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BAB X 

IMAN KEPADA MALAIKAT 

 

Standar 
Kompetensi 

(Aqidah) 
Kompetensi Dasar Indikator 

10. Meningkat 
kan keimanan 
kepada Malaikat 

10.1. Menjelas kan 
arti beriman kepada 
Malaikat 

1. Menjelaskan pengertian iman kepada 
malaikat Allah 

2. Membaca dalil naqli dan aqli tentang 
malaikat Allah 

3.  Menjelaskan sifat-sifat malaikat 
4. Menjelaskan perbedaan malaikat, jin, 

syetan, dan iblis 
 

 10.2. Menjelas kan 
tugas-tugas Malaikat 

5. Menyebutkan nama-nama malaikat 
beserta tugasnya 

 
A. Pengertian Iman kepada malaikat 

Siapakah Malaikat itu? Malaikat (bahasa Arabnya:                     ) (baca: malaa-ikah) adalah 
makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah. Malaikat 
adalah makhluk ghaib yang diciptakan Allah dari cahaya, senantiasa menyembah Allah, tidak pernah 
mendurhakai perintah Allah serta senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka.  

 
Apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah meyakini dan  
membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diutus untuk 
melaksnakan tugas-tugas tertentu dari Allah. 
  

B. Dalil naqli tentang malaikat Allah 
 

                              

           

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. selalu 
bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. (QS. Al-Anbiya: 19-20) 
 
 

C. Sifat Malaikat 

Sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut: 

1. Selalu takut dan taat kepada Allah. 
2. Selalu bertasbih siang dan malam tidak pernah berhenti 
3. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, 

berdebat, dan lainnya. 
4. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan-Nya. 
5. Mempunyai sifat malu. 
6. Bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung. 
7. Mampu merubah wujudnya seperti yang dikehendakinya. 
8. Memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. 
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D. Perbedaan malaikat, jin, syetan, dan iblis 

Malaikat Jin Syetan Iblis 

Makhluq yang selalu taat 
kepada Allah 

Ada yang taat dan 
ada yang tidak 

Tidak taat dan 
membangkang kepada 
Allah 

Iblis adalah nenek 
moyang dari syetan, 
yang Allah usir dari 
surga. Sifat-sifat 
Iblis sama dengan 
syetan. 

Berbuat kebajikan, beribadah 
kepada Allah 

Ada yang 
beribadah dan 
beriman, ada juga 
yang kufur 

Kufur, mengajak 
berbuat dosa dan 
melanggar perintah 
Allah 

Diciptakan dari Nur (cahaya) Diciptakan dari api Diciptakan dari api 
Tidak makan-minum, tidak 
tidur, tidak beranak 

Makan-minum, 
tidur,  dan beranak 

Makan-minum, tidur,  
dan beranak 

 
 

E. Nama dan Tugas para Malaikat 

Di antara para malaikat yang wajib setiap orang Islam ketahui sebagai salah satu Rukun Iman, 
berdasarkan Al Qur'an dan hadits. Nama berserta tugas-tugas mereka adalah sebagai berikut: 

1. Malaikat Jibril, Pemimpin para malaikat, bertugas menyampaikan wahyu dari Allah SWT dan 
mengajarkannya kepada para nabi dan rasul.  

2. Malaikat Mikail memiliki tugas / bertugas memberikan dan menyampaikan rejeki / rizki. 
3. Malaikat Isrofil  bertugas meniup sangkakala penanda hari kiamat telah tiba. 
4. Malaikat Izroil / Maut memiliki, bertugas mencabut nyawa. 
5. Malaikat Rokib / Raqib,bertugas memcatat segala perbuatan amal baik atau kebajikan seseorang. 
6. Malaikat Atid, bertugas mencatat segala perbuatan buruk, bejat dan dosa seseorang. 
7. Malaikat Mungkar,  bertugas menanyakan seseorang di alam kubur mengenai segala perbuatannya 

semasa hidup di dunia. 
8.  Malaikat Nakir, bertugas menanyakan seseorang di alam kubur mengenai segala perbuatannya 

semasa hidup di dunia. Sama dengan tugas malaikat Munkar 
9.  Malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. 
10.  Malaikat Malik,  Pemimpin Malaikat Zabaniah dan penjaga neraka. bertugas menjaga pintu 

neraka 

F. Hikmah beriman kepada malaikat 

Hikmah yang membawa dampak positif dengan beriman kepada malaikat adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. 
2. Semakin meyakini kebesaran, kekuatan dan kemahakuasaan Allah SWT  

3. Merasa takut berbuat maksiat karena meyakini berbagai tugas malaikat seperti mencatat 
perbuatannya, mencabut nyawa dan menyiksa di neraka. 

4. Mendorong untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji (akhlak mulia). 
5. Meneladani ketaatan malaikat kepada Allah SWT yang senantiasa bertasbih dan sujud kepada-

Nya. 
 


