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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 ibadah, dalam ranah

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

siswa yaitu kegiatan belajar ke-1 membahas tentang bersuci (thaharah),

kegiatan belajar ke-2 membahas tentang shalat, kegiatan belajar ke-3

membahas tentang shalat sunat, kegiatan belajar ke-4 membahas tentang

puasa sunat, kegiatan belajar ke-5 membahas tentang zakat, kegiatan belajar

ke-6 membahas tentang wakaf, kegiatan belajar ke-7 membahas tentang

hibah, kegiatan belajar ke-8 membahas tentang hadiah dan kegiatan belajar

ke-9 membahas tentang akikah.

Meskipun modul ini telah rampung kami selesaikan, kami menyadari

sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan

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

pihak senantiasa terbuka untuk perbaikan dan kesempurnan modul ini di

masa mendatang.

Banda Aceh, Desember 2017
Penyusun,

Dr. Sri Suyanta, M.Ag
Alwahidi Ilyas, S.Ag. M.Ag
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MODUL KE-1

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

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

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

Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan mampu menjawab

segala perkembangan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an

dan Hadist. Dalam Islam, terdapat empat dimensi penting, yaitu akidah,

akhlak, ibadah, dan muamalah.

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

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

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

yang dibenci oleh Allah disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela).

Ibadah adalah segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan

maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan muamalah

adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara

hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian ketiga ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah ibadah dalam

sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu bersuci (thaharah), shalat, shalat

sunat, puasa sunat, zakat, wakaf, hibah, hadiah dan akikah. Tema yang pertama

dari bagian ini adalah tentang bersuci (thaharah).
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A. Pendahuluan

Dalam sebuah hadits Rasulullah mempertegas bahwasanya kebersihan

adalah sebagian dari iman, ungkapan tersebut menganjurkan kita agar

selalu menjaga kebersihan, Islam sangat memperhatikan kebersihan,

dengan cara mengatur kebersihan baik jasmani maupun rohani. Sebelum

beribadah kepada Allah SWT kita diwajibkan dalam keadaan suci dan

bersih, suci pakaian, tempat, bahkan diri kita pun harus dalam keadaan

bersih dan suci, maka hal ini yang dinamakan “thaharah”

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian thaharah (bersuci),

pengertian mandi dan hal-hal yang diwajibkan seseorang mandi,

pengertian berwudhuk serta hal-hal yang membatalkan wudhuk,

pengertian tayyamum serta hal-hal yang membatalkan tayyamum.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

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

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.

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

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

kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian thaharah (bersuci).

2. Menjelaskan tentang tata cara mandi dan faktor-faktor yang

mewajibkan seseorang untuk mandi.

3. Menjelaskan pengertian wudhuk dan hal-hal yang membatalkan

wudhuk.

4. Menerangkan secara tuntas pengertian tayyamum serta hal-hal yang

membatalkan tayyamum.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila saja modul ini digunakan

dengan tepat akan mempermudah para siswa dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran

dengan tema besar yaitu “thaharah”.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

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

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

ini.

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada

guru pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru

pembimbing atau oang yang dianggap mampu.
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5. Bila anda belum menguasai 75% dari materi kegiatan maka ulangi

kembali langkah-langkah dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar.

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

individu lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa dapat

memahami pengertian thaharah (bersuci) serta materi-materi yang

berkaitan dengan thaharah seperti mandi, faktor yang mewajibkan

seseorang harus mandi, pengertian berwudhuk dan hal-hal yang

membatalkan wudhuk, pengertian tayyamum serta hal-hal yang

membatalkan tayyamum.
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KEGIATAN BELAJAR KE-1

TEMA PELAJARAN TENTANG BERSUCI (TAHARAH)

A. Mandi

Mandi mempunyai dua arti, arti menurut bahasa dan istilah.

menurut bahasa mandi adalah mencucurkan air pada tubuh secara mutlak.

Sedangkan menurut istilah mandi adalah “Mencucurkan atau mengalirkan

air ke seluruh badan dan disertai niat“. Adapun dasar hukum mandi

dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an yaitu disurah An-Nisa’ ayat 43:

�SM {iU
 �� WcWÛÏ °�������S Ä<W%� XÄ�Y��SÈ� Wm Ù� V"QQ�SQ �¡���Ô2È)5U	XT�sWm� V�Ày�³�/\O��SÀ- Q ØÈ V"�W%

WDS Å�S Á� V"�Y XT���Ä<ÄB�Y ¯�sm ¯��WÃ"#k̄� \y�³�/\O��S É ¦�W) ÙÓ V"�D ¯� XT/ ÅÊ<Å��³\¬Ôp �'ØT U	

�r Q" WÃ"m [Ý \yØT U	XÄ ��\B´i WPU	1 Å�<°K%]C°K%¦½®� ��WÓ Ù���ØT U	Ä/ ÅÊÔ�\-� V�XÄ ��_�°K<���×1 Q VÙ��TÀi ¦IU%

=Ä ��W%��S À-�- XkW) VÙ� ;ik°È _��;�®JjV»��SÀU_�Ù%��VÙ×1Å�°FS ÄBÃS ¯�×1 Å�c °iØc U	XT��D ¯��� ��

WD� [�� cS ÁÝ WÃ� �qSÁÝ [Î§¬¨
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang

kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu

ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub,

terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit

atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu

telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka

bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan

tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi Maha Pengampun”.

Ayat ini mengandung perintah untuk mensucikan (bermandi) seluruh

badan, kecuali sesuatu anggota badan yang sulit untuk dibersihkannya
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seperti biji mata, karena dengan membersihkannya justru akan

menimbulkan madharat. Adapun yang menjadi hikmah dari kita

melaksanakan mandi adalah, menjadi halalnya sesuatu yang tadinya haram

dengan sebab kita mengeluarkan hadats, mendapatkan pahala karena

melaksanakan perintah Allah sementara posisi kita dalam keadaan suci dan

bersih.

Dalam ajaran Islam dijelaskan beberapa hal yang mewajibkan mandi

pada seseorang yaitu:

1. Kematian

Kematian adalah terlepasnya ruh dari jasad, ketika kematian itu datang

pada seorang hamba Allah maka berkewajiban memandikan

jenazahnya, terkecuali seseorang itu meninggal karena syahid. Hal ini

sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadist yang mana Nabi

Muhammad SAW berkata, ketika ada seseorang yang terjatuh dari

kendaraannya (kuda) kemudian dia terjatuh dan meninggal, yang

artinya: “Dari Ibnu Abaas ra. telah berkata : Sesungguhnya Nabi Muhammad

SAW telah bersabda : Basuhlah (mandikanlah ) dia dengan air dan bubuk kayu

bidara. Dan kafanilah dia dalam balutan dua baju“. (H.R. Bukhari dan

Muslim).

2. Keluar mani (Sperma)

Keluar air mani atau sperma karena sesuatu sebab, misalnya mimpi

basah bagi remaja baik laki-laki atau perempuan yang sudah aqil baligh.

3. Haid dan Nifas

Apabila seorang wanita telah benar-benar suci dari darah haid dengan

cara meletakan kapas atau menempelkan pembalut lebih dalam pada

kemaluannya, sedangkan kapas dan atau pembalut itu tetap putih,

maka wajib baginya untuk bersuci dengan mandi jinabat.

Hal ini didasarkan atas fiman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah

ayat 222:
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|^ W5S É W� Ô�Rd XT¨CWÃ¨¹j ¦U\- Ù����×# É�XS ÉFs?l U	��SÅ�®tW, ÕÃ ��VÙXÄ ��_�°K<���r ¯Û

¨¹j ¦U\- Ù�����Y XT�CÉFS È� WmÙ� V"�³ �/\OWD ×mÀI Õ¼Wc�� Vl ¯ VÙWD ×m �I V¼V"�¦ÉFSÉ"Ú
 VÙÕC°%

À@ Ùk\OÄ1 Å� Wm W%U	������D ¯��� ��p °VÅfWÛǕ���S�*���p °VÅfXT|ÚÏ m̄FI V¼W) À- Ù���§«««¨
Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh

itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan

diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka,

sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah

mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya

Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang

yang mensucikan diri”.

6. Melahirkan

Apabila seorang wanita melahirkan, maka wajib baginya mandi besar.

Kewajiban mandi ini manakala telah selesai masa nifasnya, karena setelah

melahirkan seorang wanita melalui masa nifas, oleh karena itu wajib bagi

seorang wanita mandi dengan sebab adanya hadats besar agar tidak

terhalang melaksanakan kewajiban seperti shalat dan kewajiban-

kewajiban lainnya.

Anjuran kita harus mandi jika terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan di

atas, karena jika kita keluar hadast besar baik sengaja atau tidak sebelum kita

melakukan mandi untuk menghilangkan hadast besar tersebut, kita dilarang

melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Shalat.

Shalat baik wajib maupun sunah diharamkan bagi orang yang

berhadast besar begitupun sujud syukur dan tilawah.

2. Thawaf; baik thawaf wajib maupun sunnah.

3. Memegang dan atau membawa Al-Qur’an.
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4. Berdiam diri di mesjid.

Setiap orang dalam keadaan hadsat besar diharamkan baginya untuk

diam di mesjid baik dalam keadaan duduk atau berdiri atau bolak balik

atau dalam keadaan apapun, namun diperbolehkan baginya melewati

saja baik punya keperluan ataupun tidak ada.

Adapun dalil yang dikemukakan oleh para ulama adalah mengacu

kepada firman Allah:

�SM {iU
 �� WcWÛÏ °�������SÄ<W%� XÄ�Y��S È� WmÙ� V"QQ�S Q �¡���Ô2È)5U	XT�sWm�V�Ày�³�/\O��SÀ- Q ØÈ V"

�W%WDSÅ�S Á� V"�Y XT���Ä<ÄB�Y ¯�sm̄��WÃ"#k̄� \y�³�/\O��SÉ ¦�W) ÙÓ V"�D ¯� XT/ ÅÊ<Å�

�³\¬Ôp �'ØTU	�r Q"WÃ"m [Ý \yØT U	XÄ ��\B´i WPU	1 Å�<°K%]C°K%¦½®� ��WÓ Ù���ØT U	Ä/ÅÊÔ�\-� V�

XÄ ��_�°K<���×1 Q VÙ��TÀi ¦IU%=Ä ��W%��S À- �- XkW) VÙ�;ik°È _��;�®JjV»��SÀU_�Ù%��VÙ×1 Å�°FSÄBÃS ¯�

×1 Å�c °iØc U	XT��D ¯��� ��WD� [�� cS ÁÝ WÃ� �qSÁÝ [Î§¬¨
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat,

sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang

kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam

keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan

jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat

buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu

tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang

baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha

Pema’af lagi Maha Pengampun”.

Adapun yang menjadi rukun mandi karena hadast besar yaitu,

pertama. Niat untuk mandi karena hadast besar adalah “نويت رفع الحدث االكبر  niat

saya mengangkat hadast besar”. Niat ini wajib disertakan tatkala memulai
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membasuh badan, baik sebelah atas, tengah atau bawah. Kedua.

Menghilangkan najis, hal ini dilakukan manakala memang ada najis pada

tubuh seperti air kencing, wadi, madzi. Ketiga. Meratai seluruh badan

dengan air, maksudnya seluruh badan harus terbasuh dengan air baik

kulitnya, rambut walaupun tebal, kuku, lubang hidung, telinga, kemaluan

wanita yang nampak tatkala berjongkok.

Disamping kita mengenal mandi wajib atau mandi untuk

menghilangkan hadast besar, ada juga mandi yang disunnahkan yaitu:

a. Mandi hari jum’at (mandi ketika hendak melaksanakan shalat jum’at).

Mandi ini disunnahkan bagi kaum laki-laki yang dewasa yang akan

menghadiri shalat jum’at. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad

SAW:

:قَاَل َرُسْوُل اِهللا صلى اهللا عليه سّلم :عن ابن عمر رضي اهللا عنه قَاَل 
ْليَـْغِسْل  )رواه الجماعة(َمْن َجاَء ِمْنُكُم اْلُجْمَعَة فـَ

Artinya : “Dari Ibni Umar r.a berkata : telah bersabda Rasulallah SAW,”

Barang siapa dari salah seorang kalian akan menghadiri shalat jum’at ,

maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu”.

b. Mandi dua shalat hari raya, yakni hari raya idul fitri dan mandi shalat hari

raya qurban atau hari raya haji.

c. Mandi ihram (mandi tatkala seseorang yang akan melaksanakan ihram

haji atau umrah), begitu halnya disunnahkan seseorang mandi tatakala

akan melaksanakan wukuf di Arafah.

d. Mandi shalat dua gerhana (mandi tatkala akan menghadiri shalat

gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan).

e. Mandi setelah seseorang selesai memandikan jenazah.

f. Wanita yang beristihadhah (berdarah di luar waktu haid dan nifas).

Wanita yang sedang istihadhah disunahkan mandi sepertihalnya dia

mandi ketika selesai dari hadast besar untuk melaksanakan shalat lima
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waktu. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah yang artinya:

“Sesungguhnya Umi Habibah beristihadhah, kemudian ia bertanya pada

baginda Rasulallah SAW. Kemudian beliau memerintahkannya untuk mandi,

hingga dia mandi setiap akan melaksanakan shalat”. H.R. Bukhari dan

Muslim.

B. Berwudhu’ dan hal-hal yang membatalkannya

Wudhu’ ( (اْلُوُضْوءُ  merupakan sebuah sunnah (petunjuk) yang berhukum

wajib, ketika seseorang mau melaksanakan shalat hendaknya telah selesai

berwudhuk. Definisi wudhuk bila ditinjau dari sisi syari’at adalah suatu

bentuk peribadatan kepada Allah dengan mencuci anggota tubuh tertentu

dengan tata cara yang khusus yaitu wajah, tangan kepala dan kaki.

Sementara yang menjadi persyaratan dan hukum wudhuk ditemukan

penegasannya dalam firman Allah di surah al-Maidah ayat 6.

�SM {iU
 �� Wc|ÚÏ°������� ßS Ä<W%� XÄ� Vl ¯�Ô2È) Õ- É�rQ� ¯�®Q�S Q �¡�����SÉ ¦�ÙÎ ��VÙ×1 Å�\FS ÄBÄT

×1 Å�Wc °iØc U	XTr Q� ¯�©�°Ù�Wm \- Ù�����S ÀU_�Ù%�� XT×1 Å�¦yT ÃÄ Äm̄�×1 Á� Q ÄB×q U	XTr Q� ¯�©ÛØÜW� ØÈ V�Ù����

D ¯� XT×1 È*=Å��;� Ä=ÄB��T Äm �I�»��VÙ�D ¯�XT1 È*<Å��³\¬Ôp �'ØT U	�r Q" WÃ"m[Ý \yØT U	XÄ �� \C´i WPU	

1 Å�<°K%]C°K%¦½®� ��WÓ Ù���ØT U	Ä0È* Ô�\-� V�XÄ ��_�°K<���×1 Q VÙ��T Ài¦IU%=Ä ��W%��SÀ- �- XkW) VÙ� ;ik°È _�

�;� ®JjV»��S ÀU_�Ù%��VÙ×1 Á� °FSÄBÃS ¯�1 Å�c°i Øc U	XTÈO Ø<°K%��W%Àicm Äc�� ���# \È ÕHXj°�

1 Á�ÙkQ WÆÕC°K%�NWm \OC¦�� V�XTÀicm Äc×1 Å� Wm̄FI V¼Äj°��1 °* Äj°�XT�ÈO W* \- ØÈ°5×1 Å�ÙkQ WÆ

×1 Á�� \È V�|ET Äm Å�Õ�Q#§¯¨
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak

mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai
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dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan

kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit

atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau

menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan

tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi

Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya

bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Selain ayat di atas, Rasulullah SAW juga bersabda yang berkaitan

dengan pensyari’atan wudhuk bagi umat Islam.

َال يـَْقَبُل اهللاُ َصَالَة َأَحدُِكْم ِإَذا َأْحَدَث َحتَّى يـَتَـَوضََّئا
Artinya: “Allah tidak akan menerima shalat salah seorang dari kalian, jika

ia berhadats hingga ia berwudhuk.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). Sabda

Rasulullah selanjutnya:

َال يـَْقَبُل اهللاُ َصَالًة ِبغَْيِر ُطُهْوٍر َوالَ َصَدَقًة ِمْن ُغُلْولٍ 
Artinya: “Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan Dia tidak

menerima sedekah dari hasil ghulul (mencuri harta rampasan perang

sebelum dibagi).” (H.R. Muslim).

Adapun hal-hal yang perlu diketahui sebagai sebab batal atau

hilangnya wudhuk seseorang adalah:

1. Menunaikan hadast besar atau hadast kecil (buang air kecil atau BAB).

Abu Hurairah ra. Berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

َال يـَْقَبُل اهللاُ َصَالَة َأَحدُِكْم، ِإَذا َأْحَدَث، َحتَّى يـَتَـَوضَّأَ 
Artinya: “Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian jika ia

berhadats sampai ia berwudhuk.” (H.R. Al-Bukhari).

Hadits ini menunjukkan bahwa hadats kecil ataupun besar merupakan

pembatal wudhuk dan shalat seseorang.
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2. Keluar angin dari dubur (kentut) juga membatalkan wudhuk, sehingga

bila seseorang shalat lalu kentut, maka ia harus membatalkan shalatnya

dan berwudhuk kembali lalu mengulangi shalatnya dari awal. Abdullah

bin Zaid bin ‘Ashim Al-Mazini ra., berkata: “Diadukan kepada

Rasulullah SAW tentang seseorang yang menyangka dirinya kentut

ketika ia sedang mengerjakan shalat. Maka Rasulullah bersabda:

َحتَّى َيْسَمَع َصْوتًا َأْو َيِجَد رِْيًحاَال يـَْنَصِرفْ 
Artinya: “Jangan ia berpaling (membatalkan shalatnya) sampai ia

mendengar bunyi kentut (angin) tersebut atau mencium baunya.” (H.R.

Bukhari dan Muslim)

3. Keluar madzi termasuk juga pembatal wudhuk sebagaimana

ditunjukkan dalam hadits Ali bin Abi Thalib ra, Ali berkata: “Aku

seorang yang banyak mengeluarkan madzi, namun aku malu untuk

bertanya langsung kepada Rasullah SAW karena keberadaan putrinya

(Fathimah radhiallahu ‘anha) yang menjadi istriku. Maka akupun

meminta Miqdad Ibnul Aswad ra., untuk menanyakannya kepada

Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menjawab:

يـَْغِسُل ذََكَرُه َويـَتَـَوضَّأُ 
Artinya: “Hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudhuk.” (H.R.

Bukhari dan Muslim).

4. Keluar darah haid dan nifas, darah haid dan nifas yang keluar dari

kemaluan (farji) seorang wanita adalah hadats besar yang karenanya

membatalkan wudhuk bagi wanita yang bersangkutan.

5. Keluar mani, seseorang yang keluar maninya wajib baginya mandi,

tidak cukup hanya berwudhuk, karena dengan keluarnya mani

seseorang, maka dia dihukumi dalam keadaan junub atau janabah yang

berarti dia telah berhadats besar. Berbeda dengan kencing, BAB, keluar
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angin atau keluar madzi yang merupakan hadats kecil sehingga

dicukupkan dengan wudhuk.

C. Tayyamum dan hal-hal yang membatalkannya

Tayyamum adalah pengganti wudhuk atau mandi wajib yang tadi

seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah

atau debu yang bersih. Adapun yang boleh dijadikan alat tayyamum adalah

tanah suci yang ada debunya, dan dilarang melakukan tayyamum dengan

tanah berlumpur atau bernajis.

Orang yang melakukan tayyamum kemudian melaksanakan shalat, dan

bila saja seseorang itu telah memperoleh air dan dia telah selesai

melaksanakan shalat maka tidak wajib bagi untuk mengulangi shalatnya.

Namun untuk menghilangkan hadast seseorang harus tetap mengutamakan

air dari pada tayyamum. Tayyamum untuk hadast hanya bersifat sementara

dan darurat hingga seseorang itu menemukan air.

Adapun yang menjadi sebab seseorang melaksanakan tayyamum adalah

sebagai berikut:

1. Dalam posisi perjalanan jauh sementara tidak ada air musta’mal yang bisa

digunakan.

2. Air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit.

3. Telah berusaha mencari air tapi tidak diketemukan.

4. Air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemudharatan.

5. Air yang ada hanya untuk minum.

6. Air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat seseorang dari

kewajiban menunaikan shalatnya.

7. Pada sumber air yang ada memiliki bahaya.

8. Sakit dan tidak boleh terkena air.

Sementara yang menjadi syarat sahnya seseorang bertayyamum sebagai

berikut:
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1. Telah masuk waktu shalat.

