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2   AQIDAH/KEIMANAN 

 
 
 
 

 

 

STANDAR KOMPETENSI 2:   

Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah. 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR: 

2.1. Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah. 

2.2. Menyebutkan nama-nama Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para 

Rasul. 

2.3. Menampilkan sikap mencintai al-Quran sebagai Kitab Allah. 
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Di buku 1 sudah diuraikan dua dari sistem atau rukun iman yang enam, yaitu 

iman kepada Allah dan iman kepada malaikat Allah. Dalam urutan rukun iman, 
dua rukun iman ini merupakan rukun iman yang pertama dan kedua. Dua rukun 
iman ini sudah diuraikan secara rinci mulai dari pengertiannya hingga dasar-
dasarnya di buku 1.  

Di buku 2 ini akan diuraikan dua rukun iman lagi, yakni rukun iman yang 
ketiga dan keempat. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah, 
sedang rukun iman yang keempat adalah iman kepada rasul Allah. Rukun iman 
yang ketiga akan diuraikan dibagian ini dan rukun iman yang keempat akan 
diuraikan di bagian selanjutnya (bab 7). 
 
 
 

A. Iman kepada Kitab-kitab Allah 

 

Perlu diperhatikan: 

Iman kepada kitab Allah merupakan konsekuensi logis atau sebagai akibat lanjut 
dari keimanan kepada Allah Swt. Artinya, seseorang yang mengimani adanya 
Allah Swt. harus juga mengimani adanya kitab-kitab-Nya yang diturunkan kepada 
manusia melalui perantaraan para nabi dan rasul-Nya. Kitab-kitab Allah ini berisi 
kumpulan wahyu Allah yang berisi pesan-pesan Allah Swt. yang harus dipegangi 
oleh manusia dalam rangka mengisi kehidupan dunianya yang dapat dijadikan 
sarana untuk mencapai suatu kebahagiaan hidup di dunia ini dan juga 
kebahagiaan hidup yang abadi kelak di akhirat. Dengan memedomani kitab Allah 
ini manusia tidak akan pernah sesat dalam memilih jalan hidupnya, tetapi 
sebaliknya dia akan dapat meniti jalan hidupnya dengan lurus, tepat, dan benar 
sehingga kehidupannya akan teratur dan terarah. 
 

 
 

Untuk mendalami materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, berikut akan 
dibicarakan pengertian iman kepada kitab Allah, kedudukan dan fungsi kitab-kitab 
Allah, dan al-Quran sebagai kitab Allah Swt. yang terakhir sekaligus sebagai kitab 
suci umat Islam. 
 

1. Pengertian iman kepada kitab Allah 

Beriman kepada kitab Allah berarti membenarkan dengan sungguh-sungguh 
apa yang telah difirmankan oleh Allah Swt. dan diwahyukan kepada manusia yang 
dipilihnya secara khusus, yakni para nabi dan rasul, untuk disampaikan kepada 
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manusia pada umumnya sebagai pedoman dalam kehidupannya. Wahyu Allah ini 
kemudian dikumpulkan menjadi lembaran-lembaran atau kitab-kitab suci yang 
dapat dibaca hingga sekarang ini. 

Adapun kata kitab ( ٌِكَتاب), yang memiliki bentuk jamak kutub ( ٌُكُتب), berasal 

dari kata kataba ( ََكَتب). Kataba berarti menulis atau mengumpulkan, dan al-kitab 

(bentuk isim/kata benda dari kataba) berarti tulisan yang lengkap atau kumpulan 
tulisan. Kata al-kitab di dalam al-Quran digunakan untuk menamakan al-Quran 
atau menjadi nama lain dari al-Quran. Allah Swt. berfirman: 

 

 )٢: البقرة( ِه ُهًدى لِْلُمتِقْنيَ ِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيْ ذٰ 

Artinya: “Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka 
yang bertakwa” (QS. al-Baqarah (2): 2).  

