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KATA PENGANTAR 

j 
Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang 

senantiasa memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semua, dengan izin 

Allah kami telah selesai merampungkan penulisan modul mata pelajaran 

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

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

pendidikan agama yang difokuskan pada 4 (empat) ranah yaitu ranah 

akidah, ranah akhlak, ranah ibadah dan ranah muamalah. 

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

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

siswa yaitu kegiatan belajar ke-1 membahas tentang bersuci, kegiatan 

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

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

belajar ke-5 membahas tentang puasa, kegiatan belajar ke-6 membahas 

tentang haji, kegiatan belajar ke-7 membahas tentang umrah, kegiatan 

belajar ke-8 membahas tentang kurban 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 komprehensif karena ajaran 

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan 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, khitan, shalat, 

puasa, zakat, haji, umrah, kurban, dan akikah. Tema yang pertama dari 

bagian ini adalah tentang bersuci. 
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A. Pendahuluan 

Selama ini kita selalu diwanti-wanti bahwa kebersihan adalah pangkal 

kesehatan. Kebersihan merupakan salah satu cabang dari iman. Oleh karena 

itu, sebagai seorang muslim yang baik harus menjaga kebersihan, baik 

kebersihan diri, pakaian maupun pekarangan, rumah tempat tinggal. 

Karena pentingnya perihal kebersihan, maka dalam Islam tema kebersihan 

dibahas pada bab-bab awal dari pembahasan fiqh ibadah, terutama pada 

bab thaharah. Dalam modul ini dijelaskan tentang  pengertian bersuci dan 

seluk beluknya. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 
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C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian bersuci. 

2. Menjelaskan tentang jenis-jenis air. 

3. Menjelaskan macam-macam najis dan cara mensucikannya. 

4. Membiasakan tata cara (kaifiyat) bersuci dalam kehidupan sehari-

hari 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-1 yang bila digunakan dengan tepat 

akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. Di dalam modul ini 

terdapat 1 kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu bersuci, yaitu 

“wudhu”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu. 

5. Bila belum menguasai 75% dari kegiatan, maka sebaiknya ulangi 

kembali langkah-langkah dengan seksama. 
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Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

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

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat Pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan). 

a. Pendalaman materi pada modul. 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat membiasakan bersuci dalam kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-1 

TEMA PELAJARAN TENTANG BERSUCI 

 

 

A. Pengertian Bersuci 
 

Bersuci atau thaharah adalah menyucikan badan, pakaian, tempat dari 

kotoran yang berupa najis serta menyucikan anggota badan dari kotoran 

yang berupa hadas dengan cara berwudhu atau mandi. Alat yang 

digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan menyucikan atau debu 

untuk tayamum dan batu untuk istinja. Dengan demikian berwudhu, 

mandi, dan tayamum sangat penting kedudukannya dalam Islam, karena ia 

menjadi syarat sahnya ibadah khususnya shalat. Bersuci ini berfungsi 

untuk membersihkan jiwa dan fisik manusia. 

B. Dalil bersuci 

Allah berfirman: 

|^ W5SÉ W� Ô�RdXT ¨CWÃ ¨¹j¦U \- Ù��� � ×# É� XSÉF s?l U	 ��SÅ� ®t W, ÕÃ�� VÙ XÄ ��_�°K<� �� r̄Û ¨¹j¦U \- Ù� �� � 

�Y XT �CÉFSÈ�WmÙ� V" �³ �/\O WD ×mÀI Õ¼Wc � � Vl ¯VÙ WD ×m�I V¼V" �¦ÉFSÉ" Ú
VÙ ÕC °% À@Ùk \O Ä1Å�Wm W% U	 ���� � 

�D ¯� ���� p °V Åf WÛǕ�� �S�*� �� p °V ÅfXT |ÚÏm̄FI 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”. 
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�SM {iU
 �� Wc WÛÏ °����� ��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 \y ØT U	 XÄ ��\B ´i WPU	 1 Å�<°K% ]C°K% ¦½®� ��WÓ Ù��� ØT U	 Ä/ÅÊÔ�\-� V� 

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

×1 Å�°FSÄBÃS ¯� ×1 Å�c °i Øc U	XT � �D ¯� �� �� WD� [� � cSÁÝ WÃ � �qS ÁÝ[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”. 

(QS. An-Nisa’ : 43) 

Adapun dalil wajibnya wudhu’ (apabila berhadats sebelum shalat) 

adalah firman Allah SWT. 

�SM {iU
 �� Wc |ÚÏ°����� �� ßSÄ<W%� XÄ � Vl̄� Ô2È) Õ- É� r Q� ¯� ®Q�S Q �¡��� ��S É ¦�ÙÎ �� VÙ ×1 Å�\FSÄBÄT 

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

D ¯� XT ×1È*=Å� �;�Ä=ÄB ��TÄm �I�»��VÙ � D ¯� XT 1 È*<Å� �³\¬Ôp �' ØTU	 �r Q"WÃ "m [Ý \y ØT U	 XÄ �� \C ´iWPU	 

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 
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� ;ik°È _� �;�®JjV» ��SÀU_�Ù%��VÙ ×1Á� °FSÄBÃS ¯� 1 Å�c °iØc U	XT ÈO Ø<°K% � �W% Àicm Äc ���� 

�# \È ÕHXj°� 1 Á�ÙkQ WÆ ÕC°K% �NWm \O C¦�� V�XT Àicm Äc ×1 Å�Wm ¯FI 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 

dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan 

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

sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air 

(kakus) atau menyentuh[404] 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”. (QS. Al-Maidah : 6) 

 

C. Jenis-jenis Air 

Karena alat utama untuk bersuci adalah air, maka di bagain ini akan 

dibahas tentang air. Air dalam Islam dibagi kepada empat, yaitu air mutlak, 

air mustakmal, air yang bercampur dengan benda yang suci, dan air yang 

bernajis. 

1. Air mutlak adalah air suci dan menyucikan, seperti air sumur, air hujan, 

salj atau es, embun, air laut, dan air telaga. 

2. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan baik untuk berwudhu 

maupun mandi. Hukumnya adalah suci menyucikan, dapat digunakan 

untuk bersuci. 
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3. Air yang bercampur dengan benda yang suci, misalnya bercampur 

dengan sabun, lumut, tepung atau cairan lainnya. Hukumnya suci 

menyucikan selama kemutlakannya masih terpelihara. 

4. Air yang benajis adalah air yang telah bercampur dengan najis, 

sehingga berubah, baik warna, rasa, maupun baunya. Ulama bersepakat 

bahwa air yang bernajis tidak boleh digunakan untuk bersuci. 

 

D. Tata Cara Bersuci 

Tata cara bersuci sangat penting diketahui, untuk kemudian 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa 

seorang muslim harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian. Secara 

umum dijelaskan bahwa bersuci terdapat dua macam, yaitu bersuci dari 

hadas dengan wudhu, mandi atau tayamum, dan bersuci dari najis meliputi 

badan, pakaian, dan tempat. Apa itu hadas dan najis? 

