasilyang blnyak berdaganglah, akan tetapi harus diingat bahwa pasar itu banyak syetannya". Aftinya

seorang muslim bisa akan meianggar aturan-aturan Allah dalam melaksanakan perdagangan dengan sangat

mudah-dibanding dengan usahitaln. Mau berbuat curang tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada

yang mengontroiltidatiada yang mengkritik, tidak ada yang memberi masukan, nasehat, melainkan dirinya

sendiri. Berbeda dengan seorang yang bekerja di kantoran. Salah sedikit saja sudah banyak suara yang

mengkritik, mencela, memojokan, merendahkan, menghina dan lain sebagainya,



Dalam bermuamalah agama Islam membuat aturan yang harus ditaati oleh setiap muslim, yang bila

dilanggar aturan tersebut terfnasuk melakukan dosa besar. Muamalah tersebut seperti : Jihad, Olah raga,

jual beli, syarikah, musaqah, muzara'ah, hawalah, utang piutang, titipan, nikah, hak-hak suami-isteri,

perceraian, khulu', hadlanah, radlahh, sumpah, warisan, hukum-hukum kriminal, pencurian, tuduhan,

hukum perbudakan, dan sebagainYa.

Dalam pembahasan berikut ini terbatas pada syirkah, mudharabah, musaqah, mukhabarah, dan

muzaraah. Untuk lebih bisa mengetahui tentang masalah tersebut, ikutilah pembahasan berikut ini :

A. Pengertian Muamalah
Muamalah dalam agama Islam sangat dianjurkan, selama itu masih dalam koridor ajaran Islam

dan mencari ridha Allah SWL Tetapi bila telah menyimpang dari ketentuan syari'at maka Islam benar-

benar melarangnya. Allah SWT berfirman :
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan

metaiggar kehormatan butan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (puta) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah

sedang-mereka iencari karunia dan keridhaan dai Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan

ibadai haji, maka botehtah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu

'" kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dai I'lasjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya

(kepada mereka), Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah 2)

1' 
'""fl:ffj'i# .Hilitnubunsan kerjasama anrar manusia datam ranska memenuhi

kebutuhannya, sering kali manusia harus berhubungan dengan pihak lain yang saling

menguntungkan. Hukum muamalah adalah mubah, artinya boleh dilakukan oleh semua manusia

asaltidak bertentangan dengan hukum agama.

2. Jenis Muamalah
Kerjasama itu bisa dikelompokkan menjadi seperti berikut :

a. Jual beli atau tukar-menukar barang

b, Sewa-menyewa, misalnya rumah, kendaraan, dan tanah

c. Upah-mengupah dalam berbagaijenis pekerjaan atau jasa

d. Pinjam-meminjam, meliputi uang dan barang

e. Utang piutang

f. Perserikatan atau Perseroan
g. Muzara',ah, mukhabarah, dan musaqah (bagi hasil sar;ah, ladang dan kebun)

h. Qirad (pinjaman modal).

B. Upah, Hiwalah dan Luqatah
1. Upah

Upah.ialah pemberian sesuatu (biasanya uang ) sebagai imbalan darijerih payah seseorang.

Di dalam islam upah disebut juga ujrah (ganjaran). Sebagian ulama memperbolehkan seseorang

mengambil ujrah atau upah (termasuk gaji) meskipun upah mengajarkan Al -Qur'an'

(QS Al-Baqarah 233 ) tersebut di atas.



-

L thrdr
Hiwalah ialah pemindahan (pengalihan) utang dari pengutang satu kepada pengutang lain.

lralam hal ini terdapat syarat yang dapat dijabarkin sebaqaiberikut. vaitu i1a'KeridlaanketigapihakyangberSangkutffihitubaruterlaksana
'r--'/66[ila 

ketiganya sepakat menerim] dan melaksanakannya. Ada yang memandang bahwa

r { . pihak yang berpiutang (kreditur) keridhaannya bukan merupakan syara-t sahnya hiwalah.
Ly Hutang yang dipindahkan itu harus jelas (ma'lum) jumlahnya dan sifat-stfainya.

[ rc. Hutang yang dipindahkan itu sama dengan hutang yang baru mengenai besar dan sifatnya
Y (kuwatitasnya)

I d) Hukum hiwalah adalah mubah berdasarkan sabda Rasulullah SAW

,t"r;.i

,-r/

Aftinya: " Bagiorang yang mampu melataikan utang adalah suatu aniaya (terlarang). Apabila
salah seorang di antara kamu memindahkan utangiya kepada orang lain, henda4lii diterima
pemindahan itu ( selama orang tersebut mampu)". (HR Ahmad eainaqiy

e. Hikmah hiwalah

Di antara hikmah hiwalah adalah seperti berikut :

1) Memudahkan transaksi perdagangan
2) Dapat untuk menolong atau menyelamatkan orang yang terjerat hutang
3) Menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasamfdatafr re-oaikan "

Luqatah
Luqatah ialah sesuatu tercecer di tempat yang tidak dimiliki siapapun.
a. Hukum mengambil barang temuan ialah sebagai berikut:

1) Sunah apabila mampu memelihara barang temuan tersebut untuk disampaikan kepada
pemilikinya

2) Wajib apabila diperkirakan barang tersebut akan hilang sia-sia jika tidak diambil. Orang
yang mengambil wajib memberitahukan barang tersebut kepiOa masyarakat dengai
menyebutkan ciri-cirinya. Apabila barang tersebut tidak ada yang mengambil barang
tersebut dapat diserahkan kepada lembaga sosiar terdekat,

3) Makruh apabila orang yang mengambil barlng tersebut berkhianat (untuk dimiliki)b. Rukun barang temuan:
1) Orang yang menemukan
2) Barang yang ditemukan

c. Syarat dan jenis-jenis barang temuan.
Yang menjadi syarat dan jenis-jenis barang temuan di antaranya :

1) orang yang menemukan adalah orang yang adil dan ahlj. Karena jika ada anak di
bawah umur menemukan barang maka kekuisaannya beralih kepada *ifinyu.2) Syarat pemeliharaan barang temuan disesuaikan dengan jenis-jenis. barani iersebut
yang terbagi menjadi empat macam, yaitu : " ---- 

]

9) Yang dapat tahan lama, maka hukumnya sebagaimana tersebut di atas. 
Ib) Yang tidak tetap utuh (tidak tahan lama) disimpanleperti makanan yang telah matang.

Terhadap barang.ini, bagi yang mengambilnya boleh memilih satu-di antara du5,
yaitu : (1) memakan dan siap untuk membayar harganya (2) atau menjual airi
menyimpang uangnya.

c) Barang yang diawetkan, misarnya kurma yang hampir masak, maka yang
menemukan dapat melakukan sesuatu yang dianggap bermanfaat, apim[

.. menjualnya saja lalu.menyimpan uangnya, atau mengiiingkan lalu disimpan.d) Yang memerlukan biaya, seperti hewan. Dalam hal ini ala dua hal yang harus
diperhatikan :

(1) Ternak yang tidak dapat melindungi dirinya terhadap binatang buas, sepefti
kambing, maka yang menemukannya boleh memilih tiga hal : 

-

(a) Menyembelih untuk dimakan, laru bersedia mengglntinya nanti
(b) Membiarkannya saja dan memberikan makan se-cira suka rera
(c) Menjualnya dan menyimpan uangnya
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L thrdr
Hiwalah ialah pemindahan (pengalihan) utang dari pengutang satu kepada pengutang lain.

lralam hal ini terdapat syarat yang dapat dijabarkin sebaqaiberikut. vaitu i1a'KeridlaanketigapihakyangberSangkutffihitubaruterlaksana
'r--'/66[ila 

ketiganya sepakat menerim] dan melaksanakannya. Ada yang memandang bahwa

r { . pihak yang berpiutang (kreditur) keridhaannya bukan merupakan syara-t sahnya hiwalah.
Ly Hutang yang dipindahkan itu harus jelas (ma'lum) jumlahnya dan sifat-stfainya.

[ rc. Hutang yang dipindahkan itu sama dengan hutang yang baru mengenai besar dan sifatnya
Y (kuwatitasnya)

I d) Hukum hiwalah adalah mubah berdasarkan sabda Rasulullah SAW

,t"r;.i
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Aftinya: " Bagiorang yang mampu melataikan utang adalah suatu aniaya (terlarang). Apabila
salah seorang di antara kamu memindahkan utangiya kepada orang lain, henda4lii diterima
pemindahan itu ( selama orang tersebut mampu)". (HR Ahmad eainaqiy

e. Hikmah hiwalah

Di antara hikmah hiwalah adalah seperti berikut :

1) Memudahkan transaksi perdagangan
2) Dapat untuk menolong atau menyelamatkan orang yang terjerat hutang
3) Menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasamfdatafr re-oaikan "

Luqatah
Luqatah ialah sesuatu tercecer di tempat yang tidak dimiliki siapapun.
a. Hukum mengambil barang temuan ialah sebagai berikut:

1) Sunah apabila mampu memelihara barang temuan tersebut untuk disampaikan kepada
pemilikinya

2) Wajib apabila diperkirakan barang tersebut akan hilang sia-sia jika tidak diambil. Orang
yang mengambil wajib memberitahukan barang tersebut kepiOa masyarakat dengai
menyebutkan ciri-cirinya. Apabila barang tersebut tidak ada yang mengambil barang
tersebut dapat diserahkan kepada lembaga sosiar terdekat,

3) Makruh apabila orang yang mengambil barlng tersebut berkhianat (untuk dimiliki)b. Rukun barang temuan:
1) Orang yang menemukan
2) Barang yang ditemukan

c. Syarat dan jenis-jenis barang temuan.
Yang menjadi syarat dan jenis-jenis barang temuan di antaranya :

1) orang yang menemukan adalah orang yang adil dan ahlj. Karena jika ada anak di
bawah umur menemukan barang maka kekuisaannya beralih kepada *ifinyu.2) Syarat pemeliharaan barang temuan disesuaikan dengan jenis-jenis. barani iersebut
yang terbagi menjadi empat macam, yaitu : " ---- 

]

9) Yang dapat tahan lama, maka hukumnya sebagaimana tersebut di atas. 
Ib) Yang tidak tetap utuh (tidak tahan lama) disimpanleperti makanan yang telah matang.

