
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 3 SMP 1 

Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY  

BAB 

1  AL-QURAN/AL-
HADITS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

STANDAR KOMPETENSI 1:   

Memahami ajaran al- Quran surat At-Tin. 

 

KOMPETENSI DASAR: 

 Membaca QS. At-Tin dengan tartil. 

 Menyebutkan arti QS. At-Tin. 

 Menjelaskan makna QS. At-Tin. 

 
 

STANDAR KOMPETENSI 2:   

Memahami ajaran al-Hadits tentang menuntut ilmu. 

 

KOMPETENSI DASAR: 

2.1. Membaca al-Hadits tentang menuntut ilmu. 

2.2. Menyebutkan arti al-Hadits tentang menuntut ilmu. 

2.3. Menjelaskan makna menuntut ilmu seperti dalam al-Hadits. 



                                                                                Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 3 SMP 2

 
 
 

 

 
 
 

STANDAR KOMPETENSI   

Mengamalkan ajaran al-Qur an/Hadits dalam kehidupan sehari-hari 

 

KOMPETENSI DASAR 

Siswa mampu: 
3. Siswa mampu membaca,  mengartikan, dan menyalin surat Al Qari'ah dan 

Alam Nasyrah 
4. Siswa mampu membaca,  mengartikan, dan menyalin surat Al Bayyinah 
5. Siswa mampu menerapkan hukum bacaan Waqaf 
6. Siswa mampu menerapkan hukum bacaan Idgham 
7. Siswa mampu membaca, mengartikan, dan menyalin hadits tentang 

kebersihan 
 
 
INDIKATOR 

Siswa mampu: 
1. Membaca, mengartikan, dan menyalin surat Al Qari'ah dan Alam Nasyrah 
2. Membaca,  mengartikan, dan menyalin surat Al Bayyinah 
3. Menjelaskan hukum bacaan waqaf dan hukum bacaan idgham  
4. Menjelaskan tanda-tanda waqaf dan mempraktekkan hukum bacaan waqaf 

pada ayat-ayat pilihan 
5. Menjelaskan macam-macam idgham dan mempraktekkannya 
6. Membaca, mengartikan, dan menyalin hadits tentang kebersihan 
 
 

MATERI POKOK 

1. Surat Al Qari'ah dan Alam Nasyrah 
2. Surat Al Bayyinah 
3. Hukum Bacaan Waqaf 
4. Hukum Bacaan Idgham 
5. Hadits tentang Kebersihan 
 

 
Sudah beberapa surat pendek dari al-Quran dan dua buah hadits kalian 

pelajari baik di kelas tujuh (dulu: kelas satu) maupun kelas delapan (dulu: kelas 
dua), begitu juga beberapa hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Di kelas sembilan ini 
kalian juga akan mempelajari beberapa surat pendek lainnya, satu hadits, serta dua 
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hukum bacaan ilmu tajwid. Namun, sebelum kalian mengkaji lebih jauh materi 
tentang al-Quran/Hadits di kelas sembilan ini, ada baiknya kalian mengulang 
kembali apa yang sudah kalian pelajari di kelas tujuh dan delapan. 

Di kelas sembilan ini kalian akan mempelajari tiga surat pendek al-Quran yang 
terdapat dalam juz terakhir (juz 30/Juz ‘Amma), yaitu surat al-Qari’ah, surat Alam 
Nasyrah, dan surat al-Bayyinah. Surat al-Qari’ah berada pada urutan yang ke-101 
dari 114 surat al-Quran, surat Alam Nasyrah berada pada urutan yang ke-94, dan 
surat al-Bayyinah berada pada urutan yang ke-98. Ketiganya merupakan surat 
Makkiyah, yakni surat yang diturunkan di Makkah ketika Nabi Saw. masih 
berdomisili di Makkah dan belum melakukan hijrah ke Madinah. Setelah tiga surat 
pendek itu, kalian akan mempelajari dua hukum bacaan ilmu tajwid, yaitu hukum 
bacaan waqaf dan idgham, dan akhirnya kalian akan mempelajari satu hadits 
tentang kebersihan. Dengan itu semua, diharapkan kalian dapat menambah 
wawasan mengenai isi kandungan al-Quran/Hadits dan sekaligus kalian dapat 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, kalian juga dapat 
menerapkan beberapa hukum bacaan ilmu tajwid dalam bacaan ayat-ayat al-Quran. 
 
 

A. Surat At-Tin 
 
 

Perlu diperhatikan: 

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna 
dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kesempurnaan 
manusia di samping dilihat dari segi bentuk tubuhnya, juga dilihat dari 
kelengkapan potensi yang dimilikinya. Bentuk tubuh manusia secara umum 
lebih sempurna dibandingkan dengan bentuk tubuh makhluk Allah lainnya, 
seperti binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Potensi yang dimiliki 
manusia juga lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. 
Manusia oleh Allah dibekali potensi ruh, akal, insting, dan nafsu. Sedang 
makhluk Allah yang lain tidak memiliki potensi yang selengkap itu. Malaikat, 
misalnya, meskipun pada umumnya lebih mulia dari manusia, namun dari 
segi potensi yang dimilikinya tidak selengkap yang dimiliki manusia. Malaikat 
oleh Allah tidak dibekali dengan nafsu. Sedang binatang oleh Allah hanya 
dibekali dengan ruh, insting, dan nafsu, tetapi tidak dibekali dengan akal. 
Namun demikian, tidak semua manusia mampu menampilkan dirinya sebagai 
makhluk yang sempurna hingga menghadap kepada Tuhannya. Hanya 
sebagian kecil manusia yang mampu bertahan dengan kesempurnaannya, dan 
sebagian besarnya akan mengalami kondisi yang sebaliknya, atau jatuh ke 
dalam posisi yang serendah-rendahnya. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi 
manusia ini, silahkan dikaji surat al-Tin di bawah ini.  