Hadas adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur yang 

menyebabkan bersuci dengan cara berwudhu, atau tayamum ataupun 

mandi. Hadas ada dua macam, yaitu: hadas kecil dan hadas besar. Hadas 

kecil yaitu keadaan yang menyebabkan bersuci dengan cara berwudhu atau 

tayamum (apabila ada halangan menggunakan air). Adapun sebab-

sebabnya: 

a. Mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur yaitu kencing dan berak. 

b. Menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. 

c. Hilangnya akal karena tidur (tidak sambil duduk), epilepsi, gila, mabuk 

d. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama 

dewasa dan bukan muhrim. 

Adapun hadas besar yaitu keadaan yang menyebabkan bersuci 

dengan cara mandi junub/janabat atau tayamum (apabila ada halangan 

menggunakan air). Adapun sebab-sebabnya: 

a. Menstruasi/datang bulan atau haid bagi wanita. 
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b. Nifas/mengeluarkan darah setelah melahirkan. 

c. Keluar mani. 

d. Berhubungan suami istri. 

e. Melahirkan. 

f. Meninggal dunia. 

Najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syari’at 

Islam/hukum Islam, biasanya menempel pada badan, pakaian dan tempat. 

Najis ada tiga macam, yaitu: 

a. Najis mukhafafah (najis ringan) seperti: kena air kencing bayi laki-laki 

yang belum pernah makan dan minum kecuali ASI. Cara menyucikan: 

cukup disiram atau dipercikkan dengan air mutlak, air suci yang 

menyucikan. 

b. Najis mutawasithah (najis sedang) Contohnya: kena darah, kena kotoran 

hewan dan manusia, muntah-muntahan, bangkai dan minuman yang 

memabukkan. Najis Mutawasithah ada dua macam yaitu: 

1) Najis ainiyah yaitu najis yang dapat diketahui warna bentuknya, bau 

dan rasanya cara menyucikannya: harus dengan air mutlak yang 

mengalir sampai hilang warna, bau dan rasanya. 

2) Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak dapat diketahui 

warna/bentuknya, bau dan rasanya, namun diyakini adanya. Seperti 

percikan air kencing yang sudah mengering, cara menyucikannya 

adalah dicuci dengan air mutlak tanpa harus hilang warna /bentuk, 

bau dan rasanya. 

c. Najis mughaladhah (najis berat) yaitu najis yang bersumber dari anjing 

dan babi, baik jilatan, air liur, air kencing, kotoran, daging, darah 

maupun bangkainya. Cara menyucikannya adalah dicuci dengan air 

mutlak sebanyak 7 kali dan salah satunya adalah airnya dicampur 

dengan tanah/debu yang suci sampai hilang warna /bentuk, bau dan 

rasanya. 
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1. Wudhu 

a. Pengertian wudhu adalah bersuci menghilangkan hadas kecil dengan 

membasuhkan air yang suci menyucikan ke anggota badan tertentu. 

Berwudhu adalah perintah wajib yang bersamaan dengan perintah 

shalat 5 kali sehari semalam yaitu satu tahun sebelum hijrah.  

b. Berwudhu adalah wajib apabila akan shalat, thawaf, dan menyentuh 

atau membawa Al Qur’an  

c. Syarat-syarat wudhu (sesuatu yang harus dilakukan sebelum wudhu) 

yaitu: Islam, mumayyiz (sudah bisa membedakan antara yang 

hak/bathil, baik/buruk), tidak berhadas besar, menggunakan air 

yang suci dan yang menyucikan, tidak ada yang menghalangi 

sampainya air ke kulit anggota wudhu (cat, getah, lem, dan lain-lain). 

d. Fardhu (rukun) wudhu’ ada 6 (enam), yaitu membasuh muka 

(termasuk berkumur dan memasukkan dan mengeluarkan air ke dan 

dari hidung), membasuh kedua tangan sampai kedua siku, 

mengusap (menyapu) seluruh kepala, membasuh kedua kaki sampai 

kedua mata kaki, tertib (berurutan), dan muwalah (tidak diselingi 

dengan perkara-perkara yang lain) 

e. Sunnah wudhu’ adalah bersiwak sebelum berwudhu’, membasuh 

dua telapak tangan sebanyak tiga kali, bersungguh-sungguh dalam 

memasukkan air ke dalam hidung kecuali bagi yang berpuasa, 

mendahulukan anggota wudhu’ yang kanan, mengulangi setiap 

basuhan dua kali atau tiga kali, menyela-nyela antara jari-jemari 

(tangan dan kaki), menyela-nyela jenggot yang lebat, 

menyempurnakan wudhu’ 

2. Tata Cara Wudhu’  

1) Niat berwudhu’ (dalam hati) untuk menghilangkan hadats. 

2) Membaca basmallah. 

3) Membasuh dua telapak tangan sebanyak tiga kali. 
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4) Berkumur sebanyak tiga kali, menghirup air ke hidung sebanyak tiga 

kali, dan menyemprotkan air dari hidung ke sebelah kiri. 

5) Membasuh muka sebanyak tiga kali.  

6) Membasuh dua tangan beserta siku sebanyak tiga kali.  

7) Menyapu seluruh kepala berikut dua telinga sebanyak satu kali 

sapuan dengan air yang baru dan bukan air dari sisa basuhan tangan.  

8) Membasuh dua kaki beserta dua mata kaki sebanyak tiga kali.  

Mata kaki ialah dua tulang yang menonjol pada bagian bawah betis. 

Bagi orang yang tangan atau kakinya diamputasi, maka cukup 

membasuh bagian yang tersisa dari siku atau kaki. 

3. Hal-hal yang membatalkan Wudhu 

1) Kencing, buang air besar, dan kentut. 

2) Keluarnya mani, wadi, dan madzi. Wadi adalah sesuatu yang keluar 

sesudah kencing pada umumnya, berwarna putih, tebal mirip mani, 

namun berbeda kekeruhannya dengan mani. Wadi tidak memiliki bau 

yang khas. Madzi adalah cairan berwarna putih, tipis, lengket, keluar 

ketika bercumbu rayu atau ketika membayangkan jima’ (bersetubuh) 

atau ketika berkeinginan untuk jima’. Madzi tidak menyebabkan 

lemas dan terkadang keluar tanpa terasa yaitu keluar ketika 

muqaddimah syahwat. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa 

memiliki madzi. Adapun mani berbeda dengan madzi dan wadi 

dengan melihat ciri-ciri mani yaitu:  baunya khas seperti bau adonan 

roti ketika basah dan seperti bau telur ketika kering, airnya keluar 

dengan memancar, keluarnya terasa nikmat dan mengakibatkan futur 

(lemas).  

3) Tidur lelap (dalam keadaan tidak sadar). 

4) Hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila.  
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4. Tayammum  

1. Pengertian tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan 

dengan menggunakan sha’id yang bersih. Sha’id adalah seluruh 

permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayammum, baik 

yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak, seperti pasir, 

bebatuan, tanah yang berair, lembab ataupun kering. 

