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STANDAR KOMPETENSI 10:   

Meningkatkan keimanan kepada malaikat. 

 

 

KOMPETENSI DASAR: 

10.1. Menjelaskan arti beriman kepada malaikat. 

10.2. Menjelaskan tugas-tugas malaikat.  
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Kegiatan Pembelajaran  

Di antara bentuk kegiatan pembelajaran (pengalaman belajar) yang bisa dilakukan 
bisa sama seperti ketika mengkaji materi tentang iman kepada Allah. Silahkan 
dilihat kembali di bab 2 dalam buku ini.  
 

 
 
A. Iman kepada Malaikat Allah 

 

Perlu diperhatikan: 

Di bagian sebelumnya (bab 1) sudah diuraikan pembahasan tentang iman kepada 
Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama dan merupakan inti 
dari aqidah atau keimanan dalam Islam. Konsekuensi dari iman kepada Allah 
adalah mengimani malaikat Allah dan mengimani rukun iman lainnya. Tidak 
sempurna iman seorang Muslim jika tidak mengimani malaikat Allah. Mengimani 
malaikat Allah berarti mengakui kekuasaan Allah yang telah menciptakan 
makhluk yang memiliki sifat yang berbeda dengan manusia. Kalau Allah adalah 
Dzat Yang Maha Ghaib, maka malaikat termasuk makhluk yang bersifat ghaib. 
Mengakui keberadaan malaikat yang ghaib akan lebih meyakinkan kita akan 
adanya Dzat Yang Maha Ghaib, yakni Allah Swt. Keberadaan malaikat dapat 
dipahami sebagai perantara antara Allah dengan manusia sebagai makhluk-Nya. 
Manusia sebagai makhluk Allah Swt. yang bersifat material (memiliki bentuk 
materi) , akan sulit berhubungan dengan Allah Swt. yang bersifat non-materi 
(ghaib). Dengan adanya malaikat Allah, Allah Swt. dapat mengkomunikasikan diri-
Nya dengan manusia melalui firman-firman-Nya yang turun kepada manusia 
melalui malaikat-Nya. Begitu juga malaikat memiliki berbagai tugas yang terkait 
dengan aktivitas manusia dalam rangka beribadah atau menyembah Allah Swt. 

 
 
Untuk mengenal atau mengimani malaikat Allah, di bawah ini akan diuraikan 

beberapa masalah yang terkait dengannya, seperti pengertian malaikat Allah, 
pengertian iman kepada malaikat Allah, nama dan tugas malaikat Allah, perbedaan 
malaikat dengan jin dan iblis, dan hikmah beriman kepada malaikat Allah. 

 
 
 

1. Pengertian malaikat Allah 

Kata ‘malaikat’ berasal dari kata malak, bentuk jamaknya adalah malaikah. 
Kata malak memiliki arti ‘risalah’ atau ‘mengemban amanat’. Dari makna tersebut 
malaikat berarti utusan Allah yang dengan patuh dan tunduk mengemban semua 
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amanat Allah yang diberikan kepadanya. Malaikat termasuk makhluk Allah yang 
bersifat ghaib (tidak dapat dijangkau oleh indera manusia). Hanya Allah yang dapat 
mengetahui hakikat malaikat (QS. an-Naml (27): 65). Allah menganugerahkan 
kepada malaikat akal dan pemahaman serta menciptakan bagi mereka naluri untuk 
taat. Allah juga memberi mereka kemampuan untuk berbentuk dengan berbagai 
bentuk serta kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. 

Al-Quran tidak menjelaskan tentang asal-usul penciptaan malaikat, seperti 
penciptaan manusia dan jin. Tentang asal-usul penciptaan malaikat dari nur 
(cahaya) disebutkan dalam hadits Nabi Saw. yang berasal dari ‘Aisyah yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dalam hadits 
tersebut Nabi Saw. bersabda: 

 

ُخِلَقــِت اْلَمــَال ِئَكــُة ِمــْن نـُــْوٍر َوُخِلــَق اْجلَــان ِمــْن َمــارٍِج ِمــْن نَــاٍر َوُخِلــَق آَدُم ِمــْن َمــا 
 ).رواه أمحد ومسلم والرتمذي وابن ماجه عن عائشة(َوَصَف َلُكْم 

 
Artinya: “Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan Adam 
(manusia) sebagaimana telah dijelaskan kepadamu.” (HR. Ahmad, Muslim, at-
Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari ‘Aisyah r.a.).  