 

Untuk mengkaji surat al-Tin dengan baik, kalian dapat mengikuti langkah-
langkah di bawah, mulai dari membacanya dengan baik dan benar, kemudian 
mengartikannya kata perkata, dan cobalah menyalinnya dengan benar. Setelah 
langkah-langkah itu, kalian coba untuk memahami kandungannya hingga akhirnya 
kalian dapat menyimpulkannya. 
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1. Membaca surat at-Tin 

Agar dapat membaca surat at-Tin dengan fasih dan benar, cobalah kalian 
membacanya dengan pelan-pelan dan hati-hati (tartil) sambil memperhatikan 
harakat (syakal)-nya, panjang pendeknya, dan makhraj (jalan keluar) setiap 
hurufnya. 

 

  ِبْسـِم اِهللا الرْحَمِن الرِحْيـمِ 

ْنَسـاَن ِفـي َأْحَسـِن تـَْقـِويٍم )  ٣(َوَهـَذا اْلبَـلَـِد اْألَِمـيِن )  ٢(َوطُـوِر ِسـيِنيَن )  ١(َوالتيِن َوالزيـُْتوِن  )  ٤(َلَقـْد َخَلْقنَـا اْإلِ
ـُر َمْمنُـوٍن ِإال الِذيَن َءاَمُنوا وَ )  ٥(ثُم َرَدْدنَاُه َأْسَفَل َساِفِليَن  ُبَك )   ٦(َعِمُلوا الصاِلَحاِت فـََلُهـْم َأْجـٌر َغيـْ َفَمـا يَُكـذ

يِن  ٧(بـَْعُد بِالد  ( ُه بَِأْحَكِم اْلَحاِكِميَنَألَْيَس الل)٨-١: التين) (٨.( 
 
Artinya: “1.  Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, 2. dan demi bukit Sinai,  3.  dan 
demi kota (Makkah) ini yang aman,  4. sesungguhnya Kami telah menciptakan 
manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian Kami kembalikan dia ke 
tempat yang serendah-rendahnya, 6. kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 7. 
Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah 
(adanya keterangan-keterangan) itu?  8.  Bukanlah Allah Hakim yang seadil-
adilnya?” (QS. at-Tin (95): 1-8). 

 
 

2. Mengartikan surat at-Tin 

Agar dapat mengartikan surat at-Tin dengan benar maka cobalah perhatikan 
arti dari setiap kata yang ada dalam surat at-Tin tersebut kemudian cobalah untuk 
menghafalkannya. Dengan begitu maka kalian akan dapat mengartikan surat at-Tin 
dengan benar. 

Berikut ini adalah arti masing-masing kata yang ada dalam surat at-Tin: 
 

Demi (buah) Tin   ِينَوالت  
dan demi (buah) Zaitun  ِيـُْتونَوالز  
dan demi bukit Sinai  ََوُطوِر ِسيِنين  
dan demi kota ini yang aman  َِوَهَذا اْلبَـَلِد اْألَِمين  
sesungguhnya Kami telah menciptakan َلَقْد َخَلْقَنا  
manusia   َْنَسان   اْإلِ
dalam ِفي  
bentuk yang sebaik-baiknya  ٍَأْحَسِن تـَْقوِيم  
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kemudian ثُم  
Kami kembalikan dia  َُرَدْدنَاه  
ke tempat yang serendah-rendahnya  ََأْسَفَل َساِفِلين  
kecuali  ِإال  
orang-orang yang beriman ِذيَن َءاَمُنواال  
dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh  َاِلحاتِ َوَعِمُلوا الص  
maka bagi mereka  ْفـََلُهم  
pahala  ٌَأْجر  
yang tiada putus-putusnya  ٍُر َمْمُنون   َغيـْ
maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan 
sesudah itu 

ُبَك بـَْعدُ  َفَما ُيَكذ  

terhadap hari pembalasan  ِينبِالد  
bukankah Allah  ُهأَلَْيَس الل  
Hakim yang seadil-adilnya  َبَِأْحَكِم اْلَحاِكِمين  

 

3. Menyalin surat at-Tin 

Salinlah surat at-Tin di buku (kertas) kalian dengan memperhatikan setiap 
kata dan tanda baca (syakal) yang ada. Kemudian teliti lagi sebelum kalian 
menyerahkannya kepada guru kalian. 