2. Memakai tanah berdebu yang bersih dari najis dan kotoran.

3. Memenuhi alasan atau sebab melakukan tayyamum.

4. Sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak diketemukan.

5. Tidak dalam kondisi haid maupun nifas bagi seorang perempuan.

6. Menghilangkan najis yang yang melekat pada tubuh.

Sama seperti halnya ketika seseorang berwudhuk dengan menggunakan

air, beberapa pekerjaan di dalam wudhuk adalah sunnah, begitu juga dengan

tayyamum hal-hal yang masuk dalam kategori sunnah adalah:

1. Menghadap ke arah kiblat.

2. Membaca do’a ketika selesai tayyamum.

3. Mendahulukan kanan dari pada kiri.

4. Meniup debu yang ada di telapak tangan.

5. Menggosok sela jari setelah menyapu tangan hingga siku.

Adapun yang menjadi rukun dan tata cara pelaksanaan tayyamum
adalah:

1. Niat Tayyamum.

2. Menyapu muka dengan debu atau tanah.

3. Menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku.

Tata cara melaksanakan tayyamum adalah:

1. Membaca basmalah

2. Renggangkan jari-jemari, tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga debu

melekat.

3. Angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu

yang menempel, tetapi tiup ke arah berlainan dari sumber debu tadi.

4. Niat tayamum : Nawaytuttayammuma listibaa hatisshalaati fardhallillahi ta'aala

(Saya niat tayyamum untuk diperbolehkan melakukan shalat karena Allah

Ta’ala).

5. Mengusap telapak tangan ke muka secara merata.
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6. Bersihkan debu yang tersisa di telapak tangan.

7. Ambil debu lagi dengan merenggangkan jari-jemari, tempelkan ke debu,

tekan-tekan hingga debumelekat.

8. Angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang

menempel, tetapi tiup ke arah berlainan dari sumber debu tadi.

9. Mengusap debu ke tangan kanan lalu ke tangan kiri.

Sama halnya dengan seseorang yang melaksanakan wudhuk, ketika

seseorang selesai berwudhuk dan karena sebab sesuatu maka wudhuknya

menjadi hilang atau batal, dalam hal tayyamum juga sama karena sesuatu

sebab yang terjadi sehingga setelah seseorang selesai melaksanakan tayyamum

kemudian batal tayyamumnya. Sebab musabab tayyamum seseorang batal

adalah:

1. Segala hal yang dapat membatalkan wudhuk juga membatalkan

tayyamum.

2. Orang yang telah melakukan tayyamum akan batal tayamumnya apabila

mereka melihat atau mendengar adanya percikan air disekitarnya sebelum

melakukan shalat atau ibadah yang mewajibkan kita untuk wudhuk atau

tayyamum.

3. Pada kasus ini terdapat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi

Dari Abu Zar Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya: “tanah itu

cukup bagimu untuk bersuci walau engkau tidak mendapati air sampai sepuluh

tahun. Tetapi bila engkau mendapati air, hendaklah engkau sentuhkan air itu ke

kulitmu”. (Hadis Riwayat Tirmizi).

D. Rangkuman

1. Thaharah atau bersuci merupakan kunci paling utama syarat sahnya

pelaksanaan shalat. Hukum taharah ialah wajib di atas tiap-tiap

mukallaf baik lelaki maupun perempuan. Adapun tujuan thaharah

ialah membolehkan seseorang itu menunaikan shalat dan ibadah-

ibadah yang lain.
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2. Hikmah kita disuruh melakukan thaharah karena semua ibadah yang

kita lakukan merupakan perbuatan menyembah Allah Ta’ala. Oleh

sebab itu saat menghadap Allah posisi kita dalam keadaan suci.

Adapun faedah seseorang melakukan thaharah agar seluruh anggota

badan menjadi bersih, sehat dan jauh dari penyakit, serta suci dari

hadast baik hadast kecil maupun hadast besar.

3. Mandi yaitu mengalirkan air yang suci lagi menyucikan ke seluruh

tubuh hingga rata dengan niat tertentu. Mandi merupakan salah satu

cara untuk bersuci dari hadast besar.

4. Wudhuk yaitu menyucikan sebagian anggota tubuh dengan air yang

suci lagi menyucikan dengan niat tertentu. Wudhuk merupakan salah

satu cara untuk bersuci dari hadas kecil.

5. Tayyamum yaitu mengusap debu tanah yang bebas dari kotoran

(bersih dan suci) pada wajah dan kedua tangan dengan niat

tertentu. Tayyamum ini dilakukan sebagai pengganti air atau karena

sebab tertentu. Tayamum ini merupakan salah satu cara menyucikan

hadas besar atau kecil apabila tidak ada air.

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 bersuci yang sesuai dengan

syara’.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian thaharah dan hal-hal apa saja yang dibicarakan

dalam materi thaharah!
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2. Sebutkan pengertian mandi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi

sebab seseorang diwajibkan mandi!

3. Sebut dan jelaskan pengertian wudhuk dan tata cara kita

berwudhuk!

4. Sebut dan jelaskan pengertian tayyamum dan tata cara kita

bertayyamum!

5. Terangkan sebab-sebab yang membatalkan wudhuk dan tayyamum!
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MODUL KE-2

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

umat manusia melalui Rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi besar 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 Hadist.

Dalam Islam, ada empat bidang penting yang wajib dipelajari dan dipahami

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 hal 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

muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan

dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi

kebutuhannya.

Pada bagian ketiga ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah ibadah dalam

sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu bersuci (thaharah), shalat, shalat

sunat, puasa sunat, zakat, wakaf, hibah, hadiah dan akikah. Tema yang kedua

dari bagian ini adalah tentang shalat.
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A. Pendahuluan

Shalat merupakan kewajiban hamba Allah SWT yang beriman.

Bentuknya adalah serangkaian gerakan dan do’a dengan menghadapkan

wajahnya kepada Yang Maha Pencipta. Shalat merupakan ibadah yang

pertama kali diperhitungkan dan pertama kali dihisab di hari akhir. Di

dalam ibadah shalat ada dua macam bentuk, yaitu: shalat wajib dan shalat

sunat. Shalat wajib adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh masing-

masing orang muslim, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila

tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian shalat, dalil yang

menyatakan tentang wajibnya shalat, syarat sahnya shalat serta penjelasan

tentang shalat 5 waktu serta waktu-waktu yang ditentukan untuk

melaksanakan shalat baik shalat fardhu maupun shalat sunat, disamping

itu juga menjelaskan tentang pengertian adzan serta tata cara azdan dan

lafaz yang diucapkan ketika seseorang melaksanakan azan.

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. Menerangkan dalil tentang kewajiban melaksanakan shalat.

2. Menjelaskan tentang pengertian shalat, tata cara shalat dan hal-hal

yang menjadi sah atau tidak sahnya shalat.

3. Menjelaskan pengertian azan, tata cara melaksanakan azan serta

lafaz yang diucapkan dalam azan.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK 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

shalat.

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.
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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 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

a. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

individu lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para siswa untuk

dapat memahami pengertian shalat, tata cara melaksanakan shalat serta hal-

hal yang dapat membatalkan shalat. Di samping diharapkan juga agar para

siswa mampu menjelaskan tentang pengertian azan, tata cara melaksanakan

azan serta mampu melafazkan azan dengan baik dan benar. Dan yang
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paling penting adalah siswa mampu menerangkan dalil-dalil yang

berkaitan dengan pelaksanaan shalat, waktu shalat baik shalat fardhu

(shalat 5 waktu) maupun shalat sunat.
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KEGIATAN BELAJAR KE-2

TEMA PELAJARAN TENTANG SHALAT

A. Panggilan Shalat (Adzan)

Adzan senantiasa dipahami dengan arti pengumuman, permakluman

atau pemberitahuan. Selain itu adzan juga bermakna seruan atau panggilan.

Secara syari’at, definisi adzan adalah perkataan tertentu yang berguna

untuk memberitahukan kepada segenap kaum mukmin bahwa sudah

masuk waktu shalat yang fardhu. Berkaitan dengan penjelasan adzan ini,

dalam Al-Qur’an Allah menegaskan di surah Al-Maidah ayat 58.

�Vl ¯� XT×1È*Øc\j� W5rQ�̄�®Q�SQ �¡���� \FTÅk Vc�%���;T ÃsÉF�;�°È V� XT�| °̂�� VlÔ2 ÀI�5U
̄�

´4 ×SV��YWDSÉ ª�ØÈ Wc§®±¨
Artinya: “Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat,

mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan, yang demikian itu

adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan

akal”.

Sementara itu, Rasulullah juga bersabda sebagaimana diriwayatkan

oleh Imam Bukhari dan Muslim.

ْليُـَؤذِّْن َلُكْم :َعْن َماِلِك ْبِن اْلُحَوْيِرِث قَاَل  قَاَل لََنا النَِّبيُّ َوِإَذا َحَضَرِت الصََّالُة فـَ
َعةُ  .َأَحدُُكْم َأْخَرَجُه السَّبـْ

Artinya: “Dari Malik bin Huwairits radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah

SAW bersabda kepada kami, ”Bila waktu shalat telah tiba, hendaklah ada

dari kamu yang beradzan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun yang menjadi keutamaan melaksanakan adzan dapat

dijelaskan sebagai berikut:
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1. Adzan memiliki keutamaan yang besar dan jika saja kebanyakan orang

tahu tentang keutamaan pahala yang didapat dari mengumandangkan

Adzan, pastilah orang-orang akan berebutan. Ini didasari pada sabda

Rasulullah SAW:

َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسْوَل اِهللا قَاَل َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما فِي اآلَذاِن َوالصَِّف اَألوَِّل ثُمَّ 
)رواه البخاري وغيره(لَمْ َيِجُدوا ِإالَّ َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه َالْستَـَهُموا 

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah

SAW bersabda, ”Seandainya orang-orang tahu keutamaan adzan dan

berdiri di barisan pertama shalat (shaff), dimana mereka tidak bisa

mendapatkannya kecuali harus mengundi, pastilah mereka

mengundinya di antara mereka.”(H.R. Bukhari).

2. Selain itu, ada keterangan yang menyebutkan bahwa di akhirat nanti,

orang yang mengumandangkan adzan adalah orang yang mendapatkan

keutamaan dan kelebihan. Di dalam hadits yang lain Rasulullah SAW

menyebutkan:

رواه (َن َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناقًا يـَْوَم الِقَياَمِة ِإنَّ الُمَؤذِّنِيْ :َعْن ُمَعاِويََة َأنَّ الّنِبيَّ قَالَ 
).أحمد ومسلم وابن ماجه

Artinya: “Dari Muawiyah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW

bersabda,”Orang yang adzan (muazzin) adalah orang yang paling

panjang lehernya di hari kiamat”. (H.R. Muslim, Ahmad dan Ibnu

Majah).

Selanjutnya kita juga harus memahami bagaimana kedudukan dan

hukum melaksanakan adzan, menurut jumhur ulama melaksanakan adzan

merupakan sunnah muakkadah bagi kaum laki-laki dan pengerjaannya

dilaksanakan di masjid atau ditempat ibadah lain termasuk mushalla untuk

shalat wajib 5 waktu dan juga shalat Jumat.

Sedangkan selain untuk kepentingan pelaksanaan shalat tersebut,

tidak disunnahkan mengumandangkan adzan, misalnya shalat Idul Fithri,
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shalat Idul Adha, shalat tarawih, shalat jenazah, shalat gerhana dan lainnya.

Sebagai gantinya digunakan seruan dengan lafaz “Ash-shalatu jamia’ah”

.(الصالة جامعة) Sebagaimana dijelaskan di dalam hadits Rasulullah seperti

berikut dengan artinya. “Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu ‘anhu

bahwa telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW, maka

kepada orang-orang diserukan : “Ash-shalatu Jami`ah”. (HR. Bukhari dan

Muslim). Bagi seorang muezzin ketika mengumandangkan adzan

hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

1. Hendaklah muadzin suci dari hadast besar dan kecil. Sebagaimana telah

dijelaskan dalam pembahasan hal-hal yang dianjurkan baginya

berwudhuk.

2. Hendaklah ia berdiri menghadap kiblat. Ibnu Mundzir berkata sesuatu

yang telah menjadi ijma’ (kesempatan para ulama) bahwa berdiri ketika

adzan termasuk sunnah Nabi karena suara bisa lebih keras, dan

termasuk sunnah juga ketika adzan menghadap ke arah kiblat, sebab

para muadzin Rasullullah mengumandangkan adzan sambil

menghadap kearah kiblat.

3. Menghadapkan wajah dan lehernya ke sebelah kanan ketika

mengucapkan ‘Hayya ‘alalfalah’ dan ke sebelah kiri ketika mengucapkan,

‘Hayya ‘alal falah’.

4. Memasukkan dua jari ke dalam telinganya, karena ada pernyataan Abu

Juhaifah: “Saya melihat Bilal adzan dan berputar serta mengarahkan

mulut ke sini dan ke sini, sedangkan dua jarinya berada ditelinganya.”

(Shahih Tirmidzi).

5. Mengeraskan suaranya ketika adzan, sebagaimana dijelaskan dalam

sabda Nabi SAW., “Karena sesungguhnya tidaklah akan mendengar sejauh

suara muadzin, baik jin, manusia, adapun sesuatu yang lain, melainkan mereka

akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat.” (Shahih Nasa’i).
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6. Di Anjurkan muazzin mengucapkan, dua kali takbir dalam dekali nafas.

7. Dianjurkan melakukan tarji’. Tarji’ ialah mengulangi bacaan

syahadatain, dua kali pertama dengan suara pelan dan dua kali kedua

dengan suara keras.

8. Dari Abu Mahdzurah r.a. bahwa Rasulullah pernah mengajarinya adzan

ini dengan lafz sebagai berikut:

(2x) اَْكَبر َاهللاُ  اَْكَبر، َاهللاُ 

(2x) ِإالَّاهللاُ  ِاَلهَ  الَ  َانْ  َأْشَهدُ 

(2x) اهللاِ  َرُسْولُ  ُمَحمًَّدا َانَّ  َاْشَهدُ 

(2x) الصََّالةِ  َعَلى َحيَّ 

(2x) اْلَفَالحِ  َعَلى َحيَّ 

(1x) اَْكَبر َاهللاُ  اَْكَبر, َاهللاُ 

(1x) ِإالَّاهللا ِإَلهَ  الَ 
9. Dianjurkan adzan pada awal masuknya waktu shalat dan mendahulukan

pada waktu shubuh khususnya. Nabi sudah menerangkan hikmah

didahulukannya adzan shubuh sebelum waktunya dengan

sabdanya, “Janganlah sekali-kali adzan Bilal mencegah salah seorang di antara

kamu dan shaumya, karena sesungguhnya ia memberitahu atau beliau bersabda ia

berseru di waktu malam agar orang yang biasa bangun malam di antara kamu

kembali pulang (ke rumahnya) dan untuk membangunkan orang yang sedang

tidur nyenyak di antara kamu.” (Muttafaqun ‘alaih).

10. Disunnahkan orang yang mengumandangkan adzan juga orang yang

mengumandangkan iqamat. Namun bukan menjadi keharusan yang mutlak,



27

lantaran di masa Rasululah SAW, Bilal radhiyallahu ‘anhu mengumandangkan

adzan dan yang mengumandangkan iqamat adalah Abdullah bin Zaid, shahabat

Nabi yang pernah bermimpi tentang adzan. Dan hal itu dilakukan atas perintah

nabi juga.

B. Tata cara dan syarat sahnya shalat

Shalat itu meliputi beberapa perbuatan dan perkataan, sebagian rukun dan

sebagian lagi adalah sunnah. Dengan demikian, kajian tentang cara melakukan shalat

ini meliputi rukun dan sunah-sunnah shalat.

1. Niat

Niat berarti menyengaja. Niat berfungsi membedakan suatu pekerjaan dengan

pekerjaan lainnya, ibadah dengan yang bukan ibadah, dan ibadah yang satu

dengan yang lain.

2. Berdiri

Berdiri itu wajib sepanjang orang yang shalat itu mampu. Apabila ia tidak

mampu berdiri, maka ia dapat shalat dengan duduk, dan jika duduk pun tidak

mampu, ia dapat shalat dengan berbaring. Seperti dalam riwayat al-Nasa’i :

ُوْسَعَهااالَّ نـَْفًسااللَّهُ يَُكلِّفُ َال َفُمْستَـْلِقًياَتْسَتِتعْ َلمْ فَِانْ 
Artinya : “Maka jika engkau tidak mampu berbaring, maka shalatlah dengan

menelentang, Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya”.

3. Takbir

Rasulullah SAW selalu memulai shalatnya dengan mengucapkan: Allahu

Akbar dan beliau pun pernah memerintahkan seperti itu kepada orang yang

shalatnya salah seperti tersebut dalam pembicaraan terdahulu.

ــــــــ ــــــــَن النَّــــــــا ِس َحتَّــــــــى يـَتَـَوضَّ ــــــــٍد ِم ــــــــالَ ٌة ألَ َح ــــــــِتمُّ َص أ فـََيَضــــــــَع إ نَّــــــــُه الَ َت
.اَلَّلُه اَْكبَـرُ :َمَوا ِضَعُه ثُمَّ يـَُقْولُ اْلَو ُضْوءَ 

Artinya: “Sesungguhnya shalat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwudhuk

dan melakukan wudhuk sesuai ketentuannya, kemudian ia mengucapkan Allahu

Akbar”.
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4. Mengangkat kedua Tangan

Terkadang Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan

dengan ucapan takbir, terkadang sesudah ucapan takbir, dan terkadang

sebelum ucapan takbir. Dan mengangkatnya sejajar bahu, tetapi terkadang

sejajar (daun) telinga.

5. Bersedekap di Dada

َوالسَّاِعدِ َوالرُّْسغاْلُيْسَرىَكفِّهِ َظْهرِ َعَلىاْلُيْمٰنىَيَضعُ َكانَ 
Artinya: “ Nabi SAW meletakkan (telapak tangan) kanan diatas punggung

telapak, pergelangan,dan lengan bawah kirinya.”(HR. Abu Dawud, Nasa’i,

Ibnu Khuzaimah).

6. Memandang tempat sujud yang khusuk

اْألَْرضِ َنْحوَ بَِبَصرِهِ َورَٰمىَسهُ رَأْ طَْأطَأَ َصلّٰىِإَذاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللّٰهُ َصلَّىَكانَ 

Artinya: “Saat shalat Nabi SAW biasa menundukkan kepalanya dan

mengarahkan pandangannya ke bumi.”

ٰهىَكانَ  السََّماءِ ِإَلىاْلَبَصرِ رَْفعِ َعنْ يـَنـْ
Artinya: “Beliau melarang seseorang shalat menengadah ke langit.”

Rasulullah SAW melarang 3 hal dalam shalat, yaitu: sujud dengan cepat

seperti ayam mematuk makanan, duduk seperti iq’a-nya anjing, dan

menolehnya seperti menolehnya musang.

7. Do’a-do’a Iftitah

Do’a-do’a Iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW bermacam-macam. Dalam

do’a iftitah Nabi SAW mengucapkan pujian, sanjungan, dan kalimat

keagungan untuk Allah.

8. Membaca Ta’awwudz

9. Membaca Al-Fatihah

10. Membaca Surah dalam Al-Qur’an setelah Al-Fatihah

11. Ruku’
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Sekurang-kurangnya rukuk itu ialah menunduk sedemikian rupa sehingga

telapak tangannya dapat diletakkan ke lutut. Inilah yang wajib dilakukan

ketika ruku’. Ruku’ yang sempurna ialah dengan menunduk sampai

punggungnya rata dengan leher seperti selembar papan, kedua kakinya

diluruskan, kedua lutut dipegang dengan telapak tangan, dan jari-jari

tangannya direnggangkan menghadap kiblat. Tuma’ninah pada ruku’ ialah

bahwa anggota tubuhnya tenang dalam keadaan ruku’ itu, sehingga gerak

turunnya ke ruku’ itu benar-benar terpisah dari gerak naiknya untuk

bangkit kembali.

12. I’tidal

I’tidal ialah mengembalikan semua anggota tubuh kepada posisinya

sebelum ruku’, baik dalam shalat berdiri maupun duduk. Sebagian ulama

mengatakan bahwa memanjangkan i’tidal yang tidak pada tempatnya

dapat membatalkan shalat, kecuali pada waktu qunutatau i’tidal dalam

shalat tasbih.

13. Sujud

Yaitu, meletakkan dahi ke lantai disertai tekanan bobotnya. Sujud

dengan meletakkan serbannya saja, tidak memadai. Demikian juga

sujud diatas kain yang terlilit di bahu, atau diatas lengan

bajunya,yang ikut bergerak dengan gerakannya. Selain dahi, wajib

pula meletakkan perut kedua telapak tangan dan jari-jarinya, kedua

lutut, dan perut jari-jari kedua kaki ke lantai.

