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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
 11. Meningkatkan keimanan kepada 
Rasul Allah 

11.1. Menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah 
11.2. Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah 
11.3. Meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW 

 
Allah SWT senantiasa memberikan pedoman dan bimbingan kepada manusia sebagai  

makhluk yang diciptakan dan disayangi-Nya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam 
pembahasan terdahulu, bahwa pedoman yang datang dari Allah SWT untuk manusia berupa 
wahyu yang kemudian berwujud menjadi kitab dan suhuf. Wahyu yang diturunkan oleh Allah 
SWT kepada manusia tersebut melalui perentaraan malaikat Jibril dan disampaikan kepada 
manusia yang menjadi utusan-Nya (rasul). 

Rasul itulah kemudian menjadi orang pertama yang melaksanakan isi dari wahyu 
tersebut. Dengan demikian wahyu Allah SWT tersebut sudah terlebih dahulu dilaksanakan 
oleh para rasul-Nya, dan manusia yang lain kemudian mengambil contoh (teladan) dari rasul 
Allah SWT tersebut. Jadi, Allah SWT tidak hanya memberikan pedoman hidup (kitab dan 
suhuf) bagi manusia, namun Allah SWT juga memberikan utusan untuk memberi contoh 
langsung bgaimana cara melaksanakan pedoman tersebut. Untuk lebih jelasnya, simaklah 
pembahasan mengenai iman kepada rasul Allah SWT secara lebih rinci berikut ini. 
 
A. Pengertian Iman Kepada Rasul Allah SWT  

 
 

Rasul (  َرُسْوٌل  ) artinya utusan. Jadi, Rasul Allah berarti utusan Allah. Beriman kepada 
Rasul Allah maksudnya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengangkat 
manusia yang dipilih-Nya untuk menjadi utusan yang wajib melaksanakan menyampaikan 
wahyu kepada umat manusia. 

Sebagaimana di samping, di antara sekian juta manusia sepanjang jaman, Allah SWT 
telah memilih dan menjadikan tidak kurang dari 120.000 Nabi, dan dari jumlah tersebut Allah 
memilih 25 nabi menjadi Rasul. Namun bagi umat Islam hanya 25 Nabi dan Rasul yang wajib 
diimani, dan dari 25 rasul tersebut Allah SWT memberikan gelar Rasul Ulul Azmi kepada 5 
rasul 

Bagi umat Islam, beriman kepada Rasul Allah hukumnya wajib dan menjadi rukun iman 
ke empat dari rukun iman yang enam. Firman Allah SWT : 

زيو هاتَءاي هِملَيلُو عتي فُِسهِمأَن نولًا مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيمؤلَى الْمع اللَّه نم لَقَد كِّيهِم
 وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِنيٍويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ 

Artinya : “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika 
Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang 
membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan 
kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, 
mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Ali Imran: 164) 



 
B. Para Rasul dan Sifat-sifatnya 
 

 
Seluruh rasul yang diutus oleh Allah SWT harus diimani oleh umat Islam. Jadi, umat 

Islam tidak hanya diperintahkan untuk beriman (meyakini) bahwa utusan Allah SWT  hanya 
Nabi Muhammad s.a.w. saja, namun harus meyakini seluruh rasul yang jumlahnya sebanyak 
25 rasul. Nama-nama Rasul sejumlah 25 yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam tersebut 
adalah : 

 
No Nama Daerah Kerasulan Nama Kaum Keterangan Tahun *) 
1. Rasul Adam a.s. Di daerah Arab (Makkah)  4026 SM (Diciptakan Allah ) 
2. Rasul Idris a.s. Di daerah Babilonia (Irak)   
3. Rasul Nuh a.s. Di daerah Irak  2970 SM (Dilahirkan) 

4. Rasul Hud a.s. Di daerah Al Ahqaf antara Yaman-
Yordania  Kaum ‘Ad  

5. Rasul Shaleh a.s. Di daerah Hadramaut antara Yaman-
Syiria Kaum Tsamud  

6. Rasul Ibrahim a.s. Di daerah Palestina dan Makkah  2018 SM (dilahirkan) 
7. Rasul Luth a.s. Di daerah Sodom, Yordania   
8. Rasul Ismail a.s. Di daerah  Makkah  1918 SM (dilahirkan) 
9. Rasul Ishak a.s. Di daerah Palestina  1918 SM (dilahirkan) 
10. Rasul Ya’kub a.s. Di daerah Mesir dan Babilonia  1858 SM (dilahirkan) 
11. Rasul Yusuf a.s. Di daerah Mesir   

