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Gambar 10.1

 Pelajaran 10 
Kisah	Keteladanan

dalam Al-Qur’an
ِحْيِم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ

ّٰ
ِبْسِم الل

Mari perhatikan gambar berikut ini!

Anak-anakku, di antara beberapa gambar sampul buku 
di atas. manakah yang sudah kalian baca? Coba ceritakan 

sebuah kisah Nabi yang sudah kalian baca!

Anak-anak pada pertemuan di pelajaran 10 ini, kita akan mempelajari 

keteladanan Nabi dan Rasul Allah Swt., yaitu nabi Ibrahim a.s dan 

nabi Ismail a.s. 

Namun, sebelumnya jawablah pertanyaan gurumu. Siapa di antara 

kalian yang sudah tahu atau pernah mendengar kisah kedua nabi 

tersebut?

Agar pengetahuan kalian bertambah, ayo kita  ikuti kisah berikut 

ini dengan saksama!
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Gambar10.2

A.	Kisah	Keteladanan	Nabi	Ibrahim	a.s	
1.	Siapakah	Nabi	Ibrahim	a.s.?

 Nabi Ibrahim a.s adalah putra dari Azar (Tharih bin Tahur). 

Dia dilahirkan di Fadam A’ram, sebuah tempat yang berada 

di wilayah kerajaan Babilonia. Ia tumbuh di kalangan 

penyembah berhala yang membuat patung di zaman 

k e k u a s a a n 

Raja Namrud 

bin Kan’an. 

Ayahnya Azar 

yang berprofesi 

sebagai pembuat 

patung juga 

mengikuti arus 

k e p e r c a y a a n 

s e t e m p a t . 

Ia sering 

memerintahkan 

Ibrahim untuk 

menjajakan patung buatannya ke pasar. Saat berjualan, 

Ibrahim muda selalu berteriak “Siapa yang mau membeli 

patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa memberi rezeki dan 

tidak bisa mendatangkan manfaat ini?” 

Ketika Ibrahim beranjak dewasa, ia menolak perilaku 

masyarakat yang menyembah berhala. Hal ini digambarkan 

dalam surah al-Anbiya/21:51. 

“Dan sungguh, sebelum dia (Musa dan Harun) telah Kami berikan 

kepada Ibrahim petunjuk, dan Kami telah mengetahuinya.” 
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Gambar 10.3

Gambar 10.4

Pada suatu hari Ibrahim 

m e n g h a n c u r k a n 

berhala-berhala yang 

kecil dan menyisakan 

berhala yang paling 

besar dengan tujuan 

tertentu. 

Mengetahui berhala 

s e s e m b a h a n n y a 

hancur, masyarakat 

berbondong-bondong 

mendatangi rumah ibadah mereka. Mereka menduga-duga 

siapa pelakunya. Mereka menyimpulkan bahwa Ibrahimlah 

pelakunya. Ibrahim lalu disidang dan dijatuhi hukuman berat. 

Ibrahim dibakar dalam tumpukan kayu yang sangat banyak.

2.   Mukjizat	Nabi	Ibrahim	a.s.	
Kobaran api yang  menyala-nyala siap menghanguskan 

tubuh Ibrahim. Namun 

ia yakin Allah akan 

menolongnya. Keyakinan 

Ibrahim benar. Ketika ia 

dilempar ke tengah kobaran 

api yang menyala, Allah 

berfirman:  “Wahai api! 

Jadilah kamu dingin, dan 

penyelamat bagi Ibrahim!”.

(Q.S Al-Anbiya/21:69). 
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Api yang berkobar ternyata tak mampu menyentuh kulit 

Ibrahim. Ia selamat, sehat wal afiat tak kurang suatu apa 

pun. Tidak hangus terbakar api merupakan salah satu 

mukjizat Nabi Ibrahim a.s.