2. Keadaan yang  membolehkan tayammum 

1) Tidak ada air untuk berwudhuk. 

2) Keterbatasan air hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang 

mendesak untuk minum dan memasak.  

3) Kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan 

badan atau semakin lama sembuh dari sakit. 

4) Karena sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air 

wudhu dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk 

berwudhu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu 

shalat. 

5) Khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya 

yang dapat menghangatkan air tersebut. 

5. Tata cara tayammum  

1. Menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi, kemudian 

meniupnya. 

2. Kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dengan 

tangan kiri dan sebaliknya. 

3. Kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan. 

4. Semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah 

dilakukan sekali usapan saja. 

5. Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai 

pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai siku 

seperti pada saat wudhu. 
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6. Pembatal Tayammum 

1) Telah ditemukan air bagi orang yang bertayammum karena 

ketidakadaan air, 

2) Telah adanya kemampuan menggunakan air, 

3) Tidak sakit lagi  bagi orang yang bertayammum karena 

ketidakmampuan menggunakan air.  

 

E. Rangkuman 

1. Bersuci atau taharah adalah menyucikan badan, pakaian, tempat 

dari kotoran yang berupa najis serta menyucikan anggota badan 

dari kotoran yang berupa hadas dengan cara berwudhu atau mandi.  

2. Dalil bersuci di antaranya Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang 

yang mensucikan diri/ berthaharah.” (Qs.Al-Baqarah: 222) 

3. Air dalam Islam dibagi kepada empat, yaitu air mutlak, air 

mustakmal, air yang bercampur dengan benda yang suci, dan air 

yang bernajis.  

a. Air mutlak adalah air suci dan menyucikan, seperti air sumur, 

air hujan, salju atau es, embun, air laut, dan air telaga. 

b. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan baik untuk 

berwudhu maupun mandi. Hukumnya adalah suci menyucikan, 

dapat digunakan untuk bersuci. 

c. Air yang bercampur dengan benda yang suci, misalnya 

bercampur dengan sabun, lumut, tepung atau cairan lainnya. 

Hukumnya suci menyucikan selama kemutlakannya masih 

terpelihara. 

d. Air yang benajis adalah air yang telah bercampur dengan najis, 

sehingga berubah, baik warna, rasa, maupun baunya. Ulama 
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bersepakat bahwa air yang bernajis tidak boleh digunakan 

untuk bersuci. 

4. Wudhu adalah bersuci menghilangkan hadas kecil dengan 

membasuhkan air yang suci menyucikan ke anggota badan tertentu. 

Berwudhu adalah perintah wajib yang bersamaan dengan perintah 

shalat 5 kali sehari semalam yaitu satu tahun sebelum hijrah.  

5. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan 

menggunakan sha’id yang bersih. Sha’id adalah seluruh permukaan 

bumi yang dapat digunakan untuk bertayammum, baik yang 

terdapat tanah di atasnya ataupun tidak, seperti pasir, bebatuan, 

tanah yang berair, lembab ataupun kering. 

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 perihal bersuci, tata cara 

bersuci. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa dapat mempraktikkan tentang 

tata cara bersuci dan hal-hal yang berhubungan dengan bersuci. 

G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian bersuci! 

2. Sebutkan jenis air dalam Islam! 

3. Jelaskan tentang pengertian wudhu! 

4. Jelaskan tentang pengertian Tayamum! 
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MODUL KE-2 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

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

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

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan 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, khitan, shalat, 

puasa, zakat, haji, umrah, kurban, dan akikah. Tema yang kedua dari 

bagian ini adalah tentang khitan. 
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A. Pendahuluan 

Sebagai agama fitrah, Islam senantiasa memberikan tuntunan kepada 

pemeluknya agar menjaga kefitrahannya. Di antaranya menjaga kebersihan 

diri, pakaian dan lingkungan sekitanya. Dalam rangka memelihara 

kebersihan diri, Islam di antaranya mensyari’atkan khitan bagi manusia. 

Oleh karena merupakan fitrah, khitan dipandang sebagai sebuah kewajiban 

oleh sebagian ulama dan sebagai sunnah yang ditekankan dalam Islam bagi 

ulama lainnya, sehingga masyarakat kita mengenalnya dengan sebutan 

sunah rasul. Dalam modul ini dijelaskan tentang khitan. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 
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C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang khitan. 

2. Menjelaskan khitan bagi laki-laki dan perempuan. 

3. Menerangkan hikmah khitan. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan tepat 

akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. Di dalam modul ini 

terdapat 1 kegiatan pebelajaran dengan tema besar yaitu “khitan”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau oang 

yang dianggap mampu 

5. Bila belum menguasai 75% dari kegiatan, maka sebaiknya ulangi 

kembali langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

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

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

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

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan). 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami secara menyeluruh tentang maksud khitan, 

anjuran berkhitan dalam hukum Islam serta tata cara pelaksanaannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-2 

TEMA PELAJARAN TENTANG KHITAN 

 

 

A. Pengertian  

Khitan adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan 

seorang laki-laki (qulfah) agar tidak terhimpun kotoran padanya, 

menuntaskan air kencing, dan menyempurnakan kenikmatan saat 

berhubungan suami istri (jimak) saat sudah berkeluarga nantinya.   

B. Dalil Khitan 

Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sunnah fitrah ada lima, 

yaitu khitan (sunat rasul), mencukur rambut pada kemaluan (istihdad), 

memotong kuku, mencukur kumis, dan mencabut rambut ketiak (HR 

Bukhari Muslim)  

Karena merupakan fitrah manusia, khitan dipandang sebagai sebuah 

kewajiban oleh sebagian ulama dan sebagai sunnah yang ditekankan dalam 

Islam, sehingga masyarakat kita mengenalnya dengan sebutan sunah rasul. 

C. Khitan bagi Laki-Laki dan Perempuan 

Dalam sejarahnya, laki-laki yang pertama kali dikhitan adalah Nabi 

Ibrahim as, sedangkan dari kalangan perempuan yang dikhitan pertama 

kali adalah Siti Hajar. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi 

Luth, Nabi Syu’aib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, 

Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW terlahir sudah terkhitan. Khitan bagi 

laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan seorang 

laki-laki (qulfah), sedangkan bagi perempuan memotong sedikit klitoris 

(badhr) yang ada pada kemaluan perempuan. 
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Adapun waktu pelaksanaan khitan menjelang dewasa. Bila sudah 

dewasa belum dikhitan, maka sebaiknya disegerakan khitannya. 

D. Hikmah Khitan 

1. Menjaga kebersihan. Secara normal ketika kemaluan seseorang 

tertutupi oleh kulit, maka dikhawatirkan menjadi tempat 

berhimpunnya kotoran atau bakteri yang akan mengganggu 

kebersihan diri. Oleh karena itu, khitan dengan memotong kulit 

penutupnya merupakan solusi untuk memelihara kebersihan diri. 

