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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

 10. Meningkatkan keimanan kepada 
Malaikat 

10.1. 
10.2. 

. 
 

  Menjelaskan arti beriman kepada Malaikat 
Menjelaskan tugas-tugas Malaikat 

 
 
Sebagaimana dijelaskan dalarn pelajaran terdahulu bahwa Allah SWT merupakan Zat Yang 
Mahakuasa. Dengan kekuasaannya itu, Allah SWT menciptakan beraneka ragam makhluk. 
Salah satu ciptaan Allah SWT adalah malaikat yang merupakan makhluk gaib (makhluk yang 
tidak dapat ditangkap dengan panca indera). 
Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Meyakini adanya malaikat Allah 
SWT hukumnya wajib bagi setiap mukmin karena erat kaitannya dengan keimanan kepada 
Allah SWT. Dengan beriman kepada malaikat akan menambah keyakinan setiap mukmin 
bahwa Allah SWT bersifat qudrah (kuasa). 
 
PEGERTIAN IMAN KEPADA MALAIKAT ALLAH 
 
Beriman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa 
malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah SWT. Keberadaan malaikat bersifat 
gaib. artinya tidak dapat ditangkap oleh indera manusia. Walaupun tidak dapat dirasakan 
keberadaannya melalui indera manusia, namun dalam firman-Nya Allah SWT memberikan 
penjelasan bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan-Nya. 
Allah SWT memerintahkan untuk mengimani hal-hal yang gaib. Beriman kepada hal yang 
gaib juga merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. 
Firman Allah dalam Alquran: 

نيقتلْمى لده هيف بيالَ ر ابتالْك ك2( ذل( ميقيبِ وينَ بِالْغونمؤي نيالَةَ الَّذنَ الصو
 )3( ومما رزقْناهم ينفقُونَ

Artinya : Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang 
bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan 
menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, (QS. Al Baqarah : 2-
3) 
Rasulullah SAW bersabda: 

رِّهشو رِهيرِ خبِالْقَدرِ ومِ اَْألخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتآلئمبِاِهللا و نمؤانُ اَنْ تماَِإلي 
 )رواه مسلم(

Artinya : “Iman adalah kamu percaya kepada Allah SWT, para malaikat-Nya, kitab-kitab-
Mya, rasu-l-rasul-Nya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik maupun buruk”. 
(HR. Muslim) 
 
 
 
 



NAMA DAN TUGAS MALAIKAT 
 
Pada hakikatnya manusia. jin, iblis. dan malaikat adalah makhluk Allah SWT yang harus taat 

kepada-Nya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah SWT diperintahkan untuk senantiasa 
beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah SWT. 

Namun demikian, Allah SWT menciptakan malaikat berbeda dengan makhluk lainnya. Malaikat 
diciptakan dari nur (cahaya). Malaikat diciptakan untuk selalu taat melaksanakan tugas-tugas dan 
perintah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Mereka tidak pernah letih, tidur, dan lupa terhadap 
tugas-tugasnya. Firman Allah SWT dalam Alquran: 

 

لسموات واَألرضِ ومن عنده الَ يستكْبِرونَ عن عبادته والَ ولَه من في ا
 )20-19: األنبياء (يسبِّحونَ اللَّيلَ والنهار الَ يفْترونَ .  يستحِسرونَ  

Artinya : “Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat 
yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada 
(pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.” (QS. Al 
Anbiya’ : 19-20) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diciptakannya malaikat semata-mata untuk mengabdi 
dan melaksanakan perintah Allah SWT. Tidak ada satupun perintah Allah SWT kepada 
mereka yang tidak dilaksanakan. Mereka tidak pernah lelah, lupa, ingkar, apalagi 
membangkang terhadap perintah Allah SWT. Apapun tugas yang diberikan selalu 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada satu pun yang terbengkalai. 

Jumlah manusia di muka bumi sangat banyak. Bagaimana dengan jumlah malaikat? 
Jumlah yang pasti dari seluruh malaikat hanya Allah SWT yang mengetahuinya. 

Firman Allah SWT dalam Alquran: 
 

 وإِالَّ ه بِّكر دونج لَمعا يم21: املدثر (و( 
Artinya :” Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu (malaikat) melainkan Dia 
sendiri.” (QS. Al Muddatsir : 21) 

Dari sekian banyak jumlah malaikat, setiap mukmin hanya diwajibkan untuk 
mengetahui sepuluh nama malaikat beserta tugas khususnya masing-masing, di samping tugas 
untuk beribadah dan bertasbih kepada Allah SWT. Sepuluh nama malaikat yang dimaksud 
beserta tugasnya adalah sebagai berikut. 