 3. Membangun Kakbah 
Pada suatu hari Allah memerintahkan Ibrahim untuk 

membawa istrinya yang bernama Hajar dan anaknya 

yang bernama Ismail ke sebuah tempat yang kering dan 

tandus. Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya dengan 

perbekalan ala 

kadarnya. Ia pun 

meninggalkan 

keduanya untuk 

pergi ke suatu 

tempat. Ketika 

p e r b e k a l a n 

habis, Hajar 

berlari ke sana 

dan ke mari 

untuk mencari air. Suasana padang pasir yang gersang dan 

panas menyebabkan ia seperti melihat air. Ia pun berlari-

lari sebanyak tujuh kali antara Shafa dan Marwah berharap 

menemukan  air. Sampai pada puncak kelelahannya, 

ia kembali ke tempat di mana bayinya diletakkan. Di 

tengah situasi yang hampir membuatnya putus asa, ia 

menemukan sesuatu yang tak terduga. Gerakan kaki Ismail 

yang meronta ke tanah ternyata memancarkan air. Tempat 

itu akhirnya dinamakan sumur zam-zam. 

Gambar 10.5
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Ketika Allah memerintahkan membangun kakbah, 

Ibrahim pun bergegas untuk datang ke Makkah. Makkah 

yang dulunya gersang dan tandus  telah berubah 

menjadi subur berkat 

air zamzam. Ismail pun 

sudah tumbuh menjadi 

anak laki-laki yang 

cerdas dan tangkas. 

Kepada anaknya 

ini, Ibrahim berkata 

“Allah memerintahkan 

aku agar membangun 

Baitullah untuk-Nya”. 

Ismail kecil menjawab 

“Laksanakanlah perintah-Nya, aku akan membantu urusan 

ayah”.

Gambar 10.6

B.	Kisah	Keteladanan	Nabi	Ismail	a.s.
1.		Siapa	Nabi	Ismail	a.s.?		

Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. 

Menurut catatan sejarah, usianya mencapai 137 tahun.  

Dari segi silsilah, ia masih keturunan Nabi Idris a.s dan 

Nabi Nuh a.s.  Ia dibesarkan di lingkungan masyarakat 

yang taat beribadah. Ayahnya Ibrahim adalah seorang 

nabi dan rasul yang berjasa membangun kakbah pada 

masa awal. 
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2.	Jasa	-	jasa	Nabi	Ismail	a.s	
Diantara jasa-jasa nabi Ismail a.s. adalah sebagai berikut.

a. Membangun Masjid Al-Aqsa di Palestina

b. Mensyariatkan ibadah kurban bagi umat Muhammad 

saw. 

Gambar 10.7

Gambar 10.8
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c. Membantu ayahnya membangun kakbah di Masjidil 

Haram di Makkah 

3.		Mukjizat	Nabi	Ismail	a.s
Salah satu 

m u k j i z a t 

y a n g 

d i b e r i k a n 

Allah kepada 

Nabi Ismail 

a.s  adalah 

p i j a k a n 

k a k i n y a 

yang dapat 

menjadi sumber mata air yang sampai saat ini disebut air 

zamzam. Sumber mata air yang ajaib ini hingga sekarang 

tak pernah habis. Padahal sumur tersebut sudah berumur 

ribuan tahun dan telah dinikmati oleh banyak orang dari 

seluruh dunia.

C.	Sikap	Keteladanan	dari	Nabi	Ibrahim	a.s.	dan	Nabi	
Ismail	a.s.	
1.	Keteladanan	Nabi	Ibrahim	a.s.

a.  Nabi Ibrahim a.s. gigih dalam memimpin keluarga dan

      ummatnya untuk selalu berserah diri kepada Allah 

Swt.

