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Bacalah uraian di bawah ini untuk dijadikan renungan!

Allah Swt. menciptakan makhluk di dunia ini ada dua macam yaitu 

makhluk yang bisa dilihat dan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contoh 

makhluk yang dapat dilihat oleh mata di antaranya adalah manusia, hewan, 

dan tumbuhan. Sementara makhluk yang tidak dapat dilihat atau makhluk 

gaib antara lain malaikat, jin, dan setan. 

Keberadaan malaikat dapat dipahami sebagai perantara antara Allah 

Swt. dan manusia sebagai makhluk-Nya.  Dalam hal ini, sikap kita sebagai 

seorang muslim wajib percaya terhadap makhluk Allah Swt. yang gaib. 

Keyakinan seseorang terhadap adanya malaikat akan menumbuhkan sikap 

dan perilaku yang baik. Jika keyakinannya sudah benar, maka ia malu untuk 

berbuat dosa karena setiap apa ia kerjakan akan diawasi oleh malaikat.

Malaikat sangat patuh dalam menjalankan perintah-perintah dari Allah 

Swt. Mereka selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah Swt. Oleh sebab 

itu, apabila kita beriman kepada malaikat, kita harus merasa malu kepada 

mereka yang selalu memuliakan, patuh dalam beribadah, ikhlas dalam 

beramal saleh, dan selalu mendoakan agar kita mendapatkan ampunan dari 

Allah Swt.

A.  TAFAKUR

K E G I ATA N  1

1. Tulislah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian pada 
buku tulis atau buku tugas dengan bentuk tabel sebagaimana yang 
tertera di bawah ini! 

2. Serahkan pertanyaan tersebut pada teman di samping kalian untuk 
dijawab!
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Perhatikan pantun di bawah ini dan lengkapi bait yang masih kosong!

Jalan-jalan ke rumah Aqil

Pulangnya ke rumah Bayu

…………………………………

Adalah menyampaikan wahyu

Jalan-jalan ke rumah Wawan

Pulangnya membeli pasta

……………………………

Menjaga pintu surga

Jalan-jalan ke rumah Salik

Pulangnya membeli mangga

………………………… 

Menjaga pintu neraka

Setelah pantun di atas dilengkapi dan dibaca ulang, dengan teman se-

kelompok, tuliskan apa pesan dari pantun di atas! 

K E G I ATA N  2

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

Pesan dari Pantun

B.  PANTUN ISLAMI

Pertanyaan JawabanNo.

3.    Jawaban dari teman diutarakan kembali kepada kalian!
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Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk 

Allah Swt. yang diciptakan dari nur Ilahi (cahaya Allah Swt.). Mereka bertugas 

untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah oleh-Nya. 

Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu 

taat kepada Allah Swt. Allah Swt. telah menciptakan berbagai makhluk 

dengan keadaan dan bentuk yang beragam.  Malaikat diciptakan untuk 

mengabdi kepada-Nya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula 

merasa letih. Allah Swt. mengisyaratkannya dalam Q.S. al-Anbiya>/21:19 

1. Dalil Naqli Iman kepada Malaikat Allah Swt.

Dan milik-Nya siapa yang di langit dan di bumi. Dan (Malaikat-Malaikat) 

yang di sisi-Nya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya 

dan tidak (pula) merasa letih.”

ا
َ
 َعْن ِعَباَدِتٖه َول

َ
ِبُرْون

ْ
ا يَْسَتك

َ
ْرِضۗ َوَمْن ِعْنَدٗه ل

َ
ا

ْ
ٰمٰوِت َوال ٗه َمْن ِفى السَّ

َ
 َول

 ۚ
َ

يَْسَتْحِسُرْون

Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Swt. yang 

taat dalam melaksanakan tugas. Mereka yakin bahwa Allah Swt. senantiasa 

mengetahui apa yang sedang dan akan dikerjakan. Malaikat sepenuhnya 

percaya tidak ada satu pun yang luput dari pengetahuan dan pengawasan 

Allah Swt.

