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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa 

memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semua, dengan izin Allah kami 

telah selesai merampungkan penulisan modul mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) tingkat SMK untuk kelas-1, 2 dan 3. Tujuan pembuatan 

modul PAI SMK ini agar siswa benar-benar memahami materi pendidikan 

agama yang difokuskan pada 4 (empat) ranah yaitu ranah akidah, ranah 

akhlak, ranah ibadah dan ranah muamalah. 

Modul kelas-1 ini berkenaan dengan ranah akhlak, dalam ranah akhlak 

ini dimuat 9 (sembilan) materi inti untuk proses kegiatan belajar siswa yaitu 

kegiatan belajar ke-1 membahas tentang akhlak kepada Allah dan Nabi, 

kegiatan belajar ke-2 membahas tentang akhlak kepada diri sendiri, kegiatan 

belajar ke-3 membahas tentang akhlak kepada orang tua, kegiatan belajar ke-4 

membahas tentang akhlak kepada guru, kegiatan belajar ke-5 membahas 

tentang akhlak kepada sesama teman, kegiatan belajar ke-6 membahas tentang 

akhlak dengan tetangga, kegiatan belajar ke-7 membahas tentang akhlak 

kepada pimpinan atau atasan, kegiatan belajar ke-8 membahas tentang akhlak 

kepada alam sekitar dan tumbuhan dan kegiatan belajar ke-9 membahas 

tentang akhlak kepada binatang. 

Meskipun modul ini telah rampung kami selesaikan, kami menyadari 

sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan 

bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu kritikan konstruktif dari semua 

pihak senantiasa terbuka untuk perbaikan dan kesempurnan modul ini di 

masa mendatang.  

Banda Aceh, Desember 2017 
Penyusun, 
 
Dr. Sri Suyanta, M.Ag 
Alwahidi Ilyas, S.Ag. M.Ag 
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MODUL KE-1 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa 

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang 

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul  adalah segala yang dicintai oleh 

Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh 

orang Islam. Dan muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang 

berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian kedua ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akhlak 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu akhlak kepada Allah 

dan Nabi, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, akhlak 

kepada guru, akhlak kepada sesama teman, akhlak kepada tetangga, akhlak 

kepada atasan, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema pertama 

dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada Allah. 

 

A. Pendahuluan 
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Dalam praktiknya akhlak sering dipahami sama dengan budi pekerti, 

perilaku, dan etika, secara teoretik akhlak dipahami sebagai kondisi 

psikologis seseorang yang mewujud secara praktis dalam keadaan, sikap, 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti pola interaksi manusia, 

maka pembahasan akhlak juga dibagi kepada akhlak secara vertikal kepada 

Allah dan secara horisontal kepada sesama dan lingkungan sekitarnya.   

Akhlak kepada Allah dipahami sebagai  sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, atas dasar 

pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam 

modul ini akan dijelaskan tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Dalam 

modul ini akan dibahas tentang akhlak kepada Allah dan seluk beluknya. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam seutuhnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), sopan dan santun, 

responsif, serta pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 
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C. Kompetensi Dasar  

1. Menjelaskan akhlak kepada Allah  

2. Menyebutkan nalil naqli perilaku akhlak kepada Allah 

3. Menjelaskan contoh perilaku akhlak kepada Allah. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) untuk SMK kelas-1, bila modul ini digunakan dengan tepat maka 

akan mempermudah para siswa dalam proses pembelajarannya. Di dalam 

modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “akhlak 

kepada Allah”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul ini. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada guru 

pembimbing. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian diskusikan 

dengan teman anda atau tanyakan kepada guru pembimbing atau orang 

yang dianggap mampu. 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 
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2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul. 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

            Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami dan berakhlak yang baik kepada Allah SWT 

dan menarik kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk 

diaplikasikan dalam kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-1 

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK  

KEPADA ALLAH DAN NABI 

 

A. Pengertian Akhlak kepada Allah  

Akhlak kepada Allah adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Allah sebagai khalik.  

Mengapa harus berakhlak kepada Allah? Karena diyakini bahwa Allah 

adalah sumber dari segala sumber kehidupan manusia dan alam raya,  

Allah juga Zat yang mengatur alam semesta, Zat yang memberi hidayah 

bagi mansuia, dan lain sebagainya.  

Dengan kata lain, Allah adalah segala-galanya sehingga sebagai 

hamba-Nya, manusia harus dapat berakhlak baik kepada-Nya. Oleh karena 

itu, akhlak kepada Allah merupakan pondasi atau dasar bagi akhlak kepada 

siapapun dan apapun bumi ini. Bila seseorang tidak memiliki akhlak baik 

kepada Allah, maka ia tidak akan memiliki akhlak baik kepada siapapun 

dan apapun. Sebaliknya, bila memiliki akhlak yang baik kepada Allah, 

maka akan baiklah akhlaknya terhadap selain-Nya.  

B. Dalil  Akhlak kepada Allah 

Di antaranya Allah berfirman, Dan tidaklah Aku (kata Allah) ciptakan 

jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”. (QS. Al-

Dzariyat 56). 

ª!$#ur Nä3y_t�÷zr& .`ÏiB ÈbqäÜç/ öNä3ÏF»yg¨Bé& 
�w �cqßJn=÷ès? $\«ø�x© �@yèy_ur ãNä3s9 

yìôJ¡¡9$# t�»|Áö/F{$#ur noy�Ï«øùF{$#ur 	 
öNä3ª=yès9 �crã�ä3ô±s? ÇÐÑÈ    
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Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S. An-Nahlu ayat 78). 

* ª!$# �Ï%©!$# t�¤�y� â/ä3s9 t�óst7ø9$# 
y�Ì�ôftGÏ9 à7ù=àÿø9$# Ïm�Ïù ¾ÍnÌ�øBr'Î/ 

(#qäótGö;tGÏ9ur `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù ö/ä3¯=yès9ur 
tbrã�ä3ô±s? ÇÊËÈ    

Artinya: “Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal 

dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari 

karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur”. (Q.S. Al-Jatsiyah ayat 

12).  

C. Contoh Perilaku Akhlak kepada Allah  

Dimensi praktis dan orientasi akhlaq al-karimah kepada Allah mewujud 

dalam sikap religiusitas ketakwaan yang terus berproses menuju sehingga bisa 

bersatu dengan (keridhaan) Rabbnya. Muara sikap ilahiah seperti ini tetap 

bersumbu di hati sanubari. 

Apapun penampilan, perbuatan, pikiran dan atau suara hati sekalipun 

yang dilandasi dengan niat tulus dan diorientasikan pada keridhaan dan 

pengabdian hamba ke atas Rabbnya menjadi koridor yang kuantitas dan 

kualitasnya terus teruji dan diuji sampai ketercapaian maqam dan 

kedekatannya masing-masing. 

Karena maqam kedekatan inilah, maka setiap hamba akan 

mempersaksikan dirinya dalam kehidupan nyata ini dalam cita cinta dan citra 

Rabbnya. Religiusitas ini kemudian merefleksi pada segala tutur kata yang 

diucapkan, percikan pemikiran yang ditorehkan, dan tindakan yang 

dilakukan. Tutur katanya penuh hikmah, perilakunya sejuk menyejukkan, dan 

ketidakhadirannya menginspirasi kepada kebaikan dan kemajuan. Oleh 

karena itu kepada Alah, kita harus: 
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1. Mengimani-Nya, Akhak kepada Allah  yang paling mendasar yang harus 

dilakukan oleh seorang muslim adalah mengimani Allah, baik keesaan-

Nya, keagungan-Nya, kemahasempurnaan-Nya, dan kemahamurahan-

Nya dan seterusnya. 

2. Mencintai-Nya. Akhak kepada Allah  yang harus dilakukan oleh seorang 

muslim adalah mencintai Allah melebihi cinta kepada selainnya. 

3. Menyembah-Nya. Akhak kepada Allah  yang harus dilakukan oleh 

seorang muslim adalah menyembahNya dan tidak menduakanNya. 

Dalam hal ini Allah berfirman : “Dan tidaklah Aku (kata Allah) ciptakan 

jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku”. 

4. MentaatiNya. Akhlak yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah 

SWT adalah menaati titah-Nya dengan mengerjakan perintah-Nya dan 

meninggalkan larangan-Nya. 

5. Memuji-Nya. Akhlak yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah 

SWT adalah memuji-Nya dalam zikir-zikir 

6. MengangungkanNya. Akhlak yang harus dilakukan seorang muslim 

kepada Allah SWT adalah mengagungkan-Nya. 

