
MATERI  PAI 

MATRIKULASI I 

 

Sekolah   : SMPN 2 Padang Panjang 

Kls / Semester   : VII / 1 

Materi    :  Lebih Dekat Kepada Allah Yang Indah NamaNya 

Alokasi Waktu   : 1 X Pertemuan ( 3 JP ) 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Menjelaskan pengertian beriman kepada Allah swt 

2. Menunjukkan hafalan beriman kepada Allah swt 

 

 

A. Rangkuman Materi  Rangkuman 

      Beriman Kepada Allah Swt 

Iman secara harfiah berarti percaya, yakin, patuh , taat 

Iman secara istilah adalah meyakini dengan hati mengucapkan dengan lidah dan 

mengamalkan dengan perbuatan 

Jadi beriman kepada Allah adalah  mempercayai dengan sepenuh hati ,mengucapkan  dengan 

lidah dan mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah Swt itu ada dengan segala penciptaan 

Nya. Adanya Allah swt tidak dapat kita lihat tetapi dapat kita rasakan dan kita amati seperti 

adanya langit, adanya tumbuhan dan lain sebagainya.   

Perintah Iman kepada Allah swt terdapat pada  Q.S.An Nissa ayat 136  sebagai dalil 

naqli nya. 

ال   َو هِ  ولِ سُ َر ِ َو اَّللَّ بِ نُوا  نُوا آِم يَن آَم ِذ َّ ال ا  هَ يُّ َ أ ا  َابِ  يَ ت ِك ال  َو هِ  ولِ سُ ٰى َر لَ َل عَ زَّ نَ ي  ِذ الَّ َابِ  ت ِك

د    قَ َ ف ِر  ِخ اْل  ِم  و  يَ ال  َو هِ  لِ سُ ُر َو هِ  ُبِ ت كُ َو هِ  تِ كَ ئِ ََل َم َو  ِ اَّللَّ بِ فُر   ك  يَ ن   َم َو ُل ۚ  ب  قَ ن   ِم َل  َز ن  َ أ ي  ِذ الَّ

ا  يدا ِع ًلا بَ ََل لَّ ضَ  ضَ
Artinya: “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.” 

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya serta menjalankan 

syariatNya, konsistenlah kamu  beriman yang mantap kepada Allah dan rasulNya Muhammad 

Kemudian Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menambah 

keimanannya agar semakin tenang dan yakin, dan membenarkan Rasulullah Muhammad 

sebagai penutup para nabi dan Al-quran yang diturunkan kepadanya, serta kitab-kitab yang 

diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, karena Allah tidak membiarkan hamba-hamba-Nya 

di setiap zaman hidup tanpa ada petunjuk dan hidayah. Setelah Allah memerintahkan untuk 

beriman, kemudian Dia mengancam orang yang kafir: dan barangsiapa yang kafir terhadap 

Allah, para malaikat, sebagian kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir maka dia telah 

tersesat dari jalan yang benar yang dapat menyelamatkannya dari azab yang pedih di akhirat 

dan memberinya kenikmatan yang kekal.    
       Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat dilihat dari amal perbuatan  yang 

dikerjakannya.  Karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman  yang ada 

di dalam diri seseorang . 
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B. Tugas siswa 

1. Carilah 5 bukti adanya Allah swt dalam pengamatanmu sehari-hari  

2. Tulislah 5 bukti kamu beriman kepada Allah swt 

3. Tuliskanlah kembali dalil naqli beriman kepada Allah swt beserta artinya 

4. Hafalkan dalil naqli tersebut dan dengarkan oleh orangtuamu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tugas Siswa 

Tulis;lah Q.S An Nissa ayat 136 dengan benar dan Indah 

beserta artinya dalam buku latihan  PAI kemudian hafalkan 

beserta artinya dan dengarkan oleh orang tuamu, kasih paraf 

orang tua dalam buku latihan mu tersebut kalua sudah 

menghafalkannya. 