14. Duduk diantara dua sujud

15. Tasyahud awal

Duduk tasyahud awal dilakukan pada saat raka’at kedua, kalau shalat kita

tiga raka’at atau empat raka’at, posisi duduknya yaitu: dengan sikap kaki

kanan tegak, dan kaki kiri diduduki, sambil membaca tasyahud atau

tahyat awal. Pada saat bacaan tasyahud telah sampai pada illallah, telunjuk

tangan kanan sunnah diangkat tanpa digerak-gerakkan.
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16. Tasyahud Akhir

Cara duduk pada tasyahud akhir ialah sebagai berikut:

a. Usakan pantat menempel di alas (sajadah), dan kaki kiri dimasukkan ke

bawah kaki kanan.

b. Jari-jari kaki kanan tetap menekan ke alas (sajadah)

Bacaan tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal yang ditambah dengan

shalawat atas keluarga nabi Muhammad SAW.

17. Salam

Pada waktu membaca salam yang pertama, muka kita menengok ke kanan

dan waktu membaca salam kedua, muka kita menengok ke kiri. Setelah

berdo’a, Rasulullah SAW selalu mengusap wajahnya dengan kedua

tangannya. Begitu pula orang yang telah selesai melaksanakan shalat, ia juga

disunnahkan mengusap wajah dengan kedua tangannya. Sebab shalat secara

bahasa berarti berdo’a karena di dalamnya terkandung do’a-do’a kepada

Allah SWT Sang Khaliq. Sehingga orang yang mengerjakan shalat juga sedang

berdo’a. Maka wajar jika setelah shalat ia juga disunnahkan mengusap muka.

Di dalam mengerjakan shalat, hendaknya dilakukan dengan khusyu’,

karena khusyu’merupakan perkara yang sangat penting dan merupakan

tujuan dari shalat yang kita kerjakan. Khusyu’ adalah kondisi dimana

seseorang melakukan shalat dengan memenuhi segala syarat, rukun, dan

sunnah shalat, serta dilakukan dengan tenang, penuh konsentrasi, meresapi

dan menghayati ayat dan juga semua dzikir yang dibaca dalam shalat.

Dengan cara inilah shalat yang kita lakukan setiap hari akan

menjadi khusyu’ serta memberikan implikasi yang positif dalam kehidupan

kita. Yakni mencegah manusia dari perbuatan buruk dan kemungkaran.

Melihat arti pentingnya khusyu’ dalam shalat, Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi

berkata bahwa ketika seorang hamba telah mampu melaksanakan shalat

dengan khusyu’ , berarti ia telah sampai pada tingkat keimanan yang

sempurna. Namun begitu, harus diakui bahwa khusyu’ ini merupakan

perkara yang sangat berat sekali. Apalagi bagi kita yang masih awam. Kalau
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kenyataannya seperti itu, minimal yang bisa kita lakukan adalah

bagaimana khusyu’ itu bisa terwujud dalam shalat kita walaupun hanya sesaat.

Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali : “Maka tidak mungkin untuk

mensyaratkan manusia agar menghadirkan hati (khusyu’) dalam seluruh shalatnya.

Karena tidak semua orang mampu mengerjakannya, kecuali sedikit sekali orang yang

mampu melaksanakannya. Karena itu, maka yang dapat disyaratkan adalah

bagaimana dalam shalat itu bisa khusyu’ walaupun hanya sesaat saja”.

Begitulah pendapat Imam Al-Ghazali tentang khusyu’, meskipun sangat berat

untuk dilakukan, namun setidaknya dalam shalat kita

terdapat khusyu’meskipun sekejap.

Sementara yang menjadi syarat sahnya shalat terdiri dari 5 (lima) syarat yang

harus diperhatikan yaitu:

1. Suci (suci dari hadas, haid dan nifas), sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

اذا اقبلت :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش 
الحيضة فدعي الصالة

Artinya: “Beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisyi, “apabila datang
haid, tinggalkanlah shalat.” (HR. Bukhari).

احدكم اذا احدث حتى يتوضأال يقبل اهللا صالة 
“Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kamu apabila ia berhadas hingga

ia berwudhuk” (HR. Bukhari Muslim).

2. Orang yang akan shalat hendaknya mentup aurat. Berkaitan dengan

kewajiban menutup aurat ini, Allah SWT berfirman dalam surah Al-A’raf

ayat 31.

Ü³ ®BW�� WcW3 \j�XÄ��TÅk É]×� Å�W*WAc̄w\i=°Ã©G#Å��i ªHÔ�W%��SÉ Á�XT

��SÈ�Xn Ö� ��XT�YXT��ßSÉÙ ¯n Õ�É#��ÈO �5̄��Yp °VÅfWÛÜ°Ù ¯nÕ�À-Ù� ��§¬ª¨
Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap

(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-
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lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

berlebih-lebihan”.

3. Berdiri di tempat yang suci, maka tidak sah shalat seseorang yang

bagian tubuhnya atau pakaiannya terkena najis, baik ketika berdiri,

duduk tahiyat, rukuk atau sujud.

4. Mengetahui bahwa waktu shalat telah masuk

5. Menghadap kiblat, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an

di surah Al-Baqarah ayat 144.

Õi V��sWm W5_ ~ V� V"\�̄I ÕBXTr ¯Û°Ä ��\- ������\��<Xj °L�XS Ä<Q VÙ>
V�×�°��\I�_ª×m V"�ªG$ XS VÙ

\�\I ÕBXTWmÕ¼[�°i ªHÔ�\- Ù���°4� Wm \UÙ����À@Ùj\OXT�W%Ô2È)=Å���S x�XS VÙ×1 Å�\FSÄBÄT

�ÈPWm Õ¼[���D ¯� XTWÛÏ °�������SÉ"T Ê	_ � W* ¦�Ù���WDSÀ- Q ØÈ XkV�ÈO �5U	r�\UÙ���C°%×1 ¯I ¯P� �q�

�W%XT����"#°Ý� WÓ ¯���- WÃWDSÉ \- ØÈ Wc§ª¨
Artinya: “sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit,

maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.

Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu

berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang

(Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang

mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari

Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.

D. Shalat 5 kali dan Waktu Shalat

َوْقُت َصالَِة اْلَفْجِر َما َلْم َيْطُلْع قـَْرُن :َعْن َوْقِت الصََّلَواِت، فـََقالَ ُسِئَل َرُسْوُل اهللاِ 
الشَّْمِس اْألَوَِّل، َوَوْقُت َصَالِة الظُّْهِر ِإَذا زَاَلِت الشَّْمُس َعْن َبْطِن السََّماِء َما َلْم 

ِة اْلَعْصِر َما َلْم َتْصَفرَّ الشَّْمُس َوَيْسُقْط قـَْرنـَُها اْألَوَُّل، َيْحُضِر اْلَعْصُر، َوَوْقُت َصالَ 
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َوَوْقُت َصَالِة اْلَمْغِرِب ِإَذا َغاَبِت الشَّْمُس َما َلْم َيْسُقِط الشََّفُق، َوَوْقُت َصالَِة 
اْلِعَشاِء ِإَلى ِنْصِف اْلَلْيلِ 

Artinya: “Rasulullah ditanya tentang waktu shalat (yang lima). Beliaupun

menjawab, “waktu shalat fajar adalah selama belum terbit sisi matahari yang

awal. Waktu shalat dzuhur apabila matahari telah tergelincir dari perut (bagian

tengah) langit selama belum datang waktu ashar. Waktu shalat ashar selama

matahari belum menguning dan sebelum jatuh (tenggelaam) sisinya yang awal.

Waktu shalat maghrib adalah bila matahari telah tenggelam selama belum jatuh

syafaq. Dan waktu shalat isya’ adalah sampai tengah malam”. (HR. Muslim).

Berdasarkan sabda Rasulullah yang disebutkan di atas, maka urutan waktu shalat

fardhu adalah sebagai berikut:

1. Waktu subuh, yaitu shalat yang dikerjakan oleh kamu muslimin (laki-laki dan

perempuan) pada awal waktunya setelah terbit fajar sebelum terbit sisi matahari

yang awal sampai terbitnya matahari kurang lebih pukul 04.20 WIB pagi sampai

dengan jam 05.45WIB. Pada jam itu sudah wajib untuk shalat subuh.

2. Waktu Dzuhur yaitu awal waktunya dimulai apabila matahari telah tergelincir

dari bagian tengah langit atau sejak matahari condong (gelincir) ke barat, kurang

kebih pukul 11.50 WIB, dan akhir waktunya ialah di saat bayangan sesuatu benda

sama betul panjangnya dengan benda itu, kurang lebih pukul 15.05 WIB. Pada

jam tersebut sudah di wajibkan untuk shalat dzuhur.

3. Waktu Ashar yaitu awal waktunya, setelah waktu dzuhur habis, yaitu selama

matahari belum menguning dan sebelum jatuh (tenggelaam) sisinya yang awal

dan berakhir setelah terbenamnya matahari. Kurang lebih pukul 15.05 WIB

sampai pukul 17.52WIB.

4. Waktu Maghrib, awal waktunya setelah terbenamnya matahari dan berakhir

apabila syafaq hilang. Kurang lebih antara pukul 17.52 WIB sampai dengan

pukul 19.01 WIB.

5. Waktu Isya’, awal waktunya, setelah hilangnya teja merah sampai terbitnya

fajar, yaitu kurang lebih pukul 19.01 WIB sampai dengan pukul 04.34 WIB.
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Dan yang perlu dicatat di sini berkenaan dengan waktu shalat antara satu

wilayah dengan wilayah yang lain berbeda, antara satu negara dengan negara

yang lain juga berbeda, perbedaan ini mengacu pada selirih perjalanan matahari.

D. Rangkuman

1. Adzan adalah perkataan tertentu yang berguna untuk memberitahukan

kepada segenap kaum mukmin bahwa sudah masuk waktunya shalat

yang fardhu. Shalat fardhu disini adalah shalat 5 waktu dalam sehari dan

semalam yaitu shalat dhuhur, shalat ashar, shalat maghrib, shalat isya

dan shalat shubuh.

2. Shalat itu meliputi beberapa perbuatan dan perkataan, sebagian rukun

dan sebagian lagi adalah sunnah. Adapun yang menjadi rukun shalat

adalah:

a. Niat berarti menyengaja.

b. Berdiri itu wajib sepanjang orang yang shalat itu mampu. Apabila ia

tidak mampu berdiri, maka ia dapat shalat dengan duduk, dan jika

duduk pun tidak mampu, ia dapat shalat dengan berbaring.

c. Takbir

d. Mengangkat kedua Tangan

e. Bersedekap di Dada

f. Memandang tempat sujud yang khusuk

g. Do’a-do’a Iftitah

h. Membaca Ta’awwudz

i. Membaca Al-Fatihah

j. Membaca Surah dalamAl-Qur’an setelah Al-Fatihah

k. Ruku’

l. I’tidal

m. Sujud

n. Duduk diantara dua sujud

o. Tasyahud awal
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p. Tasyahud Akhir

q. Salam

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 kewajiban melaksanakan shalat.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian adzan dan kapan saja waktu kita melaksanakan

adzan!

2. Sebutkan dan jelaskan rukun-rukun shalat!

3. Uraikan secara jelas waktu-waktu yang ditentukan bagi kita untuk

melaksanakan shalat fardhu lima waktu!
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MODUL KE-3

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua bidang kehidupan dan dapat menjawab segala

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

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

muamalah.

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan muamalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian ketiga ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah ibadah dalam

sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu bersuci (thaharah), shalat, shalat

sunat, puasa sunat, zakat, wakaf, hibah, hadiah dan akikah. Tema yang ketiga

dari bagian ini adalah tentang shalat sunat.
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A. Pendahuluan

Sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk shalat, karena shalat

merupakan tiang agama. Shalat itu sendiri terbagi menjadi dua macam,

yang pertama shalat wajib yaitu shalat yang diwajibkan bagi setiap muslim

untuk mendirikannya. Yang kedua shalat sunat yaitu shalat yang

hukumnya sunat. Shalat sunat juga dibagi menjadi dua macam yakni shalat

sunat mu'akat dan sunat ghairu mu'akad. Mu'akad artinya dianjurkan, jadi

shalat sunat itu ada yang dianjurkan untuk umat muslim melaksanakannya,

ada juga shalat sunat yang tidak dianjurkan melaksanakannya, tapi

sebagaimana hukumnya sunnah bila dikerjakan berpahala ditinggalkan

tidak apa-apa.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian shalat sunat tahajjud

dan tata cara mengerjakannya, dijelaskan juga tentang pengertian shalat

sunat dua hari raya dan tata mengerjakannya serta penjelasan tentang

shalat sunat gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan dan

tata cara mengerjakannya.

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
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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 mampumenggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menerangkan pengertian shalat sunat tahajjud serta bagaimana tata cara

mengerjakannya.

2. Menjelaskan pengertian shalat sunat dua hari raya yaitu hari raya idul fitri

dan hari raya kurban (haji).

3. Menerangkan secara rinci tentang tata cara mengerjakan shalat sunat

tahajjud.

4. Menerangkan tentang bagaimana tata cara mengerjakan shalat sunat dua

hari raya yaitu hari raya idul fitri dan hari raya kurban (haji).

5. Menjelaskan secara tuntas tentang tata cara mengerjakan shalat sunat dua

gerhana yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan.

6. Menjelaskan tentang dalil-dalil yang berkenaan dengan shalat sunat

tahajjud, shalat dua hari raya dan shalat dua gerhana.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila modul ini digunakan dengan tepat maka

akan mempermudah siswa dalam proses pembelajarannya. Di dalam modul

ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “shalat sunat”.

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.



39

3. Setelah mengerjakan secara tuntas 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 tentang materi

yang dipelajari.

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

langkah-langkah dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

Sebelum masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai

pengantar.

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi

pengguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kepada siswa diharapkan mampu menjelaskan atau

menerangkan kepada individu lain atau masyarakat luas pada

umumnya.
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G. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa untuk dapat

memahami tentang pengertian shalat sunat, baik shalat sunat tahajjud,

shalat sunat dua hari raya (hari raya idul fitri dan hari raya kurban), shalat

sunat gerhana matahari dan gerhana bulan, selanjutnya siswa dapat

menarik kesimpulan sendiri tentang isi materi yang dipelajari serta dapat

mengambil pelajaran terbaik untuk diaplikasikan dalam kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJAR KE-3

TEMA PELAJARAN TENTANG SHALAT SUNAT

A. Shalat Sunat Tahajjud dan Cara Mengerjakannya

Shalat tahajjud adalah shalat sunat yang dikerjakan pada malam hari

sesudah mengerjakan shalat isya sampai terbitnya fajar dan sesudah

bangun dari tidur meskipun tidurnya itu hanya sebentar. Adapun hukum

melaksanakan shalat tahajjud adalah sunnat mu’akkad, yaitu sunnat yang

sangat dianjurkan untuk dikerjakan, oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat

menganjurkan kepada para umatnya untuk senantiasa mengerjakan shalat

tahajjud.

Melaksanakan shalat tahajjud berarti kita akan memperoleh

keutamaan dan keistimewaan yang besar sekali. Sebagaimana firman Allah

dalam surah Al-Muzzammil ayat 1-20.

� SM{i U
�� WcÄ# °K%�s À-Ù� ��§ª¨ª2 É��# Ùk�� ���Ȳ�9Zk̄ V�§«¨à�ÈO [ÝÔ¡°Q5®T U	Ô Á̈�5��

ÈO Ø=°%�Zk̄ V�§¬¨ØT U	Øj ¯w°OÙkQ WÃ©#°Q"Xq XTWD�XÄ×mÁ�Ù� ���Zk°"×m V"§¨��5̄�

r¦�Ú Ä= \y| Ù̂kQ WÃ<Y×SV��Zkª�U2§®¨�D̄�VR \�°�� W5©#Ùk�� ��q̀ °Fri[�U	�>�Õ»XT

Ä3 XSÙ�U	 XT�Zk°�§¯¨�D̄�\�V�r̄Û®q� SM�@� ���=U×�\y9Zc©SV»§°¨
Artinya: “Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk

sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu)

seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari

seperdua itu, dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan.

Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu Perkataan yang berat.
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Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk)

dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang

hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).

Surat Ini menjelaskan bagaimana Allah memberi kita waktu-waktu

yang kiranya paling tepat untuk memohon do’a. Untuk itu kita dianjurkan

dengan ikhlas dan rajin melaksanakan shalat sunnat tahajjud, dengan

melaksanakan shalat sunnat tahajud secara ikhlas dan rajin, maka Allah

memudahkan kita dalam menghadapi urusan kehidupan dunia,

sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an di surah al-Furqan ayat 63-64.

Àj�W�°ÃXT¨C� X+ØS �m���|ÚÏ°� ����WDSÁ�Õ-WcrQ"WÃ¨º ×q)]���<5×S\F�Vl ¯� XT

Ä1ÀIW�V»� V]|ESÉ ̄I� \HÙ� ����SÅ��V�� 8-� Q \y§¯¬¨]Cc°� ����XT|ESÈ*k̄�Wc

Ô2 ¯ĪP�Wm °��;i �HÀy�8-� Xj°� XT§¯¨
Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah)

orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila

orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang

mengandung) keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan

bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka”.

Berdasarkan beberapa firman Allah yang disebutkan dalam Al-Qur’an,

dapat dipahami bahwa shalat tahajjud yang dikerjakan oleh seorang hamba

dengan tulus dan ikhlas di dalamnya terpatri banyak keajaiban di

antaranya:

1. Shalat tahajud sebagai tiket masuk surga

Abdullah Ibn Muslin berkata “kalimat yang pertama kali ku dengar dari

Rasulullah Saw saat itu adalah, “Hai sekalian manusia! Sebarkanlah

salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah shalat
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malam saat manusia lainnya sedang tidur, niscaya kalian masuk surga

dengan selamat.” (HR. Ibnu Majah).

2. Amal yang menolong kita di akhirat

Allah SWT berfirman dalam surah Az-Dzariyat ayat 15-18.

�D̄�WÛÜª��*À-Ù� ��r̄Û�0� �=\B#DSÄkÄÃXT§ª®¨WÛÏªk °]�XÄ�� W%×1ÀI�V"�XÄ×1ÆM |�Xq�
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-

taman (syurga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb

mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang

berbuat kebaikan. di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan

selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang senantiasa bertahajjud Insya

Allah akan mendapatkan balasan yang sangat nikmat di akhirat kelak.

3. Pembersih penyakit hati dan jasmani

Salman Al Farisi berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Dirikanlah

shalat malam, karena sesungguhnya shalat malam itu adalah kebiasaan orang-

orang shaleh sebelum kamu, shalat malam dapat mendekatkan kamu kepada

tuhanmu, shalat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah

berbuat dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh.”

(H.R. Ahmad).

4. Sarana meraih kemuliaan

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Jibril mendatangiku dan berkata,

“Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena engkau akan mati, cintailah

orang yang engkau suka, karena engkau akan berpisah dengannya, lakukanlah

apa keinginanmu, engkau akan mendapatkan balasannya, ketahuilah bahwa
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sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah shalat waktu malam dimuliakan

orang lain.” (HR. Al-Baihaqi).

5. Jalan mendapatkan rahmat Allah

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda arti haditsnya adalah,

“Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan shalat

dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikkan air di

wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu shalat dan

membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikkan air di

wajahnya.” (HR. Abu Daud).

6. Sarana Pengabulan permohonan

Allah SWT berjanji akan mengabulkan do’a orang-orang yang menunaikan shalat

tahajjud dengan ikhlas. Rasulullah SAW Bersabda, arti haditsnya: “Dari Jabir

berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya di malam hari , ada satu saat

yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah

memberinya, Itu berlangsung setiap malam.” (HR. Muslim).

7. Penghapus dosa dan kesalahan

Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Lakukanlah Qiyamul Lail, karena itu kebiasaan orang shaleh sebelum kalian,

bentuk taqarub, penghapus dosa, dan penghalang berbuat salah.” (HR. At-

Tirmidzi)

8. Jalan mendapat tempat yang terpuji

Allah berfirman di surah Al-Isra’ ayat 79.
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Artinya: “Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjudlah

kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-

mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji”.
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9. Waktu utama untuk berdo’a

Amru Ibn ‘Abasah berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, “Ya

Rasulullah! malam apakah yang paling didengar?”, Rasulullah SAW

menjawab, “Tengah malam terakhir, maka shalatlah sebanyak yang

engkau inginkan, sesungguhnya shalat waktu tersebut adalah maktubah

masyudah (waktu yang apabila bermunajat maka Allah menyaksikannya

dan apabila berdo’a maka didengar do’anya)”. (H.R. Abu Daud).

Adapun terkait dengan tata cara pelaksanaan shalat tahajjud yaitu

sebagai berikut:

1. Raka’at pertama membaca surah Al Fatihah, setelah itu di lanjut

dengan bacaan surah lain yang telah mampu kita hafal.