7. Meneladani-Nya, Akhlak yang harus dilakukan seorang muslim kepada 

Allah SWT adalah meneladani sifat-sifatNya. Nabi Muhammad SAW 

bersabda takhallaqu bi akhlaqillah , berakhlaklah kamu sekalian denagn akhlak 

atau sifatNya Allah. Bila Allah Maha Pengasih Penyayang, kita mestinya 

juga memiliki sifat kasih sayang; bila Allah Maha Pengampun kita 

harusnya juga menjadi pemaaf. Bila Allah Maha Pemberi, maka mestinya 

kita juga harus harus memiliki sifat dermawan. Dan seterusnya. 

D. Rangkuman 

1. Pengertian akhlak kepada Allah adalah sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Allah 

sebagai khalik.   
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2. Alasan berakhlak kepada Allah.  Karena diyakini bahwa Allah 

adalah sumber dari segala sumber kehidupan manusia dan alam 

raya,  Allah juga Zat yang mengatur alam semesta, Zat yang 

memberi hidayah bagi mansuia, dan lain sebagainya.  

3. Akhlak kepada Allah merupakan pondasi atau dasar bagi akhlak 

kepada siapapun dan apapun bumi ini. Bila seseorang tidak 

memiliki akhlak baik kepada Allah, maka ia tidak akan memiliki 

akhlak baik kepada siapapun dan apapun. Sebaliknya, bila memiliki 

akhlak yang baik kepada Allah, maka akan baiklah akhlaknya 

terhadap selain-Nya.  

4. Dalil naqli berkaitan dengan akhlak kepada Allah yang bersumber 

dari al-Qur’an di antaranya terdapat dalam surah Al-Jatsiyah ayat 

12, An-Nahlu ayat 78, surah At-Thariq ayat 5-7. 

5. Di antara akhlak kepada Allah adalah mengimaniNya, 

mencintaiNya, menyembahNya, mentaatiNya, memujiNya, 

mengangungkanNya, dan meneladaniNya. 

E. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita. 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang akhlak kepada Allah. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

F. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian akhak kepada Allah! 

2. Sebutkan alasan berakhlak kepada Allah! 

3. Sebutkan contoh perilaku akhlak kepada Allah! 
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MODUL KE-2 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa 

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang 

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul  adalah segala yang dicintai oleh 

Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh 

orang Islam. Dan muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang 

berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian kedua ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akhlak 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu akhlak kepada Allah 

dan Nabi, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orangtua, akhlak 

kepada guru, akhlak kepada sesama teman, akhlak kepada tetangga, akhlak 

kepada atasan, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema kedua 

dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada diri sendiri. 

A. Pendahuluan 
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Siapa sejatinya diri ini? Siapa manusia ini? Siapa sih kita ini? Inilah 

pertanyaan yang ragam jawabannya tidak pernah final; terus berkembang 

dalam perspektif keilmuan dan subyektivitas masing-masing orang.  

Diri ini adalah bagian yang maha kecil dari segala yang ada. Diri ini 

adalah seonggok daging melapisi tulang yang bisa berjalan ke sana ke sini. 

Diri ini adalah gambaran dari segala yang ada. Diri ini adalah cermin 

sekaligus cerminan dari yang ada. Diri ini adalah makhluk yang tidak bisa 

hidup sendiri. Diri ini adalah misteri. Inilah kira-kira batasan yang sangat 

terbatas, namun bila Anda tidak puas, mohon diperluas, tapi saya tetap 

yakin hal ini tak akan pernah tuntas. Begitulah, Allah memfasilitasi diri kita 

dengan segenap potensi sehingga kita dapat terus memberdayakan diri dan 

mencari jati diri agar dapat mengabdi. Oleh karena itu dalam modul ini, 

akan dibahas tentang akhlak kepada diri sendiri. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 
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KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan pengertian akhlak kepada diri sendiri 

2. Menyebutkan nalil naqli tentang akhlak kepada diri sendiri 

3. Menampilkan contoh-contoh perilaku akhlak kepada diri sendiri. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) untuk SMK untuk kelas-1, bila saja modul ini 

digunakan dengan tepat, maka akan mempermudah siswa dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran 

dengan tema besar yaitu “akhlak kepada diri sendiri”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

orang yang dianggap mampu. 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 
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a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

c. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

d. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

            Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami dan berakhlak yang baik kepada diri sendiri 

dan menarik kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk 

diaplikasikan dalam kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-2 

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA DIRI SENDIRI 

 

 

A. Pengertian Akhlak kepada Diri Sendiri 

Akhlak kepada diri sendiri adalah sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan 

demikian dalam Islam, di samping berkewajiban berakhlak yang baik 

kepada Allah, manusia juga memiliki kewajiban berakhlak baik kepada diri 

sendiri.  

Secara umum, kewajiban terhadap diri sendiri terbagi kepada dua, 

yaitu kewajiban berakhlak baik terhadap fisik jasmaninya dan berakhlak 

baik terhadap phikhis ruhaninya. Pada phikhis ruhaninya terbagi kepada 

dua, yaitu akal dan hatinya. Dengan demikian akhlak kepada diri sendiri 

terbagi menjadi tiga, yaitu kepada fisik, akal, dan hatinya. 

B. Dalil Akhlak kepada Diri Sendiri 

Allah berfirman yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari 

siksa api neraka. 

$pk��r'¯»t� tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqè% 
ö/ä3|¡àÿRr& ö/ä3�Î=÷dr&ur #Y�$tR 
$ydß�qè%ur â¨$¨Z9$# äou�$yfÏtø:$#ur 
$pkö�n=tæ îps3Í´¯»n=tB Ôâ�xÏî ×�#y�Ï© �w 
tbqÝÁ÷èt� ©!$# !$tB öNèdt�tBr& tbqè=yèøÿt�ur 

$tB tbrâ�sD÷sã� ÇÏÈ    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
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mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Qs. Al-Tahrim 6) 

Jangan menjerumuskan diri pada kehancuran, sebagaimana firman 

Allah di surah Al-Baqarah ayat 195. 

(#qà)ÏÿRr&ur �Îû È@�Î6y� «!$# �wur (#qà)ù=è? 
ö/ä3�Ï�÷�r'Î/ �n<Î) Ïps3è=ök-J9$# ¡ 

(#þqãZÅ¡ômr&ur ¡ ¨bÎ) ©!$# �=Ïtä� 
tûüÏZÅ¡ósßJø9$# ÇÊÒÎÈ    

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

baik”.  Q.S. Al-Baqarah 195. 

C. Macam-Macam Akhlak Seorang Muslim kepada Diri Sendiri 

1. Akhlak kepada fisik 

Dengan kemurahanNya Allah telah membekali manusia dengan 

potensi fisik yang sempurna (tangan dll, hand ability). Dan hal yang paling 

mudah dikenali dari diri manusia adalah fisiknya; dari ujung rambut 

sampai ujung kaki. Karena mudah dikenali, fisik juga sering menjadi 

penanda yang membedakan ia dengan lainnya. Setelah mengenali fisik, 

selanjutnya kita idealnya mengenali, memenuhi kebutuhan dan 

memberdayakannya. Ada ungkapan 'raga kudu diragati ben ra dadi ragangan'; 

fisik harus dibiayai dan dirawat agar tidak menjadi kerangka yang berjalan. 

Para dokter dan ilmuan yang berkompeten telah memberi jawaban 

dengan menulis ragam buku, presentasi dalam seminar atau buka praktik 

konsultasi dan klinik pengobatan terhadap apa dan bagaimana merawat, 

memenuhi kebutuhan fisik kita sekaligus mengobatinya bila terlanjur sakit. 

Dalam Islam, kita sejatinya jauh-jauh hari telah mengatur dan memberi 

batasan tentang itu semua, tersimpul dalam makna olah raga. Olah raga di 

sini harus dimaknai sebagai manajemen fisik, mengelola raga, sehingga 
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dapat menjalankan peran sebagaimana kodrat penciptaannya. Semua organ 

fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki merupakan kesatuan sistemik 

lahiriyah kita sebagai manusia; meskipun masing-masing memiliki 

karakteristik, kebutuhan dan peran yang berbeda-beda namun tetap 

berjalin berkelindan mendukung totalitas penampilannya. 

Coba bayangkan apa yang akan terjadi bila satu bagian organ saja 

dari fisik kita yang tidak dirawat atau tidak terpenuhi kebutuhannya 

sehingga tidak dapat menjalankan perannya dengan sempurna. Sebut saja 

misalnya mata ketika tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, kaki 

ketika tak mampu menahan tubuh saat berdiri atau organ lain begitu juga. 

Oleh karenanya fisik mesti dikelola dengan olah raga yang bersinergi 

dengan mengonsumsi makan minuman yang halalal thayiban dan tidak 

berlebihan (israf). Upaya seperti inilah yang kemudian membuahkan hasil 

menjadi orang yang fisiknya sehat bugar dan berketrampilan, sehingga 

kecerdasan kinestetik tercipta. 

