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BAB 15  

Sejarah Dakwah Islam 
A. Identitas  Sekolah 

 
Sekolah : SMP  
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
Kelas /Semester : VIII/1 
Standar Kompetensi : 15. Memahami sejarah dakwah Islam 
Kompetensi Dasar : 15.1. Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan 

Islam sampai masa Abbasiyah 
Indikator 

A.  Pertemuan I 
 
 
 
 

B. Pertemuan II 

  
 Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan 

sebelum masa Abbasiyah. 
 Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada 

masa Abbasiyah. 
 

 Menyebutkan ilmuwan bidang tauhid, fiqih dan akhlak. 
 Menyebutkan ilmuwan dalam bidang kedokteran,  

fisika, biologi, astronomi, kimia, dan matematika. 
 

Alokasi Waktu  : 2  X  40 menit ( 1 pertemuan) 
 
B. Tujuan Pembelajaran   

 Siswa dapat menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa 
Abbasiyah serta menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa 
Abbasiyah. 

 Siswa dapat menyebutkan ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih, dan akhlak, kedokteran, 
fisika, biologi, astronomi, kimia, dan matematika 

 
C. Materi Pembelajaran     

 Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah. 
 Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah 

 
D.   

E. Pendidikan karakter yang diharapkan pada materi ini adalah a.l : 
o Cinta Ilmu 
o Rasa Ingin Tahu 
o Menghargai prestasi orang lain 
o Rajin belajar dengan gemar membaca 
o Ulet, tangguh dan optimis dan Kreatif 

  
 

F. Materi Pelajaran 
a. Sejarah Perkembangan llmu Pengetahuan Islam Sampai Masa Abbasiyah 
Dakwah Rasulullah terdiri atas dua aspek, yaitu agama dan ilmu pengetahuan. Rasulullah saw. 
terus menyerukan umat Islam agar belajar, membaca, dan menulis. 

Abdullah Guru 
Pendidikan 
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Rasulullah saw. dan para sahabat mulai mengajarkan ilmu di negara dan di daerah mereka tinggal 
dengan membuat halaqah (pertemuan tempat belajar berbentuk lingkaran), mendirikan sekolah-
sekolah, dan mengajari orang dalam urusan dunia dan agama. 
Kemampuan para sahabat tidak hanya pada pemahaman agama namun juga pemilik ilmu 
pengetahuan yang bermacam jenisnya. Misalnya: Khalifah Umar memiliki kemampuan hukum 
peradilan, Zaid bin Tsabit selain memaharni ilmu tentang Al-Quran juga memahami bahasa asing. 
Zainudin Al-Hamidi menemukan metode penulisan dengan huruf timbul yang sangat membantu 
orang yang tunanetra. 
Puncak kemajuan Ilmu Pengetahuan Islam, yaitu pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid dan 
puteranya Al-Makmun. Kemudian, berdirilah Baitul Hikmah. 
 

Sebutkanlah contoh-contoh kemajuan ilmu pengetahauan dan para ilmuwan muslim 
 
b. Sejarah  Pertumbuhan pengetahuan pada masa : 

a. Nabi Muhammad Saw dan sahabat…… read more 
b. Khulafaurrasyiddin ……read more 
c. Daulat Abbasyiyah yaitu pada masaya keemasan waktu perintahan khalifah ke 5 

yaitu….. Selengkapnya 
 
c. Pakar Bidang Agama 

a) Tauhid 
1. Abu Hasan al-Asy’ary , Basrah 873-935 M. Pencetus sifat Allah Swt 20 : (1 nafsiyah, 5 

salbiyah, 7 ma’any dan 7 ma’nawiyah :sff yg melekat pd zatNya dan ada buktinya. 
BUKUNYA : 1. Maqalatul Islamiyah  (Ilmu Kalam) 2. Alibanah (dasar Agama) 3. Al 
Luma (tauhid, dosa, aqidah).  