 
4. Memahami kandungan surat at-Tin 

Surat at-Tin berada pada urutan yang ke-95 dari daftar surat-surat dalam al-
Quran dan berada pada juz yang ke-30 (terakhir). Surat at-Tin ini termasuk ke 
dalam surat Makkiyah. Artinya surat at-Tin diturunkan di Makkah atau sebelum 
Nabi Saw. melakukan hijrah ke Madinah. Nama surat at-Tin diambil dari kata at-Tin 
yang terdapat dalam ayat pertama surat ini. Secara umum surat at-Tin 
menguraikan keadaan jenis manusia dengan potensi baik buruknya. Jika manusia 
ingin mengembangkan potensi baiknya,  maka Nabi Muhammad Saw. harus 
dijadikan sebagai suri teladan, mengingat beliau sebagai insan kamil (manusia 
sempurna). 

Allah mengawali surat at-Tin dengan sumpah tentang empat hal, yaitu, at-Tin 

(buah Tin), az-Zaitun (buah Zaitun), Thur Sinin (Gunung Sinai), dan al-Balad al-Amin 
(kota yang aman) untuk menjadi semacam bukti kebenaran sumpah-Nya yang 
menyatakan: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya.”  

Di antara kandungan pokok dari surat at-Tin adalah sebagai berikut: 
a. Allah bersumpah dengan keempat hal seperti di atas, menurut satu pendapat ahli 

tafsir, untuk mengingatkan kepada kita akan empat fase panjang dari sejarah 
manusia sejak awal penciptaannya hingga diutusnya Nabi Muhammad sebagai 
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Rasulullah. At-Tin mengisyaratkan fase kehidupan manusia pertama di surga, 
tempat ia berteduh di bawah rindangnya pohon Tin. Az-Zaitun  mengisyaratkan 
fase kehidupan Nabi Nuh a.s. dan anak cucunya, karena sebelum Nabi Nuh 
berlabuh setelah mengalami musibah banjir, beliau melihat burung-burung 
membawa daun Zaitun, pertanda keamanan dan keselamatan. Adapun Thur Sinin 
menunjuk kepada ditetapkannya syariat Nabi Musa a.s. di sekitar Gunung Sinai 
serta munculnya cahaya tauhid di dunia. Hal ini berjalan hingga diutusnya Nabi 
Isa a.s. Sedang al-Balad al-Amin mengisyaratkan keberadaan kota Makkah, 
tempat Nabi Muhammad Saw. menyebarkan agama Islam. 

b. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kesempurnaan 
manusia ini tidak hanya dari segi bentuk fisiknya, namun juga dari segi 
psikisnya. Allah menganugerahkan beberapa potensi kepada manusia sehingga 
manusia memperoleh kemuliaan dan keutamaan dibanding dengan makhluk-
makhluk lain (QS. al-Isra’ (17): 70). Allah menganugerahkan kepada manusia 
akal sehingga dengannya manusia dapat memiliki ilmu pengetahuan untuk 
membekalinya dalam memfungsikan dirinya sebagai khalifah (pemimpin) di muka 
bumi ini. Potensi yang dimiliki manusia ada yang cenderung ke arah positif dan 
ada yang cenderung ke arah negatif. Karena itu, Allah memberikan petunjuk 
agama kepada manusia agar dapat mencapai puncak tertinggi dari 
kemanusiaannya itu. Dengan potensi inilah manusia melebihi makhluk-makhluk 
lainnya. 

c. Tidak semua manusia dapat mempertahankan keutamaannya, karena manusia 
tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Karena itulah Allah 
mengembalikan manusia pada tempat (kedudukan) yang serendah-rendahnya. 
Ada yang menafsirkan tempat serendah-rendahnya ini sebagai keadaan 
kelemahan fisik dan psikis (jiwa) di saat tuanya, seperti di kala ia masih bayi. Ada 
juga yang menafsirkannya sebagai neraka dan kesengsaraan. Dan ada yang 
menafsirkannya sebagai keadaan ketika Ruh Ilahi belum menyatu dengan diri 
manusia. Manusia mencapai tingkat yang setinggi-tingginya apabila terjadi 
perpaduan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara 
kebutuhan fisik dan jiwa, tetapi jika ia hanya memperhatikan dan melayani 
kebutuhan jasmani saja, maka ia akan kembali kepada proses kejadiannya 
sebelum Ruh Ilahi ditiupkan kepadanya. 

d. Tidak semua manusia akan dikembalikan kepada tempat yang serendah-
rendahnya. Allah mengecualikan darinya orang-orang yang beriman dan beramal 
salih. Orang yang beriman adalah orang yang benar-benar meyakini keesaan 
Allah baik dengan hati, lisan, maupun perbuatan dengan segala konsekuensinya, 
yakni melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ia juga 
harus mengimani lima hal lainnya, yakni kepada malaikat Allah, kitab Allah, 
rasul Allah, hari akhir, dan takdir Allah. Orang yang beramal salih adalah orang 
yang melakukan aktivitas-aktivitas yang baik sebagaimana yang ditunjukkan al-
Quran dengan penuh kesadaran dan kesengajaan untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu. Suatu amal dikatakan baik apabila ia membawa dampak berupa 
manfaat atau menolak mudarat. Tolok ukur untuk menentukan manfaat dan 
mudarat adalah agama, akal, dan tradisi yang tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip agama. Kebaikan amal dapat dilihat dari dua hal, yaitu niatnya 
dan wujud amalnya. Di samping akan diselamatkan oleh Allah dari kedudukan 
yang serendah-rendahnya, orang yang beriman dan beramal salih juga akan 
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memperolah pahala dari Allah yang tidak pernah putus. Pahala ini akan 
diterimanya baik di dunia maupun di akhirat. 

e. Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan 
amalnya masing-masing. Amal baik akan dibalas dengan kebaikan, dan amal 
jelek akan dibalas dengan kejelekan. Demikianlah Allah menjelaskan dalam 
berbagai ayat al-Quran. Semua ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha 
Bijaksana. Allah akan memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya bagi 
makhluk-makhluk-Nya, termasuk manusia. Allah itu Maha Adil dan mustahil 
bagi Allah berbuat aniaya. 