 
Hadits di atas menjelaskan asal-usul malaikat, jin, dan manusia yang berbeda-

beda. Karena alasan itulah malaikat dan jin merupakan dua makhluk yang berbeda, 
meskipun keduanya sama-sama makhluk ghaib.  

Walaupun malaikat dikatakan sebagai dzat, tetapi malaikat tidak diberi 
kekuatan membeda-bedakan seperti manusia. Malaikat dalam hal ini lebih 
merupakan kekuatan alam daripada bersifat seperti manusia. Fungsi malaikat 
hanyalah tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah. Malaikat tidak memiliki 
kekuatan untuk menyangkal atau durhaka. Dalam hal ini al-Quran menyatakan:  

 

 )٦:  التحرمي(َن َن َما يـُْؤَمُروْ أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوْ  آمَ  َن اهللاَ ُصوْ َال يـَعْ 

Artinya: “Mereka (malaikat) tidak dapat durhaka kepada Allah dalam hal apa saja 
yang Ia perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa saja yang 
diperintahkan kepada mereka.” (QS. at-Tahrim (66): 6).  

 
 

2. Pengertian iman kepada malaikat Allah 

Setelah kalian memahami arti malaikat selanjutnya kalian dapat memahami 
arti iman kepada malaikat. Mengimani malaikat berarti kalian harus mengakui 
wujud malaikat, meskipun tidak dapat melihatnya. Malaikat memiliki wujud, bukan 
maya (bayangan semu), bukan ilusi (angan-angan), dan bukan pula sesuatu yang 
menyatu dalam diri manusia. Mengimani malaikat juga berarti mengakui 
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keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah dan melaksanakan semua 
perintah-perintah-Nya dan tidak pernah membangkang atau durhaka kepada Allah.  

Dengan demikian, mengimani malaikat Allah berarti meyakini dengan sepenuh 
hati bahwa Allah telah menciptakan salah satu makhluk-Nya yang bernama 
malaikat yang memiliki sifat-sifat tertentu dan tugas-tugas tertentu. Di antara sifat-
sifat malaikat adalah selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah durhaka kepada-
Nya. Adapun di antara tugas-tugas malaikat adalah membagi rizki, menyampaikan 
wahyu, mencabut nyawa, dan lain sebagainya.  
 

3. Perbedaan malaikat dengan jin dan iblis 

Seperti telah disebutkan di atas, kalau malaikat merupakan makhluk yang 
taat kepada perintah Allah, maka ada jenis makhluk yang durhaka kepada Allah, 
yaitu iblis. Al-Quran menyatakan bahwa iblis ini termasuk golongan jin. Dalam hal 
ini Allah Set. berfirman: 

 

َس َكـــاَن ِمـــَن اْجلِـــن فَـَفَســـَق ِإْبِلـــيْ  ِإآل  آا ِآلَدَم َفَســـَجُدوْ ِئَكـــِة اْســـُجُدوْ َوِإْذ قـُْلنَــا لِْلَمَآل 
 ).٥٠:  الكهف(َعْن أَْمِر َربِه 

 
Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah 
kamu kepada Adam”, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan 
jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya.” (QS. al-Kahfi (18): 50).  

 
Menurut Maulana Muhammad Ali salah satu pengertian jin yang digunakan 

dalam al-Quran adalah untuk menunjuk pada makhluk halus yang tidak dapat 
ditangkap oleh indera biasa. Makhluk ini diciptakan dari api, dan tugasnya adalah 
merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Al-Quran menyatakan:  

 

 ).٢٧:  احلجر(ِم ن َخَلْقَناُه ِمْن قَـْبُل ِمْن نَاِر السُموْ آَواجلَْ 

Artinya: “Dan jin, Kami ciptakan dari api yang sangat panas.” (QS. al-Hijr (15): 27). 
 
