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Kompetensi Dasar  :  

3.5  Menganalisis makna syaja’ah (berani membela kebenaran) dalam kehidupan sehari-hari 

 

Indikator Soal :  

3.5.1  Mengidentifikasi gambar, peristiwa, atau fenomena alam terkait dengan Syaja’ah 

3.5.2  Mengemukakan dalil-dalil tentang Syaja’ah (berani membela kebenaran). 

3.5.3  Menganalisis makna Syaja’ah (berani membela kebenaran). 

3.5.4  Menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat Syaja’ah (berani membela kebenaran). 

 

 

A. Menemukan Informasi 

1. Mengakses dan mencari informasi dalam teks 

 

Kompetensi yang diukur : 

Menemukan informasi tersurat (siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana) pada teks sastra atau teks 

informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya 

 

Baca dengan seksama wacana berikut ini! 

 

Jujurlah! Maka,  

Kamu akan Untung di Dunia  

dan Mendapat Pahala di Akhirat 

 

Diceritakan, ada seorang saleh yang selalu mewasiatkan kepada pekerjanya untuk selalu meminta kepada 

para langganannya agar diberitahukan kalau ada barang dagangannya yang cacat. Setiap kali ada pembeli 

datang, ia meminta untuk mengecek barangnya terlebih dahulu.  

 

Suatu hari, seorang Yahudi datang ke tokonya dan membeli sehelai baju yang ada cacatnya. Pada waktu 

itu pemilik toko tidak ada di tempat, sementara Yahudi tidak mengecek baju ini terlebih dahulu dan keburu 

pergi. Tidak lama kemudian, pemilik toko datang dan menanyakan perihal baju yang cacat tersebut. Maka 

dijawab, “Baju itu telah dibeli oleh seorang Yahudi.” Lalu pemilik toko itu bertanya perihal Yahudi tadi, 

“Apakah ia sudah mengecek cacat yang ada pada baju itu?” Lalu dijawab, “Belum.” Pemilik toko bertanya 

lagi, “Sekarang mana dia?” Dijawab kembali, “Ia sudah pergi bersama rombongan dagang.”  

 

Seketika itu pula, sang pemilik toko membawa uang hasil pembayarannya dari baju cacat itu. Lalu ia 

mencari rombongan dagang yang dimaksud dan baru mendapatinya setelah menempuh perjalanan tiga 

hari, seraya berkata: “Hai Fulan, tempo hari kamu telah membeli sehelai baju yang ada cacatnya. Ambil 

uang kamu ini dan berikan baju itu.”  

 

Yahudi itu balas menjawab, “Apa yang menyebabkan berbuat sampai sejauh ini?” Lelaki itu menimpali, 

“Islam dan sabda Rasulullah saw., “Siapa yang menipu bukan berasal dari umatku.” Yahudi balik 

menimpali, “Uang yang aku bayarkan kepadamu juga palsu. Maka, ambillah uang tiga ribu ini sebagai 

gantinya dan aku tambahkan lagi lebih dari itu, “Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad 

itu Rasulullah.”  

 

(Sumber: 100 Kisah Teladan Tokoh Besar; Muhammad Said Mursi & Qasim Abdullah Ibrahim) 

 

Setelah kalian membaca wacana tersebut, alasan paling tepat yang menunjukkan bahwa Islam sangat 

menekankan akan pentingnya sifat jujur dalam kehidupan dalam kisah di atas adalah pada kalimat… 

 



 
Seorang saleh yang selalu mewasiatkan kepada pekerjanya untuk selalu meminta kepada para 

langganannya agar diberitahukan kalau ada barang dagangannya yang cacat. 

 

Sang pemilik toko membawa uang hasil pembayarannya dari baju cacat itu. Lalu ia mencari 

rombongan dagang yang dimaksud dan baru mendapatinya setelah menempuh perjalanan tiga 

hari 

 
Lelaki itu menimpali, “Islam dan sabda Rasulullah saw., “Siapa yang menipu bukan berasal 

dari umatku.” 

 
Yahudi balik menimpali, “Uang yang aku bayarkan kepadamu juga palsu. Maka, ambillah 

uang tiga ribu ini sebagai gantinya dan aku tambahkan lagi lebih dari itu 

 
“Hai Fulan, tempo hari kamu telah membeli sehelai baju yang ada cacatnya. Ambil uang 

kamu ini dan berikan baju itu.”  

