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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-2 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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang muamlah.

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 bathin yang biasa

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

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

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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 terkait dengan ranah

akhlak dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu akhlak kepada

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

kepada Nabi.

A. Pendahuluan

Setiap muslim meyakini, bahwa Allah SWT adalah sember dari segala

sumber dalam kehidupannya. Allah SWT adalah pencipta dirinya, pencipta

jagad raya dengan segala isinya, Allah SWT adalah pengatur alam semesta

yang demikian luasnya. Allah SWT adalah pemberi hidayah dan pedoman

hidup dalam kehidupan manusia dan lain sebagainya

Jika diperhatikan, akhlak kepada Allah SWT ini merupakan pondasi

atau dasar dalam berakhlak kepada siapapun yang ada di muka bumi ini.

Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif terhadap Allah SWT, maka ia

tidak akan memiliki akhlah positif terhadap siapapun. Selain berakhlak

kepada Allah SWT, kita juga sebagai umat muslim harus mempunyai

akhlak kepada Nabi SAW. Karena Nabi Muhammad satu-satunya manusia

terhebat di dunia ini. Yang telah membawa banyak perubahan bagi dunia.

B. Kompetensi Inti (KI)

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, dan 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
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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.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian akhlak.

2. Menerangkan pengertian akhlak kepada Allah dan Nabi

3. Menyebutkan serta menjelaskan ragam akhlak kepada Allah.

4. Menyebutkan serta menjelaskan ragam akhlak kepada Nabi.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “Akhlak kepada Allah dan

Nabi”.

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 secara sempurna dan tuntas.
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3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah

selanjutnya adalah menanyakan 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 dan menguasai

materi kegiatan yang dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran.

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

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, mengekplorasi,

mengasosiasikan dan mengkomunikasikan).

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.
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3. Setelah Pembelajaran

a. Mampu 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 agar dapat memahami pengertian akhlak secara umum, memahami

pengertian akhlak kepada Allah dan Nabi serta memahami juga ragam

akhlak kepada Allah dan Nabi. Dari pemahaman tersebut diharapkan siswa

mampu dapat menarik kesimpulannya, serta dapat mengambil hikmah atau

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk diaplikasikan dalam

kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-1

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA

ALLAH DANNABI

A. Pengertian Akhlak Kepada Allah

Akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah SWT

sebagai khalik. Manusia seharusnya berbuat baik pertama sekalinya kepada

Allah SWT, karena Allah SWT-lah yang menciptakan manusia, yang memberi

manusia rizki, yang mengaruniakan kepada manusia kesehatan, yang

memberi panca indera lengkap, yang memberi perlindungan, yang

mengabulkan permohonan serta karunia-karunia lain yang mustahil manusia

dapat menghitungnya. Pemberian Allah kepada manusia yang begitu

sempurna ini tercermin dalam firman Allah di surah At-Thariq ayat 5-7, surah

an-Nahlu ayat 78, surah al-Jatsiyah ayat 12 dan surah Isyra’ ayat 70:

1. Allah-lah yang menciptakan manusia.

m¾À<XkÚ VÙÀC�_�50_���1°%W�̄ Å\§®¨W�̄ Å\C°%	Ä���%��°Ù�\j§¯¨ÀNÄmÙcVf�C°%©ÛØÜW�

ª Ú q¡���ª ®���Xn�,���XT§°¨
Artinya: “Maka hendaklah manusia memperhatikan dari Apakah Dia

diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Yang keluar dari

antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. (Q.S At-Thariq

ayat 5-7).

2. Allah SWT telah memberikan manusia perlengkapan panca indera yang

sempurna berupa penglihatan, pendengaran, akal pikiran dan hati

sanubari disamping anggota badan yang kokoh dan sempurna.
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����XT1Å�\BWmØ\U	�C°K%©DSÅ¼È�×1Å�°)�\I�%Ê	�Y|ESÀ-Q ØÈV"�>�Ùk[��#\È\BXTÄ1Å�V�

\ÌÕ-�����Wm�_¡×�)]��XTQQ\i°�ÙÙ)]��XT�×1Å�� \ÈV�|ETÄmÅ�Õ�V"§°±¨
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).

3. Allah SWT telah menyediakan berbagai bahan dan saranan yang

diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Seperti bahan makanan

yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan lain-

lain.

����s°� ����Wm�b \yÃ� Å�V�WmÔU W�Ù� ��\sm ÕHW*°�Á�Ú ÁÝÙ� ��°Ok°Ù�®Pm Ù%U
̄�

��SÅÓ W*×�W*°� XTC °%�°	 ¯�Õ²VÙ×�Å�� \È V�XTWDTÄmÅ�Õ�V"§ª«¨
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).

4. Allah telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan,

daratan dan lautan.

Õi V� V�XT�R<Ù%�m [�Ü³ ®B W�W3 \j�XÄ×1 ÀI�R<Ú X+[S XTr ¯Û¯Jn\�Ù���m ÔUW�Ù��� XT1 ÀI� R<Ù�\wXq XT|¦ °K%

°0� W�®Jj�¼���Ô2ÀI�X=Ú �² VÙ XT�r Q" WÃ�nm°9��ÕC�- °K%�R<Ù� Q \\9Zj¦² ÙÝ V"§°©¨
Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam,

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki
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dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S.

Isyra’ ayat 70).

B. Ragam Akhlak kepada Allah

Ragam akhlak kepada Allah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mentauhidkan Allah SWT

Tauhid adalah pengakuan bahwa Allah SWT satu-satunya yang

memiliki sifat rububiyyahdan uluhiyyah, serta kesempurnaan nama

dan sifat.

2. Taqwa, taat dan patuh kepada Allah

Taqwa diartikan sebagai sikap memelihara diri dari siksaan Allah

SWT dengan mengikuti semua perintah-Nya dan menjauhi segala

larangan-Nya. Orang yang bertaqwa disebutMuttaqin. Orang yang

bertaqwa pasti melakukan segala perintah dan menjauhi larangan-

Nya atas dasar bahwa Allah SWT tidak memerintahkan kecuali

yang baik untuk manusia, dan tidak melarang kecuali yang

memberi mudharat kepada manusia. Hakikat taqwa adalah

memadukan secara integral aspek Iman, Islam, dan Ihsan dalam diri

seseorang. Dengan kata lain, orang yang bertaqwa adalah orang

yang dalam waktu bersamaan menjadi Mukmin, Muslim dan

Muhsin.

3. Cinta dan Ridha

Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang

menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya

dengan penuh semangat dan kasih sayang. Bagi seorang muslim, cinta

pertama dan utama adalah harus diberikan kepada Allah SWT. Karena

ia menyadari bahwa Allah SWT lah yang menciptakan alam semesta
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beserta isinya, mengelola dan memeliharanya. Menyediakan nikmat

kepada orang-orang yang beriman hingga Hari Akhir nanti. Sejalan

dengan iman, seorang muslim juga harus bersikap ridha dengan segala

peraturan dan keputusan dari Allah SWT. Artinyna dia harus dapat

menerima dengan sepenuh hati, tanpa penolakan sedikitpun segala

sesuatu yang datang dari Allah SWT dan Rasul-Nya baik berupa

perintah, larangan atau petunjuk lainnya.

4. Berbaik Sangka (husnu zhann)

Berbaik sangka terhadap keputusan Allah SWT merupakan akhlak

terpuji, seperti sebuah hadits “janganlah salah seorang di antara kalian

meninggal, melainkan ia berbaik sangka terhadap Rabbnya.” (H.R. Muslim).

5. Zikrullah (mengingat Allah) Mengingat Allah SWT adalah asas dari

setiap ibadah, karena merupakan pertanda hubungan antara hamba

dan Pencipta pada setiap saat dan tempat.

6. Tawakal

Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada

selain Allah SWT dan menyerahkan segala sesuatunya kepada-Nya.

Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha yang maksimal

(ikhtiar). Islam memerintahkan kepada umatnya untuk

mengikuti sunnatullah tentang hokum sebab akibat. Artinya bahwa

usaha harus selalu dilakukan terlebih dahulu setelah itu hasil

diserahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Usaha tanpa pertolongan

Allah SWT adalah sia-sia. Oleh sebab itu seorang Muslim tidak

menggantungkan diri sepenuhnya kepada ikhtiar.

7. Syukur

Syukur ialah memuji si pemberi nikmat atau kebaikan yang telah

dilakukannya. Syukur seorang hamba terdiri atas tiga hal yaitu:

mengakui nikmat di dalam batin, membicarakannya secara lahir,
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dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada

Allah SWT.

8. Muraqabah

Yang dimaksud muraqabah adalah kesadaran seorang Muslim bahwa

ia selalu dalam pengawasan Allah SWT. Kesadaran itu lahir dari

keimanan bahwa Allah SWT dengan sifatilmu,

bashar dan sama’ (mengerti, melihat dan mendengar) mengetahui apa

saja yang dilakukan manusia kapan dan dimana saja. Allah SWT jg

mengerti apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh manusia.

9. Muhasabah

Kesadaran akan pengawasan Allah SWT akan mendorong seorang

Muslim untuk melakukan muhasabah (evaluasi) terhadap amal

perbuatan, tingkah laku dan sikap hatinya sendiri. Dalam hal

ini muraqabah berfungsi sebagai jalan menuju muhasabah.

10. Taubat

Taubat berakar dari kata taba yang berarti kembali. Jadi taubat

adalah kembalinya seseorang dari sifat-sifat tercela menjadi sifat-

sifat terpuji, kembali dari perbuatan maksiat menjadi perbuatan

yang taat, kembali dari yang di benci Allah SWT ke sesuatu yang di

ridhai Allah SWT. Taubat seseorang dikatakan sempurna jika

memenuhi sebagai berikut:

a) Menyadari kesalahan

b) Menyesali kesalahan

c) Memohon ampun kepada Allah SWT

d) Berjanji untuk tidak mengulanginya

C. Pengertian dan Ragam Akhlak Kepada Nabi

Disamping akhlak kepada Allah SWT, sebagai muslim kita juga harus

berakhlak kepada Rasulullah SAW, meskipun beliau sudah wafat dan kita
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tidak berjumpa dengannya, namun keimanan kita kepadanya membuat kita

harus berakhlak baik kepadanya. Akhlak baik kepada Rasul pada masa

sekarang tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk lahiriyah atau jasmaniyah

secara langsung sebagaimana para sahabat telah melakukannya.

Namun akhlak kepada Rasulullah SAW dapat diartikan suatu sikap

yang harus dilakukan manusia kepada Rasulullah SAW sebagai rasa terima

kasih atas perjuangan beliau membawa umat manusia kejalan yang benar.

Berakhlak kepada Rasulullah SAW perlu dilakukan atas dasar pemikiran

sebagai berikut:

Pertama. Rasulullah SAW sangat besar jasanya dalam menyelamatkan

kehidupan manusia dari kehancuran. Berkenaan dengan tugas ini, beliau

telah mengalami penderitaan lahir batin, namun semua itu diterima dengan

ridha.

Kedua. Rasulullah SAW sangat berjasa dalam membina akhlak yang

mulia. Pembinaan ini dilakukan dengan memberikan contoh tauladan yang

baik. Dalam al-Qur’an Allah berfirman di surah al-Ahzab ayat 21:

Õi V���WD�[�×1Å�V�r̄Ûª$SÀy Xq����ÏQXSÔy Ê	¸R X=_�\OC\-°L�WD� [���SÄB ×mWc����

W3 ×SXkÙ� ��XTWm ¦\)[ ��Wm [�Vl XT�����<nm°9[�§«ª¨
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.

Ketiga. Rasulullah SAW berjasa dalam menjelaskan al-Qur’an kepada

manusia, sehingga menjadi jelas dan mudah dilaksanakan. Berkaitan

dengan hal ini Allah menegaskan dalam firman-Nya di surah Al-Jumu’ah

ayat 2:
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XS ÉFs°�����\@ \È W�r ¯Û]C� ®Jk°K%:] ��<YS ÀyXq×1 ÆM Ø@ °K%��S É Ø) Wc×1 ®M ×n Q WÃ�°O °*� Wc�XÄ×1 ®Mn°L� Ws Äc XT

Ä1 ÀIÀ- °M \È Äc XT_ � W* ¦�Ù���VR\- Ö�°VÙ��� XTD ¯� XT��S È5� [�C°%Ä# ×� V�r ¦� V��#�Q _ª	ÛǕ�v%§«¨

Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang

Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,

mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As

Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam

kesesatan yang nyata”.

Keempat. Rasulullah SAW telah mewariskan hadits yang penuh dengan

ajaran yang sangat mulia dalam berbagai bidang kehidupan serta menjadi

pedoman bagi manusia dalam membangun masyarakat sebagaimana bentuk atau

model masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah.

Adapun ragam Akhlak Kepada Nabi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti dan menaati Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang bersifat

mutlak bagi orang-orang yang beriman. Taat dan mengikuti perintah

Rasulullah akan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang tinggi, serta

memperoleh kemuliaan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-

Qur’an di surah An-Nisa’ ayat 69.

C W%XT§Ì°¼ Äc����W$SÀy �m���XT\�®��� V� 
TÊ
VÙ\Ì W%WÛÏ °� ����]1\È Ø5U	����1®M ×nQ WÃ

]C °K%]C�®Jj̄��<� ��WÛÜª�c°Fi ¦A¡���XT°Ä��\i SM s����XTWÛÜ¦Ū � �¡���XT�]C ¾�\O XT

\�®��� V� 
TÊ	�<�j°Ù Xq§¯²¨
Artinya: “Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya),

mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi

nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiiqiin, orang-orang yang
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mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang

sebaik-baiknya”.

2. Mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW merupakan satu kewajiban

juga, penegasan bahwa urutan kecintaan kepada Rasul setelah kecintaan

kepada Allah disebutkan dalam firman Allah di surah At-Taubah ayat

24.

×#É�D ¯�WD� [�×1 Å� ÅV��W�� XÄ×1 Á�ÅV��R<×� U	XT×1 Å�È5�XS Ø\̄� XT×�Å�ÄB�XT ÙwU	XTÔ2Å�É"Xnm°�WÃ XT

Ï$�XSÙ%U	XT�\FS À- È* ÙÙ XnW,Ù���¸QWm� SI°% XTWD ×S W�ÙcU%�\F \j�_�[�ÀC¦�� _�W%XT��\I W5×S _ª×m V"

� \OU	1 Á�ÙkV�̄�|¦ °K%�� ���°	̄�S ÀyXq XT�j�\I¦BXTr ¯Û�°	̄�k̄�\y��S ¾¡�� XnW, VÙ

�³ �/\O|c̄$ Ú
 Wc�� ���®P®p ×' U
 ¯���� �� XT�Ys°i ×M XiW3 ×S V�Ù���|ÚÜª� ¦�� [Ý Ù���§«¨

Artinya: Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara,

isteri-isteri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan

yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal

yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-

Nya dasn (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah

mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk

kepada orang-orang yang fasik (QS 9:24).

3. Mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai

tanda ucapan terimakasih dan sukses dalam perjuangannya. Secara

harfiyah, shalawat berasal dari kata ash shalah yang berarti do’a,

istighfar dan rahmah. Kalau Allah bershalawat kepada Nabi, itu berarti

Allah memberi ampunan dan rahmat kepada Nabi.

4. Mencontoh akhlak Rasulullah SAW di semua sisi kehidupan yang Rasul

jalani.



14

5. Melanjutkan Misi Rasulullah SAW dengan cara menyebarluaskan dan

menegakkan nilai-nilai Islam. Tugas yang mulia ini harus dilanjutkan

oleh kaum muslimin, karena Rasul telah wafat dan Allah tidak akan

mengutus lagi seorang Rasulpun ke dunia karena Rasulullah sendiri

merupakan Rasul terakhir atau dikenal dengan “penutup para Nabi dan

Rasul”.

6. Menghormati pewaris Rasul yaitu dengan berupaya menjaga nama

baiknya dari penghinaan dan cemoohan yang orang-orang yang tidak

suka padanya. Berakhlak baik kepada Rasulullah SAW juga berarti

harus menghormati para pewarisnya, yakni para ulama yang konsisten

dalam berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam, yakni yang takut

kepada Allah SWT dengan sebab ilmu yang dimilikinya. Berkaitan

dengan pernyataan ini dalam Al-Qur’an Allah menegaskan firman-Nya

di surah Faathir ayat 28.

|¦ °%XT¥���=���¦A8�� XT ����� XTª2� \ÈØ5)] �� XTÍ� ¯ W) ÙcÉ&�ÈOÈ5�XS Ù�U	|^ °��[k [���\- �5̄�

³\�ÙcVf�� ��ÕC°%®P°j�W�°Ã�� ÁU �� \- Q ÄÈ Ù�����Ē��� ��Ïsc®u WÃÏqSÁÝ [Î§«±¨
Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang

melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam

warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di

antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha

Perkasa lagi Maha Pengampun”.

