
MERAIH KESUSKSESAN DENGAN OPTIMIS 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Padang Panjang 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas / Semester : IX  / I 

Alokasi Waktu : 3 jam pelajaran ( 1 x pertemuan ) 

KD : 3.1 Memahami Q.S. Az-Zumar / 39 : 53,  tentang optimis serta hadist terkait. 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Membaca Q.S. az-zumar/39: 53 dengan tartil 

2. Menghafalkan Q.S. az-Zumar/39: 53, dengan benar 

3. Menyebutkan arti perkata Q.S. az-Zumar/39: 53 dengan benar 

4. Mengidentifikasi lafal yang mengandung bacaan Ikhfa, Izhar syafawi, Idgam bigunnah dan 

qalqalah di dalam  Q.S. az-Zumar / 39 : 53 

5. Memahami isi kandungan Q.S. az-Zumar / 39 : 53, dan hadist terkait tentang optimis 
 

 

Uraian Materi Pembelajaran : 

A. Pengertian Optimis 

Optimis ialah sifat orang yang mempunyai harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. 

Sifat optimis termasuk sikap terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Karena sifat optimis akan selalu 

melahirkan pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah SWT Contoh optimis :  

1. Tidak takut dengan kegagalan, pantang menyerah, segra bangkit dan berusaha kembali 

2. Tidak takut mencoba hal yang baru 

3. Apabila mendapat masalah, tidak fokus mencari siapa yang salah melainkan fokus pada solusi 

 

B. Ciri- Ciri Optimis. 

1. Salah satu ciri orang yang optimis adalah ia memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan 

suatu pekerjaan. 

2. Melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang serta pada saat melaksanakan suatu 

pekerjaan. 

3. Orang yang optimis mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya, setelah selesai 

melakukan suatu pekerjaan. 

4. Orang yang optimis adalah melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan 

kemungkinan.  

 

C. Mamfaat Optimis 

Berikut ini beberapa manfaat bersikap optimis dan sering berpikir positif. 

1. Selalu brsemangat dalam melakukan segala aktivitas 

2. Tidak mudah putus asa dan menyerah dalam berusaha 

3. Memiliki mental dan fisik yang kuat 

 

D. Dalil Optimis 

1. Q.S. Az Zumar / 39 : 53  
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Isi kandungan QS. Az Zumar / 39 : 53  

a. Allah Swt. menyeru kepada para pelaku maksiat agar segera bertobat kepada Allah Swt. 

b. Allah SWT. melarang berputus asa. Betapapun banyaknya dosa, seseorang tidak boleh berputus 

asa dari rahmat Allah. Sebab pintu rahmat dan pintu taubat senantiasa terbuka. 

c. Ampunan Allah sangat luas. Allah mengampuni semua dosa asalkan pelakunya bertaubat dan 

sungguh-sungguh kembali kepadaNya. 

 

2. Hadist Optimis. 

 

ِعيِف، َوِِف  ََل هللِا ِمَن الُْمْؤِمِن الضَّ
ِ
، َخْْيٌ َوَأَحبُّ ا الُْمْؤِمُن الْقَِويُّ

تَِعْن ِِبهلِل َوََل تَْعَجزْ ُكلٍّ َخْْيٌ ا ْحِرْص عَََل َما يَْنَفُعَك، َواس ْ  
“Artinya :Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah, pada keduanya ada 

kebaikan, bersemangatlah kamu terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi kamu, dan mohonlah 

pertolongan pada Allah dan jangan merasa lemah!” (HR. Muslim ) 

 

E. TUGAS DAN LATIHAN PADA BUKU LATAHAN 

1. Baca dan pelajari materi ini dengan berulang- ulang sampai mengerti dan paham. 

2. Baca dan hafalkan Q.S. az-Zumar/39: 53, dengan fashah/ tajwid dan lancar 

3. Tentukan dan tulis hokum bacaan Ikhfa’ , Izhar syafawi, Idgam bilagunnah dan qalqalah dalam Q.S. az-

Zumar / 39 : 53 

4. Tulis 3 contoh sifat optimis dan 3 contoh sifat pesimis ! 

5. Jelaskan mengapa seseorang harus optimis dalam hidup ? 

6. Buat sebuah cerita atau kisah yang menceritakan tentang sifat optimis, yang berhasil menjadikan 

seseorang sukses dalam meraih cita- citanya ! 

7. Tuliskan isi kandungan hadist tentang optimis  

 

 

 

 

 

 