2. Pada raka’at selanjutnya kita melakukannya seperti raka’at pertama

3. Salam

Meskipun bacaan do’a setelah seseorang menyelesaikan shalat tahajjud

tidaklah khusus, namun Rasulullah SAW terbiasa dengan membacakan

do’a setelah Rasulullah melaksanakan shalat tahajjud yaitu:

اْلَحْمُد أَْنَت نـُْوُر السََّماَواِت َوْاَألْرِض َوَمْن ِفْيِهنَّ، َوَلَك اْلَحْمُد أَْنَت قـَيُِّم لّلُهمَّ َلَك 
السََّماَواِت َوْاَألْرِض َوَمْن ِفْيِهنَّ، َوَلَك اْلَحْمُد أَْنَت َربُّ السََّماَواِت َوْاَألْرِض َوَمْن 

اِت َوْاَألْرِض َوَمْن ِفْيِهنَّ، َوَلَك اْلَحْمُد أَْنَت ِفْيِهنَّ، َوَلَك اْلَحْمُد َلَك ُمْلُك السََّماوَ 
َمِلُك السََّماَواِت َوْاَألْرِض، َوَلَك اْلَحْمُد، أَْنَت اْلَحقُّ، َوَوْعُدَك اْلَحقُّ، َوقـَْوُلَك اْلَحقُّ، 

ُمَحمٌَّد َحقٌّ، َوالسَّاَعُة َحقٌّ، َوِلَقاُؤَك اْلَحقُّ، َواْلَجنَُّة َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ، َوالنَِّبيـُّْوَن َحقٌّ، وَ 
اَلّلُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلُت، َوِبَك آَمْنُت، َوِإلَْيَك أَنـَْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت، 

فَاْغِفْر ِلْي َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، أَْنَت .َوِإلَْيَك َحاَكْمتُ 
ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخُِّر، َال ِإٰلَه ِإالَّ أَْنَت، أَْنَت ِإٰلِهْي َال ِإٰلَه ِإالَّ أَْنتَ الْ  .ُمَقدِّ

Artinya: "Ya, Allah! Bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi

serta seisinya. Bagi-Mu segala puji, Engkau yang mengurusi langit dan
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bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji, Engkau Tuhan yang menguasai

langit dan bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu kerajaan

langit dan bumi serta seisi-nya. Bagi-Mu segala puji, Engkau benar, janji-Mu

benar, firman-Mu benar, bertemu dengan-Mu benar, Surga adalah benar

(ada), Neraka adalah benar (ada), (terutusnya) para nabi adalah benar,

(terutusnya) Muhammad adalah benar (dari-Mu), peristiwa hari kiamat

adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu aku pasrah, kepada-Mu aku

bertawakal, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku kembali (bertaubat),

dengan pertolongan-Mu aku berdebat (kepada orang-orang kafir), kepada-

Mu (dan dengan ajaran-Mu) aku menjatuhkan hukum. Oleh karena itu,

ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Engkaulah yang

mendahulukan dan mengakhirkan, tiada Tuhan yang hak disembah

kecuali Engkau, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang hak

disembah kecuali Engkau".

B. Shalat Sunnat Hari Raya dan tata cara mengerjakannya

Shalat sunnat hari raya yaitu shalat sunnat yang dikerjakan pada kedua

hari raya, yaitu hari raya idul fitri (1 syawwal) dan hari raya idul adha (10

dzulhijjah). Adapun hukum melaksanakan shalat sunnat 2 hari raya tersebut

adalah sunnah mu’akkad (artinya sunnah yang sangat kuat).

Shalat sunnat hari raya idul fitri dilaksanakan pada tanggal 1 (satu)

syawwal mulai terbit matahari sampai matahari tergelincir (datang waktu

dzuhur). Sedangkan shalat hari raya idul adha atau lazim disebut dengan

shalat hari raya qurban dilaksanakan pada tanggal 10 (sepuluh) dzulhijjah

(bulan haji) mulai terbit matahari sampai matahari tergelincir (tiba waktu

dzuhur).

Adapun mengenai tata cara mengerjakan shalat hari raya adalah sama

seperti halnya dengan mengerjakan shalat-shalat sunnat yang lain, hanya

saja dalam raka’at pertama membaca takbir 7 kali dan dalam raka’at kedua
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membaca takbir 5 kali. Dan dikerjakan secara berjama’ah dengan lafaz niat

yang berbeda, lafaz niat shalat hari raya idul fitri adalah:

َاهللاُ اَْكبَـرُ .تـََعاَلىرَْكَعتَـْيِن ِللَِّه ِلِعْيِداْلِفْطرِ َصلِّى ُسنَّةَ ا
Artinya : “Saya berniat Shalat hari raya fitri dua rekaat karena Allah Ta’ala. Allah

Maha Besar.

َاهللاُ اَْكبَـرُ .رَْكَعتَـْيِن ِللَِّه تـََعاَلىِلِعْيِداْالَْضَحىُاَصلِّى ُسنَّةَ 
Artinya : “Saya berniat Shalat hari raya adlha dua rekaat karena Allah Ta’ala.

Allah Maha Besar.

Adapun mengenai bilangan raka’atnya, shalat dua hari raya hanya 2

(dua) raka’at dan tidak mengumandangkan adzan dan iqamat serta

sesudah selesai shalat dilanjutkan dengan khutbah. Anjuran kuat

melaksanakan shalat dua hari raya ini sebagaimana tersirat dalam hadits

Nabi Muhammad SAW:

ُكنَّانـُْؤَمُرَاْن َنْحُزَج يـَْوَم اْلِعْيِدَحتَّى َنْحَزَج اْلِبْكَرِمْن .َعْن اُمِّ َعِطيََّة قَاَلتْ 
ُيَكبـُِّرْوَن بِ  َيُكْن َخْلَق النَّاِس قـَ َتْكِبْيرِِهْم َوَيْدُعْوَن ِخْدرَِهاَحتَّى َنْحَزَج اْلُحيََّض فـَ

.َذِلَك اْليَـْوِم َوطُْهَرَتهُ ِبُدَعاِئِهْم يـَْوُجْوَن بـَوََكةً 
Artinya : “Dari Ummu ‘Athiyyah berkata : “Kami diperintahkan keluar (untuk)

shalat hari raya, bahkan anak-anak gadis (juga diperintahkan) keluar dari

pingitannya (untuk) shalat hari raya, juga perempuan-perempuan yang sedang

haid (datang bulan), namun mereka hanya berada di belakang orang banyak, maka

mereka turut bertakbir dan berdo’a bersama-sama dan mereka mengharapkan

memperoleh keberkahan dan kesucian hari itu.”

Ketika pelaksanaan shalat sunnat dua hari raya, kita umat muslim juga

disunnahkan memperbanyak membaca takbir, tahlil dan tahmid yang

sering disebut dengan istilah takbiran. Adapun waktu membaca takbir

adalah pada hari raya idul fitri, takbiran dimulai dari terbenamnya

matahari sampai imam berdiri untuk mengerjakan shalat hari raya.



48

Pada hari raya idul adha (kurban), atau juga disebut hari raya haji,

takbiran dimulai dari waktu subuh pada hari nahr (tanggal 10 Dzulhijjah)

sampai waktu ashar hari tasyiq yang terakhir (tanggal 13 Dzulhijjah) dan

membacanya setiap selesai shalat lima waktu, bunyi lafadh kedua takbir:

اهللاُ َواهللاُ اَْكبَـُر َاهللاُ اَْكبَـرُ .َاهللاُ اَْكبَـرُ .َاهللاُ اَْكبَـرُ .َاهللاُ اَْكبَـرُ  ٣×َوِللَِّه اْلَحْمُد َالِاَلَه ِاالَّ
ًراَاهللاُ اَْكبَـرُ  ًراَكِبيـْ َالِاَلَه ِاالَّاهللاُ َوالَنـَْعُبُدِاالَِّايَّاُه .َوَاِصْيالً َوُسْبَحاَن اِهللا بُْكَرةً َواْلَحْمُدِللَِّه َكِثيـْ

ْيَن َوَلوَْكرَِه ْالَكاِفُرْونَ  َالِاَلَه ِاالَّاُهللا َوْحَدُه َصَدَق َوْعَدُه َوَنَصَرَعْبَدُه .ُمْخِلِصْيَن َلُه الدِّ
َاهللاُ اَْكبَـُرَوِللَِّه اْلَحْمدُ .الَِاَلَه ِاالَّاهللاُ َواهللاُ اَْكبَـرُ .ُجْنَدُه َوَهَزَم ْاَالْحَزاَب َوْحَدهُ َوَاَعزَّ 

Artinya : “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak

ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan segala

puji bagi Allah. Allah Maha Besar dan Maha Agung dan segala puji bagi

Allah dengan yang sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah pada pagi

dan sore. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada yang kami sembah

selain Dia, dengan ikhlas kami beragama kepada-Nya, sekalipun orang-

orang kafir membenci. Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri-Nya, benar

janji-Nya. Dia menolong hamba-Nya. Dia memulyakan tentara-Nya dan

mengusir (menghancurkan) musuh dengan sendiri-Nya. Tidak ada Tuhan

selain Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan segala puji bagi

Allah.

C. Shalat Sunat Gerhana dan tata cara mengerjakannya

Gerhana merupakan salah satu fenomena alam dimana matahari dan

bulan bertemu dalam satu arah. Allah SWT menampakkan gerhana kepada

kita umat muslim sebagai sebuah tanda kebesaran Allah. Terjadinya

gerhana merupakan salah satu peringatan Allah bagi kita bahwa kiamat

sudah dekat, maka dari itu disaat terjadinya gerhana disunnahkan bagi kita

umat muslim untuk melakukan shalat gerhana, supaya Allah melindungi
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kita dari bencana gerhana tersebut karena ditakutkan akan terjadinya

kiamat.

Berdasarkan pernyataan para ahli dan catatan sejarah dikatakan bahwa

setelah 150 tahun yang lalu, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2018

gerhana bulan kembali muncul dengan fenomena yang sangat luar biasa

takjubnya, kita mengenal gerhana itu dalam dua bentuk, yaitu gerhana

matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi dipagi hari

sedangkan gerhana bulan terjadi dimalam hari.

Hukum shalat gerhana matahari dan bulan adalah sunnat muakkad,

yaitu sunnah yang dikuatkan bagi setiap kaum muslimin. Hal ini

berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya. “Aisyah Radhiyallahu

‘Anhu menuturkan bahwa pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah

terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk menyeru

‘Ashalatu Jami’ah’ (mari kita lakukan shalat berjama’ah). Orang-orang lantas

berkumpul. Nabi lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan empat kali ruku’ dan

empat kali sujud dalam dua raka’at”. (H.R. Muslim ).

Dari Abu Musa RA, ia berkata, ”Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Nabi lantas berdiri takut karena khawatir

akan terjadi hari kiamat, sehingga beliau pun mendatangi masjid kemudian beliau

mengerjakan shalat dengan berdiri, ruku’ dan sujud yang lama. Aku belum pernah

melihat beliau melakukan shalat sedemikian rupa.”. (H.R. Muslim).

Adapun kapan waktunya kita diperintahkan melaksanakan shalat

gerhana, jawabannya adalah ketika kita melihat peristiwa terjadinya

gerhana baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan dengan pandangan

mata secara langsung (rukyah). Sehingga ketika keadaan cuaca mendung

dan gerhananya tidak dapat dilihat dengan kasat mata, maka tidak

diperintahkan untuk shalat. Karena perintah tersebut sangat terikat dengan

waktu terlihatnya gerhana. Apabila gerhananya berlalu maka tidak ada lagi

perintah untuk shalat gerhana. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah
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SAW yang artinya. “Maka apabila kalian melihatnya, maka lakukanlah shalat dan

berdo’alah kepada Allah sampai hal yang menakutkan itu hilang.” (HR. Muslim).

Selanjutnya perlu kita pahami juga tentang tata cara mengerjakan

shalat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Shalat

gerhana dilakukan sebanyak dua raka’at. Setiap rakaat dilakukan dengan 2

kali ruku’ dan 2 kali sujud. Adapun tata cara mengerjakannya adalah

sebagai berikut.

1. Sebelum shalat, jamaah dapat diingatkan dengan ungkapan, “Ash-

shalatu jaami’ah”.

2. Takbiratul ihram sambil niat melakukan shalat gerhana (kalau gerhana

matahari diniatkan untuk shalat gerhana matahari). Kalau gerhana

bulan maka kita meniatkan untuk shalat gerhana bulan.

Adapun niat shalat gerhana matahari adalah.

Artinya: “Aku sholat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta’ala”

selanjutnya bacaan niat shalat gerhana bulan adalah.

Artinya: “Aku shalat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta’ala”.

3. Membaca do’a iftitah kemudian membaca al-fatihah, lalu membaca

surat Al-Qur’an dianjurkan yang panjang suratnya.

4. Kemudian ruku’ lalu i’tidal setelah i’tidal dilanjutkan dengan membaca

surat Alfatihah kemudian ruku’ lagi (ruku’ yang ke 2), lalu bangkit dari

ruku’ (i’tidal).

5. Kemudian sujud yang lama seperti i’tidal lalu duduk antara 2 sujud

kemudian sujud lagi.
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6. Kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat ke 2 sebagaimana

pada rakaat pertama hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih

singkat dari sebelumnya.

7. Kemudian duduk tasyahud akhir lalu memberi salam.

8. Setelah shalat, Imam disunatkan untuk menyampaikan khutbah yang

berisi anjuran untuk beristighfar, berzikir, berdo’a, dan bersedekah.

E. Rangkuman

1. Shalat sunat adalah shalat yang dikerjakan di luar shalat fardhu. Nabi

Muhammad SAW mengerjakan shalat sunnah selain untuk

mendekatkan diri kepada Allah juga mengharapkan tambahan

pahala.

2. Shalat sunnah terbagi dua yaitu:

a. Shalat sunnah yang dilaksanakan secara berjamah. Shalat sunnah

jenis ini status hukumnya adalah muakkad,contohnya: shalat idul

fitri, idul adha, terawih, istisqa, kusuf dan khusuf.

b. Shalat sunnah yang dikerjakan secara munfarid (sendiri-sendiri).

Status hukumnya ada yang muakkad seperti: shalat sunnah

rawatib dan tahajud. Ada pula yang status hukumnya sunnah

biasa (ghairu muakkad) seperti: shalat tahiyatul masjid, shalat

dhuha, shalat witir, dan lain-lain.

2. Shalat tahajjud adalah shalat sunat yang dikerjakan pada malam hari,

dimulai setelah isya hingga terbit fajar atau menjelang subuh, dan

setelah tidur walaupun tidurnya hanya sebentar hal ini sesuai dengan

makna yang terkandung dalam makna “Tahajjud” yaitu “Bangun

dari tidur”.

3. Shalat sunat hari raya adalah shalat sunat dua rakaat yang

dilaksanakan satu tahun sekali pada dua hari raya yaitu hari raya

Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, shalat ini dilaksanakan oleh umat
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Islam untuk menyambut ke dua hari raya sehingga disebut dengan

istilah idain artinya dua hari raya.

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 anjuran kita melaksanakan

shalat sunat.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian shalat sunnat!

2. Shalat sunnat ada dua (2) macam yaitu shalat sunnat muakkad dan

shalat ghairu muakkad, jelaskan perbedaan kedua shalat sunnat

tersebut!

3. Jelaskan pengertian shalat sunnat tahajjud, dan kapan shalat sunnat

ini dilaksanakan!

4. Jelaskan pengertian shalat sunnat dua (2) gerhana dan bagaimana

tata cara pelaksanaan shalat dua gerhana tersebut!
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MODUL KE-4

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

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

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

Islam serba meliputi semua bidang kehidupan dan dapat menjawab segala

perkembangan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam Al-Qur’an dan

Hadis. Dalam Islam, terdapat empat bidang penting yang wajib dipahami

(dipelajari), yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian ketiga ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah ibadah dalam

sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu bersuci (thaharah), shalat, shalat

sunat, puasa sunat, zakat, wakaf, hibah, hadiah dan akikah. Tema yang keempat

dari bagian ini adalah tentang puasa sunat.
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A. Pendahuluan

Puasa merupakan suatu tindakan menghindari makan, minum, serta

segala hal lain yang dapat memuaskan hasrat-hasrat psikis maupun fisik yang

dilakukan pada masa tertentu. Makna dan tujuannya secara umum adalah

untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, merenung, mawas diri, dan

meningkatkan keimanan terhadap Allah SWT.

Salah satu hikmah puasa ialah melatih manusia untuk meningkatkan

kehidupan rohani. Nafsu jasmani yang terdapat dalam diri tiap individu harus

diredam, dikendalikan, dan diarahkan dengan sungguh-sungguh untuk

mencapai tujuan yang mulia. Setiap orang yang menjalankan puasa pada

hakekatnya sedang memenjarakan dirinya dari berbagai nafsu jasmani. Puasa

juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf kehidupan, baik

yang duniawi maupun akhirat. Karena puasa telah dilakukan di setiap syari’at

agama. Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian puasa sunnah, ragam

puasa sunnah, hikmah dan keutamaan dari melaksanakan puasa sunnah.

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.



55

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 puasa sunat!

2. Menerangkan secara rinci pengertian puasa sunat 6 syawwal serta

hikmah yang terdapat di dalamnya!

3. Menjelaskan pengertian puasa sunat pada hari senin dan hari kamis

serta hikmah pelaksanaannya!

4. Menerangkan maksud puasa sunat yaumul bidh serta kapan puasa sunat

itu dilaksanakan!

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila digunakan dengan tepat akan

mempermudah bagi siswa dalam proses pembelajarannya. Di dalam

modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu puasa

sunnah.

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 dalammodul

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada guru

pembimbing.

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

dengan teman anda atau menanyakan kepada guru pembimbing atau

orang yang dianggap mampu.
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5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali

langkah-langkah dengan seksama

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar.

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

yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi pangguna

modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

1. Pendalamanmateri pada modul

2. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

3. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

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

5. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan kepada teman lain atau masyarakat luas pada

umumnya.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa pengguna

modul untuk dapat memahami tentang pengertian puasa sunnat, serta

hikmah-hikmah yang terkandung dalam puasa sunnat yang dilaksanakan

serta kapan waktu dari pelaksanaan puasa sunnat tersebut. Selanjutnya

setelah isi materi yang dipelajari mampu dikuasi secara menyeluruh,

diharapkan kepada siswa agar mampu menarik kesimpulan sendiri serta

mengambil nilai-nilai pelajaran terbaik untuk diaplikasikan dalam

kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-4

TEMA PELAJARAN TENTANG PUASA SUNAT

A. Puasa Sunat 6 Syawal

Puasa syawwal atau lazim diketahui dengan puasa 6 (enam) hari

adalah puasa yang dikerjakan sesudah hari raya Idul Fitri sebanyak 6 hari.

Puasa pada hari itu hukumnya sunat berdasarkan hadits Abu Ayyub Al-

Anshari r.a., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

�Êǂ Ìǿċƾǳ¦� Ê¿ƢÈȈ ÊǐÈǯ�ÈÀƢÈǯ�� Ç¾¦ċȂÈǋ� ÌǺÊǷ�ƢčƬ ÊǇ�ÉǾÈǠÈºƦ ÌºƫÈ¢�ċǶÉƯ�ÈÀƢÈǔÈǷÈ°�È¿ƢÈǏ� ÌǺÈǷ
Artinya: “Barangsiapa yang berpuasa Ramadlan kemudian diiringinya

dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka seolah-olah ia berpuasa

sepanjang masa.”

Puasa Syawal dilaksanakan setelah kita melaksanakan hari raya idul

fitri selama 6 hari secara terus menerus. Meski begitu, puasa syawal boleh

dikerjakan tidak langsung setelah hari raya selama masih dikerjakan

dibulan syawal, begitu juga diperbolehkan mengerjakannya terpisah-pisah,

tidak atau tidak berurut.

Meski kita dibolehkan melaksanakan puasa syawal 6 hari dengan tidak

berurutan, namun akan lebih afdhal lagi apa bila kita melakukan puasa

syawal secara berturut-turut (tanpa selang hari). Kelebihan atau keutamaan

bagi seseorang melaksanakan puasa syawal ini tersirat dalam sabda

Rasulullah SAW.

َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فـََلُه َعْشُر َأْمثَاِلهَ َمْن َصاَم ِستََّة أَيَّاٍم بـَْعَد اْلِفْطِر َكاَن َتَماَم السََّنِة 
Artinya: “Barang siapa berpuasa enam hari setelah hari raya Idul Fitri,

maka dia seperti berpuasa setahun penuh. [Barang siapa berbuat satu

kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan semisal]”.
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Sabda Rasulullah di atas dipahami bahwasanya orang yang melakukan

satu kebaikan akan mendapatkan sepuluh kebaikan yang semisal. Puasa

ramadhan dilaksanakan selama sebulan berarti akan semisal dengan orang

melaksanakan puasa 10 bulan. Puasa syawal dilaksanakan selama enam

hari berarti akan semisal dengan melaksanakan selama 60 hari atau selama

2 bulan. Oleh karena itu, seseorang yang berpuasa ramadhan kemudian

berpuasa enam hari di bulan syawal akan mendapatkan puasa seperti

setahun penuh.

Adapun hikmah atau manfaat bagi seseorang dengan melaksanakan

puasa syawal yaitu.