Ingin tahu tentang sifat dan perilaku mereka? Mari kita baca uraian 

berikut. 

Sifat dan perilaku malaikat antara lain adalah:

a. Selalu patuh kepada Allah Swt. dan tidak pernah berbuat maksiat 

kepada-Nya.

C.  T[ALAB AL-’ILM
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b. Dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Swt.  Jibri>l  kadang-kadang 

datang kepada Nabi Muhammad Saw. menyamar seperti sahabat yang 

bernama Dihyah al-Kalbi dan terkadang seperti sahabat dari Arab Badui.

c. Tidak makan dan minum. 

d. Tidak memiliki jenis kelamin.

e. Tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Swt.

f. Senang mencari dan mengelilingi majelis zikir.

g. Berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah.

Setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan mengkaji perbedaannya 

dengan sifat jin dan manusia. Sifat-sifat jin antara lain yaitu: a) diciptakan 

dari nyala api, b) makhluk gaib, c) ada yang patuh dan durhaka, d) memiliki 

nafsu, dan e) seperti manusia, mereka makan dan minum. 

Sedangkan sifat manusia antara lain yaitu: a) berasal dari tanah, b) 

makhluk kasat mata, c) seperti jin, ada yang taat dan durhaka, d) memiliki 

potensi biologis, seperti makan dan minum, e) potensi berpikir yang dapat 

berubah, dan f ) memiliki hawa nafsu. 

Malaikat dan jin merupakan dua makhluk yang berbeda. Malaikat 

sebagai zat tetapi tidak diberikan kekuatan membeda-bedakan seperti 

manusia. Malaikat tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Swt. Malaikat 

tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal atau durhaka kepada Allah Swt.

Setelah kalian membaca uraian di atas, untuk mengasah kemampuan, 

ikuti petunjuk berikut ini!

K E G I ATA N  3

Bersama dengan teman satu kelompok, buatlah peta konsep mengenai sifat 
malaikat, jin, dan manusia berdasarkan ayat Al-Qur’an dengan desain yang 
menarik! Tugas dikerjakan pada kertas karton/plano.
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2. Nama dan Tugas Malaikat

Secara umum, tugas malaikat adalah sebagai berikut:

a. menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi.

b. meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Swt. yang tulus.

c. menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat.

d. perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir.

e. mendorong manusia untuk berbuat baik.

Di bawah ini dipaparkan nama malaikat berikut tugasnya:

a. Jibri>l
Jibri>l bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Nama lain 

malaikat Jibri>l adalah Ru>h] al-Quds, Ru>h]  al-Ami>n, dan Namu>s.

b. Malaikat Mi>ka>’il 

Malaikat Mi>ka>’il bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti 

mengatur awan, menurunkan hujan, mengatur angin, dan membagi-

bagikan rezeki. 

c. Malaikat Isra>fil>

Malaikat Isra>fil> bertugas meniupkan terompet (sangkakala) baik saat 

dimulainya hari kiamat maupun saat hari kebangkitan di Padang Mahsyar.

d. Malaikat Izra>’il >

Malaikat Izra>’il> bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik 

manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya.

e. Malaikat Munkar

Malaikat Munkar  bertugas menanya orang yang berada dalam  kubur.

f. Malaikat Naki>r 

Malaikat Naki>r bertugas menanya orang yang berada dalam kubur.

g. Malaikat Raqi>b 

Malaikat Raqi>b bertugas mencatat semua pekerjaan yang baik pada 

setiap manusia sejak aqil balig sampai akhir hayat. 
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h. Malaikat  ‘Ati>d 

Malaikat ’Ati>d  bertugas mencatat semua pekerjaan yang jelek setiap 

manusia sejak aqil baligh sampai akhir hayat.

i. Malaikat Rid]wa>n

Malaikat Rid]wa>n adalah bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan 

penghuni surga.

j. Malaikat Ma>lik

Malaikat Ma>lik disebut juga Malaikat Zaba>niyah adalah bertugas menjaga 

dan mengatur siksa (azab) bagi para penghuni neraka. 

