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STANDAR KOMPETENSI 12:  

Membiasakan perilaku terpuji. 

 

KOMPETENSI DASAR: 

12.1. Menjelaskan adab makan dan minum. 

12.2. Menampilkan contoh adab makan dan minum. 

12.3. Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

STANDAR KOMPETENSI 13:  

Menghindari perilaku tercela. 

 

KOMPETENSI DASAR: 

13.1. Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik. 

13.2. Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik. 

13.3. Menghindari  perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-

hari 
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Setelah kalian mempelajari berbagai sifat dan sikap terpuji yang harus kalian 

wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, pada bagian ini kalian juga akan 
mempelajari tatakrama dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian awal pembicaan 
tentang tatakrama ini, kalian akan mempelajari bagaimana seharusnya kalian 
makan dan minum. Meskipun makan dan minum ini merupakan kebutuhan pokok 
dan naluriah manusia, Islam memberikan aturan yang harus dipegangi agar 
manusia dapat memenuhi kebutuhan ini dengan benar. 

Inilah di antara kesempurnaan Islam yang mengatur semua aspek kehidupan 
manusia, termasuk dalam hal makan dan minum. Masalah makan dan minum 
diatur oleh Islam agar umat Islam dapat melakukannya sesuai dengan aturan 
agama. Tatakrama seperti itu diatur agar manusia tidak seperti makhluk lain 
(binatang) yang bisa saja semaunya dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. 

Pada uraian selanjutnya di bagian ini juga akan diuraikan beberpa bentuk 
perilaku tercela yang harus dihindarkan dari kehidupan kalian sehari-hari. Pada 
bagian ini akan diuraikan dua bentuk perilaku tercela tersebut, yakni pendendam 
dan munafik.  
 
 

A. Tatakrama dalam Makan dan Minum 
 
 

 
Perlu diperhatikan 

Makan dan minum merupakan di antara kebutuhan pokok manusia yang mesti 
dipenuhi setiap hari. Ada manusia yang mengatur makan dan minum ini dengan 
disiplin, misalnya dengan menetapkan waktu-waktu khusus untuk makan dan 
minum. Namun, ada juga yang tidak mengatur dengan waktu-waktu khusus 
seperti itu.  Islam memang tidak memberikan aturan yang rinci tentang makan 
dan minum ini hingga sampai waktu-waktunya, jenis-jenisnya, dan lain-lainnya. 
Namun al-Quran dan hadits Nabi Saw. memberikan aturan yang umum dalam 
hal tersebut. Di dalam Islam, makan dan minum meskipun merupakan 
kebutuhan naluriah manusia, juga dapat bernilai ibadah. Salah dalam makan 
dan minum juga dikenai dosa, bahkan sanksi hukum. Karena itu, makan dan 
minum perlu mengikuti aturan, sehingga semuanya akan benar-benar bermakna 
dan memiliki nilai tambah (bernilai ibadah) bagi manusia. Di sinilah arti penting 
dari mempelajari aturan makan dan minum. Tatakrama dalam makan dan 
minum merupakan bagian dari bentuk akhlak mulia yang harus diikuti oleh 
setiap Muslim. Untuk itu, silahkan kalian mengikuti uraian di bawah ini. 

 

 
 

 
1. Prinsip-prinsip makan dan minum dalam Islam 
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Masalah makan dan minum tidak lepas dari perhatian Islam. Melalui berbagai 
haditsnya, Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana tatakrama dalam makan dan 
minum. Di antara tatakrama makan dan minum yang prinsip dan perlu 
diperhatikan adalah: 
a. Mencuci tangan sebelum makan dan sesudahnya untuk menjaga kesehatan. 
b. Membaca basmalah dan berdoa sebelum makan atau minum dan membaca 
hamdalah sesudahnya. Nabi Saw. bersabda: 

 