2. Abu Mansur al Maturidi, Samarkandi 875-944 M …….Read more 

 
b) Fiqhi 

 
tambahan 

 
 
 

smpnrambatan
Typewriter

smpnrambatan
Typewriter

smpnrambatan
Typewriter

smpnrambatan
Typewriter

smpnrambatan
Typewriter

smpnrambatan
Typewriter
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c) Akhlak 
 

1. IMAM Al Ghazaly…… read more 
2. MAWARDI…….. read more 
3. IBNU MASKAWIH …..  ….
4. RABI’AH AL ADAWIYAH….. read more…. 
5. Syekh Ahmad Khatib….. Selanjutnya 

 
 
d. Tokoh ilmuwan Muslim dan Perannya Sampai Akhir Kekhalifahan Abbasiya 
 

a) Bidang Kedokteran 
1. Ibnu Sina, read more  dan  selengkapnya …………. 

 
Nama lengkapnya Abu AH Al-Husaini bin Abdullah bin Sina. la adalah Bapak 
Kedokteran Dunia. Bukunya yang terkenal yaitu Qanun fi atib, yang menjadi rujukan 
utama dunia kedokteran saat itu. Sarjana Barat menyebutnya Avicena 

 
2. Ibnu Rusyd, 

   
Nama lengkapnya Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. Karyanya Al-ulliyat. 
Ibnu Rusydi (wafat thn 1198) dikenal oleh barat dengan nama Averusy; ahli fisika, ahli 
Biografi Aisyah … on AISYAH BINTU ABU BAKR BELAHAN … GokilOnline.com on 
Pemerintah seorang ilmuwan yang komplit. Selain sebagai seorang ahli filsafat, ia juga 
dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang kedokteran, sastra, logika, ilmu-ilmu pasti, 
di samping sangat menguasai pula pengetahuan keislaman, khususnya dalam tafsir Al 
Qur’an dan Hadits ataupun dalam bidang hukum dan fikih. Bahkan karya terbesarnya 
dalam bidang kedokteran, yaitu Al Kuliyat Fil-Tibb atau (Hal-Hal yang Umum tentang 
Ilmu Pengobatan) telah menjadi rujukan utama dalam bidang kedokteran 

 
 

3. Alfarobi………..Bapak fisika……….. read more…… 
 

4. JABIR IBNU HAYYAN ( IBNU GEBER ) ( The Father Of Modern Chemistry  ) 
Selengkapnya…… klik disisni……………. selengkapnya 

 

smpnrambatan
Typewriter

smpnrambatan
Typewriter
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5. AL-KHAWARIZMI: Matematikus, Astronom , Pencipta teori matematika  ALGORITME, al 
JABAR dan juga memperkenalkan angka  arab dan dasar-dasar  lmu hitung di Barat 
….selengkapnya.. 

 
6. SULAIMAN AL MAHIRI …….Pakar  Geografi..……………… read more 

 

7. Si Jenius dari Abad IX ……..read more  

8.   HAITHAM  

9. IBNU KHALDUN  DAN  IBNU RUSYDI ……………………… read more 

Tambahan 
 
 

G. Al-Khittah 

 
1. Ar-Razi,  
Nama lengkapnya Abu bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi.-: Di dunia Barat 

terkenal dengan Rhazes. la adalah dokter pertama dalam pengobatan secara ilmu 

jiwa, yakni pengobatan yang dilakukan dengan memberi sugesti kepada para penderita 

psikosomatis (penderita gangguan emosi dan mental). Al Razi (abad ke8); pengarang 

kitab Sirr Al Asrar (rahasianya rahasia) tentang penyulingan minyak mentah,Â 

pembuatan ekstrak parfum/minyak wangi (sekarang Perancis yang terkenal), ekstrak 

tanaman untuk keperluan obat, pembuatan sabun, kaca warna-warni, keramik, tinta, 

bahan celup kain, ekstrak minyak dan lemak, zat warna, bahan-bahan dari kulit, 

Mengembangkan penelitian tentang penyakit wanita dan kebidanan, penyakit keturunan, 

penyakit mata, penyakit campak dan cacar. 
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2. Bidang Matematika atau Geometri 
a. Al-Khawarizmi, 