Beriman kepada malaikat Allah Swt. memiliki beberapa hikmah yaitu 

3. Introspeksi Diri sebagai Buah Keimanan kepada 
Malaikat Allah Swt. 

sebagai berikut:

a. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Swt. dengan 

bercermin diri kepada ketaatan malaikat.  

b. Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan perasaan 

diawasi oleh malaikat.

c. Tetap optimis untuk berusaha karena Allah Swt. akan memberi ilmu 

melalui Malaikat Jibri>l dan memberi rezeki melalui Malaikat Mik>a>’il> .

d. Berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Swt. akan 

memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. 

e. Mendorong peningkatan amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan 

akhirat.
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K E G I ATA N  4

Setelah kalian membaca teks di atas bersama dengan teman satu kelompok:

1. Cari dan tulis ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan iman kepada 
malaikat lengkap dengan terjemahannya selain Q.S. Al-Anbiya> /21:19!

2. Tugas dikerjakan pada buku tugas!

4. Mewujudkan Perilaku Beriman kepada Malaikat 
Allah Swt.

Perwujudan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat 

antara lain: 

a. Berperilaku jujur;

b. Patuh dan taat;

c. Ikhlas dalam melaksanakan tugas;

d. Hati-hati dalam berbicara dan bertindak;

e. Berempati pada orang yang membutuhkan bantuan;

f. Menjadi teladan bagi lingkungan sekitar;

g. Selalu berusaha memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik;

h. Menampilkan pribadi yang rendah hati;

i. Selalu berusaha untuk mencari dan memohon hidayah kepada Allah Swt;

j. Menampilkan perilaku bersyukur;

k. Berupaya mencari rezeki yang baik dan juga halal;

l. Memohon kepada Allah SWT untuk diselamatkan dalam menghadapi 

berbagai macam musibah dan hari kiamat;

m. Berusaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian;

n. Memiliki niat yang baik dalam melakukan perbuatan;

o. Berpikir positif;

p. Bekerja keras.
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K E G I ATA N  5

Setelah kalian mempelajari iman kepada malaikat, diskusikan bersama 
dengan teman satu kelompok, bagaimana cara penerapannya dalam 
kehidupan sehari-hari?

Bacalah kisah di bawah ini!

Ha>ru>t  dan Ma>ru>t

Alkisah terdapat dua malaikat yang diutus oleh Allah Swt. turun ke Kota 

Babil. Kota ini terletak di Irak yang merupakan  bekas ibu kota Babilonia Kuno. 

Mereka adalah Ha>ru>t dan Ma>ru>t. Pada masa itu, warga kota diliputi 

kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir.  Negeri yang dipimpin 

oleh Raja Nebukadnezar  mengalami kacau-balau akibat tersebarnya sihir. 

Dampaknya dapat menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri 

bercerai.

Sihir tersebut bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang 

Yahudi setelah menyerang Palestina. Tawanan tersebut mulai memainkan 

sihir saat tiba di Kota Babil. Pada masa itu bangsa Yahudi dikenal sebagai 

bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktikkan ilmu sihir. Pengetahuan 

sihir mereka kuasai. Mereka menakut-nakuti warga Babil dengan membuat 

lingkaran besar sebagai lingkaran sihir.

Untuk menghilangkan ketakutan warga akibat sihir tersebut, diutus 

dua malaikat ke Kota Babil, yaitu Ha>ru>t dan Ma>ru>t. Keduanya diutus untuk 

mengajarkan sihir kepada warga Babil. Mereka mengajarkan sihir bukan 

D. USWATUN HASANAH
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untuk berbuat kejahatan. Sihir yang diajarkan keduanya hanya untuk 

menjelaskan hakikat sihir.

Ha>ru>t dan Ma>ru>t mendatangi warga Babil. Dimulailah tugas mereka untuk 

mengajarkan sihir. Ketika warga mendatangi mereka untuk mempelajari 

sihir, keduanya memperingatkan agar tak menyalahgunakannya untuk 

berbuat syirik. “Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu 

janganlah kamu kafir,” ujar keduanya.