Terhadap barang.ini, bagi yang mengambilnya boleh memilih satu-di antara du5,
yaitu : (1) memakan dan siap untuk membayar harganya (2) atau menjual airi
menyimpang uangnya.

c) Barang yang diawetkan, misarnya kurma yang hampir masak, maka yang
menemukan dapat melakukan sesuatu yang dianggap bermanfaat, apim[

.. menjualnya saja lalu.menyimpan uangnya, atau mengiiingkan lalu disimpan.d) Yang memerlukan biaya, seperti hewan. Dalam hal ini ala dua hal yang harus
diperhatikan :

(1) Ternak yang tidak dapat melindungi dirinya terhadap binatang buas, sepefti
kambing, maka yang menemukannya boleh memilih tiga hal : 

-

(a) Menyembelih untuk dimakan, laru bersedia mengglntinya nanti
(b) Membiarkannya saja dan memberikan makan se-cira suka rera
(c) Menjualnya dan menyimpan uangnya



ft"*n yung dapat melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang buas, sepeti

kuda, lemb-u atau kerbau, terhadap binatang Semacam ini ditentukan sebagai

berikut:
(a) jika binatang ini ditemukan dl tanah lapang, hendaknya ia membiarkannya

(Ui :if<a ditemulian di kediaman manusia, maka boleh memilih di antara tiga

pilihan tersebut di atas.

Kalau yang di dapat orang bodoh atau anak kecil, hendaklah dipeliharanya dan

dididik sebaik-baiknYa.

q32:;*r'U1; .r-l*i -* = -' ;L{; Gri --i *;
Artinya: "Barangsiapa yang menghrou:(;- -'€seo,'ang (melepaskan dari

kehaicuran) maka sepertidia telah meng' i-iri- -z'.sia semuanYa.

d. Hikmah memelihara barang temuan

1) Menghormati hak milik-orang lain dengan menye'e-a:€-^'ia :€GnQ yang tidak tahu

pemiliknYa

2) ivlendidik untuk berlaku jujur dan percaya diri, ter:ta-3 :a; 'tang menemukan barang'

3) Dapat menciptakan rasa ukhuwah di antara sesa-a

4) t4endatanjkan rasa bahagia bagi orang yang keh .-';.'oila barang yang ditemukar

itu diserahian kepadanya. Dan d-ijadikan nilai baik :-.-'' dan dipercaya orang lain bag

yang menemukan lalu mengembalikan kepada ne"- (11'a'

Muzara'ah dan Mukhabarah
Dl pedesaan sering terjadi kerja sama antar petani. l'1e:ec ranQ m€mpunyai lahan pertaniar

cukup iuas, terkadung;.nt"rahkan lahan kepada orang lal" *i:;x digarap dengan perjanjian bag

hasil . Dalam ajaran islam hal ini disebut muzara'ah dan rn;casarah.

1. Pengeftian Muzara'ah dan Mukhabarah

Ketentuan tentang mukhabarah hampir sama dengai' "iuzara'ah, termasuk pengertian dar

dasar hukumnya. yaig membedakan mukhabarah dergan muzara'ah adalah terletak pad;

penyediaan Oehitr yarig ditanam. Pada muzara'ah, :arr-'nya dari penggarap, sedang padi

mukhabarah, benihnya dari pemilik lahan.

Untuk kelima jenis kerjasama di atas berlaku k*entuan umum, misalnya perjanjiannyi

harus jelas baik secara lisah maupun tertulis, begit- j.ga pihak-pihak yang terlibat dan jenir

pekerjaannYa

2. Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah

LandasanhukummukharabahsebagaimanasabdartabiSAW:

(2)

t:' ri _9

u ,Li 
"F -+rti u#ti s, )'*l ,';ixi ;{i li

r : J ; ,r
i * i*

7 
"t 

rFl u-s
irlr//

i&' 'rp

(rL') 'L;i jr
Aftinya: Dari lbnu Llmar, ia berkata : Sesungguhnya NabiSAW' tetah mempekeriakan kebu

betiai kepada penduduk'Khaibar agar digarafi mereka dengan syarat bagi hasil,baik dari bual

buahan mauPun tanaman tahunan.'

Ulama yang ildat memperbolehkan menggunakan dasar hadits riwayat Bukhari :

'- ',,: r r r ..r l

f : utr F:u j,; f:iJ i.5-- . j-

r r ro 1,..,-ri ... e-lf.
tir,=i l*,;:t* r#j i+

Aftinya: Dri Rafi'bin Khadii, ia berkata : Di antara kaum Anshar, kamilah yang paling banyi

iempunyai tanah. Kami sewakan tanah-tanah itu, sebagian untuk kami dan sebagian untr

mereka. Kadang-kading ieiagian tanah itu berhasil, kadaig-kadang sebagian yang lain tidi

berhasil. Oteh karena itu; Rasulullah SAW paruhan yang demikian.

, . \-, lrr illr,'. i- til",{i ! rl.=*t } .;-Lr-, f L'+
\!J J / 1--:
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Dan dasar lain, untuk membolehkannya mengadakan Muzara?h dan Mukhabarah, adalah
hadits Nabi SAW, yang artinya :

DariThaus ra. Bahwa ia suka bermukharabah. Berkata uma6 talu aku katakan kepadanya: "ya
Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukharabah ini, nanti mereka mengatakan, bahwa Nabi
SAW Telah melarang mukharabah" Lantas Thaus berkata "telah menceritakan kepadaku orang
yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu lbnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang
mukharabah itu hanya beliau berkata "seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik
dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu;'(HR. Muslim)

3. Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan dalam Muzara?h dan Mukhabarah
a. Perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap hendaknya dibuat sejelas mungkin
b. Jangka waktu penggarapan hendaknya ditentukan secara jelas
c. Jumlah masing-masing pihak harus ditentukan saat pengadaan perjanjian ( berapa % bagian

mereka masing-masing)

d. Muzaki (wajib zakat) adalah kepemilikan benih. Dengan demikian apabih muzarahh muzakinya
adalah penggarap. Sebaliknya jika mukhabarah muzakinya adalah pemilik lahan.

e. Persoalan persoalan yang tinrbul hendaknya dibicarakan secara kekeluargaan antara kedua
belah pihak

f. Nisab hasil panen 930 llter tanpa kulit
4, Hikmah Muzara'ah dan irluldrabarah

a. Hikmah muzara'ah dan mukhabarah prinsipnya tidak berbeda dengan hikmah musaqah
b. Memberi pertolongan kepada penggarap(yang tidak punya modal) untuk mempunyai

penghasilan

c. Harta tjdak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja (es. Al-Hasyr:7)
d. MenEikuti sunah Rasulullah (eS. Al-Hasyr:7)

D. Manfaat Jrluzarc'ah dan Mukhabarah
Tercu<-: -,a <ebttuhan masing-masing pihak
Ten.'-;-:- ': ;:::.;-ro!/ong sesama anggota masyarakat sehingga dapat menumbuhkan rasa

f)ji l{,grryctetrsi S

a.

b.

c,

d.

1:,

A, Pilih jawaban wng flcr;rir furyan membri bnda silang (x) huruf : a, b, c, d, atau e!

1. Perbedaan antara mLizara e- cengan
mukhabarah adalah terletak DE"ce ,..,
a. cara-caranya pembenihan

b. cara kerjanya

c. asal benih tanaman
d. permodalannya

2. Ada suatu bentuk muzarahh yang sudah biasa
berlaku pada jaman Rasulullah SAW, teEpi oleh
beliau dilarangnya, karena ....
a. terdapat kemajuan permodalan dan

kewajiban

b. terdapat kemajuan permodalan dan
kesamaran

c. terdapat unsur-unsur penipuan dan
<esamaran

d terdapat kemajuan permodalan dan
kerjasama yang jelas

Jika dipandang dari siapa asal benih, maka
dalam muzara'ah yang mengeluarkan zakat
pertanian adalah....
a. pemiliktanah c. pemilik modal
b. petani penggarap d. pemetik hasil
Pada umumnya kerjasama mukhabarah itu
dilakukan perkebunan yang ....
a. benihnya cukup mahal

b. pemeliharaannya relatif sulit
c. pengairannya cukup mudah
d. bentuk kerjasamanya memadai
Jika usahanya berkembang dengan bai( berarti
jangkauan operasionalnya semakin meluas,
maka dengan sendirinya membutuhkan tenaga
kerja yang banyak. Iniberarti, syirkah ....
a. banyak menghasilkan produk
b, sedikit kerugian dan banyak untuk

3.

4.

5.

i--t

-



c. banyakbahan yang dibutuhkan

d. banyak menampung tanaga kerja

Perhatikan ayat berikut dengan baik!

""-,! ,' o, : ' i' ,'
L..} *n : 4-t-e* +- I ,i*'

Jl/J
!f

Ayat tersebut digunakan sebagai dasar

dibolehkan dilakukan muamalah dalam bentuk

12. Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan

perjanjian bahwa ia akan mengembalikan

ieslratu tadi sejumlah yang diterimanya dalam
jangka waktu tertentu adalah pengertian dari

Bapak Muslih memiliki sawah sebanyaksepulul

hektar, sebagian penggarapannya diberikar

kepada Muhsain dan benih penanamannya dar

dia. Demikian ini termasuk kerjasama ...'

13.

n

tl

- _+.