 

 
 
 
 

Gambar manusia sebagai makhluk yang sempurna 
atau mungkin ada gambar lain yang sesuai dengan kandungan surat 

at-tin seperti pohon zaitun atau gunung Sinai 
 
 
 
 
 
 

 
Dari uraian tentang isi kandungan surat at-Tin di atas dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. Allah Swt. bersumpah dengan empat hal yang mengisyaratkan sejarah 

perjalanan manusia mulai dari manusia pertama di surga hingga diutusnya Nabi 
Muhammad Saw. menjadi Rasulullah. 

b. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik. 
c. Allah akan mengembalikan manusia kepada tempat yang serendah-rendahnya 

jika manusia tidak dapat mengikuti petunjuk-petunjuk Allah (agama). 
d. Allah akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal salih dari 

tempat yang serendah-rendahnya itu dan akan memberikan kepada mereka 
pahala yang tidak terputus. 

e. Allah adalah pemberi keputusan yang paling bijaksana. 
 

 
 
 

MUTIARA HIKMAH 

Seorang pembina rohani berkata: “Ada dua jenis manusia, satu jenis manusia yang 
otak, hati dan perasaannya bersedia menerima informasi Ilahiah, sehingga bertindak di 
jalur yang dikehendaki Allah. Satu jenis lagi manusia yang punya otak, hati, dan 
perasaan, tetapi ketiga perangkatnya itu tidak bersedia menerima informasi Ilahiah. Ia 
menempatkan hawa nafsu dan petunjuk setan sebagai pedoman hidupnya. Inilah yang 
disebut hewan berpakaian dan berbicara seperti manusia, tetapi tindak tanduknya 
tetap hewan.” 
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Luqman Hakim berkata: “Wahai anakku, manusia itu terbagi tiga bagian: sepertiga 
bagian, yaitu jiwanya, untuk Allah Swt., sepertiga bagian lagi, yaitu ilmunya, untuk 
dirinya sendiri, dan sepertiga bagian lagi, yaitu tubuhnya, untuk ulat tanah kelak jika 
ia dikuburkan.” 

 

 

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

huruf a, b, c, atau d! 

1. Kata  يِنالت berarti … 

     a. waktu malam                                      b. buah Tin 
     c. jenis tanaman di neraka                     d. kota Madinah 
 

2. Sedangkan kata  اْلبَـَلِد اْألَِميِن berarti … 

a. negara Romawi yang aman               b. kota Makkah tempat lahirnya Islam 
c. kota Madinah tempat wafat Nabi       d. Jazirah Arab yang damai 

  

3. Terjemah dari potongan ayat   ُر َمْمُنوٍن َأْجٌر َغيـْ  adalah … 

a. pahala yang tiada putus-putusnya     b. balasan yang berlipat ganda 
c. rizki yang tidak diharap-harap          d. jalan yang penuh dengan rintangan 

 

4. Arti kata  ِين الد dalam ayat  يِن ُبَك بـَْعُد بِالد َفَما ُيَكذ adalah … 

a. hari penyebaran agama Islam           b. hutang 
c. agama                                                d. hari pembalasan 

 
5. Menurut surat at-Tin Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang … 
a. sebaik-baiknya                                   b. berbeda dengan malaikat 
c. lemah                                                 d. seperti binatang melata 

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

1. Dalam surat at-Tin Allah bersumpah dengan empat hal, yaitu … 
2. Sebagian manusia akan dikembalikan oleh Allah pada kedudukan yang … 
3. Orang yang tidak menduduki posisi yang rendah menurut surat at-Tin adalah 

orang yang … dan … 

4. Kata  َُرَدْدنَاه dalam ayat  … berarti  ثُم َرَدْدنَاُه َأْسَفَل َساِفِليَن 

5. Allah adalah pemutus perkara yang paling … 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Tulislah ayat terakhir dari surat at-Tin dengan benar lengkap dengan syakalnya! 
2. Dari kandungan surat at-Tin, jelaskan apa yang dimaksud dengan tempat yang 

serendah-rendahnya! 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hari pembalasan? 
4. Bacalah ayat kelima dari surat at-Tin dan terjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia! 
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5. Apa yang dimaksud dengan amal shalih dalam surat at-Tin? 
 
D. Proyek! 

1. Untuk tugas individu, tulislah di buku kalian surat at-Tin dengan benar lengkap 
dengan syakalnya dan terjemahkan pula ke dalam bahasa Indonesia! Di samping 
itu, cobalah kalian dalam waktu seminggu menghafalkan surat at-Tin sedikit 
demi sedikit sampai dapat menghafalkan semuanya. Tulislah 2 – 3 kata penting 
(atau sesuaikan dengan kecepatan hafalan kalian) dan artikan satu demi satu, 
kemudian hafalkan. 