َنِسـَى َأْن يُـْذَكَر اْسـَم اِهللا تـََعـاَىل  َفِإنْ , ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فَـْلَيْذُكِر اْسَم اِهللا تـََعاَىل 
  ).رواه الرتمذى وأبو داود(بِاْسِم اِهللا   َأولُُه َوآِخرُُه : ِىف َأوِلِه فَـْليَـُقلْ 

  
Artinya: “Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah menyebut 
asma Allah Ta’ala. Jika lupa menyebut asma Allah Ta’ala pada permulaannya, 
maka hendaklah ia mengucapkan: “Dengan asma Allah pada awal dan akhirnya”.” 
(HR. at-Tirmidzi dan Abu Daud). 

 
Adapun doa yang dibaca sebelum makan dan minum adalah: 

 

 . النارِ اَللُهم بَارِْك لََنا ِفْيَما َرَزقْـتَـَنا َوِقَنا َعَذاَب 
Artinya: “Ya Allah berkahilah kami dalam rizki yang telah Engkau limpahkan 
kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa  neraka.” 
 
Dalam hadits yang lain Nabi bersabda: 
 

الطَعاَم َوَرَزقَِنْيـِه ِمـْن َغـْريِ َاحلَْْمُد لِلِه الِذى َأْطَعَمِىن َهَذا : َمْن َأَكَل َطَعاًما فَـَقالَ 
َم ِمْن َذنِْبِه  ٍة ُغِفَر َلُه َما تـََقدِوَال قـُو رواه الرتمذى وأبو داود(َحْوٍل ِمىن.(  

  
Artinya: “Barang siapa makan suatu makanan lalu mengucapkan: “(Segala puji 
bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan melimpahkannya kepadaku 
tanpa ada upaya dan kekuatan dariku)”, niscaya akan diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu.” (HR. at-Tirmidzi dan Abu Daud). 
  
Doa yang biasa dibaca setelah makan atau minum: 
 

 ).رواه أبو داود(َلَنا ِمَن اْلُمْسِلِمْنيَ َاحلَْْمُد لِلِه الِذى َأْطَعَمَنا َوَسَقانَا َوَجعَ 
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Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta 
menjadikan kami Muslim.” (HR. Abu Daud). 

 
c. Makan dan minum hendaknya menggunakan tangan kanan. Amr bin Abi 
Salamah berkata: “Rasulullah Saw. mengajarkan kepada saya, bacalah bismillah, 
dan makanlah dengan tangan kananmu dan dari yang dekat-dekat kepadamu.” 
(HR. al-Bukhari dan Muslim). 

d. Selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik serta tidak 
berlebih lebihan. Dalam QS. al-Maidah (5): 88 Allah Swt. berfirman: 

 

 
 

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 
telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-Nya. (QS. al-Maidah (5): 88). 
 
Dalam QS. al-Baqarah (2): 172 Allah Swt. berfirman: 
 

 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik 
yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar 
hanya kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. al-Baqarah (2): 172). 
 
Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman: 

 

َال  ’اۤ ِإنــها َوَال ُتْســرِفـُوْ ا َواْشــَربـُوْ َنــَتُكْم ِعْنــَد ُكــل َمْســِجٍد وَُكلُــوْ ا زِيْـ َءاَدَم ُخــُذوْ  يَــاَبِينْ 
  ).٣١: األعراف( حيُِب اْلُمْسرِِفْنيَ 

 
Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki 
masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-A’raf (7): 31). 
 