 

 

 

2. Mencari dan memilih informasi yang relevan 

 

Kompetensi yang diukur : 

Mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks 

sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu Bakr bin Abi Syaibah menuturkan kepada kami. Dia berkata; Yazid bin Harun menuturkan kepada 

kami. Dia berkata; Abdul Malik bin Qudamah alJumahi menuturkan kepada kami dari Ishaq bin Abil 

Farrat dari alMaqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: 

 

Artinya:  “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta 

dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya, sedangkan orang 

yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu, Ruwaibidhah berbicara.” Ada sahabat 

yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?” Beliau menjawab, “Orang bodoh yang turut campur 

dalam urusan masyarakat luas.” (H.R. Ibnu Majah). 

 

Sumber: Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- . 

Edisi Revisi Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 

 

Manakah pernyataan yang benar tentang kandungan dari hadits di atas? 

Kamu dapat memilih beberapa jawaban. 

 

 
Hadits di atas mengungkapkan tentang akan datangnya suatu masa yang penuh dengan 

kemunafikan 

 
Menurut hadits di atas orang yang jujur dibela dan dibenarkan, sedangkan orang yang suka 

berbuat dusta akan ditinggalkan 

 Pengkhianat akan dijauhi dan ditinggalkan karena menyalahi ajaran Nabi 

 
Orang tak berilmu turut campur dalam masalah yang tidak sesuai dengan disiplin 

keilmuannya  

 Ruwaibidhah adalah orang bodoh yang harus dikasihani karena ketidaktahuannya 

 

 

 

 



B. Memahami 

1. Memahami teks secara literal 

 

Kompetensi yang diukur : 

Menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi yang terus meningkat sesuai 

jenjangnya 

 

4 Siswa Belia Tempuh Jarak 5,5 Kilometer  

Demi Kembalikan Dompet Penuh Uang di Jalan Kepada Pemiliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para young adult — generasi 80an akhir dan 90an awal — Indonesia seringkali prihatin dengan tingkah 

laku generasi penerus, yakni mereka yang lahir pada tahun 2000 ke atas. Kerap kali muncul berita atau 

postingan di media sosial bagaimana tingkah laku adik-adik penerus di usia yang masih belia malah 

melakukan hal-hal yang dianggap 'belum saatnya'. 

 

Seperti anak Sekolah Dasar (SD) yang sudah kecanduan video game, atau sudah berpacaran bahkan 

pakai anniversary segala — yang lucunya dilakukan hanya untuk memperingati sebulan atau malah 

seminggu jadian. 

 

Namun di tengah-tengah keprihatinan itu, ada sebuah cerita yang masih membuat kita merasa bahwa ada 

harapan bagi masa depan bangsa ini. Yakni kisah empat bocah pelajar asal Blitar yang baru-baru ini viral 

di media sosial. 

 

Alkisah, keempat bocah itu menemukan dompet beserta isinya yang jatuh di pinggir jalan, dan berinisiatif 

mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Cerita inspiratif itu dibagikan oleh sang pemilik dompet 

dengan akun Facebook Aris Dwi Cahya Ningrum pada Selasa (6/8/2019). 

 

"Ya Allah nak... Ini real ya... Dompet saya jatuh dan di dalam ada uang Rp 900 rb... Dan dikembalikan 

dari klampok sampai di sentul pipp dia ngontel gek panas" ya Allah nak.. Umur semono km jujurmen, 

aku jan terharu," tulisnya yang bila dalam bahasa Indonesia berarti: 

 

"Ya Allah nak... Ini sungguhan ya... Dompet saya jatuh dan di dalam ada uang Rp 900 rb... Dan 

dikembalikan dari Klampok sampai di Sentul PIPP dia [mereka] naik sepeda pas cuaca panas" ya Allah 

nak.. Umur segitu kalian jujur banget, aku jadi terharu." 

 



Dua dari keempat pelajar itu belakangan diketahui merupakan siswa kelas 7 SMPN 8 Kota Blitar, 

sedangkan dua lainnya dari SDN Klampok 1 Bltar. Keempatnya sama-sama tinggal di Kelurahan 

Klampok, Kecamatan Sananwetan, Blitar. 