 
2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-temanmu isi kandungan dari 

surat at-Tin dan apa manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil setelah 
mengkaji surat ini, serta jangan lupa buatlah laporannya! 

 
 

 
E.  Hadits tentang Menuntut Ilmu  

 

Perlu diperhatikan: 

Di kelas tujuh kalian sudah mengkaji satu hadits tentang rukun Islam yang 
lima yang terkait dengan konsep-konsep ibadah dalam Islam, khususnya 
ibadah mahdlah. Hadits tersebut berisi kewajiban-kewajiban pokok yang 
harus dipenuhi oleh umat Islam. Jika tidak dipenuhi rukun-rukun itu, berarti 
belum sempurnalah keislaman seseorang. Namun, masih banyak kewajiban  
lain yang harus dipenuhi oleh umat Islam, khususnya dalam bidang 
muamalah, di antaranya adalah kewajiban menuntut ilmu. Dalam al-Quran 
dijelaskan bahwa ilmu merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan 
manusia untuk menembus langit dan bumi. Ilmu juga menjadi modal utama 
manusia untuk mempertahankan jatidirinya sebagai makhluk yang berakal 
dan dapat dijadikan untuk membantu manusia dalam memfungsikan dirinya 
menjadi khalifah di muka bumi. Ilmulah yang akan memberikan nilai lebih 
kepada setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. 

 
Hadits Nabi yang terkait dengan menuntut ilmu sebenarnya cukup banyak. 

Pada bagian ini akan dikaji satu hadits saja, dan hadits-hadits lain yang terkait 
akan dikaji secara sekilas saja. 

 
 

1.  Membaca hadits tentang menuntut ilmu 

Agar dapat membaca hadits tentang menuntut ilmu dengan benar, kalian 
dapat membacanya dengan pelan dan hati-hati sambil memperhatikan harakat 
(syakal)-nya, sehingga benar-benar tidak ada yang salah. 

 

ْرَداِء قَــاَل َســِمْعُت َرُســوَل اللــِه َصــلى اللهــم َعَلْيــِه َوَســلَم يـَُقــوُل َمــْن َســَلَك َطرِيًقــا يـَْبَتِغــي فِ  َعــنْ  يــِه َأبِــي الــد
ْلـِم َوِإن اْلَعـاِلَم لََيْسـتَـْغِفُر لَـُه ِعْلًما َسَلَك اللُه بِِه َطرِيًقا ِإَلى اْلَجنِة َوِإن اْلَمَالِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَـَها ِرَضـاًء ِلطَالِـِب اْلعِ 
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َقَمـِر َعلَـى َسـائِِر َمْن ِفي السَمَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرِض َحتى اْلِحْيَتاُن ِفي اْلَماِء َوَفْضـُل اْلَعـاِلِم َعلَـى اْلَعابِـِد َكَفْضـِل الْ 
نِْبيَـاَء لَــْم يـَُورثُـوا ِدينَــارًا َوَال ِدْرَهًمـا ِإنَمــا َورثُـوا اْلِعْلــَم َفَمـْن َأَخــَذ بِـِه َأَخــَذ اْلَكَواكِـِب ِإن اْلُعَلَمــاَء َورَثَـُة اْألَنِْبيَــاِء ِإن اْألَ 

  )رواه أمحد والرتمذي وأبو داود وابن ماجة ( . ِبَحظ َواِفرٍ 
 

Artinya: “Dari Abu Darda’, ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah 
memberikan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat 
membentangkan sayapnya karena rido terhadap orang yang mencari ilmu. 
Sesungguhnya orang yang berilmu itu dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di 
langit dan siapa saja yang ada di bumi hingga ikan-ikan yang ada di air. Keutamaan 
orang yang berilmu atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan (cahaya) bulan 
purnama atas seluruh (cahaya) bintang. Sesungguhnya para ulama (orang yang 
berilmu) adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang 
dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang 
mengambil bagian untuk mencari ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang 
besar” ((HR. Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah). 

 

2. Mengartikan hadits tentang menunut ilmu  

Agar dapat mengartikan hadits tentang menuntut ilmu dengan benar maka 
cobalah perhatikan arti dari setiap kata yang ada dalam hadits tersebut kemudian 
cobalah untuk menghafalkannya. Dengan begitu maka kalian akan dapat 
mengartikan hadits tersebut dengan benar. 

Berikut ini adalah arti masing-masing kata yang ada dalam hadits tentang 
menuntut ilmu: 
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 dari  َعْن 
ْرَداءِ  َأِبي الد  Abu Darda’ 

 dia berkata  قَالَ 

  saya mendengar  َسِمْعتُ 

 .Rasulullah Saw  َرُسْوَل اِهللا َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ 