Gambar 10.9
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b.  Nabi Ibrahim a.s. selalu taat dan patuh kepada Allah Swt. 

hal itu dibuktikan saat diperintah mengungsikan istri dan 

anaknya ke tempat yang tandus dan sangat  jauh dari 

pemukiman penduduk dan kepatuhannya melaksanakan 

perintah untuk menyembelih Nabi Ismail a.s

c.   Nabi Ibrahim a.s. berani dalam menegakkan 

kebenaran. Hal itu dibuktikan dengan keberaniaannya 

melawan Raja Namrud yang membangkang terhadap 

ajaran Allah Swt.

d.   Nabi Ibrahim a.s. adalah nabi yang cerdas dan lugas 

dalam berbicara. 

Ketika ia mengalungkan kapak ke leher berhala paling besar 

untuk meninggalkan kesan sebagai pelaku penghancuran, 

ia mengungkapkan kepada para penuduhnya bahwa 

berhala paling besar adalah pelakunya karena kapak ada 

di lehernya. Orang-orang pun menjawab: “Tidak mungkin 

sebuah berhala melakukan penghancuran terhadap 

berhala-berhala yang lain”. Lalu dengan cepat Ibrahim 

menjawab, “Jika berhala tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa 

kalian sembah?”

2.	Keteladanan	Nabi	Ismail	a.s
 a. Nabi Ismail a.s. selalu patuh dan taat kepada Allah Swt. 

Ia melaksanakan semua perintah Allah.

 b. Nabi Ismail a.s.  selalu patuh dan taat kepada orang 

tua. Kebaikan apa pun yang diperintahkan orang 

tuanya, akan dilaksanakan dengan senang hati. 

 c. Nabi Ismail a.s. selalu sabar menjalankan perintah 

Allah Swt..
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d. Nabi Ismail a.s. adalah pekerja keras sejak kecil. Ia ikut 

serta membangun Kakbah.

Tadabbur

Salah  satu sikap yang dapat diteladani dari kisah nabi Ibrahim 
dan Nabi Ismail adalah kegigihan mereka melaksanakan 
pembangunan. Mereka berdua membangun kakbah dan  
Makkah sebagai tanah air yang dicintainya. Karena itu, tidaklah 
salah, bahkan sangat dianjurkan apabila kita membangun 
dan mencintai tanah air kita, ialah tanah air Indonesia. 

Aktivitasku

Aku menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim dan 
Nabi Ismail di depan kelas.

Aktivitas	Kelompokku	

Ayo berdiskusi bersama teman satu kelompok bagaimana 
dampak positif anak yang taat kepada Allah dan kepada 
kedua orang tua. 

Gambar 10.10
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TEKADKU

Aku selalu taat kepada Allah Swt..

Aku adalah kebanggaan orang tuaku

RANGKUMAN

1. Nabi Ibrahim a.s dilahirkan di Fadam A’ram,  sebuah 

tempat yang berada di wilayah kerajaan Babilonia. 

2. Nabi Ibrahim diutus untuk mengajak umatnya agar 

menyembah Allah Swt. Sebelumnya umat tersebut 

menyembah berhala yang dipimpin oleh Raja 

Namrud.

3. Nabi Ibrahim a.s.  diperintahkan untuk membangun 

Kakbah dengan dibantu oleh  Nabi Ismail a.s.

4. Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah Swt. berupa 

tidak hangus dibakar.

5. Nabi Ismail merupakan putra dari nabi Ibrahim a.s 

dengan Siti Hajar.

6. Nabi Ismail adalah nabi yang sabar, patuh serta taat 

kepada perintah Allah Swt. dan orang tuanya. 

7. Nabi Ismail diberi mukjizat oleh Allah Swt. berupa 

benturan kakinya yang dapat mengeluarkan air 

yang menjadi sumur zamzam.

8. Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. selalu bersikap 

mulia, taat kepada Allah Swt., pemberani, gigih dalam 

berjuang, dan sabar dalam menjalani kehidupan.
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Kuuji	Kemampuanku	

A.	Pilihlah	 jawaban	 yang	 benar	 dengan	 memberi	 tanda	
silang	(X)	pada	huruf	A,	B,	C	atau	D.
1. Tempat Nabi Ibrahim a.s. dilahirkan adalah ....