:

.-t

1+ r -\
ePt*i

a. musaqah
b. mudlarabah

c. mukhabarah
d. muzara'ah

a. utang piutang

b. upah

d. mudharabah

e. musaqah

c. mudharabah

7. Nisab hasil panen dalam perjanjian Muzarahh

dan Mukhabarah adalah ....

a. 930 liter dengan kulit

b. 390 liter dengan kulit

' c. 390 liter tanpa kulit

d. 930 liter tanPa kulit

8. Yang dijadikan dasar untuk melakukan

muamalah dalam Islam di antaranya adalah..'.

a. surat Al-Maidah aYat 1

b. surat Al-Maidah aYat 2

c, surat Al-Maidah aYat 3

d. surat Al-Maidah aYat 4

9. Menghindarkan dari praktek pemerasan atau

penipuan dari pemilik kebun, itu merupakan "..
a. hikmah mudlarabah

b. hikmah hiwalah

c. hikmah musaqah

d. hikmah mukhabarah

10. Ahmad adalah orang kaya, lalu memberikan

modal kepada Sugiman untuk berdagang. Hasil

kesepakatan berdua untung rugi dibagi dua.

Kerjasama seperti ini termasuk ....

a. musqah c. mukhabarah

b. qiradl d. mudlarabah

11. Kata berikut yang memiliki makna'kerjasama'

adalah....

!t

a. -'il 
C.

b. Jt d.
{

luleneka yang mempunyai lahan pertanian cukul

luas, terkadang menyerahkan lahan kepadt

orang lain untuk digarap dengan perjanjian bag

hasil . Dalam ajaran Islam halinidisebut....
a. muzara'ah dan mukhabarah

b. muamalah
c. mukhasabah

d. mudharabah

*J
J I r.

15. +.i-,

a. Bagi orang yang mampu boleh melalaikat

utang

b. Bagi orang yang mampu,melalaikan utanr

adalah suatu aniaya (terlarang).

c. Bagi orang Yang tidak mamPu bole

melalaikan utang

d. Bagi orang yang tidak mampu,melalaika

utang adalah suatu hal Yang biasa

16. Orang yang bekerjasama dengan sister

muzara?h, jika dilihat dari hasil panenan yan

mengeluarkan zakat adalah ....

a. pihak penggaraP

b. pihakpendana

c. pihak Pernilik lahan

d. kedua-duanya

17. Hukum mengambil barang temuan ialah sunna

jika.....
a. mampu memelihara barang temua

tersebut untuk disamPaikan kePad

pemilikinya

b. pabila orang yang mengambil baran

tersebut berkhianat (untuk dimiliki)

c. apabila diperkirakan barang tersebut aka

hilang sia-sia jika tidak diambil

d. apabila diperkirakan barang tersebut aka

diambilorang lain

18. Perhatikan hadits berikut !

*-,",r -t , r.

j-+--r ji

- -- i i, 1..?, ,i?-"i, 1 ^.i ],,-r L> -i ^-*'j-r -- J:. i]: ' * -!'1" -ffi- -'
t j-

:. ..,, . i- r, 'r,,', i- " 7,"-u"*,
\ +=+, -=*;-u irl i^'+ 

.,1 u;h

,

iil'l

- I sL*-I1

-t*

".' 
fniut

b. Utang-piUtang

c. gadai

d. hiwalah
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Menurut hadits tersebut di atas tiqa keqiatan
yang akan mendapat barakah aarinla6 SUrf
adalah seperti berikut, kecuali .....
p. jual beli hingga waKu yang ditentukan
D. me.ncampur gandum jelek dengan yang

baik untuk kepentingan konsums'i sendiri-c. memberimodal
d. mencampur gandum jelek dengan yang

. .bgit untuk kepentingan dagang 
-

19. Apabila teqadi persetiiihan 5nt5ra pemitik
modaldan yang menjalankan modal maka yurg
dibenarkan adalah .....
a. orang yang menjalankan modalbila ia tidak

. berani mengangkat sumpah
b, orang yang menjalankbn modal bila ia

berani mengangkat sumpah
c. orang yang menjalankan modal bila ia takut
. mengangkat sumpah
o. orang yang menjalankan modal bila ia

^ . 
beJ.um mengangkat sumpah

| 20. Perhatikan hadi[s b6rikut derigan baikt

r { . ^'r /i:, "i " ." ..ti.
{:*n +'.'-;} .i-+'":*'t'r ,*l *n F,',*l ;, *+}
Berdasar hadits tersebut di atas, udu yung
berpendapat bahwa hukum rirefitutan
muzara'ah adalah haram, pendapat ini di
utarakan oleh ....
a. Imam Malik
b. Imam Hanafi
c. Imam Syaf i
d. Imam Ahmad bin Hambal

21. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW
berikrtl

o,r - :-.-.--.rr-. -. .:r:-:.
-Ei 

::-'+\ .; +i-*a>- lj! LD'_:

a. seseorang yang memberikan kepadaku
kemudian menaiik kembali

b. seseorang menjual orang merdeka dan
memakan harganya

c. seseorang yang mempekerjakan orang lain
dan minta dipenuhi, namun tidak mem-beri_
kan upahnya

d. seseoftlng yang mempekerjakan orang lain
. dan minta dipenuhi, kemudian b6lum

memberikan upahnya
22. Berikut ini semuanya termasuk dalam ijarah,

ksuali....
a. menyewakan makanan
b. menyewakan tanah ladang
c. memberikan upah kepadE pekerja tepat

waktu
d. menyewakan mobil untuk pergijauh demi

kepentingan silaturrahim
23. Kata yang memiliki arti .berikanlah 

kepada
pekerja'adalah ....

24.

b. ,;t+, il-!;i

25. Perhatikan a-yat berikut!

c +fu; ';*;i
d ;tir-.*ti

-'r' \t, -5 I E

a. $ll-+Sllrii-tr-l
E}

-l

l* r r ,-19
!rrJJ

Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan
jika ada yang tidak mau membayar utang
dengan sengaja, padahal ia mampu,lnir<i Oagi
yang memberi utang boleh ....
a, mengurangi barang kepunyaan orang yang

, berubang sebesar atau'sebanyat uta"n6nvab. menambah barang t<epunyaaiioriil ffig
beruta ng sebesa r Stau r"tiunvu[ riui,6nruc. menangguhkan barang kepdnyaan oiang
yang berutang sebesar atau' sebanyak
utangnya

d. mengambil barang kepunyaan orang yang

^ , 
berutang sebesar-ata,i *tiunvu[rtui,6nvu

.$t
' ;i- ..r. tr

qoo f .- ll * o 
il,, -r_ra+-r ,3'i: -l i.+ r

" ra) J

-J

t-'.i

- +-.- i
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r of
jo e!

*iu
.! , r.* f , +-**i-- J.a fr*$,j;) .o_,*i +ia_r: -J + *,i:.=*G

{s-rL*-Jt

ladib tersebut di atas menjelaskan bahwa Nabi
SAW akan memusuhi tiga golongan oiJnjyung
melakukan kegiatan seperu beri[ut, iiiii ....

Isilah titik-titik dengan kata yang sesuai!
Hubungan kerjasama Sntar manusia Earam iangka memenuhi kebutuhannya disebut dengan ........TUkar menukar suatu barang dengan oJrang riin menuiut irtucliu tertentu (akad) disebut dengan

Hak pilih dalam jual beli disebut dengan ..,.....
Hul(um qirad adalah mubah atau .....]..
Bila aqad jualbeliterah dirakukan, mila reoua berah pihak masih mempunyaihak........

c.

d.

dihafal

diingat

B.

1.

2.

3.

4.

5.

rstam untuksMA- M@



tan bagipihakyang melakukan """"
Jika terjadi r.errirangaril?#EHk;;;i ilii x.iii.gajaa'n pdnerima modat hendaknva ditanssuns

BL"'.?;i;;; .rtara pemirik dan penerima modar hendaknya dibuat sejeras mungkin jika dipandang perlu

Oiciri(an saksi yang disetujui oleh " " ""
'i" ... : ', ,

r-apar Llr-*+ tj l"' artinya yang benar adalah " ' " " '

Barangsiapa mendatangitukang ramal, lalu ia bertanya kepadanya dan mempercayainya' maka tidak

diterima shalatnya selama """"

Jawablah pertanyaa n- pertany.aa n beri kut denga n benar!

s"oitti, i,irun dan sviti juat u6tiyang harus diperhatikan !

#i;;tk;; jrar oeli vang iertJrang disebabkan jenis barangnval

Jawab: ...'.'.'..."...
ffi;tG; ilii neri vang';i'n'nulrrnvu tetapi dixarans dalam asama!

lawab : .'.....'.....".
6ffi;i;;ivrng dip"roleh dariiual beli, khiar' dan qirad?

lawab : ...'..'..,.'...'
Syarat apa saja Vung'i,riui Jipenuhi dalam ijab eabuljual beli!

i?*f, *.n ;;;,: 4,;;;,i;i
lawab : ..............,..,.'..':..""""
Terjemahka n kata-kata beri kut!

s u.L,
*ad-a.Jl :

J4

sl'*+ :

6.

7.

B.

9.

10.

c
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

e"F

5,*

,' , .l r,
J ..:.J"*!' : .......... ti'.,o :

npir.ai r.nivar majelis itu? Beri kan ait il nya t

Jawab : .....'.'........
Apa maksud dengan hadits berikut?

Jawab: ................
10. Apa saja yang turruirr.:ruL b"ti yung ru'n nu[u*nya tetapi dilarang dalam agama?

J'awab-:. '...... '.. '..'...

D. Mau'idhoh . !, : i ,.

qs,-r*al,r .L.lr jf lJdA;;;,-iir;t' lJo+e ; Jelr +# j*- d'c"i,i a;Ulr ;i

..Diawal mula amanat diturunkan dalam relung hati para hamba, keriudianinereka tahu Al-Qur'an dan

tahu sunnah, "

ffiKABAT(ID*
Dalam materi Muamalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan manusia satu sama

ialan*i,,paffi ,nat,inii ,sfljitirupxi, i A;i<anxtZr Xom*'nf aminah;,1; dan



Mata Pelajaran : pendidikanAgamalslam (pAI)
Kelas / Semester I XI / Gasal :

tlateri Pokok I Perkembangan Islam pada Abad peftengahan

PERI(EIuBANGAN ISIITM PAIDA ABAI) PBNTDNGAHAN

Kompetensi Dasar

Siswa mampu :

_1. 
Menjelaskan perkembangan Islam pada masa pertengahan

2. Mengambil hikmah dari perkembangan Islam pada masa abad pertengahan
Pengalaman Belajar
Di dalam materi pokok perkembangan Islam pada abad pertengahan sis-wa mampu :

1' Menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada abad pertengahan
2' Menjelaskan rnanfaat yang dapat diambil dari sejarah perkembangan islam pada abad pertengahan
3' Menujukan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap manfaat yang dapat diambil dari sejarahperkembangan Islam pada abad pertengahai.