Berkaitan dengan tugas jin, al-Quran menjelaskan sebagai berikut:  
 

ِمَن اْجلِنِة َوالنـاِس .  الِذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر الناسِ .  ناسِ ِمْن َشر اْلَوْسَواِس اخلَْ 
 ).٦-٤:  الناس(

 
Artinya: “Syetan yang menyelinap yang membisikkan bisikan jahat dalam hati 
manusia, dari golongan jin dan manusia.” (QS. an-Nas (114) :4-6).  
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Sebagaimana halnya manusia, jin juga terkena kewajiban untuk menjalankan 
syariah (QS. al-An’am (6): 130). Adapun rasul yang harus diikutinya adalah seperti 
rasul yang diikuti manusia. Oleh karena itu, di antara jin pun terdapat kelompok-
kelompok yang perangainya baik dan buruk. Sebagian ulama mengatakan bahwa di 
antara golongan jin ini ada yang Muslim dan ada yang kafir (QS. al-Jin (72): 11). 
Hanya saja kebanyakan dari golongan jin ini kafir dan memiliki perangai yang 
buruk. 

Makhluk gaib yang lain adalah yang disebut Iblis dan Syetan. Menurut ahli 
bahasa, kata Iblis  berasal dari kata Iblas yang berarti putus asa dari rahmat dan 
kasih sayang Allah. Seperti telah disebutkan di muka, Iblis diciptakan dari api 
seperti halnya jin. Para ulama mengatakan bahwa Iblis adalah nenek moyang dari 
seluruh syetan. Dari segi bahasa, syetan atau bentuk jamaknya syayatin, memiliki 
arti setiap sesuatu yang keterlaluan, baik dari golongan manusia atau jin. Adapun 
yang dimaksudkan dalam ajaran Islam, syetan adalah sebutan untuk kelompok 
yang keterlaluan dari bangsa jin. 

Iblis yang merupakan nenek moyang syetan adalah makhluk yang akan hidup 
sampai hari kiamat kelak (QS. Shad (38): 80-81). Iblis diberi umur yang demikian 
panjang karena permintaannya kepada Allah. Permintaan ini berkaitan dengan 
peristiwa penolakannya untuk memberikan hormat kepada Adam, sehingga iblis 
dan juga syetan itu dilaknat oleh Allah. Setelah peristiwa itu mereka berjanji untuk 
tidak berhenti mengajak dan menggoda manusia untuk menyimpang dari ajaran 
Allah. Pada saat yang bersamaan disebutkan pula bahwa Iblis juga mempunyai 
keturunan (QS. al-Kahfi (18): 50). 

Sebagaimana Allah mengirimkan malaikat kepada manusia untuk memberikan 
petunjuk dan mengokohkannya, maka Allah juga telah menciptakan syetah bagi 
manusia. Adapun tugas utama syetan ini adalah menggoda dan menjerumuskan 
manusia dalam kehidupan yang sesat. Syetan berusaha menampakkan kepada 
manusia hal-hal yang buruk seolah-olah sebagai perbuatan yang baik. Oleh karena 
tugasnya yang demikian, ketika ada orang yang cenderung dalam dirinya 
melakukan perbuatan negatif, maka keberadaan syetan menjadi semakin kuat.  

Karena demikian kuatnya iblis dan syetan menggoda manusia, Allah menyebut 
mereka sebagai musuh yang nyata. Untuk menghadapi dahsyatnya bujuk rayu dan 
godaan syetan, cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat keimanan kita 
kepada Allah dan malaikat yang senantiasa mengarahkan kepada kebaikan. 
Menanamkan sifat-sifat Ilahiyah dan malakutiyah dalam kehidupan sehari-hari. 
Keimanan akan memberikan cahaya cemerlang dalam jiwa dan memenuhi hati 
nurani dengan nur yang gilang-gemilang. Jikalau hati sudah cemerlang dan jiwa 
sudah bersinar dengan nur keimanan, maka pasti terhapuslah segala macam 
godaan dan rayuan syetan itu. 
 
 

B. Nama dan Tugas Malaikat Allah 

Gambaran malaikat dalam hubungannya dengan manusia oleh al-Quran 
dikaitkan dengan tugas-tugas yang bercorak rohaniah. Tugas-tugas malaikat secara 
umum antara lain adalah: 

Pertama, perantara dalam mengemban wahyu. Tugas malaikat yang paling 
penting dan utama adalah menurunkan wahyu atau risalah Tuhan kepada para 
Nabi. Para Nabi tidak saja melihat malaikat, tetapi juga mendengar suaranya. Oleh 
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karena itu, bagi para Nabi, malaikat merupakan kenyataan yang hakiki. Para Nabi 
kadang-kadang melihat malaikat dalam bentuk manusia dan dalam bentuk yang 
lain. 