 
Kata al-Kitab juga dipakai dalam al-Quran untuk menamakan surat-surat yang 

terdapat di dalam al-Quran. Allah Swt. berfirman: 
 

ُلوْ  َرُسوٌل ِمَن اهللاِ   )٣-٢: البينة( َها ُكُتٌب قَـيَمةٌ ِفيْـ .  ًفا ُمَطهَرةً ُصحُ  يـَتـْ

Artinya: “Seorang rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-
lembaran (shuhuf) yang disucikan (al-Quran), yang di dalamnya terdapat kitab-kitab 
(kutub) yang lurus” (QS. al-Bayyinah (98): 2-3). 

  
Kata al-Kitab juga dipakai untuk menamakan kitab-kitab suci yang diturunkan 

sebelum al-Quran. Allah Swt. berfirman: 
 

َنُكْم َوَمْن  ًدا بـَْيِينْ َشِهيْ  ى بِاهللاِ ا َلْسَت ُمْرَسًال ُقْل َكفٰ َن َكَفُروْ ُل الِذيْ َويـَُقوْ  َوبـَيـْ
  )٤٣: الرعد( ِعْلُم اْلِكَتابِ  ’ِعْنَده

 
Artinya: “Berkatalah orang-orang kafir: “Kamu bukan seorang yang dijadikan Rasul”. 
Katakanlah; ‘Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu, dan antara orang-
orang yang mempunyai ilmu al-Kitab” (QS. ar-Ra’d (13): 43). 

 
Secara umum kata al-kitab juga dipakai dalam al-Quran untuk menamakan 

semua kitab suci, termasuk al-Quran. Allah Swt. berfirman: 
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 )١١٩: آل عمران( َن بِاْلِكَتاِب ُكلهِ َنُكْم َوتـُْؤِمنُـوْ نـَُهْم َوَال حيُِبـوْ ِء حتُِبـوْ َآل أَنـُْتْم أُو ◌ۤ  اَ ه
Artinya: “Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai 
kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya” (QS. Ali ‘Imran (3): 119). 

 
Kitab-kitab Allah dinamakan pula dengan shuhuf (jamak dari kata shahifah) 

yang berarti lembaran-lembaran, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran: 
 

 ُحِف اْألُوْ هٰ ِإن١٩-١٨: األعلى( ىسٰ َم َوُموْ ُصُحِف ِإبـَْراِهيْ .  ىلٰ َذا َلِفي الص( 
 
Artinya: “Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab (shuhuf) yang 
dahulu, yaitu kitab-kitab (shuhuf) Ibrahim dan Musa” (QS. al-A’la (87): 18-19). 

 
 Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim 

disebut dengan nama itu (shuhuf); dalam al-Quran surat ‘Abasa (80) ayat 13 dan 
dalam surat al-Bayyinah (98) ayat 2, al-Quran juga disebut dengan shuhuf. Kata 
shahifah, berasal dari kata shahf, artinya sesuatu yang dibentangkan. Mushhaf 
artinya kumpulan lembaran yang ditulis. Kitab suci umat Islam dinamakan pula 
dengan  Mushhaf al-Quran. 

Jumlah kitab yang diturunkan menurut pendapat yang masyhur ada 104 buah. 
60 buah untuk Nabi Syis, 30 buah untuk Nabi Ibrahim, 10 buah untuk Nabi Musa, 
diturunkan sebelum Taurat. Masih ditambah lagi Taurat untuk Nabi Musa, Zabur 
untuk Nabu Dawud, Injil untuk Nabi Isa, dan al-Quran untuk Nabi Muhammad. 

Dari jumlah 104 buah di atas ada yang membaginya menjadi dua kelompok, 
yaitu shuhuf dan kitab. Disebut shuhuf karena kitab tersebut berupa lembaran-
lembaran, dan dinamakan kitab karena menjadi satu kesatuan dalam kodifikasi 
sebuah buku.  Empat di antaranya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan al-Quran disebut 
dengan kitab, sedang seratus lainnya disebut dengan shuhuf.  

Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa A.s. Terkait dengan ini Allah Swt. 
berfirman dalam surat al-Maidah (5) ayat 44: 

 

 اَن َهاُدوْ ا لِلِذيْ َن َأْسَلُموْ الِذيْ َن ٌر َحيُْكُم َِا النِبيـوْ َها ُهًدى َونـُوْ أَنـَْزْلَنا التـْورَاَة ِفيْـ  ِإناۤ 
 )٤٤: املائدة(

 
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya berisi 
petunjuk kebenaran dan cahaya yang terang, dengan itulah nabi-nabi yang patuh 
(kepada Allah) memutuskan perkara untuk orang-orang Yahudi” (QS. al-Maidah (5): 
44). 

 
Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud A.s. Allah Swt. berfirman: 
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بـُوْ  َب ُرُسٌل ِمْن قَـْبِلَك َجاُءوْ َفِإْن َكذبُِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنْريِ َك فَـَقْد ُكذَناِت َوالزا بِاْلبَـيـ 
 )١٨٤: آل عمران(

 
Artinya: “Jikalau mereka itu mendustakan engkau (Muhammad), maka 
sesungguhnya rasul-rasul sebelummu pun pernah didustakan. Mereka datang 
dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, Zabur, dan kitab-kitab yang 
memberi penerangan” (QS. Ali ‘Imran (3): 184). 

 
Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman: 

َنا َداو  )٥٥: اإلسراء( رًاَد َزبـُوْ ’َوَءاتـَيـْ

Artinya: “Kami telah memberikan Zabur kepada Dawud” (QS. al-Isra (17): 55). 
 

Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa As. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: 
 

يْ  جنِْ َناُه اْإلِ ًقا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن التـْورَاِة َوُهًدى ٌر َومُ ِه ُهًدى َونـُوْ َل ِفيْ َوَءاتـَيـْ َصد
  )٤٦: املائدة( َوَمْوِعَظًة لِْلُمتِقْنيَ 

 
Artinya: “Kami memberikan Injil kepadanya (Isa), di dalamnya berisi petunjuk  dan 
cahaya kebenaran, membenarkan apa yang telah dahulu dari padanya, yaitu Taurat, 
untuk menjadi petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. al-
Maidah (5): 46). 

 
Kitab al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Firman Allah Swt.: 

 

َن َن يـَْعَمُلوْ  الِذيْ ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشُر اْلُمْؤِمِنْنيَ  لِلِيتْ  َذا اْلُقْرَءاَن يـَْهِديْ ن هٰ إِ 
 )٩: اإلسراء( ًراالصاِحلَاِت َأن َهلُْم َأْجًرا َكِبيْـ 

 
Artinya: “Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 
lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang 
mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar ” (QS. al-Isra’ 
(17): 9). 

 
Itulah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul-Nya dan 

disampaikan kepada umatnya untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam 
kehidupannya. Dengan demikian beriman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini 
bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab-Nya kepada para rasul-Nya, untuk 
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menjadi pedoman hidup bagi masing-masing umatnya. Para rasul Allah ini memiliki 
misi yang sama, yaitu mengajarkan petunjuk yang datangnya dari Allah Swt. 
Petunjuk-petunjuk tersebut dibukukan dalam suatu kesatuan yang disebut Kitab 
Suci. 

 
 

2. Kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah 

Sebagai bagian dari suatu sistem kehidupan yang telah direncanakan oleh 
Allah Swt., adanya kitab suci merupakan bagian pokok dari sistem tersebut. Oleh 
karena itu, iman kepada kitab Allah ditempatkan menjadi rukun iman yang ketiga. 
Suatu bagian penting yang tidak saja harus diyakini, melainkan juga patut untuk 
disyukuri. 