3 ' Menjetaskan pengaruh perkembangan dunia Islam pada abad pertengahan terhaciap umat Islam di Indonesia

Sejarah itu cerita yang terlacli !ir3-3' :a-- - ==-:::- 3ena1u. Umatlslam mempelajarisejarah
Islam untuk menambah 36n66tah -3r =.' - =- -€'=.; \j'3-.a Gengan mengetahui cerita umat terdahulu

It:::::::? . 
-ra::-:- :':s :' ::- : =-: ':- :e:e <.€- c'.:Din sehari-hari, sehingga akan berkembang

_ --.r- - -= =S 
- l-l -i-:.:

ts--3-:-ll':--l-"-----: -:r::---:Ese---,3Sa^'iaunfukumatlslamsekarang,untukituumatlslam
i{a; : -e-:a =-.a- :=- * i- _ :.-, )- . =:a:: ;a-a-35i OerikUtnya,

Pac€ :e-' =-:E - - = 

- 
- 
- -':'r,s,; r'13r. 3'S- r€pdS dari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam negara ini,yang menia: :e:': 

'- '- 
- ': -E -l - (elaoa era kemajuan dan perkembangan] yang menjadi pelalaran

bagi bangsa I-cc'-es'. 1= ' =---= 
r,. la:l''tan oenjajahan maupun setelah berakhirnya penjajahan.

Peristiwa ke:e--t'r'=- :€-':* -'''donesia melawan penjajah atau agresor yang mencari keuntungandari bumi perti\yi rn . r,=:"::=- :_angsa Indonesia terhadap ilmu pengetahuan, hingga masa_masa
kemerdekaan bangsa ii': ;=- -:€': ti'ung tidak memilik prikemanusiaan dan prikeadilan.

' Orang-orang Islam ban,:." =': :alam proses perkembagan negara Indonesia, mulai mewujudkan
penyebaran ajaran-ajaran Isiar- ' :3ga pendidikan formal. Mlreka mendirikan sekolah-sekolah sampai
universitas,

Setelah agama Islam masuk di Irccnesia dan disambut oleh bangsa Indonesia dengan sambutan yang
baik dan hangat' Dengan mudahnya islam menyebar ke daerah demi daerah, kota d"emi kota, kerajaan
demi kerajaan, hingga mayoritas banEsa trndonesia beragama Isram. vangffi,ki;;;;i mempermudahpenyebaran ajaran-ajaran Islam.

Menurut fitrah ma
rraram-;a?8,,^;;;{:**#*93.:i I21p.1i1t--:?t'glsa.n rillqlrnva adqlqh agamal!!9!1, namundaraml-ffirana-n6,a*ba.rjrfril ,r*i,'n"*; ternaaap [eue## tff],ffiiffi;'+i:;**;iT.T
bermacam-macam musuh Islam dan mengahambat perkembangan Islam di Indonesia, termasuk parapenjajah dan kroni-kroninya.

Berikut ini uraian tentang sejarah perkembangan Islam mulaiawal masuk ke dalam Indonesia hinggaperkembangannya dan kemajuannya :

f,ruqaddirnah



A. Pembukaan
Dinasti Bani U4ayah dan Dinasti BarliAbba_siy=qy_ah merupakan pemerintahan Islam yang besar,

narritida{aaFat uertarran sanipaitet<iEnsj:DfnEi-ti$ni Umayah yang berpu-t di Damaskus (syria)

dihancurkan oleh Dinasti Abbasiyah (743 M) sedang yang berpusat di Andalusia (Spanyol) diserang

oleh kerajaan Kristen Eropa yang berhasil mengusir hampir seiuruh kaum muslim yang ada di Spanyol

irosr Nal. DinastiAbbasiyah'hantur karena serangan tentara Mongoi yang dipimpin oleh Hulagu Khan

(fZSg) iehingga berakhirlah masa pemerintahan dinasti lslam yang sudah dibangunnya selama

bertahun-tatrun. Setetan masa kedua dinasti besar itu, trslam memasuki masa yang dalam sejarah

dikenal dengan masa peftengahan sekitar tahun 125&1800 M'

Perkembangan Islam Pada Masa Pertengahan

1. Kemunduran Islam Pada Masa PertengBhan

Kemunduran Islam dalam bidang pemirintahan dan peradaban dimulaisejak jatuhnya kota

Baghdad ke tangan bangsa Mongo{ yarg dipimpin oleh ll*Fig-KIanpada tahggQlg-M. Bangsa

uo-ngol berasal Iari daeran pegununEan Mongolia yang'frembentang dari Asia Tengah sampai ke

Sibelia di utara, Tibet di selatan, Manchurii di barat, dan Turkistan di timur. Bangsa Mongol

termasukbangsa yang nomadan (suka berpindah-pindah), hidupnya sederhana, berburu sebagai

pekerjaannya. Meieka glka berdagang mempunyaiwatakyang kasar dan suka berperang. Ketaatan

pada-sang'pemimpin sangat kult, Syamaniah sebagai agamanya (menyembah bintang dan

'"*?:]);." Mongormenuniukan kemajuannya pada masa kepemimpinan vesggi3ahqogl[ls

yang kemudian diteruskan oleh puteranya, fS6nq[!,paOa tahun 1206 M tem[jin mendapalffir
jun6ir Khan (Raia yang per1Eflenrempeiiiuas daerah kel<uasaannya dengan m",tllyf?.:jy

:iriffiiiukandaerahIs|amsepertiTurki,Ferghana,Samarkhan,Khurasan,
iamadian ningga perbatasan irak. Jengis Khan mempunyai putera diantaranya Tuli Khan yang

kemudian menurunkan seorang putera yang bernamqHulagu Khan. Hulagu Khan.berkuasa di

B.

Baghdad selama dua tahun dan-ii beragami syamaniffiERffiucliaRdigantikan oleh puteranya

nligu (1265-LZBZM) yang memeluk ag5ma Kristen. Baru raja yang ke tiga Ahmad Teguder(1282-

f ZA4 F,i) memeluk agamJlslam. Karena beragama Islam Teguder mendapat banyak tantangan

dari para pembesar lieraiaan lain dan akhirnya Teguder ditangkap dan dibunuh oletl. Arghun yang

r"*Loiunmenggantikannyasebagairajakeempat,barurajaketujuhM@
130411) dan raj+raja selanjutnya pemeiut< agama Islam, Setelah lYg[nudGhaZan urafat(Ugla 32

)-66artifan otetr NutrammiO fhuOaUanda Uljeitu(1304-1317 M) seorang penganut syi'ah yang

"rc[,-i, 
kemudian digantikan oleh Abu Sa'id (1317-1335 M), Sepeninggal Abu Sa'id Dinasti Ilkhan

kemudian terpecah-pecah dan sating berperang. Pada akhirnya wilayah mereka ditaklukan oleh

Timur Lrenk yanq keturunan bangsa lVongol meikipun penganut agama islam namun ia berwatak

6effis d;-ieiJm. rimur Lenk berambiii untuk menjadi penguasa tunggal dijagad raya ini, ia

ffiitj r"nOii*iafghanistan, Persia, Fars dan Kurdistan kemudian dilanjutkan penaklukan ke

Ira( Syria dan Turki. pelmerintah Islam yang berhasil mempertahankan kekuasaannya dari serangan

Timur Lenk adatah Dinasti Mamalik di tutesir.Tfngrletkllglrlggal pada tahun !iQ{ l[, Ol+{gl*q

vano ke 7t dandimakamkan di Samarkand. 
-Rala terakhir dari Dinasti Timuriah adalah Abu Sa'id,ffiqogl'4l.pffiahterpecah-pecahdanakhirnyadikuasaiolehdua

iuku bangsa Turkiyang baru, lGra (oyunlu (domba hitam) dan Ak Koyunlu (domba putih)'

2. Kerajaan Mamalikdi Mesir
Mamalik adalah bentuk jamak dari kata mamluk yang berarti budak. Dinasti Mamalik didirikan

oleh para budak yang berasil dari para tawanan penguasa Dinasti Ayyubiyah' Mereka dididik dan

d'rjadikan tentara un-tuk dijadikan pengawal kerajaan . Pada Masa Al Malik Al Salih, penguasa

AWubiyah berakhir, kaumhamalik mendapat hak istimewa sebagaimana yang lainnya. Karena

ta(ut haknya dirampas oleh Turansyah, putra Al Malik Al Salih setetah ia naik tahta maka pimpinan

mamali( Aybak dan Aaybars membunuh lpnsyahgrda tahllU4rtrM.. Pemerintahan kemudian

dikendalikan oleh istri Al Malik Al Salih yanB-seffi-fla jugaferasal dari kaum mamalik namun

akhirnya ia juga dibunuh oleh Aybak. Aybak akhirnya menjadi penguasa resmi dinasti mamalik di

Mesir setelan ia jug; membunuh Musa yang dulunya juga diangkat oleh Aybak s_endiri sebagai

p"nguuru Ayyubffi secara formal.Aybak berkuasa selama tujuh tahun(7250-L257 M) kemudian



ia digantikan oleh anaknya ,Ali tahun 1259 namun kemudian ia mengundurkan diridan digantikan
oleh Qutus, Setelah Qutus meninggal Baybars diangkat menjadi suitan Mamalik (1260-1277 M),
dan pada pemerintahan inilah Mamalik menjaditermashur. Dinasti Mamalik membawa perubahan
di Mesir dahm berbagai bidang seperti bidang politik dan pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan,
serta budaya. Dinasti ini berlangsung hingga tahun 1517 M hingga akhirnya ditaklukan oleh kera3aan
Usmani dariTurki

3. Keralnn Usrnani diTurki
Kerajaan Usmanididirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz, Di bawah pimpinan Eftaffu1

bangsa ini mengabdikan diri kepada S.rttqn{g]94!l II, seorang sultan dari Turki Saljuk yang
sedangberperangmelawanBizantium@ireninggaldandigantikanoleh
puteranya, Usman,dan Usman inilah yang kemudian ifi-nggap sebagai pendiri Kerajaan Usmani,
ia memerintah hingga tahun 1326 M. Setelah Sultan Alauddin meninggal Usman mehyatakan diri
merdeka dan berkuasa penuh di daerah-daerah yang didudukinya. Usman berusaha memperluas
daerah kekuasaannya, usaha Usman inidilanjutkan oleh Orkhan(1326-1359 M), Murad i1t:SS-
1389 M) dan Bayazid I(1389-1403 M).