 beliau bersabda  يـَُقْولُ 

 barang siapa  َمنْ 

 menempuh suatu jalan  َسَلَك َطرِيًقا

 dalam rangka mencari ilmu  يـَْبَتِغي ِفيِه ِعْلًما

 Allah memberikan baginya  َسَلَك اللُه ِبهِ 

 jalan menuju surga  َطرِيًقا ِإَلى اْلَجنةِ 

 dan sesungguhnya para malaikat  َوِإن اْلَمَالِئَكةَ 

 sungguh meletakkan  لََتَضعُ 

 sayap-sayapnya  َأْجِنَحتَـَها
 karena rido  ِرَضاءً 

 untuk orang yang mencari ilmu  ِلطَاِلِب اْلِعْلمِ 

 dan sesungguhnya orang yang berilmu  َوِإن اْلَعاِلمَ 

 sungguh akan dimintakan ampun  لََيْستَـْغِفُر لَهُ 

 oleh siapa saja yang ada di langit  َمْن ِفي السَمَواتِ 

 dan siapa saja yang ada di bumi  َوَمْن ِفي اْألَْرضِ 

 sehingga  َحتى 

 ikan-ikan  اْلِحيَتانُ 

 di dalam air  ِفي اْلَماءِ 

 dan keutamaan orang yang berilmu  َوَفْضُل اْلَعاِلمِ 

 atas orang yang beribadah  َعَلى اْلَعاِبدِ 

 seperti keutamaan (cahaya) bulan (purnama)  َكَفْضِل اْلَقَمرِ 

 atas seluruh (cahaya) bintang  َعَلى َسائِِر اْلَكَواِكبِ 

 sesungguhnya para ulama  ِإن اْلُعَلَماءَ 

 pewaris para nabi  َورَثَُة اْألَنِْبَياءِ 

 mereka tidak mewariskan  َلْم يـَُورثُوا

 uang Dinar  ِديَنارًا 

 dan tidak juga mewariskan dirham  َوَال ِدْرَهًما

 sesungguhnya, hanyasanya  ِإنَما 

 mereka mewariskan ilmu  َورثُوا اْلِعْلمَ 
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 maka barang siapa yang mengambil bagiannya  ْن َأَخَذ بِهِ َفمَ 

 َأَخَذ ِبَحظ  dia telah mengambil bagian 

 yang banyak  َواِفرٍ 

 
 

3. Menyalin hadits tentang menuntut ilmu 

Untuk membantu memudahkan dalam menghafal hadits tentang menuntut 
ilmu ini, cobalah kalian berlatih menyalinnya di buku (kertas) tugas kalian dengan 
memperhatikan setiap kata dan tanda baca (syakal) yang ada. Untuk menyalin 
hadits ini harus hati-hati dan teliti, terutama jangan sampai ada huruf-huruf dan 
harakat (syakal) yang salah yang dapat menyebabkan berubahnya arti dan maksud 
hadits tersebut. Setelah selesai menyalin, jangan lupa diteliti lagi sebelum 
menyerahkannya kepada guru kalian. 

 
4.   Memahami kandungan hadits tentang menuntut ilmu 

Hadits tentang menuntut ilmu ini memang cukup panjang matan atau isi 
haditsnya, dibandingkan dengan hadits-hadits tentang menuntut ilmu lainnya. 
Namun, hadits yang dibahas di sini kandungannya cukup lengkap. Karena itulah 
hadits ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. Untuk mengantarkan kalian pada 
pemahaman terhadap kandungan isinya, di bawah ini akan dikemukakan beberapa 
poin pokok dari isi (matan) hadits di atas. Di antara kandungan pokok dari hadits di 
atas adalah: 
a. Allah memberikan kemudahan terhadap siapa pun yang melakukan aktivitas 

dalam rangka mencari atau menuntut ilmu. Kemudahan yang akan diperoleh 
orang yang menuntut ilmu tidak hanya ketika akan memulai menuntut ilmu, 
tetapi juga ketika dalam proses menuntut ilmu dan setelah selesai 
melakukannya. Orang yang berilmu, misalnya, akan diberikan kemudahan untuk 
mendapatkan pekerjaan. Dia akan mudah melakukan berbagai aktivitas di 
tengah-tengah masyarakat. Namun, dari semua kemudahan yang didapatkan 
orang yang berilmu, yang paling tinggi nilainya adalah kemudahan yang 
diberikan oleh Allah dalam rangka menuju surga. Allah memberikan jalan yang 
terbuka kepada orang yang berilmu untuk meraih surga. 

b. Para malaikat memberikan perhatian yang besar dengan meletakkan sayap-sayap 
mereka untuk menaungi orang yang menuntut ilmu tersebut, sebagai bukti atas 
kerelaan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Para malaikat 
ikut memberi dorongan atau motivasi kepada orang yang mencari ilmu. Bahkan 
Allah mengutus malaikat khusus untuk memberikan ilham atau inspirasi kepada 
orang-orang yang tekun melakukan upaya pengembangan ilmu pengetahuan. 
Malaikat yang dimaksud di sini adalah Malaikat Jibril. Dengan bantuan dan 
bimbingan dari Malaikat Jibril inilah para ulama terdahulu menelorkan karya-
karya besar mereka di bidang ilmu pengetahuan yang kemudian dikembangkan 
menjadi ilmu pengetahuan modern sekarang ini. 