Baca juga QS. an-Nahl (16): 14, Thaha (20): 81, dan al-An’am (6): 141. 

e. Jangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan. Baca al-Quran 
surat al-Baqarah (2): 173, al-Maidah (5): 3, dan al-An’am (6): 145. 
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f. Tidak menghembuskan nafas atau meniup makanan atau minuman. 
g. Tidak terlentang ketika makan dan minum, dan juga tidak makan dan minum 
sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Makan dan minumlah dengan duduk. 
Anas r.a. berkata: “Saya melihat Rasulullah Saw. duduk di atas bokongnya dan 
menegakkan lututnya ke atas sambil makan kurma.” (HR. Muslim). 

h. Dilarang menghina makanan yang akan dimakan atau minuman yang akan 
diminum. 

i. Makan hendaknya dimulai dari bagian yang pinggir, lalu ke tengah, hingga habis. 
j. Jangan minum sekaligus hingga habis. Nabi bersabda: “Jangan kamu minum 
sekaligus bagaikan unta, tetapi minumlah dua atau tiga kali …” (HR. at-Tirmidzi). 

 
 
2. Mempraktekkan makan dan minum 
 

Dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian harus benar-benar dapat 
menunjukkan cara yang baik dalam makan dan minum. Aturan atau tatakrama 
yang sudah diuraikan di atas hendaknya kalian perhatikan dan kalian praktekkan 
ketika kalian mengkonsumsi makanan dan minuman. 

Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian mengkonsumsi 
makanan dan minuman, di antaranya adalah sebagai berikut: 
a. Yang paling pokok kalian harus memilih makanan dan minuman yang halal. 

Sekarang ini banyak beredar di tengah-tengah masyarakat berbagai jenis 
makanan dan minuman. Di antaranya ada yang halal dan di antaranya juga ada 
yang haram. Jangan sekali-kali kalian mendekati makanan dan minuman yang 
haram, apalagi sampai mengkonsumsinya. 

b. Setelah itu kalian juga harus memperhatikan kualitas makanan dan minuman 
itu. Kalian seyogyanya memilih makanan dan minuman yang benar-benar 
berkualitas, misalnya dari segi gizinya, vitaminnya, kandungan kalorinya, dan 
tidak membahayakan jika dikonsumsi. Makanan yang berkualitas tidak harus 
makanan yang mahal atau yang dijual di supermarket. Makanan-makanan yang 
masih asli yang dihasilkan langsung oleh petani lebih baik kalian pilih, sebab 
belum bercampur dengan kandungan kimia atau yang lain. Memilih daging juga 
harus hati-hati. Di samping harus memilih daging dari jenis binatang yang halal, 
kalian juga harus memperhatikan proses penyembelihan dan proses 
pengolahannya. Bisa saja binatang yang halal bisa menjadi haram jika proses 
penyembelihannya salah atau proses pengolahannya tidak higienis dan 
bercampur dengan benda haram. Untuk minuman yang paling baik adalah air 
putih, baik yang sudah di masak atau yang sudah diolah menjadi air mineral 
yang bebas kuman. 

c. Di zaman modern seperti sekarang banyak jenis makanan dan minuman yang 
bermerek “wah” namun sebenarnya kualitasnya tidak baik, bahkan ada yang 
diragukan kehalalannya. Karena itu, kalian jangan terlalu tergiur dengan merek 
makanan dan minuman yang pada akhirnya malah dapat membahayakan 
kesehatan kalian. Makanan dan minuman yang sehat dapat menyehatkan badan 
kalian, tetapi sebaliknya makanan dan minuman yang tidak sehat juga dapat 
membahayakan badan kalian. 

d. Jika kalian mendapatkan kesulitan dalam memilih makanan dan minuman yang 
halal, misalnya ketika kalian mau jajan  (membeli di warung), maka usahakan 
memilih warung yang Islami (dijual oleh orang Islam) atau warung yang jelas-
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jelas bukan milik orang non-Muslim. Untuk memantapkan kalian agar terhindar 
dari keraguan mengenai keharaman makanan dan minuman yang kalian 
konsumsi, maka kalian harus memuilai makan dan minum dengan membaca 
basmalah dan meyakini bahwa yang dimakan dan diminum itu adalah barang 
halal. 
Itulah beberapa cara yang dapat kalian lakukan dalam hal makan dan minum, 

jika kalian benar-benar ingin mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal 
dan thayyib (baik dan bergizi). Silahkan kalian mencoba mempraktekkan hal 
tersebut. Tentu saja masih ada cara lain untuk memenuhi tuntutan tersebut. 
Silahkan kalian mempelajarinya, sehingga kalian mendapatkan cara-cara yang lebih 
praktis, misalnya kalian langsung menanyakan kepada orang yang memberi 
makanan kepada kalian atau yang menjualnya. Namun, untuk melakukan hal ini 
mungkin agak berat dan bisa jadi akan beresiko bagi kalian.  