Ha>ru>t dan Ma>ru>t menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir dan cara 

melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat Yahudi. Keduanya pun 

memperingatkan bahwa sihir tidak dapat memberikan manfaat bagi 

manusia.

Tugas Ha>ru>t dan Ma>ru>t selasai.  Mereka pun kembali ke langit. Akan 

tetapi, warga Kota Babil  tak mengikuti peringatan Ha>ru>t dan Ma>ru>t. Mereka 

justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya. 

Semakin rusaklah negeri tersebut.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Ha>ru>t_dan_Ma>ru>t

K E G I ATA N  6

Setelah membaca uraian di atas, apa pendapat atau tanggapanmu terhadap 
kisah di atas?
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1. Pengertian iman kepada malaikat adalah meyakini bahwa malaikat 

diciptakan dari cahaya (nur) dengan tugas-tugas tertentu sesuai perintah  

Allah Swt.  

2. Malaikat memiliki beberapa sifat antara lain yaitu: a) hamba-Nya yang 

mulia, b) menyamar bentuk sesuai kehendak-Nya, c) tidak makan dan 

minum, d) tidak berjenis kelamin, dan  e) tidak pernah berhenti dan letih 

beribadah.

3. Nama-nama malaikat yang wajib diketahui adalah Jibri>l, Mik>a>’il> , Isra>fil>, 

Izra>’il> , Munkar dan Naki>r , Raqi>b , ‘Ati>d , Ma>lik, dan Rid]wa>n.

4. Perwujudan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat antara 

lain: a) memohon hidayah kepada-Nya dan mensyukurinya dengan 

berbagi ilmu kepada orang lain, b) berusaha maksimal untuk memperoleh 

rezeki yang halal,  c) memohon untuk diselamatkan di dunia dan akhirat, 

d) memohon untuk dihindarkan dari siksaan ketika ajal menjemput, e) 

memohon untuk dilapangkan dan diringkankan dari siksa kubur, dan f ) 

mewujudkan niat dan perilaku yang baik.

Keimanan kepada malaikat mendorong kita untuk memiliki 

sikap mawas diri. Sikap ini penting untuk mencapai kebahagiaan dan 

keselamatan hidup. 

K E G I ATA N  7

Mari kita introspeksi diri, perilaku apa yang sudah kita lakukan sebagai 

implementasi dari materi di atas.  Untuk introspeksi diri, isilah kolom berikut 

ini pada lembar kerja yang telah disediakan oleh guru.

E.  IKHTISAR

F.  MUHASABAH
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1. Penilaian Sikap Spiritual 
Nama   : ……………………………………………

Kelas  : ……………………………………………

Semester  : ……………………………………………

Petunjuk:

Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” dengan jujur.

PERNYATAANNO. YA TIDAK

1. Melakukan perbuatan terpuji dalam perilaku 
sehari-hari.

2. Menghindari perbuatan tercela dalam perilaku 
sehari-hari.

3. Membaca hamdalah atas nikmat yang telah 
diberikan Allah Swt.

4. Mengurungkan niat untuk berbuat kejelekan 
kepada orang lain.

5. Membaca istighfar ketika berbuat kedhaliman.

2. Penilaian Sikap Sosial
Nama  : ……………………………………………

Kelas   : ……………………………………………

Semester   : ……………………………………………

Petunjuk: 

Berilah tanda centang (√) pada kolom 4 (selalu), 3 (sering), 2 (kadang-

kadang), atau 1 (tidak pernah) dengan jujur.
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PERNYATAANNO. 4 3 2 1

1. Saya selalu melakukan perbuatan terpuji dalam 
perilaku sehari-hari.

2. Saya selalu menghindari perbuatan tercela 
dalam perilaku sehari-hari.

3. Saya selalu membaca hamdalah atas nikmat 
yang telah diberikan Allah Swt.

4. Saya selalu mengurungkan niat untuk berbuat 
kejelekan kepada orang lain.

5. Saya selalu membaca istighfar ketika berbuat 
kedhaliman.

Keterangan:
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan.
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang 

tidak melakukan.
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan.
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

I. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, dan D.