Karena ulama disebut pewaris Nabi, maka orang yang disebut ulama

seharusnya tidak hanya memahami tentang seluk beluk agama Islam,

tapi juga memiliki sikap dan kepribadian sebagaimana yang telah

dicontohkan oleh Nabi dan ulama seperti inilah yang harus kita hormati.

Adapun orang yang dianggap ulama karena pengetahuan agamanya yang
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luas, tapi tidak mencerminkan pribadi Nabi, maka orang seperti itu

bukanlah ulama yang berarti tidak ada kewajiban kita untuk

menghormatinya.

7. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yaitu menjalankan seluruh isi

yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasul, sebagaimana

ditegaskan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah tidak mewariskan harta

apapun yang banyak, tapi yang beliau wariskan adalah Al-Qur’an dan

Sunnah, karena itu kaum muslimin yang berakhlak baik kepadanya akan

selalu berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Sunnah (hadits).

Sebagaimana sabda beliau yang artinya: “Aku tinggalkan kepadamu dua

pusaka, kamu tidak akan tersesat selamanya bila berpegang teguh kepada

keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku.” (HR. Hakim).

D. Rangkuman

1. Akhlak kepada Allah SWT merupakan sebagai sikap atau perbuatan

seorang hamba dengan patuh dan taat menjalankan perintah Allah

sebagai sang khaliq, yang telah menciptakan manusia, yang memberi

manusia rizki, yang mengaruniakan kepada manusia kesehatan, yang

memberi panca indera lengkap, yang memberi perlindungan, yang

mengabulkan permohonan serta karunia-karunia lain yang mustahil

manusia dapat menghitungnya.

2. Adapun ragam atau corak akhlak manusia kepada Allah Mentauhidkan

Allah SWT yaitu pengakuan bahwa Allah SWT satu-satunya yang

memiliki sifat rububiyyah dan uluhiyyah, serta kesempurnaan nama dan

sifat. Pertama. Taqwa, taat dan patuh kepada Allah yaitu memelihara

diri dari siksaan Allah SWT dengan mengikuti semua perintah-Nya dan

menjauhi segala larangan-Nya. Kedua. Adanya kecintaan dan

keridhaan kepada Allah yakni adanya satu kesadaran diri, perasaan
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jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya

kepada Allah karena manusia sangat menyadari bahwa Allah zat yang

menciptakan alam semesta beserta isinya. Ketiga. Berbaik Sangka

(husnu zhann) kepada Allah tehadap apa yang telah diberikan dan

diputuskan oleh Allah kepada dirinya. Keempat. Zikrullah (mengingat

Allah) yakni senantiasa melaksanakan ibadah dalam situasi dan kondisi

apapun dengan tidak mengenal tempat dan waktu. Kelima. Tawakal

yaitu membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain

Allah SWT serta menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah.

Sikap tawakkal yang dilakukan oleh seorang hamba di sini tentu telah

diawali dengan kerja keras dan usaha yang maksimal (ikhtiar). Keenam.

Syukur ialah senantiasa berterima kasih kepada Allah sebagai pemberi

nikmat atau kebaikan dunia, rasa syukur di sini diterjemahkan dengan

cara mengakui nikmat di dalam batin, membicarakannya secara lahir,

dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada

Allah SWT. Ketujuh. Muraqabah yaitu munculnya kesadaran pada diri

seorang Muslim bahwa ia selalu dalam pengawasan Allah SWT.

Kedelapan. Seorang Muslim senantiasa melakukan evaluasi diri

terhadap proses perjalanan hidupnya, aktivitas yang dilakukannya

apakah kegiatan dan sikap dirinya itu sudah sesuai dengan perintah

Allah atau justeru sebaliknya. Kesembilan. Senantiasa bertaubat yaitu

kembali dari yang di benci Allah SWT ke pada sesuatu yang di ridhai

Allah SWT.

3. Akhlak kepada Rasulullah SAW yakni kita patuh dan taat terhadap

apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh Rasul, adapun corak

atau ragam akhlak kepada Rasul yaitu:

a. Taat dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah.

b. Mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW.
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c. Mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW

sebagai tanda ucapan terimakasih dan sukses dalam

perjuangannya.

d. Mencontoh akhlak Rasulullah SAW di semua sisi kehidupan yang

Rasul jalani.

e. Melanjutkan Misi Rasulullah SAW dengan cara menyebarluaskan

dan menegakkan nilai-nilai Islam.

f. Menghormati pewaris Rasul yaitu dengan berupaya menjaga

nama baiknya dari penghinaan dan cemoohan yang orang-orang

yang tidak suka padanya.

g. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yaitu menjalankan

seluruh isi yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasul.

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 dan

Nabi.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Essay sebagai tugas Individu atau tugas kelompok!

1. Jelaskan pengertian akhlak kepada Allah!

2. Sebut dan uraikan secara rinci ragam atau corak kepada Allah!

3. Jelaskan pengertian akhlak kepada Rasulullah!

4. Sebut dan jelaskan ragam atau corak akhlak kepada Rasulullah!
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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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang 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 bathin yang biasa dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-

hari. Adapun yang dicintai oleh Allah SWT disebut dengan akhlakul karimah

(akhlak mulia), dan yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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 terkait dengan 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

kedua dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada diri sendiri.
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A. Pendahuluan

Akhlak terhadap diri sendiri pada dasarnya mutlak diperlukan oleh

semua manusia utamanya bagi seluruh umat muslim. Seorang muslim

adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Siapapun dia, seorang muslim tentu

akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat terhadap

dirinya sendiri. Oleh karena itulah, Islam memandang bahwa setiap muslim

harus menunaikan etika dan akhlak yang baik terhadap dirinya sendiri,

sebelum ia berakhlak yang baik terhadap orang lain. Dan ternyata hal ini

sering dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin.

Secara garis besar, akhlak seorang muslim terhadap dirinya dibagi

menjadi tiga bagian yaitu: terhadap fisiknya, terhadap akalnya, dan

terhadap hatinya. Karena memang setiap insan memiliki tiga komponen

tersebut dan kita dituntut untuk memberikan hak kita terhadap diri kita

sendiri dalam ketiga unsur yang terdapat dalam dirinya tersebut. Namun,

tanpa disadari seseorang telah berakhlak tidak baik pada dirinya sendiri.

Misalnya saja merokok, seorang perokok bisa dikatakan berakhlak tidak

baik pada dirinya sendiri. Karena dengan merokok, lama kelamaan akan

menyebabkan paru-paru menjadi rusak dan hal itu sama artinya dengan

kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik atau berakhlak tidak baik pada

diri sendiri. Ada satu hal yang kerap kali dilakukan oleh seseorang yang

menurut pelakunya adalah hal biasa namun hal tersebut juga termasuk

akhlak tidak baik pada diri sendiri yaitu begadang. Orang yang tidur terlalu

larut malam sehingga hal itu dapat menyebabkan daya tahan tubuh

berkurang.

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,
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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.

C. Kompetensi Dasar

5. Menjelaskan tentang pengertian kalimat La Ilaha Illa Allah.

6. Menyebutkan serta menjelaskan sifat-sifat Allah.

7. Melafazkan serta mampu menjelaskan pengertian nama-nama indah

bagi Allah.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalammodul ini terdapat 1 (satu) kegiatan pembelajaran

dengan tema besar yaitu “Akhlak kepada diri sendiri”.
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E. Petunjuk PenggunaanModul

Petunjuk Umum

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

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

secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah selanjutnya

adalah 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 dan menguasai materi kegiatan yang dibahas.

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

kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

2. Pra pembelajaran

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran.

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

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.

3. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan.
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e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

4. Setelah Pembelajaran

a. Mampu 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 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. Berakhlak Terhadap Jasmani Diri Sendiri

1. Menjaga Kebersihan Dirinya

Islam menjadikan kebersihan sebagian dari Iman. Ia menekankan

kebersihan secara menyeluruh meliputi pakaian dan juga tubuh badan.

Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya supaya memakai

pakaian yang bersih, baik dan rapi terutamanya pada hari Jum'at,

memakai wewangian dan selalu bersugi.

2. Menjaga makan minumnya.

Bersederhanalah dalam makan minum, berlebihan atau melampau di

tegah dalam Islam. Sebaiknya sepertiga dari perut dikhaskan untuk

makanan, satu pertiga untuk minuman, dan satu pertiga untuk

bernafas.

3. Tidak mengabaikan latihan jasmaninya

Riyadhah atau latihan jasmani amat penting dalam penjagaan

kesehatan, walau bagaimnapun ia dilakukan menurut etika yang

ditetapkan oleh Islam tanpa mengabaikan hak-hak Allah, diri,

keluarga, masyarakat dan sebagainya, dalam artikata ia tidak

mengabaikan kewajiban sembahyang, sesuai kemampuan diri,

menjaga muruah, adat bermasyarakat dan seumpamanya.

4. Rupa diri

Seorang muslim mestilah mempunyai rupa diri yang baik. Islam tidak

pernah mengizinkan budaya tidak senonoh, compang-camping, kusut,

dan seumpamanya. Islam adalah agama yang mempunyai rupa diri

dan tidak mengharamkan yang baik. Islam tidak melarang umatnya
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menggunakan nikmat Allah kepadanya asalkan tidak melampau dan

takabbur.

B. Berakhlak Terhadap Akalnya Sendiri

1. Memenuhi akalnya dengan ilmu

Akhlak Muslim ialah menjaganya agar tidak rusak dengan

mengambi sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. Islam

menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap

maksimum, salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya

dengan ilmu. Ilmu fardh 'ain yang menjadi asas bagi diri seseorang

muslim hendaklah diutamakan karena ilmu ini mampu dipelajari

oleh siapa saja, asalkan dia berakal dan cukup umur. Pengabaian

ilmu ini seolah-olah tidak berakhlak terhadap akalnya.

2. Penguasaan ilmu

Sepatutnya umat Islamlah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu

supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. Kekufuran (kufur

akan nikmat) dan kealfaan ummat terhadap pengabaian penguasaan

ilmu ini. Perkara utama yang patut diketahui ialah pengetahuan

terhadap kitab Allah, bacaannya, tajwidnya, dan tafsirnya. Kemudian

hadits-hadits Rasul, sirah, sejarah sahabat, ulama, dan juga sejarah

Islam, hukum hakam ibadat serta muamalah.

Sementara itu umat Islam hendaklah membuka tingkap pikirannya

kepada segala bentuk ilmu, termasuk juga bahasa asing supaya

pemindahan ilmu berlaku dengan cepat. Rasulullah pernah

menyuruh Zaid bin Tsabit supaya belajar bahasa Yahudi dan Syiria.

Abdullah bin Zubair adalah antara sahabat yang memahami

kepentingan menguasai bahasa asing, beliau mempunyai seratus

orang khadam yang masing-masing bertutur kata berlainan, dan
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apabila berhubungan dengan mereka, dia menggunakan bahasa yang

dituturkan oleh mereka.

C. Berakhlak Terhadap Jiwanya Sendiri

Manusia pada umumnya tahu dan sangat menyadari jikasanya jasad

atau fisiknya perlu selalu disucikan, begitu juga dengan jiwa. Pembersihan

jiwa beda dengan pembersihan jasad. Ada beberapa cara membersihkan

jiwa dari kotorannya, antaranya:

1. Bertaubat

2. Bermuqarabah

3. Bermuhasabah

4. Bermujahadah

5. Memperbanyak ibadah

6. Menghadiri majlis Iman

Untuk meningkatkan tahap kejiwaan kita tidak boleh

keseorangan. Lantaran dari pada itu kita perlu sahabat yang boleh

memperingatkan diri kita. Disamping itu kita perlu berdoa kepada Allah.

D. Rangkuman

1. Akhlak kepada diri kita sendiri adalah menjadikan diri kita panutan

atau teladan bagi individu lain, senantiasa menjaga sikap, tidak

menunjukkan sikap yang dibenci oleh orang lain, apa lagi sikap

yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Akhlak kepada diri sendiri

ruang lingkupnya sangat luas termasuk di dalamnya, seorang

individu dituntut untuk senantiasa menjaga kesehatan fisiknya,

kebersihan dirinya dan tidak menyiksa fisiknya dengan melakukan

hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama atau hukum

negara sepert mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya.
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2. Sementara akhlak kepada akalnya adalah menjaga akal dari segala

sesuatu yang dapat merusaknya, akal akan rusak jika kita dekat

kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Minum

minuman yang memabukkan atau perkara-perkara lain yang

membuat akal kita rusak atau binasa.

3. Adapun akhlak kepada hati kita adalah, seorang individu senantiasa

dituntut menjaga atau memelihara hatinya dari perkara-perkara

yang tidak baik, senantiasa berbaik sangka kepada sesama, jauh dari

sifat iri, tidak dengki kepada sesama dan senantiasa menjaga hati

dari perbuatan keji dan mungkar.

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

Essay sebagai tugas Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian akhlak kepada diri sendiri!

2. Hal apa sajakah yang harus diperhatikan agar seseorang terpelihara

fisiknya dari keburukan!

3. Bagaimana cara seorang individu berakhlak terhadap akalnya dan

sejauhmana penting akal bagi seseorang!

4. Cara berakhlak terhadap kepada hati seseorang sangatlah banyak,

sebut dan uraikan secara luas!
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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 menyeluruh. Dikatakan universal karena

Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana

saja. Dan dikatakan menyeluruh karena ajaran Islam meliputi semua sisi

kehidupan manusia dan dapat menjawab segala zaman. Ajaran Islam terkandung

dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat bidang penting, yaitu

bidang akidah, bidang akhlak, bidang ibadah, dan bidang 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 bathin yang biasa dilakukan oleh orang Islam dalam

kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh Allah SWT disebut dengan

akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci oleh Allah disebut dengan

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 ketiga dari bagian

ini adalah tentang akhlak kepada orang tua.



28

A. Pendahuluan

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.

Maka dari itu, jika kita memang seorang muslim yang baik hendaknya

kita selalu berbakti kepada orang tua, melakukan apa yang telah diperintahkan

oleh orang tua, dan pantang untuk membangkang kepada orang tua. Dalam

modul ini dijelaskan tentang pengertian akhlak kepada orang tua, cara

menjaga nama baik orang serta hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang

anak kepada orangnya saat orang tua telah udzur.

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. Memahami secara menyeluruh pengertian akhlak kepada orang tua.

2. Menjelaskan secara detail sikap-sikap yang wajib dimiliki oleh seorang

anak terhadap orang tuanya.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “Akhlak kepada orang tua”.

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 secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah selanjutnya

adalah menanyakan kunci jawaban kepada guru pembimbing.

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

dengan teman anda atau menanyakan kepada guru pembimbing atau

orang yang dianggap mampu dan menguasai materi kegiatan yang

dibahas.

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

kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.
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Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan pendahuluan

sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

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

a. Pendalamanmateri pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Mampumenerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang

individu lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa memahami

pengertian akhlak kepada orang tua, mengerti tentang sikap seorang anak kepada

orang tuanya, selanjutnya seorang siswa diharapkan dapat menarik kesimpulan

sendiri terkait isi materi yang telah dipelajari dan mengambil hikmah

(pelajaran) atau nilai positif untuk diaplikasikan dalam kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJAR KE-3

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA ORANGTUA

A. Menjaga nama baik kedua orang tua

Nama baik merupakan citra diri dari seseorang yang tidak tercela. Setiap

orang akan menjaganya dengan hati-hati agar citra diri dalam dirinya tetap

baik. Apalagi jika orang tersebut telah menjadi teladan bagi orang

disekitarnya, merupakan suatu kebanggaan yang tak ternilai harganya. Orang

tua selalu berpesan kepada anak-anaknya “Jagalah nama baik keluarga dan

laksanakan apa yang kamu anggap baik. Namun, jangan kau laksanakan apa yang

kamu anggap tidak baik!”Hal ini berarti dengan melaksanakan apa yang

dianggap baik, maka menjaga nama baik diri sendiri maupun menjaga nama

baik keluarga sangat dibutuhkan. Setiap anggota keluarga harus bisa

mengembangkan diri untuk menjaga nama baik keluarga.