2. Menuntaskan air kencing, apalagi saat kencing dilakukannya 

dengan duduk tidak dengan berdiri. 

3. Menyempurnakan ibadah. Ibadah terutama shalat sangat 

menghajadkan kebersihan dan kesucian diri. Ketika bersuci dapat 

dilakukan dengan baik, maka kesempurnaan dalam beribadah 

menjadi lebih dekat. 

4. Menyempurnakan kenikmatan berkeluarga. Di antara tujuan 

berkeluarga adalah melestarikan jenis keturunannya secara sah. Dan 

keturunan yang sah hanya dapat lahir dari seelah hubungan suami 

istri (jimak) dari pasangan laki-laki dan perempuan yang telah 

melakukan pernikahan. Khitan yang telah dilakukannya saat 

menjelang dewasa dapat menyempurnakan kenikmatan bagi suami 

dan istri saat melakukan hubungan intim (jimak). 

E. Rangkuman 

1. Khitan adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan 

seorang laki-laki (qulfah) atau memotong sedikit klitoris bagi 

perempuan. 

2. Dalil Khitan, di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda yang 

artinya, sunnah fitrah ada lima, yaitu khitan (sunat rasul), mencukur 
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rammbut pada kemaluan (istihdad), memoting kuku, mencukur 

kumis, dan mencabut rambut ketiak (HR Bukhari Muslim) 

3. Khitan bagi Lak-Laki dan Perempuan. Khitan bagi laki-laki adalah 

memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan seorang laki-laki 

(qulfah), sedangkan bagi perempuan memotong sedikit klitoris 

(badhr) yang ada pada kemaluan perempuan. 

4. Waktu pelaksanaan khitan menjelang dewasa. Bila sudah dewasa 

belum dikhitan, maka sebaiknya disegerakan khitannya. 

5. Hikmah khitan adalah menjaga kebersihan, menuntaskan air 

kencing, apalagi saat kencing dilakukannya dengan duduk tidak 

dengan berdiri, menyempurnakan ibadah, menyempurnakan 

kenikmatan berkeluarga.  

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita. 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang materi yang dipelajari. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 

G. Evaluasi:  

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar sebagai 

tugas individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian khitan! 

2. Jelaskan tentang khitan laki-laki dan perempuan! 

3. Sebutkan hikmah khitan! 
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MODUL KE-3 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan 

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

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

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

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

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul 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, khitan, shalat, 

puasa, zakat, haji, umrah, kurban, dan akikah. Tema yang ketiga dari 

bagian ini adalah tentang “shalat”. 
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A. Pendahuluan 

Shalat merupakan salah satu ibadah mahdhah yang paling penting. 

Karena pentingnya titah tentang shalat diterima oleh Nabi Muhammad saw 

secara langsung dari Allah melalui peristiwa Isra mikraj tanggak 27 Rajab 

sekitar tahun dua sebelum hijrah. Hal ini berbeda dengan titah dan wahyu 

lainnya yang disampaikan oleh Allah melalui Malaikat Jibril.  

Sekitar lima belas abad yang silam, Nabi Muhammad SAW benar-

benar mendapat ujian kenabian sekaligus ujian kemanusiaan yang sangat 

berat.  

Pertama, problem kenabiannya diuji dimana sudah sekitar sepuluh 

tahunan Nabi Muhammad SAW berdakwah menyeru kepada Islam sebagai 

agama yang Haq, menyeru meninggalkan kekufuran dan kejahiliyahan 

menuju kemenangan dan berperadaban. Namun hasilnya, jika dilihat dari 

kuantitas pemeluk Islam, maka masih sangat terbatas. Sebagai manusia, 

Nabi merasa sedih. Di tanah kelahirannya sendiri, dakwah Islam yang 

diemban oleh Rasulullah kurang mendapat simpati para penduduk Mekah 

yang mayoritas kafir quraisy. Pengikut agama Islam yang dikenal 

assabiqunal awwalun ternyata masih bisa dihitung dengan jari jemari. 

Rasanya segala daya dan upaya telah tertumpah, tetapi tidak sebanding 

dengan pengikutnya. Maka wajar saja, Nabi Muhammad SAW merasa 

sedih atas problema kenabian ini. Malah pengikutnya yang sedikit itu tidak 

jarang mendapat perlakuan kasar, pemboikotan, intimidasi, siksaan dari 

orang kafir quraisy jahiliyah. 

Kedua, problem kemanusiaan yang dialami Nabi Muhammad SAW 

begitu berat, yaitu ditinggal wafat orang-orang spesial bagi beliau, isteri 

tercintanya Khadijah dan pamanda Abu Thalib. Cobaan apalagi secara 

manusiawi yang melebihi dengan ditinggalkannya oleh orang-orang 

tercita? Abu Talib, pamannda sang bamper sosial politik yang sangat 

protektif terhadap keamanan diri Nabi Muhammad SAW dari ancaman 
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para pembesar kafir quraisy. Khadijah, sang isteri yang membekingi sosial 

ekonomi dan sosial psikologis Nabi Muhammad SAW saat berdakwah 

mengemban risalah. Saking beratnya ujian yang dialami oleh Nabi 

Muhamnad SAW, tahun-tahun itu kemudian dikenal dengan 'amul huzni 

(tahun kesedihan). Dari latar sosiohistoris inilah kemudian Allah mengobati 

hati Nabi yang sedih dengan wisata spiritual Israk mikraj yang 

perolehannya adalah titah shalat. Inilah shalat, inilah wisata spiritual, inilah 

problem solving ilahiyah yang melintas batas dan zaman. Dalam modul ini 

akan dibahas tentang shalat. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang shalat. 

2. Menjelaskan tatacara/kaifiat shalat, hal yang membatalkan shalat. 

3. Menjelaskan hikmah shalat. 

C. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan tepat 

akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. Di dalam modul ini 

terdapat 1 kegiatan pebelajaran dengan tema besar yaitu “shalat”. 

D. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu. 

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

langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

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

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

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

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul. 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

E. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami shalat dan mengamalkannya dalam 

kehidupan kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-3 

TEMA PELAJARAN TENTANG SHALAT 

 

 

A. Pengertian Shalat 

Shalat menurut bahasa berati do’a, sedangkan menurut istilah adalah 

suatu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam 

dengan mengikuti persyaratan tertentu. 

B. Dalil Shalat 

Dalil tentang shalat ini terdapat dalam al-Qur’an , di antranya: 

��SÀ-j°�U	XT QQ�S Q �¡��� ��SÉ"� XÄ XT QQ�S [��s��� ��S ÄÈ [�×q �� XT \Ì W% WÛÜ°È °���m��� §¬¨    

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta 

orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah 43) 

C. Syarat wajib dan sahnya shalat 

1) Syarat wajib  

Syarat wajib shalat itu ada tiga, yaitu Islam, baligh, dan berakal. 