 

 

MUTIARA KISAH 

Suatu saat Nasruddin mendengar ada sebuah desa yang warganya 
terkenal pelit semua. Ia ingin mencoba dan merasakannya sendiri. 

Pada suatu hari Nasruddin pun pergi ke desa tersebut. Ketika tiba di desa 
itu, Nasruddin lalu menuju ke sebuah rumah di desa itu untuk meminta air 
minum. Segera si pemilik rumah keluar dengan membawa segelas susu. Setelah 
meminum susu itu dan mengucapkan terima kasih Nasruddin pun berkata 
kepada si pemilik rumah: “Saudaraku! Aku mendengar, kalian para warga desa 
ini terkenal sebagai orang yang sangat pelit. Tetapi, ternyata kalian orang yang 
dermawan. Aku minta air minum, tetapi kamu beri air susu!” 

Sambil tersenyum si pemilik rumah berkata: “Andaikan air susu yang kau 
minum tadi tidak kejatuhan tikus, tentu tidak akan kami berikan kepadamu!” 
Betapa marah si Nasruddin mendengar ucapan si pemilik rumah tersebut. Ia 
pun lalu membuang gelas yang ada di tangannya ke tanah. Melihat ulah si 
Nasruddin, pemilik rumah pun berseru: “Hai tamu tidak tahu diri! Jangan kau 
buang gelas tempat kencing anak perempuanku itu!” 

 

 
 

 
 

A. Menghindari Perilaku Pendendam dan Munafik 
 

Perlu diperhatikan: 

Seperti halnya dua sifat tercela sebelumnya (egois dan pemarah), sifat 
pendendam dan munafik juga merupakan dua sifat tercela yang sangat 
berbahaya, terutama bagi seorang Muslim. Sifat pendendam dan munafik ini 
tanpa kita sadari terkadang sudah ada dalam diri kita dan bahkan sudah kita 
lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan nyata kita dapat 
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mengidentifikasi kedua sifat ini pada diri seseorang melalui perbuatannya. Sifat 
dendam akan muncul ketika seseorang merasa diperlakukan tidak baik atau 
merasa dirugikan oleh orang lain, yang kemudian mendorongnya untuk 
berusaha membalas dengan perbuatan yang sama atau bahkan lebih kejam dari 
apa yang diterimanya. Sedang sifat munafik akan muncul pada diri seseorang 
setiap saat ketika dia mendapat kesempatan, tanpa terikat oleh tempat dan 
waktu tertentu. Sebagai seorang Muslim, kita harus berusaha sekuat tenaga kita 
untuk menghindarkan diri dari dua sifat tersebut. Agar kita dapat terhindar dari 
kedua sifat ini, maka kita harus mewaspadai semua perilaku kita yang dapat 
menjurus pada munculnya dua sifat itu dalam diri kita. Karena itulah, 
memahami kedua sifat ini beserta bahaya-bahayanya sangatlah penting bagi 
kita.  

 

 
 

1. Sifat pendendam 

a. Pengertian dendam 

Menurut pengertian bahasa dendam adalah berkeinginan keras untuk 
membalas suatu kejatahan atau lainnya. Orang yang menaruh keinginan keras 
untuk membalas kejahatan yang dilakukan orang lain terhadapnya disebut 
pendendam. 