Setelah mengenali diri secara fisik, maka ada beberapa akhlak yang 

harus dilakukan, di antaranya, adalah: 

a. Menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari Iman. Di samping 

dengan mandi, sebaiknya membisakan dalam keadaan berwudhuk.  

b. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halalal thayyiban serta tidak 

berlebih-lebihan. 

c. Menjaga kesehatan dengan berolah raga secara teratur 

d. Menutup aurat agar terpelihara dari gangguan udara, sengatan panas, 

dinginnya udara, dan atau pandangan liar dari orang-orang yang tak 

bertanggungjawab. 

e. Menjaganya dari kerusakan, seperti melukai diri sendiri, bunuh diri dan 

lain sebagainya. 

           

2. Berakhlak terhadap Akal 
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Oleh Allah, setiap manusia dibekali dengan potensi akal pikiran yang 

sangat menakjubkan. Dengan kemurahanNya Allah telah membekali 

manusia dengan potensi akal pikiran (otak, head ability). Otak manusia 

memiliki milyaran neuron, yang setiap neuronnya saja dapat terbuhung 

atau dihubungkan dengan neuron lainnya sehingga berpotensi menyimpan 

dan melahirkan trilyunan atau bahkan bilyunan informasi, ide, gagasan, 

dan buah pikiran. Nah kapasitasnya super canggih bukan.  

Bayangkanlah komputer yang RAM nya beberapa mega saja dapat 

menyimpan apa saja semau-mau kita yang punya, kecepatannya bekerja 

juga secepat kita berkedip mata. Lalu bagaimana dengan memori otak kita, 

manusia? Tapi ini tentu yang mau menggunakannya saja, yaitu untuk 

berpikir, berpikir, dan berpikir, sehingga melahirkan ide, ide, dan ide. Oleh 

karenanya terdapat akhlak baik ang harus dilakukan terhadap akal, di 

antaranya: 

a. Memberdayakannya untuk belajar dan mencari ilmu 

b. Menggunakannya untuk memikirkan ciptaan Allah 

c. Memeliharanya dari kesia-siaan 

d. Menjaganya dari kerusakan, misalnya tidak mengonsumsi nnarkotika, 

ganja, minuman keras dan yang diharamkan lainnya. 

3. Berakhlak kepada hati 

Dengan kemurahan-Nya, Allah membekali  setiap manusia dengan 

potensi hati nurani, (heart ability). Sebagai seorang muslim yang baik, kita 

berkewajiban mensyukuri karunia hati nurani ini, di antara: 

a. Memenuhi kebutuhannya dengan siraman ruhani, seperti berzikir, 

mendengarkan pengajian, mengerjakan shalat, puasa, mengeluarkan 

zakat, menyantuni fakir miskin, menunaikan ibadah haji, dan lain 

sebagainya. 

b.  Mensyukurinya dengan mengerjakan perontah Allah dan 

meninggalkan larangan-Nya. 

c. Tidak membebani hati dan perasaan dengan keluh kesah. 
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d. Menjaganya dari penyakit hati, seperti hasad, iri hati, dengki, sombong, 

dan takabur 

D. Rangkuman 

1. Akhlak kepada diri sendiri adalah sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri.  

2. Akhlak kepada diri sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu kepada fisik, 

akal, dan hatinya. 

3. Dalil Akhlak kepada Diri Sendiri di antaranya disebutkan dalam al-

Qur’an surat al-Tahrim 6 dan al-Baqarah 195.  

4. Akhlak kepada fisik (tangan dll, hand ability) di antaranya menjaga 

kebersihan, membisakan dalam keadaan berwudhuk,  

Mengonsumsi makanan dan minuman yang halalal thayyiban serta 

tidak berlebih-lebihan, menjaga kesehatan dengan berolah raga 

secara teratur, dan menutup aurat agar terpelihara dari gangguan 

udara, sengatan panas, dinginnya udara, dan atau pandangan liar 

dari orang-orang yang tak bertanggungjawab. 

5. Berakhlak terhadap akal (otak, head ability di antaranya: 

memberdayakannya untuk belajar dan mencari ilmu, 

menggunakannya untuk memikirkan ciptaan Allah, memeliharanya 

dari kesia-siaan, dan menjaganya dari kerusakan, misalnya tidak 

mengonsumsi nnarkotika, ganja, minuman keras dan yang 

diharamkan lainnya. 

6. Berakhlak kepada hati (heart ability), di antaraL memenuhi 

kebutuhannya dengan siraman ruhani, seperti berzikir, 

mendengarkan pengajian, mengerjakan shalat, puasa, mengeluarkan 

zakat, menyantuni fakir miskin, menunaikan ibadah haji, dan lain 

sdebaginya. Mensyukurinya dengan mengerjakan perontah Allah 

dan meninggalkan larangan-Nya, dan tidak membebani hati dan 
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perasaan dengan keluh kesah, iri hati, dengki, sombong, dan 

takabur. 

E. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang akhlak kepada diri sendiri. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

F. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian akhlak kepada diri sendiri! 

2. Sebutkan contoh akhlak terhadap fisik! 

3. Kemukakan perilaku baik terhadap akal! 

4. Sebutkan contoh akhlak terhadap hati! 
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MODUL KE-3 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa 

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang 

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul  adalah segala yang dicintai oleh 

Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh 

orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang 

berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian kedua ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akhlak 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu akhlak kepada Allah 

dan Nabi, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orangtua, akhlak 

kepada guru, akhlak kepada sesama teman, akhlak kepada tetangga, akhlak 

kepada atasan, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema ketiga 

dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada orang tua. 

 

A. Pendahuluan 
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Allah tidak akan pernah meridhai seseorang ketika orang tersebut tidak 

pernah memperoleh ridha dari kedua orang tuanya, Allah akan murka 

kepada seseorang ketika seseorang itu mendapat murka dari kedua orang 

tuanya. Begitulah Allah menegaskan kepada kita semua tentang posisi 

kedua orang tua dalam kehidupan kita, oleh karena itu suruhan berbuat 

baik kepada kedua orang tua banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-

Qur’an begitu juga dengan hadits Rasulullah SAW. 

Begitu halnya penegasan Allah dan Rasulullah tentang tidak boleh 

menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua, apa lagi sampai melukai fisik 

mereka. Sebagaimana diketahui bahwa orang tua adalah sosok manusia 

yang wajib kita hormat dan sayangi, kita wajib mencintai mereka dengan 

sepenuh hati kita, mereka telah melahirkan kita, membesarkan kita dengan 

tidak pernah mengharap balasan apapun meski kehidupan kita telah 

berlimpah harta. 

Akan tetapi yang diharapkan oleh kedua orang tua kita pada semua 

anak-anaknya adalah, kita hormat dan menyayanginya, di saat kedua orang 

tua kita sudah uzur, kita wajib menjaga dan memperlakukan keduanya 

dengan baik, jika pun orang tua kita sudah meninggal yang diharapkan 

dari kita adalah do’a yang ikhlas. 

 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
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ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian akhlak kepaa orangtua.  

2. Menyebutkan dalil Naqli akhlak kepaa orangtua,  

3. Memberikan contoh perilaku akhlak kepaa orangtua. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, dan bila saja modul ini 

digunakan dengan tepat maka akan mempermudah para siswa dalam 

proses pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan 

pebelajaran dengan tema besar yaitu “akhlak kepaa orangtua”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 
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4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian diskusikan 

dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau oang yang 

dianggap mampu 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna modul 

untuk dapat memahami akhlak kepada orangtua dan menarik kesimpulan 

sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. 

 

KEGIATAN BELAJAR KE-3 
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TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA ORANG TUA 

 

 

A. Pengertian Akhlak kepada Orangtua  

Akhlak kepada orangtua adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh seseorang terhadap orangtuanya. Dengan demikian dalam 

Islam, di samping berkewajiban berakhlak yang baik kepada Allah dan 

kepada diri sendiri, manusia juga memiliki kewajiban berakhlak baik 

kepada orangtua. 

Para Ulama’ Islam sepakat bahwa hukum berbuat baik atau berbakti 

pada kedua orang tua hukumnya adalah wajib, hanya saja mereka 

berselisih tentang ibarat-ibarat atau contoh pengamalannya misalnya 

mengenai orang anak yang mengatakan “uh” atau “ah” ketika di suruh oleh 

kedua orang tua tersebut. Pendapat Ibnu Hazm menganai hukum birrul 

walidain, menurutnya birul walidain adalah fardhu a’in yaitu wajib bagi 

masing-masing individu. Sedangkan menurut Al-Qadli Iyyad birrul 

walidain adalah wajib kecuali terhadap perkara yang haram. 