Turki mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Muhammad II yang dikenal dengan
Sultan Muhammad Al-Fatih (1451-1484 M) yang berhasil mengalahkan Bizantium dan menaklukan
Konstantinopel tahun 1453 M .Perluasan kekuasaan banyak dilakukan ke arah barat yakni ke Eropa.
Pada masa Sultan Salim I (1512-1520 M) perluasan diarahkan ke wilayah timur dengan menaklukan
Persia, Syria dan Mesir: Usaha ini diteruskan oleh Sultan Sulaiman AI-eanuni (152b-1566U) yang
berhasil menundukan Irak, Belgrado, Pulau Rodhes,Budapest dan Yaman,Dalam p6merintaninnyi
Kerajaan Usmani berasil memajukan di berbagai bidang diantaranya di bidang kemiliteran, kerajaan
ini berhasil membentuk pasukan tentara yang sangat kuat sehingga di bLrbagai pertempuran
berhasil meraih kemenangan. Di bidang pemerintahan, benha9i rnembangun jaringan yang teratur
dan berhasil membuat undang-undang yang ciarat dijadikan pegangan Oalam mengatur witayan
kerajaan yang sangat luas, di bidang ilnrru peng.&huan dan budaya.di bidang ilmu lengetahuan
tidak begitu maju namun kemajuan teii';t dalam brdangjrs(gKtuldg1gq! dibangunnya masjid-
mgqlq_y_{g indah. sedang dr Scang €4i}r',naan, t<eraaan usrnanr rnenlaERan aganitkut nerperan
dktlfdelam-pema;n:a'a-rl=. Sepe.r,nqgal Suttan iulaiman Kerajjan UsmJni memasuki fase
kemundur-an, sa:- }ei -:- :as-ah rneiepaskan diridari kekuasaan kerajain. Kerajaan inimasih
dapat be=-3^ - a-,e -na aOad hingga terbentuknya Republik Turki dengan piesiden Kemal
A=-_-,< h--=- _- lii: ,.r

4 Kerajaan SaFawi di Per,Sa
Safu,',' se.--€ :sasa: dari sebuah gerakan tarekat yang diberi nama tarekat Safawiyah.

I'larna Safa.tf*E- -B-? dan nama pendiri tarekat tersebut yaitu Safi Al Din. Karena ketekunannya
dalam txhng lasitl;=Saf A,l-Din diambil menantu oleh gurunya, taj Al Din Ibrahim Zahidi.Safi Al
Din mendirihn taree Safurt'iyah setelah menggantikan gurunya yang wafat tahun 1301 M. Gerakan
Tarekat Safaff!'ah Kffu€'EI'r berkembang menjadi gerikan keagamaan yang besar pengaruhnya
di Persia, Sria dan Anatrl're" Fbda waktu kepemimpinan Juneid G447-1460 ily gerafan ini melibatkan
diri dalam gerakan po{itr sehinEga terjadi konflit< dengan penguaru Kara (oyunlu (domba hitam)
salah satu bangsa Turkl pag berkuasa di wilayah itu. Dalam t<onRit< itu Juneid kalah dan diasingkan
namun ia mendapat perlindungan dari penguasa AK Koyunlu(domba putih) setelah Juneid wafat
pada tahun 1460 M, ia digantikan oleh puteranya, Haidar, Haidar meninggil dalam petempuran
Sircassia kemudian ia digantikan oleh puteranya yang bernama AIi. Sebenarnya Ali ingin menuntut
balas namun ia malah ditangkap oleh pemimpin AK Koyunlu kemudian ia dipenjara"bersama ibu
dan saudaranya Ibrahim dan lsmail di Fars selama empat setengah tahun. padaiahun 1494 M Ati
terbunuh kemudian Ismail mengambil kepemimpinan Safawi dengan membentuk pasukan bernama
Qizilbash (baret merah) dan berhasil mengalahkan AK Koyunlu dengan menguasai kota Tabriz. Di
kota inilah Ismail mendirikan Kerajaan Safawi dan memproklarnir.lan dirislbagai raja pertama
dengan gelar Ismail I. Ismail berkuasa selama 23 tahun (1501-1524 M). Unluk memperluas
kekuasaannya maka pada tahun 1514 M ia menyerang tentara Turki Usmani, namun sebeiumnya
ia telah menguasai Persia dan bagian timur Bulan Sabitsubur. Dalam pertempuran dengan tentara 

]

Turkilsmail kalah, pertempuran inijuga terjadi masa pemerintahan Tahmasp I (t524-1575 M),
Ismail II (L576-1577 M) dan Muhammad Khudabanda (1577-1587 M) namun semuinya mengalami
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kekalahan dan kemunduran, baru setelah raja ke lima yakni Abbas I (1588-1628 M) Safawi

mengalami kejayaan sampai mencapai puncaknya. Kerajaan Saflyyi mengalami kemajuan pesat

dalam bbrbagai bidang seperti bidang politik, Abbas I berhasil merebut kembali daerah-daerah

yang lepas ke dinasti lain pada masa raja-raja sebelumnya di bidang ekonomi, bidang ilmu

pengetahuan, ada beberapa ilmuan yang selalu hadir dalam majlis istana, ada beberapa ilmuan

yang mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah, di bidang pgmbangunan dan senitampak

dalam hal arsitektur bangunan-bangunan yang ada sepertiterlihat pada masjid Syah yang dibangun

tahun 1611 M dan masjid Syiekh Lutf Allah yang dibangun tahun 1603 M, terlihat juga dalam

bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, pakaian dan tenun, mode, tembikar, dan benda

seni lainnya. Setelah Abbas I wafat , Kerajaan Safawi tidak lagi memiliki raja-raja yang kuat

sepertinya dan kerajaan ini berakhir setelah Nadir Syah merebut kekuasaan dari tangan Abbas III
yang memerintah kerajaan saat masih kecil.

Kerajaan Mughal di India
Kerajaan Mughal didirikan oleh Zqlriry9h_Egpgt(1482-1530 M) salah satu cuqu

Lenk. Babur mewarisi ayahnya sebagai penquasa Eergh4lq kqtil<q-[q-ry'?-9ih 
-bq1119]_a_tt 

tahun.

ffibijr menaklukan Samarkand'pEda cahun 7494 M berkat bantuan raja Safawi Ismail I. Kemudian

ia melanjutkan ekpansinya ke India dan berhasil menakl_u_lq.qPunjab (1525 M) dan Delhi (1526M).

Dengan iitaktufannya Delhi maka berdirilah Kerajaan Mufhdtdan menjadi penduasa yang pErtama

(1526-1530 M). Setelah Babur meninggal pada tahun 1530 M Humayun (pu!r? sqlg4g4ya)

menggantikan kedudukannya sebagaipenguasa i153G1539 M).Pada miisapemeEntahan Humayun

kerajaan tidak pernah aman dan selalu berperang melau;an musuh-musuhnya, sampai-sampai

Humayun pergi mengembara selama 15 tahun, kemudian Humayun kembali lagi dan dapat merebut

kerajaannya dengan'mengalahkan Sher Khan atas bantuan raja Persia, Tahmasp tahun 1555 M.

Setehun kemudian ia meninggal karbna-jEt[h=-claritangga perpustakaannya, Din Panah. Kemudian

putranya Akbar yang masih berusia 14 tahun menggantikannya, pada masa Akbar inilah (1556-

iOOS M) [lujhaT-mencapai kejayaannya. Kejayaan ini masih dapat dipertahankan oleh tiga raja

berlkutnya yaitu Jehangir, Syq!.Jehan dan Aurangzeb. Kemajuan dalam bidang politik masa Akbar

berpengaruh padailemajuan di bidang lainnyd Sbpbrti pertanian, pe[?rnlglgqn dan perdagangan.

pertaniin dapat maju dengan pesat sehingga hasilnyE?af6'IdiekflorleEropa, AfriGfA-ab dah

Asia Tenggara bersama dengan hasil kerajinan sepefti pakaian tenun dan kain tipis bahan gordin.Di

bidang senijuga menonjol seperti seni sastra dan arsitektur. Setelah itu Mughal dipimpin oleh

raj*a:iiia yang lemqh sampai akhirnya dapat digulingkan oleh pasukan Inggris pada masa

pemerintahan Bahadur Syah,

Bangsa Eropa Mulai Menjajah Kerajaan-kerjaan Islam
Pada saat kerajaan-kerajaan Islam mulai melemah, sebaliknya bangsa Eropa semakin kuat

dan semakin maju. Maka mereka mulai menjajah kerajaan-kerajaan untuk menambah kekuatan

dan kekuasaan mereka dan memperkokoh ekonomi. Mereka melakukan penjajahan untuk mencapai

tiga hal, yaitu :

a- Gold, yaitu agar memperoleh keuntungan besar, khususnya di bidang perdagangan bangsa

Eropa, membeli bahan-bahan industri dari wllayah jajahannya dengan harga murah, kemudian

menjual hasil industrinya ke wilayah jajahannya dengan harga mahal.

b. Glory yaitu untuk mencapai kejayaan di bidang kekuasaan.

c. Gospel, yaitu usaha menyebarluaskan agama Kristen.