Orang yang dendam selalu berkeinginan untuk mencelakakan orang lain yang 
dianggap pernah berbuat tidak baik terhadapnya. Tindakan ini muncul karena 
kurangnya keyakinan terhadap takdir atau keputusan Allah Swt. terhadapnya. 
Karena itu, ketika orang lain berbuat tidak baik terhadapnya, misalnya 
mencelakakannya atau menjatuhkannya dari kedudukannya, ia juga akan 
mencelakakan atau menjatuhkan orang itu sebagai balas dendam. 
 
 

b. Akibat negatif sifat pendendam dalam kehidupan 

Orang yang pendendam tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dari 
sifatnya itu, sebaliknya malah selalu membawa kerugian. Di tengah-tengah 
masyarakat, orang yang pendendam akan selalu dibenci dan dikucilkan, sehingga 
pergaulannya menjadi sangat sempit. Pergaulan yang sempit juga akan 
mempersempit kesempatan untuk mendapatkan rizki (keuntungan). Orang yang 
pendendam juga akan mendapatkan murka dari Allah Swt., karena orang ini tidak 
rela terhadap keputusan Allah Swt. terhadapnya. 

Orang yang pendendam, jiwanya tidak akan pernah tenteram, tetapi selalu 
gelisah. Sebelum melakukan pembalasan, jiwanya selalu bergejolak dan terus 
berpikir kapan dan bagaimana akan melakukan pembalasan. Jika dia telah 
melakukan pembalasan, jiwanya belum tentu tenteram, karena dia masih berpikir 
tentang kemungkinan yang terjadi akibat balas dendamnya. Dia terus berpikit 
tentang kemungkinan akan adanya balas dendam dari orang yang dibalasnya, atau 
dari keluarga orang tersebut. 
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c. Cara menghindari pendendam 

Dendam adalah kehendak nafsu, bukan kehendak akal sehat dan sekali-kali 
bukan kehendak agama. Agama sangat membenci orang yang pendendam dan 
sebaliknya menyintai orang yang pemaaf. Karena itulah, sifat pemaaf menjadi obat 
yang paling mujarab dari sifat dendam ini. Pemaaf merupakan perintah agama, 
bukan kehendak nafsu. Allah Swt. berfirman: 
 

 ).٢٢: النور(ٌم ٌر َرِحيْ َغُفوْ  َلُكْم َواهللاُ  َن َأْن يـَْغِفَر اهللاُ َأَال حتُِبـوْ  اۤ ا َوْلَيْصَفُحوْ َوْليَـْعُفوْ 
 

Artinya: “Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu 
tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (QS. an-Nur (24): 22). 
 

Allah Swt. juga berfirman: 
 

  َعـِن النـاِس َواهللاُ  اْلغَـْيَظ َواْلَعـاِفْنيَ ِء َواْلَكـاِظِمْنيَ ِء َوالضراۤ َن ِيف السراۤ َن يـُْنِفُقوْ الِذيْ 
  ).١٣٤: آل عمران( حيُِب اْلُمْحِسِنْنيَ 

 
Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang 
maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 
(kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. 
Ali ‘Imran (3): 134. 
 
Sifat dendam harus kita buang jauh-jauh dan kita ganti dengan sifat yang 

sebaliknya, yakni kita berupaya untuk membuat orang lain bahagia. Seorang 
Muslim yang baik akan selalu menebar keahagiaan, ketenangan, dan persahabatan 
di mana pun dia berada. Membuat orang lain bahagia dengan cara yang dihalalkan 
merupakan kewajiban agama Islam, sehingga lingkungan umat Islam akan selalu 
diliputi dengan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, dan penuh dengan 
persahabatan. Dalam hadits Nabi ditegaskan: “Siapa pun yang berjumpa dengan 
saudara Muslimnya dan membuatnya bahagia dengan sesuatu yang disukai Allah, 
Allah akan membuatnya bahagia pada hari kiamat.” (HR. Ahmad). 
 