1. Salah satu sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia 
adalah ....
A.  memiliki nafsu   C.  kemampuan ilmu
B.  makan dan minum  D.  ketaatan dan kepatuhannya

2. Malaikat yang memiliki gelar ru>h] al-qudu>s adalah...

A.  Jibri>l    C.  Izra>’il>

B.  Mik>a>’il     D.  Isra>fil>

G. MARI BERLATIH
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3. Iblis dilaknat oleh Allah Swt karena …
A.   durhaka dan ingkar  kepada Allah Swt.
B.   menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam a.s.
C.   mengajak manusia kepada kesesatan.
D.   merasa dirinya yang lebih sempurna.

4. Berikut ini yang merupakan bentuk perbuatan beriman kepada 
malaikat adalah …
A.   malu melakukan perbuatan buruk secara terang-terangan.
B.   malu melakukan perbuatan buruk bila dilihat orang.
C.   tidak mempunyai malu untuk melakukan perbuatan apa saja.
D.   menjauhi perbuatan yang dilarang agama.

5. Jika ada orang yang memberikan makan kepada fakir miskin maka 
perbuatannya akan dicatat oleh malaikat …
A.  Raqi>b     C.  Munkar
B.  ‘Ati>d     D.  Naki>r 

6. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan 
rasul adalah …

A.   Mik>a>’il>    C.  Jibri>l 

B.   Izra>’il>     D.  Isra>fil>

7. Manusia yang beramal baik akan masuk surga dan yang beramal 
buruk akan masuk neraka. Ketika akan dimasukkan ke neraka, mereka 
akan bertemu dengan malaikat ....

A.  Rid]wa>n    C.  Mik>a>’il>
B.  Ma>lik    D.  Raqi>b 

8. Semua makhluk Allah Swt. di dunia telah diatur oleh-Nya. Malaikat 
yang bertugas memberikan rezeki adalah ...
A.  Ma>lik    C.  Jibri>l

B.  Mik>a>’il>     D.  Izra>’il> 

9. Makhluk Allah Swt. yang diciptakan dari cahaya, tidak mempunyai 
hawa nafsu, dan selalu patuh kepda-Nya adalah ....
A.  Manusia   C.  Jin
B.  Malaikat   D.   Setan
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10. Perhatikan peryataan berikut ini.
a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
b. Sering melakukan perbuatan yang dilarang agama.
c. Tidak sombong.
d. Bangga terhadap prestasi yang diperolehnya.
e. Waspada dan berhati-hati.
f. Tidak percaya diri  terhadap apa yang dilakukan.

Pernyataan yang merupakan fungsi iman kepada malaikat  Allah Swt 
adalah ....

A.  a, b, dan c   C.  d, e, dan f
B.  a, c,dan f   D.  b, d, dan e

1. Jelaskan makna keberadaan malaikat bagi kehidupan manusia!

2. Tuliskan perbedaan manusia, jin dan malaikat!

3. Jelaskan fungsi iman kepada malaikat Allah Swt.!

4. Berikan 2 contoh perilaku beriman kepada malaikat Isra>fil >!

5. Berikan 2 contoh perilaku beriman kepada malaikat Munkar dan 
Naki>r !

II. Jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Bersama dengan teman satu kelompok, buatlah poster bergambar 
mengenai hikmah beriman kepada Malaikat Allah Swt.! 

2. Secara berkelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang, lakukan tugas 
berikut ini.

a. Carilah data atau informasi dari berbagai sumber tentang penjelasan 
iman kepada malaikat Allah Swt!

b. Laporkan dan paparkan hasil penelusuranmu untuk dikemukakan di 
depan teman-temanmu!

3. Tugas individu:

Lakukan wawancara dengan ustadz, kyai, atau tokoh agama mengenai 
ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat. Laporkan hasil wawancara 
tersebut kepada gurumu untuk dikemukakan di depan kelas!

H.  TINGKATKAN KREATIVITASMU
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