Seseorang dikatakan baligh jika didapati salah satu tanda dari:  Jika 

seseorang telah berumur sekitar 15 tahun meskipun belum 

“bermimpi basah”, atau bermimpi basah sampai keluar air mani, 

baik dialami oleh laki-laki maupun perempuan, atau telah keluar 

haid bagi wanita. 

2) Adapun syarat sah shalat adalah 

a. Telah masuk waktu shalat. 

b. Menghadap kiblat. 

c.  Suci dari hadats kecil dan hadats besar. 
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d. Suci dari najis, baik yang ada pada pakaian, badan, atau tempat 

shalat. 

e.  Menutup aurat. Jika auratnya tersingkap ketika shalat, 

kemudian langsung ditutupi, maka shalatnya tetap sah. Adapun 

jika ditunda-tunda atau tidak segera ditutupi, maka shalatnya 

batal. 

f.  Mengetahui kewajiban hukum shalat. Jika dia bingung, shalat 

yang dikerjakannya wajib atau sunnah, maka shalatnya tidak 

sah. 

g. Tidak menganggap hal yang wajib sebagai hal yang sunnah. 

Misalkan dengan menganggap hukum takbiratul ihram adalah 

sunnah, padahal hukum sebenarnya adalah wajib. 

3) Kaifiat/tata cara shalat 

a. Berdiri tegak (bagi yang mampu), menghadap ke kiblat dan 

berniat ikhlas karena Allah. Pandangan mengarah pada tempat 

sujud. Kaki direnggangkan selebar bahu (sewajarnya) yaitu tidak 

terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Kiblat badan ke Mekah, 

kiblat mata ke tempat sujud, dan kiblat hati tertuju pada Allah. 

b. Membaca takbiral ihram dengan lafald Allahu Akbar, seraya 

mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan ibu jari hampir 

menyentuh pada daun telinga.  

c. Bersekap dengan cara meletakkan tangan kanan di atas 

punggung telapak tangan kiri beserta pergelangan dan lengan 

tangan di atas dada.   

d. Membaca do’a iftitah (hanya dibaca pada raka’at pertama). 

e. Mohon perlindungan dengan membaca ta’awud, lalu membaca 

surat al-Fatihah.  

f. Membaca salah satu surat atau ayat Al-Qur’an yang mudah.  
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g. Takbir (membaca Allahu Akbar), dengan mengangkat kedua 

tangan seperti saat takbiratul ihram dan melakukan ruku’ seraya 

meluruskan punggung dengan tengkuk, kedua tangan 

diletakkan pada lutut dengan jari-jari direnggangkan sambil 

membaca doa. 

h. Berdiri tegak untuk i’tidal dengan takbir seraya mengangkat 

kedua tangan dengan membaca doa.  

i.  Melakukan takbir dan sujud. Saat sujud ada tujuh anggota 

badan yag melekat pada tanah/sajadah, yaitu dua ujung kaki, 

dua lutut, dua telapak tangan, dan muka. 

j. Bangkit untuk duduk iftirasy sambil mengucapkan Allahu Akbar 

dan membaca doa. 

k. Sujud untuk kedua kalinya dengan bertakbir dan membaca do’a 

seperti sujud pertama. 

l. Kemudian takbir membaca Allahu Akbar, lalu berdiri untuk 

raka’at yang kedua. Sebelum berdiri duduk sebentar dilanjutkan 

menekankan kedua telapak tangan pada tempat sujud lalu 

berdiri. 

m. Rakaat kedua seperti rakaat pertama langsung membaca surat 

al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca salah satu surat 

atau ayat Al-Qur’an. Kemudian lakukan rukuk, i’tidal, sujud, 

duduk iftirasy seperti saat melakukan rakaat pertama. 

n. Setelah selesai dari sujud kedua pada raka’at kedua, lalu duduk 

untuk tasyahud awal (tahiyat awal) seperti duduk iftirasy 

(duduk di antara dua sujud), kemudian meletakkan kedua 

tangan di atas kedua lutut, jari-jari tangan kiri dihamparkan, 

sedangkan jari kelingking tangan kanan, jari manis dan jari 

tengah digenggam, ibu jari menyentuh jari tengah dan jari 

telunjuk diacungkan saat memulai membaca tasyahud. 
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o. Setelah selesai membaca tasyahud dan shalawat, membaca do’a 

p. Kemudian berdirilah untuk raka’at ketiga dan keempat dan 

bertakbirlah (membaca Allahu Akbar) sambil mengangkat tangan 

seperti takbiratul ihram. Pada raka’at ketiga atau keempat ini 

hanya membaca al-Fatihah saja tidak membaca surat atau ayat 

Al-Qur’an lainnya. 

q. Setelah sujud selesai pada raka’at terakhir (ketiga atau keempat), 

lalu duduk tawaruk untuk tasyahud akhir dengan memasukkan 

(memajukan) kaki kiri di bawah kaki kanan, sedang telapak kaki 

kanan bertumpu (ditegakkan) dan ujung jarinya dihadapkan ke 

kiblat dan duduk dengan bertumpukan pantat di atas lantai. 

r. Kemudian membaca tasyahud dan shalawat. 

s. Mengucapkan salam dengan memalingkan muka ke kanan dan 

ke kiri sampai pipi terlihat dari arah belakang. 

4) ‘Udzur-udzur shalat 

Udzur shalat adalah halangan-halangan yang memperbolehkan 

seseorang mengakhirkan shalat dengan tanpa berdosa, ada empat 

keadaan, yaitu tidur, lupa, menjama’ (mengumpulkan dua shalat), 

dan dipaksa. 

5) Hal-hal yang membatalkan shalat 

1) Berkata dengan sengaja. 

2) Mengerjakan sesuatu yang banyak (yang bukan pekerjaan 

shalat). 

3) Hadats besar (misalkan : keluar darah haid) atau hadats kecil 

(misalkan : kentut) 

4) Kejatuhan najis. 

5) Terbuka auratnya 

6) Mengubah niat. 

7) Membelakangi kiblat. 
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8) Makan. 

9) Minum. 

10)  Berdehem. 

11)  Murtad (keluar dari Islam). 

6) Waktu-waktu yang diharamkan untuk shalat 

1. Mulai terbitnya matahari hingga naik seukuran tombak  atau 

sekitar 16 menit. 

2. Ketika matahari pas di atas kepala/pas di tengah langit, hingga 

bergeser sedikit (waktunya sebentar saja). 

3. Sejak langit menguning di sore hari hingga matahari terbenam. 

4. Setelah melakukan shalat shubuh hingga matahari terbit 

5.  Setelah melakukan shalat ashar hingga matahari terbenam. 

Namun ada pengecualian, di mana shalat tidak diharamkan untuk 

dilakukan pada di lima waktu tersebut, yaitu: 

3. Shalat Qadla. 

4. Shalat Sunnah yang didahului oleh sebab, seperti : shalat sunnah 

setelah wudlu, shalat tahiyyat masjid, dan sebagainya.  