Agar meraih keuntungan besar, bangsa Eropa melakukan usaha monopoli di bidang

perdagangan, antara lain dengan cara merebut dan menguasai pusat-pusat perdagangan yang

semula dikuasai irmat Islam. Pusat-pusat perdagangan itu misalnya :

a. Kota GoO rJi pantai barat India direbut pada tahun 1510 l{dan dijadikan benteng pangkalan,

untut< menyaingi perdagangan umat Islam dengari Afrika Timur,

b. petabuhan MalqLg_pqdq lqh_un 15fl1vl dikuesdl dan diiadikan sebagai benteng pangkalan

unt0k menyaingi perdagangan umat Islam di luar Indonesia dengan Indonesia.

7. Perkembangan Ajaran Islam pada Abad Peftengahan
Ajaran Islam mengalami perkembangan pada abad pertengahan meskipun perkembangannya

tidaklepesat pada periode klasik. Ilmu-ilmu yang berkembang di antaranya tertulis dalam buku-

buku sepeftiberikut:

6.



a. Al-Fatawa Al-Hindiyah, buku ini berisitentang Mazhab Hanafi, dan di cetak dalam empat jilid
besar,

b. Fath Ai-Bar-i, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani

c. Bulug A-l4ar.am Min Abdillah AI-Ahkam.

d. A:-i--, deh ibnu Khaldun. dan lain sebagainya

Seiain r: ulama-ulama besar di antara seperti berikut :

a. laialuddin Al-Mahalti (Mesir 7gt-964 H) dan Jalaluddin As-Suyuti (849 - 911 H), mengarang
*rab tafsir Jalalain.

D. Ibnu Kasir (Basyra 700 H - 774H| 1300 - 1373 M) mengarang kitab tafsirAl-Qura'n Al-Azim.

c Imam An-Nawawi (Damaskus, 631 H - 676 Hl 7233 - 1277 M) mengarang kitab Riyad As-
Salihin dan Minhaj At-Talibin.

Selain ilmu agama berkembang pula ilmu pengetahuan, dan telah muncul beberapa cendekiawan
Muslim diantaranya :

a. Ibnu Abi Usaibah, penulis buku'Uyun AJ-Anba fi Tabaqat Al-Atibba',

b. Abu Al-Fida, Ibnu Tagri Badri Atabaki, dan Al-Maqrizi, terkenal sebagai penulis sejarah
kedokteran.

c. Abu Hasan Ali Nafis, kepala rumah sakit Kairo yang menemukan susunan dan peredaran
darah dalam paru-paru rnanusia, tiga abad lebih dahulu dari Servetus (orang Portugis)

d. Nasaruddin At-Tusi (1201 - L274 M) seorang ahli observatorium dan Abu Faraj Tabari (L226
- 1286 M) seorang ahli matematika.

8. Beberapa manfaatdari sejarah perkembangan Islam pada masa pertengahan

Belajar dari sejarah perkembangan Islam pada masa pertengahan , banyak hal yang dapat
diambil manfaatnya untuk dapat disikapi dan dilakukan sekarang ini seperti :

a. Bahwa kita selaku umat Islam jangan sampai terlalu menyesali adanya kehancuran tanpa
berusaha untuk bangkit dari kehancuran tersebut. Begitu juga jangan terlalu bangga dengan
kemajuan yang telah dicapai sehingga lupa bagaimana dapat mempertahankannya. Jika kita
beftekad untuk bangkit dengan usaha-usaha yang maksimal maka akan dapat direalisasikan
meskipun secara bertahab

b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan seni budaya umat islam mengalami puncak kejayaan
pada masa Dinasti.Abbasivah dan Dingstj l!]gwgl ,qrpai sekarang hasil-hasilnya masih
dapat kit-a rasakan.Ini hendaknya menjdEi pemacu bagi kita untuk bekerja keras dan dapat
berkiprah di abad modern ini yang lengkap dengan sarana dan prasarana baik di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya sebab jika tidak ancamannya adalah agama kita ,

Agama dapat dihancurkan dengan bidang inijika kita tidak hati-hati.

c. Pemimpin yang lemah dapat menjadi penyebab hancurnya kerajaan-kerajaan Islam pada
masa pertengahan, sedang pemimpin yang kuat maka kemajuan akan dapat dicapai dengan
baik. Karena itu hendaknya kita dalam memilih pemimpin jangan sampai keliru. Pemimpin
yang kuat berkualitas dan berakhlak mulia itulah yang harusnya kita pilih.

d' Perebutan kekuasaan dan peperangan antarsesama saudara dan kerajaan Islam merupakan
salah satu faKor hancumya kerajaan pada masa itu. Pada masa sekarang hampir tidak terjalin

' ukuwah islamiyah. Pada akhimya ini dimanfaatkan oleh pihak di luar Islam untuk menghancurkan
Islam sepertiyang dilakukan para penjajah dari Eropa. Kekhawatiran Amerika Serikat sebagai
penguasa dunia sekarang ini adalah persatuan umat Islam. Karena itu Amerika dan antek-
anteknya berusaha menekan umat Islam agar tidak dapat membina persatuan dan sebaliknya
akan terus bermusuhan antar mereka.

Pendidikan Islam Untuk SMA - MA Kelas XI / Gasat /A-05
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1. Unnat Islam menguasai Persia sejak tahun ""
a. 541 M

,..b.''r o+t N

c. 74tM

d. 841 M

e. 941 M

Z. Peranan umat Islam India dalam penyebar-

luasan ajaran agama Islam dapat terlihat ""
a. dalam lima Periode

b. dalam tiga Periode

c. dalam dua Periode

d. cialam empat Periode

e. dalam enam Periode

3. Sulaeman Al-Qanunijuga mendirikan masjid

megah yang arsiteknya bernama .'..

a. Syinah r .. ..
b. Sina , i- i..:r : "1

c. sena {d': t"-

d. SinaY

e. Sinan

4. Kota Goa di pantai barat India direbut oleh

bangsa EroPa Pada tahun .....

a. 1105 M

b. 1501 M

c. 1051 M

d. 10i5 M

., e. 1510 M

5. Sulaeman Al-Qanuni mendirikan Universitas As-

SualaemaniYah Pada tahun ....

"pr 
1550 M

b. 1050 M

c. 1500 M

d. 5150 M

e. 1560 M

5. Buku yang berjudul 'Diwan Syamsi Tabris,

rnerupakan kumPulan dari ...'.

a. cerpen

b. legenda

c. Pl,tisi

d. Novel

e. Cergann

7. Setelah pemerintahan Syah Ismail Safawi

berakhir, silih berganti sultan-sultan Dinasti

Safawi melanjutkan pemerintahannya hingga

sebanyak.....

a. 15 sultan

b. 16 sultan

c. 17 sultan

d. 18 sultan

e. 19 sultan

Agar bisa meraih keuntungan besar, bangsa

fiopa melakukan usaha .... di bidang

perdagangan.

a. monoPoli

b. musaqah

c. syirkah dagang

d. Syirkah

e. Syirkah hafta

Kerajaan Mughal meraih kejayaan ketika

diperintah oleh raja.nya yang bernama ""
a. Syah Jehan

b. AkbarSYah

c. Ahmad Khan

d, Mahmud SYah

e. Syah Mahmud

10. Masjid Agung Banten dibangun oleh Sultan ""'
a. Maulana Hababuuddin

b, Maulana Tajuddin

c. Maulana Khairuddin

d. Maulana Kamaluddin

e. Maulana Hasanuddin

11. Di india Kerajaan Mughaltelah melaksanakan

berbagai usaha dakwah dan pendidikan Islam

antara laln dengan ,..'

a, membangun masjid-masjid dan rumah-

rumah

b. membangun masjid-masjid dan per-

kampungan

c. membangun masjid-masjid dan lahan per-

tanian

d. membangun masjid-masjid dan pasar-

pasar

e. membangun masjid-masjid dan madrasah

B.

q

-aA, Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x) huruf t a, b, c, d, atau e!



12. Dalam mengadakan pembangunan gedung-
gedung madrasah, rumah sakit, jembatan,

saluran air, tempat peristimhatan, makam dan
pemandian umum diserahkan oleh pemerintah

Usmani kepada arsitek terkenal yang bernama

" a. Hanan Pasya

b. Ginan Pasya

c. Sinan Pasya

d. Khinan Pasya

e. Hinan Pasya

13. Sulaeman Al-Qanuni membangun armada laut
yang kuat dan diperkuat oleh admiral laut
bernama .....

a. NasabuddinBarbarossa

b. BasiruddinBarbarossa

c. BadaruddinBarbarossa

d. KhairuddinBarbaros-

e. HabibuddinBarbarossa

14. Imam An-Nuwary dari cendekiawan Muslim
menyusun kitab berjudul ....

a. Mausu'at

b. Mautuht

c, Mauju'at

d. Maudu?t

e. Masklumat

15. Bangsa Eropa memberi julukan kepada
Sulaeman Al-Qanuni ....

a. Slobodan The Great

b. Solomon The Great

c. Sulaeman The Great

d. Slogan The Great

e, Slogridan The Great

16. Seorang cendekjawan Mus,lim yang ahli dalam
ilmu geografi pada tahun 703-779 M bernama

a. Ibnu lGahun

b. Ibnu Batutah

c. Ibnu Hizbullah

d. Ibnu Barbarudin

e. Ibnu Hajar

17. Sultan Alauddin berasal dari Dinasti ....

a. Mamalik

b, Bani Umayyah

c. Saljuk

d. BaniAbbasiyah

e. Bani Umayah

18, Imam Nawawi menyusun kitab fikih Mazhab
Syafi'i dengan judul ....

a. Minhaj At-Tayyibin

b. Minhaj An-Nasikin

c. Minhaj As-Salikin

d. Minhaj At-Talibin

e. Minhaj As-Salihin

19, Pada abad pertengahan Islam mengalami
kemunduran. Buktinya adalah ....