B. Dalil Akhlak kepada Orangtua  

Adapun dalil-dalil Shahih dan Sharih yang digunakan banyak sekali 

diantaranya: 

* (#rß�ç6ôã$#ur ©!$# �wur (#qä.Î�ô³è@ ¾ÏmÎ/ 
$\«ø�x© ( Èûøït$Î!ºuqø9$$Î/ur $YZ»|¡ômÎ) 
�É�Î/ur 4�n1ö�à)ø9$# 4�yJ»tGu�ø9$#ur 

ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur Í�$pgø:$#ur �Ï� 
4�n1ö�à)ø9$# Í�$pgø:$#ur É=ãYàfø9$# 
É=Ïm$¢Á9$#ur É=/Zyfø9$$Î/ Èûøó$#ur 
È@�Î6¡¡9$# $tBur ôMs3n=tB öNä3ãZ»yJ÷�r& 3 
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¨bÎ) ©!$# �w �=Ïtä� `tB tb%�2 Zw$tFø�èC 
#·�qã�sù ÇÌÏÈ    

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 
tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 
membangga-banggakan diri”. Q.S Surat An-Nisa’ ayat 36.  

* 4Ó|Ós%ur y7�/u� �wr& (#ÿrß�ç7÷ès? HwÎ) 
çn$-�Î) Èûøït$Î!ºuqø9$$Î/ur $·Z»|¡ômÎ) 4 $¨BÎ) 

£`tóè=ö7t� x8y�YÏã u�y9Å6ø9$# !$yJèdß�tnr& 
÷rr& $yJèd�xÏ. �xsù @à)s? !$yJçl°; 7e$é& �wur 

$yJèdö�pk÷]s? @è%ur $yJßg©9 Zwöqs% 
$VJ�Ì��2 ÇËÌÈ    

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya 

atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka 

sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" 

dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

Perkataan yang mulia”. QS Al-Isra’ ayat 23. 

$uZø�¢¹urur z`»|¡SM}$# Ïm÷�y�Ï9ºuqÎ/ 
çm÷Fn=uHxq ¼çm�Bé& $·Z÷dur 4�n?tã 9`÷dur 

¼çmè=»|ÁÏùur �Îû Èû÷ütB%tæ Èbr& ö�à6ô©$# 
�Í< y7÷�y�Ï9ºuqÎ9ur ¥�n<Î) ç��ÅÁyJø9$# ÇÊÍÈ    

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun,  

bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu”.Q.S Lukman ayat 14. 

Dulu, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan 

bertanya:  “sesungguhnya aku mempunyai harta, sedangkan orangtuaku 
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juga membutuhkan harta tersebut”. Nabi menjawab : “Engkau dan hartamu 

sesungguhnya adalah milik orang tuamu, karena sesungguhnya anak-

anakmu adalah sebaik-baiknya usahamu, karena itulah makanlah dari 

usaha anak-anakmu itu”. (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah). 

Nabi Muhammad SAW bersabda:”kami pernah berada pada suatu 

majelis bersama nabi, seorang bertanya kepada rasulullah: wahai rasulullah, 

apakah ada sisa kebajikan setelah keduanya meninggal dunia yang aku 

untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada kedua orang tuaku. Rasulullah 

SWA bersabda: ”ya, ada empat hal :mendoakan dan memintakan ampun 

untuk keduanya, menempati/ melaksanakan janji keduanya, memuliakan 

teman-teman kedua orang tua, dan bersilaturrahim yang engkau tiada 

mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua.” 

C. Contoh Perilaku Akhlak kepada Orangtua  

Sebagai muslim yang baik, kita tentunya memiliki kewajiban untuk 

berbakti kepada kedua orangtua. Dengan iradah Allah, orangtua kita 

adalah orang yang melahirkan kita ke dunia ini, kemudian mengasuh dan 

mendidiknya hingga dewasa, bisa membedakan mana yang hak dan mana 

yang batil; mana yang harus dikerjakan dan mana yang mestinya 

ditinggalkan. Oleh karena itu, kita haruys berbakti dan berakhlak baik 

kepada keduanya. Perilaku yang baik kepada orang tua di saat kedua masih 

hidup, di antaranya adalah: 

a. Mentaati segala perintahnya, kecuali jelas-jelas untuk berbuat maksiat. 

b. Berbakti dengan sepenuh hati. 

c. Merendahkan diri, kasih sayang dan mendoakan kedua orangtua. 

d. Saat berkomunikasi, merendahkan suara dari suara orangtua kita 

e. Memelihara dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apalagi jika 

keduanya sudah tua dan pikun. 

f. Memenuhi segala kebutuhan di usia sejanya 

g. Menjaga nama baik orangtua 
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Perilaku yang baik kepada orang tua di saat keduanya tau salah 

satunya sudah meninggal dunia, di antaranya adalah: 

a. Menyelenggarakan takjiz mayit orangtua 

b. Mendoakan keampunan dan kebahagiaan orangtuanya 

c. Meneruskan cita cinta kepada Rabb-Nya 

d. Melunasi hutangnya dan janjinya 

e. Menunaikan amanah dan wasiatnya 

f. Menyambung silaturahim kepada saudara dan teman-teman orangtua 

g. Menjaga nama baik orangtua 

D. Rangkuman 

1. Akhlak kepada orangtua adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh seseorang terhadap orangtuanya.  

2. Di antara dalil akhlak kepada orangtua tertera daalm al-Qur’an surat al-

Isra 23 – 24 

3. Perilaku yang baik kepada orang tua di saat kedua masih hidup, di 

antaranya adalah: 

a. Mentati segala perintahnya, kecuali jelas-jelas untuk berbuat 

maksiat. 

b. Berbakti dengan sepenuh hati. 

c. Merendahkan diri, kasih sayang dan mendoakan kedua orangtua. 

d. Saat berkomunikasi, merendahkan suara dari suara orangtua kita 

e. Memelihara dengan penuh keikhlasan dan kesabaran apalagi jika 

keduanya sudah tua dan pikun. 

f. Memenuhi segala kebutuhan di usia sejanya 

g. Menjaga nama baik orangtua 

4. Perilaku yang baik kepada orang tua di saat kedua masih hidup, di 

antaranya adalah: 

a. Menyelenggarakan takjiz mayit orangtua 

b. Mendoakan keampunan dan kebahagiaan orangtuanya 
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c. Meneruskan cita cinta kepada Rabb-Nya 

d. Melunasi hutangnya dan janjinya 

e. Menunaikan amanah dan wasiatnya 

f. Menyambung silaturahim kepada saudara dan teman-teman 

orangtua 

g. Menjaga nama baik orangtua 

E. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang akhlak kepada orangtua. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

F. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian berakhlak kepada orangtua! 

2. Sebutkan contoh perilaku akhlak yang baik kepada orangtua saat 

masih hidup! 

3. Sebutkan contoh perilaku akhlak yang baik kepada orangtua saat 

sudah meninggal dunia! 
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MODUL KE-4 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa 

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang 

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang 

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan 

yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama 

umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian kedua ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akhlak 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu akhlak kepada Allah 

dan Nabi, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orangtua, akhlak 

kepada guru, akhlak kepada sesama teman, akhlak kepada tetangga, akhlak 

kepada atasan, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema 

keempat dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada guru. 
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A. Pendahuluan 

Dilihat dari perannya, maka di dunia ini hanya ada dua predikat saja, 

yaitu guru dan selain guru. Guru dipahami sebagai sebutan bagi orang 

yang bertugas mendidik dan mengajarkan sesuatu kepada peserta didik. 

Selain guru, apakah ia sebagai presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, 

dokter, apoteker, insinyur, ekonom, tukang, nelayan, petani, pedagang dan 

predikat lainnya itu ada karena dilahirkan oleh guru. Bahkan guru juga 

dilahirkan oleh guru sebelumnya. 

Bila tidak ada guru, maka tidak akan ada dan tidak akan lahir 

presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, dokter, apoteker, insinyur, 

ekonom, tukang, nelayan, petani, pedagang dan seterusnya. Oleh karena 

dedikasinya yang sedemikian mulia, maka guru dikenal sebagai pahlawan 

tanpa tanda jasa. 

Dan karena tugasnya yang begitu mulia, maka menjadi guru itu 

digugu ditiru; petuahnya ditaati dan perilaku akhlaknya ditiru diteladani. 

Dengan statemen ini pula menegaskan bahwa di dunia pendidikan harus 

dikukuhkan gezakh, kewibawaan guru, karena integritas ilmu, iman, dan 

amalnya; integritas intelektualitas dan moralitasnya. Dan nilai-nilai ini pula 

yang selalu diwarisi diwariskan oleh dan antargenerasi. Dalam modul ini 

dijelas tentang akhlak ekpada guru, dalil naqli akhak kepada guru, dan 

contoh akhlak kepada guru. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
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KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian akhlak kepada guru.  