Al-Quran mengatakan bahwa malaikat yang mengemban wahyu kepada Nabi 
disebut malaikat Jibril (QS. al-Baqarah (2): 98). Menurut Ikrimah, kata Jibril berasal 
dari kata majemuk Jibr, yang artinya hamba, dan kata il yang berarti Tuhan. 
Dengan demikian Jibril berarti hamba Allah. Malaikat Jibril disebut juga Ruhul-Amin 
atau ruh yang dipercaya (QS. asy-Syu’ara (26): 193-194), atau disebut juga Ruhul-
Quddus atau ruh suci (QS. an-Nahl (16): 102). Malaikat Jibril disebut juga Rasul 
atau utusan, yang dengan perantaranya Allah Swt. menyampaikan firman-Nya 
kepada para nabi dan rasul (QS.  asy-Syura (42): 51). 

Kedua, perantara untuk meneguhkan hati. Tugas malaikat yang seperti ini 
adalah untuk meneguhkan hati hamba-hamba Allah yang tulus. Malaikat juga 
menghibur mereka pada waktu mereka dalam kesusahan. Al-Quran mengatakan: 

 

ميَْ قـُُلوْ  ِئَك َكَتَب ِيفْ أُولٰ   ).٢٢:  اادلة(ٍح ِمْنُه اَن َوأَيَدُهْم ِبُروْ ُِِم اْإلِ

Artinya: “Mereka adalah orang yang Allah telah mengukir iman dalam hati mereka 
dengan Ruh dari dia.” (QS.  al-Mujadilah (58): 22).  

 
Dikatakan juga bahwa malaikat adalah penjaga orang-orang yang beriman, 

baik di dunia maupun di akhirat (QS. Fushilat (41): 30-31). Malaikat diturunkan 
oleh Allah kepada manusia untuk memberi kabar gembira dan dengan itu hatinya 
menjadi tenteram (QS. Ali Imran (3): 125, dan al-Anfal (8): 12). 

Ketiga, perantara untuk menjatuhkan siksaan. Tugas malaikat untuk 
meneguhkan hati orang-orang yang beriman erat sekali hubungannya dengan 
fungsinya untuk melaksanakan hukuman bagi orang yang kafir. Berulang kali al-
Quran menegaskan bahwa ada orang-orang yang tidak mempercayai para nabi dan 
akhirnya mereka mendapat adzab dari Allah Swt. Al-Quran menegaskan: 

 

ـــ ِيفْ  ِإال َأْن يَـــْأتِيَـُهُم اهللاُ َهـــْل يـَْنظُـــُروَن  ِئَكـــُة َوُقِضـــَي اْألَْمـــُر َن اْلَغَمـــاِم َواْلَمَآل ظَُلـــٍل م
 ).٢١٠:  البقرة(

 
Artinya: “Mereka tak menantikan apa-apa selain agar Allah dan malaikat 
mendatangi mereka dalam bayang-bayang awan, dan perkara telah diputuskan.” 
(QS. al-Baqarah (2): 210). 
 
Terkait dengan hal ini Allah Swt. juga berfirman dalam al-Quran: 
 

:  األنفـال( َهُهْم َوأَْدبَـاَرُهمْ َن ُوُجـوْ ِئَكـُة َيْضـرِبـُوْ َن َكَفـُروا اْلَمَآل ى ِإْذ يـَتَــَوىف الـِذيْ َوَلْو تَـر 
٥٠.( 
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Artinya: “Dan seandainya engkau melihat tatkala malaikat mematikan kaum kafir, 
dengan memukul muka dan punggung mereka.” (QS. al-Anfal (8): 50). 