 

Mereka adalah Travis Hemar Borneo (14), Hevrian Cahya Putra Pratama (12), Nur Hamid 

Hidayat (13), dan Gatan Mahendra (12). 

 

Pada awalnya mereka sempat berdebat antara mengembalikan dompet itu atau tidak. Di dalam dompet 

itu, selain uang tunai Rp 900 ribu — yang pastinya banyak bagi mereka, terdapat pula kartu ATM, KTP, 

kartu langganan belanja dan SIM dari si pemilik dompet. Akhirnya keempatnya sepakat berusaha 

mencari alamat rumah pemilik dompet. 

 

Dengan naik sepeda masing-masing, keempatnya pun melangsungkan pencariannya. Jarak dari SDN 

Klampok 1 ke Kelurahan Sentul atau PIPP sendiri kurang lebih 5,5 km. Butuh satu setengah jam bagi 

mereka menemukan rumah pemilik dompet. 

 

"Lama karena harus mencari rumahnya. Kami mencari nomor rumahnya tidak ketemu. Ternyata nomor 

rumahnya tidak dipasang. Kami akhirnya tanya ke warga dan ketemu rumahnya," kata Travis, salah satu 

dari empat bocah itu. 

  

Dapat penghargaan 

Dikutip dari Kompas.com, Kepala SMPN 8 Kota Blitar, Sri Sulistijo Andajani mengaku bangga dengan 

sikap yang dilakukan keempat siswanya. Rencananya empat siswa tersebut akan mendapat penghargaan 

di acara puncak HUT ke-35 SMPN 8 Kota Blitar. Sikap keempat siswa itu bisa menjadi teladan bagi 

teman-temannya. 

 

"Kami sangat bangga dengan sikap mereka. Ini menjadi kado indah di Hari Ulang Tahun SMPN 8 Kota 

Blitar," kata Sri Sulistijo, Jumat (9/8/2019). 

 

Sri mengatakan bahwa sebenarnya sekolah sudah mendengar kabar tentang empat siswanya yang viral 

di media sosial sejak Rabu (7/8/2019) malam. Saat itu guru yang sudah melihat postingan foto tentang 

keempat remaja sedang mengembalikan dompet yang ditemukan di pinggir jalan ke pemiliknya di akun 

Facebook Aris Dwi Cahya Ningrum. Tetapi, sekolah belum tahu siapa saja keempat siswa itu. 

 

Sekolah sudah memanggil keempat siswa itu pada Jumat (9/8/2019). Para guru ingin mendengarkan 

cerita keempat siswa itu saat menemukan dompet dan mengembalikan ke pemiliknya. "Kami sudah 

mendengar cerita dari mereka tadi pagi," katanya. 

 

Humas SMPN 8 Kota Blitar, Winarno mengatakan apa yang dilakukan keempsat siswa itu mencermikan 

sikap kejujuran. Menurutnya, di era sekarang ini, sikap jujur sudah menjadi barang langka. Tetapi 

keempat siswa itu masih memegang sikap kejujuran saat bergaul di masyarakat. 

 

"Saya juga terharu setelah mendengar cerita mereka. Kejujuran yang sekarang ini sudah menjadi 

barang langka, ternyata masih dipegang oleh empat siswa itu. Pendidikan karakter yang selama ini 

ditanamkan di sekolah berarti berjalan," katanya. 

 

Kepala Dinas Pendidikan Kota , M Sidik juga bangga dengan tindakan yang dilakukan empat siswa 

SMPN 8. Dinas juga akan memberikan penghargaan kepada empat siswa itu "Saya juga sudah 

menghubungi kepala agar memberikan penghargaan ke siswa," katanya. (Stefanus/IDWS) 

 

 

Sumber: https://idws.id/portal/berita/berita-nasional/3375/4-Siswa-Belia-Tempuh-Jarak-5-5-Kilometer-

Demi-Kembalikan-Dompet-Penuh-Uang-di-Jalan-Kepada-Pemiliknya- 

 

Berikan alasanmu, apa yang melatarbelakangi keempat siswa SD tersebut bertekad mengembalikan 

dompet berisi uang Rp 900.000 yang ditemukan di pinggir jalan ke pemiliknya? 