 A. Madinah   C. Babilonia

 B. Makkah    D. Persia

2. Ayah Nabi Ibrahim a.s. bernama ....

 A. Azar bin Tahur  C. Nahur bin Azar

  B. Karbina bin Kartsi  D. Haran bin Azar 

3. Ayah Nabi Ibrahim a.s. berprofesi sebagai ….

A.  peternak unta   C. petani kurma 

B.  pembuat berhala  D. pandai besi

4.  Raja yang menentang Nabi Ibrahim a.s. adalah ....

 A.  Firaun    C. Pharaoh

 B.  Thalut    D. Namrudz

5. Nabi Ibrahim a.s. memiliki … dalam menjalankan perintah 

Allah Swt.

A. keraguan   C. kepercayaan diri

B.   keteguhan hati  D. kedalaman hati

6. Nabi Ibrahim a.s. selalu teguh dan berani saat menghadapi 

Raja ....

A.  Fir’aun    C. Namrud

B.  Abrahah    D. Herodes

7. Mukjizat Nabi Ibrahim a.s. adalah ....

 A. menghidupkan orang mati

 B.  membelah lautan

 C. tongkat menjadi ular

 D. tak mempan dibakar api
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8. Ibu Nabi Ismail a.s. bernama Siti ....

 A. Hajar    C. Saroh

 B. Aminah    D. Khadijah

9.  Di bawah ini termasuk keteladanan Nabi Ibrahim a.s., kecuali ....

  A. taat kepada Allah Swt. 

  B. menyayangi anaknya

  C. membenci ayahnya

  D. selalu bersabar

10.  Raja Namrud mengaku dirinya sebagai Tuhan dengan 

alasan dapat ....

  A.  menerbitkan matahari dari barat

  B.  menciptakan patung berhala

  C.  menerbitkan matahari dari timur

  D. menghidupkan dan mematikan

11.  Karakter Nabi Ismail a.s. adalah … kepada orang tua.

  A.  durhaka   C. keras kepala

   B.  patuh dan taat   D. membangkang 

12.  Nabi Ismail taat dan patuh ketika Allah memerintahkan  

ayahnya untuk ....

   A.  meninggalkannya  C. membuangnya

   B.  menghukumnya  D. menyembelihnya

13.  Peristiwa penyembelihan Nabi Ismail a.s. merupakan   

permulaan untuk melaksanakan ibadah ....

   A. Salat     C. puasa

   B. Qurban    D. zakat

14.   Ibadah kurban dilakukan oleh seluruh umat Islam pada  

 waktu Hari Raya ....

    A. Idul Fitri   C. Tasyrik

 B. As-Syura   D. Idul Adha
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15.  Bangunan yang didirikan Nabi Ibrahim a.s. dan nabi Ismail  

a.s. adalah masjid ....

   A. Kakbah     C. Istiqlal

 B. Nabawi    D. Kudus

B.	 Isilah	titik-itik	di	bawah	ini	dengan	Jawaban	yang	tepat!
1. Kita ketahui bahwa Nabi Ismail adalah anak yang taat 

kepada orang tua. Bagaimana ciri-ciri orang yang taat 

kepada orang tua?

2. Nabi Ibrahim terkenal sebagai Nabi dan orang tua yang 

taat kepada Allah Swt. Bagaimana tanda-tanda orang 

yang taat kepada Allah Swt.?

3. Sikap yang dapat diteladani dari Nabi Ismail adalah sikap 

berbakti kepada kedua orang tua.  Keuntungan apa saja 

yang diperoleh apabila kita menjadi anak yang berbakti 

kepada orang tua?

4. Akibat apa yang kita terima apabila kita menjadi anak 

yang tidak berbakti?