12. Rasul Ayyub a.s. Di daerah Palestina Kaum Hauran dan 
Tih  

13. Rasul Zulkifli a.s. Di daerah Palestina   
14. Rasul Syu’aib a.s. Di daerah Madyan Kaum Madyan  
15. Rasul Yunus a.s. Di negeri Babilonia (Irak)   
16. Rasul Musa a.s. Di daerah Mesir dan Israel  1593 SM (dilahirkan) 
17. Rasul Harun a.s. Di daerah Mesir dan Israel   

18. Rasul Dawud a.s. Di daerah Israel  1077 SM (menjadi raja Bani 
Israil) 

19. Rasul Sulaiman a.s. Di daerah Israel  1037 SM (menjadi raja Bani 
Israil) 

20. Rasul Ilyas a.s. Di daerah Israel   
21. Rasul Ilyasa a.s. Di daerah Israel   
22. Rasul Zakaria a.s. Di daerah Israel   
23. Rasul Yahya a.s. Di daerah Israel   
24. Rasul Isa a.s. Di daerah Israel  1 M (dilahirkan) 

25. Rasul Muhammad 
SAW 

Di daerah Arab untuk seluruh alam 
semesta  570 M (dilahirkan) 

      *) Sumber : Rangkaian Cerita dalam Al Quran (Bey Arifin) 
 
rasul-rasul tersebut memiliki sifat yang sangat terpuji dan terhindar dari sifat-sifat 

tercela. sIfat-sifat terpuji bagi para Rasul Allah disebut sifat wajib Rasul, sedangkan sifat-sifat 
tercela disebut mustahil ada pada diri para Rasul. Sifat wajib Rasul ada empat, demikian juga 
sifat mustahilnya. Kesemuanya terdapat pada kolom berikut : 

 
 
 
 
 
 



No Sifat Wajib Rasul Sifat Mustahil Rasul 

1. Siddiq (selalu benar) Kizib (selalu dusta) 
2. Amanah (selalu dapat dipercaya) Khianat (tidak dapat dipercaya) 
3. Tablig (selalu menyampaikan wahyu) Kitman (menyembunyikan wahyu) 
4. Fathonah (cerdas) Baladah (bodoh) 

 
Sifat-sifat wajib para rasul Allah SWT tersebut menjadikan kita semakin yakin bahwa 

ajaran Allah SWT melalui wahyu-wahyu-Nya tidak dikarang oleh rasul sendiri, karena para 
rasul itu tidak mungkin berdusta, berkhianat, menyembunyikan dan wahyu. Rasul juga 
mempunyai difat cerdas agar tidak ada wahyu Allah SWT yang tidak tersampaikan karena dia 
lupa. 

Disamping itu, umat Islam diperintahkan untuk meneladani sifat-sifat para rasul tersebut 
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua perjalan kehidupannya dapat memperoleh ridha 
dari Allah dan dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia hingga di akherat kelak. 

Karena para rasul tersebut mempunyai sifat-sifat yang mulia dan benar-benar terhindar 
dari sifat dan perbuatan tercela, maka mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai utusan Allah SWT. Adapun tugas dari para rasul tersebut antara lain adalah 
: 

 
1. Sebagai pembawa ajaran yang benar 

Semua rasul bertugas untuk meluruskan ajaran salah (sesat) yang dipedomani umat 
manusia agar berpindah kepada ajaran yang benar. Setiap rasul selalu meluruskan, 
mengingatkan, dan mengajak umat yang menyembah kepada selain Allah SWT agar kembali 
menyembah kepada Allah SWT semata.  

Berikut ini merupakan firman Allah SWT yang menceritakan kegigihan Nabi Ibrahim 
a.s. yang mengajak kaumnya menyembah Allah SWT dan meninggalkan berhala-berhala : 

لَا ي اللَّه وند نونَ مدبعت ينلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذختا وثَانأَو اللَّه وند نونَ مدبعا تمكُونَ إِنلم
و قزالر اللَّه دنوا عغتقًا فَابرِز ونَلَكُمعجرت هإِلَي وا لَهكُراشو وهدباع 

Artinya : “Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu 
membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan 
rezki kepadamu; maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah 
kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan.” (QS. Al Ankabut: 17) 

Sebagaimana Nabi Ibrahim a.s. para rasul yang lain pun melakukan hal serupa dengan 
gigih dan tiada kenal lelah. 