2. Menyebutkan dalil naqli akhlak kepada guru  

3. Menjelaskan contoh akhlak kepada guru. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, dan bila saja modul ini 

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran 

dengan tema besar yaitu “akhlak kepada guru”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 
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4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

 

F. Tujuan Akhir 
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Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami akhlak kepada guru dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengamalkannya dalam kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-4 

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA GURU 

 

A. Pengertian Akhlak kepada guru 

Akhlak kepada guru adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Secara formal dengan 

merujuk pada Undang-Undang  Guru dan Dosen, guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Orang bertugas mendidik di perguruan tinggi 

disebut dengan dosen. Namun secara substantif, guru sebenarnya 

mengakomodir semua orang yang bertugas mengajar dan mendidik, baik di 

sekolah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Orang yang berugas 

mengajar dan mendidik di lembaga formal disebut guru profesional, dan 

yang bertugas mengajar dan mendidik karen ada hubungan darah disebut 

pendidik kodrati, seperti seorang ayah atau ibu kepada anaknya. 

Peranan guru di dunia pendidikan sangat penting karena selain 

berperan mentransfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta 

didik, juga dituntut mewariskan nilai-nilai yang luhur dan menjadi suri 

teladan bagi peserta didik. Karena kedudukan dan kemuliannya, 

masyarakat mengenal bahwa guru adalah digugu dan ditiru, artinya orang 

yang petuahnya ditaati, dan sikap perilakunya diteladani. Karena 

pentingnya kedudukan guru terhadap kontribusi pencaaian tujuan 

pendidikan peserta dirik, maka harus ditegakkan etika sopan santun atau 

akhlak kepada guru. 

 

B. Dalil Akhlak kepada Guru 
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Dalam al-Qur’an Allah menjelaskan di surah Al-Kahfi ayat 28. 

÷�É9ô¹$#ur y7|¡øÿtR yìtB tûïÏ%©!$# �cqããô�t� 
Næh-/u� Ío4ry�tóø9$$Î/ ÄcÓÅ´yèø9$#ur 

tbrß��Ì�ã� ¼çmygô_ur ( �wur ß�÷ès? 
x8$uZø�tã öNåk÷]tã ß��Ì�è? spoY�Î� 

Ío4qu�ysø9$# $u�÷R��9$# ( �wur ôìÏÜè? ô`tB 
$uZù=xÿøîr& ¼çmt7ù=s% `tã $tRÌ�ø.Ï� yìt7¨?$#ur 

çm1uqyd �c%x.ur ¼çnã�øBr& $WÛã�èù ÇËÑÈ    
Artinya: “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 

menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-

Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) 

mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang 

yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti 

hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas”. 

C. Akhlak kepada Guru 

Akhlak kepada guru di antaranya tercermin pada sikap berikut ini: 

1. Mematuhi dan meneladani guru, karena guru adalah orang yang bisa 

digugu dan dititu.  

2. Menghormati dan memuliakannya. 

3. Menyenangkan hatinya dengan cara yang baik. 

4. Meminta maaf bila melakukan kesalahan. 

5. Memaafkan bila guru melakukan kesalahan 

6. Memuliakan keluarga dan saudaranya. 

7. Sabar saat mengikuti pelajaran.  

8. Berterima kasih kepada guru dan menjaga nama baiknya. 

9. Berbicara dengan guru dengan sopan dan santun. Di saat guru keliru 

baik khilaf atau karena tidak tahu, sementara murid mengetahuinya, 

maka murid tetap harus menjaga perasaan agar tidak terlihat perubahan 

wajahnya. Hendaknya menunggu sampai guru menyadari kekeliruan. 
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Bila setelah menunggu tidak ada indikasi guru menyadari kekeliruan, 

murid mengingatkan secara halus. 

10. Tidak berburuk sangka terhadap gurunya 

11. Tidak mengajukan pertanyaan yang jawabannya sudah diketahui. 

12. Tidak membenani guru dengan berbagai pertanyaan atau lainnya. 

13. Tidak berjalan di hadapannya, kecuali atas ijinnya. 

14. Tidak duduk di tempat duduknya. 

15. Tidak berbicara kecuali setelah mendapat izinnya. 

16. Tidak membukakan rahasia guru. 

17. Tidak melawan dan menipu guru. 

18. Tidak boleh menjawab pertanyaan guru meskipun mengetahui, kecuali 

guru memintanya. 

19. Tidak mendatangi guru tanpa seizinnya. Jika telah meminta izin dan 

tidak memperoleh, maka tidak boleh mengulangi minta izin.  

D. Rangkuman 

1. Akhlak kepada guru adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya.  

2. Dalil Akhlak kepada guu di antaranya disebutkan dalam al-Qur’an 

surat al-Kahfi 28. 

3. Akhlak kepada guru di antaranya tercermin pada sikap berikut ini: 

a. Mematuhi dan meneladani guru, karena guru adalah orang yang 

bisa digugu dan dititu.  

b. Menghormati dan memuliakannya. 

c. Menyenangkan hatinya dengan cara yang baik. 

d. Meminta maaf bila melakukan kesalahan. 

e. Memaafkan bila guru melakukan kesalahan 

E. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 
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2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang akhlak kepada guru. 

3. Psikomotorik dengan simulasi 

F. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian berakhlak kepada guru! 

2. Sebutkan contoh perilaku berakhlak kepada guru! 
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MODUL KE-5 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa 

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang 

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang 

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan 

yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama 

umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian kedua ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akhlak 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu akhlak kepada Allah 

dan Nabi, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orangtua, akhlak 

kepada guru, akhlak kepada sesama teman, akhlak kepada tetangga, akhlak 

kepada atasan, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema kelima 

dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada sesama teman. 
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A. Pendahuluan 

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia hidup berkelompok dan 

bermasyarakat. Dari sinilah interaksi satu sama lain terjadi. Dalam 

hubungan satu sama lain ini akan melahirkan pertemanan.  Teman adalah 

orang-orang yang usianya sederajat dengan kita seperti teman di sekolah, 

teman belajar atau teman bermain di masyarakat. Dalam modul ini akan 

dijelaskan tentang  akhlak kepada sesama teman. Dalil naqli akhlak kepada 

sesama teman, dan contoh perilaku akhlak kepada sesama teman. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 
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C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian akhlak kepada sesama teman.  

2. Menyebutkan dalil naqli akhlak kepada sesama teman,  

3. Memberikan contoh perilaku akhlak kepada sesama teman. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-1, dan bila saja modul ini 

digunakan dengan tepat maka akan mempermudah dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran 

dengan tema besar yaitu akhlak “kepada sesama teman”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 
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2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami akhlak kepada sesama teman dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-5 

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA SESAMA TEMAN 

 

A. Pengertian  kepada teman 

Akhlak terhadap teman adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh seseorang kepada temannya. Teman adalah orang-orang 

yang usianya sederajat dengan kita seperti teman di sekolah, teman belajar 

atau teman bermain di masyarakat. Sesama teman harus saling menolong, 

saling menghormati, dan saling peduli satu sama lainnya. Kalau kita 

bergaul baik dengan teman, maka kita akan mempunyai teman yang 

banyak, di mana saja kita berada. 

B. Dalil tentang akhlak kepada sesama teman 

Dalam al-Qur’an Allah berfirman di surah an-Nisa’ ayat 36. 

* (#rß�ç6ôã$#ur ©!$# �wur (#qä.Î�ô³è@ ¾ÏmÎ/ 
$\«ø�x© ( Èûøït$Î!ºuqø9$$Î/ur $YZ»|¡ômÎ) 
�É�Î/ur 4�n1ö�à)ø9$# 4�yJ»tGu�ø9$#ur 

ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur Í�$pgø:$#ur �Ï� 
4�n1ö�à)ø9$# Í�$pgø:$#ur É=ãYàfø9$# 
É=Ïm$¢Á9$#ur É=/Zyfø9$$Î/ Èûøó$#ur 
È@�Î6¡¡9$# $tBur ôMs3n=tB öNä3ãZ»yJ÷�r& 3 

¨bÎ) ©!$# �w �=Ïtä� `tB tb%�2 Zw$tFø�èC 
#·�qã�sù ÇÌÏÈ    

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, 

karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat 

dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba 

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-banggakan diri, 
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C. Akhlak dengan Teman  

Secara praktis, akhlak baik dapat dipraktikkan dalam pergaulan antar 

sesama teman, seperti: 

1. Menyapa saat bertemu. Menyapa dengan senyum seraya mengucapkan 

salam assalamu’alaikum warrahmatullahi wa barakatuhu. Sebagai teman 

yang baik, tentu juga akan menjawab salam kita seraya tersenyum pula. 

Jawaban disunnahan lebih lengkap, lebih baik, dan lebih ramah. 

2. Mendoakan saat berpisah, dan menyampaikan salam perpisahan 

dengan ucapan assalamu’alaikum warrahmatullahi wa barakatuhu.  