Adapun cara seorang anak menjaga nama baik kedua orang tuanya

adalah sebagai berikut:

1. Menghormati Orang Tua dan Semua Anggota Keluarga

2. Setiap anak harus menghormati kedua orangtua yang telah berjuang

membesarkan anak-anaknya. Tak hanya orang tua yang harus dihormati,

tetapi seluruh anggota keluarga. Saat anak beranjak dewasa, anak biasanya

mulai melupakan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Apabila

orang tua telah tua, diharapkan anak-anaknya tetap merawat mereka

dengan baik, tidak dititipkan ke panti jompo agar mereka tidak sedih.

Bahkan dalam sebuah Hadist Riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda

bahwa orang yang tidak merawat kedua orang tua atau salah satunya,

tidak akan masuk surga. Jadi, tetap berbaktilah kepada orangtua sampai

meninggal dunia.
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3. Selagi orang tua masih hidup, jangan lupa tunaikan kewajiban untuk

terus berbakti kepada orang tua, salah satunya dengan menjaga nama

baik mereka. Berikan doa pada orang tua agar keduanya selalu

mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa untuk orang tua,

baik yang masih hidup maupun meninggal merupakan kewajiban anak

yang harus dilaksanakan. Apabila ditinggalkan, akan terputus

rezeknya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya “Bila

seorang hamba (manusia) sudah meninggalkan berdo’a kepada kedua orang

tuanya, maka sungguh akan terputuslah rizkinya” (HR. Ad Dailami). Bila

telah meninggal dunia, tetap doakan mereka dan mohon ampunkan

segala dosa untuk mereka. Bila seseorang tidak menghormati orang tua

dan anggota keluarga yang lain, maka nama baik seluruh keluarga pun

akan menjadi buruk.

4. Mendengarkan dan Melaksanakan Nasehat/ Perintah Orang Tua

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan

sebaik-baiknya. Jadi 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 Israa: 23). “Menaati Allah adalah menaati

orangtua dan mendurhakai Allah adalah mendurhakai orangtua” (HR.

Thabrani)

5. Seorang anak wajib untuk menaati nasihat dari kedua orang tua. Sesuai

dengan hadist di atas, menaati orang tua sama saja dengan menaati

Allah SWT. Orang tua memiliki pengalaman kehidupan yang jauh lebih

lama dibandingkan dengan anak, maka apabila anak melakukan

kesalahan, orang tua pasti akan memberikan nasehat.
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Orang tua akan sangat senang jika sang anak menuruti segala yang

diinginkan. Namun, apabila perintah itu bertentangan dengan ajaran

agama (Islam), misalnya memerintah menyembah selain Allah,

melakukan tindak kriminal, berzina atau kemaksiatan, narkoba,

korupsi, diwajibkan untuk tidak diikuti. Perintah yang menuju

kejelekan harus ditolak, namun tetap menolaknya dengan ucapan yang

halus dan baik. Jelaskanlah bahwa perintah itu bertentangan dengan

ajaran Islam dan bila dilaksanakan akan berdosa.

6. Menjaga Ucapan dan Perilaku

Setiap orang tua tentu ingin anaknya menjadi pribadi yang baik. Anak

yang terbiasa berkata jujur, sopan dan tanggung jawab sejak kecil, tentu

akan lebih mudah menjadi orang dewasa yang baik dan bermartabat

dibandingkan dengan anak-anak yang sejak kecil sudah gemar

berbohong dan berbicara kasar kepada banyak orang di sekitarnya.

Menjaga ucapan dan perilaku juga akan mempengaruhi nama baik

keluarga. Oleh sebab itu, biasakan anak sejak kecil untuk selalu berkata

jujur, sopan dan bertanggung jawab supaya nama orang tua dan

keluarga menjadi baik. Oleh sebab itu, pentingnya pendidikan anak

sejak usia dini dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Dalam ajaran

setiap agama pun, diwajibkan setiap orang untuk berbuat baik terhadap

sesama umat manusia.

7. Tidak Melakukan Perbuatan Tercela

Perbuatan tercela, seperti mencontek saat ujian, memakai narkoba, sikap

takabbur, sombong, vandalisme, gangsterisme, mencuri, mengucapkan

kata-kata kotor, korupsi (Baca: penyebab korupsi dan cara

mengatasinya) dsb, apabila dilakukan akan membawa nama dan

dampak yang buruk bagi keluarga, terutama bagi diri sendiri. Orang

yang terbiasa melakukan perbuatan tercela, selain mendapat dosa, juga
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bisa dimusuhi bahkan dikucilkan oleh orang-orang di lingkungan

sekitar apabila perilakunya sudah keterlaluan melampaui batas.

Perilaku yang baik kepada sesama umat manusa akan menjadikan

hidup lebih tenang dan damai. Perbuatan tercela akan mencemarkan

nama baik keluarga. Orang yang baik akan disukai oleh orang-orang

disekitarnya, baik di rumah, sekolah, tempat kerja maupun tempat

ibadah. Orang yang baik tanpa diminta akan selalu siap sedia dengan

senang hati dan ikhlas untuk membantu orang-orang disekitarnya yang

sedang kesusahan (Baca: Bahaya Globalisasi dan Modernisasi dan

Pencegahannya).

8. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan YangMaha Esa

Orangtua akan sangat senang, jika anak-anaknya memiliki akhlak yang

baik dan menjadi anak yang sholeh/soleha. Tuhan menyukai orang yang

taat pada-Nya. Dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan diri,

maka nama baik keluarga pun juga akan menjadi baik. Hal ini

dikarenakan semakin bertaqwa seseorang, akan tercermin pada perilaku

seseorang di dunia yaitu perilakunya semakin baik, sehingga nama baik

diri sendiri dan keluarga pun akan menjadi baik. Selain itu, peran akhlak

dalam pembentukan karakter bangsa juga akan menjaga nama baik

bangsa sendiri.

9. Meneruskan Silaturahmi dengan Saudara dan Teman-Teman Orang tua

Hubungan kekeluargaan dan silaturahmi dengan saudara dan teman-

teman orangtua harus tetap dijaga oleh anak-anaknya. Jangan sampai

hubungan menjadi terputus setelah orangtua meninggal karena Allah

tidak menyukai orang-orang yang tidak menyambung silaturrahmi

dengan orang lain. Rasulullah pun menyuruh umat manusia untuk tetap

menjalin silaturrahmi, meskipun orang tersebut telah meninggal dunia.

Berikut adalah penjelasan hadistnya.
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Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah,“Kedua orangtua saya

sudah meninggal, apakah ada jalan (cara/peluang) untuk berbakti

kepada keduanya walaupun sudah meninggal?” Rasulullah menjawab,

“Ya, bacaan istigfar (mohon) ampun untuk keduanya, dan

melaksanakan wasiat keduanya, serta menghormati sahabat-sahabatnya

dan menghubungi (bersilaturahmi) kepada famili (kerabat/sanak

saudara) dari keduanya.”.

B. Menjaga Perasaan (tidak menyakiti kedua orang tuanya)

Orang tua (ibu dan bapak) adalah orang secara jasmani menjadi asal

keturunan anak. Jadi anak adalah keturunan dari orang tuanya dan

darahnya adalah juga mengalir darah orang tuanya. Seorang anak kandung

merupakan bagian dari darah dan daging orang tuanya, sehingga apa yang

dirasakaan oleh anaknya juga dirasakan oleh orang tuanya dan demikian

sebaliknya.

Itu pula sebabnya secara kudrati, setiap orang tua menyayangi dan

mencintai anaknya sebagai mana ia menyayangi dan mencintai dirinya

sendiri. Kasih dan sayang ini mulai dicurahkan sepenuhnya terutama oleh

ibu, semenjak anak masih dalam kandungan sampai ia lahir dan menyusui

bahkan sampai tua.

Orang tua tidak mengharapkan balas jasa dari anak atas semua

pengorbanan yang diberikan kepada anak. Harapan orang tua hanya satu

yaitu kelak anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, anak yang

memberi kebahagiaan orang di dunia dan mendo’akan mereka setelah

mereka meninggal dunia.

Atas dasar itu, antara lain yang menyebabkan seorang anak harus

berbakti kepada orang tua, bukan saja saat keduanya masih hidup, tetapi

kebaktian anak itu harus lanjut sampai kedua orang tuanya meninggal.
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Orang tua yang sudah meninggal dunia tidak lagi dapat menerima

apa-apa, selain apa yang mereka lakukan selama di dunia kecuali jika

mereka memiliki tiga hal yang mensubsidi bekal berupa pahala untuk

mereka di akhirat sebagai tambahan dari mereka bawa dari dunia, yaitu

sedekah jariyah, ilmu yang diajarkan, dan anak yang saleh yang

mendo’akannya.

Seorang ayah atau ibu yang sudah meninggal dunia masih memiliki

hak mendapatkan limpahan pahala dari do’a yang disampaikan

anaknya. Hal ini juga mengandung arti bahwa anak memiliki kewjiban

mendo’akan orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam ajaran tasawuf,

dikatakan, do’a yang paling besar kemungkinan diterima Allah adalah do’a

seorang anak untuk orang tuanya dan do’a oaring fakir untuk orang kaya.

Kita sebagai anak, meskipun orang tua kita sudah wafat, orang tua

tetap sebagai orang tua yang wajib dihormati, oleh sebab itu, kewajiban

anak terhadap mereka berlanjut sampai mereka wafat.

Manusia penting untuk selalu menjaga akhlak kepada orang tua.

Manusia harus mentaati perintah orang tua karena pada hakikatnya tidak

ada orang tua yang menginginkan keburukkan bagi anak anaknya, jadi

apapun perintah mereka, tak lain adalah bentuk kecintaan yang tulus tanpa

pamrih.

Keutamaan menjaga akhlak kepada orang tua melebihi keutamaan

berjihad dijalan Allah,sebagaimana dalam hadis Abdullah binMas’ud r.a.,

yaitu sebagai berikut :

“Aku bertanya kepada Rasulullah SAW.: ‘Amalan yang paling utama?’

Beliau menjawab: ’shalat tepat pada waktunya.’Aku bertanya lagi:

‘Kemudian apa?’ Beliau menjawab: ‘Berbakti kepada kedua orang tua. ‘aku

bertanya lagi: ‘kemudia apa? Beliau menjawab. ‘Berjihad dijalan

Allah.’ (H.R. Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah.)
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Cara memilihara agar perasaan dan hati kedua orang tua tidak

tersinggung. Menolak perintah bermaksiat kepada allah dan rasul-Nya

dengan cara baik dan Beretika

Keterbatasan pengetahuan dan keimanan, orang tua memerintahkan

sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah maupun Rasulullah, jadi

dalam keadaan semacam ini, agar akhlak kepada orang tua tetap terjaga,

kita diperintahkan untuk menolak dengan cara cara yang baik. Allah

berfirman dalam QS. Luqman ayat 15

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan

akusesuatu yang tidak da pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah

kamu mengikuti keduannya, dan pergaulilah keduanya didunia dengan

baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku,kemudian hanya

kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah

kamu kerjakan (QS. Luqman :15

Berkata sopan dan tidak melukai hati. Menjaga akhlakkepada orang

tua dapat dilakukan dengan menjaga adab berbicara kepada kedua orang

tua dengan menggunakan bahasa yang baik, kalimat yang sopan, dan tidak

menyakiti hati. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra’ Ayat 24. “Dan

rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang,

dan ucapkanlah do’a : ‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduannya,

sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil.”

Merawat kedua orang tua lanjut usia dengan sabar dan ikhlas. Agar

Akhlak kepada orang tua seorang muslim tetap terjaga hendaknya mereka

menjaga orang tuanya hingga kahir hayatnya. Allah berfirman dalam Q.S.

A-Isra’ ayat 23 “…Bila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya

mencapai usia lanjut disisimu, maka janganlah kamu katakan : “uhf!” dan

jangan pula menghardik, dan katakana kepada mereka perkataan yang

mulia!”.
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Mendo’akan orang tua semasa hidupnya dan setelah meninggal dunia.

Islam menganjurkan umatna untuk senantiasa menjaga akhlak kepada

orang tua, berbuat baik kepada orang tua dalam keadaan apapun , dalam

keadaan beriman maupun kafir, dalam keadaan senang maupun susah,

dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat maupun sakit,

dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal. Dalam hadis riwayatAbu

Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, yang bersumber dari Abu Usaid bin

Malik bin Rabiah As-Sa’idi Bahwa seorang laki laki Bani Salamah dating

kepada Rasulullah, apakah masih ada sesuatu yang aku dapat lakukan

untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?” Beliau

bersabda, “Ya, yaitu mendo’akan keduanya, memintakan ampun,

menunaikan janjinya, menyambung persaudaraan yang tidak

disambungkecuali Karena keduanya, dan memuliakan kawan kawan

mereka.”

C. Memenuhi Kebutuhan Orang tua di saat tua

Kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah hendaknya seroang

anak senantiasa mendahulukan dan memenuhi kebutuhan orang tuanya.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

dijelaskan bahwa Abdullah bin Amr bin Ash ra. Mengisahkan: Ada seorang

lelaki datang menghadap Rasulullah SAW. lalu berkata, “Aku akan berbaiat

kepadamu untuk hijrah dan jihad demi mengharapkan pahala dari Allah

Ta’ala”. Rasulullah bertanya, “Apakah salah seorang dari kedua orang tua mu

masih hidup?” Orang itu menjawab “Ya, keduanya masih hidup”. Beliau

tertanya lagi, “apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah?” Orang itu

menjawab “Ya”. Rasulullah bersabda “Kembalilah kepada kedua orang tua mu,

layani mereka dengan baik”.
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Hadis tersebut memberi pelajaran untuk mendahulukan dan

mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan serta pelayanan kepada orang

tua. Bahkan dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa

melayani orang tua itu hampir sama derajatnya dengan berjuang (berjihad) di

jalan Alloh Ta’ala. Berbahagialah anak yang bisa memenuhi kebutuhan orang

tuan ya dan melayaninya dengan baik.

Ada lima kriteria yang menunjukkan bentuk bakti seorang anak kepada

kedua orang tuanya.

1. Tidak ada komentar yang tidak mengenakkan dikarenakan melihat atau

tercium dari kedua orang tua kita sesuatu yang tidak enak. Akan tetapi

memilih untuk tetap bersabar dan berharap pahala kepada Allah dengan

hal tersebut, sebagaimana dulu keduanya bersabar terhadap bau-bau yang

tidak enak yang muncul dari diri kita ketika kita masih kecil. Tidak ada

rasa susah dan jemu terhadap orang tua sedikit pun.

2. Tidak menyusahkan kedua orang tua dengan ucapan yang menyakitkan.

3. Mengucapkan ucapan yang lemah lembut kepada keduanya diiringi

dengan sikap sopan santun yang menunjukkan penghormatan kepada

keduanya. Tidak memanggil keduanya langsung dengan namanya, tidak

bersuara keras di hadapan keduanya. Tidak menajamkan pandangan

kepada keduanya (melotot) akan tetapi hendaknya pandangan kita

kepadanya adalah pandangan penuh kelembutan dan ketawadhuan.

Urwah mengatakan jika kedua orang tuamu melakukan sesuatu yang

menimbulkan kemarahanmu, maka janganlah engkau menajamkan

pandangan kepada keduanya. Karena tanda pertama kemarahan

seseorang adalah pandangan tajam yang dia tujukan kepada orang yang

dia marahi.

4. Berdo’a memohon kepada Allah agar Allah menyayangi keduanya sebagai

balasan kasih sayang keduanya terhadap kita.
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5. Bersikap tawadhu’ dan merendahkan diri kepada keduanya, dengan

menaati keduanya selama tidak memerintahkan kemaksiatan kepada

Allah serta sangat berkeinginan untuk memberikan apa yang diminta oleh

keduanya sebagai wujud kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya.

Perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua itu bersifat umum,

mencakup hal-hal yang disukai oleh anak ataupun hal-hal yang tidak disukai

oleh anak. Bahkan sampai-sampai al-Qur’an memberi wasiat kepada para

anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun mereka adalah

orang-orang yang kafir.