a. tidak ada kekuasaan Islam yang utuh

b. tidak ada kerajaan Islam yang besar

c. tidak ada pemerintahan Islam yang luas

d, tidak ada peninggalan Islam yang utuh

e, tidak ada prasasti Islam yang utuh

20. Syah Abbas juga memindahkan ibukota
kerajaan dari .... menjadi ke Isfahan.

a. Q.nntnr
b. Bizrnan

Qizwan

d. Syahban

e. Kizwan

21. Berikut ini yang termasuk wilayah kekuasaan
pemerintah kerajaan Ottoman, kecuati ....

a. Mesir

b. Armenia

c. Afrika Utara

d. Irak

e. Yaman

22. Pelabuhan Gumran dirubah namanya oleh Syah 
I

Abbas menjadi ....

a. BandarAbbas

b. Bandar Gumran

c. Bandar Syah Gumran

d. Bandar Syah Al6ar

e. BandarAkbar

23. Sultan Muhammad II dari Kerajaan Ottoman
berhasil menyebarluaskan agama Islam hingga
ke Eropa, karena itu Sultan Muhammad II diberi
gelar ,....

a. Al-Fatihah

b. Al-Fakih

c. Al-Fahim

d: Al-Fatih

e. Al-Farik

24, Buku yang disusun oleh Fariduddin Al-attar,
untuk mengenang para sufi pendahulunya
berjudul ....



a. MauidatulAuliYa

b. TazkiratulAuliya

c. NasihatulAuliya

d. QudwatulAuliya
e. ThariqatulAuliya

25. Fariduddin Al-Attar juga mengarang buku Pend

Namah, artinya adalah ....

a, kitab kaifiyah

b. kitab tuntunan

c. kitab pelajaran

d'"Kitab nasihat

e. Kitab peringatan

26. Buku Masnawi berisi akar-akar agama dan

penemuan kegaiban-kegaiban alam dan ...'

a. pengetahuanketuhanan

b. pengetahuan alam semesta

c. pengetahuan kehutanan dan kelautan

d. pengetahuanketaatan

e. pengetahuan kesalehan

27. Fuzulijuga termasuk sastrawan terkenal, dia

menulis buku yang berjudul 'Shikeyetname',

artinya adalah ....

a. pengakuan

b. .."persembahan
e:' pengaduan

d. Perwujudan

e. Penyesalan

28. Syah lehan telah membangun Taj Mahal di kota

Agra, India, sebagai bukti bahwa pada abad

pertengahan bidang ....

a. kesenian mendapat perhatian besar

b. kebudayaan mendapat perhatian besar

c. ilmu pengetahuan mendapat perhatian

besar

d. Ilmu agama mendapat perhatian besar

e, arsiteKur mendapat perhatian besar

29. Perebutan kekuasaan yang terjadi di Kerajaan

Safani merupakan ....yang harus d'tjauhi.

a. ..lsltatun hasanah

b. per'ouatan tercela

c. pergerakan

d. pemberontakan

e, kudeta

30. Penjajahan bang- Eropa terhadap dunia Islam

betujuan....
a. gold, glory dan mosque

b, gold, glory dan skirt

c. gold, glory dan pineaPPle

d. gold, glory dan gospel

e, gold, glory dan Caesar

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9,

10.

c.
1.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar !

Raja Syah Abbas berjasa menyatukan seluruh

Sulaeman Al-Qanuni disebut juga dengan

Kerajaan Mughal diperintah secara silih berganti oleh'..'..".
Kerajaan Ottoman mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan

pelabuhan Malaka padaiahun . . . dikuasai bangsa Eropa untuk menyaingiperdagangan umat Islam.

Buku yang berjudul'Rihlah' ditulis oleh ....'......

Taj Mahal dibangun oleh Syah Jehan, terletak di pinggir sungai

Untut< melaksanakan pembangunan gedung Syah Jehan mendatangkan arsitek-arsitek dari

Masjid yang diberi nama Aya Sopia dahulunya merupakan ..........'.

Masjid Agung Keraton Buton di . . . SulawesiTenggara.

Jawablah peftanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas !
Sebutkan nama tiga kerajaan besar di abad pertengahan!

2. Siapakah Fuzuliitu?

Jawab : ............,...

3, Apakah Islam pada abad pertengahan mengalami kemajuan yang berafti?



4. Siapakah Sa'adi Syiraz itu?

Jawab:

Siapakah ilmuivan yang selalu aktif pada masa pemerintahan Syah Abbas?

Jawab:

6. Pada masa Sultan Akbar bidang politik mengalami kemajuan. Dan kemajuan ini mempengaruhi bidang
lainnya, sebutkan!

lawab: ..........,..... .........................

Bagaimanakah keadaan bidang agama pada masa Turki Usmani?

Jawab:

Bagaimanakah keadaan bidang kebudayaan pada masa Turki Usmani?

Jawab:

9. Apa yang berubah di Mesir pada masa Kerajaan Mamalik?

Jawab:

10. Apa yang masih bisa dinikmati hingga sekarang dari hasii seni dan budaya terbesar dari Kerajaan
Mughal?

Jawab:

D. Mau'idhoh

{q.s.*f **l} "l*' # } 3JE}.'r;for #F,,*j'
Sayangilah orang ada di bumi niscaya kariu disayanj, ,.nn ada di langit 

{

: . - - :-----
}IEil PEBI}AIIIM KAIAIITEN

Dalam pe*enbarqan idam @a abad pertenginan umat Idam dapat meng6mOtt petajaran positif
dan di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Datam hat ini Siswa aiiit iemperaahi xiiit<ur

Hari / Tanggal :

3*-tt

EE*ffi'

Nilai Tanda tangan Guru Tanda tangan Orang tua Siswa



A, Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x) huruf t a, b, c, d, atau e!

1. Rasulullah bersabda " bahwa mencaci maki

seorang muslim merupakan perbuatan ....

a, nifaq

b. keji

c, nifas

2. Meninggalkan shalat dan malas belajar adalah

contoh orang yang berbuat zdalim terhadap ... .

a. Allah

b. lingkungan

c. sesama manusia

d. orang tua

e. dirisendiri

3. Mengganggu ketenangan dan ketentrarna*r

orang lain termasuk perbuatan ....

a. riya

b. ghibah

c. dzalim

d. hasud

e. memaki

4. Orang yang berbuatzalim akan mendapd....

a. pujian darimanusia

b. keberkahan

c. cercaan dari teman

d. rahmat dari Tuhan

e. azabyang pedih

5. 
::.rnruOun 

berikut ini yang paling tepat adalah

a. nabi adalah manusia pilihan Allah yang

diberi wahyu untuk dirinya dan umatnya

b, rasul adalah mahkluk pilihan Allah yang

diberiwahyu oleh Allah hanya untukdirinya

dan keluarganya

c. nabidan rasuladalah manusia pilihan Allah' 
sehingga tidak pernah mendapatkan
cobaan atau ujian

d. rasul adalah manusia pilihan Allah yang

dijadikan sebagai teladan hidup yang

utswatun hasanah

e. rasul dan nabi adalah pilihan Allah yang

paling mulia

6. Kita kalau akan berbicara hendaknya
memperhatikan beberapa peftimbangan berikut

ini, kecuali....

a. tidak menyakitiorang lain

b. sekehendak hati yang berbicara

c. tidak menuruti emosinya

d. tidak menyinggung perasaan orang lain

e. akal yang sehat

Perbuatan mencari-cari cela seseorang
merupakan tindakan ....

a. diberir deh lstram

b. kdia<aan sernluruh manusia

c. rnu$frllada didalam umat

d- ditgrideh Islam

e" urajar-wajar saja

{.Jntuk mengerti afti suatu ayat sangatlah
nxJdah, demikian juga memahami maksudnya.

l{amun yang lebih penting lagi adalah ....

a. menrbacakansesuai petunjukayattersebut

dalam kehidupan sehari-hari

b. mengamalkan sesuai petunjuk ayat
tersebut dalam kehidupan sehari-hari

c mengamalkan sesuai petunjuk ayat
tersebut dalam sebagian kehidupan sehari-

hari

d. membacakan sesuai petunjuk ayat tersebut

dalam sebagian kehidupan sehari-hari

e, menerjemahkan sesuai petunjuk ayat
tersebut dalam kehidupan sehari-hari

Berikut yang bukan merupakan kandungan

surat Al-Baqarah ayat L77 adalah ....

a. mengalihkan kiblat dari masjidil aqsa ke

masjidilharam

b. kepedulian sosial

c. berbuatkebaikan

d. membayatzakat

e. jihad fi sabilillah

10. SaMa Nabi SAW " Sebaik-baik manusia adalah

manusia...."

a. suka berkata yang baik

b. yang tidak pernah menggunjing

c. yang bermanfaat bagiyang lainnya

d. yang tahu akan keadaannya

e. yang tidak pernah mencela

11. Mengingat tugas yang diemban para rasul

sangat berat, selain diberi wahyu para rasul

juga diberi ....

d. fasik

e. dhakim
7.

E,

9.

rr4
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a. syafa'at

b. karomah

c. muldizat

d. rna'unah

e. ilham

12. Berilst iniyarg luhntermasuk mukjizat para

razul ulul azrniadahh ....

a. tidak rnernpan di bakar api

b. bmgffirya yang bisa membelah lautan

c txnjir besar

d. AQU/an

e. injil

tr3. Walaupun syari'at yang di bawa oleh para

rasulullah pada kaifiyahnya itu berbeda-beda
namun pada ajaran yang prinsipnya sama yaitu

ajaran tentang ....

a. munakahah

b. muamalah

c. shalat dan puasa

d. hablulminanaas

e. ketauhidan

14. Dua huruf yang sama makhrajnya tetapi beda

sifatnya disebut dengan istilah ....

a. muttaqaribain

b. mutasawiyain

c. mutalalimain

d. mutajawirain

e. mutajanisain

J ,,.

15. lGta 
"l 

b"#f mempunyai arti seperti beriku!

