
PEMBELAJARAN DARING  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 
 Nama Sekolah  : SMP NEGERI 2 PADANG PANJANG 
 Kelas / Semester : VII / I 

Materi   : Hidup Tenang dengan kejujuran,Amanah dan Istiqamah 
Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat memahami sikap jujur, amanah dan istiqamah 

 Alokasi Waktu  : 3 Jam Pelajaran (1 x pertemuan) 
  

PERTEMUAN KE 3 
 

Materi Pembelajaran  
A. Kejujuran  

Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani, kata hati nurani adalah kata yang 

suci, murni dan jujur. Orang yang enggan mengikuti kata hati nurani dan berkata tidak sesuai 

dengan hati nurani adalah dusta atau berbohong.  

Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan . Apa yang diucapkan itulah 

yang sesungguhnya terjadi dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran ini sangat 

penting dalam kehidupan demi terciptanya kehidupan yang harmonis , seimbang, dan baik 

sehingga tidak ada yang dirugikan, dizalimi dan dicurangi. Jujur adalah kunci sukses.   

Jujur adalah kunci sukses. Orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain dan sebaliknya orang 

yang dusta tidak dipercaya oleh orang lain. 

 

B. Amanah 

Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah adalah orang yang dapat melaksanakan atau 

menyampaikan titipan kepada orang yang berhak menerimanya. Amanah berkaitan erat dengan 

tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah dengan baik biasanya disebut orang yang 

bertanggung jawab, dan sebaliknya. 

Macam-macam bentuk amanah 

1. Amanah terhadap Allah swt . adalah mentaati perintah Nya dan menjauhi segala larangan 

Nya. Seperti melaksanakan shalat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah SWT. 

2. Amanah terhadap sesama manusia. Adalah melaksanakan apa yang dipesankan oleh orang 

lain, seperti apabila orang lain minta tolong kepada kita maka kita tolong dengan baik. 

3. Amanah terhadap diri sendiri. Adalah menjaga diri  dan menggunakan kemampuan diri 

dengan baik demi terjaganya kelangsungan hidup yang sejahtera. Seperti menjaga diri dengan 

mengkonsumsi yang baik lagi halal. 

 

C. Istiqamah 

Istiqamah artinya teguh pendirian. Istiqamah adalah orang yang bersikap kukuh pada 

pendirian dan kosekwen dalam tindakannya. Sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, 

membela dan mempertahankan walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. 



Istiqamah dapat terwujud karena adanya keyakinan dan kebenaran dan siap menanggung 

resiko. Tidak mudah berputus asa. Sebagai pelajar kita harus rajin, tekun dan konsekwen dalam 

belajar  tidak berputus asa walaupun pelajarannya sulit dan banyak. 
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TUGAS SISWA 
1. Tuliskan pengalamanmu berlaku jujur  kepada orang tuamu dan kepada gurumu yang sangat 

berkesan 

2. Tuliskan sikap-sikap amanah yang sering kamu lakukan terhadap  

a. Terhadap Allah swt 

b. Terhadap  sesame manusia 

c. Terhadap diri sendiri 

3. Kenapa kita harus istiqamah dalam belajar? Jelaskan dengan baik 

 

 

Selamat bekerja 