D̄�XT|_�\i\I�\B�rQ"WÃDU	|_®mÕ�É#r̄��W%�̀ÙjV�\�V��°Ō�·1Ú °Æ�ZVÙ�\-ÀIØÈ°¼É"

��\-ÀI×�°O�_�XTr̄Û�XkØ5ri����?ÙTÄmØÈW%�ÕÌ̄��"��XT�#k̄�\yÕCW%]!�W5U	�rQ�̄���2É2�rQ�̄�

×1Å�ÄÈ¦B×mW%1Á�Ä�̄O�W5Ê
VÙ�\-̄�Ô2È)=Å�WDSÉ \-ØÈV"§ª®¨
Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan

aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah

kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,

dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-

Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu

kerjakan.

Rasulullah bersabda dalam hadistnya tentang keridhaan Allah terletak

pada keridhaan kedua orang tua.

 ْ ما قال قال رسوُل اهللا صلى اهللا علي َع َعْبُد اهللا ب َعْمٍرو رضي اهللا ع
ِ :وسلم ِ و َسَخُط اهللا فى َسَخُط الَواِلَدْي ِرَضى اُهللا فى ِرَضى الَواِلَدْي

)اخرج الترمذي وصحح اب حبان والحاكم(
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Artinya: dari Abdullah bin ‘Amrin bin Ash r.a. ia berkata, Nabi SAW telah

bersabda: “ Keridhoaan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan

murka Allah itu terletak pada murka orang tua”. ( H.R.A t-Tirmidzi. Hadis

ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

Ridhanya Orang Tua adalah Ridha-Nya Allah, Murkanya Orang Tua adalah

Murka-Nya Allah.

Sebagai seorang anak, sebaiknya kita selalu mengharap keridoan dari

keduanya dan memenuhi perintah-perintahnya, sepanjang tidak untuk

berbuat maksiat. Juga anak harus selalu mementingkan keduanya dengan

mendahulukan keinginan–keinginannya dari pada kepentingan dan keinginan

pribadi. Pernahkah anda membayangkan saat pulang kerumah mendapati

orang tua kita sudah terbaring kaku dibungkus dengan kain kafan. Perasaan

menyesal terbesit dalam hati karena sebagai anak belum cukup berbakti.

Untuk itu tunaikanlah kewajiban kita selagi kedua orang tua masih hidup.

Berbuat baiklah pada kedua orang tua.

Berbakti kepada kedua orang tua sering sekali disebutkan dalam Al-

Quran, bahkan digandengkan dengan tuntunan menyembah Allah. Hal ini

menunjukan bahwa berbakti kepada Kedua orang tua (Ibu–Bapak) adalah

wajib. Anak berkewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang

harus ditunaikan semaksimal mungkin. Maka juga menjaga etika-etika berikut

ini terhadap kedua orang tuanya :

1. Taat kepada kedua orang tua dalam semua perintah dan larangan

keduanya, selama di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan kepada Allah,

dan pelanggaran terhadap syariat-Nya, karena manusia tidak

berkewajiban taat kepada manusia sesamanya dalam bermaksiat kepada

Allah.

2. Hormat dan menghargai kepada keduanya, merendahkan suara dan

memuliakan keduanya dengan perkataan dan perbuatan yang baik, tidak

menghardik dan tidak mengangkat suara di atas suara keduanya, tidak
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berjalan di depan keduanya, tidak mendahulukan istri dan anak atas

keduanya, tidak memanggil keduanya dengan namanya namun

memanggil keduanya dengan panggilan, “Ayah, ibu,” dan tidak

berpergian kecuali dengan izin dan kerelaan keduanya.

3. Berbakti kepada keduanya dengan apa saja yang mampu ia kerjakan, dan

sesuai dengan kemampuannya, seperti memberi makan-pakaian

keduanya, mengobati penyakit keduanya, menghilangkan madzarat dari

keduanya, dan mengalahkan untuk kebaikan keduanya.

4. Menyambung hubungan kekerabatan dimana ia tidak mempunya

hubungan kecuali dari jalur kedua orang tuanya mendoakan dan

memintakan ampunan untuk keduanya, melaksanakan janji (wasiat), dan

memuliakan teman-teman keduanya.

D. Rangkuman

1. Akhlak kepada orang tua berarti seorang anak senantiasa berbuat baik

kepada orang tuanya, senantiasa patuh dan taat terhadap perintah

orangnya, tidak berlaku kasar atau menyakiti hati orang tuanya.

2. Akhlak kepada orang tua tidak hanya dilakukan seorang kepada orang

tuanya yang masih hidup, namun seorang anak dapat juga berbuat baik

kepada orang tuanya yang sudah meninggal, yaitu selalu mengirimkan

do’a kepadanya, senantiasa mengindahkan nasehatnya semasa mereka

masih hidup. Begitu halnya memenuhi kebutuhan orang tua ketika

mereka sudah udzur merupakan satu kewajiban seorang anak.

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.



43

F. Evaluasi

Essay sebagai tugas Individu atau tugas kelompok!

1. Jelaskan bagaimana yang dimaksud pengertian akhlak kepada orang

tua !

2. Sebut dan uraikan sikap-sikap yang wajib dimiliki seorang anak

kepada orang tuanya!

3. Bagaimana cara seorang anak memperlakukan orang tuanya ketika

orang tuanya telah udzur atau menderita sakit!
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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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang muamlah.

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 bathin yang biasa

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

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

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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
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kepada atasan, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema

keempat dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada guru.

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.

Hormat dan patuh kepada guru sangatlah ditekankan dalam agama

Islam. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai macam

ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang

mengerti dan dewasa. Walau bagaimanapun tingginya pangkat atau

kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap

berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidik pada masa dahulu.

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
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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. Menerangkan secara rinci tentang adab-adab seorang siswa kepada

gurunya.

C. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “Akhlak kepada guru”.

D. 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 secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah selanjutnya

adalah menanyakan kunci jawaban kepada guru.

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

dengan teman anda atau menanyakan kepada guru pengasuh atau
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orang yang dianggap mampu dan menguasai materi kegiatan yang

dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan pendahuluan

sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

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

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

seorang individu lain atau masyarakat secara luas.

E. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada seluruh siswa yang

mengikuti pelajaran ini agar dapat memahami pengertian akhlak kepada guru,

serta memahi juga bagaimana adab-adab seorang siswa terhadap gurunya.
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Setelah materi ini tuntas dipahami arah selanjutnya adalah siswa diharapkan

mampu menarik kesimpulan sendiri terkait dengan isi materi yang telah

dipelajari serta dapat mengambil nilai-nilai positif dan diaplikasikan dalam

kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJAR KE-4

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA GURU

A. Takdhim kepada Guru

Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu dengan tugas utama untuk

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi murid. Guru dalam Islam juga disebut pewaris para nabi.

Karena lewat seorang guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada

umat manusia. Imam Al-Gazali mengkhususkan seorang guru dengan sifat-

sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah

kedudukan para nabi.

Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai macam

ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang

mengerti dan dewasa. Walau bagaimanapun tingginya pangkat atau

kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap

berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidik pada masa dahulu.

Guru merupakan bapak rohani bagi seorang murid, guru lah yang

memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan

membimbing para muridnya untuk mengarahkan murid ke arah yang baik.

Karena seorang guru, murid menjadi tahu dari yang tidak tahu, dan bisa

dari yang tidak bisa. Peran seorang guru, sangatlah penting dalam

kehidupan ini. oleh karena itu, sudah kewajiban kita untuk hormat dan

patuh kepada guru.

Adapun cara seorang murid bertakhdim kepada guru adalah orang

yang sedang belajar dan menuntut ilmu kepada seorang guru. Demi untuk

keberkahan dan kemudahan dalam meraih dan mengamalkan ilmu atau
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pengetahuan yang telah diperoleh dari seorang guru, maka seorang murid

haruslah memiliki akhlak atau etika yang benar terhadap gurunya.

Beberapa contoh etika murid terhadap guru, diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Seorang murid hendaklah hormat kepada guru, mengikuti pendapat dan

petunjuknya.

2. Seorang murid hendaklah memberi salam terlebih dahulu kepada guru

apabila menghadap atau berjumpa dengan beliau.

3. Seorang murid hendaklah memandang gurunya dengan keagungan dan

meyakini bahwa gurunya itu memiliki derajat kesempurnaan, sebab hal

itu lebih memudahkan untuk mengambil manfaat dari beliau.

4. Seorang murid hendaklah mengetahui dan memahami hak-hak yang

harus diberikan gurunya dan tidak melupakan jasanya.

5. Seorang murid hendaklah bersikap sabar jika menghadapi seorang guru

yang memiliki perangai kasar dan keras.

6. Seorang murid hendaklah duduk dengan sopan di hadapan gurunya,

tenang, merendahkan diri, hormat sambil mendengarkan, memperhatikan,

dan menerima apa yang disampaikan oleh gurunya.

7. Seorang murid hendaklah ketika mengadap gurunya dalam keadaan

sempurna dengan badan dan pakaian yang bersih.

8. Seorang murid hendaklah jangan banyak bicara di depan guru ataupun

membicarakan hal-hal yang tidak berguna.

9. Seorang murid hendaklah jangan bertanya dengan tujuan untuk

mengujinya dan menampakkan kepandaian kepada guru.

10. Seorang murid hendaklah jangan bersenda gurau di hadapan guru.

11. Seorang murid hendaklah jangan menanyakan masalah kepada orang lain

ditengah majlis guru.
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12. Seorang murid hendaknya tidak banyak bertanya, apalagi jika

pertanyaan itu tidak berguna.

13. Jika guru berdiri, Seorang murid hendaklah ikut berdiri sebagai

penghormatan kepada beliau.

14. Seorang murid hendaklah tidak bertanya suatu persoalan kepada guru

ketika sedang di tengah jalan.

15. Seorang murid hendaklah tidak menghentikan langkah guru di tengah

jalan untuk hal-hal yang tidak berguna.

16. Seorang murid hendaklah tidak berburuk sangka terhadap apa yang

dilakukan oleh guru (guru lebih mengetahui tentang apa yang

dikerjakannya).

17. Seorang murid hendaklah tidak mendahului jalannya ketika sedang

berjalan bersama.

18. Ketika guru sedang memberi penjelasan/ berbicara hendaklah murid tidak

memotong pembicaraannya. Kalaupun ingin menyanggah pendapat beliau

maka sebaiknya menunggu hingga beliau selesai berbicara dan hendaknya

setiap memberikan sanggahan atau tanggapan disampaikan dengan sopan

dan dalam bahasa yang baik.

19. Murid haruslah berkata jujur apabila guru menanyakan suatu hal

kepadanya.

20. Meskipun sudah tidak dibimbing lagi oleh beliau (karena sudah lulus)

murid hendaklah tetap selalu mengingat jasanya dan tetap terus

mendoakan kebaikan –kebaikan atas mereka.

B. Menjaga Nama BaikGuru

Guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik murid-

muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi Alloh ‘azza wa

jalla. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib
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pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan

dengan syari’at agama. Diantara bentuk-bentuk akhlak kepada guru adalah

sebagai berikut.

1. Di antara akhlaq kepada guru adalah memuliakan, tidak menghina atau

mencaci-maki guru, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

َا َا َو يـَْرَحْم َصِغيَر ْ َلْم يـَُوقـِّْر َكبِيَر لَْيَس ِمَّا َم
Artinya: “Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang

yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda.” (HR. Ahmad

dan At-Tirmidzi).

2. Di antara akhlaq kepada guru adalah mendatangi tempat belajar dengan ikhlas

dan penuh semangat, sebagaimana sabda Rosulullah saw:

ََّل  ْ َسَلَك طَرِيًقا يـَْلَتِمُس ِفيِ ِعْلًما َس ِ طَرِيًقا إَِلى اْلَجَّةِ َم ُ ِب ُ َل اللَّ
Artinya: “Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu

padanya, Allah mudahkan baginya dengannya jalan menuju syurga.” (HR.

Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan IbnuMajah).

3. Di antara akhlaq kepada guru adalah datang ke tempat belajar dengan

penampilan yang rapi,

4. Di antara akhlaq kepada guru yaitu diam memperhatikan ketika guru sedang

menjelaskan, sebagaimana hadits berkata :

“Bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap padahal sang guru

sedang menyampaikan ilmu, maka berputus-asalah dari kebaikannya, karena

dia sedikit rasamalunya.”(AR. Al-Baihaqi dalamAl-Madkhal ilas-Sunan).

5. Di antara akhlaq kepada guru adalah bertanya kepada guru bila ada sesuatu

yang belum diamengerti dengan cara baik.

6. Di antara akhlaq kepada guru adalah menegur guru bila melakukan

kesalahan dengan cara yang penuh hormat, sebagaimana sabda

Rasulullah :
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ُ الَِّصْيَحُة  ْي ِ َو ألَِئمَِّة :قـُْلَا ,الدِّ ِ َو ِلَرُسوِل ْ ؟ قَاَل ِللَِّ َو ِلِكَتاِب ِلَم
 َ ِمْ اْلُمْسِلِمي َو َعامَِّت

“Agama adalah nasihat.” Kami (Shahabat ) bertanya : “Untuk siapa ?”

Beliau menjawab : Untuk menta’ati Allah, melaksanakan Kitab-Nya,

mengikuti Rasul-Nya untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk

orang-orang umum.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi).

C. Tidak Menyakiti perasaan (hati) Guru

1. Hendaklah murid menghormati guru, memuliakan serta

mengagungkannya karena Allah, dan berdaya upaya pula

menyenangkan hati guru dengan cara yang baik.

2. Bersikap sopan di hadapan guru, serta mencintai guru karena allah.

3. Selektif dalam bertanya dan tidak berbicara kecuali mendapat izin

dari guru.

4. Mengikuti anjuran dan nasehat guru.

5. Bila berbeda pendapat dengan guru, berdiskusi atau berdebat

lakukanlah dengan cara yang baik,

6. jika melakukan kesalahan segera mengakuinya dan meminta maaf

kepada guru.

7. Sikap memuliakan, menghormati dan tawadhu’ kepada guru.

Sebagai murid, maka guru harus diperlakukan lebih dari orang

pada umumnya. Hal ini karena para guru sesungguhnya pewaris

para Nabi. Para guru mewariskan kepada para muridnya ilmu, yang

membuat murid mencapai pribadi utama. Nabi SAW mengatakan,

dengan diwariskannya ilmu kepada murid, maka murid mendapat

keberuntungan yang sangat besar. Peran guru begitu besar untuk

mengangkat murid dari kejahilan. Oleh karena itu sangat pantas

mereka mendapat penghormatan dari murid-muridnya. Guru
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(bahasa Arab: mu’allim) bagaikan mengalirkan samudera ilmu di atas

bumi yang tandus, dan membuat bumi jadi subur, dipenuhi dengan

tumbuh-tumbuhan hijau, sehingga menghasilkan buah-buahan yang

matang. murid hendaklah menghormati, memuliakan dan

mengagungkannya karena Allah, dan berupaya menyenangkan hati

guru dengan cara yang baik. Murid juga mesti bersikap sopan dan

mencintai guru karena Allah, selektif dalam bertanya dan tidak

berbicara kecuali setelah mendapat perkenan dari guru. Jika murid

melakukan kesalahan kepada guru, maka segera mengakuinya dan

meminta maaf kepada guru.

D. Rangkuman

1. Akhlak kepada guru adalah bagaimana seorang siswa memperlakukan

gurunya dengan baik, bersikap sopan, menghormatinya baik ketika di

sekolah maupun saat berada di luar sekolah.

2. Menjaga nama baik guru adalah kewajiban seorang murid, adapun cara-

cara yang dapat dilakukan seorang murid dalam menjaga nama baik

guru atau sekolahnya adalah, senantiasa berbuat baik ketika seorang

siswa berada di luar lingkungan sekolahnya. Tidak pernah memfitnah

atau menjelek-jelekkan gurunya baik di sekolah maupun di luar sekolah

dan yang paling utama adalah seorang siswa tidak pernah menyakiti

hati atau perasaan gurunya, karena penghormatan kepada guru berada

di urutan kedua setelah penghormatan terhadap kedua orang tua kita.

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 guru.

3. Psikomotorik dengan simulasi
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F. Evaluasi

Essay sebagai tugas Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian akhlak kepada guru!

2. Terangkan sejauhmana peran dan fungsi guru dalam kehidupan

kita!

3. Uraikan secara rinci sikap-sikap yang harus dimiliki seorang siswa

terhadap gurunya!