 
Dia dikenal sebagai peletak dasar ilmu matematika dengan karya Al-
Jabru wal Muqabbala.Beliau yang menemukan angka nol. Dan dia juga 
sebagai Bapak Al-Jabar. 
 Matematikus 
   Astronom  
   Pencipta teori matematika  ALGORITME,  
   al JABAR dan juga memperkenalkan angka  arab dan dasar-

dasar ilmu hitung di Barat 
 

b. Al Biruni   

 

 

 

 

Ahli/pakar filsafat , Al-Biruni: master astronomer and Muslim scholar of the eleventh 
(Al-Biruni: astronom master dan sarjana Muslim kesebelas)  

Menyajikan kehidupan dan prestasi dari astronom Muslim yang menyempurnakan 
menggunakan praktis dari astronomi, termasuk lokasi kota Mekah yang ... Great 
Ozbeki geografer geodesist, lahir di Ozbekistan Gazne ………  

 

c. Jamsyid Giatsudin Al-Kasyi.  

Beliau peletak dasar aritmatika (ilmu hitung) yang dilakukan atas dasar slide 
Rule. Bukunya yang terkenal yaitu maktubu Miftahil hisab. 

 
d. Sabit bin Qurrah Al-Hirany,    

Bukunya  yang terkenal yaitu Hisabul Ahillah, Kitabul "Adad. 
 

e. Ibnu Haisyam, 
 Karya yang trekenal : Ta'liqunfil jabr, Qaulun fi Halli Maslatil "Adadiah dan 
Muqaddimah Dalilun Musaba. 

 
3. Bidang Biologi 

 As-simay,  
 Bukunya Kitabun nabati Wasy Syujjar. Buku ini mengupas tentang masalah biologi, 

terutama    bidang tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. 
 

 Ibnul Awwan, ahli biologi khususnya pertanian. Bukunya yang berjudul al-Fallah 
 
 Al-Jahiz, ahli biologi khususnya bidang ilmu hewan. Bukunya Al-Hayawan 

Ctrl+Click Untuk read more 
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4. Bidang Sejarah dan Sosiologi 

 AbuAbdillahAl-Qazwani, ahli di bidang sejarah. Kitabnya berjudul Asarul Bilad 
Wa Akhbarul 'Ibad 

 Abu Ar-Raihan AI-Bairani,  
Kitabnya al'Atsar Al'baqiah  yang  merupakan  kitab  pertamadi dunia yang meneliti 
tentang sejarah, perbedaan bulan,  tahun,  penanggalan, sebab dan cara 
mengisbatkannya. Kitab lainnya yaitu Tahqiqu Ma HI Hindi Mm Ma'qulah Maqbuilatin Fi 
'Aqli Au Marzulah, dianggap kitab yang mengadakan studi lengkap tentang India. 

 
 

H. Diskusi 
Untuk lebih menambah wawasan     Kamu, diskusikanlah hal-hal berikut. 
1. Sebagaimana    kita    ketahui    bahwa    Islam pernah   berjaya      dalam      berbagai   

bidang 
ilmu   pengetahuan.   Puncak   kejayaan   ilmu pengetahuan    terjadi    pada    masa   
khalifah 
Harun Al-Rasyid dan putranya Al-Makmun Faktor-faktor    apa    saja    yang    
mendukung 
atau    menyebabkan    keberhasilan    mereka? Mungkinkah Islam dapat mencapai 
kembali 
kejayaan seperti yang telah diraihnya dulu? Bagaimanakah caranya? 

2. Pendidikan adalah untuk semua warga, tanpa membeda-bedakan status sosial, apakah 
kaya 
atau miskin. Akan tetapi, kenyataannya kaum miskin dan orang cacat tidak dapat 
menikmati 
pendidikan tersebut secara wajar. Bagaimana komentarmu, diskusikan! 