 

 

https://idws.id/portal/berita/berita-nasional/3375/4-Siswa-Belia-Tempuh-Jarak-5-5-Kilometer-Demi-Kembalikan-Dompet-Penuh-Uang-di-Jalan-Kepada-Pemiliknya-
https://idws.id/portal/berita/berita-nasional/3375/4-Siswa-Belia-Tempuh-Jarak-5-5-Kilometer-Demi-Kembalikan-Dompet-Penuh-Uang-di-Jalan-Kepada-Pemiliknya-


 

2. Menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak 

 

Kompetensi yang diukur : 

Menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan atau konsep di dalam teks informasi yang terus 

meningkat sesuai jenjangnya 

 

4 Siswa Belia Tempuh Jarak 5,5 Kilometer  

Demi Kembalikan Dompet Penuh Uang di Jalan Kepada Pemiliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para young adult — generasi 80an akhir dan 90an awal — Indonesia seringkali prihatin dengan tingkah 

laku generasi penerus, yakni mereka yang lahir pada tahun 2000 ke atas. Kerap kali muncul berita atau 

postingan di media sosial bagaimana tingkah laku adik-adik penerus di usia yang masih belia malah 

melakukan hal-hal yang dianggap 'belum saatnya'. 

 

Seperti anak Sekolah Dasar (SD) yang sudah kecanduan video game, atau sudah berpacaran bahkan 

pakai anniversary segala — yang lucunya dilakukan hanya untuk memperingati sebulan atau malah 

seminggu jadian. 

 

Namun di tengah-tengah keprihatinan itu, ada sebuah cerita yang masih membuat kita merasa bahwa ada 

harapan bagi masa depan bangsa ini. Yakni kisah empat bocah pelajar asal Blitar yang baru-baru ini viral 

di media sosial. 

 

Alkisah, keempat bocah itu menemukan dompet beserta isinya yang jatuh di pinggir jalan, dan berinisiatif 

mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Cerita inspiratif itu dibagikan oleh sang pemilik dompet 

dengan akun Facebook Aris Dwi Cahya Ningrum pada Selasa (6/8/2019). 

 

"Ya Allah nak... Ini real ya... Dompet saya jatuh dan di dalam ada uang Rp 900 rb... Dan dikembalikan 

dari klampok sampai di sentul pipp dia ngontel gek panas" ya Allah nak.. Umur semono km jujurmen, 

aku jan terharu," tulisnya yang bila dalam bahasa Indonesia berarti: 

 

"Ya Allah nak... Ini sungguhan ya... Dompet saya jatuh dan di dalam ada uang Rp 900 rb... Dan 

dikembalikan dari Klampok sampai di Sentul PIPP dia [mereka] naik sepeda pas cuaca panas" ya Allah 

nak.. Umur segitu kalian jujur banget, aku jadi terharu." 

 



Dua dari keempat pelajar itu belakangan diketahui merupakan siswa kelas 7 SMPN 8 Kota Blitar, 

sedangkan dua lainnya dari SDN Klampok 1 Bltar. Keempatnya sama-sama tinggal di Kelurahan 

Klampok, Kecamatan Sananwetan, Blitar. 

 

Mereka adalah Travis Hemar Borneo (14), Hevrian Cahya Putra Pratama (12), Nur Hamid 

Hidayat (13), dan Gatan Mahendra (12). 

 

Pada awalnya mereka sempat berdebat antara mengembalikan dompet itu atau tidak. Di dalam dompet 

itu, selain uang tunai Rp 900 ribu — yang pastinya banyak bagi mereka, terdapat pula kartu ATM, KTP, 

kartu langganan belanja dan SIM dari si pemilik dompet. Akhirnya keempatnya sepakat berusaha 

mencari alamat rumah pemilik dompet. 

 

Dengan naik sepeda masing-masing, keempatnya pun melangsungkan pencariannya. Jarak dari SDN 

Klampok 1 ke Kelurahan Sentul atau PIPP sendiri kurang lebih 5,5 km. Butuh satu setengah jam bagi 

mereka menemukan rumah pemilik dompet. 

 

"Lama karena harus mencari rumahnya. Kami mencari nomor rumahnya tidak ketemu. Ternyata nomor 

rumahnya tidak dipasang. Kami akhirnya tanya ke warga dan ketemu rumahnya," kata Travis, salah satu 

dari empat bocah itu. 