1. Penggenap pahala puasa setahun. Merupakan pelengkap dan

penyempurna pahala dari puasa setahun penuh sebagiamana

disebutkan dalam hadits Tsauban di atas.

2. Penyempurna puasa wajib. Bagaikan shalat sunnah rawathib, berfungsi

sebagai penyempurna dari kekurangan, karena pada hari Kiamat nanti

perbuatan-perbuatan fardhu akan disempurnakan (dilengkapi) dengan

perbuatan-perbuatan sunnah. Sebagaimana keterangan yang datang

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di berbagai riwayat. Mayoritas

puasa fardhu yang dilakukan kaum muslimin memiliki kekurangan dan

ketidak sempurnaan, maka hal itu membutuhkan sesuatu yang

menutupi dan menyempurnakannya.

3. Indikator diterimanya pahala Ramadhan. Membiasakan puasa setelah

Ramadhan menandakan diterimanya puasa Ramadhan, karena apabila

Allah Ta’ala menerima amal seorang hamba, pasti Dia menolongnya

dalam meningkatkan perbuatan baik setelahnya. Sebagian orang bijak

mengatakan: “Pahala ‘amal kebaikan adalah kebaikan yang ada

sesudahnya. “Oleh karena itu barangsiapa mengerjakan kebaikan

kemudian melanjutkannya dengan kebaikan lain, maka hal itu

merupakan tanda atas terkabulnya amal pertama. Demikian pula
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sebaliknya, jika seseorang melakukan suatu kebaikan lalu diikuti

dengan yang buruk maka hal itu merupakan tanda tertolaknya amal

yang pertama.

4. Melanggengkan maghfirah (ampunan). Orang yang berpuasa

Ramadhan akan mendapatkan pahalanya pada hari Raya ‘ldul Fitri

yang merupakan hari pembagian hadiah, maka membiasakan puasa

setelah 'Idul Fitri merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat ini. Dan

sungguh tak ada nikmat yang lebih agung dari pengampunan dosa-

dosa. Oleh karena itu termasuk sebagian ungkapan rasa syukur seorang

hamba atas pertolongan dan ampunan yang telah dianugerahkan

kepadanya adalah dengan berpuasa setelah Ramadhan. Tetapi jika ia

malah menggantinya dengan perbuatan maksiat maka ia termasuk

kelompok orang yang membalas kenikmatan dengan kekufuran.

Allah Ta'ala berfirman di surah an-Nahl ayat 92.

�YXT��SÈ5SÅ�V"³ª/�� �� [�Õ0�²V�W5� \IV� Øs [Î�C°%°i ØÈ W� Q�SÉ��<:� [�5U	

|ETÅk °b�)V"Ô2 Å�X=�\-ØcU	-Z\\\j×1Å�R<ØoW�D U	|ESÅ�V"ÏR �%Ê	q̀ °F

�rQ� ×q U	ÕC °% R�%Ê	��\-�5̄�¿2 Á�SÉ ×�Wc�����°Ō���Û VÖ®JkX�Äk V� XT×�Å�V�W3 ×SWc

°R \-� Xjª�Ù� ���W%Ô2 È*<Å�°Oj°ÙWDSÁÝ̄ W*ÙcU%§²«¨
Artinya: “Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang

menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi

cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai

alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih

banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya
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menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan

dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”.

5. Bersambungnya amalan. Dan di antara manfaat puasa enam hari bulan

Syawal adalah amal-amal yang dikerjakan seorang hamba untuk

mendekatkan diri kepada Tuhannya pada bulan Ramadhan tidak

terputus dengan berlalunya bulan mulia ini, selama ia masih

hidup. Orang yang setelah Ramadhan berpuasa bagaikan orang yang

cepat-cepat kembali dari pelariannya, yakni orang yang baru lari dari

peperangan fi sabilillah lantas kembali lagi. Sebab tidak sedikit manusia

yang berbahagia dengan berlalunya Ramadhan sebab mereka merasa

berat, jenuh dan lama berpuasa Ramadhan. Barangsiapa merasa

demikian maka sulit baginya untuk bersegera kembali melaksanakan

puasa, padahal orang yang bersegera kembali melaksanakan puasa

setelah ‘Idul Fitri merupakan bukti kecintaannya terhadap ibadah

puasa, ia tidak merasa bosan dan berat apalagi benci. Dan perlu diingat

pula bahwa shalat-shalat dan puasa sunnah serta sedekah yang

dipergunakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah

Ta'ala pada bulan Ramadhan adalah disyari'atkan sepanjang tahun,

karena hal itu mengandung berbagai macam manfaat, di antaranya; ia

sebagai pelengkap dari kekurangan yang terdapat pada fardhu,

merupakan salah satu faktor yang mendatangkan mahabbah (kecintaan)

Allah kepada hamba-Nya, sebab terkabulnya doa, demikian pula

sebagai sebab dihapusnya dosa dan dilipatgandakannya pahala

kebaikan dan ditinggikannya kedudukan.

B. Puasa sunat hari senin dan hari kamis

Sebagaimana diketahui selain puasa sunnah di bulan syawal atau

puasa sunnah di bulan-bulan yang lain, kita juga mengenal dengan puasa

sunnah pada hari senin dan hari kamis, sebagai catatan bagi kita semua
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bahwasanya masih banyak dari kita yang menyangka jika puasa senin dan

kamis harus di lakukan pada dua-duanya. sehingga ketika telah berpuasa

senin dan tertinggal pada hari kamisnya, berpikiran bahwa puasanya tidak

sah. Tentu saja anggapan seperti sangatlah keliru, puasa hari senin dan hari

kamis adalah seperti puasa sunnah pada umumnya, dan yang perlu

dipahami adalah bahwa puasa pada hari senin memperoleh amalan

tersendiri, dan puasa pada hari kamis juga memperoleh amalan tersendiri.

Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW:

تعرض األعمال يوم االثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم
Artinya : “(pahala) amalan di angkat pada hari senin dan kamis, maka aku

menyukai jika ketika amalanku di angkat aku dalam keadaan berpuasa.”.

(HR At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Adapun niat melaksanakan puasa hari senin dan hari kamis adalah

dilakukan sebelum sebelum fajar hari senin atau hari kamis, dan pada

puasa sunnah di perbolehkan niat pada tengah-tengah hari, di riwayatkan

dari ‘Aisyah radhiallahu ‘anha berkata :

هل عندكم طعام؟ :ِإذا دخل عليَّ قال -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسوُل اهللا 
إني صائم:ال ال ، ق:فإذا قلنا 

Artinya : “Ketika Rasulullah SAW masuk kepadaku dan bertanya : apakah

engkau memiliki makanan? aku berkata : tidak, beliau berkata : berarti aku

puasa.” (H.R Abu Daud).

Melaksanakan puasa sunnah hari senin dan hari kamis terkandung

banyak manfaat, manfaat itu bukan hanya ditinjau dari satu aspek

memperoleh syafaat dan keridhaan dari Allah, namun juga harus ditinjau

dari aspek yang lain seperti aspek kejiwaan, aspek sosial dan aspek

kesehatan. Ditinjau dari aspek kejiawaan manfaat puasa baik puasa wajib

maupun sunnah termasuk puasa pada hari senin dan hari kamis di

antaranya, akan tumbuh sikap sabar, menguatkan kemauan, mengajari dan
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membantu bagaimana menguasai diri, serta mewujudkan dan membentuk

ketaqwaan yang kokoh dalam diri, yang ini merupakan hikmah puasa yang

paling utama.

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 183.

� \IvcU
�� WcWÛÏ °� ������SÄ= W%�XÄ_ °*Å�Ä1Á�ÙkQ WÆÄ3�Xk¦A¡� ���\-[�_ °*Å�rQ"WÃ

|ÚÏ°� ����C°%×1Á�̄ ×�V�×1Å�� \È V�WDSÁ��*V"§ª±¬¨
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu

bertakwa”.

Sementara ditinjau dari aspek sosial, manfaat seseorang melaksanakan

puasa akan terbiasa dengan sikap disiplin, bersatu, cinta keadilan dan

persamaan, juga melahirkan perasaan kasih sayang dalam diri orang-orang,

beriman dan mendorong mereka berbuat kebajikan. Sedangkan manfaat

puasa ditinjau dari segi kesehatan adalah membersihkan usus-usus,

memperbaiki kerja pencernaan, membersihkan tubuh dari sisa-sisa dan

endapan makanan, mengurangi kegemukan dan kelebihan lemak di perut.

Selain dari beberapa manfaat sebagaimana dijelaskan di atas, beberapa

manfaat lain dari melaksanakan puasa adalah:

1. Manfaat puasa adalah mematahkan hawa nafsu.

2. Mengosongkan hati hanya untuk berfikir dan berdzikir.

3. Orang kaya menjadi tahu seberapa nikmat Allah atas dirinya.

4. Mempersempit jalan aliran darah yang merupakan jalan setan pada diri

anak Adam.

Adapun yang menjadi keutamaan melaksanakan puasa hari senin dan

hari kamis banyak ditegaskan dalam beberapa dalil. Sabda Rasulullah

sebagaimana termaktub dalam shahih Muslim dari Abu Hurairah ra.,

bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Pintu-pintu syurga di buka
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pada hari senin dan hari kamis. Maka semua hamba yang tidak

menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-

dosanya, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi

permusuhan. Lalu dikatakan, ‘Tundalah pengampunan terhadap kedua

orang ini sampai keduanya berdamai, tundalah pengampunan terhadap

kedua orang ini sampai keduanya berdamai, tundalah pengampunan

terhadap orang ini sampai keduanya berdamai.” (H.R. Muslim).

Keutamaan dan keberkahan berikutnya, bahwa amal-amal manusia

diperiksa di hadapan Allah pada kedua hari ini. Sebagaimana yang

terdapat dalam shahih Muslim dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah SAW

Beliau bersabda yang artinya “Amal-amal manusia diperiksa di hadapan

Allah dalam setiap pekan dua kali, yaitu pada hari senin dan kamis. Maka

semua hamba yang beriman terampuni dosanya, kecuali seorang hamba

yang di antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan…” (H.R. Muslim).

Karena itu, selayaknya bagi seorang Muslim untuk menjauhkan diri

memusuhi saudaranya sesama Muslim, atau memutuskan hubungan

silaturahmi dengannya, ataupun tidak memperdulikannya dan sifat-sifat

tercela lainnya, sehingga kebaikan yang besar dari Allah SWT ini tidak

luput darinya.

Selain itu keutamaan berpuasa hari senin dan hari kamis tersirat dalam

sabda Rasulullah yaitu.

يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه الريان، :إن في الجنة بابًا يقال له
أين الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا :يقال.أحد غيرهم

.أغلق فلم يدخل منه أحد
Artinya : “Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang namanya “Ar-Rayyan,”

yang akan di masuki oleh orang-orang yang sering berpuasa kelak pada hari

kiamat, tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang yang suka berpuasa, di

katakan : manakah orang-orang yang suka berpuasa? maka mereka pun berdiri
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dan tidak masuk lewat pintu itu kecuali mereka, jika mereka telah masuk, maka

pintu itu di tutup sehingga tidak seorang pun masuk melaluinya lagi.” (H.R.

Bukhari dan Muslim)

C. Puasa Sunat Yaumul Bidh (Tanggal 13, 14, 15 bulan qamariah)

Ayyaam adalah jamak dari al-yaum yang berarti hari; sementara bidh itu

artinya putih. Ayyaamul bidh artinya adalah hari-hari putih atau cemerlang atau

purnama. Islam mensunnahkan hari-hari ini untuk melakukan puasa 3 hari,

yakni tanggal ke-13, 14 dan 15 dari penanggalan Hijriyyah.

Adapun dalil tentang kita dianjurkan melaksanakan puasa 3 hari dalam

setiap bulan adalah:

1. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata:

َأْوَصاِنى َخِليِلى بَِثَالٍث َال َأَدُعُهنَّ َحتَّى َأُموَت َصْوِم َثالَثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ، 

َوَصَالِة الضَُّحى ، َونـَْوٍم َعَلى ِوْترٍ 
Artinya: “Kekasihku (yaitu Rasulullah SAW) mewasiatkan padaku tiga

nasehat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati: 1. berpuasa

tiga hari setiap bulannya, 2. mengerjakan shalat dhuha, 3.

mengerjakan shalat witir sebelum tidur.”.

2. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda padanya:

يَا أَبَا َذرٍّ ِإَذا ُصْمَت ِمَن الشَّْهِر َثالَثََة أَيَّاٍم َفُصْم َثَالَث َعْشَرَة َوَأْرَبَع َعْشَرَة 

َوَخْمَس َعْشَرةَ 
Artinya: “Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka

berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).”

D. Rangkuman

1. Puasa Sunat adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala

dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Puasa sunat adalah amalan
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yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Selain itu puasa sunat

dapat meningkatkan derajat seseorang untuk memperoleh derajat tinggi di

sisi Allah. Karena lewat amalan sunat inilah seseorang akan mudah

mendapatkan cinta Allah.

2. Puasa sunat 6 hari di bulan syawal (puasa syawal) adalah puasa sunat

yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagai penyempurna ibadah

puasa ramadan. bila dikerjakan maka nilai pahalanya sama dengan

(berpuasa sepanjang tahun).

3. Puasa yaumul bidh adalah puasa yang dilaksanakan pada setiap tanggal 13,

14 dan 15 bulan Qamariyah, pada waktu tersebut disunnahkan untuk

melakukannya pada hari-hari putih (Ayyaamul Bidh).

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 kelebihan-kelebihan

melaksanakan puasa sunat.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian puasa sunat!

2. Jelaskan pengertian puasa sunat 6 syawwal dan fadhilah yang

terkandung di dalamnya!

3. Jelaskan pengertian puasa sunat hari senin dan hari kamis, dan

hikmah apa saja yang terkandung dalam pelaksanaan puasa sunat

tersebut!

4. Terangkan maksud dari puasa sunnah yaumul bidh, dan waktu kapan

saja puasa sunat ini dilaksanakan!
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MODUL KE-5

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua bidang kehidupan umat manusia serta dapat

menjawab segala tuntutan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-

Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat bidang penting yang wajib

diketahui dan dipelajari, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah swt, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian ketiga ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah ibadah dalam

sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu bersuci (thaharah), shalat, shalat

sunat, puasa sunat, zakat, wakaf, hibah, hadiah dan akikah. Tema yang kelima

dari bagian ini adalah tentang zakat.
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A. Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan merupakan salah satu

unsur pokok bagi tegaknya syari’at agama Islam. Zakat diyakini mampu

mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat, di antaranya

mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan

masyarakat. Zakat itu mempunyai dua fungsi, Pertama adalah untuk

membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam

keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang

dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian zakat, dalil yang

membicarakan tentang zakat, jenis harta yang wajib dizakatkan serta tujuan

dan manfaat zakat bagi kehidupan umat.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

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

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.

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

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

kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian zakat!

2. Menerangkan secara jelas dalil-dalil naqli yang berkaitan dengan zakat!

3. Menyebutkan serta menerangkan jenis harta yang wajib dizakatkan!

4. Menguraikan secara rinci siapa sajakah orang-orang yang berhak

menerima zakat!

5. Menjelaskan tentang hikmah dan tujuan dari pelaksanaan zakat bagi

kehidupan umat manusia!

6. Menyebutkan dalil Naqli beriman kepada Allah,

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila digunakan dengan tepat akan

mempermudah bagi semua siswa dalam proses pembelajarannya. Di

dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran dengan tema besar

yaitu “zakat”.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

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

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

modul.

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada

guru pembimbing.

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

dengan teman anda atau menanyakan kepada guru pembimbing atau

orang yang dianggap mampu.
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5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali

langkah-langkah dengan seksama

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar.

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

yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi pangguna

modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mampu menjelaskan kepada teman atau masyarakat pada

umumnya, yang lain terkait dengan isi materi yang telah

dipelajari.

G. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para siswa sebagai

pengguna modul untuk dapat memahami pengertian zakat, dalil-dalil naqli

yang berbicara tentang zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan,

hikmah dan tujuan dari pelaksanaan zakat bagi kehidupan umat Islam,

setelah isi materi ini sudah benar-benar dikuasi oleh siswa, kepada siswa

diharapkan untuk dapat menarik kesimpulannya serta mengambil nilai-

nilai pelajaran terbaik untuk diaplikasikan dalam kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJAR KE-5

TEMA PELAJARAN TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak

Allah SWT, untuk disalurkan kepada fakir miskin. Dinamai demikian karena

padanya ada harapan mendapat berkah atau membersihkan jiwa atau

menumbuhkannya dengan kebaikan dan berkah. Yakni membersihkan jiwa

atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari

dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan menyucikannya dari

sifat kikir, bakhil, dengki, dan lain-lain.

Zakat merupakan al-‘ibadah al-maaliyah al-ijtimaa'iyah (ibadah di bidang

harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun tergolong ibadah mahdlah dalam

hal tata cara perhitungan dan pembagiannya, namun nilai sosial dalam

ibadah zakat begitu kental, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan

sekelompok yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, tidak

diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing.

Hukum zakat yang wajib meniscayakan bahwa zakat bukan semata

merupakan bentuk kedermawanan, melainkan bentuk ketaatan kepada Alloh

SWT sehingga harus diperhatikan mengenai tata cara pembayaran dan

pembagiannya. Oleh karena itu, para ulama fiqih kemudian memasukkan

ibadah zakat sebagai qadla'iy (ibadah yang jika tidak dilaksanakan, ada hak

orang lain yang terambil), bukan ibadah dayyaniy (ibadah yang jika tidak

dilaksanakan tidak ada hak orang lain yang terambil), seperti shalat. Karena

sifat zakat yang qadla'iy, maka pelaksanaan zakat tidak bisa dilakukan secara

individual, oleh karena itu pada zaman Rasulullah dan khulafaurraasyidin,

pengelolaan zakat menjadi tugas dan tanggung jawab penguasa, bukan

masyarakat secara perseorangan.
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Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang, Tumbuh dan berkembang

ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzakki (orang yang wajib

mengeluarkan zakat) dan sisi mustahiq (orang yang berhak menerima

zakat).

Pertama, dari sisi muzakki, Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang

mau mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, infaq, maupun shadaqah,

akan diberi ganjaran yang berlipat, tidak hanya di akhirat melainkan juga di

dunia. Terbukti bahwa belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan

bangkrut karena membayar zakat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam

Al-qur’an di surah Al-Baqarah ayat 261.

Ä# V:�%WÛÏ °� ����WDSÁ�°Ý= ÄcÔ2 ÀIV�� XSÙ%U	r̄Û©#k̄�\y����©# V9\-[� R ��\OÕ0W)X��5U	

\Ì ×�\y�#̄�� X= \yr̄Û©G#Å��
 V�È��<ÀyÉR V}�� °K%�R��\O�����XTÀ�°È��²ÄcC \-°�ÃÄ��W�Rd�

����XTÍÌ¦y� XTÎ2j̄ WÆ§«¯ª¨
Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas

(karunia-Nya) lagi Mahamengetahui”.

Kedua, dari sisi mustahiq, dengan zakat yang diberikan secara terprogram

bagi mustahiq, akan bisa mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan

mampumengubah kondisi seseorang yang asalnya mustahiq menjadi muzakki.

B. Dalil tentang zakat

Dalil tentang kewajiban membayar zakat ini sangat, hal ini dapat

dilihat dalam Al-Quran pada beberapa surah di antaranya:
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��SÀ-j°� U	 XTQQ�SQ �¡� ����SÉ"�XÄXTQQ�S���s� ���� W%XT��SÄ%°Fi V�É"� Å�¦�ÁÝ5/]ÕC °K%

�n×m \\ÈPT Ài¦I U%\i<°Ã������D̄������ \-̄�|ESÉ \-ØÈV"¸nm¦¡W�§ªª©¨
Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa

saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala

nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu

kerjakan”. Q.S Al Baqarah ayat 84.

�D̄�|ÚÏ°� ������SÄ= W%�XÄ��SÉ °-WÃXT°0�\U ¯ � �¡�����SÄ%� V� U	 XTQQ�SQ �¡� ����ÃSV"�XÄXT

QQ�S���s���Ô2ÀIV�×1ÉF ÄmÕB U	\i=°Ã×1̄ĪP�Xq�YXTÍ� ×S\\×1̄IÙjQ WÆ�YXT×1ÉF

|ESÈ5Ws ÔU Wc§«°°¨
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal

saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala

di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)

mereka bersedih hati”. Q.S. Surah Al-Baqarah ayat 277.

¨C ¦����WDSÄb¦y� �m���r̄Ûª2 Ú °È Ù���×1ÆM Ø@°%WDSÄ<°%ØUÈ5Ú4 ��XTWDSÄ= °%ØUÄc�� RÝ °�W$s5Ê	

\�ÙkV� ¯���W%XTW$s5Ê	C °%\�̄ ×�V��WÛÜ °-jª�È5Ú4 ��XTQQ�SQ �¡� ���|ESÉ"ØUÀ-Ù� ��XT

QQ�S���s���WDSÄ=°%ØUÈ5Ú4 ��XT���� ¯�°4 ×SXkÙ� ��XTm¦\)[ ��\�®��� V� 
T Ê	×1®Mn°"ØUÄ<\y��m ÕBU	

��.k°ÀWÃ§ª¯«¨
Artinya: “tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan

orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan
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kepadamu (Al-Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan

orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman

kepada Allah dan hari kemudian. orang-orang Itulah yang akan Kami

berikan kepada mereka pahala yang besar”. Q.S. Annisa’ ayat 162.