 
I. Tugas 

Supaya belajar Kamu lebih kreatif, kerjakanlah tugas-tugas berikut. 
1. Carilah cendikiawan-cendikiawan muslim lain yang tidak terbahas di catatan ini. 
2. Buatlah   kliping   ilmuwan'ilmuwan   muslim kontemporer yang pernah mendapatkan 

atau menerima penghargaan nobel. 
Setelah selesai, tulis dan susun dengan rapi kemudian kumpulkan kepada pada guru agama 
kamu untuk dinilai. 

 

J. SOAL 
  
1. Rasulullah,  para  sahabat,  dan  tokoh-tokoh 

kaum muslimin apabila tinggal di suatu negara 
atau   daerah,   mereka   membuat   pertemuan 
untuk   membentuk   lingkaran   yang   disebut 
dengan .... 
 

a. seminar c. halaqah 
b. diskusi d. lokakarya 

2. Di samping mempunyai keistimewaan dalam 
pemahaman ilmu tentang Al-Qur'an, Zaid bin 
Tsabit juga mengajarkan…. 
 
a. matematika  
b. bahasa asing  
c. hukum peradilan yang istimewa 
d. astronomi 
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3. Umar bin Khattab selain paham di bidang 
gama, beliau juga mempunyai kemampuan 
ilmu pengetahuan di bidang .... 
 
a. ilmu tentang Al-Quran 
b. bahasa asing 
c. hukum peradilan 
d. d. astronomi 

4. Para sahabat nabi belajar dan mengajarkan 
ilmunya di… 
 

a. masjid c. madrasah 
b. istana d. rumah 

5. Universitas pertama yang mengadakan berbagai 
bidang ilmu dalam segala tingkatan adalah ..... 

a. Universitas Al-Azhar 
b. Universitas Qairawan 
c. Universitas Mesir 
d. Universitas Cordoba 

 
6. Berikut   tidak  termasuk  kitab  karya     Ibnu 

Haisyam adalah .... 
a. Ta'liqunfil jabr 
b. Qaulun fi Halli Maslatil "Adadiah dan 
c. Mi4qaddimah Dalilun Musaba 
d. Al-kulliyat 

 
7. Seorang Muslim penemu metode penulisan 

huruf timbul yang dapat membantu tunanetra 
bernama .... 

a. Hisyam bin Abdul Malik 
b. Abu Ja'far Al-Mansyur 
c. Zainuddin Al-Hamidi 
d. Abdul Malik bin Marwan 

8. Puncak kemajuan ilmu pengetahuan Islam, 
yaitu pada masa .... 

a. Khalid bin Walid 
b. Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun 
c. Umar bin Abdul 'Aziz 
d. Abdul Abbas Assaffah 
 

9. Sebagai bukti kemajuan ilmu pengetahuan pada 
masa kekhalifahan Al-Makmun salah satunya 
berhasil mendirikan gedung ilmu pengetahuan 
yang bernama .... 
a. Baitul Mai c.    Baitul Hikmah 
b. Baitul Ummah        d.    Baitul Jannah 
 

10. Al-Makmun telah mendirikan gedung 
ilmu pengetahuan yang berfungsi.... 
a. sebagai pusat kajian ilmu filsafat . 
b. sebagai pusat pendidikan dan pengajaran 

bahasa Arab 
c. sebagai pusat informasi dakwah Islam 
d. sebagai penerjemah kitab-kitab berbahasa 

asing ke dalam bahasa Arab 
 

11. Berikut  tidak  termasuk  sarjana  muslim  
dibidang kedokteran adalah .... 
a. Ibnu Rusyd c.    Ar-Razi 
b. bnu Sina d.    Ibnu Khaldun 
 

12. Berikut terkenal sebagai Bapak Kedokteran 
dunia adalah .... 
a. Ibnu Rusyd c.    Ar-Razi 
b. Ibnu Sina d.    Ibnu Khaldun 
 