56

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 menyeluruh. Dikatakan universal karena

Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana

saja. Dan dikatakan menyeluruh karena ajaran Islam meliputi semua sisi

kehidupan manusia dan dapat menjawab segala zaman. Ajaran Islam terkandung

dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat bidang penting, yaitu

bidang akidah, bidang akhlak, bidang ibadah, dan bidang muamlah.

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 bathin yang biasa dilakukan oleh orang Islam dalam

kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh Allah SWT disebut dengan

akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci oleh Allah disebut dengan

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

Akhlak merupakan dimensi nilai dari syariat Islam. Kualitas

keberagaman justru ditentukan oleh nilai akhlak. Jika syari’at berbicara

tentang syarat rukun, sah atau tidak sah, maka akhlak menekankan pada

kualitas dari perbuatan, misalnya beramal dilihat dari keikhlasannya, shalat

dilihat dari kekhusyu’annya, berjuang dilihat dari kesabarannya, haji dari

kemabrurannya, ilmu dilihat dari konsistensinya dengan perbuatan, harta

dilihat dari aspek mana dari mana dan untuk apa, jabatan dilihat dari

ukuran apa yang telah diberikan, bukan apa yang diterima.

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. Dalam modul

ini dijelaskan tentang pengertian sahabat atau teman, serta adab-adab yang

harus dipahami dalam satu pertemanan atau persahabatan.

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 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 teman atau sahabat.

2. Menyebutkan serta menjelaskan adab-adab pertemanan.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) 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

ini secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah selanjutnya

adalah menanyakan kunci jawaban kepada guru pembimbing.

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

dengan teman anda atau tanyakan kepada guru pembimbing atau

seseorang yang dianggap mampu dan menguasai materi kegiatan yang

dibahas.
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5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

masuk kemateri, terlebih dahulu akan disajikan pendahuluan sebagai

pengantar awal (muqaddimah awal).

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

yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi pangguna

modul untukmencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalamanmateri padamodul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanyamengenai materi yang dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan

yangmuncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Mampumenerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang

individu lain ataumasyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna modul

untuk dapat memahami pengertian teman atau sahabat, juga dapat memahami

adab-adab yang berlaku dalam sebuah pertemanan atau persahabatan, setelah

semua materi dipahami dengan sempurna maka arah selanjutnya adalah siswa

diharapkan mampu menarik kesimpulan sendiri serta dapat mengambil pelajaran

atau nilai-nilai positif untuk diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-5

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA SESAMA TEMAN

A. Menghormati Sesama Teman

Teman adalah orang yang dekat dengan kita, yang selalu bermain bersama

dengan kita, baik saat berada di lingkungan tempat tinggal kita maupun saat kita

berada di lingkungan sekolah. Dengan sesama teman kita harus saling tolong

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

bergaul baik dengan sesame teman kita, maka kita akan mempunyai banyak teman

di mana saja kita berada. Adapun adab bergaul dengan teman antara lain:

1. Mengucapkan assalamu’alaikum setiap kali kita bertemu teman, baik yang

sebaya umurnya dengan kita, yang lebih muda dari kita atau bahkan yang lebih

tua dari kita.

3. Menghormati dan selalu berbuat baik kepada semua teman kita dengan tidak

mengenal usia.

4. Memaafkan kesalahan teman bila mereka lupa atau tidak sengaja melakukan

kesalahan.

5. Tidak menghina dan meremehkan teman.

6. Tidak pelit dan tidak sombong kepada teman. Anak yang bagus adabnya akan

disukai oleh teman-temannya.

Adapun dengan teman yang lebih muda atau yang lebih tua usianya dari kita,

kitapun harus menghormati dan menjalin pergaulan tentu saja dengan adab-adab

yang harus dijaga yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang lebih muda atau lebih tua dari kita juga harus kita hormati dan

menunjukkan sikap atau perilaku yang baik kepada mereka sebagaimana contoh

perilaku yang dicontohkan oleh Rasul, 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).
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Adab bergaul yang baik terhadap orang yang lebih muda antara lain :

1. Memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada mereka.

2. Memberikan contoh dengan berbuat sesuai ucapanmu.

3. Berbicara dengan sopan kepadanya.

4. Menolong bila ia dalam kesulitan.

5. Bersabar menghadapi kemauannya.

B. Menjaga Nama Baik Sesama Teman

Bergaul dengan teman adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, namun

ada hal yang semestinya diperhatikan bahwa menjalin satu hubungan

persahabatan tentu saja juga berprinsip pada aturan-aturan yang ada. Sudah

menjadi kewajaran jika kita memiliki seorang teman atau sahabat. Karena

memang kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita memiliki teman atau

sahabat, bermula dari proses saling mengenal satu dengan yang lain. Islam telah

mengajarkan kita untuk menjaga hak-hak teman kita dan senantiasa berbuat baik

kepada mereka. Di antara adab berteman yang baik kepada sesame adalah:

1. Berbuat Itsar. Di antara hak terhadap sesama yang dianjurkan adalah

mendahulukan sahabatnya dalam segala keperluan (itsar). Perhatikanlah

firman Allah dalam Al-Qur’an di surah Al-Hasyr ayat 9:

WÛÏ °��� �� XTT ÃÄ �S W�V"Xq� �����]C� \-c 0_�� XTC°%×� ¦f ° ×� V�WDSz� °VÅfÕCW%Wm \B�\F×1 ®M ×n V� ¯��Y XT

WDT Ài ¦IVfr ¯Û×1 °F ®qTÀi À�<R \B� WP���- °K%��SÉ"T Ê	|ET Äm°2 ØU Äc XT�r Q" WÃ×1 ®M ¦�ÁÝ5U	

×S V� XTWD� [�×1 ®M ®�¸R_��_¡ \\�CW% XTV�S Äc�ZÅ�� °O ¦�ÙÝ W5|^ ®��� V� 
TÊ
 VÙÄ1 ÉF

|ES ÀŪ ÙÝ À- Ù���§²¨
Artinya: “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan

telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin),
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mereka (Anshar) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka

(Muhajirin). dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati

mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan

mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri,

Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari

kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung”.

Ayat di atas menjelaskan dimana kaum Anshar yang terlebih dahulu

menempati kota Madinah, mereka mendahulukan saudara mereka dari

kaum Muhajirin dalam segala keperluan, padahal mereka sendiri

membutuhkannya. Perbuatan itsar ini hanya berlaku untuk urusan duniawi

seperti mendahulukan saudara kita dalam makan dan minum. Sedangkan

dalam masalah ketaatan (perkara ibadah), kita harus berlomba-lomba untuk

menjadi yang pertama.

2. Bantulah sahabatmu yang berada dalam kesulitan. Dalam kehidupan sehari-

hari perjalanan hidup kita terkadang tidak selalunya berjalan lancar. Ada

saja kendala, rintangan atau kesulitan yang datang disekitar kita dan yang

pasti kita membutuhkan orang lain untuk mengatasinya. Begitu juga

sahabat kita, maka menjadi kewajiban kita membantu mereka jika ada

kesulitan yang sedang menimpa mereka

3. Jagalah kehormatan sahabatmu. Di antara bentuk menjaga kehormatan

saudara kita adalah menjaga rahasianya yang khusus diceritakan pada kita.

Rahasia tersebut adalah amanah dan kita diperintahkan oleh Allah untuk

selalu menjaga amanah.

C. Tidak Menyakiti Sesama Teman

Beberapa adab yang harus dilaksanakan agar keharmonisan berteman
tercapai antara lain :

1. Saling menghormati

Kamu harus sabar bahwa para teman yang ada di sekelilingmu itu

berasal dari berbagai latar belakang. Misalnya mereka mempunyai
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agama, tradisi dan kebiasaan yang berbeda atau latar belakang sosial

dan pendidikan yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda pula,

berasal dari suku yang berbeda bahkan dari Negara yang berbeda. Di

sinilah pentingnya saling menghormati.

2. Saling bekerjasama dan tolong menolong.

3. Ketika teman kita sedang mempunyai hajat ataupun kegiatan yang

membutuhkan bantuan maka sebisa mungkin kita membantunya kita

harus saling bekerja sama, tolong menolong hingga melahirkan

keharmonisan dalam berteman, kita harus ingat bahwa suatu saat nanti,

kita juga membutuhkan bantuan mereka.

4. Perhatikan hadits berikut.

ريرة قال  قال ريولواهللا صلى اهللا علي وسلم واهللا عون العبد :ع ابى 
)روا مسلم(ماكان العبد فى عون احي

Artinya : “Dari abu hurairah r.a aBerkat : Rasulullah SAW bersabda ,”

Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong

saudaranya”. (H.R Muslim).

5. Saling Mengasihi

Kasih sayang antara anggota masyarakat ini amat penting. Kasih sayang

ini akan melahirkan kekuatan yang amat besar dalam rangka

terciptanya masyarakat yang rukun, solid dan kompak juga akan

melahirkan kepekaan sosial yang amat dalam, bahkan seseorang yang

mengasihi temannya dengan tulus akan melahirkan sebuah

persaudaraan yang lebih dari saudaranya sendiri.

6. Saling melindungi

Tatkala salah seorang teman kita mendapat ancaman atau serangan dari

pihak lain misalnya, kita wajib memberikan perlindungan, asal dia

berada di pihak yang benar. Tetapi bila dia yang salah kita tidak
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sepatutnya melindunginya, karena membela teman kita yang nyata-

nyatanya berbuat kesalahan dan melanggar hukum baik hukum negara

dan hukum agama sama halnya kita juga mendukung keburukan.

7. Saling menasehati

Ketika ada teman kita yang berselisih atau bertengkar ataupun

melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman-teman yang lain

maka kita wajib menasehatinya.

D. Rangkuman

1. Teman adalah orang yang selalu ada bersama kita, baik saat kita

berada di lingkungan tempat tinggal kita ataupun saat kita berada di

lingkungan pendidikan kita. Dengan sesama teman kita wajib

memelihara adab-adab bergaulnya yaitu saling menghormati, saling

tolong menolong, saling menasehati, saling membela atas nama

kebenaran.

2. Teman yang baik adalah seorang teman yang tidak pernah menyakiti

hati atau perasaan temannya, baik teman itu usianya lebih muda dari

kita atau bahkan lebih tua dari kita. Teman yang baik adalah teman

yang senantiasa menjaga perasaan sahabatnya dan tidak pernah

membuka aib temannya sendiri dan senantiasa menjaga nama

baiknya.

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 teman.

3. Psikomotorik dengan simulasi.
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F. Evaluasi

Essay sebagai tugas Individu atau tugas kelompok!

1. Jelaskan pengertian sahabat bagi kehidupan kita!

2. Uraikan serta terangkan secara rinci adab-adab yang harus dipahami

seseorang dalam menjalin satu persahabatan dengan yang lain!

3. Haruskah seseorang membantu temannya ketika temannya itu

berbuat kesalahan yang juga melanggar hukum negara dan agama!
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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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang muamlah.

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 bathin yang biasa

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

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

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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
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kepada atasan, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema keenam

dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada tetangga.

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 dijelaskan tentang pengertian

tetangga, posisi tetangga dalam lingkungan hidup kita, adab-adab yang harus

diperhatikan terhadap 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.
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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 tentang pengertian tetangga.

2. Menyebutkan serta menjelaskan adab-adab dalam bertetangga.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “Akhlak kepada tetangga”.

4. 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 secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah selanjutnya

adalah menanyakan kunci jawaban kepada guru pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru

pembimbing atau seseorang yang dianggap punya kemampuan dan

menguasai materi kegiatan yang dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.
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Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

1. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran. Sebelum

masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan pendahuluan

sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

2. 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.

1. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

2. Setelah Pembelajaran

1. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

seorang individu lain atau masyarakat secara luas.

3. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa agar mampu

menjelaskan pengertian tetangga atau orang-orang yang dekat di lingkungan

tempat tinggal kita, serta mampu juga menerangkan adab-adab dalam

hubungannya dengan tetangga, selanjutnya siswa diharapkan agar dapat

menarik kesimpulan sendiri tentang materi yang telah dipelajari serta

mengambil nilai-nilai hikmah yang terkandung di dalamnya untuk

diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-6

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK DENGAN TETANGGA

A. Menghormati Tetangga

Siapakah yang dimaksud dengan tetangga? Tetangga adalah orang

yang terdekat dalam kehidupan kita, tidaklah seseorang keluar dari rumah

melainkan dia melewati rumah tetangganya. Di saat dirinya membutuhkan

bantuan baik moril maupun materiil, tetangga lah orang pertama yang dia

ketuk pintu rumahnya. Bahkan di saat dia meninggal bukan kerabat jauh

yang diharapkan mengurus dirinya, tetapi tetangga lah yang dengan tulus

bersegera menyelenggarakan pengurusan jenazahnya.

Oleh karena itu, tetangga yang rumahnya di sekeliling kita adalah

keluarga yang sangat dekat dengan kita, untuk itu anjuran berbuat baik

kepada tetangga menjadi hal yang sangat utama dalam ajaran Islam. Dalam

hal ini Allah berfirman di surah An-Nisa’ ayat 36.

��TÀi È�ÕÃ��XT�����YXT��SÅ�̄n Õ�É#�°O ¯�� >�Ùk[��©ÛÙÏ W� ¯�� XSÙ� ��̄�XT�;=� _�ÕŌ�

sªk ¯�XT�rQ� ×m Á�Ù� ���r\-� W*XjÙ� ��XT©ÛÜ¦�� _�\-Ù� ��XT®q� SIÙ���XTs°l�rQ� ×mÁ�Ù� ��®q� SIÙ���XT

ª Ä<ÁH Ù���ª °O��¡� ��XTª �= \HÙ� ��̄�©ÛÙÓ ��XT©#k̄�������W%XTÕ0V�Q W%

×1Å�Ä=� \-ØcU	��D ¯������Yp °VÅfC W%WD���<Y� W)ÙcÉ&��qSÄbVÙ§¬¯¨
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.
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Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan

membangga-banggakan diri”.

Di sisi lain Rasulullah SAW dalam beberapa hadits juga mengingatkan

kepada kita semua agar selalu berbuat baik kepada tetangga, di antaranya

adalah:

“Ibnu Umar dan Aisyah ra berkata keduanya, “Jibril selalu

menasihatiku untuk berlaku dermawan terhadap para tetangga,

hingga rasanya aku ingin memasukkan tetangga-tetangga tersebut ke

dalam kelompok ahli waris seorang muslim”. (H.R. Bukhari-Muslim).

“Abu Dzarr ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Hai Abu

Dzarr jika engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya, dan

perhatikan (bagilah) tetanggamu”. (H.R. Muslim).

“Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, “Demi Allah tidak

beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.

Ditanya: Siapa ya Rasulullah? Jawab Nabi, “Ialah orang yang tidak

aman tetangganya dari gangguannya” (H.R. Bukhari-Muslim).

“Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, “Siapa yang

beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaklah memuliakan

tetangganya”. (H.R. Bukhari-Muslim)

Berdasarkan keterangan hadits Rasulullah SAW di atas, maka

penegasan tentang hak-hak yang perlu diperhatikan oleh seseorang kepada

tetangganya adalah berbuat baik dan memuliakan tetangga menjadi pilar

terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Apabila seluruh kaum

muslimin menerapkan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW

ini, sudah barang tentu tidak akan pernah terjadi kerusuhan, tawuran

ataupun konflik di kampung-kampung dan di desa-desa.

Oleh sebab itu, menjalin hubungan dengan sesama tetangga juga

didasarkan pada beberapa adab atau kaidah yaitu sebagai berikut:
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1. Sering bertegur sapa, tanyailah keadaan kesehatan mereka.

2. Berikanlah kepada mereka sebagian makanan yang kita miliki di saat kita

lebih.

4. Berikan oleh-oleh buat mereka apabila kita bepergian jauh jika kita punya

kelebihan untuk membelinya.

5. Bantulah mereka apabila sedang mengalami musibah ataupun

menyelenggarakan hajatan.

6. Berikanlah anak-anak mereka sesuatu yang menyenangkan, berupa

makanan ataupun mainan saat kita diberikan oleh Allah kelebihan materi.

7. Sesekali undanglah mereka makan bersama di rumah dengan kelebihan

harta yang kita miliki.