� X.�5̄�Ä1Å�wj°� XT�����Ä	 É�SÀy Xq XTWÛÏ °�����XT��SÄ= W%�XÄWÛÏ°� ����WDSÀ-kª�ÄcQQ�SQ �¡� ��

WDSÉ"ØUÄcXTQQ�S[��s� ��×1ÉF XTWDSÄÈ °�� Xq§®®¨
Artinya: “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan

orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat,

seraya mereka tunduk (kepada Allah)”. Q.S. Al-Maidah ayat 55.

Berdasarkan beberapa dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur’an

tentang zakat, dilihat dari sisi historisnya maka awal diwajibkan zakat ini

para ulama berbeda pendapat. Diantaranya Ibnu Khuzaimah mengatakan,

“Zakat diwajibkan pada tahun sebelum hijrah”. An-Nawawi mengatakan,

“Zakat diwajibkan pada tahun kedua dari hijrah”. Ibnul Katsir mengatakan,

“Pada tahun ke sembilan hijrah”. Tetapi pendapat ini terlalu jauh, karena

pada hadits tanya jawabnya Abu Sufyan dengan Hiraklius Kaisar Rum,

didalam tanya jawab keduanya, Abu Sufyan sudah menyebut kata-kata: Ia

menyuruh kami mengeluarkan zakat. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun

ketujuh di awal Islam. Imam An-Nawawi menyatakan, “Bahwasannya

zakat diwajibkan pada tahun kedua hijrah sebelum diwajibkan puasa

ramadhan.

Akan tetapi mengenai resminya turun kewajiban zakat yang diiringi

dengan pedoman dan kaifiyat mengeluarkan zakat kebanyakan ulama

menyatakan setelah hijrah. Dan sekali lagi, pendapat yang disebut terakhir

ini menjadi pegangan jumhur ulama.

Kemudian ditinjau dari sisi hukumnya, maka hukum zakat

adalah wajib. Zakat adalah satu kewajiban individu (fardhu 'ain) yang wajib
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dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta tertentu, dan diambil

oleh para petugas zakat. Perhatikan firman Allah SWT dibawah ini:

Ök É]ÕC °%×1°N̄�� XSÙ%U	<R V�\i _�×1ÉF Äm̄FIV¼ É"1®Mn°L�Ws É"XT� SM®�©G#_� XT×1̄IÙkQ WÆ��D ¯�

\�V"�SQ _�·C V�\y×1ÈN�������XTÍÌk°-\yÎ2j̄ WÆ§ª©¬¨
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk

mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-

Taubah ayat 103).

Adapun balasan atau hukuman bagi siapa saja kaum muslim yang

dikenakan kewajiban zakat, tetapi tidak mau membayarnya, maka siksa

yang sangat pedih akan mereka terima di akherat kelak. Bahkan ancaman

Allah SWT demikian kerasnya. Allah SWT berfirman didalam Al-Qur’an

surat At-Taubah ayat 34-35:

� SM{i U
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari

orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta

orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan

Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa

mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (ayat 34). Pada hari dipanaskan emas

perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung

dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu

yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari)

apa yang kamu simpan itu (ayat 35)."

C. Harta yang wajib dizakati, nishab, dan haulnya

Secara global, zakat terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah atau lazim

dikenal dengan zakat jiwa dan zakatmaal atau dikenal dengan zakat harta benda.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali

dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani kewajiban

oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa yang menjadi

tanggungannya, yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat

shubuh sebelum shalat dilaksanakan shalat Idul Fitri.

Hukum zakat fitrah adalah wajib. Seperti yang diterangkan dalam hadits

Rasulullah yang diterima oleh Ibnu Abbas yang artinya:

"Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang

berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan

selama mereka berpuasa, dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang yang

miskin". (H.R. Abu Daud).

2. Zakat maal atau zakat harta

Zakat maal terdiri dari beberapa macam, yaitu:

a. Zakat Emas, Perak, dan Uang. Zakat ini hukumnya wajib seperti

yang Allah firmankan dalam Al-Qur’an di surah At-Taubah ayat 34-
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35. Orang yang mempunyai emas wajib mengeluarkan zakat ketika

sudah sampai pada nishabnya, Nishab emas sebesar 20 dinar (90

gram), nishab perak sebesar 200 dirham (600 gram), dan kadar

zakatnya sebanyak 2,5%. Dan zakat ini dikeluarkan ketika sudah

mencapai haul (setahun sekali), maksudnya ketika seseorang

mempunyai emas yang sudah mencapai nishab (90 gram) dan

disimpan atau dipunyai selama satu tahun, maka wajib mengeluarkan

zakat.

b. Zakat zira’ah (pertanian atau segala macam hasil bumi), yaitu zakat

dari pertanian. Zakat ini wajib seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT

dalam Al-Qur’an surat Al-An'am ayat 141.
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Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-

tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang

serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah

dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan

kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.
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c. Zakat ma’adin (barang galian), maksud ma’adin yaitu segala yang

dikeluarkan dari bumi.

d. Zakat rikaz (harta temuan atau harta karun), yang dimaksud rikaz

adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah

harta karun. Tidak ada nishab dan haul, besar zakatnya 20%.

e. Zakat binatang ternak, orang yang memelihara hewan ternak wajib

mengeluarkan zakatnya.

f. Zakat tizarah (perdagangan), ketentuan zakat ini adalah tidak ada

nishab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang

yang terjual sebesar 2,5%.

D. Penerima manfaat zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut

dengan mustahiq zakat adalah seperti yang difirmankan oleh Allah SWT

dalam Al-Qur’an di surat At-Taubah ayat 60:
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Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,

untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari keterangan ayat di atas sangat jelas bahwa yang berhak menerima

zakat ialah:
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1. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primer (kebutuhan

sehari-hari) karena tidak bisa kasab (usaha).

2. Miskin

Miskin ialah orang yang bisa kasab (usaha) tapi tidak mencukupi kebutuhan

primer (kebutuhan sehari-hari).

3. ‘Amilin

Amilin ialah orang yang diangkat oleh pemimpin untuk menggarap tugas-

tugas pemungutan, pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, dan pembagian

zakat.

4. Muallaf

Muallaf ialah orang yang dijinakkan hatinya untuk kepentingan islam dan

kaummuslimin.

5. Riqab

Riqab adalah membebaskan atau yang memerdekakan hamba sahaya dari

perhambaannya sehingga ia lepas dari ikatan dengan tuannya.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang tenggelam dalam utang dan tidak

mampu membayar. Utang tersebut bukan untuk maksiat, penghamburan,

atau karena kebodohan, belum dewasa, dan lain-lain.

7. Fii Sabiilillah

Fii sabiilillah adalah kemaslahatan umum kaummuslimin yang dengan zakat

itu berdiri Islam dan daulahnya dan bukan untuk kepentingan pribadi.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan ongkos di perjalanan dan tidak bisa

mempergunakan hartanya.

E. Tujuan dan manfaat zakat

Mengenai tujuan dan manfaat zakat ini banyak dijelaskan oleh ulama,

baik tujuan umum yang menyangkut dengan tatanan ekonomi maupun
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tujuan khusus lainnya. Yang perlu digaris bawahi bahwa zakat bukan

hanya bertujuan sekedar untuk memenuhi ‘baitul maal’ dan menolong orang

yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Namun bertujuan agar

manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi

tuan bagi hartanya dan bukannya menjadi budaknya.

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir.

2. Zakat mendidik berinfak dan memberi.

3. Berakhlak dengan Allah.

4. Zakat adalah wujud syukur atas nikmat Allah.

5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.

6. Zakat mengembangkan kekayaan bathin.

7. Zakat menarik rasa simpati atau rasa cinta.

8. Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain.

9. Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta.

F. Rangkuman

1. Zakat adalah sebahagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT

untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya

sebagaiman telah dinyatakan dalam Al Qur’an, atau boleh juga

diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan

kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat sebagaimana

ditentukan oleh syara’.

2. Hukum melaksanakan zakat merupakan rukun ketiga dari lima

rukun Islam dan zakat juga termasuk salah satu panji-panji Islam yang

penegakkannya tidak boleh diabaikan oleh siapaun. Zakat telah

difardzukan di Madinah pada bulan syawwal tahun kedua hijrah

setelah kepada ummat Islam diwajibkan berpuasa ramadhan. Dasar-

dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat banyak disebutkan
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dalam Al-Qur’an, misalnya di surah Al-Baqarah ayat 43, surah At-Taubah

ayat 103, Surah Al-An’am ayat 141.

3. Adapun jenis Harta yang wajib dizakatkan berupa: Uang, emas, perak baik

berbentuk uang logam maupun uang kertas. Barang tambang dan barang

temuan. Barang dagangan. Hasil tanaman dan buah-buahan. Binatang

ternak (menurut jumhur ulama yang merumput sendiri atau menurut

Maliki binatang yang diberi makan).

4. Diantara hikmah pelaksanaan bagi kehidupan umat Islam adalah:

a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan

kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah

(masyarakat).

b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta

membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

c. Sebagai ucapan syukur dan trimakasi atas nikmat kekayaan yang

diberikan kepadanya.

d. Menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang

susah serta mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai

antara si miskin dan si kaya.

e. Penyucian dari bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekokohan

untuk memberi makan kepada orang miskin serta sebagai rasa syukur

kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa, zakat yang

ditunakan di sini adalah zakat fitrah.

G. 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 kewajiban mengeluarkan zakat

dan siapa saja yang berhak menerima zakat.

3. Psikomotorik dengan simulasi.
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H. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian zakat!

2. Jelaskan dalil-dalil yang membahas tentang zakat!

3. Terangkan secara rinci jenis harta yang wajib dizakatkan!

4. Siapa sajakah umat Islam yang berhak menerima zakat!

5. Hikmah apa sajakah yang terkandung dalam pelaksanaan zakat

bagi kehidupan umat Islam!
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MODUL KE-6

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat

manusia melalui Rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Islam adalah

agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan universal karena Islam

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

dikatakan komprehesif karena ajaran Islam meliputi semua bidang kehidupan umat

dan dapat menjawab segala tuntutan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-

Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat bidang penting yang wajib dipelajari

dan dipahami 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 dibiasakan dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan

sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh Allah swt disebut akhlakul karimah (akhlak

mulia), dan yang dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

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

yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi

kebutuhannya.

Pada bagian ketiga ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah ibadah dalam

sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu bersuci (thaharah), shalat, shalat sunat,

puasa sunat, zakat, wakaf, hibah, hadiah dan akikah. Tema yang keenam dari bagian

ini adalah tentang wakaf.

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan ibadah dalam bentuk shadaqah yang sangat banyak

manfaatnya bagi kepentingan sosial kemasyarakatan. Wakaf yang berfungsi

untuk kepentingan umat dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.
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Wakaf juga merupakan juga salah satu ibadah diutamakan dalam Islam,

karena disamping taqarrub (pendekatan) diri kepada Allah SWT, juga

sebagai wujud kesejahteraan sosial lainnya.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian wakaf, dalil atau

hukum melaksanakan wakaf, macam-macam wakaf serta hikmah dan

tujuan pelaksanaan wakaf bagi kehidupan umat Islam.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

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

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai

kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian wakaf!

2. Menerangkan secara jelas tentang dalil-dalil yang berkenaan dengan

wakaf sebagai dasar hukukmnya!
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3. Menyebutkan macam-macam bentuk wakaf!

4. Menjelaskan tujuan dan manfaat yang diterima bagi pelaksana wakaf dan

penerima wakaf!

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila modul ini bila digunakan dengan tepat

akan mempermudah bagi semua siswa dalam proses pembelajarannya. Di

dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran dengan tema besar yaitu

“wakaf”.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas materi yang dipelajari selanjutnya

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

oang yang dianggap mampu.

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

langkah dengan seksama

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar.

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

disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi pangguna modul untuk

mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

1. Pendalaman materi pada modul
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2. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

3. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

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

5. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan kepada teman atau masyarakat pada

umumnya, yang lain terkait dengan isi materi yang telah dipelajari.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna

modul untuk dapat memahami pengertian wakaf, dalil dan hukum wakaf,

serta kepada siswa diharapkan juga mampu menjelaskan tentang macam-

macam wakaf serta tujuan dan manfaat wakaf bagi kehidupan umat Islam.

Setelah semua materi telah mampu dikuasi, selanjutnya siswa diharapkan

agar dapat menarik kesimpulannya sendiri serta mengambil pelajaran terbaik

untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE Ke-6

TEMA PELAJARAN TENTANGWAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan yang mempunyai arti

menghentikan atau menahan. Para ulama telah memberikan definisi wakaf,

antara lain sebagai berikut: Pengertian Wakaf Menurut Imam Nawawi

adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk

dirinya sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya

untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Syaikh Umairah dan Ibnu Hajar al-Haitami, pengertian

Wakaf ialah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga

keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut

dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

Menurut kompilasi hukum Islam, pengertian wakaf merupakan

perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya

sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Undang-undang No. 41 tentang Wakaf, Wakaf dapat

dilaksanakan dengan memenuhi Syarat – syarat wakaf sebagai berikut :

1. Syarat Wakaf harus ada Wakif

Dalam syarat wakaf harus ada wakif. Wakif adalah orang yang

mewakafkan harta benda miliknya.

2. Syarat Wakaf harus ada Nadzir

Dalam syarat wakaf harus ada nadzir. Nadzir adalah orang yang

diserahi tugas pemiliharaan dan pengurusan benda wakaf.
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3. Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada harta benda yang diwakafkan. Harta benda

wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang

memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai

menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki

dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas

benda bergerak dan benda tidak bergerak.

4. Syarat Wakaf harus ada Ikrar Wakaf

Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan

kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf

dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, ikrar

tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta diuangkan dalam

akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan

ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar

wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, wakif dapat

menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang

saksi.

5. Syarat Wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf

Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka

mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya

dapat diperuntukan bagi :

a. Sarana ibadah

b. Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan

c. Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan

beasiswa

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

e. Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
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6. Syarat Wakaf harus ada jangka waktu wakaf

Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf. Pada umumnya para

ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal.

B. Dalil dan hukum wakaf

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang

konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah,

maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf

ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan

tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah

Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. al-Baqarah : 267).
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Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu

cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah

mengetahuinya”.

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk

menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan

kebaikan. Masih terkait dengan dalil yang berhubungan dengan wakaf,

dalam hadits Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh Imam Muslim

dari Abu Hurairah yang arti haditsnya adalah, “apabila seorang manusia itu

meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber,

yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan

anak shaleh yang mendo’akannya.”

Selain dasar dari al-Qur’an dan hadist di atas, para ulama sepakat

(ijma’) bahwasanya menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang

disyari’atkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan

menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan

yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan

kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

Adapun posisi wakaf ditinjau dari aspek hukumnya jika dilakukan

berdasarkan berdasarkan tuntutan syari’at, maka wakaf tersebut hukumnya

mustahab, sebab ia merupakan salah satu bentuk sedekah. Tapi sekiranya

orang bernadzar mewakafkan sesuatu, maka wakaf tersebut menjadi

sebuah kewajiban, lantaran nadzar tersebut. Namun jika saja terdapat unsur

kezhaliman pada akad wakaf tersebut atau mewakafkan sesuatu yang

diharamkan, maka wakaf tersebut adalah haram. Hukum wakaf juga dapat

menjadi makruh apabila wakaf tersebut menyulitkan ahli waris. Jadi, pada

wakaf berlaku lima jenis hukum yaitu mubah, wajib, sunnah, haram, atau

makruh.
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Dengan dasar dalil sebagaimana dijelaskan dalam banyak sumber

maka kita mengetahui bahwa hukum asal wakaf adalah sunnah apabila

dengan niat mencari pahala dari Allah SWT. Akan tetapi suatu ketika wakaf

hukumnya bisa berubah sesuai dengan niatnya, karena setiap amalan

tergantung pada niatnya. Untuk jelas posisi hukum wakaf, berikut ini

dijelaskan beberapa kasus atau contoh.

a. Seorang yang mewakafkan tanahnya dengan maksud supaya

mendapatkan pujian manusia maka hukum wakafnya menjadi haram,

karena ini termasuk riya’ dan sikap riya’ ini diharamkan dalam Islam.

b. Seorang yang bernadzar mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah,

maka hukum wakafnya menjadi wajib, karena ini termasuk nadzar yang

wajib ditunaikan oleh seseorang yang telah bernazar.

Kemudian dilihat dari penjelasan fiqih maka wakaf itu ada beberapa

macam yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf ahli (keluarga atau khusus)

Macam-macam wakaf salah satunya adalah wakaf ahli. Wakaf ahli

merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu

seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya

mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya,

kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Macam wakaf ini dipandang

sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang

ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

2. Wakaf umum

Macam-macam wakaf salah satunya wakaf umum. Wakaf umum ialah

wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak

dikhususkan pada orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan juga

dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus

mengalir sampai wakif itu meninggal dunia. Apabila harta wakaf masih,

tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh



91

masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan

kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, pendidikan,

kebudayaan, ekonomi serta keagamaan.

Manfaat wakaf semacam ini jauh lebih besar dibandingkan wakaf ahli

dan macam wakaf ini nampaknya lebih sesuai dengan tujuan wakaf

secara umum. Secara substansinya, wakaf jenis ini merupakan salah satu

segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Apabila harta

wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan, baik bidang keagamaan

maupun perekonomian, maka manfaatnya sangat terasa untuk

kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat.

C. Pemanfaatan harta wakaf

Dalam hal pemanfaatan wakaf untuk umum, dapat dikelompokkan

pemanfaatannya antara lain untuk: kesehatan, pengembangan pendidikan

(keilmuan). Kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan politik dan militer, Masing-

masing kelompok tersebut tentu saja memiliki beragam cara dan teknik

dalam mempergunakannya. Dalam sejarah Islam kita dapat menyebutkan

beberapa kasus pemanfaatan wakaf untuk kepentingan-kepentingan

tersebut.

a. Wakaf untuk pengembangan ilmu dan pendidikan

Selain wakaf untuk tempat ibadah, bentuk pemanfaatan wakaf untuk

kepentingan yang paling banyak dan paling penting dalam sejarah

Islam adalah pemanfaatan wakaf untuk pengembangan ilmu

pengetahuan dan penyebarluasannya melalui lembaga-lembaga

pendidikan. Wakaf dengan kegunaan ini sudah dilakukan sejak masa

Rasulullah SAW di mesjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Masjid

beliau ini bukan hanya digunakan untuk tempat ibadah semata-mata.

Namun lebih dari itu, di mana di masjid ini Rasulullah sejak pertama

kali didirikan digunakan untuk membina umatnya. Beliau mengajarkan
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kembali wahyu Allah SWT yang turun kepadanya kepada para sahabat

secara rutin. Waktu yang paling sering kegiatan ini beliau lakukan

selesai shalat maghrib menjelang isya’, atau bisa juga pada waktu-

waktu yang lain. Setelah umat Islam berkembang tidak hanya di sekitar

Madinah, masjid-masjid di berbagai tempat pun digunakan oleh para

sahabat sebagai pusat pengajaran Islam.

Masih pada zaman Nabi SAW., di samping mesjid biasanya dibuat

bangunan berupa ruangan-ruangan sederhana untuk mengajarkan

kepada anak-anak kecil baca tulis Al-Qur’an. Bangunan ini dikenal

dengan nama kuttab. Kuttab yang pertama didirikan pada zaman

Rasulullah SAW adalah yang dibuat di Mesjid Nabi SAW sendiri.

Pendiriannya diawali dengan peristiwa pembebasan tawanan perang

Badar. Rasulullah SAW mempersyaratkan kepada mereka untuk

mengajar membaca dan menulis masing-masing sepuluh orang anak. Di

antara yang belajar baca tulis kepada tawanan perang Badar ini adalah

Zaid ibn Tsabit. Tidak hanya untuk anak, Rasulullah SAW juga

membuat ruangan khusus di samping masjid untuk mereka yang secara

khusus ingin belajar dari Nabi SAW. Tempat ini dikenal dengan nama

al-shuffah sehingga para pelajar yang berada di sana sering disebut

ashhab al-shuffah. Di antara pelajar yang dikenal di sini adalah Abu

Hurairah.

Atas dasar praktik pengembangan ilmu yang dicontohkan oleh Nabi

SAW ini, maka seiring dengan menyebarnya Islam ke berbagai penjuru

dunia, didirikan pula mesjid-mesjid di seluruh pusat-pusat Islam baru.