 
2. Menjelaskan tentang cara menyembah kepada Allah dengan cara yang benar.  

 
Para rasul juga mengajarkan mengenai tata cara menye,ah kepada Allah SWT dengan 

benar sebagaimana petunjuk Allah SWT. Para rasul mempraktikkannya dan umatnya 
kemudian mengikutinya. Bagi umat Islam, cara menyembah Allah SWT adalah dengan salat 
sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw. Hadis Rasulullah saw. : 

 صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلّي
Artinya : “Salatlah kamu semua sebagaimana engkau melihat aku salat” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 

  
 



3. Sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan 
 
Manusia mempunyai kecenderungan untuk senantiasa berbuat baik dan ada 

kecenderungan berbuat jahat, ada yang taat dan ada yang ingkar kepada Allah SWT. Mengapa 
mereka ingkar ? Karena mereka dikuasai oleh nafsu dan menuruti godaan syaitan.  

Terhadap orang yang taat kepada Allah SWT para rasul memberikan kabar gembira 
bahwa di akhirat kelak akan dibalas dengan syurga Allah SWT yang penuh dengan 
kenikmatan. Sebaliknya, kepada orang-orang yang menuruti hawa nafsu dan mengikuti bujuk 
rayu syaitan akan dibalas dengan neraka yang penuh dengan penderitaan. 

Firman Allah SWT : 

لَا هو هِملَيع فوفَالَ خ لَحأَصو نَءام نفَم نرِيذنمو نرِيّشبإِالَّ م نيلسرلُ الْمسرا نمو م
 )48: األنعام ( يحزنونَ

Artinya : “Dan tidaklah Kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberi kabar 
gembira dan peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan kebaikan, maka  tidak  
ada  kekhawatiran mereka dan tidak pula mereka bersedih hati” (QS. Al An’am : 48) 

  
4. Membina akhlak (budi pekerti) yang mulia 

Para rasul juga bertugas untuk membimbing umatnya agar berakhlak mulia. Akhlak 
mulia ini akan menjadikan kehidupan manusia di dunia menjadi harmonis, damai, aman, 
dan tentram. 
Nabi bersabda : 

ثْتعالَقِ باَْألخ كَارِمم مّمُِألت 
Artinya : “Dan tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang 
mulia” (HR. Bukhari dan Abu Dawud). 

 
 
C. Rasul Ulul Azmi 
 

 
Rasul Ulul Azmi merupakan gelar yang diberikan Allah SWT kepada para rasul yang 

mempunyai kesabaran luar biasa dalam membimbing, membina, dan mengajak kaumnya 
untuk taat kepada Allah SWT walupun cobaan dan rintangannya begitu besar. Dengan 
demikian disamping mempunyai 4 sifat wajib di atas, para rasul yang mendapat gelar ulul 
azmi juga mempunyai tingkat kesabaran, kegigihan, dan keuletan yang luar biasa. Adapun  
Firman Allah SWT  dalam QS Al Ahqaf ayat 35 : 

 

 )35: األحقاف (فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ 
Artinya : Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari 
rasul-rasul yang  telah bersabar. (QS. Al Ahqaf : 35) 

 
Para rasul yang mendapat gelar ulul azmi tersebut adalah : 

 Nabi Nuh a.s. 
 Nabi Ibrahim a.s. 
 Nabi Musa a.s. 
 Nabi Isa a.s. 
 Nabi Muhammad s.a.w 



 
1. Nabi Nuh AS 

 
Nabi Nuh as. dilahirkan sekitar tahun 2970 SM, dan diutus oleh Allah SWT untuk 

menyeru kaumnya yang ingkar kepada Allah SWT. Nabi Nuh a.s. merupakan rasul yang 
sangat sabar, ulet, dan gigih dalam membina dan membimbing kaumnya, walaupun mereka 
selalu memusuhi dan mengingkarinya. Bahkan kaumnya mengancam akan membunuhnya 
jika dia tidak berhenti berdakwah. Namun demikian semuanya dihadapi Nabi Nuh a.s. dengan 
kesabaran. Firman Allah SWT : 