  

Dapat penghargaan 

Dikutip dari Kompas.com, Kepala SMPN 8 Kota Blitar, Sri Sulistijo Andajani mengaku bangga dengan 

sikap yang dilakukan keempat siswanya. Rencananya empat siswa tersebut akan mendapat penghargaan 

di acara puncak HUT ke-35 SMPN 8 Kota Blitar. Sikap keempat siswa itu bisa menjadi teladan bagi 

teman-temannya. 

 

"Kami sangat bangga dengan sikap mereka. Ini menjadi kado indah di Hari Ulang Tahun SMPN 8 Kota 

Blitar," kata Sri Sulistijo, Jumat (9/8/2019). 

 

Sri mengatakan bahwa sebenarnya sekolah sudah mendengar kabar tentang empat siswanya yang viral 

di media sosial sejak Rabu (7/8/2019) malam. Saat itu guru yang sudah melihat postingan foto tentang 

keempat remaja sedang mengembalikan dompet yang ditemukan di pinggir jalan ke pemiliknya di akun 

Facebook Aris Dwi Cahya Ningrum. Tetapi, sekolah belum tahu siapa saja keempat siswa itu. 

 

Sekolah sudah memanggil keempat siswa itu pada Jumat (9/8/2019). Para guru ingin mendengarkan 

cerita keempat siswa itu saat menemukan dompet dan mengembalikan ke pemiliknya. "Kami sudah 

mendengar cerita dari mereka tadi pagi," katanya. 

 

Humas SMPN 8 Kota Blitar, Winarno mengatakan apa yang dilakukan keempsat siswa itu mencermikan 

sikap kejujuran. Menurutnya, di era sekarang ini, sikap jujur sudah menjadi barang langka. Tetapi 

keempat siswa itu masih memegang sikap kejujuran saat bergaul di masyarakat. 

 

"Saya juga terharu setelah mendengar cerita mereka. Kejujuran yang sekarang ini sudah menjadi 

barang langka, ternyata masih dipegang oleh empat siswa itu. Pendidikan karakter yang selama ini 

ditanamkan di sekolah berarti berjalan," katanya. 

 

Kepala Dinas Pendidikan Kota , M Sidik juga bangga dengan tindakan yang dilakukan empat siswa 

SMPN 8. Dinas juga akan memberikan penghargaan kepada empat siswa itu "Saya juga sudah 

menghubungi kepala agar memberikan penghargaan ke siswa," katanya. (Stefanus/IDWS) 

 

 

Sumber: https://idws.id/portal/berita/berita-nasional/3375/4-Siswa-Belia-Tempuh-Jarak-5-5-Kilometer-

Demi-Kembalikan-Dompet-Penuh-Uang-di-Jalan-Kepada-Pemiliknya- 

 

 

 

 

 

 

https://idws.id/portal/berita/berita-nasional/3375/4-Siswa-Belia-Tempuh-Jarak-5-5-Kilometer-Demi-Kembalikan-Dompet-Penuh-Uang-di-Jalan-Kepada-Pemiliknya-
https://idws.id/portal/berita/berita-nasional/3375/4-Siswa-Belia-Tempuh-Jarak-5-5-Kilometer-Demi-Kembalikan-Dompet-Penuh-Uang-di-Jalan-Kepada-Pemiliknya-


Dampak positif dari berperilaku jujur akan selalu didiperoleh orang yang selalu istiqomah 

menjalankannya. Berdasarkan infromasi di atas, tentukanlah dengan dengan mencentang Benar atau 

Salah. 

 

Pernyataan Benar Salah 

Keempat siswa tersebut banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak 

karena kejujurannya 

 

  

Keempat siswa tersebut awalnya kesulitan menemukan rumah pemilik 

dompet yang ditemukannya 

 

  

Pada awalnya mereka sempat berdebat antara mengembalikan dompet 

itu atau tidak. Di dalam dompet itu, selain uang tunai Rp 900 ribu — 

yang pastinya banyak bagi mereka, terdapat pula kartu ATM, KTP, 

kartu langganan belanja dan SIM dari si pemilik dompet 

 

  

Di era sekarang ini, sikap jujur sudah menjadi barang langka. Tetapi 

keempat siswa itu masih memegang sikap kejujuran saat bergaul di 

masyarakat  

 

  

 

 

C. Mengevaluasi dan merefleksi 

1. Menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks informasi tunggal maupun jamak 

 

Kompetensi yang diukur : 

Menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadinya dalam membaca teks yang terus 

meningkat sesuai jenjangnya (misalnya mengidentifikasi asumsi/opini dari fakta) 

 

 

Sebentar Lagi Seorang Penghuni Surga Akan Masuk! 
 