5. Shalat sunnah yang sebabnya bersamaan, seperti : shalat Kusuf 

(gerhana matahari), shalat khusuf (gerhana bulan). 

 

D. Hikmah shalat 

1. Barometer Kesehatan. Orang beriman yang dapat menegakkan 

shalat secara sempurna adalah orang-orang yang sehat badan dan 

kuat fisiknya. Dengan demikian penunaian shalat dapat menjadi 

barometer kesehatan fisik seseorang. Artinya apa? Tuntunan shalat 

meniscayakan kesehatan, kebersihan, kebugaran, dan kekuatan 

fisik. Dengan modal lahiriyah yang prima ini, shalat dapat 

ditunaikan secara sempurna. Makanya orang Islam itu harus sehat, 
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bugar, dan kuat fisiknya. Inilah modal untuk dapat menunaikan 

ibadah secara sempurna. 

2. Menjaga kebersihan. Coba perhatikanlah, saat mau menunaikan 

shalat sudah harus bersuci, mengambil air srmbahyang, 

mengenakan pakaian yang suci syukur-syukur juga indah, memilih 

tempat yang suci, menghadap ke Mekkah tempat suci. Kemudian 

saat berdiri membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, surah al-

Fatihah dan lainnya, sangat menghendaki posisi badan siap, tegap, 

kokoh, tidak miring-miring, tidak sempoyongan, tangan bersedekap 

secara serasi seimbang, dan sewajarnya tidak berat sebelah, tidak 

kebesaran perut sehingga berdiri dan sedekapnya tidak nyaman. 

Demikian juga saat rukuk, tuntutan adanya kekokohan kuda-kuda 

yang bertumpu di kaki dan keseimbangan badan sangat terasa. 

Kalau tidak bisa-bisa jatuh tersungkur. Demikian seterusnya. 

Aktivitas jaga kebersihan, kesehatan, kesucian, kebugaran, 

keserasian, dan keseimbangan badan tersebut diingatkan secara 

sistemik dan syar'i; pagi saat shalat subuh, siang saat shalat dhuhur 

dan asar, malam shalat magrib dan isya. 

3. Solusi masalah. Di saat hati sedih, kita bisa menegakkan shalat baik 

yang wajib maupun sunnah untuk bersimpuh mengadu curhat dan 

memohon penyelesaiannya pada Allah satu-satunya zat yang 

nembolak balikkan hati manusia dari sedih menjadi senang, dari 

gundah menjadi tenang, dari sulit menjadi mudah, dari gelap 

menjadi terang. Di saat susah menentukan pilihan yang sulit atas 

keputusan mendesak yang mesti diambil, maka shalat istikharah 

solusinya. Di saat rezeki kita masih jauh atau masih di langit atau di 

dalam bumi, kita tunaikan shalat dhuha sehingga rezeki menjadi 

dekat dan berkat. 
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4. Bila kita memiliki cita-cita tertentu sebagai hajad besar, maka kita 

bisa menegakkan shalat tahajud, sehingga dipermudah jalannya 

oleh Allah. Bila lama tidak turun hujan dan di mana-mana 

kekeringan kita biasa shalat istisqa'. Demikian juga ketika ada yang 

meninggal dunia, terjadi gerhana bulan atau matahari atau lainnya. 

Pendeknya apa saja problem kemanusiaan yang dialami, kita dapat 

menegakkan shalat sesuai dengan syariat-Nya dan konteks 

masalahnya. 

E. Rangkuman 

1. Shalat menurut bahasa berati doa, sedangkan menurut istilah adalah 

suatu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri 

dengan salam dengan mengikuti persyaratan tertentu. 

2. Dalil tentang shalat ini terdapat dalam al-Qur’an , di antranya “Dan 

dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-

orang yang rukuk (QS. Al-Baqarah 43) 

3. Waktu-waktu yang diharamkan untuk shalat, yaitu mulai terbitnya 

matahari hingga naik seukuran tombak (sekitar 16 menit), ketika 

matahari pas di atas kepala atau pas di tengah langit, hingga 

bergeser sedikit (waktunya sebentar saja), Sejak langit menguning di 

sore hari hingga matahari terbenam, setelah melakukan shalat subuh 

hingga matahari terbit, dan setelah melakukan Shalat Ashar hingga 

matahari terbenam. 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang materi yang shalat dan seluk 

beluknya. 
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3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mempraktikkan kaifiat shalat. 

G. Evaluasi:  

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar sebagai 

tugas individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian shalat! 

2. Sebutkan dalil shalat! 

3. Sebutkan waktu-waktu  yang diharamkan untuk shalat! 
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MODUL KE-4 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

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

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

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan 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, khitan, shalat, 

puasa, zakat, haji, umrah, kurban, dan akikah. Tema yang ketiga dari 

bagian ini adalah tentang zakat. 
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A. Pendahuluan 

Semua manusia menginginkan kebahagiaan. Dan sejatinya 

kebahagian hakiki di antaranya bisa dirasakan dengan berbagi atau dari 

apa yang bisa kita beri bisa, bukan tergantung pada apa yang kita miliki. 

Inilah di antara nilai filosofis zakat. Oleh karenanya zakat dinilai sebagai 

representasi puncak kesalihan sosial dalam Islam. Disyari’atkannya 

terutama untuk kesempurnaan kesucian jiwa, kebermaknaan hidup dan 

keberkahan serta pertumbuhan signifikan dari harta properti yang dimiliki 

oleh seseorang. Dan secara eksternal, zakat menjanjikan kemaslahatan 

komunal, keharmonisan hubungan antar sesama, kesejahteraan bersama 

sekaligus meminalisir angka kemiskinan dan kesejangan sosial.  

Sebagai puncak kesalihan sosial, representasi zakat mestinya 

melimpah bukan saja dalam bentuk kepeduliannya akan tetapi juga 

keluasan jangkauan dan kontinuitasnya menjadi kesadaran sepanjang masa. 

Dalam modul ini dijelaskan tentang  pengertian zakat, dalil naqli tentang 

kewajiban zakat, dan manfaat zakat. 

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 
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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 dipelajari-nya 

di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan pengertian tentang zakat.  

2. Menyebutkan dalil naqli tentang zakat.  

3. Menyebutkan macam-macam zakat. 

4. Nisab dan haul tentang zakat. 

5. Hikmah menuanaikan zakat. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan tepat 

akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. Di dalam modul ini 

terdapat 1 kegiatan pebelajaran dengan tema besar yaitu tentang “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. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau oang 

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 pebelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan terlebih dahulu. 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami kewajiban zakat dan menarik kesimpulan 

sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE- 4 

TEMA PELAJARAN TENTANG ZAKAT 

 

 

A. Pengertian  

Secara bahasa, zakat bermakna tumbuh dan berkembang, karena 

dengan mengeluarkan zakat, maka harta yang dimiliki dapat bertambah 

dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu 

untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan 

ketentuan dan waktu tertentu. Dengan demikian hukum mengeluarkan 

zakat adalah wajib. 