3. Menghormati dan selalu berbaik baik  

4. Menjaga nama baik 

5. Memaafkan kesalahan bila lupa atau tidak sengaja melakukan 

kesalahan 

6. Tidak menghina dan meremehkan  

7. Tidak pelit dan tidak menyombongkan diri 

D. Akhlak dengan Teman yang Lebih Muda 

Teman yang lebih muda adalah semua orang yang umurnya lebih 

muda dari kita, adik kandung,  adik kelas di sekolah atau adik-adik 

sepermainan di masyarakat. Terhadap adik-adik kita harus membimbing 

dan menyayangi mereka. Kita harus memberikan contoh dengan tingkah 

laku yang baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Bukanlah 

termasuk umatku orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda 

dan tidak menghargai kehormatan yang lebih tua” (HR. Abu Dawud dan 

Tirmidzi). 

Adab bergaul yang baik terhadap orang yang lebih muda antara lain : 

1. Mengasih sayangi dan membimbingnya. 

2. Menjadi suri teladan. 

3. Berbicara dengan sopan kepadanya. 

4. Membantunya bila ia dalam kesulitan. 
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5. Bersabar menghadapi kemauannya. 

E. Rangkuman 

1. Akhlak terhadap teman adalah sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh seseorang kepada temannya. 

2. Teman adalah orang-orang yang usianya sederajat dengan kita 

seperti teman di sekolah, teman belajar atau teman bermain di 

masyarakat.  

3. Adapun dalil berakhlak baik kepada teman adalah Firman Allah 

surat al-Nisa 36 yang artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada 

kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan 

kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri.”  

4. Di antara contoh akhlak baik yang dapat dipraktikkan dalam 

pergaulan antar sesama teman, antara lain: menyapa saat bertemu, 

mendoakan saat berpisah, menghormati dan selalu berbaik baik, 

memaafkan kesalahan bila lupa atau tidak sengaja melakukan 

kesalahan, tidak menghina dan meremehkan, tidak pelit dan tidak 

menyombongkan diri. 

5. Akhlak dengan teman yang lebih muda antara lain, 

mengasihsayangi dan membimbingnya, menjadi suri teladan, 

berbicara dengan sopan kepadanya, embantunya bila ia dalam 

kesulitan, dan bersabar menghadapi kemauannya. 

 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 
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2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang akhlak kepada teman. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian akhlak kepada teman! 

2. Sebutkan dalil akhlak kepada teman! 

3. Sebutkan contoh perilaku beriman kepada teman! 
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MODUL KE-6 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa 

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang 

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang 

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan 

yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama 

umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian kedua ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akhlak 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu akhlak kepada Allah 

dan Nabi, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orangtua, akhlak 

kepada guru, akhlak kepada sesama teman, akhlak kepada tetangga, akhlak 

kepada atasan, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema keenam 

dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada tetangga. 
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A. Pendahuluan 

Sebagai makhluk sosial, manusia yang satu selalu membutuhkan 

manusia lainnya. Di samping keluarga, ketika terjadi sesuatu pada diri dan 

keluarga kita, maka yang kemudian lebih dahulu mengetahuinya adalah 

orang-orang yang dekat dengan kita, baik karena kedekatan secara 

psikologis maupun kedekatan jarak dan tempat tinggal. Kedekatan jarak 

atau tempat tinggal inilah yang disebut dengan tetangga. Jadi tetangga 

yaitu  orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Di sinilah pentingnya 

saling menjaga dan berakhlak yang baik antarsesama tetangga. Dalam 

modul ini akan dijelaskan tentang  akhlak kepada tetangga. Dalil naqli 

akhlak kepada tetangga, dan contoh perilaku akhlak kepada tetangga. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
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sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian akhlak kepada tetangga.  

2. Menyebutkan dalil naqli akhlak kepada tetangga,  

3. Memberikan contoh perilaku akhlak kepada tetangga. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, dan bila saja modul ini digunakan 

dengan tepat, maka akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. 

Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran dengan tema besar 

yaitu akhlak ”kepada tetangga”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau oang 

yang dianggap mampu. 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 
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b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami akhlak kepada tetangga dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-6 

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK DENGAN TETANGGA 

 

A. Pengertian  kepada tetangga 

Akhlak kepada tentangga adalah sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh seorang kepada tetangganya. Tetangga atau 

jiran adalah orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita.  

Sebagai makhluk sosial, manusia yang satu selalu membutuhkan 

manusia lainnya. Di samping keluarga, ketika terjadi sesuatu pada diri dan 

keluarga kta, maka yang kemudian mengetahuinya adalah orang-orang 

yang dekat dengan kita, baik karena kedekatan secara psikologis maupun 

kedekatan jarak tempat tinggal kita yaitu  orang-orang yang tinggal di 

sekitar rumah kita.  

Di sinilah pentingnya saling menjaga dan berakhlak yang baik 

antarsesama tetangga. Dengan demikian akhlak kepada tetangga yang 

dimaksudkan dalam Islam adalah sikap dan perilaku yang seharusnya 

dilakukan atau dijauhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan 

tetangga. 

B. Dalil  akhlak kepada tetangga  

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan 

kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan 

hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-banggakan diri” (QS. Al-Nisa: 36). 

Rasulullah SAW bersabda: 

كْرِمْ جَارَهُ  اآلْخِرِ فَلْیُ ْمِ  ْیَو ِ َوال ِا6َّ ؤْمِنُ ب َ یُ َنْ كَان م  
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Atinya: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya 

ia muliakan tetangganya” (HR. Bukhari). 

Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim 

sangatlah ditekankan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda: 

ثُھُ  َّھُ سَیَُورِّ نْتُ أَن الـْجَارِ حَتَّى ظَنَ ْ بِ ْنِي ْصِی ُو بْرِیْلُ ی الَ جِ مَا زَ  
Artinya: “Jibril senantiasa menasehatiku tentang tetangga, hingga aku 

mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris” (HR. 

Bukhari) 

Rasulullah SAW juga bersabda: 

َ هللاِ  ْد َانِ عِن ِیْر ِھِ ، وَخَیْرُ الـْج ِب ْ لَِصاح ُھُم َیْر ْدَ هللاِ خ ِن ْحَابِ ع رُ اْألَص خَیْ

ُمْ لـِجَارِهِ  ُھ َیْر خ  
Artinya: “Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya 

terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling 

baik sikapnya terhadap tetangganya” (HR. Al-Tirmidzi) 

C. Ragam akhlak kepada tetangga 

1. Menghormati  

2. Menyapa saat bertemu dengan ramah  

3. Berkata lemah lembut, dan sopan 

4. Bermuka ceria di hadapannya,  

5. Bersedekah kepada tetangga, apalagi mereka membutuhkannya 

6. Menasehatinya dalam kebenaran  

7. Memenuhi undangannya 

8. Menyampaikan selamat atas capaiannya 

9. Menyampaikan suka duka atas musibah yang dialaminya 

10. Menjaga harta miliknya bila bepergian 

11. Menjaga nama baiknya 

12. Membesuknya ketika sakit, 
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13. Menyelenggarakan jenazahnya bila meninggal dunia  

14. Lapang dada terhadapnya 

15. Tidak tamak (dan ingin memiliki) apa yang ada pada tetangga lain 

16. Menahan diri untuk menyakitinya 

17. Bersabar bila disakiti. 

D. Akhlak Saat bertamu ke rumah tetangga 

1. Membuat janji terlebih dahulu 

2. Mengetuklah pintu seperlunya dan maksimal hanya tiga kali 

3. Berdiri di samping pintu (tidak di depan pintu) agar aurat tuan 

rumah tidak terlihat langsung 

4. Jika ditanya tuan rumah, sebutlah nama ( jangan hanya berkata 

“saya yang datang”) 

E. Rangkuman 

1. Akhlak kepada tentangga adalah sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh seorang kepada tetangganya.  

2. Tetangga atau jiran adalah orang-orang yang rumahnya berdekatan 

dengan rumah kita. 

Dalil  tetangga Tetangga “Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada 

kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan 

kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang akhlak kepada tetangga. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 
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1. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri” (QS. Al-Nisa: 36) 

2. Akhlak kepada tetangga di antaranya: menghormati, menyapa saat 

bertemu dengan ramah, berkata lemah lembut, dan sopan, bermuka 

ceria di hadapannya, bersedekah kepada tetangga, apalagi mereka 

membutuhkannya, menasehatinya dalam kebenaran, memenuhi 

undangannya, menyampaikan selamat atas capaiannya, 

menyampaikan suka duka atas musibah yang dialaminya, menjaga 

harta miliknya bila bepergian, membesuknya ketika sakit, 

menyelenggarakan jenazahnya bila meninggal dunia  

3. Akhlak saat bertamu ke tetangga, di antaranya: membuat janji 

terlebih dahulu, mengetuk pintu (hanya) tiga kali, berdiri di samping 

pintu (tidak di depan pintu) agar aurat tuan rumah tidak terlihat 

langsung, jika ditanya tuan rumah, sebutlah nama ( jangan hanya 

berkata “saya yang datang”) 

G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian akhlak kepada tetangga! 