8. Ajaklah mereka sesekali ke dalam suatu acara pengajian atau majelis

ta’lim, atau pergilah bersama memenuhi suatu undangan walimah

(apabila mereka juga diundang)

Adapun batasan tetangga atau yang bisa dikatakan bahwa itu tetangga

dekat kita, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama,

batasan tetangga yang mu’tabar adalah empat puluh (40) rumah dari semua

arah. Hal ini disampaikan oleh Aisyah radhiallahu ‘anha, Azzuhri dan Al

Auzaa’i. Kedua, sepuluh (10) rumah dari semua arah. Ketiga, orang yang

mendengar azan adalah tetangga. Hal ini disampaikan oleh imam Ali bin Abi

Thalib radhiallahu ‘anhu. Keempat, tetangga adalah yang menempel dan

bersebelahan saja. Kelima, batasannya adalah mereka yang disatukan oleh satu

masjid.

B. Menjaga hubungan baik dengan Tetangga

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tetangga adalah orang-orang

yang hidup berdekatan dengan tempat tinggal kita. Supaya tercipta hidup

damai dengan tetangga kita maka berperilaku baik dengan tetangga menjadi
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satu kwajiban. Bentuk perilaku baik dalam bertetangga sangat banyak di

antaranya sebagai berikut:

1. Ikut aktif dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong masyarakat.

2. Ikut serta dalam agenda rutin pemilihan RT dan RW atau desa secara

keseluruhan.

3. Membantu tetangga yang sedang ditimpa kesusahan atau musibah.

4. Memberi makan dan kebutuhan pokok lainnya bagi warga yang kurang

mampu ketika keluarga kita diberikan oleh Allah kemudahan rezeki yang

lebih.

5. Rajin beribadah berjamaah di tempat ibadah, baik di mushalla atau di mesjid

yang ada di desa kita sendiri.

6. Menjenguk warga yang sedang sakit, atau yang ditimpa kemalangan.

7. Membantu mengurus pengurusan jenazah warga yang meninggal dunia

8. Meminjamkan uang kepada warga yang sangat membutuhkan dana atau

bentuk-bentuk kebutuhan bantuan lainnya jika kita punya kemampuan lebih

untuk membantu.

9. Ikut menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita

10. Selalu bersikap ramah dan tersenyum kepada para tetangga.

11. Menjadi insan yang jujur dan dapat dipercaya dengan sesama tetangga

12. Saling memberi nasehat antar sesama tetangga dan tentu saja nasehat

menasehati ini untuk tujuan kebaikan atau kemasalahan.

13. Membantu mengantarkan tetangga yang sakit ke rumah sakit, terlebih jika

tetangga yang dekat dengan rumah kita tidak memiliki kenderaan berupa

mobil atau fasilitas transportasi lainnya.

14. Tidak menyebarkan hal buruk dari tetangga kepada orang lain.

C. Tidak Menyakiti Tetangga

Permasalahan yang sering terjadi dalam hubungannya dengan

tetangga sehingga antara satu keluarga dengan keluarga yang lain bisa
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terjadi konflik, permasalahan itulah yang harus dihindari dan jika terjadi

persoalan antar sesame tetangga maka harus diselesaikan secepat mungkin

supaya tidak menimbulkan dendam, terlukai perasaannya.

Permasalahan di maksud diantaranya. Pertama, masalah tanah,

masalah tanah termasuk salah satu penyebab terjadinya persengketaan

dalam kehidupan bertetangga. Dalam masalah ini umumnya berkaitan

dengan pematokan dan penyerobotan tanah tetangga. Karena masalah

pematokan batas dan penyerobotan tanah bisa memicu persengketaan antar

tetangga. Oleh sebab itulah, Rasulullah Saw melarang mengambil tanah

orang lain.

Kedua, masalah ucapan yang menyakitkan hati, masalah kata-kata

yang menyakitkan, juga dapat memicu persengketaan dalam bertetangga.

Karena seseorang menyakiti hati keluarga, anak, istri atau suami tetangga

menyebabkan timbulnya persengketaan. Ketiga, masalah suka mengganggu

ketenangan dan kedamaian. Masalah yang berhubungan dengan tindakan

yang dapat mengganggu ketenangan dan kedamaian pribadi dan keluarga

juga dapat menyebabkan timbulnya persengketaan dalam bertetangga.

Keempat, masalah menyebarkan aib, masalah yang menyangkut

penyebaran aib (kejelekan tetangga) juga dapat menyebabkan terjadinya

persengketaan dalam bertetangga. Apabila seseorang menyebarkan aib

tetangga dan menyebabkan dia tidak senang dan marah, maka bisa

menimbulkan persengketaan antar mereka. Orang yang menyebarkan aib

itu akan mendapatkan siksa di dunia dan akhirat.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik sahabat

di sisi Allah adalah sebaik-baik manusia kepada sahabatnya, dan sebaik-

baik tetangga adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya". (HR.

Ahmad dan at-Tirmidzi). Dari itu dapat dipertegas bahwasanya menyakiti

hati atau perasaan tetangga kita adalah perbuatan yang diharamkan dan
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termasuk di antara dosa-dosa besar yang wajib untuk dijauhi. Sebagaimana

disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang artinya:

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah subhanahu wata’ala dan hari Akhir,

maka janganlah ia menyakiti tetangganya”. (Muttafa'alaih).

Dalam hadits yang lain Rasulullah juga bersabda yang artinya: “Demi

Allah tidaklah seseorang beriman! Demi Allah tidaklah seseorang beriman! Demi

Allah tidaklah seseorang beriman!, Mereka para sahabat bertanya, "Siapa ya

Rasulullah?”. Rasulullah menjawab, “Seseorang yang tetangganya tidak aman dari

kejahatannya”. (HR. Al-Bukhari).

Di antara sikap memuliakan tetangga dan kehadiran kita sama sekali tidak

menyakiti hati dan perasaan tetangga kita, maka langkah atau sikap yang

semestinya kita lakukan dengan sesama tetangga adalah saat bertemu kita awali

dengan memberi salam, memulai salam adalah bagian dari tanda-tanda tawadhu

(rendah hati) seseorang dan tanda ketaatannya kepada Allah. Sebagaimana firman

Allah dalam Al-Qur’an di surah al-Hijr ayat 88:

�Y�D�i À-V"\�ÙkWA ÙkWÃ�rQ�̄�� W%� X=ØÈ �*W%à�°O ¯��=B� XTÙwU	Ô2 ÀIØ<°K%�YXTØDWs ÙVU%

×1®M ×nQ WÃÕ¹ °ÝØ\ ��XT\�\P�X= \BWÛÜ°= °%ØUÀ-Ú °�§±±¨
Artinya: “Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada

kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di

antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati

terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang

beriman”.

Dengan demikian, menebarkan salam yang dilakukan oleh seseorang

kepada yang lain dapat menumbuhkan kasih sayang di antara kaum

muslimin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “… Maukah aku beritahu

kepada kalian tentang sesuatu yang jika kalian mengerjakannya, maka kalian akan

saling mencintai: Tebarkan salam di antara kalian”. (HR. Muslim).
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Selanjutnya sikap kita kepada tetangga dengan tidak menyakiti hati

atau perasaannya adalah dengan cara menunjukkan rawut muka yang ceria

atau berseri-seri. Berwajah ceria dan selalu tersenyum saat bertemu dengan

para shahabatnya merupakan kebiasaan yang dipraktikkan oleh Rasulullah

SAW.

Sisi lain sikap kita dengan tetangga supaya hati dan perasaannya

tenteram yaitu dengan cara memberikan pertolongan saat tetangga kita

mengalami kesulitan meski mereka tidak pernah meminta bantuan kita.

Sementara banyak peristiwa yang terjadi di sekeliling kita di mana, banyak

juga di antara para tetangga yang tidak mau tau tahu dengan tetangganya

sendiri. Padahal menolong tetangga secara ikhlas saat ia membutuhkan

salah satu faktor terciptanya kedamaian dalam bertetangga.

Sikap lain yang semestinya kita lakukan untuk menjaga perasaan dan

hati tetangga adalah dengan cara menghormatinya, penghormatan di sini di

maksudkan kita tidak pernah melakukan intervensi dalam urusan pribadi

tetangga kita, jika kondisi ini dilakukan justeru akan membuat jurang

permusuhan atau perselisihan antara sesame dan berujung

ketidakharmonisan dalam bertetangga. Seperti menanyakan hal-hal yang

sangat khusus (pribadi). Contoh: “Berapa gajimu?” “Berapa pengeluaranmu

tiap bulan?” “Berapa uang simpananmu (tabungan) di bank?” “Kamu

punya berapa rekening?” Dan lain sebagainya.

Dengan demikian, seorang muslim yang baik adalah seorang yang

memperhatikan tata krama dalam bertetangga, tidak mencampuri urusan

yang tidak bermanfaat baginya, dan tidak menanyakan urusan-urusan

orang lain yang bersifat pribadi. Di samping beberapa sikap yang telah

dijelaskan di atas, masih banyak sikap lain yang juga diperhatikan oleh

seseorang dalam mewujudkan hubungan bertetangga yang baik dan tidak
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menyakiti hati atau perasaannya, misalnya sikap menerima permohonan

maaf atau member maaf jika terjadi kesalahan.

Sikap menasehati dengan lemah lembut kepada tetangga yang telah

khilaf perbuatan atau tingkah lakunya, manusia yang berakal tentu tidak

akan menolak nasehat, dan tidak pula membenci orang yang

menasehatinya. Tetapi umumnya manusia tidak menerima kalau dirinya

dinasehati dengan cara dan sikap yang kasar serta tidak beretika. Seorang

muslim yang baik ketika ia tahu tetangganya berbuat maksiat adalah

menasehatinya dengan lemah lembut, dan mengajaknya kembali ke jalan

Allah, memotivasinya agar berbuat baik, dan memperingatkannya dari

kejahatan. Sikap-sikap inilah yang dapat menarik simpati tetangga dan

memperbaiki hubungan di antara tetangga.

D. Rangkuman

1. Pengertian tetangga adalah satu keluarga atau orang yang tinggalnya

berdekatan dengan tempat tinggal kita, orang yang pertama hadir

memberikan pertolongan di saat kita membutuhkan.

2. Untuk terciptanya kedamaian dalam bertetangga, maka kita harus

memberhatikan adab-adab bertetangga yang baik dan yang

diperintahkan oleh Rasulullah di antaranya, saling menghormati

antar sesama, saling memberi pertolongan, saling bertegur sapa,

senantiasa menasehati untuk tujuan kebaikan.

3. Menjaga hati dan perasaan tetangga merupakan satu kewajiban bagi

seseorang, ini menjadi perintah Allah dan Rasulullah. Oleh karena

itu, supaya hati dan perasaan tetangga kita tidak tersakiti maka

banyak hal yang harus kita perhatikan di antaranya, saat bertemu kita

awali dengan memberi salam, berwajah ceria dan selalu tersenyum saat

bertemu, memberikan pertolongan saat tetangga kita mengalami,
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tidak pernah melakukan intervensi dalam urusan pribadi tetangga

kita, tidak pernah memberikan nasehat dengan sikap yang kasar serta

tidak beretika, senantiasa menutupi aib tetangga kita.

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 tetangga.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Essay sebagai tugas Individu atau tugas kelompok!

1. Jelaskan pengertian akhlak kepada tetangga!

2. Uraikan secara jelas siapakah yang dimaksud dengan tetangga

dalam kehidupan kita!

3. Terangkan adab-adab yang seharusnya diperhatikan dalam

bertetangga!

4. Hal-hal apa saja yang semesti dilakukan sehingga perasaan dan hati

tetangga kita tidak tersakiti!
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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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang muamlah.

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 bathin yang biasa

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

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

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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
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kepada atasan, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema ketujuh

dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada pimpinan atau atasan.

A. Pendahuluan

Pemimpin mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah

komunitas, kelompok, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemimpin.

Suatu komunitas masyarakat, suatu bangsa dan negara tidak aman, maju

dan terarah jika tidak adanya seorang pemimpin, maka pemimpin menjadi

kunci keberhasilan suatu bangsa maupun suatu negara.

Pemimpin yang mampu memberi rasa aman,tenteram, mampu

mewujudkan keinginan rakyatnya, maka dianggap pemimpin yang

berhasil. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dicintai oleh

rakyatnya, bangsanya, pemikirannya dipakai meskipun telah pemimpin itu

tidak lagi bersama mereka. Segala perintahnya dilakukan, rakyat

membelanya tanpa diminta terlebih dahulu. pemimpin yang berhasil

adalah pemimpin yang disukai rakyatnya dan disegani lawannya. Dalam

modul ini dijelaskan tentang pengertian akhlak kepada atasan atau

pimpinan, cara menghormati atasan atau pimpinan, menjaga nama baik

atasan atau pimpinan.

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.



81

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 tetangga.

2. Menyebutkan serta menjelaskan adab-adab bertetangga.

3. Menerangkan sikap-sikap yang semestinya dimiliki seseorang untuk

menjaga hati dan perasaan tetangga.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “akhlak kepada pimpinan”.

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 secara sempurna dan tuntas.
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3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah selanjutnya

adalah menanyakan kunci jawaban kepada guru pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru

pembimbing atau seseorang yang dianggap mampu dan menguasai

materi kegiatan yang dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

1. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran. Sebelum

masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan pendahuluan

sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

2. 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.

1. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

2. Setelah Pembelajaran

1. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

seorang individu lain atau masyarakat secara luas.
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F. Tujuan Akhir

Setelah selesai mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa untuk

dapat memahami pengertian akhlak kepada pimpinan atau atasan,

memahami tentang adab-adab yang semestinya dimiliki dalam berinteraksi

dengan pimpinan atau atasan. Selanjutnya setelah materi pelajaran ini

dipahami dengan baik siswa diharapkan dapat menarik kesimpulan sendiri

serta mengambil pelajaran dan nilai-nilai positif untuk diaplikasikan dalam

kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-7

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA

ATASAN/PIMPINAN

A. Menghormati Pimpinan

Setiap orang pasti menghendaki seorang pemimpin yang adil, amanat

dan jujur. Apalagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya pasti menginginkan adanya pemimpin yang bertaqwa, shalih, jujur,

amanat, dan adil sehingga terwujudnya masyarakat atau negara yang

sejahtera dan menegakkan syariat Islam.

Pemimpin dalam pembahasan sini tidak hanya terbatas pada posisi

pemimpin suatu Negara dalam lingkup yang sangat luas, atau suatu daerah baik

pemimpin tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan tingkat desa dengan

lingkup yang sangat kecil. Namun pemimpin di sini lebih dititik fokuskan kepada

pimpinan atau atasan yang juga mencakup suatu lembaga atau organisasi

apapun, jika kita menyorot lingkungan sekolah, maka pemimpin atau atasan di

sini bisa jadi seorang ketua kelas atau ketua OSIS yang dipilih atau diangkat

dengan persetujuan bersama.

Adapun kaidah atau cara seseorang hormat atau patuh kepada pimpinan

atau atasannya yaitu sebagai berikut:

1. Mentaati pemimpin dalam perkara yang ma’ruf.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an di surah An-Nisa’ ayat 59.
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Artinya: “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 Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Mempedomani firman Allah tersebut jelaslah bahwasanya Allah

memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri (para pemimpin),

sesungguhnya tidak akan berjalan perkara agama dan dunia kecuali

dengan menaati dan tunduk kepadanya dalam rangka mentaati

perintah Allah dan mengharap ganjaran di sisi-Nya, akan tetapi

dengan syarat tidak dalam bermaksiat kepada Allah, apabila mereka

memerintahkan kepada kemaksiatan maka tidak boleh taat kepada

makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi

Muhammad SAW yang artinya: “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)

2. Menghormati dan memuliakannya

Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Penguasa adalah naungan Allah

di bumi. Barangsiapa yang memuliakannya maka Allah akan memuliakan

orang itu, dan barangsiapa yang menghinakannya, maka Allah akan

menghinakan orang tersebut.” (HR. Ahmad).

3. Mendengar dan taat

Perintah untuk menaati pemimpin sangat banyak, sekalipun

pemimpin tersebut sewenang-wenang, Diantaranya hadis Abdullah

bin Ummar, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Wajib bagi
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seorang muslim untuk mendengar dan taat tatkala senang maupun benci. Jika

disuruh kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat.” (Muttafaq

‘Alaih)

4. Menasehati dan meluruskan pemimpin dengan rahasia

Etika ini hendaknya diperhatikan bagi yang ingin menasehati

pemimpin, sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, “Barang

siapa yang ingin menasehati pemimpin maka janganlah ia memulai dengan

terang-terangan, namun hendaknya ia ambil tangannya, kemudian bicara

empat mata. Jika diterima maka itulah (yang diharapkan), jika tidak maka ia

telah melaksanakan kewajibannya.” (HR. Ahmad).