 

2. Sifat munafik 

a. Pengertian munafik 

Dalam bahasa Arab kata munafik sebenarnya bukan merupakan kata sifat, 
sebagaimana yang dipahami dalam bahasa Indonesia, tetapi kata ini digunakan 
untuk menunjuk pada orang atau pelakunya. Kata yang tepat untuk menyebut 
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perbuatan orang munafik adalah nifaq. Namun, sudah disepakati bahwa yang 
dimaksud dengan munafik dalam bahasa Indonesia adalah sama seperti nifaq dalam 
bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, munafik diartikan berpura-pura percaya 
atau setia kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. 
Munafik juga diartikan suka (selalu) mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan 
perbuatannya, atau dalam bahasa praktisnya adalah bermuka dua. 

Munafik merupakan penyakit jiwa yang sangat berbahaya baik bagi pelakunya 
maupun bagi orang lain yang dihadapinya. Orang munafik adalah orang yang lain di 
mulut dan lain di hati. Apa yang dikatakan orang munafik berbeda dengan apa yang 
dilakukannya. Orang munafik selalu mengatakan yang baik-baik, yang manis-
manis, dan yang menyenangkan orang lain, tetapi apa yang diperbuatnya tidaklah 
demikian. Dalam pandangan agama Islam, orang munafik adalah orang yang selalu 
menampakkan keimanan tetapi hatinya mengingkari. Dia menjual imannya dengan 
kekufuran. Al-Quran menggambarkan perbuatan orang munafik ini dengan ayatnya: 
 

 ).٨: البقرة( ا ُهْم ِمبُْؤِمِنْنيَ َوبِاْليَـْوِم اْآلِخِر َومَ  ُل َءاَمنا بِاهللاِ َوِمَن الناِس َمْن يـَُقوْ 
 

Artinya: “Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah 
dan hari kemudian”, padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang 
beriman.” (QS. al-Baqarah (2): 8). 
 

Dalam ayat lain ditegaskan: 
 

ـَـا  اۤ ِنِهْم قَـاُلوْ َءاَمنـا َوِإَذا َخلَـْوا ِإَىل َشـَياِطيْ  اۤ ا قَـاُلوْ َن َءاَمنُــوْ َذا َلُقـوا الـِذيْ َوإِ  ا َمَعُكـْم ِإمنِإنـ
  ).١٤: البقرة(َن َحنُْن ُمْستَـْهزِئـُوْ 

 
Artinya: “Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 
mengatakan: “Kami telah beriman.” Dan bila mereka kembali kepada syetan-syetan 
(pemimpin-pemimpin) mereka, mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami sependirian 
dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok.” (QS. al-Baqarah (2): 14). 
 
Demikianlah al-Quran menggambarkan perbuatan orang munafik yang tidak 

bisa dipegang perkataannya. Nabi juga menjelaskan perbuatan-perbuatan orang 
munafik yang sekaligus menjadi ciri khasnya. Dalam sebuah haditsnya, Nabi Saw. 
bersabda: 

َناِفِق َثَالثٌ اٰ 
ُ
متفـق (ِإَذا َحدَث َكَذَب َو ِإَذا َوَعَد َأْخلَـَف َو ِإَذا اْؤُمتِـَن َخـاَن : يَُة ْامل

 ).عليه عن أيب هريرة
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Artinya: “Tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga: bila berkata bohong, bila berjanji 
mengingkari, dan bila dipercaya berkhianat.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah). 
 

Dari ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi, secara rinci dapatlah dijelaskan di 
sini perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang munafik, di antaranya 
adalah: 
1)   Memperlihatkan kepalsuan iman. 
2)   Mereka bersumpah hanya sebagai kedok saja. 
3)   Selalu berbuat kerusakan di muka bumi. 
4)   Selalu menyalahi janji dan berkata bohong. 
5)   Jika dipercaya, mereka berkhianat. 
6)   Suka mencela apa yang ada di hadapannya dan mencela orang lain. 
7)   Mereka malas untuk melakukan shalat dan selalu riya’ (pamer). 
8)   Hidup dalam keragu-raguan dan tidak memiliki pendirian. 
9)   Suka mengadu domba dan bermuka dua. 
10) Suka menyebarkan fitnah dan membuat berita bohong. 
11) Tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan melemparkan tanggung 

jawab kepada orang lain. 
 