13. Berikut buku yang dikarang Ibnu Sina dan 
menjadi buku rujukan utama dunia 
kedokteran saat itu, yaitu — 
a. Al'Kulliyat    . 
b. Qanun Fit Tib 
c. Al-hayawan 
d. Makhtutu Miftahil hisab 
 

14. Hisabul Ahillah adalah buku yang berkaitan 
dengan .... 
a. Biologi  c.    Kedokteran 
b. Matematika d.    Sosiologi 
 

15. Nama Lengkap Ibnu Rusyd adalah …. 
a. Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali 
b. Abu Ali Al-Husainibin Abdullah bin 

Sina 
c. Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin 

Rusydi 
d. Muhammad bin idris Asy-Syafi'i 
 

16. Dokter pertama dalam pengobatan secara 
ilmu jiwa adalah .... 
a. Ar-Razi  . c.    Al-Ghazali 
b. Ibnu Sina d.    Ibnu Rusyd 

 
17. Ar-Razi    melakukan    pengobatan    

terhadap penderita gangguan emosi dan 
mental dengan cara .... 
a. memberi energi pada tubuh pasien 
b. memberikan sugesti 
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c. memijit-mijit pundaknya 
d. memberi halusinasi 
 

18. Peletak    dasar    ilmu    Matematika    
dengan karyanya Al'Jabru wal Muqabbala 
adalah .... 
a. Jamsyid Giatsuddin Al-Kasyi 
b. Ibnu Haitsam 
c. Al-Khawarizmi 
d. Abu Abdillah Al-Qazwaini 
 

19. Jamsyid Giatsuddin Al-Kasyi adalah 
seorang profesor    dalam    bidang    
Matematika  dan Astronomi yang mengarang 
buku .... 
a. Makhtutu Miftahil hisab 
b. Ta'liqunfilja.br 
c. Kitabul 'Adad 
d. Al-Fallah 
 

20. Cendikiawan  muslim  yang  ahli  di  bidang 
Biologi, yaitu .... 
a. Abu Abdillah Al-Qazwaini 
b. As-Simay 
c. Ibnu haitsam 
d. Sabit bin Qurrah Al-Hirany 
 

21. Buku  yang  bukan  karangan  Ibnu  Haitsam 
dalam keahlian matematikanya, yaitu .... 
a. Qaulun fi Halli Maslatil 'Adadiah 
b. Kitabun Nabati wasy Syujjar 
c. Muqaddimah Dalilul Musaba 
d. Ta'liqun fil jabr 
 

22. Ibnul Awwan  adalah seorang muslim yang 
menguasai bidang .... 
a. Biologi c.    Sejarah 
b. Fisika d.    Matematika 
 

23. Buku yang mengupas tentang masalah Biologi, 
terutama    bidang    tumbuh-tumbuhan    dan 
pepohonan adalah — • 
a. Qaulun fi halli Maslatil "Adadiah 
b. Qanun Fi atib 
c. Kitabul 'Adad 
d. Kitabun Nabati wasy Syujjar 
 

24. Pengarang buku Al-Fallah yang ahli di bidang 
biologi, khususnya pertanian bernama .... 
a. Ibnul Awwan c.    Al-Jahiz 
b. As-Simay d.    Ar-Razy 
 

25. Kitab    pertama    di    dunia    yang    meneliti 
tentang sejarah, perbedaan bulan dan tahun, 
penanggalan, sebab dan cara mengisbatkannya 
yaitu kitab ... 

a. Al-Fallah 
b. A/-Atsar Al-Baqiah 
c. Hisabul Ahillah 
d. Nahwu saraf 
 

26. Di bawah ini cendikiawan muslim yang ahli di 
bidang sosiologi adalah .... 

a. Al Bairuni 
b. Sabit bin Qurrah Al-Hirany 
c. Al-Khawarizmi 
d. Syekh muhammad Abduh 