2. Sebutkan contoh perilaku akhlak kepada tetangga! 

3. Apa yang saudar lakukan saat mau bertamu ek rumah tetangga! 
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MODUL KE-7 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa 

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang 

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang 

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan 

yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama 

umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian kedua ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akhlak 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu akhlak kepada Allah 

dan Nabi, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orangtua, akhlak 

kepada guru, akhlak kepada sesama teman, akhlak kepada tetangga, akhlak 

kepada pemimpin, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema 

keenam dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada pemimpin. 



	
54	

A. Pendahuluan 

Adalah suatu keniscayaan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat 

yang kompleks dan beragam diperlukan seseorang yang dapat memimpin. 

Dari kenyataan ini, maka ada orang yang memimpin dan ada orang yang 

dipimpin. Di sinilah pentingnya menjaga tatakrama pergaulan antar 

keduanya. Dalam modul ini akan dijelaskan tentang  akhlak kepada 

pemimpin. Dalil naqli akhlak kepada pemimpn, dan contoh perilaku akhlak 

kepada pemimpin. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 
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C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian akhlak kepada pemimpin.  

2. Menyebutkan dalil naqli akhlak kepada pemimpin,  

3. Memberikan contoh perilaku akhlak kepada pemimpin. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-1, dan bila saja modul ini 

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran 

dengan tema besar yaitu akhlak ”kepada atasan”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam 

modul 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

pengantar. 
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b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat Pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami akhlak kepada atasan dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-7 

TEMA PELAJARAN  TENTANG AKHLAK KEPADA 

ATASAN/PIMPINAN 

 

A. Pengertian akhlak kepada pimpinan 

Akhlak kepada pimpinan adalah sikap atau perbuatan yang 

seharusnya dilakukan oleh seorang kepada pimpinan atau atasannya. 

Karena dalam praktik kehidupan bermasyarakat yang kompleks dan 

beragam selalu dihajadkan seseorang yang dapat memimpin agar 

terciptanya masyarakat yang aman sejahtera dan sentosa.  

Setiap orang pasti mengkehendaki seorang pemimpin yang adil, 

amanat dan jujur. Apalagi seorang muslim yang beriman kepada Allah 

ta’ala dan Rasul-Nya pasti menginginkan adanya pemimpin yang 

bertakwa, shalih, jujur, amanat, dan adil sehingga terwujudnya masyarakat 

atau negara yang sejahtera dan menegakkan syariat Islam.  

B. Dalil  tentang Akhlak kepada atasan/pimpinan 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan 

Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. (QS. al-Nisa’: 59). 

Adapun dari hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Wajib atas 

seorang muslim untuk mendengar dan taat (terhadap pemimpin) pada apa-

apa yang dicintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat 

kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan maka tidak boleh 

mendengar dan taat” (Muttafaq ‘alahi).  



	
58	

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa yang menaatiku maka 

ia telah taat kepada Allah, barangsiapa yang bermaksiat kepadaku maka ia 

telah bermaksiat kepada Allah, barangsiapa yang taat kepada pemimpinku 

maka ia telah taat kepadaku dan barangsiapa yang bermaksiat kepada 

pemimpinku maka ia telah bermaksiat kepadaku”. (HR. Bukhari) 

C. Akhlak kepada Pemimpin, di antaranya: 

1. Mentaati pemimpin dan mendukung program pembangunannya 

2. Menghormati 

3. Menjaga nama baik 

4. Menyampaikan aspirasi secara prosedural  

5. Mendoakan kebaikannya 

6. Tidak melakukan tindakan provokasi 

7. Tidak melakukan tindakan suversif dan pemberontakan 

D. Rangkuman  

1. Akhlak kepada pimpinan adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh seorang kepada pimpinan atau atasannya.  

2. Dalilnya Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa’: 59) 

3. Akhlak kepada pemimpin, di antaranya mentaati pemimpin dan 

mendukung program pembangunannya, menghormati, menjaga nama 

baik, menyampaikan aspirasi secara prosedural, mendoakan 

kebaikannya, tidak melakukan tindakan provokasi, tidak melakukan 

tindakan suversif dan pemberontakan 

E. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
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1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang akhlak kepada pemimpin. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

F. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian akhlak kepada pemimpin! 

2. Sebutkan dalil akhlak kepada pemimpin! 

3. Kemukakan contoh akhlak kepada pemimpin! 
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MODUL KE-8 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa 

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang 

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang 

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan 

yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama 

umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian kedua ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akhlak 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu akhlak kepada Allah 

dan Nabi, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orangtua, akhlak 

kepada guru, akhlak kepada sesama teman, akhlak kepada tetangga, akhlak 

kepada pemimpin, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema 

ketujuh dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada alam. 
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A. Pendahuluan 

Di dunia ini, manusia hidup dan tidak terpisahkan dengan di alam 

sekitar, yang terdiri dari lingkungan biotik seperti hewan dan tumbuhan, 

dan lingkungan abiotik alam sekitar yang tidak bernyawa lainnya. Di 

samping mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia 

dengan dirinay sendiri, manusia dengan sesamanya, juga mengatur tentang 

hubungan manusia dengan alam sekitar.  

Dalam modul ini akan dijelaskan tentang  akhlak kepada alam 

semesta. Dalil naqli akhlak kepada alam semesta, dan contoh perilaku 

akhlak kepada alam semesta. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 
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C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian akhlak kepada alam sekitar.  

2. Menyebutkan dalil naqli akhlak kepada alam sekitar,  

3. Memberikan contoh perilaku akhlak kepada alam sekitar. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, dan bila saja modul ini bila 

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran 

dengan tema besar yaitu akhlak “kepada alam sekitar”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali 

langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 



	
63	

2. Saat Pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami akhlak kepada alam sekitar dan  menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-8 

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK  

KEPADA ALAM SEKITAR DAN TUMBUHAN 

 

A. Pengertian akhlak kepada alam sekitar dan tumbuhan 

Alam adalah ruang yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun 

abiotik serta segala macam peristiwa yang dapat diungkapkan maupun yang 

belum dapat diungkapkan oleh manusia. Manusia sebagai khalifah di bumi 

memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam.  

Dunia yang menjadi tempat tinggal manusia beserta isinya sama-sama 

makhluk Allah yang selalu memuji asma-Nya. Merusak alam berarti secara tidak 

langsung akan merusak kehidupan manusia karena manusia sangat bergantung 

pada alam.  

Akhlak kepada alam berarti tingkah laku kita kepada lingkungan 

sekitar,bagaimana kita bisa menjaga apa yang ada di sekitar kita baik berupa 

hewan,tumbuh-tumbuhan, gunung, sungai dan lain sebagainya. Bahkan secara 

lebih luas, akhlak kepada alam berarti bagaimana cara kita berbuat baik kepada 

seluruh ciptaan Allah yang ada di alam semesta. 

B. Dalil tentang akhlak kepada alam sekitar dan tumbuhan 

Terkait dengan akhlak kepada alam sekitar dan semua isinya, terutama 

tumbuh-tumbuhan, Allah banyak menegaskan dalam Al-Qur’an misalnya di 

surah Al-Baqarah ayat 30, surah al-Qashash ayat 77 dan surah Ar-Rum ayat 41. 

ø�Î)ur tA$s% ���/u� Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 �ÎoTÎ) 
×@Ïã%y` �Îû ÇÚö�F{$# Zpxÿ�Î=yz ( (#þqä9$s% 

ã@yèøgrBr& $pk�Ïù `tB ß�Å¡øÿã� $pk�Ïù à7Ïÿó¡o�ur 
uä!$tBÏe$!$# ß`øtwUur ßxÎm7|¡çR x8Ï�ôJpt¿2 
â¨Ïd�s)çRur y7s9 ( tA$s% þ�ÎoTÎ) ãNn=ôãr& $tB �w 
tbqßJn=÷ès? ÇÌÉÈ    
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Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui." 