Asy As Syura [42] : 16 - 17 

نيومجرالْم نم نكُونلَت وحاني هتنت لَم نقَالُوا لَئ   وني كَذَّبمإِنَّ قَو بقَالَ ر 
Artinya : “Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya 
benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam" Nuh berkata: "Ya Tuhanku, 
sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;.” (QS As Syura  : 16-17) 

 
Disamping gigih dan ulet, Nabi Nuh a.s. juga sangat tabah, terbukti pada waktu terjadi 

banjir besar bukan hanya meneggelamkan kaumnya saja, bahkan anaknya yang bernama 
Kan’an menolak naik ke kapal Nabi Nuh a.s. sehingga ikut tenggelam, dia tidak mau taat 
kepada Nabi Nuh a.s. Walupun demikian, Nabi Nuh a.s. tabah, merelakannya dan pasrah 
kepada Allah SWT. 

نيماكالْح كَمأَح تأَنو قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو 

 )42: هود (
Artinya : “Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya 
anakku, termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan 
Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya."” (QS. Hud : 45).  

Nabi Nuh a.s. hidup selama hampir seribu tahun, dapat kita bayangkan betapa lama 
perjuangan Nabi Nuh a.s. untuk membina dan membimbing umatnya ke jalan yang benar dan 
diridhai oleh Allah SWT. Firman Allah SWT : 

Al Ankabut [29] : 14 

الطُّوفَانُ و مذَها فَأَخامع ِسنيمإِلَّا خ ةنس أَلْف يهِمفَلَبِثَ ف هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَدو مه
 ظَالمونَ

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di 
antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan 
mereka adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al Ankabut  14) 

 
2. Nabi Ibrahim AS  

 
Nabi Ibrahim dilahirkan sekitar tahun 2018 SM. Ayah Nabi Ibrahin yang bernama Azar 

merupakan orang yang mempunyai pekerjaan pembuat berhala (patung untuk disembah). 
Ketabahan dan kesabaran Nabi Ibrahim a.s. sudah mulai diuji ketika masih belia dia sudah 
tidak setuju dengan pekerjaan orang tuanya yang menjadi akar kemusyrikan tersebut. Ibahim 
selalu mengingatkan bapaknya bahwa berhala-berhala itu tidak berguna dan menyesatkan, dan 
suatu saat Azar tidak terima kemudian mengancam akan membunuh Ibrahim dan 
mengusirnya. 

Diceritakan dalam Al Quran surat Maryam ayat 46 : 



 ئن لَم تنته لَأَرجمنك واهجرنِي ملياقَالَ أَراغب أَنت عن َءالهتي ياإِبراهيم لَ
Artinya : “Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika 
kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu 
yang lama".(QS. Maryam : 46) 

Tantangan berikutnya datang dari kaumnya dan Raja Namrud yang berkuasa saat itu. 
Karena merasa tidak terima atas perbuatan Nabi Ibrahim a.s. menghina berhala-berhala 
sembahannya, maka mereka membakar Nabi Ibrahi a.s. hidup-hidup. Namun Allah SWT 
menyelamatkan Nabi Ibrahim a.s. sehingga kulitnya tidak terbakar sedikitpun. Atas kejadian 
ini malah menjadikan mereka banyak yang berbalik mengikuti ajaran tauhid (mengesakan 
Allah SWT) yang dibawa Ibrahim a.s. 

Firman Allah SWT : 

يماهرلَى إِبا علَامسا ودركُونِي ب ارانا يقُلْن 
 

Artinya :“Kami berfirman : “Hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi 
Ibrahim”. (QS. Al Anbiya : 69) 

Kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim a.s. betul-betul teruji kembali ketika dia 
diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih anak satu-satunya yang bernama Ismail. 
Dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan kepasrahan, perintah itu benar-benar 
dilaksanakannya. Namun ketika pedang Ibrahim a.s. sudah diletakkan di leher anaknya, tanpa 
sepengetahuannya Allah SWT menganti Ismail dengan seekor kambing domba. 