Sama juga seperti Masjid Nabi SAW., masjid-masjid baru inipun

digunakan sebagai pusat berkumpulnya pada ulama dan ahli-ahli ilmu

untuk belajar dan mengajarkan kembali ilmu-ilmu mereka. Bila masjid

sudah tidak memadai, maka dibuat bangunan-bangunan di

sampingnya. Di antara masjid-masjid yang dikenal dalam sejarah Islam
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yang juga merupakan pusat-pusat ilmu antara lain: Masjid Al-Haram di

Mekah, Masjid Al-Aqsha di Palestina, Masjid Al-Azhar di Mesir, Masjid

Qairuwan dan Masjid Zaitunah di Tunisia, Masjid Qarawiyyin di

Maroko, Masjid Umawy di Damaskus, Masjid Naisabut di Iran Timur,

Masjid Herat di Afghanistan, Masjid Cordova di Andalusia dan lainnya.

Masjid-masjid ini dalam perkembangannya kemudian menjadi

universitas-universitas yang besar dan disegani di dunia.

Selain wakaf yang asalnya hanya masjid yang kemudian dikembangkan

menjadi sekolah-sekolah dan universitas-universitas, ada juga

madrasah-madrasah yang khusus didirikan untuk pusat pengembangan

dan penyebarluasan ilmu. Madrasah yang mula-mula dibangun di luar

masjid adalah Madrasah Nizhamiyyah. Madrasah ini didirikan pertama

kali atas wakaf dari wazir Bani Abbasiyah Nizhamul-Muluk. Setelah

diinisiasi oleh Nizhamul Muluk, kemudian penguasa-penguasa lain di

berbagai belahan dunia Islam pun ikut meniru mewakafkan sebagian

kekayaan mereka untuk mendirikan sekolah-sekolah Islam seperti

Nuruddin Zanki di Mesir yang mendirikin Madrasah Zankiyah dan

Shalahuddin Al-Ayyubi yang mendirikan Madrasah Ayyubiyah di

Damaskus.

Bukan hanya madrasah, pusat ilmu dan pendidikan juga berupa

perpustakaan yang menghimpun banyak sekali buku-buku yang sangat

penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tradisi

perpustakaan ini sudah ada sejak zaman Umar ibn Khattab. Akan tetapi

yang secara khusus membuat perpustakaan besar dan membiayai

pengadaan buku serta riset-riset di sana adalah Harun Al-Rasyid

seorang khalifah terkenal Bani Abbasiyah. Ia mewakafkan hartanya

untuk membangun perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad.

Perpustakaan ini dianggap sebagai prototipe awal universitas Islam

yang modelnya dikembangkan di berbagai belahan dunia Islam.
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Dalam hal wakaf untuk pengembangan ilmu dan pendidikan ini perlu

diperhatikan bahwa wakaf bukan hanya untuk mendirikan bangunan-

bangunannya. Dalam pendidikan, bangunan menjadi tidak ada

gunanya sama sekali tanpa para guru (ulama) yang mengajar dan

murid-murid yang belajar serta sumber-sumber belajar berupa buku-

buku. Oleh sebab itu, dalam sejarah Islam, pembiayaan untuk

pendidikan juga meliputi jaminan kehidupan untuk para guru, murid-

murid, para penulis buku, hingga pencetakan buku-buku. Semua

dibiayai dari wakaf-wakaf khairi dalam berbagai bentuk. Umat Islam

mengumpulkan wakaf mereka di suatu lembaga khusus pengelola

wakaf untuk kemudian digunakan sepenuhnya dalam pengembangan

ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Inilah yang menyebabkan ilmu pengetahuan dalam Islam berkembang

sangat pesat. Hampir semua orang yang memiliki harta memberikan

perhatian pada lembaga-lembaga pengembangan ilmu dan pendidikan

ini dengan menyerahkan wakafnya untuk tujuan ini. Dengan wakaf

inilah para ulama yang mengkhususkan hidupnya untuk menggali ilmu

dapat dibiayai kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Para pelajar yang

ingin memperdalam ilmu pun, asal punya keinginan kuat dan

kemampuan, dapat memilih ulama atau madrasah mana saja yang ia

ingin datangi tanpa khawatir tidak bisa membayar. Sebab, umumnya

sekolah-sekolah yang ditopang oleh wakaf kaum Muslim tidak

memungut bayaran dari murid-murid. Para penulis buku pun bisa

berkonsentrasi untuk terus membuat karya-karya baru tanpa harus

memikirkan bagaimana dia bisa menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Wakaf juga diperuntukkan bagi para penulis buku.

b. Wakaf untuk kegiatan-kegiatan Sosial

Selain untuk kegiatan pendidikan yang memakan porsi paling besar

dalam sejarah pendayagunaan wakaf dalam Islam, wakaf juga
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digunakan sebagai “jaring pengaman sosial”. Wakaf digunakan untuk

membiayai berbagai kegiatan sosial yang sifatnya kebaikan untuk

sesama. Wakaf sosial dalam bentuk yang lain adalah pembagian

makanan pokok seperti roti dan gandum bagi fakir-miskin. Model ini

dilakukan di berbagai negara, terutama yang tingkat ekonomi

masyarakatnya sangat rendah. Makanan pokok merupakan hal yang

sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, menjadi

sangat penting menjamin sebagian masyarakat miskin agar mereka

dapat makan setiap hari sehingga kerawanan sosial berupa pencurian

dapat dihindarkan.

Secara singkat, bila kita perhatikan model pendayagunaan sosial ini

dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-

masing. Sistem sosial apa yang menjadi beban masyarakat, dalam

bentuk itulah wakaf didayagunakan. Tujuannya adalah untuk

menjamin keamanan sosial. Sebab, bila ada sebagian anggota

masyarakat yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi akan sangat

berpotensi menimbulkan kriminalitas dan kerawanan sosial lainnya.

Oleh sebab itu, wakaf dapat dijadikan salah satu instrumen untuk

menanganinya.

c. Wakaf untuk kepentingan politik dan militer

Peran wakaf dalam menunjang kegiatan-kegiatan politik sesungguhnya

sangat besar. Di antara tujuan politik adalah mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Wakaf tentu saja sangat membantu tujuan ini melalui

fleksibilitas pendayagunaannya. Para penguasa yang peduli kepada

masyarakatnya akan sangat terbantu meringankan tugas-tugas negara

dengan didayagunakannya wakaf. Bahkan bagi masyarakat sendiri,

wakaf ini secara tidak langsung memberikan perlindungan politik

kepada masyarakat sendiri dari kesewenang-wenangan penguasanya.

Wakaf mampu memperkuat posisi politik masyarakat di hadapan
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penguasanya. Dengan wakaf, masyarakat dapat menjadi lebih mandiri

sehingga para penguasa tidak dapat sewenang-wenang terhadap

rakyatnya. Dalam hal ini tentu saja politik menjadi lebih sehat.

Wakaf itu sendiri dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan

politik yang positif. Salah satu bentuknya adalah wakaf yang digunakan

untuk kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi

keulamaan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam di seluruh

negara Islam hidup sepenuhnya dengan topangan wakaf. Begitu juga

para ulama dijamin kehidupan mereka oleh wakaf dari masyarakat.

Sementara itu wakaf sejak zaman Rasulullah SAW banyak juga

digunakan untuk kegiatan-kegiatan militer. Pada masa Rasulullah SAW

wakaf-wakaf untuk kepentingan militer ini bentuknya cukup banyak.

Ada sahabat yang mewakafkan senjatanya seperti pedang, tombak,

perisai, dan baju besi. Senjata-senjata itu kemudian disimpan oleh

petugas-petugas khusus untuk digunakan dalam setiap pertempuran.

Ada pula yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan logistik lain

yang dibutuhkan oleh para tentara yang akan perang. Semuanya

dikumpulkan untuk dikelola secara khusus oleh lembaga-lembaga yang

menangani wakaf militer ini. Model-model ini selanjutnya terus

berkembang pada era kekhalifahan Islam.

D. Rangkuman

1. Wakaf dipahami dengan pengertian, “perbuatan hukum seseorang

atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan

sebahagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum

lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

2. Adapun syarat-syarat yang ditetapkan dalam hal wakaf adalah:

a. Syarat Wakaf harus ada Wakif
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b. Syarat Wakaf harus ada Nadzir

c. Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf

d. Syarat Wakaf harus ada Ikrar Wakaf

e. Syarat Wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf berupa:

1. Sarana ibadah

2. Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan

3. Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan

beasiswa.

4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

5. Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak

bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-

undangan.

f. Syarat Wakaf harus ada jangka waktu wakaf

3. Berkenaan dengan dalil atau ketetapan hukum tentang wakaf ini,

secara umum tidak terdapat ayat al-Qur’an yang menerangkan

tentang konsep wakaf. Karena wakaf masuk dalam infaq fi sabilillah,

maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan

konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur’an

yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah.

Adapun posisi wakaf ditinjau dari aspek hukumnya jika dilakukan

berdasarkan berdasarkan tuntutan syari’at, maka wakaf tersebut

hukumnya mustahab, sebab ia merupakan salah satu bentuk

sedekah. Tapi sekiranya orang bernadzar mewakafkan sesuatu,

maka wakaf tersebut menjadi sebuah kewajiban, lantaran nadzar

tersebut. Namun jika saja terdapat unsur kezhaliman pada akad

wakaf tersebut atau mewakafkan sesuatu yang diharamkan, maka

wakaf tersebut adalah haram. Hukum wakaf juga dapat menjadi

makruh apabila wakaf tersebut menyulitkan ahli waris. Jadi, pada
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wakaf berlaku lima jenis hukum yaitu mubah, wajib, sunnah, haram,

atau makruh.

4. Harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk banyak kepentingan, pada

masa Rasulullah SAW harta wakaf dimanfaatkan 1. Untuk

pengembangan ilmu dan pendidikan. 2. Wakaf untuk kegiatan-kegiatan

Sosial. 3. Wakaf untuk kepentingan politik dan militer.

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 harta wakaf serta hikmah

dilaksanakan wakaf bagi umat Islam.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian wakaf serta dalil-dalil yang membicarakan

tentang wakaf!

2. Bagaimanakah hukum wakaf dalam Islam!

3. Untuk hal-hal apa sajakah harta wakaf itu bisa dimanfaatkan!
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MODUL KE-7

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat

manusia melalui Rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Islam

adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan universal

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

di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran Islam meliputi seluruh

bidang kehidupan umat manusia dan dapat menjawab segala tuntutan zaman.

Ajaran Islam terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dalam Islam, terdapat

empat aspek yang wajib dipahami oleh umat Islam, yaitu akidah, akhlak,

ibadah, dan muamalah.

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak adalah

segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun

perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan dilakukan oleh orang

Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh Allah SWT

disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci disebut akhlakul

madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala yang dicintai oleh Allah

SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang

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

berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi

kebutuhannya.

Pada bagian ketiga ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah ibadah dalam

sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu bersuci (thaharah), shalat, shalat

sunat, puasa sunat, zakat, wakaf, hibah, hadiah dan akikah. Tema yang ketujuh

dari bagian ini adalah tentang hibah.
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A. Pendahuluan

Hibah dalam bahasa Belanda adalah schenking, sedangkan menurut istilah

yang dimaksud hibah, sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu

hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima

penyerahan itu.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian hibah, dalil yang

membicarakan tentang hibah serta hukum hibah menurut Islam. Di samping itu

juga dibicarakan tentang tujuan dan manfaat hibah.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

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

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya.

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, dan mampumenggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian hibah.

2. Menerangkan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hibah serta

kedudukan hukumnya.
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3. Menerangkan tentang tujuan dan manfaat hibah menurut Islam.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, dan bila modul ini digunakan

dengan tepat maka akan mempermudah siswa dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran

dengan tema besar yaitu “hibah”.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada

guru pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru

pembimbing atau orang yang dianggap mampu terhadap materi

yang dipelajari.

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

langkah-langkah dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

Sebelum masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai

pengantar.

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi

pengguna modul untuk mencapai arah dan tujuan

pembelajaran.
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2. Saat Pembelajaran

g. Pendalaman materi pada modul.

h. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dipelajari.

i. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

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

k. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mampu menjelaskan kembali kepada teman lain atau

masyarakat pada umumnya.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para siswa untuk

dapat memahami pengertian hibah, dalil-dalil yang berkaitan dengan

hibah, status hukum hibah, serta tujuan dan manfaat hibah. Setelah materi

yang dipelajari mampu dikuasi secara menyeluruh kepada siswa

diharapkan untuk dapat menarik kesimpulan sendiri serta mengambil

pelajaran atau nilai-nilai positif untuk diaplikasikan dalam kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJAR Ke-7

TEMA PELAJARAN TENTANG HIBAH

A. Pengertian Hibah

Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain

diwaktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Terkait

dengan pengertian hibah itu, dalam al-Qur’an di surah Al-Baqarah ayat 177

Allah menegaskan.

�̀Ùj���nª�Ù� ��D U	��Sx� XSÉ"×1Å�\FSÄB ÄT�# W�°�ª� ¯nÕ�\-Ù� ��ª!m ÙÓ \-Ù� ��XT�C ¦�� V� XT

�nª�Ù� ��ÕC W%]C W%�XÄ���� ¯�°4 ×SXkÙ� ��XTm ¦\)[ ��°R [�®��� Q \-Ù� ��XTª � W*¦�Ù� ��XT

]C�®Jk̄��=� ��XTrW$�XÄXTW$�\-Ù� ���rQ"WÃ�°O ¯O�ÄOs®T Vl�cQ� ×mÁ�Ù� ���r\-� W*XjÙ� ��XT

WÛÜ¦�� _�\-Ù� ��XTWÛÙÓ ��XT©#k̄������WÛ�̄�®� ����� ��XTr̄Û XT¦8� V�Jm���X4� V�U	 XT

QQ�SQ �¡���rW$�XÄXTQQ�S���s���|ESÉÙSÀ-Ù� ��XT×1°F °i ÕI\È̄��Vl̄���TÀi \I� WÃ�

WÛÏ ¯nª�� �¡� ��XTr̄Û°Ä��\y Ú
W�Ù� ��°Ä���n ~¸� ��XTWÛÜ°P XT¥�Ú
W�Ù� ���\�®��� V� 
TÊ	WÛÏ °�����

��SÉ� \i _��\�®��� V� 
TÊ	 XTÄ1ÉFWDSÁ��*À-Ù� ��§ª°°¨
Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu

suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman

kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-
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orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan

shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya

apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan

dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan

mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al Baqarah : 177).

Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan

alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah

pemilikannya saat aqad hibah dinyatakan. Memberikan sesuatu kepada orang

lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan mendapat

pahala dari Allah SWT. Untuk itu hibah hukumnya sunat. Sabda Nabi SAW

yang Artinya: “Dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. telah

bersabda, : “Barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-

lebihan dan tidak ia minta, hendaklah diterima (jangan ditolak). Sesungguhnya yang

demikian itu pemberian yangdiberikan Allah kepadanya” (HR. Ahmad).

B. Dalil dan hukum hibah

Hibah disyari’atkan dan dihukumi sunat dalam Islam. Dan Ayat-ayat Al-

Qur’an maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan kita umat

Islam untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk

tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang

betul–betul membutuhkannya, Allah berfirman di surah al-Maidah ayat 2.
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¯Jnª�Ù� ���sXSÙ��*� ��XT��YXT��SÈ5XT�\È V"rQ"WÃª2 Ù20_ ��©D�XT ÕiÄÈ Ù���XT���SÁ��"��XT�����

�D̄�����Àic°i[�ª!� V�°ÈÙ� ��§«¨
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi’ar

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang

mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali

kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi :

.لولدهيعطىفيماالوالداالّ فيهافيرجعهبةأوييهبعطّيةيعطىأنلرجليحلّ ال
)وغيرهداوودابورواه(

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu

pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali

orang tuua yang memberi kepada anaknya.” (H.R. Abu Daud).

C. Rukun dan syarat hibah

a. Pemberi Hibah (Wahib)

Syarat-syarat pemberi hibah (wahib) adalah sudah baligh, dilakukan

atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan

hukum dan orang yang berhak memiliki barang.

b. Penerima Hibah (Mauhub Lahu)

Syarat-syarat penerima hibah (mauhub lahu), diantaranya :
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Hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan

hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan,

seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah

dilakukan hibah kepadanya.

c. Barang yang dihibahkan (Mauhub)

Syarat-syarat barang yang dihibahkan (Mauhub), diantaranya : jelas terlihat

wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul

milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari

tangan pemberi hibah kepada penerima hibah.

d. Akad (Ijab dan Qabul),

Akad (ijab qabul) misalnya si penerima menyatakan “saya hibahkan atau

kuberikan tanah ini kepadamu”, si penerima menjawab, “ya saya terima

pemberian saudara”.

Dilihat dari jenisnya, hibah itu digolongkan menjadi dua macam. Pertama,

Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang

mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya

tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda

motor, baju dan sebagainya.

Kedua. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar

dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau

barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah

manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah

manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah muajjalah) dan hibah seumur hidup (al-

amri). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (ariyah) karena setelah

lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus

dikembalikan.

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam pelaksanaan hibah dapat dilihat

dalam dua sisi, sisi penghibah dan sisi yang menerima hibah. Syarat-syarat bagi

penghibah sebagai berikut:

1. Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan

2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
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4. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.

5. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan

keridhaan dalam keabsahannya.

Sementara syarat-syarat bagi orang yang menerima atau diberi hibah adalah

disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau

diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila

orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih

atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang

mendidiknya sekalipun dia orang asing.

Kemudian status hukum ketika seseorang mencabut hibah, dalam hal ini

jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali

hibah orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

يَـْرِجعُ ِهَبةً َأْويـََهبَ يـُْعِطىَعِطيَّةً َأنْ ُمْسِلمٍ ِلَرُجلٍ الََيِحلُّ  َهافـَ ِفْيَماِإالَّاْلَواِلدِ ِفيـْ
يـُْعِطىِلَوَلِدهِ 

Artinya: “Tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia

tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya” (HR. Abu Dawud).

Dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda yang artinya, “Orang yang

menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali

muntahnya itu” (HR. Bukhari Muslim).

D. Hikmah, tujuan dan manfaat hibah

Hibah salah satu yang disyari’atkan dalam ajaran Islam, dengan

melaksanakan hibah maka kita telah menciptakan satu kondisi kedekatan

perasaan antar sesama dalam masyarakat Islam. Hibah ini merupakan salah

satu kegiatan kemasyarakatan untuk menumbuhkan rasa hormat, rasa kasih

sayang, baik sangka, toleransi. Secara ringkas hikmah hibah ini adalah:

1. Melunakkan hati sesamamanusia.

2. Menghilangkan rasa segan dan malu antar sesama, baik tetangga maupun

sahabat.

3. Menghilangkan rasa dengki dan dendam sesama anggota masyarakat.
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4. Menimbulkan rasa hormat, kasih sayang dengan sesama dalam kehidupan

bermasyarakat.

5. Menumbuhkan rasa penghargaan dan baik sangka antar sesamamanusia.

E. Rangkuman

1. Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih

pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah

pemilikannya saat aqad hibah dinyatakan. Memberikan sesuatu kepada

orang lain, asal barang atau harta itu halal termasuk perbuatan terpuji dan

mendapat pahala dari Allah SWT.

2. Adapun dalil yang berbicara tentang hibah terlihat dalam firman Allah di

surah Al-Maidah ayat 2, sedangkan hukum hibah itu sendiri masuk dalam

status hukum sunat. Inti yang dapat kita pahami bahwasanya banyak ayat

Al-Qur’an maupun teks dalam hadist yang menganjurkan kita umat Islam

untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk

tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang

betul–betul membutuhkannya.

3. Kemudian pelaksanaan hibah itu terdapat rukun dan syarat yang wajib

diperhatikan yaitu sebagai berikut:

a. Syarat pemberi hibah (wahib) adalah sudah baligh, dilakukan atas dasar

kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang

yang berhak memiliki barang.

b. Hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan

hibah.

c. Syarat barang yang dihibahkan (Mauhub) jelas terlihat wujudnya, barang

yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi

hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan

pemberi hibah kepada penerima hibah.

d. Akad (ijab qabul) misalnya si penerima menyatakan “saya hibahkan atau

kuberikan tanah ini kepadamu”, si penerima menjawab, “ya saya terima

pemberian saudara”.
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4. Hikmah hibah ini di antaranya dapat melunakkan hati sesama manusia,

menghilangkan rasa segan dan malu antar sesama, baik tetangga maupun

sahabat. Menghilangkan rasa dengki dan dendam sesama anggota

masyarakat. Menimbulkan rasa hormat, kasih sayang dengan sesama dalam

kehidupan bermasyarakat. Menumbuhkan rasa penghargaan dan baik

sangka antar sesamamanusia.

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok dan mendiskusikan tentang tata cara pelaksanaan hibah dan

manfaat hibah bagi umat Islam.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

G. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas Individu

atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian hibah!