 
 
 

No Nama Malaikat Tugas  

1 Jibril Menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi 

2 Mikail Membagikan rizki dan menurunkan hujan 

3 Israfil Meniup sangkakala di hari kiamat 

4 Izrail Mencabut nyawa 

5 Rakib Mencatat amal baik 

6 Atid Mencatat amal buruk 



7 Munkar 
Memeriksa dan menanyai manusia di alam kubur 

8 Nakir 

9 Malik Menjaga pintu neraka 

10 Ridwan Menjaga pintu surga 
 

 
 
SIFAT MALAIKAT DAN PERBEDAANNYA DENGAN MAKHLUK GAIB LAIN 
 
SIFAT-SIFAT MALAIKAT 
 
Seperti telah disinggung sebelumnya, malaikat merupakan ark makhluk Allah SWT yang 
diciptakan dari cahaya dan merupakan makhluk gaib (tidak dapat dirasakan keberadaannya 
melalui indera manusia). Malaikat juga merupakan makhluk Allah SWT yang dimuliakan, 
karena mereka selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah SWT sedikitpun. 
Walaupun tidak dapat ditangkap melalui indera, setiap mukmin wajib mempercayai malaikat 
dengan mengetahui sifat-sifatnya. Adapun di antara sifat-sifat malaikat adalah sebagai 
berikut.. 

a. Selalu taat kepada Allah SWT dan tidak pernah menentang perintah-Nya. 
b. Tidak berjenis kelamin (tidak ada malaikat laki-laki atau malaikat perempuan). 
c. Tidak mempunyai nafsu, berarti malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak 

tidur. 
d. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. 
e. Dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah SWT. 
f. Selalu benar, tidak pernah berbohong. 
g. Selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang 

khatam Alquran. 
h. Tidak beranak, berayah, dan beribu karena malaikat tidak menikah. 

 
 
PERBEDAAN MALAIKAT DENGAN MAKHLUK GAIB LAINNYA 
Mahasuci Allah SWT yang menciptakan makhluk dengan berbagai bentuk dan jenis. Ada 
makhluk nyata (dapat dirasakan oleh indera) seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada pula 
makhluk gaib (tidak dapat dirasakan oleh indera) seperti malaikat, jin, setan, dan iblis. 
Sama halnya dengan makhluk nyata, di antara makhluk gaib memiliki karakteristik (ciri) yang 
membedakannya satu sama lain. Adapun perbedaan antara malaikat dan makhluk gaib lainnya 
sebagai berikut. 
 

 

Jenis 
Perbedaan Malaikat Jin Syetan/iblis 

Asal 
Kejadian 

Malaikat diciptakan dari Nur / 
cahaya 
Hadits Rasulullah 
Artinya : “Malaikat diciptakan dari 
cahaya dan jin diciptakan dari 
nyala api sedangkan manusia 
diciptakan dari apa yang telah 
diterangkan kepadamu (tanah).” 
(HR. Muslim) 

Jin diciptakan dari api 
 
Firman Allah SWT : 

 نلُ مقَب نم اهلَقْنانَّ خالْجو
 ِنارِ السموم

Artinya : “Dan Kami telah 
menciptakan jin sebelum (Adam) 

Syetan/iblis diciptakan dari api 
 
Firman Allah SWT : 

نِي ملَقْتخ هنم ريا خارٍ قَالَ أَنن ن
 ٍوخلَقْته من طني

Artinya : “Iblis berkata: "Aku lebih baik 
daripadanya, karena Engkau ciptakan 



 dari api yang sangat panas.” (QS. 
Al Hijr : 27) 
 

aku dari api, sedangkan dia Engkau 
ciptakan dari tanah".(QS. Shad : 76) 

Ketaatan 
kepada 
Allah SWT  

Selalu taat, membaca tasbih, dan 
senantiassa beribadah kepada 
Allah SWT  

Ada yang taat, ada yang tidak Tidak pernah taat 

Sifat-sifat 
lain 

 Tidak dapat dilihat (gaib) 
 Tidak memiliki nafsu 
 Senantiasa bertasbih 
 Tidak pernah sombong 
 Tidak berjenis kelamin 

Tidak dapat dilihat (gaib) 
 Diciptakan agar beribadah 

kepada Allah SWT  
 

Tidak dapat dilihat (gaib) 
 Diciptakan agar menyembah Allah 

SWT namum mereka ingkar 
semuanya. 

 Selalu menggoda manusia agar 
tidak taat kepada Allah SWT  

 Selalu bersikap sombong 
 

 

 
 
Selain memahami keberadaan nama-nama. tugas. dan sifat-sifat malaikat, maka langkah iman 
selanjutnya adalah menghayati pemahaman tersebut dan mengambil hikmahnya (dampak 
positif) dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, beriman kepada malaikat tidak 
cukup hanya dengan mengetahui nama-nama, tugas, dan sifat-sifatnya saja. 
Beberapa hikmah yang membawa dampak positif dengan beriman kepada malaikat adalah 
sebagai berikut. 

a. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. 
b. Mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi dengan melakukan 

perbuatan-perbuatan yang terpuji (akhlak mulia). 
c. Mewujudkan masyarakat yang bermoral. 
d. Meneladani ketaatan malaikat kepada Allah SWT yang senantiasa bertasbih dan 

sujud kepada-Nya. 
 