Allah Swt. adalah Dzat yang telah menciptakan alam semesta. Dia adalah al-
Khaliq bagi segala makhluk yang ada. Salah satu di antara makhuk ciptaan-Nya 
adalah manusia. Pada manusia inilah Allah Swt. mempercayakan kehidupan di 
alam semesta. Manusia mendapatkan amanat dari Allah Swt. untuk mengatur 
kehidupan di alam ini (khalifah di bumi).  

Karena sifat Rahman dan Rahim-Nya, Allah Swt. tidak membiarkan dan 
melepas begitu saja makhluk ciptaan-Nya tersebut. Untuk kebaikan hidup 
makhluk-Nya,  Allah Swt. memberikan pedoman yang harus dipakai oleh umat 
manusia. Melalui pedoman-pedoman itu, diharapkan keteraturan dan ketertiban 
dapat berlangsung dalam kehidupan umat manusia. Kita tidak bisa membayangkan 
bagaimana jadinya kehidupan manusia kalau mereka tidak diberi pedoman dalam 
menjalankan kehidupannya. Terkait dengan ini Allah Swt. berfirman: 

 

َن َوأَنـَْزَل َمَعُهُم َن َوُمْنِذرِيْ  ُمَبشرِيْ النِبيـْنيَ  مًة َواِحَدًة فَـبَـَعَث اهللاُ َكاَن الناُس أُ 
  )٢١٣: البقرة(ِه ا ِفيْ َما اْختَـَلُفوْ اْلِكَتاَب بِاحلَْق لَِيْحُكَم بـَْنيَ الناِس ِفيْ 

 
Artinya: “Manusia adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai 
pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama 
mereka Kitab dengan benar, supaya ia dapat memberikan keputusan di antara 
seluruh manusia itu perihal perkara yang mereka perselisihkan” (QS. al-Baqarah (2): 
213). 

 
Kalau kita perhatikan, setiap pabrik dalam memproduksi setiap barang hasil 

produksinya, maka akan disertai keterangan atau catatan pada barang tersebut. 
Pada produk rokok misalnya, ada keterangan tertulis bahaya akibat merokok. Kalau 
kita membeli barang elektorik, sejak dari radio, tape, TV, kulkas, komputer, dan 
lain-lainnya, maka kita akan memperoleh buku pedoman atau petunjuk bagaimana 
mengoperasionalkan produk tersebut. Kalau kita salah dalam 
mengoperasionalkannya, maka sudah pasti barang tersebut akan rusak dan bahkan 
hancur.  

Contoh yang lain dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak dari 
kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara, di sana-sini kita mendapati adanya 
pedoman-pedoman yang berupa peraturan-peraturan dan perundang-undangan. 
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Peraturan-peraturan dan perundang-undangan itu adalah untuk kebaikan bersama 
hidup manusia. Kalau di jalan raya tidak dipasang rambu-rambu lalu lintas, apa 
yang akan terjadi? Di samping kesemrawutan dan kekacauan, maka kecelakaan  
pun tidak dapat dihindarkan. 

Demikianlah Allah menurunkan kitab-kitab-Nya melalui perantaraan para nabi 
dan rasul-Nya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah adalah Dzat yang 
mencipta, Dia mengetahui mana yang terbaik untuk manusia. Dia juga mengetahui 
kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia. Kitab-kitab Allah memiliki 
kedudukan sebagai buku pedoman yang berfungsi menjadi petunjuk bagi 
kehidupan umat manusia. 

 
 

3. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar al-Quran sebagai kitab suci umat Islam 
 
 
 
 
 

 
 

Di antara kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt. adalah al-Quran. Kitab ini 
diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kitab suci ini merupakan kitab yang 
terakhir dan menutup serangkaian risalah kenabian. Al-Quran merupakan kitab 
suci yang diturunkan terakhir dan kepada Nabi yang terakhir pula. 