 
Keempat, mendorong berbuat baik. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan 

manusia antara lain adalah karena dorongan para malaikat. Al-Quran menjelaskan 
bahwa peranan malaikat dan syetan adalah untuk mendorong manusia ke arah dua 
jurusan kehidupan yang bertolak belakang. Jika malaikat mendorong manusia ke 
arah kebaikan, maka syetan justeru sebaliknya, mengarahkan manusia untuk 
berbuat sesat. Allah Swt. berfirman: 

 

َهـَذا َفَكَشـْفَنا  َغْفلَـٍة ِمـنْ  َلَقـْد ُكْنـَت ِيفْ . دٌ ِئٌق َوَشـِهيْ آَءْت ُكل نـَْفٍس َمَعَهـا َسـآَوجَ 
 )٢٢-٢١: ق(ٌد َءَك فَـَبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديْ آَعْنَك ِغطَ 

 
Artinya: “Dan tiap-tiap jiwa akan datang beserta (malaikat) penggiring dan (malaikat 
yang menjadi) saksi. Engkau sungguh melupakan ini, tetapi kini tabir yang menutupi 
engkau Kami singkirkan dari engkau, maka pada hari ini penglihatanmu tajam 
sekali.” (QS. Qaf (50): 21-22).  

 
Kelima, mencatat perbuatan manusia. Terkait dengan tugas malaikat yang ini 

Al-Quran menyebutnya sebagai kiraman katibin atau juru tulis yang mulia. Al-
Quran menyatakan: 

 

 ).١٧:  ق(ٌد  َوَعِن الشَماِل َقِعيْ ِإْذ يـَتَـَلقى اْلُمتَـَلقَياِن َعِن اْلَيِمْنيِ 

Artinya: “(Yaitu) Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang 
duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.” (QS. Qaf (50): 17).  
 
Dinyatakan juga dalam al-Quran: 

 

 ).١٢-١٠:  االنفطار( نَن َما تـَْفَعُلوْ يـَْعَلُموْ .  ِكَراًما َكاتِِبْنيَ . َوِإن َعَلْيُكْم َحلَاِفِظْنيَ 
 
Artinya: “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawal 
pekerjaanmu, yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu), 
mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Infithar (82): 10-12). 

 
Di samping tugas malaikat yang sifatnya umum di atas, ada juga malaikat-

malaikat tertentu dengan tugas-tugas khusus yang diberikan Allah kepada masing-
masing malaikat.  Ada sepuluh malaikat yang kita kenal dengan tugas-tugas 
khususnya, yaitu: 
1. Malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para Nabi. 
2. Malaikat Mikail, tugasnya membagikan rezki. 
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3. Malaikat Israfil, tugasnya meniup terompet pada hari akhir sebagai tanda 
datangnya qiyamat. 

4. Malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. 
5. Malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia. 
6. Malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. 
7. Malaikat Munkar, tugasnya menanyai manusia di alam kubur. 
8. Malaikat Nakir, tugasnya menanyai manusia di alam kubur. 
9. Malaikat Malik atau Zabaniyah, tugasnya menjaga neraka. 
10. Malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga. 
 
 

C. Hikmah Beriman kepada Malaikat Allah 

Memperhatikan tugas-tugas malaikat seperti diuraikan di atas, ada beberapa 
hikmah yang bisa dipetik dari beriman kepada malaikat. Tentunya kalian dapat 
mendiskusikan dengan teman-teman kalian atau dengan siapa saja yang lebih tahu 
tentang hal ini. Untuk membantu kalian dalam hal ini, akan dikemukakan beberapa 
hikmah tersebut, yaitu: 
1. Seseorang akan terhindar dari keragu-raguan tentang kitab suci yang diberikan 

Allah  Swt. kepada para nabi, karena diyakini bahwa semua itu berasal dari 
Allah Swt. 

2. Seseorang akan terhindar dari keputusasaan, karena para malaikat senantiasa 
memberikan semangat dan dorongan kepadanya, baik dalam bentuk pemberian 
rizki, rahmat, memohonkan ampunan, dan memberi kabar gembira. 

3. Seseorang akan menjadi lebih berhati-hati dalam berbuat, karena ada malaikat 
yang mencatat semua perbuatan yang dikerjakan. 
 

Cobalah kalian membaca berbagai buku yang menguraikan pembahasan 
tentang malaikat. Dari bacaan itu kalian tentu dapat mengidentifikasi hikmah-
hikmah lain dari beriman kepada malaikat Allah. Silahkan kalian melakukannya 
dengan mengkonsultasikannya kepada guru kalian! 
 