 
3. Nabi Musa AS 

 
Nabi Musa a.s. dilahirkan tahun 1593 SM.  Pada saat beliau dilahirkan, bangsa Mesir 

diperintah oleh seorang raja yang sangat kejam (zalim). Raja itu bernama Fir’aun. Pada suatu 
malam Fir’aun mengalami mimpi kerajaannya terbakar. Mimpi itu ditafsirkan oleh para ahli 
nujumnya bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Raja 
Fir’aun kemudian mengambil tindakan, semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu harus 
dibunuh. Namun memberi ilham kepada  Nabi Musa yang saat itu masih bayi dihanyutkan 
oleh ibunya di sungai Nil dan ditemukan oleh istri Fir’aun. Nabi Musa luput dari operasi 
pembunuhan para tentara Raja Fir’aun, bahkan Nabi Musa malah hidup di istana Fir’aun. 

Namun demikian, Nabi usa a.s. selalu menerima ancaman pembunuhan dari raja 
Fir’aun, akhirnya dia pergi ke negeri Madyan, di sana dia dipertemukan Allah SWT dengan 
Nabi Syu’aib dan dinikahkan dengan putri Nabi Syu’aib. 

Setelah sekian tahun hidup dan berkeluarga di negeri Madyan, Nabi Musa a.s. rindu 
kembali ketengah-tengah kaumnya (Kaum Bani Israil) yang berada di Mesir. Pada saat 
perjalanannya menuju Mesir itulah dia mendapatkan wahyu dari Allah SWT di perbukitan 
“Thur Sinai” atau Turisina di suatu tempat yang disebut Allah SWT lembah suci Thuwa. 
Disamping menerima wahyu, Nabi Musa a.s. juga menerima mukjizat berupa tongkat dan 
kedua telapak tangan yang dapat berkilauan memancarkan cahaya atas ijin Allah SWT. 
Seperti diketahui bahwa bangsa Mesir saat itu sangat mengagungkan sihir, mukjizat yang 
diberkan Allah SWT kepada nabi Musa a.s. diberikan untuk menaklukkan sihir para ahli 
tenung Fir’aun. Nabi Musa a.s. kemudian diperintahkan Allah SWT untuk mengingatkan dan 
mengajak Fir’aun agar kembali ke jalan yang benar. 

Firman Allah SWT dalam QS. An Nazi'at ayat 17 

 )17: النازعات (اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى 



Artinya : "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,” (QS. 
An Nazi'at : 17) 

Namum Fir’aun tidak menerima ajakan Nabi Musa a.s. malah memusuhi dan berusaha 
membunuh Nabi Musa a.s. dan  Nabi Harun a.s. beserta para pengikutnya. 

 
 

4. Nabi Isa AS 
Nabi Isa a.s. dalam Al Quran disebut Allah SWT dengan nama Isa Al Masih. Dia 

dilahirkan dari seorang ibu bernama Maryam dan tidak mempunyai bapak. Firman Allah 
SWT dlm QS. Ali Imran ayat 45 : 

 ميرم نى ابيسع ِسيحالْم هماس هنم ةمبِكَل كرشبي إِنَّ اللَّه ميرامكَةُ يلَائالْم ا إِذْ قَالَتيني الدا فجِيهو
بِنيقَرالْم نمو ةرالْآخو 

Artinya : “(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah 
menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat 
(yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih `Isa putera Maryam, seorang terkemuka di 
dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),” (QS. Ali 
Imran  : 45) 

Nabi Isa a.s. diangkat Allah SWT menjadi rasul ketika berusia 30 tahun. Saat itu kaum 
Bani Israil semakin jauh dari ajaran Nabi Musa a.s., para pendeta Yahudi lebih suka hidup 
bergelimang kekayaan dan mementingkan kehidupan duniawi daripada mengurusi umat.  
Nabi Isa a.s. diutus oleh Allah SWT untuk menyadarkan kembali para pendeta Yahudi dan 
kaum Bani Israil agar kembali kepada ajaran-ajaran Allah SWT. Untuk meyakinkan para 
pendeta Yahudi dan kaum Bani Israil bahwa Nabi Isa a.s. adalah utusan-Nya, Allah SWT 
membekalinya dengan mukjizat-mukjizat sebagai berikut : 
a. Dapat menyembuhkan orang buta, kusta dan menghidupkan orang mati 
b. Dapat membuat burung dari tanah liat dan hidup 
c. Dapat menurunkan makanan dari langit. 
d. Dapat menerangkan jenis makanan yang dimakan oleh kaumnya yang tersimpan di 

rumah mereka. 
 

