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Materi  Pokok  : Beriman Kepada Kitab- kitab Allah 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa mampu: 

1. Menjelaskan Al-qur’an sebagai kitab Suci Umat Islam 

2. Menjelaskan perbedaan kitab dengan suhuf 

3. Menjelaskan hikmah beriman kepada kitab Allah swt 

 

B. Ringkasan Materi 

Al-qur’an adalah  kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah swt  

kepada Nabi Muhammad saw. pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu 

Makkah dan Madinah. Kitab suci al-Qur’an diturunkan Allah swt sebagai 

penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah 

swt: 

   

  

   

  

     

“Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; 

membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan 

Taurat dan Injil” (Q.s. Ali-Imran/3: 3) 

 

Al-qur’an merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang 

masa dan untuk seluruh umat sampai akhir zaman bahkan Allah swt 

menjamin kemurniannya sebagaimana firman Allah swt: 



   

   

     

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya 

Kami benar-benar memeliharanya”(Q.s. al-Hijr/15 ayat 9) 

 

 Wahyu-wahyu Allah swt yang diterima oleh para rasul dalam 

perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak 

dibukukan atau berbentuk suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun 

keduanya sama-sama berisi firman Allah swt yan g diberikan kepada nabi 

dan Rasul. Adapun perbedaannya: 

a. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf 

b. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih 

berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. 

c. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. 

 

Kitab-kitab yang diturunkan dengan cara diwahyukan kepada 

Rasul-Nya dapat memberikan hikmah bagi umat manusia yang beriman 

diantaranya: 

a. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana 

yang salah 

b. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan 

kebenaran. 

c. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih 

sayang Allah swt kepada para hamba dan makhluk-Nya. 

d. Manusia yang beriman dapat membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk 

e. Mensyukuri segala anugrah dan nikmat Allah swt 

f. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu 

pengetahuan 

g. Memiliki sikap toleransi yang tinggi 



h. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan 

musibah yang menimpanya. 
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Tugas: 

1. Silahkan ananda hafalkan dalil tentang kitab suci Al-quran merupakan 

kitab penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya (Q.s. Ali-

Imran/3 :3) Lalu setor kepada orangtua/wali dan di TTD oleh orangtua di 

buku tugasnya ! *diutamakan kejujurannya ya!! 

2. Sebutkan perbedaan kitab dengan suhuf! 

3. Tulislah masing-masing 2 buah contoh hikmah beriman kepada kitab 

Allah dilingkungan sekolah dan dirumah ! 

 