Sebagai kitab suci yang terakhir, wajarlah apabila al-Quran menjadi kitab suci 
yang meluruskan ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya yang telah diselewengkan. 
Allah Swt. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 79: 

 

ا ِبِه لَِيْشتَـُروْ  َذا ِمْن ِعْنِد اهللاِ َن هٰ ُلوْ ِهْم ُمث يـَُقوْ أَْيِديْ َن اْلِكَتاَب بِ َن َيْكُتبُـوْ َوْيٌل لِلِذيْ فَـ  
 )٧٩: البقرة( ًال َمثًَنا َقِليْ 

 
Artinya: “Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab 
dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: “Ini dari Allah”, (dengan maksud) 
untuk memperoleh keuntungan  yang sedikit dengan perbuatan itu” (QS. al-Baqarah 
(2): 79). 
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Pada saat yang sama, al-Quran juga menjadi pemelihara atau penjaga ajaran-
ajaran kitab suci yang turun sebelumnya. Al-Quran menjaga ajaran-ajaran asli yang 
menjadi risalah sekalian para nabi. Dalam surat al-Maidah ayat 48 dinyatakan:  

 

ًقا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ  ُمَصد َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْق 
 )٤٨: املائدة(

 
Artinya: “Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa 
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 
sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu,” (QS. al-Maidah (5): 
48). 
 

Sebagai kitab suci umat Islam, al-Quran juga memberikan petunjuk dan 
kebaikan kepada semua manusia. Di antara petunjuk dan kebaikan itu adalah: 
a. Petunjuk yang menyampaikan kepada segala kebaikan, yang membimbing 

kepada segala kesempurnaan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat (QS. al-
Baqarah (2): 1-2). 

b. Rahmat dengan maknanya yang sempurna, yakni rahmat yang meliputi manusia, 
jin, hewan, yang besar dan yang kecil, yang kafir dan yang mukmin, serta yang 
hidup dan yang mati (QS. Luqman (31): 1-3). 

c. Kesembuhan  yang  sempurna  dan  umum  bagi  semua  penyakit  akal, jiwa, 
hati, kesembuhan dari kekufuran dan kesyirikan, kebingungan dan 
kegoncangan jiwa, kepenatan dan ketakutan, kesombongan dan iri, malas dan 
lemah, serta bakhil dan kezhaliman (QS. al-Isra’ (17): 82). 

d. Cahaya yang menerangi semua kegelapan hati yang menghilangkan segala 
kebodohan jiwa yang menjelaskan segala kebenaran dan rahasia alam (QS. an-
Nisa’ (4): 174). 

e. Nasehat yang mengajak untuk mendapatkan semua keutamaan yang 
menyelamatkan dari segala kehinaan (QS. Yunus (10): 57). 

f. Kabar gembira tentang kebaikan dunia dan akhirat dan kebahagiaan di 
dalamnya (QS. an-Nahl (16): 89). 

g. Kebenaran Tuhan yang ada pada diri-Nya yang menetapkan untuk yang lain-Nya 
dari semua yang benar (QS. al-Isra’ (17): 105 dan al-Maidah (5): 48). 

h. Dzikir kepada Allah Swt. yang menghidupkan hati, mengharumkan ruh saat 
membacanya, dan membersihkan jiwa di kala melaksanakannya  (QS. Shad (38): 
1 dan az-Zukhruf (43): 44). 

i. Kebaikan yang umum bagi semua manusia, jin, dan binatang (an-Nahl (16): 30). 
j. Penjelasan bagi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, yang kepadanya 

tergantung kebahagiaannya di dunia dan akhirat (QS. an-Nahl (16): 89). 
k. Al-Quran adalah ruh yang menjadi sandaran manusia (QS. asy-Syura (42): 52). 
 
 

B. Hikmah Beriman kepada Kitab-kitab Allah 
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Dengan mengimani keberadaan kitab-kitab suci Allah seorang Muslim akan 
mendapatkan banyak hikmah. Di antara hikmah-hikmah yang dapat diperoleh dari 
iman kepada kitab-kirab Allah, khususnya al-Quran, adalah sebagai berikut: 
1. Dengan beriman kepada kitab Allah, seorang Muslim berarti memiliki suatu 

kitab yang berisi wahyu atau firman Allah Swt. yang memiliki kebenaran yang 
mutlak. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang memiliki kebenaran yang 
hakiki (mutlak) selain dari kitab Allah. Mengapa? Karena Kitab Allah berisi 
kumpulan wahyu yang berasal dari Allah Swt. Yang Maha Benar. 