Mukjizat-mukjizat itu diberikan Allah SWT kepada Nabi Isa a.s. untuk menghadapi, 
meyakinkan, dan mengajak kaum Bani Israil yang mempunyai kebiasaan ngeyel dan sangat 
suka berbantah-bantahan. 

Dengan penuh kesabaran Nabi Isa a.s. terus mengajak kaumnya untuk kembali kepada 
ajaran yang benar, namun kaumnya yang tetap ingkar malah mengejar-ngejarnya dan ingin 
membunuhnya. Dalam kejaran orang-orang Yahudi tersebut, Nabi Isa a.s. terus menyiarkan 
ajaran Allah SWT dan mendapatkan pengikut yang disebut Allah SWT dengan nama kaum 
Hawariyyun yang berjumlah 12 orang yang diantara mereka bernama Syim’un, Andirius, 
Ya’qub, Yuhanna, Lukas, Thomas, dan Markus. Akhirnya Allah SWT mengangkat kembali 
Nabi Isa a.s. ke sisi-Nya.  

Firman Allah SWT : 

ينلُ الَّذاعجوا وكَفَر ينالَّذ نم كرطَهمو إِلَي كعافرو فِّيكوتي مى إِنيساعي إِذْ قَالَ اللَّه 
تا كُنيمف كُمنيب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ثُم ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبات م يهف

 تختلفُونَ



Artinya : “(Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai `Isa, sesungguhnya Aku akan 
menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta 
membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang 
mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada 
Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu 
berselisih padanya".(QS. Ali Imran: 55) 

Nabi Isa a.s.  menyiarkan ajaran-ajaran Allah SWT hanya sekitar 3-5 tahun, selama itu 
Nabi Isa a.s. hidupnya selalu berpindah-pindah karena dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. 
Setelah nabi Isa a.s. diangkat oleh Allah SWT, maka penyebaran ajaran Nasrani diteruskan 
oleh para pengikutnya (kaum Hawariyyun). 

 
5. Nabi Muhammad SAW 

 
Nabi Muhammad saw. dilahirkan di Kota Makkah pada tahun 570 M dari seorang ibu 

yang bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad saw. diutus Allah SWT untuk menyadarkan 
manusia yang berada pada masa jahiliyah. Mereka telah melupakan Allah SWT, malah 
menyembah berhala dan tidak lagi mempunyai norma-norma kesusilaan. Mereka sangat suka 
berselisih, berperang, membunuh bayi-bayi perempuan, mencuri, merampok, mabuk-
mabukan, dan berjudi. 

Bangsa Arab saat itu sangat memuja-muja syair, dan ketika Nabi Muhammad saw. 
berusia 40 tahun diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Nya. Nabi 
Muhammad saw. mendapatkan mukjizat berupa Al Quran yang isi dan susunan bahasanya 
teramat indah melebihi keindahan syair-syair bangsa Arab saat itu. 

Dengan penuh ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad saw. mengajak dan 
membimbing kaumnya agar kembali menyembah Allah SWT dan berperilaku dengan akhlak 
(budi pekerti) mulia. 
 
D. Fungsi Beriman Kepada Rasul Allah SWT  

 
 

Fungsi dan manfaat beriman kepada rasul Allah SWT adalah sebagai berikut : 
 

1. Meneladani kehidupan para rasul yang taat kepada Allah SWT, penuh kesabaran, tabah, 
gigih, ulet, dan berakhlak mulia. 
Firman Allah SWT : 

الْيو اَهللا وجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوولِ اِهللا أُسسي رف كَانَ لَكُم لَقَد ذَكَرو راْآلخ مو
 )21: األحزاب (اَهللا كَثريا 

Artinya :” Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia 
banyak menyebut Allah.". (QS. Ahzab :21 ). 

   
2. Mengetahui dan memahami antara yang kebenaran dan kebatilan, antara jalan lurus dan 

jalan yang sesat. 
3. Dapat mencontoh cara mengenal dan menyembah Allah dengan cara yang benar. 
4. Dapat memahami kehidupan umat-umat terdahulu, bahwa manusia yang ingkar akan 

mendapatkan azab dari Allah SWT dan umat yang taat akan mendapatkan ketenangan dan 
karunia. 

 