' yaitu ...: '
a. orang-orang yang mengerjakan

b. orang-orang yang memenuhi

c omng{rarg yarq menghadap

d. omng-orang yang mentaati

e. orang-orangyang berjanji

16. Untuk mengerti arti suatu ayat sangaUah
mudah, demikian juga memahami maksudnya.
Namun yang lebih penting lagi adalah ....

a. membacakan se*ai pd.,rnjuk ayat tersebut
dalam kehidupan sehari-hari

b. mengamalkan sesuai petunjuk ayat
tersebut dalam sebagian kehidupan sehari-
hari

c. membacakan sesuai peUnjuk ayat tersebut
dalam sebagian kehidupan sehari-hari

d. mengamalkan sesuai petunjuk ayat
tersebut dalam kehidupan sehari-hari

e. menerjemahkan sesuai petunjuk ayat
tersebut dalam kehidupan sehari-hari

17. Berikut ini yang menjadi contoh dari hukum
bacaan "mad badal" adalah ....

fi * 
^ =- r r r,

b. Yi i-ti! f*ij Y;

r.6 tt

c. _ruiiYr * $J:t"

18. Sedangkan yang menjadi contoh dari hukum
bacaan "izhar syafawi" adalah ....

'."r ,'7',. * rJf,.
d. J_.$;H ;*#-ili :+

,t ! i r.
a l*r JlvJ' I

19, Orang yang mampu menjadikan agamanya baik
sesuatu aturan Allah SWT adalah orang yang
mampu menjadikan dirinya sebagaiorang yang

a, pemberani

b. ikhlas

c. rendah diri

d. pandai

e. sabar

20. Kata "syetan" itu sebenarnya hanya sebutan.
Sepertidokte; guru, murid. Pada hakekatnya
syetan itu bisa darijin atau manusia. Manusia
yang yang disebut dokter, karena mengobati
orang sakit, disebut guru karena mangajar
murid-murid dan seterusnya. Sedang disebut
syetan hanya karena ....

" o .i * 2?. .* *
a. JJ+iJl l*il

f 1i t j k /

d. Ut*i r+ --rlj

: J ,'- =.. .l 'r*"! n ,
e. ; *.} -'J 4 i_yt :

r r./ i." i ,c. "FAU ;j.., ,*+ j
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.. Sr.,L. t"thadap kebenaran atau tidak

menYukai kebenaran

b. dekat dari kebenaran atau tidak menyukai

kebenaran

c. jauh dari kebenaran atau tidak menyukai

kebenaran

d. tidak jauh dari kebenaran atau tidak

menYukai kebenaran

e. sangat dekat dari kebenaran atau tidak

menYukai kebenaran

21. Berikut ini yang tidak termasuk kaum lemah

adalah ..'.

a. Peminta-minta

b. kerabat dekat

c. masYarakat kumuh

d. anak-anak YaUm

e. Pemulung

22, Seorang muslim yang rajin melaksanakan-- 
inrfui 5e6ama'ah di masjid, akan tetapi dia

malas bekerja itu termasuk orang yang ""
a, ibadahnYa baik

b. berbuat hanYa ibadah saja

c. berbr.,ratkedaliman

d. nilaiibadahnYa baik

e. hanYa melakukan kebaikan

-j:. z 3 
"

23. tafal 
f 

I t3 mempunyaiartiberikut

ini, Yaitu ..'.

a. mempunyai kebersamaan yang banyak

b. mempunyai kesempatan yang banyak

c. memPunYai keahlian Yang banYak

d. mempunyai kepentinganyang banyak

e. mempunyai keberuntunganyang banyak

24. Seorang pelajar yang merantau menca.ri ilmu
- 

dan me-ncariiidna RLtan itu akan dimudahkan

oleh Allah SWT ",'
a. cara menPai kesuksesan

b. jalan menuju surga

c. jalan untuk sukses

I d. cara memperoleh kerja

e. jalan menemukan keqa

25. Berikut ini yang mempunyai arti"anak jalanan

atau anak rantauan" adalah '"'
a. ibnu sabil

b. ibnu salsabil

c. ibnu ladun

d. ibnu sYihab 
I

e. ibnu labun

26. Asuransi masih dalam perselisihan pendasai

antara para ulama, maka bisa difahamibd-ir

jelas hukumnya. Sebagai muslim sebaiknya ""

a. mengikuti

b. mentaati

c. meninggalkan.

d. menYukai.

e. merencanakan.

27. Kerjasama dalam bentuk mengolah tanah

dengan ketentuan bagi hasil antara pemilik

tanin dan PenggaraP, dan benih dari

penggaraPdisebut ""
a. muzaraah

b. mukhabarah

c. mudlarabah.

d. sYirkah

e. ghibah

28. Dalam Asuransi itu sungguh ada manfaat dan

juga ada madlaratnya' Islam memilih yang ""
a. Yang ada kedua-duanYa

b. Yang lebih besar manfaatnYa

c. Yang lebih besar madlaratnYa'

d. Yang kedua-duanYa sangatkecil

e. Yang antara keduanYa sama

29. Sesuatu yang belum jelas hukumnya itu

termasuk dalam katagori syubhat' Dan yang

mampu meninggalkan syubhat disebut dengan

a. mampu menjaga iffah

b. mamPu menjaga idhah

c. mampu menjaga iddah

d. mampu menjaga qana'ah

e. mampu menjaga wara'

30. Antara jual beli dan riba itu memang ada

kesamainnya. Dalam Al-Quian menyamakan

keduanYa dengan kata ""
a. makam

b. makna

c. matsalu

d. ghairu

e. kafah

31. Orang yang mampu memberi modal kepada
- - 

yungiidak mampu untuk berusaha merupakan

salah satu bentuk ""



a. syukur usaha

b. qana'ah

c. syukur musyarakah

d, syukur nikmah

e. syukur kafa'

32, Pada zai'e. -:€=- s. -.8- -:-= : renal
denga- -,a-.a

=. -F. - -,-c -= _c-

FI?J. 

=. fa-E iel-oaEs

e, mn batas-batas

33. Trga orang atau lebih yang mengumpulkan
modal untuk melakukan suatu pekerjaan
disebut syarikat ....

a. harta

b. kerja

c. jasa

d. jaya

e. hasil

34. Empat orang yang bekerja sama untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan yang hasilnya
dibagi disebut syarikat ..,.

a. jasa

b. hasil

c. harta

d. kerja

e. jaya

35. Yang dimaksud dengan profil and loss sharing
adalah...,

a. membagifugas

b. membaginnodai

c. membagiuntung dan rugi

d. membagi tempat dan modal

e. membagikepercayaan

36. Adanya modal yang disepakati merupakan ....

a. rukun syarikat harta

b. rukun syarikat kerja

c. syarat syarikat harta

d. syarat syarikat kerja

e. rukun musaqah

37. Syarikat adalah alat untuk menguatkan tali
oerhubungan antara suatu bangsa dengan
bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan

a. sfdrat syarikat harta

b. rukun syarikat harta

c. macam-macam syarikat kerja

d. faedah syarikat harta

e. faedah syarikat kerja

38. Abdul Ghani memberi modal kerja kepada
Ahmad untuk kerja sama disebut ....

a. syarikat

b. qirad

c. musaqqah

d. muzara'ah

e. mukhabarah

39. Perjanjian kerja sama antara pemilik kebun
dengan tukang kebun disebut ....

a. qirad

b. syirkah

c. musaqqah

d. muzara'ah

e. mukhabarah

40. Akad kerja sama antara pemilik sawah dengan
tukang penggarap sawah yang benihnya dari
petanidisebut.....

a. syirkah

b. qirad

c. mukhabarah

d. musaqqah

e. muzara'ah

B. Isilah titik-titikdengan kata yang sesuai!
1. Membaca Al-Qur'an itu yang paling baik dan beradab adalah dalam keadaan
2. Seorang muslim yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik itu akan mendapat ..................
3. Seorang pelajar putri, dalam keadaan datang bulan, kemudian mengikuti pelajaran agama Islam dan

disuruh membaca ayat-ayatAI-eur,an hukumnya ...........:.
4. Bila beftemu dua huruf, yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya, seperti huruf dal dan ta, disebut



7. Sedang Nabi Musa as terkenal dengan sebutan

B. Saudara sekandung Nabi Ya'qub as adalah berikut ini' yaitu

g. Umat Islam itu diperbolehkan bertawashul melaluiNabiMuhammad SAW' Tawashulartinya

10. Baitul Maqdis yang tersohor sekarang ini' yang memulai membangunnya adalah

C. lawablah berikut ini dengan benar!

1. sebutkan empat hikmah perintah berromba-romba daram kebaikan seperti dalam surat Al-Baqarah

aYat 148!

iwaqafkan disebut huh'rn @' '

6. Nabi Ibrahim itu terkenar dengan sebutan seperti berikut, yaitu .""""'

sarah satu hikmah berromba-romba daram kebaikan adarah semua perbuatannya d*andasidengan

ilir,r'.rr.*., berikan ciri-ciriorang yang ikhlas !

3. Di antara akhrak terpuji itu mau memaafkan orang yang medhaliminya' sebutkan dalil yang

menjelaskannYa !



4. Secara garis besar jelaskan apa yang dimaksud dengan Iman kepada rasul-rasul Altah !

Jawab:

5 Ses-,.txan hikmah dari beriman kepada nabi dan rasul I

-a*a7'.

6. Sebutkan tiga alasan pendapat yang mengharamkan adanya asuransi !

Jawab:

7. Bagaimana pendapat Imam Al-Alusiy tentang Muqtasid?

Jawab:

8. Jelaskan hadits berikut !

sJ J, lt

3'; .;f;1 
';ri I i+ a, -* Jr i; i# :ls" 

iiti 
.jii.# 

'*i 
-ui "i

Jawab:

g--t



7-

t Jelaskan apa yang kamu ketahuitentang wadi'ah !

10. Terjemahkan Firman Allah berikut ini !

(283:3/-J1).'{ i'; n ,*}:i*i i.*it

Tanda tangan Orang tua SiswaTandatangan Guru