2. Dengan beriman kepada kitab Allah, seorang Muslim dapat menjadikannya 
sebagai pedoman dalam hidupnya. Dengan begitu maka seorang Muslim harus 
mengamalkan isinya dalam kehidupannya di dunia sekarang ini agar 
memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. 

3. Dengan beriman kepada kitab Allah, seorang Muslim juga dapat meyakini 
sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. Kitab suci merupakan 
kumpulan dari wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia. Kitab suci ini 
berisi berbagai informasi yang terkait dengan semua permasalahan yang ada di 
alam semesta ini maupun yang di luar alam semesta. Karena itu, seorang 
Muslim yang beriman kepada kitab suci ini berarti ia telah meyakini bahwa Allah 
Swt. benar-benar Maha Kuasa. Allah Swt. menjelaskan sebagian dari 
kekuasaannya melalui kitab suci tersebut. 

4. Dengan beriman kepada kitab Allah, seorang Muslim dapat mengenal Allah Swt. 
dengan benar. Sebab Allah Swt. sudah menjelaskan tentang diri-Nya dalam 
kitab-kitab-Nya. Di samping itu, dengan imannya, ia dapat melakukan apa yang 
seharusnya dilakukan untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah Swt.  

5. Kitab Allah berisi semua permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia, mulai 
dari informasi tentang hal-hal yang terjadi pada masa lalu, masa sekarang, dan 
masa yang akan datang, dan mulai dari hal yang sangat sederhana (yang dapat 
dilihat dan dilakukan manusia dalam kesehariannya) sampai pada hal yang 
sangat rumit (seperti masalah-masalah ghaib). Dengan beriman kepada kitab 
Allah, seorang Muslim akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang 
berbagai hal yang terkait dengan kehidupannya dan informasi-informasi lain 
yang dibutuhkannya. 

6. Bagi seorang Muslim, meyakini keberadaan al-Quran sebagai kitab Allah akan 
menjadi motivasi untuk membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkan 
isinya dalam kehidupan nyata. Dengan ini maka ia akan mendapatkan berbagai 
ilmu yang bermanfaat baginya, karena al-Quran merupakan sumber dari segala 
sumber ilmu pengetahuan. 

 
Itulah beberapa hikmah atau manfaat yang bisa didapat seorang Muslim yang 

beriman kepada kitab Allah dengan sebenar-benarnya. Tentu saja masih banyak 
hikmah yang lain jika dikaji lebih lanjut. Silahkan kalian mencoba menemukan 
hikmah-hikmah lain dari beriman kepada kitab Allah. 
 

 
Apa yang harus kalian lakukan? 
 
Dalam mengimani adanya kitab Allah ini kalian harus benar-benar yakin bahwa 
kitab Allah itu benar-benar ada, terutama al-Quran yang merupakan kitab suci kita 
umat Islam. Dalam mengimani al-Quran sebagai kitab Allah, kalaian harus 
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menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup kalian dalam bertingkah laku sehari-
hari. Caranya tentu saja bertahap. Pertama-tama kalian harus dapat membaca al-
Quran dengan baik dan benar. Jika sudah baik dan benar bacaan al-Quran kalian, 
selanjutnya kalian berusaha untuk memahami maknanya dengan bantuan kitab-
kitab tafsir (terjemahan al-Quran). Tahap berikutnya kalian harus mengetahui 
isinya. Dan tahap yang paling akhir kalian harus dapat mengamalkan isinya dalam 
kehidupan di dunia sekarang ini. Mulailah segera! Jangan ditunda-tunda! 
  

 
 
 

MUTIARA HIKMAH 

Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada 
Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir 
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari 
kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya” (QS. an-
Nisa’ (4): 136). 