2. Terangkan dalil yang berbicara tentang hibah dan bagaimana status hukum

hibahmenurut Islam!

3. Sebut dan jelaskan rukun dan syarat hibah!

4. Jelaskan hikmah, tujuan dan manfaat hibah bagi kehidupan umat Islam!
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MODUL KE-8

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua bidang kehidupan manusia dan dapat menjawab

segala tuntutan 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 dibiasakan

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah swt, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan muamalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian ketiga ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah ibadah dalam

sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu bersuci (thaharah), shalat, shalat

sunat, puasa sunat, zakat, wakaf, hibah, hadiah dan akikah. Tema yang kedelapan

dari bagian ini adalah tentang hadiah.
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A. Pendahuluan

Kegiatan muamalah terus berkembang sejalan dengan dengan

perubahan sosial, tempat, dan waktu. Derasnya arus persaingan dalam

dunia bisnis secara umum dan ritel secara khusus, memaksa para pelaku

bisnis untuk memeras akal guna menemukan strategi manjur dalam

bisnisnya. Salah satu contoh dari kreasi produsen pada zaman ini adalah

memberikan iming-iming hadiah kepada calon pembeli agar barang yang

dijualnya bisa menarik hati calon pembeli dan kemudian membeli barang

yang dipasarkan tersebut.

Dalam modul ini dijelaskan tentang hadiah serta dalil dan hukum

memberikan hadiah, dijelaskan juga tentang tujuan dan manfaat

memberikan hadiah baik bagi pemberi maupun bagi penerima.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

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

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.

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

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

keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian hadiah menrut Islam!

2. Menyebutkan dalil-dalil dan dasar hukum bagi pemberi dan penerima

hadiah!

3. Menerangkan secara jelas tentang tujuan dan manfaat hadiah baik bagi si

pemberi maupun bagi si penerima!

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila digunakan dengan tepat bagi semua

siswa akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. Di dalam modul

ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “hadiah”.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada guru

pembimbing.

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

dengan teman anda atau menanyakan kepada guru pembimbing atau

orang yang dianggap mampu.

5. Bila anda belummenguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali langkah-

langkah dengan seksama

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

1. Pendalaman materi pada modul

2. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

3. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

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

5. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan kembali kepada teman lain atau masyarakat

pada umumnya terkait dengan materi yang telah dipelajari.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa pengguna

modul untuk dapat memahami tentang pengertian hadiah, dasar hukum

member dan menerima hadiah menurut pandangan Islam, mampu juga

memahami tentang tujuan dan manfaat hadiah baik bagi si pemberi maupun

bagi si penerima, selanjutnya siswa diharapkan agar mampu menarik

kesimpulan sendiri tentang materi yang dikaji serta mengambil pelajaran

positif untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupannya.



114

KEGIATAN BELAJAR Ke-8

TEMA PELAJARAN TENTANG HADIAH

A. Pengertian Hadiah

Dalam kitab Al-Hujjah Al-Balighah di sebutkan, hadiah itu dimaksudkan

untuk mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia. Dan maksud tersebut

tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan balasan serupa.suatu hadiah

dapat menjadikan orang yang memberi dapat menimbulkan kecintaanh pada diri

penerima hadiah kepadaya, selain itu tangan di atas lebihbaik daripada tangan di

bawah.

Hadiah merupakan bukti rasa cinta dan bersihnya hati padanya ada kesan

penghormatan dan pemuliaan, dan oleh karena itu Rasulullah SAW menerima

hadiah dan menganjurkan untuk saling memberi hadiah serta menganjurkan

untuk menerimanya.

Dan hadiah menurut istilah syar’I yaitu menyerahkan suatu benda kepada

seorang tertentu agar terwujudnya suatu benda kepada seseorang tertentu agar

terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya

permintaan dan syarat.dan disana ada sis keumuman dan kekhususan

dikalangan para ulama’ antara hibah pemberian dan shadaqah.

Dan proses definisi diantara tiga perkara ini adalah niat, maka shadaqah

diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dan dalam rangka mencari

wajah allah ta’ala.Sedangkan hadiah diberikan kepada orang fakir dan orang

kaya yang di niatkan untuk meraih rasa cinta dan balas budi atas hadiah yang

telah diberikan.

B. Dalil dan Hukum Hadiah

Hadiah telah di syariatkan penerimaanya dan telah ditetapkan pahala

bagi pemberinya.Dalil yang melandasi hal itu adalah sebuah hadist dari

Abu Hurairah, bahwa nabi telah bersabda :
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َلْوُدِعْيُت ِالَى ِزرَاٍع َاوُْكَراٍع َالََجْبُت َوَلْواُْهِدَي زِرَا ٌع َاوُْكَرا ٌع َلَقِبْلتُ 
Artinya: “sekiranya aku diundang makan sepotong kaki binatang, pasti

akan aku penuhi undangan tersebut.begitu juga jika sepotong lengan atau

kaki dihadiahka kepadaku, pasti aku akan menerimanya.” (HR. Al-

Bukhari).

Dan diriwayatkan Imam Ath-Thabrani dari Hadist Ummu Hakim Al-

Khuza’iyah, dia berkata : wahai rasulullah apakah engkau tidak menyukai

penolakan terhadap kelembutan ?" beliau menjawab :”betapa buruknya

yang demikian itu, sekiranya aku diberi hadiah sepotong kaki

binatang,pasti aku akan menerimanya”.

Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan umat, apabila tidak

terdapat disana larangan syar’i terkadang di sunattkan untuk memberikan

hadiah apabila dalam rangka menyambung silaturrahmi, kasih sayang dan

rasa cinta.terkadang disyari’atkan apabila dia termasuk di dalam bab

membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang semisalnya.dan

terkadang juga menjadi haram dan perantara menuju perkara yang haram

dan ia merupakan hadiah yang berbentuk suatu yang haram, atau termasuk

dalam kategori sogok menyogok dan yang sehukum dengannya.

Hukum menerima hadiah, para ulama berselisih pendapat tentang

orang yang diberikan bingkisan hadiah, apakah wajib menerimanya

ataukah disunatkan saja, dan pendapat yang kuat bahwasannya orang yang

diberikan hadiah yang mubah dan tidak ada penghalang syar’i yang

mengharuskan menolaknya, maka wajib menerimanya di karenakan dalil-

dalil berikut ini :

Di dalam ash-shahih (al-bukhari dan muslim). Dari Umar ra beliau

berkata : Rasulullah SAW memberiku sebuah bingkisan, lalu aku katakan

“berikan ia kepada orang yang lebih fakir dariku” maka beliau menjawab,

“ambillah, apabila datang kepadamu sesuatu dari harta ini, sedangkan
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engkau tidak tamak dan tidak pula memintanya, maka ambillah dan

simpan untuk dirimu, jikalau engkau menghendakinya, maka

makanlah.dan bila engkau tidak menginginkannya, bershadaqahlah

dengannya.”

C. Hikmah dan manfaat hadiah

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan

yang berhak mentasyarrufkannya (memanfaatkannya).

2. Orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki.

3. Ijab dan qabul.

4. Barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual.

Adapun yang menjadi hikmah seseorang memberikan hadiah yaitu

sebagai berikut:

1. Akan mendidik seseorang untuk selalu menepati janji.

2. Akan mendorong seseorang untuk berprestasi.

3. Akan terhindar dari sifat iri dan dengki.

D. Rangkuman

1. Hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain karena

hendak memuliakannya.

2. Hadiah hukumnya sunnah, bahwa hal ini merupakan perbuatan

yang baik. Namun hadiah bisa diharamkan apabila sudah mengarah

kepada risywah atau sogok menyogok.

3. Syarat-syarat hadiah adalah adanya ijab dan qabul sedangkan

rukunnya meliputi:

a. Ada yang memberi.

b. Ada yang diberi

c. Ada ijab dan qabul

d. Ada barang yang diberikan.
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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 pemberian sesuatu kepada

seseorang (hadiah) dan bagaimana hukum tentang hadiah itu sendiri.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian hadiah dan dasar hukum memberikan hadiah

oleh seseorang!

2. Uraikan secara jelas tujuan dan manfaat hadiah baik bagi sipemberi

maupun bagi si penerima!
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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 SW.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

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

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

Islam meliputi semua bidang kehidupan manusia dan dapat menjawab

segala permasalahan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan

Hadis. Dalam Islam, terdapat empat bidang penting, yaitu akidah, akhlak,

ibadah, dan muamalah.

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian ketiga ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah ibadah dalam

sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu bersuci (thaharah), shalat, shalat

sunat, puasa sunat, zakat, wakaf, hibah, hadiah dan akikah. Tema yang

kesembilan dari bagian ini adalah tentang akikah.
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A. Pendahuluan

Akikah adalah suatu rangkaian kegiatan merayakan kelahiran anak

dengan menyembelih binatang yang dilakukan pada hari ketujuh, lalu

dagingnya disedekahkan pada fakir miskin bersamaan dengan mencukur

rambut kepala anak serta memberikan nama anak. Akikah cukup populer

ditengah-tengah masyarakat kita.

Anak merupakan amanah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua

untuk dijaga, dirawat, dilindungi, dan dididik. Setiap orang tua

mendambakan anak yang shaleh, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan

kepada kedua orangtuanya. Akikah merupakan salah satu ajaran Islam

yang dicontohkan Rasulullah SAW. Akikah hukumnya sunnah muakad

(mendekati wajib). Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian akikah,

dalil naqli yang membicarakan tentang akikah, tujuan dan manfaat

dilaksanakan akikah bagi umat muslim.

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.



120

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

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, dan mampumenggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian akikah!

2. Menyebutkan dalil atau dasar hukum yang berkaitan dengan akikah!

3. Menjelaskan tujuan danmanfaat dilaksanakan hakikah!

D. DeskripsiModul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila modul ini digunakan dengan tepat maka

akan mempermudah para siswa dalam proses pembelajarannya. Di dalam

modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “Akikah”.

E. Petunjuk PenggunaanModul

Petunjuk Umum

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas materi dalam modul ini, siswa dapat

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.

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

langkah-langkah dengan seksama

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

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

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

yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi pangguna

modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

1. Pendalaman materi pada modul

2. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

3. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

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

5. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan kembali kepada teman lain atau masyarakat

pada umumnya terkait dengan materi yang telah dipelajari

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa untuk dapat

memahami tentang pengertian akikah, dalil atau dasar hukum yang berbicara

tentang akikah serta tujuan dan manfaat dilaksanakan akikah. Setelah materi

dalam modul ini sudah benar-benar dipahami kepada siswa diharapkan agar

mampu menarik kesimpulannya sendiri serta mengambil pelajaran terbaik

untuk diaplikasikan dalam kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJARAN KE-9

TEMA PELAJARAN TENTANG AKIKAH

A. Pengertian Akikah

Akikahmerupakan kata dari Bahasa Arab yaitu aqiqah yang memiliki arti

potongan. Bentuk kata lainnya adalah (al-aqiq), (al-aqiqah), (al-iqqah) berarti rambut

yang tumbuh di kepala bayi saat dilahirkan. Imam Syaukani berpendapat bahwa

akikah adalah sembelihan untuk bayi. Sedang al-aqqu pada dasarnya bermakna

asy-syaqqu (memotong) dan al-qathu (memotong). Sembelihan itu dinamakan

akikah karena tenggorokannya (lehernya) dipotong.

Terkadang akikah berarti rambut sang bayi, arti inilah yang digunakan

Zamakhsyari sebagai arti dasar. Akikah juga berarti kambing (yang disembelih)

tetapi menurut Zamakhsyari ini bukan arti dasar. “Aqqa an waladihi aqqan,” artinya

menyembelih kambing untuk anaknya pada hari ketujuh dari kelahirannya, juga

berarti mencukur rambut anaknya. Akikah menurut syara’ berarti memotong

kambing dalam rangka mensyukuri kalahiran sang bayi yang dilakukan pada

hari ketujuh dari kelahirannnya sebagai salah satu sunnah Rasulullah SAW.

Adapun maknanya secara syari’at adalah hewan yang disembelih untuk

menebus bayi yang dilahirkan. Praktek akikah sebetulnya sudah dilaksanakan

oleh masyarakat Arab sebelum datangnya risalah Muhammad SAW. Namun

hanya berlaku bagi bayi berjenis kelamin laki-laki. bahkan mereka melumuri

kepala bayi dengan darah kambing yang telah disembelih itu. Setelah Rasulullah

SAW diutus, praktek akikah masih dilaksanakan, namun Nabi mengubah tradisi

mereka yang tidak benar.

Beliau bersabda, “Bagi anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing

dan bagi anak perempuan disembelihkan satu ekor. Dan tidak akan

membahayakan kamu sekalian, apakah (sembelihan itu) jantan atau betina.”

Jika seseorang berkemampuan untuk menyembelih 2 ekor kambing bagi

‘Aqiqah anak laki-lakinya, maka sebaiknya ia melakukannya, namun jika
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tidak mampu maka 1 ekor kambing untuk ‘Aqiqah anak laki-lakinya juga

diperbolehkan dan mendapat pahala.

Dalam penyembelihan ‘Aqiqah, banyak hal yang perlu diperhatikan, di

antaranya, sebaiknya tidak mematahkan tulang dari sembelihan ‘Aqiqah

tersebut, dengan hikmah tafa’ul (berharap) akan keselamatan tubuh dan

anggota badan anak tersebut. ‘Aqiqah sah jika memenuhi syarat seperti syarat

hewan Qurban, yaitu tidak cacat dan memasuki usia yang telah disyaratkan

oleh Islam. Seperti dalam definisi tersebut di atas, bahwa ‘Aqiqah adalah

menyembelih kambing pada hari ketujuh semenjak kelahiran seorang anak,

sebagai rasa syukur kepada Allah. Tetapi boleh juga mengganti kambing

dengan unta ataupun sapi dengan syarat unta atau sapi tersebut hanya untuk

satu anak saja, tidak seperti kurban yang mana dibolehkan untuk 7 orang.

Tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa ‘Aqiqah hanya boleh dengan

menggunakan kambing saja, sesuai dalil dari Rasulullah SAW.

B. Dalil tentang akikah

Hukum ‘Aqiqah adalah sunnah. Hal tersebut sesuai dengan

pandangan mayoritas ulama, seperti Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Imam

Malik, dengan berdasarkan dalil di atas. Para ulama itu tidak sependapat

dengan yang mengatakan wajib, dengan menyatakan bahwa seandainya

‘Aqiqah wajib, maka kewajiban tersebut menjadi suatu hal yang sangat

diketahui oleh agama. Dan seandainya ‘Aqiqah wajib, maka Rasulullah

SAW juga pasti telah menerangkan akan kewajiban tersebut.

Dengan demikian, pendapat mayoritas ulama lebih utama untuk

diterima karena dalil-dalilnya, bahwa ‘Aqiqah adalah sunnah. Bagi seorang

ayah yang mampu hendaknya menghidupkan sunnah ini hingga ia

mendapat pahala. Dengan syari’at ini, ia dapat berpartisipasi dalam

menyebarkan rasa cinta di masyarakat dengan mengundang para tetangga

dalam walimah ‘Aqiqah tersebut.
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C. Kapan waktunya akikah

Mengenai kapan ‘Aqiqah dilaksanakan, Rasulullah SAW bersabda,

“Seorang anak tertahan hingga ia di-‘Aqiqah, (yaitu) yang disembelih pada

hari ketujuh dari kelahirannya dan diberi nama pada waktu itu’?. Hadits ini

menerangkan kepada kita bahwa ‘Aqiqah mendapatkan kesunnahan jika

disembelih pada hari ketujuh. Sayyidah Aisyah ra., dan Imam Ahmad

berpendapat bahwa ‘Aqiqah bisa disembelih pada hari ketujuh, atau hari

keempat belas ataupun hari keduapuluh satu. Sedangkan Imam Malik

berpendapat bahwa sembelihan ‘Aqiqah pada hari ketujuh hanya sekedar

sunnah, jika ‘Aqiqah disembelih pada hari keempat, atau kedelapan ataupun

kesepuluh ataupun sesudahnya maka hal itu dibolehkan.

Jika seorang ayah mampu untuk menyembelih ‘Aqiqah pada hari

ketujuh, maka sebaiknya ia menyembelihnya pada hari tersebut. Namun, jika

ia tidak mampu pada hari tersebut, maka boleh baginya untuk

menyembelihnya pada waktu kapan saja. ‘Aqiqah anak laki-laki berbeda

dengan ‘Aqiqah anak perempuan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama,

sesuai hadits yang telah disampaikan di atas.

Dari penjelasan tersebut kesimpulan kita bahwasanya jika seseorang

berkemampuan untuk menyembelih 2 ekor kambing bagi ‘Aqiqah anak laki-

lakinya, maka sebaiknya ia melakukannya, namun jika tidak mampu maka 1

ekor kambing untuk ‘Aqiqah anak laki-lakinya juga diperbolehkan dan

mendapat pahala.

C. Hikmah, tujuan dan manfaat akikah

Akikah menurut Syaikh Abdullah nashih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul

Aulad Fil Islam sebagaimana dilansir di sebuah situs memiliki beberapa

hikmah di antaranya:

1. Menghidupkan sunah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani

Nabiyyullah Ibrahim alaihissalam tatkala Allah SWT menebus putra

Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam.
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2. Dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang

dapat mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna

hadis, yang artinya: “Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya.” .

Sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya Insya Allah lebih

terlindung dari gangguan syaithan yang sering mengganggu anak-

anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Al Imam Ibnu Al Qayyim Al

Jauziyah “bahwa lepasnya dia dari syaithan tergadai oleh akikahnya”.

3. Akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat

bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana

Imam Ahmad mengatakan: “Dia tergadai dari memberikan syafaat bagi

kedua orang tuanya (dengan akikahnya)”.

4. Merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah SWT

sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan

Allah dengan lahirnya sang anak.

5. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam

melaksanakan syari’at Islam dan bertambahnya keturunan mukmin

yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat.

6. Akikah memperkuat ukhuwah (persaudaraan) di antara masyarakat.

Adapun manfaat yang akan didapat dengan beraqiqah, di antaranya:

1. Membebaskan anak dari ketergadaian

2. Pembelaan orang tua di hari kemudian

3. Menghindarkan anak dari musibah dan kehancuran, sebagaimana

pengorbanan Nabi Ismail AS dan Ibrahim AS

4. Pembayaran hutang orang tua kepada anaknya

5. Pengungkapan rasa gembira demi tegaknya Islam dan keluarnya

keturunan yang di kemudian hari akan memperbanyak umat Nabi

Muhammad SAW

6. Memperkuat tali silahturahmi di antara anggota masyarakat dalam

menyambut kedatangan anak yang baru lahir



126

7. Sumber jaminan sosial dan menghapus kemiskinan di masyarakat

8. Melepaskan bayi dari godaan setan dalam urusan dunia dan akhirat.

D. Rangkuman

1. Akikah berasal dari kata aqiq yang berarti rambut bayi yang baru

lahir. Karena itu aqiqah selalu diartikan mengadakan, selamatan

lahirnya seorang bayi dengan menyembelih hewan (sekurangnya

seekor kambing). Menurut istilah syara’ artinya menyembelih ternak

pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi

nama dan rambutnya di potong.

2. Hukum Akikah adalah sunnah muakkad, sekalipun orang tua dalam

keadaan sulit, “Akikah dilakukan Rasulullah dan sahabat”. Seperti

diketahui kelahiran seorang bayi merupakan berita yang sangat

menggembirakan bagi orang tua karena itu sudah sepantasnya

dirayakan dengan diselamati sebagai tanda syukur pada Allah SWT.

Tetapi kemiskinan dan kekayaan diantara umat Islam menjadikan

aqiqah sulit dilaksanakan apabila hukumnya wajib, maka aqiqah bagi

orang miskin akan sangat sulit ditunaikan.

3. Adapun manfaat dilaksanakan akikah oleh orang tua kepada seorang

anak yang baru dilahirkan di antaranya adalah: pertama.

Membebaskan anak dari ketergadaian. Kedua. Pembelaan orang tua di

hari kemudian. Ketiga. Menghindarkan anak dari musibah dan

kehancuran, sebagaimana pengorbanan Nabi Ismail AS dan Ibrahim

AS. Keempat. Pembayaran hutang orang tua kepada anaknya. Kelima.

Pengungkapan rasa gembira demi tegaknya Islam dan keluarnya

keturunan yang di kemudian hari akan memperbanyak umat Nabi

Muhammad SAW. Keenam. Memperkuat tali silahturahmi di antara

anggota masyarakat dalam menyambut kedatangan anak yang baru
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lahir. Ketujuh. Melepaskan bayi dari godaan syaitan dalam urusan

dunia dan akhirat.

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 anjuran umat Islam

melaksanakan akikah terhadap seorang anak yang baru lahir.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian akikah!

2. Jelaskan dalil dan dasar hukum melaksanakan akikah!

3. Terangkan secara jelas manfaat apa saja yang diperoleh bagi orang

tua dan anak dengan melaksanakan akikah!
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