Dari Anas Bin Malik, suatu ketika Rasulullah saw. duduk di Masjid Nabawi dan 

berbincangbincang dengan para sahabat. Tibatiba beliau bersabda, “Sebentar lagi seorang 

penghuni surga akan masuk kemari!” Semua mata pun tertuju ke pintu masjid dan pikiran para 

sahabat pun membayangkan seorang yang luar biasa. “Penghuni surga, penghuni surga.” 

Demikian gumam mereka. 
 
Beberapa saat kemudian, masuklah seorang pria dengan air wudhu yang masih membasahi 

wajahnya. Apakah gerangan keistimewaan orang itu sehingga mendapat jaminan surga? Tidak 

seorang pun yang berani bertanya, walau semua sahabat merindukan jawabannya.  
 

Keesokan harinya, peristiwa semula terulang kembali. Bahkan, pada hari ketiga pun terjadi hal 

yang demikian.  ‘Abdullah, putra Gubernur Pertama di Mesir: ‘Amr bin al‘Ash, tidak tahan 

lagi, meski ia tidak berani dan khawatir mendapat jawaban yang tidak memuaskannya. Maka, 

timbullah suatu ide dalam benaknya.  

 

Dia pun mendatangi si penghuni surga sambil berkata, “Wahai saudaraku! Bolehkah aku 

menginap di rumahmu selama tiga hari?”  
 

“Tentu, tentu,” jawab si penghuni surga yang ternyata seorang An¡ar bernama Sa’ad bin ‘Amr 

bin al‘Ash. Setelah memperhatikan, mencermati, bahkan mengintip si penghuni surga, 

ternyata, tak ada sesuatu pun yang istimewa. Tidak ada ibadah khusus yang dilakukan si 

penghuni surga. Tidak ada ¡alat malam, tidak ada pula puasa sunah. Ia bahkan tidur dengan 

nyenyak hingga beberapa saat sebelum fajar. Memang sesekali ia menyebut nama Allah Swt. 

di pembaringannya, tetapi sejenak saja dan tidurnya pun berlanjut.  

 



Pada siang hari, si penghuni surga berkerja dengan tekun. Ia ke pasar, sebagaimana halnya 

orang yang ke pasar. “Pasti ada sesuatu yang disembunyikan atau yang tak sempat kulihat. Aku 

harus berterus terang kepadanya,” demikian gumam ’Abdullah bin ‘Amr.  

 

“Apa yang engkau lihat, itulah saya!” jawab si penghuni surga. Dengan rasa kecewa, ‘Abdullah 

bin ‘Amr bermaksud kembali ke rumah,  tetapi tibatiba tangannya dipegang oleh sang 

penghuni surga seraya berkata, “Apa yang engkau lihat, itulah yang saya lakukan, ditambah 

sedikit lagi, saya tidak pernah merasa iri terhadap seseorang yang dianugerahi nikmat oleh 

Allah Swt. Tidak pernah pula saya berdusta dalam melakukan segala kegiatan saya!” (H.R. 

Ahmad). 

 
(Diambil dari: Mutiara Akhlak Rasulullah saw. Ahmad Rofi’ Usmani) 

 

Sesuai dengan wacana informasi di atas, kesimpulan yang dapat diambil sebagai suatu kemuliaan bagi 

orang-orang jujur yang paling tepat adalah: 

 

 Allah SWT kelak menempatkannya di Surga-Nya 

 Orang yang selalu berusaha jujur kelak akan mendapatkan pahala yang besar 

 Penghuni surga tidak musti harus berpenampilan serba alim 

 Tidak semua penghuni surga memiliki catatan ibadah yang super istimewa 

 
Orang yang berusaha selalu istiqomah dalam memegang erat nilai kejujuran kelak akan 

diberikan jaminan surga oleh Allah SWT. 

 

 