 
27. Cendikiawan muslim yang bukan ahli 

dibidang matematika adalah…. 
a. Tsabit binQurah al-Hiramy 
b. Al-Khawarizmi 
c. As-Simmy 
d. Jamsyid Giatsuddin al-kasyi 

 
28. Cendikiawan muslim yang mengarang kitab 

al-Fallah adalah… 
a. As-Syimmy  c. Al-Jahiz 
b. Ibnu Awwan. d. Al-Biruni  

 
 
29. Firman Allah yang memotivasi orang Islam 

untuk belajar dan menguasai ilmu  
pengetahuanadalah ... 

a. Q.S. al-Alaq [96] : 1-5 
b. Q.S. al-Baqarah [2] : 183 
c. Q.S. at-Taubah [9]: 103 
d. Q.S. ali-Imran [3] : 104 

 
30. Rasul mustahil memiliki sifat biladah 

artinya…. 
a. Cerdas c.  bodoh 
b. Amanah d.  menyembunyikan 
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K. Menjodohkan 
  

SOAL PILIHAN 
1. Sarjaha-sarjana Barat sangat mengenal Ibnu 

Sina dan menyebutnya dengan . 
2. Ibnu Rusyd adalah Cendikiawan muslim yang ahli di bidang 
3. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi adalah nama 

lengkap dari 
4. Penemu angka nol adalah 
5. Karya Al-Jahiz yang terkenal adalah 
6. Abu  Ar-Raihan  Al-Bairuni  adalah  sarjana 

muslim yang menguasai bidang ' 
7. Sarjana atau cendikiawan muslim yang ahli di bidang biologi 

adalah , 
8. Peletak dasar aritmatika (ilmu hitung) yang 

dilakukan atas dasar slide rule yang dianggap 
penemuan  ilmiah  paling  penting  abad  ini 
adalah  

9. Salah satujcarya Sabit bin Qurra Al-Hirany adalah : 
10. Seorang ulama dan ahli di bidang sejarah yang meneliti tabiat 

negara dan daerah dan juga keadaan penduduk dan 
kehidupannya, sesuai dengan judul bukunya bemama 
 

a. Al-Khawarizmi 
b. KitaburAdad 
c. Ibnu Rusyd 
d. Sejarah atau Sosiologi 
e. Averous 
f. Jamsyid Giatsuddin Al-

Kasyi 
g. g. Al-Kulliyat 

h. Kedokteran 
h. Abu Abdillah Al-Qazwaini 
i. Avicena 
j. Ibnu Haisyam 
k. Matematika 
l. m. As Simay 
m. n. Ar-Razi 
n. o. Al-Hayawan 

 
 

L. ISIAN DAN JAWABLAH DENGAN BENAR 

1. Rasulullah dan para sahabat mengadakan 
proses 
pembelajaran dalam bentuk halaqah, 
yaitu .... 

2. Orang   yang   akan   ditingkatkan   
derajatnya 
adalah orang ... 

3. Assimay, Ibnul Awwan, dan Al-Jahiz 
adalah 
para ilmuwan ahli.... 

4. Buku yang dikarang oleh Ibnu Rusyd 
adalah 

5. Dunia Barat memanggil Rhazes kepada 
— 
6. Yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar 
adalah 

7. Para sarjana atau cendikiawan yang 
terkenal di 
bidang Biologi adalah .... 

1. Pada   masa   kekhalifahan   siapakah   
Baitul 
Hikmah didirikan? 

2. Siapakah nama lengkap Ibnu Sina? 
3. Apa nama panggilan Ibnu Rusyd di Eropa? 
4. Bagaimana cara Ar-Razi mengobati para 

pen- 
derita psikosomatis? 