Æ÷tGö/$#ur !$yJ�Ïù ��9t?#uä ª!$# u�#¤$!$# 
not�ÅzFy$# ( �wur �[Ys? y7t7�ÅÁtR �ÆÏB 
$u�÷R��9$# ( `Å¡ômr&ur !$yJ�2 z`|¡ômr& ª!$# 

��ø�s9Î) ( �wur Æ÷ö7s? y�$|¡xÿø9$# �Îû 
ÇÚö�F{$# ( ¨bÎ) ©!$# �w �=Ïtä� tûïÏ�Å¡øÿßJø9$# 

ÇÐÐÈ    
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan”. 

t�ygsß ß�$|¡xÿø9$# �Îû Îh�y9ø9$# Ì�óst7ø9$#ur 
$yJÎ/ ôMt6|¡x. �Ï�÷�r& Ä¨$¨Z9$# Nßgs)�É�ã�Ï9 

uÙ÷èt/ �Ï%©!$# (#qè=ÏHxå öNßg¯=yès9 
tbqãèÅ_ö�t� ÇÍÊÈ    

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar)”. 
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C. Akhlak kepada Alam sekitar 

1. Mengenali alam semesta.  

2. Mengolah, memberdayakan dan mengambikl kemanfaatannya.  

3. Mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan.    

4. Memelihara kelestariannya, misalnya tidak melakukan penebangan 

pohon-pohon secara liar; tidak berburu binatang secara liar; 

melakukan reboisasi; membuat cagar alam dan suaka margasatwa; 

mengendalikan erosi; menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai; 

memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan 

kepada seluruh lapisan masyarakat; memberikan sanksi-sanksi 

tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya. 

D. Rangkuman  

1. Akhlak kepada alam berarti tingkah laku kita kepada lingkungan 

sekitar,bagaimana kita bisa menjaga apa yang ada disekitar kita baik 

berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, sungai dan lain 

sebagainya. Bahkan secara lebih luas, akhlak kepada alam berarti 

bagaimana cara kita berbuat baik kepada seluruh ciptaan Allah yang 

ada di alam semesta. 

2. Di antara dalilnya adalah Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman 

kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal 

kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa 

yang tidak kamu ketahui". (QS. Al Baqarah : 30). 

3. Akhlak kepada Alam di antaranya, mengenali alam semesta, 

mengolah, memberdayakan dan mengambikl kemanfaatannya, 

mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan, memelihara 
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kelestariannya, misalnya tidak melakukan penebangan pohon-

pohon secara liar; tidak berburu binatang secara liar; melakukan 

reboisasi; membuat cagar alam dan suaka margasatwa; 

mengendalikan erosi; menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai; 

memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan 

kepada seluruh lapisan masyarakat; memberikan sanksi-sanksi 

tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya. 

E. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang akhlak kepada alam. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

F. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian beriman kepada alam! 

2. Kemukakan dalil akhlak kepada alam! 

3. Sebutkan contoh perilaku beriman kepada alam! 
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MODUL KE-9 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. 

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, 

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat 

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah,  dan muamalah.  

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah, 

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang memkuat kepada Allah SWT. Akhlak 

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa 

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang 

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang 

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan 

yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama 

umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian kedua ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah akhlak 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu akhlak kepada Allah 

dan Nabi, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orangtua, akhlak 

kepada guru, akhlak kepada sesama teman, akhlak kepada tetangga, akhlak 

kepada pemimpin, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang dan 

tumbuhan. Tema sembilan dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada 

bintanang dan tumbuhan. 
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A. Pendahuluan 

Binatang dan tumbuhan diciptakan oleh Allah untuk kepentingan 

manusia. Manusia dapat memanfaatkan binatang untuk membantu 

memperingan pekerjaan manusia. Di samping dapat disembelih untuk 

dikonsumsi, binatang juga ada yang digunakan untuk kendaraan, 

mengangkut barang, membajak SAWah, dan untuk keperluan lainnya. 

Demikian juga tumbuhan dapat dibudidayakan dan dimanfaatkan untuk 

keperluan manusia, seperti untuk membangun rumah dan perabotan, 

membuat pakaian, obat-obatan, bahan makanan dan minuman, dan 

keprluan lainnya.  

Karena keberadaannya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, 

maka manusia harus memperhatikan dan menjaga kelestariannya. Dalam 

modul ini akan dijelaskan tentang  akhlak kepada binatang dan tumbuh-

tumbuhan. Dalil naqli kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan contoh 

perilaku akhlak kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
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menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kaji an yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian kepada binatang dan tumbuh-

tumbuhan.  

2. Menyebutkan dalil naqli kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan,  

3. Memberikan contoh perilaku kepada binatang dan tumbuh-

tumbuhan. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-1, dan bila saja modul ini 

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran 

dengan tema besar yaitu akhlak ”kepada binatang dan tumbuh-

tumbuhan”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik. 

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam 

modul 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 
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4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu 

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi 

kembali langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

pengantar. 

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi 

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan. 

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

 

F. Tujuan Akhir 
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Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami akhlak kepada binatang serta menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-9 

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA BINATANG 

 

A. Pengertian  akhlak kepada binatang 

Akhlak kepada binatang adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh seorang muslim kepada binatang dan tumbuhan. Karena 

keberadaan binatang dan tumbuhan disediakan oleh Allah untuk 

kepentingan mansuia. Binatang dan tumbuhan ada kalanya dibudidaya 

dipelihara dan ada yang tidak.  

B. Dalil tentang akhlak kepada binatang 

Rasulullah SAW bersabda : “Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, 

niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit” (HR. At-Tirmizi).  

Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya ketika menjadikan 

burung sebagai sasaran memanah. “Allah melaknat orang yang menjadikan 

alam yang bernyawa sebagai sasaran." (HR. Bukhari dan Muslim). 

Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya Allah telah 

mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu, maka apabila kalian 

membunuh hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan, dan apabila 

kalian menyembelih hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan, dan 

hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya dan 

hendaklah ia mempertajam mata pisaunya.” (HR. Muslim).  

Rasulullah SAW bersabda : “Seorang perempuan masuk neraka karena 

seekor kucing yang ia kurung hingga mati, maka dari itu ia masuk neraka 

karena kucing tersebut, disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak 

pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula ia 

membiarkannya memakan serangga di bumi.” (HR. Bukhari).  

Rasulullah SAW telah bersabda: “Ada lima macam hewan fasik yang 

boleh dibunuh di waktu halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, 
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burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas dan 

rajawali.” (HR. Muslim). 

Rasulullah SAW bersabda yang berarti : “Jangan buang air di lubang 

binatang, di jalan tempat orang lewat, di tempat berteduh, di sumber air, di 

tempat pemandian, di bawah pohon yang sedang berbuah, atau di air yang 

mengalir ke arah orang-orang yang sedang mandi atau mencuci." (HR. 

Muslim dan Tirmidzi) 

C. Akhlak kepada Binatang di antaranya: 

1. Memenuhi kebutuhannya dengan memberi makanan dan minuman. 

Apalagi binatang itu ditempatkan di kandang tertutup atau diikat 

atau di sangkar. 

2. Menyayangi binatang piaraan dan merawatnya. Bila sakit, maka 

diobati atau meminta tolong ada dokter hewan untuk memeriksa 

dan mengobatinya. 

3. Tidak mengeksploitasi atau tidak memporsir tenanganya saat 

mempekerjaan mereka di SAWah ladang atau untuk keperluan 

lainnya.  

4. Tidak menyiksanya dengan alasan apapun, Bila mau 

menyembelihnya, maka etikanya harus menajamkan pisau sehingga 

tidak tersiksa saat kematiannya. 

D. Ragam akhlak terhadap tumbuhan 

1. Memelihara kelestariannya. 

2. Memenuhi kebutuhannya dengan menyirami, menyiangi, dan 

memupuknya. 

3. Tidak merusak atau menebangnya secara sembarangan. 

4. Tidak boros saat menggunakannya. 

E. Rangkuman 
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1. Akhlak kepada binatang adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya 

dilakukan oleh seorang muslim kepada binatang dan tumbuhan.  

2. Di antara dalilnya Rasulullah SAW bersabda : “Kasihanilah siapa yang ada 

di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit” (HR. At-

Tirmizi) Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya ketika menjadikan 

burung sebagai sasaran memanah. “Allah melaknat orang yang 

menjadikan alam yang bernyawa sebagai sasaran." (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

3. Akhlak kepada binatang di antaranya memenuhi kebutuhannya, memberi 

makanan dan minuman, menyayangi dan merawatnya, mengobatinya bila 

sakit, tidak mengeksploitasi, tidak menyiksanya, dan menajamkan pisau 

saat mau menyembelihnya. 

4. Akhlak terhadap tumbuhan, di antarnya memelihara kelestariannya, 

menuhi kebutuhannya dengan menyirami, menyiangi, dan memupuknya, 

Tidak merusak atau menebangnya secara sembarangan, dan tidak boros 

saat menggunakannya 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang materi yang dipelajari. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian akhlak kepada binatang dan tumbuhan! 

2. Sebutkan contoh akhlak kepada binatang! 

3. Sebutkan perilaku baik kepada kepada tumbuhan! 

DAFTAR BACAAN 
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