5. Membantunya

Rakyat wajib membantu pemimpinnya dalam kebaikan, sekalipun

haknya dikurangi. Karena menolongnya akan membuat agama dan

kaum muslimin menjadi kuat, lebih-lebih kalau ada sebagian rakyat

yang ingin meneror dan memberontak kepadanya. Rasulullah

bersabda, “Barangsiapa yang mendatangi kalian, ingin mematahkan

kekuatan kalian atau memecah belah kalian, sedangkan kalian mempunyai

pemimpin, maka bunuhlah.” (HR. Muslim)

B. Menjaga nama baik pimpinan

Sikap yang seharusnya kita tunjukkan sebagai bahagian bahwa kita

telah menjaga nama baik pimpinan atasan kita yaitu dengan cara kita

senantiasa berlaku jujur, kejujuran dalam diri seseorang tentunya menjadi

point khas yang dan penilaian khusus bagi orang lain yang melihatnya.

Dengan berlaku jujur orang akan senantiasa menghargai kita secara pribadi

dan juga menghargai atasan atau pimpinan kita.

Sisi lain yang dapat kita lakukan sebagai bahagian bahwa kita menjaga

nama baik atasan atau pimpinan yaitu dengan menunjukkan sikap rela

berkorban terhadap pemimpinan, rela berkorban berarti rela menerjunkan
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diri dalam kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan

pribadi. seorang yang rela berkorban akan mampu memfokuskan diri

untuk mencapai visi kelompok secara detail. Sifat rela berkorban ini pun

tentunya harus didasari dengan kecerdasan dan kebijakan dari seorang

pemimpin.

Selanjutnya sikap menjaga nama baik atasan atau pimpinan yaitu

dengan menunjukkan kecintaan dan kepatuhan terhadap orang yang

memimpin kita. Segala bentuk tingkah laku yang hadir dari seseorang yang

selalu diiringi dengan unsur cinta (kepatuhan) kepada seorang pimpinan

ini akan meminimalisir bentuk kecurangan juga hal-hal buruk lainnya.

C. Memberi Saran kepada Pimpinan

Sikap kepatuhan atau loyalitas kita kepada seorang pimpinan atau

atasan bukan berarti kita tidak boleh menegur atau memberikan saran

kepadanya, jika seorang atasan atau pimpinan keliru dalam melakukan

suatu tindakan, atau menetapkan kebijakan yang berpengaruh terhadap

kemunduran suatu organisasi atau lembaga atau bahkan terjadi kehancuran

terhadap semua yang terlibat di dalamnya, sikap kita sebagai bawahan

tidak boleh tinggal diam.

Kita berkewajiban memberikan saran agar pemimpin atau atasan kita

dapat kembali meluruskan atau memperbaiki terhadap kebijakan-kebijakan

yang telah dia buat. Namun yang perlu dicamkan adalah seorang bawahan

ketika akan memberikan saran atau ide-ide kepada atasannya tentu

dilakukan dengan cara yang ma’ruf, lemah lembut serta disampaikan

dengan logika-logika yang positif. Menyampaikan saran kepada atasan atau

seorang pimpinan dengan sikap yang ma’ruf bila saja seorang atasan atau

pimpinan melakukan hal-hal yang berdampak buruk terhadap orang yang

dipimpin misalnya:
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1. Bertindak semena-mena

Menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah.

Sebaliknya, hal yang harus dilakukan seorang pemimpin yang benar

yaitu harus bisa menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau

orang yang dipimpinnya, bila seorang atasan atau pimpinan sudah

semena-mena maka bawahan berkewajiban menegur atau memberikan

saran tentu saja dengan cara yang ma’ruf.

2. Jarang mau berdiskusi

Jika seorang atasan atau pimpinan menunjukkan sikap jarang

berdiskusi dengan bawahannya tapi dia menuntut timnya untuk solid.

Padahal solid atau tidaknya sebuah tim juga dinilai dari adanya

komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan.

3. Tidak memberikan kepercayaan

Seorang pemimpin yang baik bisa memberikan kepercayaan pada

timnya untuk bekerja. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan rasa

percaya diri, namun jika yang terjadi sebaliknya, maka bawahan sudah

pada tempatnya memberikan saran kepada atasan atau pimpinan

untuk bisa menumbuhkan kepercayaan terhadap orang yang

dipimpin.

4. Tidak Terbuka

Hubungan baik dengan semua tim yang dipimpin akan terwujud jika

seorang atasan atau pimpinan punya sikap terbuka, namun jika yang

terjadi kebalikan maka bawahan harus memberikan saran atau

menegur pimpinan dengan cara yang ma’ruf, karena teguran itu

diperlukan untuk terciptanya kaharmonisan dalam sebuah organisasi.

D. Rangkuman

1. Pemimpin adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk

mengatur, membimbing atau mengarahkan orang-orang yang terlibat
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dalam satu kegiatan, organisasi atau lembaga-lembaga formal lainnya

baik berskala besar maupun berskala kecil.

2. Patuh atau taat kepada pemimpin merupakan perintah agama, dan

dibolehkan untuk tidak patuh atau taat kepada atasan atau seorang

pemimpin ketika atasan atau pimpinan itu melanggar hukum-hukum

agama atau bahkan mengarahkan orang yang dipimpinnya

berma’siat kepada Allah dan Rasul-Nya.

3. Banyak cara yang ditunjukkan oleh seseorang sebagai sikap berbuat

baik kepada pimpinan atau menjaga nama baik pimpinannya di

antaranya, dengan menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab,

loyalitas terhadap pekerjaan, saling menghormati, tidak menjelek-

jelekkan antar sesama atau menjelekkan pimpinan itu sendiri.

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 pemimpin.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Essay sebagai tugas Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian pimpinan atau atasan!

2. Bagaimanakah cara kita bersikap terhadap seorang atasan atau

pimpinan!

3. Uraiakan secara jelas sikap seorang pemimpin yang tidak wajib

untuk kita taati!
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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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang muamlah.

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 bathin yang biasa

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

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

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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
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kepada atasan, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema delapan

dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada alam sekitar dan tumbuhan.

A. Pendahuluan

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 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.

Al-Qur’an telah mengingatkan manusia bahwa segala kerusakan yang

ada didunia ini akibat dari perbuatan manusia. Manusia serakah yang hanya

mementingkan kepentingan dirinya demi mendapatkan kenikmatan dunia.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian akhlak kepada alam sekitar,

hal-hal yang seharusnya dilakukan agar lingkungan kita selalu bersih dan

hijau serta kewajiban kita untuk tidak membuang sampah sembarang serta

dampak sampah bagi kehidupan manusia.

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 pengertian akhlak kepada alam sekitar.

2. Menerangkan secara tuntas cara mewujudkan lingkungan kita yang

hijau, bersih dan bebas dari sampah.

3. Memahami dampak sampah bagi kehidupan manusia jika tidak

dikelola dengan baik.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “akhlak kepada alam sekitar”.

3. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.
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2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam

modul ini secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah

selanjutnya adalah menanyakan kunci jawaban kepada guru

pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru

pembimbing atau seseorang yang dianggap mampu dan

menguasai materi kegiatan yang dibahas.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

1. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran.

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

2. 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.

1. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan.
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e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

2. Setelah Pembelajaran

1. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

seorang individu lain atau masyarakat secara luas.

G. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa untuk dapat

memahami pengertian akhlak kepada alam sekitar, memahami bagaimana

cara kita menciptakan lingkungan yang bersih, hijau serta bebas dari

sampah yang dapat mendatangkan penyakit, serta siswa diharapkan

mampu memahami tata cara mengelola sampah yang baik, setelah semua

isi materi dipahami dengan tuntas, siswa diharapkan juga agar mampu

menarik kesimpulan sendiri serta dapat mengambil pelajaran berharga

serta nilai-nilai positif yang selanjutnya dapat diaplikasikan dalam

kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-8

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA ALAM SEKITAR

A. Melakukan Sanitasi Lingkungan

Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Qur’an terhadap lingkungan

bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut

adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan interaksi manusia

terhadap alam lingkungannya. Kekhalifahan mengandung arti pengayom,

pemeliharaan, dan pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan

penciptanya.

Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah ditunjukkan kepada

penciptaan suasana yang baik, serta pemeliharaan lingkungan agar tetap

membawa kesegaran, kenyamanan hidup, tanpa membuat kerusakan dan

polusi sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu

sendiri.

Agama Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh dimensi

hubungan manusia dengan alam lingkungan. Islam mengajarkan dan

menetapkan prinsip-prinsip atau konsep dasar akhlak bagi manusia tentang

bagaimana bersikap terhadap alam lingkungannya. Ini merupakan wujud

kesempunaan Islam dan salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang Allah

yang tidak terbatas.

Prinsip Islam selalu menyeimbangkan semua hal dalam kehidupan

manusia. Islam tidak mengizinkan manusia untuk lebih atau hanya

memperhatikan satu sisi namun menghabiskan sisi yang lain bahkan

menghancurkannya. Begitu juga hubungannya dengan alam lingkungan

sekitar, ajaran Islam sangat mengedepankan agar manusia senantiasa

menjaga serta memelihara lingkungannya dari kehancuran, pencemaran
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dan lain sebagainya, jika konsep ini tidak dijaga oleh manusia justeru akan

berpengaruh terhadap manusia itu sendiri, lingkungan yang tidak bersih

akan mudah munculnya wabah penyakit.

Lingkungan yang kotor yang ditandai adanya tumpukan sampah,

aliran limbah yang atau air buangan tidak pada tempatnya akan

mendatangkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Semua penyakit yang

berhubungan dengan air sebenarnya berkaitan dengan pembuangan limbah

manusia secara amburadul. Akibat dari semua itu terjadilah pencemaran air

yang setiap hari dikonsumsi oleh manusia untuk semua kebutuhannya, di

samping itu juga berdampak terhadap polusi udara di mana kita tahu

bahwa udara yang bersih merupakan satu kebutuhan pokok bagi

kelangsungan kehidupan manusia.

Sungguh, nikmat udara merupakan suatu nikmat yang sangat besar.

Dengan demikian, manusia dituntut untuk memanfaatkannya sesuai

dengan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, dengan

melestarikannya bukan dengan mencemarinya dan merusaknya, yang akan

membawa mudharat bagi dirinya dan makhluk ciptaan Allah SWT yang

lain.

Begitu halnya dengan air, air merupakan sumber kekayaan lain yang

sangat penting untuk dijaga, air merupakan sumber kehidupan bagi

manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah berfirman dalam surah Al-

Anbiya’ ayat 21:

°4 U	��àTÅk Vc�%��<R \I°��XÄ]C °K%¨º ×q )]��×1ÉFWDTÈn¦�<Äc§«ª¨
Artinya: “Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi, yang dapat

menghidupkan (orang-orang mati)”.

Pada hakekatnya, air adalah kekayaan yang mahal dan sangat

berharga. Akan tetapi karena Allah menyediakannya di laut, sungai bahkan
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hujan secara gratis, manusia seringkali tidak menghargai air sebagaimana

mestinya. Namun satu hal penting yang layak direnungkan, bahwa air

bukanlah komoditas yang bisa tumbuh dan berkembang. Ia tidak sama

dengan kekayaan nabati atau hewani yang lain, oleh sebab itu manusia

wajib menjaga dan melestarikan kekayaan yang amat berharga ini. Jangan

sekali-kali melakukan tindakan-tindakan kontra produktif, yaitu dengan

cara mencemarinya, merusak sumbernya dan lain-lain.

B. Menggalakkan Reboisasi

Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah

perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi

Muhammad SAW menggolongkan orang-orang yang menanam pohon

sebagai shadaqah. Hal ini diungkapkan secara tegas dalam dalam hadits

Rasulullah saw, yang berbunyi :

ٌر أَ قَاَل َرُسوُل اللَِّ … ُ طَيـْ ْ ُمْسِلٍم يـَْغِرُس َغْرًسا َأْو يـَْزرَُع َزْرًعا فـََيْأُكُل ِمْ ْو َما ِم
ِ َصَدَقةٌ  ُ ِب ِيَمٌة ِإالَّ َكاَن َل َْساٌن َأْو َب ِإ

Artinya : “…. Rasulullah saw bersabda : tidaklah seorang muslim menanam
tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan,
kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sadaqah”. (HR. al-Bukhari dan
Muslim dari Anas).

Sementara dalam al-Qur’an Allah SWT juga menegaskan di surah Al-
An’an ayat 99:

XS ÉF XTÝs°�����W$ Ws5U	]C°%°Ä ��\- �����=Ä ��W%�R<ÕBWm Ø\U
 VÙ�°O ¯�_1�W�W5©G# Å�	Ä Ô³[�

�R<ÕBWm Ø\U
 VÙÈOØ<°%�<n¦ \̧\ÀNm Ùc~8ÈO Ø<°%�]� \O�;� ¦�� XnW, v%]C°%XT©#Øb�=���C°%

�\I °È Ú V»¸D� XS Ø=°�¸R Xj°5� \j�0� �<\BXTÕC°K%�!�R<ÕÃ U	WDS È* Øc�s��� XTWD��%um��� XT�;Ī� R.Õ�Ä%
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Xn×m[Î XT Ō�� W�W) Ä%��� àT Äm¾À5���r Q� ¯�à�®Pm \- U2�� Vl ¯�Wm \- Ù2 U	à�°O °È Ø=Wc XT��D ¯�r̄Û×1 Å�°��Vl�0� Wc 8[

�4×S V� °L�WDSÄ=°%ØU Äc§²²¨
Artinya: “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami

keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami

keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari

mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun

anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan

yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan

(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian

itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

Ada dua pertimbangan mendasar dari upaya penghijauan ini, yaitu :

a. Pertimbangan manfaat, sebagaimana disebutkan dalam al-qur’an di

surah ‘Abasa ayat 24-32:

m ¾À=XkÚ VÙÀC� _�50_���r Q�̄�à�°O °%�\È V»§«¨��5U	�X=×�W�_�XÄ ��\- Ù����]�_�§«®¨�1 É2

�X=Ù� V� [�Xº ×q )]���[� [�§«¯¨�X=Ø.W��5U
 VÙ�SMn °Ù�]�\O§«°¨�;� X=°Ã XT�;�Õ² V�XT

§«±¨�<5S È* Øc \wXT9ZÙcZ8 XT§«²¨W�®� �� \i WPXT�;� Ú ÅÑ§¬©¨<R \I ¦�� VÙXT�̂� U	XT§¬ª¨

�;È� W* �%×�Å���×�Å�°-� \È Ø5/] XT§¬«¨
Artinya: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),

kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami

tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun

dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-
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rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang

ternakmu”. Q.S Abasa ayat 24-32.

b. Pertimbangan keindahan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an

surah al-Naml ayat 60.

ÕC�%U	W�Q \]°1�XS�\- �����Xº ×q )]�� XTW$ Ws5U	XT1Á� V�|¦ °K%°Ä ��\- �����=Ä ��W%

�X=Ø) X��5U
 VÙ�°O ¯�W�®� �� \i WP|9� Vl�R\HÕI W���%|E� ��Ô2Å�V�D U	��SÈ* ¯� �A É"

��\F Wm \H[��¸O�V�°Ä U	\Ì�%�� ���×#W�×1 ÉF¸3×S V�WDS Å�°i ØÈ Wc§¯©¨
Artinya: “Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan

yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan

air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali

tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah

ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang

yang menyimpang (dari kebenaran)”.

Anjuran manusia untuk senantiasa melakukan penghijauan dengan cara

menanam beragam tanam tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan hidup

manusia itu sendiri, terhindar dari banjir, menghasilkan udara yang bersih

bahkan terciptanya lingkungan yang indah dan segar. Sikap Islam dalam

memperhatikan alam lingkungan bertujuan demi kebaikan manusia baik di

dunia maupun di akhirat sesuai dengan prinsip berikut ini:

1. Prinsip pertama,

Bahwa disisi Allah manusia adalah makhluk yang mulia. Allah telah

menundukkan semua yang ada dilangit dan dibumi untuk memudahkan

manusia. Allah berfirman: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak

Adam,kami angkut mereka didaratan dan dilautan,kami beri mereka rizqi dari

yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas

kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan” (Q.S Al-Israa:70).
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Kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah bentuk yang

indah, kemampuan untuk berbicara, free will, dan kemampuan berjalan

dimuka bumi, di udara, dan di lautan dengan berbagai bentuk kendaraan.