5. Termasuk sikap yang dapat kita teladani dari kisah Nabi 

Ibrahim dan Nabi Ismail adalah semangat membangun 

negeri Makkah dengan mendirikan ka’bah. Perbuatan apa 

yang akan kamu lakukan untuk membangun negaramu?

ِمْيَن.
َ
َعال

ُ
ِ َرّبِ ال

ّٰ
َحْمُد للِ

ْ
اَل
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PENILAIAN	AKHIR	SEMESTER	GENAP

A.	 Pilihlah	 jawaban	 yang	 benar	 dengan	 memberi	 tanda	
silang	(X)	pada	huruf	A,	B,	C	atau	D.
1. Orang yang suka pamer setelah memberikan 

pertolongan adalah orang yang ....

A. sombong    C. iman

B. ikhlas     D. islam

2. Orang yang beramal secara tidak ikhlas menyebabkan 

amalnya akan ....

A. bermanfaat    C. berguna

B. mengalir    D. sia-sia

3. Kita menyembah dan memohon pertolongan hanya 

kepada ....

A. Allah     C. rasul

B. malaikat    D. ulama

4. Kita dianjurkan untuk tolong-menolong dalam hal 

kebaikan dan ....

A. kemaksiatan   C. permusuhan

B. kemungkaran   D. ketaqwaan

5. Agar do’a kita terkabul, kita harus berdoa dengan ....

A. tergesa-gesa   C. seenaknya 

B. tawadu    D. cepat

6. Al-Kaus]ar artinya ....

A. orang yang terputus  C. rezeki yang mudah

B. nikmat yang putus  D. nikmat yang banyak
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7. Cara kita bersyukur atas nikmat Allah Swt. adalah dengan 

cara salat dan ....

A. peduli     C. sabar

B. berani     D. kurban

8. Di bawah ini yang bukan merupakan hewan untuk 

kurban adalah ....

A. sapi     C. ayam

B. unta     D. kambing

9. Sebab-sebab turunnya ayat disebut juga dengan ....

A. asbabun nuzul   C. ashabul kahfi

B. asbabul wurud   D. asbabul khuruj

10. Makna dari kata “terputus” dari ayat ketiga Q.S. Al-Kaus]ar 

adalah terputus dari ... Allah Swt.

A. kasih sayang   C. tali Allah

B. nikmat Allah   D. surga Allah

11. Nama-nama Allah yang baik disebut juga ....

A. asma>ul-az}im   C. asma>ul-ba’id

B. asma>ul-husna>   D. asma>ul-sakinah

12. Allah itu al-Ali>m, artinya bahwa Allah itu ....

A. Maha Esa    C. Maha Kuasa

B. Maha Mengetahui  D. Maha Adil

13. Untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akherat kita 

membutuhkan ....

A. ilmu     C. tenaga

B. harta     D. waktu
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14. Allah mendengar segala sesuatu yang ada dalam hati 

kita, karena Allah itu ....

A.  As Sali>m    C. Al-Haki>m

B.  As Sami’    D. Al-Azi>m

15. Bagi orang yang beriman dan berilmu, Allah akan 

mengangkat ....

A. hartanya    C. derajatnya

B. ilmunya    D. kekuasaanya

16. Bersyukur artinya ....

A. bermaksiat kepada Allah Swt.

B. berterimakasih kepada Allah Swt.

C. berzikir kepada Allah Swt.

D. bertawakal kepada Allah Swt.

17. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Swt. disebut 

....

A. syukur nikmat   C. udzur nikmat

B. kufur nikmat   D. ashabul nikmat

18. Bersyukur atas nikmat  Allah telah dianjurkan dalam 

  Al-Qur’an surah ....

A. Ibrahim ayat 4   C. Ibrahim ayat 14

B. Ibrahim ayat 7   D. Ibrahim ayat 41

19. Sikap yang mencerminkan sikap syukur terhadap nikmat 

Allah adalah sebagai berikut, kecuali ....