 
Allah juga berfirman: “Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu 

kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-
nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada 
Ibrahim, Isma`il, ishak, Ya`qub dan anak cucunya, `Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan 
Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. Dan (kami telah mengutus) 
rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, 
dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah 
telah berbicara kepada Musa dengan langsung. (Mereka kami utus) selaku rasul-
rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada 
alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan 
adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. an-Nisa’ (4): 163-165). 

 

 
 

PELATIHAN  
 
A.  Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d! 
 
1. Bentuk jamak dari kata kitab adalah: 

A.  kataba         B. kutub 
C.  kuttab     C. katabah 
 

2. Kata al-Kitab yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 2 adalah menunjuk 
kepada : 
A. al-Quran    B.  Injil 
C. Zabur     D.  Taurat 
 

3. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dinamakan: 
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A. Shahifah    B.  Shuhuf 
C. Kutub     D.  Al-Kitab 
 

4. Wahyu Allah ada yang berbentuk kitab dan ada yang berbentuk shuhuf. Arti dari 
kata shuhuf adalah: 
A. bacaan     B. berita 
C. lembaran    D. wahyu 
 

5. Kitab-kitab Allah yang turunkan kepada para rasul-Nya berfungsi sebagai: 
A. kitab suci bagi manusia  B. petunjuk bagi manusia 
C. kumpulan firman Allah  D. kumpulan perintah Allah 

 
6.  Di antara nabi dan rasul yang menerima kitab sekaligus juga shuhuf adalah: 

A. Nabi Adam A.s.   B. Nabi Isa A.s. 
C. Nabi Daud A.s.   D. Nabi Musa A.s 

 
7.  Kitab-kitab Allah disampaikan kepada para nabi dan Rasul-Nya dengan cara: 

A. langsung    B. melalui mimpi 
C. dengan perantaraan malaikat D. Allah memanggil para nabi dan rasul 

 
8.  Kitab Allah yang paling terakhir turun adalah: 

A. Taurat     B. Zabur 
C. Injil      D. Al-Quran 

 
9. Di samping sebagai kitab Allah, al-Quran juga merupakan ... bagi Nabi 

Muhammad Saw. dan umatnya. 
A. informasi yang berharga  B. peringatan 
C. pelajaran    D. mu’jizat 

 
10. Dengan mengimani kitab Allah, hikmah yang didapat seorang Muslim di 

antaranya adalah: 
A. dapat menghafal nama-nama kitab Allah. 
B. dapat menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidupnya. 
C. dapat menjadi rujukan dalam semua kepentingannya . 
D. dapat dapat memperoleh berkah dari mu’jizat al-Quran di hari kiamat kelak. 

 
 
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan tepat! 
 
1. Kata kitab atau kutub artinya adalah ..., sedang kata shahifah atau shuhuf 

artinya ... 
2. Kata shuhuf yang terdapat dalam surat al-Bayyinah ayat 2 menunjuk kepada 

kitab... 
3. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah ... 
4. Di antara kitab Allah yang menjadi petunjuk bagi semua manusia adalah ... 
5. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi ... 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 
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1.  Jelaskan perbedaan antara shuhuf dan kitab! 
2.  Jelaskan fungsi kitab Allah bagi kehidupan umat manusia! 
1. Jelaskan posisi al-Quran di antara kitab-kitab Allah yang lain! 
2. Jelaskan bahwa al-Quran menjadi pembenar! 
3. Jelaskan pula bahwa al-Quran menjadi batu ujian bagi kitab-kitab lainnya! 
 
 
D. Proyek! 

 
1. Untuk tugas individu, siswa harus mencari dan menyalin ayat-ayat yang di 

dalamnya terdapat kata al-kitab, shuhuf, Zabur, Taurat, Injil, dan al-Quran!  
2. Untuk tugas kelompok, diskusikan fungsi-fungsi al-Quran bagi manusia 

berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan buatlah laporannya! 
 


