LKPD PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JUJUR DAN MENEPATI JANJI
KELAS IX
1. Memahami Perilaku Jujur
Jujur berasal dari Bahasa Arab yaitu ash shidiqu yang berarti memiliki arti nyata atau berkata
benar. Artinya kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara
informasi dan kenyataan. Istilah ini juga dijadikan julukan untuk Nabi Muhammad Saw.
yaitu siqiq Yang memiliki arti atau sifat jujur. Ada sebuah hadist mengatakan bahwa orang munafik
adalah orang yang berkata dusta. Perhatikan hadist berikut ini:
Dari abu Hurairah r.a. : “ Sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda tanda-tanda orang
munafik ada tiga perkara yaitu apabila berkata,dia berdusta;apabila dia berjanji,dia mengingkari;dan
apabila diberi kepercayaan,dia mengkhianati.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Allah SWT secara tegas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata benar.
Perhatikan surah Al Ahzab/33:70 berikut :

اَّلل او ُقولُوا قا ْو اًل اس ِديدا ا
اَي َأُّيه اا ذ ِاَّل اين أ امنُوا ات ذ ُقوا ذ ا
Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah
perkataan yang benar.” (QS. Al ahzab 33:70)

Dari ayat tersebut, jelas bahwa Allah SWT menyeru orang-orang beriman untuk bertakwa kepadaNya dan berkata benar. Bertakwa berarti bersungguh-sungguh dalam menaati semua perintah Allah
SWT dan menjauhi larangan-Nya. Hakikat dari takwa adalah takut kepada Allah SWT, takut berbuat
salah dan dosa. Orang yang bertakwa akan melandasi segala ucapan dan perbuatannya dengan
kejujuran.
a. Manfaat Perilaku Jujur
 Hidup menjadi lebih mudah.
 Dipercaya banyak orang.
 Membimbing kita kepada kebaikan dan surga.
 Memberi pahala.
 Membebaskan kita dari golongan orang-orang munafik
b.

b.Penerapan Perilaku Jujur
 Jujur dalam niat.
 Jujur dalam perkataan.
 Jujur dalam perbuatan

c. Contoh penerapan sikap jujur dikehidupan sehari hari
antara lain:





d.

Tidak menyontek ketika ujian.
Tidak melakukan titip absen kepada temannya demi bisa membolos.
Tidak malu bertanya kepada guru apabila belum memahami materi pembelajaran yang
disampaikan.
Membayar harga barang yang dibeli sesuai ketentuan kantin sekolah.
Mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakan sesuai tenggang waktu yang ditentukan.

Hikmah Berperilaku Jujur
 Perasaan enak dan hati tenang.
 Mendapat kemudahan dalam hidupnya.
 Selamat dari azab dan bahaya.




Dijamin masuk surga.
Dicintai Allah SWT dan Rasul-Nya.

2. Memahami Perilaku Menepati Janji
Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan
untuk berbuat. Janji adalah hutang, hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai diakhirat.
menepati janji merupakan wujud memuliakan, menghormati dan menghargai sesama manusia. orang
yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. dalam
kehidupan ini, manusia selalu terikat oleh pergaulan dengan orang lain. dengan kata lain manusia selalu
membutukan orang lain. pergaulan harus dilandasi akhlak mulia. makin mulia akhlak seseorang. akan
makin besar pula kehormatan dan kewibawaanya dimasyarakat.
perhatikan hadist berikut:
Dari abu hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kamu adalah
siapa yang paling baik menunaikan janji."
Seorang mukmin harus menunaikan janji dengan sebaik-baiknya. Allah SWT. mengancam orang
orang yang melanggar janji dengan azab yang pedih. Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat Ali
Imran/3ayat77 di bawah ini
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Terjemah Arti: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan
sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di
akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada
hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."(Q.S Ali
Imran/3:77)
a.

Keutamaan Menepati Janji
 Tergolong dalam manusia berakal.
 Termasuk golongan Nabi Muhammad SAW.
 Termasuk golongan orang-orang bertaqwa.
 Bukan golongan orang munafik.
 Menempati surga Firdaus.

b.

Hikmah Berperilaku Menepati Janji
 Dapat dipercaya orang.
 Mendapat nilai religius.
 Mendapatkan keberkahan kehidupan.
 Mendapatkan nilai-nilai kehidupan.

c. contoh penerapan prilaku menepati janji
i. Sekolah
Belajar dengan tekun
Tidak pernah terlambat ke sekolah




i.



Keluarga
Menghormati ayah dan ibu
Membantu orangtua setelah berjanji

ii. Masyarakat
 Menggunakan hak pilih pada saat pemilu
 Mengikuti aksi bela negara