A. menjaga kesehatan tubuh

B. mengucap hamdalah ketika mendapat nilai bagus 

C. memberikan sedekah bagi teman yang kurang mampu

D. membantu teman yang tidak bisa menjawab soal ujian
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20. Menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-

Nya termasuk cara bersyukur kepada Allah Swt. dengan 

....  

A.   lisan     C. hati

B.   tulisan   D. perbuatan

21. Zikir artinya ....

A. mengingat Allah Swt.   

B. melupakan Allah Swt.  

C. menyekutukan Allah Swt.

D. menyembah Allah Swt.

22. Kita diperintahkan untuk mengingat kebesaran Allah 

agar terhindar dari penyakit ....

A. bohong   C. sombong

B. hasad    D. malas

23. Berikut yang temasuk cara  berzikir, kecuali zikir ....

A. hati    C. lisan

B. perbuatan   D. isyarat

24. Tujuan mengingat Allah adalah agar ....

A. hati gelisah   C. hati tenang

B. pikiran kusut  D. hati susah

25. Arti do’a adalah ....

A. memuji kepada Allah Swt.

B. mengagungkan Allah Swt.

C. meminta kepada Allah Swt.

D. bersyukur kepada Allah Swt.

26. Tata cara atau adab berdoa diantaranya ....

A. berdoa dengan keras dan lantang

B. berdoa di dalam kamar mandi
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C. berdoa dengan sepenuh hati

D. berdoa dengan setengah hati

27. Waktu yang baik untuk berdoa adalah ....

A. ketika bermaksiat kepada Allah Swt.

B. ketika di dalam kamar mandi

C. ketika sedang haid bagi wanita

D. di antara adzan dan ikamah 

28. Ayah Nabi Ibrahim a.s. bernama ....

A. Azar bin Tahur    C. Nahur bin Azar

B. Karbina bin Kartsi   D. Haran bin Azar

29. Peristiwa penyembelihan Nabi Ismail a.s. merupakan 

permulaan untuk melaksanakan ibadah ....

A. S]alat      C. puasa

B. qurban     D. zakat

30. Bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi 

Ismail a.s. adalah ....

A. Masjid Quba    C. Masjidil Aqs]a 

B. Masjid Nabawi    D. Kakbah.

B.		Isilah	titik-itik	di	bawah	ini	dengan	Jawaban	yang	tepat!

1. Ikhlas itu hanya untuk mengharapkan rida dari ....

2. Ikut serta dalam kegiatan gotong-royong membersihkan

     sungai merupakan contoh ikhlas di lingkungan ....

3.  Dua ibadah yang diperintahkan dalam Q.S. Al-Kaus]ar

adalah salat dan ....

4.  Lafal  
َّ

.... dibaca gunnah karena terdapat tanda baca   ِإن
5.  Perilaku kita sebagai pencerminan bahwa Allah Maha 

Mendengar adalah apabila ada orang yang sedang 
berbicara kita harus mau  ....
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6. Allah berjanji, bahwa setiap orang beriman yang berdoa 

dengan sungguh-sungguh pasti akan ....

7. Arti syukur adalah ....

8. Arti zikir adalah ....

9. Salah satu adab dalam berzikir adalah dengan suara yang 

....

10. Mata air yang memancar dari kaki Nabi Ismail a.s. adalah 

....

C. Jawablah	pertanyaan	di	bawah	ini	dengan	benar	!
1. Keuntungan apa saja yang kita peroleh apabila kita menjadi 

orang yang tawaduk?

2. Ungkapkan pendapatmu bagaimana dampak positif bagi 

orang yang selalu berzikir?

3. Bagaimana cara bersyukur atas nikmat dari Allah Swt. yang 

telah diberikan kepada kita? Jelaskan!

4. Bagaimana pengaruh doa bagi kehidupan kita?

5. Buatlah rangkuman kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail !

ِمْيَن.
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال

ّٰ
َحْمُد للِ

ْ
ل

َ
ا