c. Orang yang berilmu juga akan mendapatkan bantuan dari semua makhluk Allah 
yang ada di langit dan di bumi, termasuk ikan-ikan yang ada di dalam air. 
Mereka semua ikut mendoakan agar orang yang menuntut ilmu selalu 
mendapatkan ampunan dari Allah Swt. Ini menunjukkan bahwa aktivitas 
mencari ilmu itu adalah aktivitas yang sangat mulia. Tidak semua makhluk dapat 
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melakukan aktivitas ini. Manusialah yang dapat melakukan aktivitas ini dengan 
maksimal. Meskipun makhluk-makhluk lain tidak dapat melakukannya, mereka 
ikut mendoakan agar orang-orang yang melakukan pekerjaan ini selalu berada 
dalam lindungan Allah Swt. 

d. Allah memberikan keutamaan yang tinggi kepada orang yang berilmu jauh 
melebihi keutamaan orang yang selalu beribadah kepada-Nya. Allah 
mengumpakan perbandingan antara keduanya seperti keutamaan cahaya bulan 
purnama di waktu malam dibandingkan dengan cahaya seluruh bintang yang ada 
di langit. Tentu saja, cahaya bulan tersebut jauh melebihi seluruh cahaya bintang 
yang ada. Keutamaan yang diperoleh orang yang selalu beribadah terbatas bagi 
dirinya sendiri. Sementara keutamaan yang diperoleh orang yang berilmu tidak 
hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Orang yang memiliki ilmu 
yang bermanfaat akan selalu diperhitungkan oleh Allah, meskipun dia sudah 
tidak lagi merasakannya di dunia (mati).  

e. Nabi juga menegaskan bahwa para ulama atau orang-orang yang berilmu 
merupakan pewaris para nabi. Merekalah yang akan meneruskan misi kenabian 
dengan menyebarkan dan mengajarkan semua ilmu yang diterimanya dari para 
nabi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu saja, para nabi ini tidak 
aka mewariskan harta benda kepada para umatnya. Semua nabi mewariskan 
ilmu yang diterimanya dari Allah untuk kemaslahatan umatnya. Karena itu siapa 
pun yang berusaha menuntut ilmu dan berhasil menguasainya, berarti dia sudah 
mendapatkan bagian yang sangat besar sebagai modal untuk menghadap 
Tuhannya di surga nantinya.    
 

 
 
 

Gambar orang-orang yang berhasil karena ilmu 
seperti sarjana, dokter, dan profesi lainnya 

(atau carilam gambar yang sesuai) 
 
 
 

 
Itulah beberapa garis besar dari kandungan isi hadits di atas. Karena begitu 

pentingnya menuntut ilmu ini, maka dalam hadits yang lain, Nabi Saw. menyatakan 
bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun 
perempuan. Dalam hadits yang lain, Nabi Saw. juga menyatakan bahwa menuntut 
ilmu itu tidak dibatasi oleh umur. Islam mengharuskan kepada semua umatnya 
untuk menuntut ilmu selama hidupnya. Dengan demikian Islam mengajarkan 
konsep pendidikan sepanjang hayat (life long education).  

Dalam berbagai ayat al-Quran, Allah menegaskan bahwa orang yang berilmu 
itu berbeda sekali dengan orang yang tidak berilmu (QS. az-Zumar (39): 9). Allah 
juga hanya akan memberikan derajat yang tinggi kepada hamba-hamba-Nya yang 
beriman dan berilmu (QS. al-Mujadilah (58): 11). Dalam kehidupan nyata banyak 
bukti akan janji Allah ini, betapa orang yang berilmu itu akan mendapatkan derajat 
yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu dalam berbagai hal, 
seperti dalam masalah pekerjaan, status sosial, masalah politik, dan lain 
sebagainya. Allah juga menegaskan bahwa hanya orang yang berilmu saja yang 
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benar-benar takut kepada-Nya (QS. Fathir (35): 28). Mengapa hal ini terjadi? Orang 
yang berilmu memiliki pemahaman yang pasti atas semua aktivitas yang 
dilakukannya. Dia melakukan aktivitas ibadah maupun muamalahnya dengan 
didasari pemahaman yang benar, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Semua yang 
dilakukan selalu diperhitungkan sebelumnya. Berbeda halnya dengan orang yang 
tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu melakukan sesuatu atas dasar ikut-ikutan 
saja. Dia tidak memahami betul apa yang dilakukannya, begitu juga resiko yang 
akan diterimanya. Karena itu, apa yang dinyatakan Allah dalam al-Quran terhadap 
orang yang berilmu tidaklah berlebihan. 

Dari uraian di atas dapat ditegaskan kembali beberapa poin penting, di 
antaranya adalah: 
1. Allah Swt. memberikan kemudahan kepada orang yang menuntut ilmu. Bahkan 

Allah juga akan memudahkan jalan ke surga bagi orang yang menuntut ilmu. 
2. Para malaikat juga memberikan bantuan perlindungan kepada orang yang 

menuntut ilmu, karena rela atas apa yang dilakukannya. 
3. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi hingga ikan-ikan yang di air ikut 

memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu. 
4. Keutamaan orang yang berilmu jauh melebihi keutamaan orang yang selalu 

beribadah. Perbandingan antara keduanya diibaratkan seperti keutamaan 
cahaya bulan purnama atas semua cahaya bintang-bintang yang ada di langit. 

5. Para ulama (orang-orang yang berilmu) adalah pewaris para nabi. Para nabi 
hanya mewariskan ilmu kepada umatnya. Siapa pun yang mencari ilmu berarti 
dia telah mengambil bagian yang besar dari misi kenabian.   