 

 
Yang penting untuk kalian lakukan adalah: 
 
Kalian harus selalu berhati-hati dalam berperilaku, sebab segala gerak-gerik kalian 
ada yang memantau dan mencatatnya. Jangan mengira apa yang kalian lakukan 
hanya kalian sendiri yang tahu. Allah Swt. Maha Mengetahui segala yang kita 
lakukan. Allah Swt. juga mengutus malaikat-Nya untuk mengawasi segala gerak-
gerik manusia dan mencatatnya untuk nantinya akan diberikan balasannya di 
akhirat. Karena itu, kalian hendaknya lebih banyak berbuat yang baik-baik dan 
sekecil mungkin untuk berbuat yang tidak baik. 
 

 
 

UJI KOMPETENSI 



                                                                         Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 

 
182

A.  Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, atau D! 

 

1. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari: 
A. Tanah                                               B. Api 
C. Air                                                    D. Cahaya 

 
2. Sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia adalah: 

A. Memiliki nafsu                                  B. Makan dan minum 
C. Kemampuan ilmunya                        D. Ketundukan dan kepatuhannya 

 
3. Malaikat yang memiliki gelar Ruhul Amin adalah: 

A. Jibril                                                  B. Mikail 
C. Israfil                                                 D. Izrail 
 

4. Tugas utama malaikat Jibril adalah: 
A. Memberi kabar gembira                      B. Menguatkan hati para Nabi 
C. Menyampaikan wahyu                        D. Memberi peringatan kepada Nabi 
 

5. Mengapa iblis dilaknat oleh Allah: 
A. Durhaka kepada Allah                                   
B. Ingkar kepada Allah 
C. Menjerumuskan manusia pada kesesatan   
D. Menolak sujud kepada Adam 

 
6.  Malaikat yang bertugas menanyai manusia dalam kubur adalah ... 
 A. Raqib dan Atid    B. Malik  
 C. Israfil      D. Munkar dan Nakir 
 
7.  Dalam hadits Nabi Saw. dijelaskan bahwa malaikat diciptakan oleh Allah dari ... 
 A. Tanah liat     B. Udara 
 C. Nur      D. Api 
 
8.  Dijelaskan dalam al-Quran bahwa iblis itu dari bangsa ... 
 A. Manusia     B. Jin 
 C. Binatang     D. Malaikat 
 
9.  Yang dimaksud kelompok yang keterlaluan dari bangsa jin adalah ... 
 A. Ifrit      B. Iblis 
 C. Syetan     D. Binatang buas 
 

10. Di antara sifat-sifat malaikat ditegaskan dalam al-Qur’an, misalnya  َْن اهللاَ َال يـَْعُصو 
نَ ْؤَمُروْ َن َما يُـ أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوْ  آمَ  . Ayat ini terdapat dalam al-Quran surat ... 

 A. At-Tahrim     B. Al-Kahfi 
 C. Al-Hijr     D. An-Nas 
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B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Malaikat diciptakan oleh Allah dari ... sedangkan Iblis diciptakan dari ... 
2. Malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia adalah... dan ... 
3. Fungsi malaikat adalah mengarahkan manusia pada perbuatan ... sedangkan 

iblis/syetan pada perbuatan... 
4. Malaikat yang bertugas membagi rizki adalah … 
5. Sedang malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah … 
 
 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1.  Mengapa iblis dilaknat oleh Allah? 
2.  Jelaskan makna keberadaan Malaikat bagi kehidupan manusia? 
3.  Jelaskan perbedaan antara malaikat dan iblis 
4.  Mengapa kita harus mengimani malaikat Allah? 
5. Tunjukkan dalil al-Quran yang menunjukkan sifat malaikat lengkap dengan 

terjemahnya! 
 
 

D.  Tugas individu dan kelompok! 

1. Untuk tugas individu, carilah dalil naqli dalam al-Quran dan hadits yang 
memperkuat adanya malaikat Allah dan tugas-tugasnya! 

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-temanmu tentang hikmah 
beriman kepada malaikat Allah bagi kehidupan kita dan buatlah laporannya! 
 
 

 