5. Apa yang ditemukan ilmuwan yang 
bemama 
Jamsyid Giatsuddin Al-Kasyi dalam 
bidang 
Matematika? 

6. Sebutkan buku-buku yang membahas 
bidang 
Biologi. 

7. Apa keahlian ilmuwan yang bernama Sabit 
bin 
Qurrah Al-Hirany? 

8. Bidang apa yang dibahas dalam buku 
Qaulunfi 
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L. ISIAN DAN JAWABLAH DENGAN BENAR 
8. Kitab yang membahas India secara 

lengkap 
baik sifat-sifat alamnya, tanahnya, 
cuacanya, 
adat penduduknya, pertumbuhannya 
dan asal- 
usulnya, yaitu .... 

9. Kitab Asarul Bilad wa Akhbarul Ibad 
adalah 
buku yang meneliti tentang .... 

10. Al-Khawarizmi adalah sarjana 
muslim yang ahli dalam bidang .... 

 

halli Maslatil 'Adadiah7. 
9. Siapakah ahli biologi yang lebih khusus 

bidang 
ilmu hewan? 

10. Apakah kitab yang dikarang oleh Abu 
Abdillah Al-Kazwaini? 

 

 
 
 

M. SKALA SIKAP 
Berilah tanda centang (√ ) pada pernyataan yang dianggap dicontoh atau tidak dicontoh, dan tulislah 
alasannya sesuai dengan pernyataan yang kamu pilih. 
 

No. Statemen 
Tanggapan 

Alasan 
Dicontoh Tidak 

dicontoh 
1.  Kegiatan perpustakaan keliling merupakan 

wujud dari pelaksanaan perintah.membaca 
dan belajar dari wahyu pertama yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw 

   

2.  Para siswa sangat giat melakukan riset-riset 
ilmiah dalam bidang biologi dan fisika. 
Mereka bekerja dalam kelompok-kelompok 
ilmiah remaja dengan penuh kreatif  
dan inovatif. Kegiatan mereka tersebut 
merupakan bentuk apresiasi dari kemajuan 
peradaban. 

   

3.  Diantara   sifat-sifat   yang   dimiliki   para 
cendikiawanan   adalah   sungguh-
sungguh dalam belajar dan membuat 
karya ilmiyah 

   

4.  Kesombongan dan merasa lebih pintar 
dari orang lain adalah sifat dari ilmuwan 
muslim. 

   

5.  Para siswa yang tergabung dalam OSIS 
tengah menyelenggarakan lomba 
terjemah karya ilmiah dari bahasa Inggris 
kepada bahasa Indonesia. Mereka 
meyakini bahwa kegiatan 
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dicontoh 
menerjemahkan karya-karya ilmiah 
merupakan faktor kemajuan peradaban 
Islam. 

6.  Tawuran serta curat-coret pada pakaian 
dan tembok setelah kelulusan Ujian 
Nasional merupakan merupakan sifat 
dari cendekiawan muslim yang perlu 
dilestarikan. 

   

7.  Agar lulus seratus persen dalam Ujian 
Nasional, guru-guru membentuk tim 
sukses Ujian Nasional. Salah satu 
strategi yang dilakukannya adalah 
memberi tahu jawaban secara langsung 
maupun lewat SMS. Program tersebut 
merupakan contoh keteladanan dari para 
ilmuwan muslim. 

   

8.  Nabi Muhammad adalah seorang umi 
(tidak pandai membaca dan menulis). 
Namun, demikian Nabi Muhammad dapat 
membangun peradaban Islam yang sangat 
dihormati hingga sekarang. Kalau seorang 
umi saja dapat membangun peradaban, 
maka apalagi jika orang yang memiliki 
kecakapan dalam bahasa dan memiliki 
wawasan yang luas. 

   

9.  Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan al-Khawarijmi 
adalah ilmuwan muslim yang patut 
dibanggakan. Oleh karena itu, kita cukup 
membanggakan mereka, tanpa harus 
mengikuti jejak keteladanan mereka dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan. 

   

10. Amir, Pasha, dan Rafi, mereka adalah siswa 
teladan yang telah memenangkan kejuaraan 
Fisika tingkat nasional. Mereka patut diberi 
penghargaan beasiswa studi sampai selesai. 
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