B. Dalil 

��SÀ-j°�U	XT QQ�S Q �¡��� ��SÉ"� XÄ XT QQ�S [��s��� ��S ÄÈ [�×q �� XT \Ì W% WÛÜ°È °���m��� §¬¨    

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku’”. (QS. Al-Baqarah 43) 

�D ¯� |ÚÏ°����� ��SÄ=W%� XÄ ��SÉ °- WÃ XT °0� \Ū � �¡��� ��SÄ%�V�U	 XT QQ �S Q �¡��� �� ÃS V"� XÄ XT 

QQ�S ���s��� Ô2ÀI V� ×1 ÉF ÄmÕBU	 \i=°Ã ×1 ¯I ¯P� Xq �Y XT Í�×S \\ ×1 ¯IÙjQ WÆ �Y XT ×1 ÉF 

|ES È5Ws ÔUWc §«°°¨    

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”. (QS. Al-Baqarah 277) 
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C. Macam dan Rukun Zakat 

Zakat dibagai kepada dua macam, yaitu zakat jiwa (zakat fitrah) dan 

zakat harta (zakat mal). Zakat fitrah adalah zakat yang 

wajib dikeluarkan muslim pada bulan  Ramadan sampai menjelang  

pelaksanaan Idul Fitri. Besaran zakat fitrah adalah setara  dengan 2,5 

kilogram makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Adapun zakat 

harta (zakat mal) adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, 

baik dari hasil perniagaan, sewa-menyewa, pertanian, perkebunan, 

pertambangan, perikanan, peternakan, harta temuan, emas dan 

perak serta hasil kerja (profesi) dan yang sejenis yang merupakan 

penghasilannya, setelah sampai nisab dan haulnya.  

Rukun zakat adalah niat, ada pemberi zakat fitrah (muzaki), ada 

penerima zakat fitrah (mustahik), yaitu orang fakir dan orang miskin, ada 

barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Adapun syarat wajib zakat 

fitrah adalah Islam, masih hidup sampai atau pada waktu terbenam 

matahari pada malam hari raya Idul Fitri, mempunyai kelebihan makanan, 

baik untuk dirinya maupun keluarga dan berupa makanan pokok 

penduduk setempat. Adapun syarat wajib zakat harta, adalah Islam, baligh. 

berakal sehat, merdeka, milik sendiri dan berkuasa penuh 

menggunakannya, mencapai nishab dan, mencapai haul. 

D. Harta yang Wajib Dizakati 

No Jenis Harta Nishab Zakatnya 

1 Emas 20 dirham = 93,6 gram 2,5 % =1/40 

2 Perak 200 dirham (672 gram) 2,5 % =1/40 

3 Uang Sama dengan emas (dihitung 

berdasarkan harta emas/ 93,6 

gram) 

2,5 % =1/40 
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4 Perniagaan Sama dengan emas (dihitung 

berdasarkan harta emas/ 93,6 

gram) 

2,5 % =1/40 

5 Binatang 

ternak 

  

A Kambing/ 

domba 

40 – 120 ekor 1 ekor umur  ≥ 2 

tahun 

121 – 200 ekor 2 ekor umur  ≥ 2 

tahun 

201 -399 ekor 3 ekor umur  ≥ 2 

tahun 

≥ 400 ekor 4 ekor umur  ≥ 2 

tahun 

Tiap tambah 100 Tambah 1 ekor 

kambing 

b Sapi/ 

Kerbau 

30 -39 ekor 1 ekor umur  ≥ 1 

tahun 

40 – 59 ekor 1 ekor umur  ≥ 2 

tahun 

60 - 69 ekor 2 ekor umur  ≥ 1 

tahun 

70 -79 ekor 2 ekor umur  ≥ 2 

tahun 

80 -89 ekor 3 ekor umur  ≥ 1 

tahun 

Setiap tambah 30 Tambah 1 ekor 

sapi 

C Unta 5 – 9 ekor 1 ekor kambing 
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 umur  ≥ 1 / 2 

tahun 

10 – 14 ekor 2 ekor 

kambing  umur  ≥ 

1 / 2 tahun 

15 – 19 ekor 3 ekor kambing 

umur  ≥ 1 / 2 

tahun 

20 – 24 ekor 4 ekor kambing 

umur  ≥ 1 /  2 

tahun 

25 – 35 ekor 1 ekor anak 

unta  umur  ≥ 1 

tahun 

6 Pertanian 

(jagung, 

padi, sagu, 

gandum, 

dll) 

5 wasaq = 750 kg = 930 liter 10 % bila dialiri air 

hujan/ sungai, 5 % 

bila dialiri air 

dengan alat/ 

membutuhkan 

biaya. 

7 Harta rikaz/ 

temuan 

Sama dengan emas (dihitung 

berdasarkan harta emas/ 93,6 

gram) 

20% 

8 Penghasila/ 

Profesi 

Sama dengan emas (dihitung 

berdasarkan harta emas/ 93,6 

gram) 

2,5 % =1/40 
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E. Penerima Zakat 

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik 

zakat fitrah maupun zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat dibagi 

menjadi delapan golongan, sebagaimana firman Allah SWT QS al-Taubah 

ayat 60: 

 �\- �5̄� Á0� V�\i �¡��� °Ä �� Wm V� ÁÝ Ú °� ©ÛÜ¦�� _�\- Ù��� XT WÛ� ¯�°-� \È Ù��� XT �SM ×n Q WÆ °R[Ý ��[U À- Ù��� XT 

×1 ÆM Ç�SÉ É� c̄Û XT ª!�V�Jm��� WÛÜ°%m� WÓ Ù��� XT c̄ÛXT ©#k̄� \y �� �� ©ÛÙÓ�� XT ©#k̄� ����� � 

<R �²cmVÙ |¦°K% �� �� � �� ��XT Î2j¯ WÆ ³2k¦� \O §¯©¨    

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”. 

Menurut ayat di atas mustahik zakat harta ada delapan golongan 

yaitu: 

1. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan 

sehingga tidak dapat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak 

mencukupi kebutuhan hidupnya. 

3. Amil yaitu orang yang mengumpulkan, mengelola dan membagikan 

zakat. 

4. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam. 

5. Riqab adalah orang yang dirampas hak kebebasannya (hamba 

sahaya/budak) 
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6. Gharim yaitu orang muslim yang terjerat hutang dan tidak mampu 

membayarnya 

7. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. 

8. Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan demi tugas agama, 

misalnya mahasiswa, pelajar, santri, juru dakwah dan lain sebagainya. 

Untuk zakat mal terdapat delapan kelompok yang berhak menerima 

zakat, namun untuk zakat fitrah ada kecenderungan dikhususkan kepada 

fakir dan miskin saja. 

F. Hikmah Zakat 

Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah: 

1. Kesempurnaan kesucian jiwa dan harta. Penunaian zakat dapat 

menyempurnakan kesucian jiwa terutama dari sifat kikir dan 

serakah, di samping dapat membersihkan harta itu sendiri dari 

unsur-unsur subhat dan hal-hal yang tidak jelas asal usul dan 

kehalalannya. 