 
 

MUTIARA HIKMAH 

Seorang ahli hikmah berpetuah, “Jangan sekali-kali membicarakan suatu ilmu pada 
tempat dan keadaan yang tidak cocok, apalagi menyombongkannya.” Kata ahli hikmah 
itu, “Seperti pernah dialami oleh seorang sarjana, ketika dia naik perahu menuju 
sebutah pulau kecil nun jauh di seberang pantai, dia menerangkan bahwa sukses 
hidup manusia bergantung pada empat jenis ilmu, yaitu ilmu hitung, ilmu ekonomi, ilmu 
sosial, dan ilmu politik.”  
 
“Apakah Anda menguasai ilmu hitung?” tanya sang sarjana kepada tukang perahu. 
“Waduh, bahaya. Kalau begitu sukses hidup Anda berkurang dua puluh lima persen. 
Tetapi tentu Anda mengetahui ilmu ekonomi …” “Tidah juga,” jawab tukang perahu. 
“Berarti sukses hidup Anda tinggal lima puluh persen. Itu pun jika Anda menguasai 
ilmu sosial dan ilmu politik.” “Kedua ilmu itu pun saya tidak tahu,” tukang perahu 
tersenyum kecil. “Gawat! Kalau begitu, sukses hidup Anda mungkin tak ada lagi,” 

komentar sang sarjana sambil geleng-geleng kepala.  
 
Tiba-tiba datang angin puting beliung. Ombak besar pun menggulung hingga perahu 
terbalik. Tukang perahu dan sang sarjana terlempar ke laut. Sambil berenang santai, 
tukang perahu berteriak kepada sang sarjana yang timbul tenggelam tanpa daya. 
“Apakah Anda menguasai ilmu berenang, wahai sang sarjana?” “Ti…ti…dak. Tolong!” 
Teriak sang sarjana itu ketakutan. “Kalau demikian, seratus persen sukses hidup Anda 
hilang sudah,” gumam tukan perahu. 
 

  

PELATIHAN 
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A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, 

b, c, atau d! 

1. Berikut ini yang bukan merupakan kandungan isi dari hadits tentang menuntut 
ilmu seperti di atas adalah … 
a.  Allah memberikan kemudahan kepada orang yang mencari ilmu 
b. Allah akan menjamin ekonomi orang yang menuntut ilmu 
c.  Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu beribadah 
d. Semua makhluk ikut memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang 

menuntut ilmu 
 

2. Kata  ََسَلك  dalam potongan hadits Nabi  َمْن َسَلَك َطرِيًقا bisa berarti … 

a. suluk                                                  b. bermunajat 
c. menempuh                                        d. membuat 

 

3. Sedang terjemah dari potongan hadits  ِفي اْلَماِء اْلِحيَتاُن   adalah … 

a. bintang di langit                                 b. bulan di waktu malam 
c. makhluk di bumi                                d. ikan-ikan di air 

 
4. Keutamaan orang yang berilmu menurut hadits di atas jauh melebihi … 

a. orang yang bekerja keras                b. orang yang selalu beribadah 
c. orang yang selalu berdoa                d. orang yang malas 

 
5. Para nabi tidak mewariskan harta benda kepada umatnya. Yang diwariskan nabi 

kepada umatnya adalah … 
a. misi kenabian                                   b. tugas berdakwah 
c. ilmu                                                   d. dinar dan dirham 

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

1. Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu akan 
dimudahkan jalannya menuju  … 

2. Hadits di atas diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama … 

3. Lanjutan dari potongan hadits  اْلَمَالِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَـَها ِرَضاًء َوِإن…   adalah … 

4. Menurut hadits di atas yang menjadi pewaris para nabi adalah … 
5. Para malaikat juga meletakkan … karena rela terhadap orang yang menuntut 

ilmu. 
 

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Tulislah potongan hadits yang menjelaskan bahwa orang yang berilmu itu lebih 
mulia daripada orang yang selalu beribadah! 

2. Dari potongan hadits ini:  َوَفْضـُل اْلَعـاِلِم َعلَـى اْلَعابِـِد َكَفْضـِل اْلَقَمـِر َعلَـى َسـائِِر اْلَكَواكِـِب apa kandungan 
pokoknya? 

3. Mengapa semua makhluk ikut memintakan ampun orang yang berilmu? 
4. Sebutkan, siapa saja perawi dari hadits tentang menuntut ilmu tersebut? 
5. Apa saja poin pokok yang menjadi kandungan isi hadits tersebut? 
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D. Proyek! 

1. Untuk tugas individu, tulislah di buku kalian hadits tentang menuntut ilmu di 
atas dengan benar lengkap dengan syakalnya dan terjemahkan pula ke dalam 
bahasa Indonesia! Di samping itu, cobalah kalian dalam waktu seminggu 
menghafalkannya sedikit demi sedikit sampai dapat menghafalkan semuanya. 
Tulislah 2 – 3 kata penting (atau sesuaikan dengan kecepatan hafalan kalian) 
dan artikan satu demi satu, kemudian hafalkan. 

 
2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-temanmu isi kandungan dari 

hadits tersebut dan apa manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil setelah 
mmpelajari dan mengkajinya, serta jangan lupa buatlah laporannya! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