 

b. Akibat negatif sifat munafik dalam kehidupan 

Sifat munafik adalah sifat yang sangat tercela dan sangat berbahaya, baik bagi 
pelakunya sendiri karena sewaktu-waktu dicelakai orang lain akibat sifatnya itu, 
bagi orang lain yang selalu dirugikan, maupun bagi agama (Islam) yang ikut dirusak 
akibat sifat tersebut. Bagi umat Islam, orang munafik ibarat musuh dalam selimut, 
karena dengan mulutnya dia selalu menyatakan keislaman dan keimanannya, 
padahal sebenarnya dia selalu berbuat sesuatu yang membahayakan umat Islam. 
Karena itu, kita harus waspada dan berhati-hati menghadapi orang-orang yang kita 
duga termasuk golongan orang munafik. 

Akibat buruk yang lain bagi orang munafik dalam kehidupannya adalah antara 
lain: 
1) Tidak pernah memiliki pendirian yang kuat. 
2) Tidak pernah merasakan ketenteraman dalam hidupnya, karena setiap saat 
hatinya diliputi ketakutan jika sifatnya terbongkar. 

3) Akan dikucilkan dalam pergaulan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. 
 

Di samping akibat-akibat yang akan dirasakannya di dunia, orang munafik 
akan merasakan siksa yang sangat pedih di akhirat. Dalam al-Quran dijelaskan 
bahwa orang munafik ini akan ditempatkan di neraka yang paling bawah, yakni 
neraka yang paling berat siksaannya. Allah berfirman: 
 

 ).١٤٥: النساء(ًرا  ِيف الدْرِك اْألَْسَفِل ِمَن الناِر َوَلْن جتََِد َهلُْم َنِصيْـ ِإن اْلُمَناِفِقْنيَ 
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang 
paling bawah dari neraka. Dan kamu sekalian tidak akan mendapat seorang 
penolong pun bagi mereka.” (QS. an-Nisa’(4): 145). 
 
 

c. Cara menghindari munafik 

Yang dapat kita lakukan untuk menghindari sifat munafik ini adalah dengan 
selalu mewaspadai dan mengawasi tindak tanduknya sendiri, siapa tahu telah 
berbuat sesuatu yang menjurus atau menunjukkan sifat tersebut. Jika mendapati 
bahwa apa yang diperbuatnya ternyata perbuatan munafik, maka segeralah untuk 
meninggalkannya dan perbanyaklah istighfar (minta ampun) kepada Allah atas 
perbuatan munafik tersebut. Dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui 
berbagai aktivitas keagamaan, maka sifat munafik ini lama kelamaan akan 
terhindar dari kehidupan kita. Orang yang disibukkan dengan aktivitas keagamaan 
akan menutup rapat-rapat pintu munafik ini masuk ke dalam relung hatinya.  

 
 

MUTIARA HIKMAH 

Allah Swt. berfirman: “Dan apabila mereka (orang-orang munafik) berjumpa dengan 
orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: Kami telah beriman. Dan apabila 
mereka kembali kepada syetan-syetan mereka, mereka mengatakan: Sesungguhnya 
kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah akan 
(membalas) olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam 
kesesatan mereka. Mereka itulah yang akan membeli kesesatan dengan petunjuk, 
maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. 
Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api 
itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan 
membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan 
buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar). Atau seperti 
(orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan 
kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar 
suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. 
 