Disamping itu, mereka juga mendapatkan anugerah rizqi yang berlimpah

berupa makanan yang lezat dan baik. Di tambah lagi keutamaan akal,

pikiran, wahyu, Rasul, dan lainnya, serta kemuliaan dan karomah jika taat

kepada Allah.

2. Prinsip kedua

Manusia dituntut untuk memakmurkan dan melestarikan bumi. Hal ini

dapat terimplementasi dalam beberapa hal sebagai berikut, Belajar,

mencari ilmu dan mengajar. Menunaikan amar ma’ruf nahi munkar.

Berjihad dijalan Allah dengan tujuan agar ajaran Allah tetap jaya.

Mematuhi konsep dan aturan Islam dalam kehidupan yang merupakan

bentuk ibadah kepada Allah, serta mengikuti prinsip musyawarah,

keadilan, menolak kerugian, serta mewujudkan kemaslahatan.

3. Prinsip ketiga

Manusia dituntut untuk berfikir dan merenungkan apa yang ada dilangit

dan apa yang ada bumi. Hal ini bertujuan agar kehidupan mereka menjadi

lebih baik dengan memanfaatkan yang ada di sekelilingnya, serta lebih

dapat mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh ridho-Nya.

Akan tetapi, dalam menggunakan akal, pikiran, dan dalam

perenungannya, manusia tidak boleh melampaui apa yang telah

digariskan oleh Allah.

3. Prinsip keempat

Manusia dituntut untuk menghiasi diri mereka dengan keutamaan-

keutamaan, meninggalkan hal-hal yang tercela dan berinteraksi dengan

baik antar sesama manusia dan lingkungannya.



101

4. Prinsip kelima

Interaksi manusia dengan alam lingkungan bukanlah sebuah konflik

ataupun peperangan. Akan tetapi, interaksi manusia dengan alam

lingkungan adalah ketundukan alam untuk membantu manusia dengan

tetap menjaga keseimbangan yang menempatkan manusia dan alam

lingkungn pada posisinya masing-masing.

5. Prinsip keenam

Ajaran Islam telah memberikan kebebasan kepada umat manusia dalam

berakidah, beribadah, mengungkapkan pendapat, bekerja dan mencari

bekal hidup, serta kebebasan-kebebasan lain yang sangat mereka

butuhkan dalam kehidupan.

Prinsip-prinsip dasar diatas jika dilaksanakan dapat mewujudkan

kebaikan dan kebahagiaan bagi manusia. Karena prinsip-prinsip dan

nilai-nilai dasar akhlak dalam Islam berasal dari Allah SWT, sehingga

tidak mengherankan jika prinsip-prinsip dan nilai-nilai tersebut sesuai

bagi kehidupan manusia, baik didunia maupun diakhirat.

C. Membuang Sampah pada Tempatnya

Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil

aktivitas manusia yang lain maupun proses alam yang belum memiliki nilai

ekonomis. Jika sampah yang begitu banyak dihasilkan oleh rumah tangga,

industry dibiarkan menyebar tanpa adanya pengendalian yang bagus,

maka sampah itu akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia.

Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh maraknya

penyebaran sampah sembarang yaitu sebagai berikut:

1. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang

berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur

air minum. Penyakit demam berdarah (haemorhagic fever) dapat juga
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meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya

kurang memadai.

2. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).

3. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu

contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita

(taenia). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang

ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya memberikan

dampak negatif terhadap kesehatan, namun juga berpengaruh terhadap

keindahan suatu daerah atau lingkungan. Dampak terhadap lingkungan

dimana cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau

sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati

sehingga beberapa spesies akan lenyap. Penguraian sampah yang dibuang

ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas-cair organik, seperti

metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat

meledak.

Sementara itu dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi terlihat,

dimana pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk

lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Memberikan

dampak negatif terhadap kepariwisataan.

Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu

dilakukan alternatif pengolahan yang benar. Di samping secara terus

menerus dilakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak

semberangan membuang sampah, bahkan di era sekarang sampah yang

sebelumnya dianggap barang buangan yang tidak bermanfaat, justeru

dengan munculnya alat-alat teknologi modern, sampah telah berubah

menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia ketika dikelola

dan didaur ulang menggunakan mesin-mesin canggih.
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D. Rangkuman

1. Sanitasi lingkungan upaya yang dilakukan oleh masyarakat

menciptakan lingkungan yang bersih, bersih dari semua kotoran,

limbah dan tidak terjadi pencemaran terhadap udara atau air

karena kedua sumber itu kebutuhan inti bagi kelangsungan hidup

manusia.

2. Allah telah menciptakan alam beserta isinya untuk kelangsungan

hidup umat manusia, semua isi yang terdapat di dalamnya

dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia, karena itu Allah

memerintahkan manusia untuk memelihara alam atau lingkungan

dari kerusakan, salah satu yang wajib dilakukan manusia adalah

menanam pohon, tumbuhan-tumbuhan serta tidak melakukan

penebangan liar yang berakibat terhadap hancurnya alam itu

sendiri.

3. Allah dan Rasulullah memerintahkan kita agar senantiasa menjaga

kebersihan lingkungan, tidak mencemari lingkungan dengan

tumpukan sampah yang juga dihasilkan oleh manusia itu sendiri,

namun dianjurkan kepada kita untuk membuang sampah pada

tempat yang disediakan bahkan sangat dianjurkan agar dapat

mengelola sampah dengan baik.

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 sekitar.

3. Psikomotorik dengan simulasi.
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F. Evaluasi

Essay sebagai tugas Individu atau tugas kelompok!

1. Apa yang anda pahami dengan pengertian akhlak kepada alam

sekitar!

2. Sejauhmana dampak lingkungan yang kotor terhadap kehidupan

manusia!

3. Mengapa umat manusia dianjurkan untuk memelihara dan menjaga

alam sekitar!

4. Hal-hal apa sajakah yang dapat dilakukan oleh manusia supaya

lingkungan dan alam sekitarnya selalu hijau, bersih dan sehat!
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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 menyeluruh. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua sisi kehidupan manusia dan dapat menjawab segala

zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam,

terdapat empat bidang penting, yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang muamlah.

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 bathin yang biasa

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

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

yang dibenci oleh Allah disebut dengan 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
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kepada atasan, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang. Tema

sembilan dari bagian ini adalah tentang akhlak kepada binatang.

A. Pendahuluan

Hewan atau binatang merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan

untuk melengkapi kehidupan manusia. Manusia bisa mendapat berbagai

manfaat darinya. Binatang juga makhluk Allah SWT yang diberikan nyawa

dan mempunyai perasaan, hanya saja ia tidak memiliki akal fikiran seperti

manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah Allah SWT di muka bumi.

Oleh karenanya, kita harus memperhatikan adab kepada hewan

sebagaimana telah diatur oleh agama.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian akhlak kepada

binatang, tidak menelantarkan binatang serta tidak mengekploitasi

binatang, sebagaimana kita tahu binatang juga makhluk Allah yang punya

hak sama seperti halnya kita manusia.

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 pengertian akhlak kepada binatang.

2. Menyebutkan serta menjelaskan adab-adab manusia kepada binatang.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK dikhususkan untuk kelas-2, dan bila

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 (satu) kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “Akhlak kepada binatang”.

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

secara sempurna dan tuntas.

3. Setelah mengerjakan secara sempurna dan tuntas, langkah selanjutnya

adalah tanyakan kunci jawaban kepada guru.

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

dengan teman anda atau menanyakan kepada guru pembimbing atau

seseorang yang dianggap mampu dan menguasai materi kegiatan yang

dibahas.
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5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan yang dibahas, maka

ulangi kembali langkah-langkah tersebut dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

1. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran.

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

2. 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.

1. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

2. Setelah Pembelajaran

1. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

seorang individu lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa untuk dapat

memahami pengertian akhlak kepada binatang, cara manusia
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memperlakukan dan tidak mengekploitasi binatang secara serampangan,

setelah siswa tuntas mempelajari dan benar-benar paham dengan isi

materinya, diharapkan siswa dapat menarik kesimpulan serta dapat

mengambil pelajaran atau nilai-nilai positif dari materi pelajaran tersebut

untuk selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJAR KE-9

TEMA PELAJARAN TENTANG AKHLAK KEPADA BINATANG

A. Tidak Menelantarkan Binatang

Hewan atau binatang adalah makhluk Allah, manusia juga makhluk

Allah, oleh karena itu dengan sesama makhluk Allah kita harus menjaga

dan tidak memperlakukan binatang secara semena-mena kendatipun

binatang diciptakan oleh tidak dibekali akal sepertihalnya manusia.

Adapun adab atau etika kita kepada binatang adalah sebagai berikut.

1. Memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus,

sebab Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, yang

artinya: “Pada setiap yang mempunyai hati yang basah (hewan) itu terdapat

pahala (dalam berbuat baik kepadaNya)” (H.R. Al-Bukhari).

2. Menyenangkannya di saat menyembelih atau membunuhnya, karena

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” (H.R. Muslim).

3. Tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun, atau dengan

membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu

yang ia tidak mampu, menyiksanya atau membakarnya, sebagaimana

sabda Rasulullah SAW yang artinya. “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
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tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula ia

membiarkannya memakan serangga di bumi” (H.R. Al-Bukhari).

4. Boleh membunuh hewan yang mengganggu, seperti anjing buas,

serigala, ular, kalajengking, tikus dan lain-lainnya, ini juga ditegaskan

dalam sabda Rasulullah SAW, ”Ada lima macam hewan fasik yang boleh

dibunuh di waktu halal (tidak ihram) dan di waktu ihram, yaitu ular, burung

gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas dan rajawali”

(H.R. Muslim).

Itulah sederet adab atau etika yang selalu dipelihara oleh seorang

muslim terhadap hewan karena taat kepada Allah dan Rasulnya,

sebagai pengamalan terhadap ajaran yang diperintahkan oleh syari’at

Islam, syari’at yang penuh rahmat, sayari’at yang serat dengan kebaikan

bagi segenap makhluk, manusia ataupun hewan.

B. Tidak Mengeksploitasi Binatang

Agama Islam mengajarkan kita untuk beradab secara Islami terhadap

binatang. Bahkan, Rasulullah SAW secara tegas melarang kita menyiksa

binatang ataupun memperlakukan binatang dengan semena-mena. Islam

melarang perbuatan dzalim. Dan kedzaliman itu bisa terjadi tidak hanya

kepada manusia, namun juga kepada hewan. Islam tidak membolehkan

menyiksa binatang dengan cara apa pun, membuatnya kelaparan,

memukulnya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu,

mengikatnya, memotongnya dengan cara-cara yang tidak ma’ruf, bahkan

menyiksanya dengan benda tumpul, menyentrumnya dengan sengatan

listrik atau membakarnya.

Sementara Allah SWT senantiasa memberi rezki pada setiap makhluk-

Nya. Maka Allah pulalah yang berhak menghidupkan dan mematikan

makhluk-Nya. Namun hanya orang dzalimlah yang senantiasa mendahului
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kehendak Allah dengan menyiksa binatang tersebut. Larangan manusia

memperlakukan binatang diluar batas yang telah ditetapkan Allah dan

Rasul-Nya, karena Allah menciptakan binatang semuanya bermanfaat dan

tidak sia-sia.

Oleh sebab itu manusia disuruh mengambil manfaat dengan apa yang

telah Allah ciptakan untuknya di dunia, namun manusia tidak

memperlakukan ciptaan Allah itu dengan semena-mena atau

mengekploitasi mereka diluar batas-batas yang ditentukan Allah. Allah

menegaskan firman-Nya dalam Al-Qur’an di banyak surah yaitu:

]2� \È Ø5)] �� XT�\I V� Q \\�×1 Á� V��\Ij °Ù·Ä Õ�°jÀÌ °Ý�R<W%XT�\I Ø<°%XTWDS É Á�Ú
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Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu;

padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan

sebahagiannya kamu makan”.
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Artinya: “Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak

sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang

memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih

lagi Maha Penyayang”.
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Artinya: “Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan

apa yang kamu tidak mengetahuinya”.

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jelaslah bahwa makhluk

yang diciptakan oleh memberikan manfaat bagi kehidupan manusia,

namun manusia harus mencamkan bahwa keberadaan makhluk Allah itu

yang telah memberikan manfaat bagi kehidupannya, namun manusia tetap

wajib menjaga hak-hak binatang. Banyak kisah yang abadikan oleh Allah

dalam al-Qur’an, bagaimana para Nabi dan Rasul Allah memperlakukan

binatang, misalnya kisah Nabi Sulaiman as yang terdapat di surah An-

Naml ayat 16-19.

\A ®q XTXTÀC� \- ÙjQ Ày\j�ÄT� \j�W$�V�XT�\I vc U
 �� WcÃ���=����R<Õ- °M ÄÆW�°¼=W%¯n×m�¼����X=o°"T Ê	XT

C°%©G# Å� Ä Ô³[���D ¯�� [k� \FXSÈN P�Ä#Õ² [Ý Ù���ÀÛǕ�À- Ù���§ª¯¨Xn¦�ÄOXT]C� \- ÙkQ ¾�°�

�ÈPÀjSÄ=ÄB]C°%¨FCªHÙ���¥�50_�� XT¯n×m�¼��� XTÕ0ÀI VÙWDS ÄÃ \wS Äc§ª°¨�³�/\O�� Vl ¯��� ×S V"U	

�r Q" WÃ°j�XT©# Õ- �<���Õ0V��V�¸
V�Õ- W5�\I vc U
 ��WcÄ# Õ- �<�����SÉ Å\Øj ��×1 Á� X=¦�� _�W%�Y

×1 Å��=\- °¼ÙVVfÀC� \- ÙjQ Ày�ÈPÀjSÄ=ÄBXTÔ2ÉF XT�YWDT ÄmÄÈ Õ�Rd§ª±¨]2��W� W* VÙ� <�°O�_ª

C°K%�\I °�×S V�W$�V�XTªD!XqÜ³®B ÕÃ ¯wØT U	ØD U	Wm Å�Õ�U	|^ W) \- ØÈ °5Ü³ª/����_0Õ- \È Ø5U	�r Q" WÃ

�r Q" WÃXT�tW�̄��XTØD U	XT�#X+ÚÅ U	�=Ū � _�ÈO�_ª×m V"³®B Ú ¦\Øj U	XT\�°* S+ÕSWm ¯�r ¯Û[�°j�W�°Ã

|ÚÜ¦Ū � �¡���§ª²¨
Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai

manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami
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diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia

yang nyata". Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin,

manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).

Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut:

Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak

diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari";

Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) Perkataan semut

itu. dan Dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap

mensyukuri nikmat mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan

kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang

Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam

golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".

Dikisahkan bahwa kemudian Sulaiman dan tentaranya berhenti agar

para semut masuk ke dalam sarangnya, karena beliau tak ingin menginjak

seekorpun agar tidak melukai semut-semut itu.

C. Rangkuman

1. Akhlak kepada binatang sebagai makhluk adalah sikap atau tata cara

seseorang memperlakukan binatang dengan baik, tidak menyiksanya,

tidak membuat mereka lapar jika saja manusia memelihara mereka

sebagai binatang peliharaan.

2. Allah menciptakan binatang tentunya sebagai ciptaan yang tidak sia-

sia, binatang yang hidup berdampingan dengan manusia banyak

memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri, sepertihalnya lembu,

kerbau, kuda dan binatang-binatang peliharaan yang lain. Namun

manusia harus memperlakukan binatang tersebut dengan baik, dan

tidak berlebihan memanfaat jasa mereka untuk keperluan manusia

dengan mengabaikan hak-haknya, seperti hak memperoleh makanan,
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hak memperoleh istirhat bahkan hak memperoleh kandang yang

layak.

D. 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 berkenaan

dengan akhlak kepada binatang.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

E. Evaluasi

Essay sebagai tugas Individu atau tugas kelompok!

1. Jelaskan yang di maksud dengan akhlak terhadap binatang.

2. Terangkan adab atau sikap manusia dalam memperlakukan

binatang, baik binatang itu sebagai peliharaannya atau binatang

yang hidup bebas di alam liar.

3. Mengapa manusia dilarang mengekploitasi binatang di luar batas

yang ditentukan, jelaskan secara mendetail beserta contoh-

contohnya!
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