 

 

UJI KOMPETENSI 

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

 

1. Maksud dari potongan ayat di bawah ini: 

 اۤ ا َوَال ُتْسرِفـُوْ ا َواْشَربـُوْ وَُكُلوْ 
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A. Larangan memakan makanan yang halal tapi membahayakan. 
B. Keharusan memakan makanan yang halal dan bergizi. 
C. Larangan memakan makanan secara berlebihan. 
D. Dibolehkan mengkonsumsi makanan yang halal meskipun tidak bergizi. 
 

2. Membaca doa sebelum dan sesudah makan atau minum hukumnya: 
A. wajib     B. mubah 
C. sunnah     D. tidak ada ketentuan 
 

3. Doa seperti di bawah ini dibaca ... makan atau minum. 

 ِمَن اْلُمْسِلِمْنيَ َاحلَْْمُد لِلِه الِذى َأْطَعَمَنا َوَسَقانَا َوَجَعَلَنا 

 
A. sebelum    B. menjelang 
C. sesudah    D. di saat 
 

4. Menurut hadits Nabi Saw. makan dan minum dianjurkan ... 
A. dengan tangan kanan 
B. bebas menggunakan tangan mana saja 
C. ditiup dulu agar tidak panas dan berbahaya 
D. memulai mengambil yang tengahnya 

 
5. Berlebihan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman hukumnya: 
A. mubah saja    B. haram 
C. makruh    D. boleh asal yang dimakan halal 
 

6. Orang yang menaruh keinginan keras untuk membalas kejahatan yang dilakukan 
orang lain terhadapnya disebut ... 
A. egois     B. pemarah 
C. penjahat    D. pendendam 

 
7. Di antara akibat negatif yang akan diterima dari sifat dendam adalah ... 
A. mendapatkan murka dari Allah  
B. mendapatkan balasan yang setimpal dari musuhnya 
C. tidak dapat bekerja dengan tenang 
D. akan ditakuti orang lain 

 
8. Suatu sifat yang menjadi obat paling mujarab dari sifat dendam adalah ... 
A. sifat qanaah    B. sifat tawakkal 
C. sifat pemaaf    D. sifat sabar 

 
9. Orang yang selalu menampakkan keimanan tetapi hatinya mengingkarinya 
disebut orang yang ... 
A. pembohong    B. takabur 
C. kafir     D. munafiq 

 
5. Menurut salah satu ayat al-Quran orang munafiq berada di neraka ... 
A. yang lebih ringan dari pada nerakanya orang musyrik 
B. yang paling ringan 
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C. yang paling berat 
D. yang paling bawah 
 

 

B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Sebelum makan atau minum disunnatkan membaca ... 
2. Menghembuskan nafas atau meniup makanan atau minuman hukumnya ... 
3 Di antara hal yang dapat menghindarkan seseorang dari bersifat pendendam 
adalah ... 

4. Salah satu sifat tercela yang sangat membahayakan keutuhan umat Islam adalah 
... 

5. Selalu menyalahi janji dan berkata bohong merupakan salah satu ciri dari ... 
 
 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 
 
1. Tuliskan lafazh doa yang dibaca sebelum makan beserta artinya! 
2. Jelaskan tiga tanda-tanda orang munafiq menurut hadits Nabi Saw.! 
3. Sebutkan satu ayat al-Quran yang menjelaskan tentang sifat orang munafiq! 
4. Sebutkan beberapa akibat buruk dari sifat pendendam! 
5. Terjemahkan ayat al-Quran berikut ini: 

 الِذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السرۤاۤ◌ِء َوالضراِء َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن الناسِ 
 
 
D.  Proyek! 
 
1. Sebagai tugas individu, kumpulkan beberapa dalil dari al-Quran dan hadits yang 
menunjukkan tanda-tanda dan akibat dari sifat munafiq! 

2. Diskusikan bersama teman-teman kalian akibat buruk dari dua sifat tercela 
(pendendam dan munafiq) dalam kehidupan kalian sehari-hari, misalnya di 
sekolah! 

 
 
 