2. Kebermaknaan hidup. Kebahagian hakiki di antaranya bisa 

dirasakan dengan berbagi atau dari apa yang bisa kita beri bisa, 

bukan tergantung pada apa yang kita miliki. Inilah di antara nilai 

filosofis zakat. Oleh karenanya zakat dinilai sebagai representasi 

puncak kesalihan sosial dalam Islam, sehingga hidup lebih 

bermakna. 

3. Keberkahan dan pertumbuhan harta. Meskipun secara lahiriyah 

harta berkurang dengan dikeluarkannya zakat, tetapi sejatinya 

secara substantif terdapat keberkahan dan pertumbuhan harta itu 

sendiri. 

4. Kemaslahatan komunal dan keharmonisan hubungan antarsesama. 

Zakat merupakan tali penghubung antara si kaya dan si miskin, 

karena dengan zakat akan dapat membantu dan memvasilitasi 
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orang-orang yang bernasib kurang beruntung dari segi penghasilan 

dan sosial ekonominya menjadi bisa lebih mandiri. 

5. Kesejahteraan bersama. Islam melalui ajaran zakat menginginkan 

kesejahteraan dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya pihak, dan 

tidak dimonopoli oleh segelintir orang saja. 

  

G. Rangkuman 

1. Zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada 

orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan waktu 

tertentu. 

2. Dasar hukum wajibnya zakat bersumber dari al-Qur’an, hadits, dan 

praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para 

sahabatnya. 

3. Zakat terbagi kepada dua, yaitu zakat jiwa atau zakat fitrah dan zakat 

harta atau zakat mal. 

4. Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan, yaitu fakir, 

miskin, amil, riqab, gharim, mualaf, fisabilillah, dan ibnu sabil. 

5. Hukmah zakat antara lain kesempurnaan kesucian iwa dan harta, 

kebermaknaan hidup, keberkahan dan pertumbuhan harta, 

kemaslahatan komunal dan keharmonisan antar sesama, dan 

menciptakan kesejahteraan bersama. 

H. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

4. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita. 

5. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang materi yang telah dipelajari. 

6. Psikomotorik dengan simulasi.  
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I. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian zakat! 

2. Sebutkan macam-macam zakat harta yang wajib dizakati! 
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MODUL KE-5 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

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

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

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

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

yang dilakukan oleh orang Islam. Dan 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, khitan, shalat, 

puasa, zakat, haji, umrah, kurban, dan akikah. Tema yang keempat dari 

bagian ini adalah tentang puasa. 
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A. Pendahuluan 

Puasa sebagaimana ibadah mahdah lainnya (syahadat, shalat, zakat, 

haji, qurban, akikah) merupakan sarana, instrumen dan wahana untuk 

mendekatkan diri dan menuju pada Allah.Dalam bahasa Al-Qur’an tujuan 

puasa adalah takwa. “Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas  

kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum 

kamu agar menjadi bertakwa” (Q.S. Al-Baqarah: 183). Orang bertakwa 

adalah orang yang dekat dengan Allah. Kondisi ini akan tercermin pada 

perilakunya yang salih dan tercerahkan. 

Mengingat idealitas takwa yang harus dicapai maka perlu proses dan 

upaya untuk menggapainya. Bahkan seberapa proses dan upaya itulah 

yang akan menentukan derajat takwa yang diraih. Oleh karenanya kita 

harus berupaya lebih takwa daripada yang lalu-lalu dibuktikan dengan 

peningkatan amalan ibadah, baik dari segi kuantitas apalagi kualitas. 

Dalam modul ini dijelaskan tentang ibadah puasa. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

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

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian puasa.  

2. Menyebutkan dalil naqli tentang puasa.  

3. Menerangkan syarat dan rukun puasa. 

4. Menjelaskan hikmah puasa. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-1, yang bila 

digunakan dengan tepat akan mempermudah dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan 

pebelajaran dengan tema besar yaitu “puasa”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban 

kepada guru. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

orang yang dianggap mampu. 
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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 pebelajaran. 

Sebelum masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan 

sebagai pengantar. 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami tentang ibadah puasa dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-5 

TEMA PELAJARAN TENTANG PUASA 

 

 

A. Pengertian Puasa 

Secara bahasa, puasa bermakna menahan dari sesuatu, sebagaimana ayat 

berikut: 

r ®"Å�VÙ r ¯�XnÖ��� XT sJm V�XT �;=ÙjWÃ � ��%̄ VÙ �ÛªÏ Wm V" ]C°% ¯n_�X�Ù��� � ;i WPU	 ßr ®�SÁ� VÙ r ¯Q7̄� 

À1×q [k W5 ¨C� X+ØS�m °� �;%×S _� ÕCQ VÙ ]1 °M �� Ê	 X4×S XkÙ��� �̂k¦�6̄� §«¯¨    

Artinya: “Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu 

melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah 

bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan 

berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". (Q.S. Maryam 26).  

Maksud dalam ayat ini ialah menahan diri daripada berkata-kata. Dan 

secara istilah, puasa adalah  menahan diri dari segala sesuatu yang 

membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai 

dengan niat. 

 

B. Dalil Puasa  

�\I vc U
 �� Wc WÛÏ °����� ��SÄ=W%� XÄ _ °* Å� Ä1 Á� ÙkQ WÆ Ä3�Xk¦A¡��� �\- [� _ °* Å� r Q" WÃ |ÚÏ°����� 

C°% ×1 Á� ¯ ×�V� ×1 Å�� \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”. (QS. Al-Baqarah 183). 
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C. Syarat dan Rukun Puasa 

Syarat wajib puasa, yaitu berakal dan telah baligh, dan berada dalam 

kesanggupannya, tidak karena tua renta atau sakit. Dan syarat sah 

puasa, Islam,  mumayyiz (yaitu dapat membedakan yang baik dengan yang 

tidak baik), suci dari haid (darah kotoran) dan nifas (darah setelah 

melahirkan anak). Orang perempuan yang haid atau nifas tidak sah 

berpuasa tetapi keduanya wajib mengganti (membayar) puasa yang 

tertinggal yang disebut dengan qada’ yaitu membayar kewajiban yang 

ditinggalkan sesudah waktunya, seperti orang yang meninggalkan puasa 

karena haid.  

Rukun puasa adalah niat di dalam hati, dan menahan diri dari segala 

sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan 

sengaja atau memasukan sesuatu pada rongga tubuh  dengan sengaja. 

 

D. Hal-hal yang Membatalkan Puasa 

1. Makan dan minum dengan sengaja. 

2. Muntah dengan sengaja. 

3. Haid dan nifas. 

4. Meniatkan berbuka. 

5. Berhubungan suami isteri. 

E. Macam-macam Puasa 

1. Puasa wajib, yaitu Puasa Ramadhan, puasa qadha, puasa kafarat, 

puasa nazar. 

a. Puasa satu bulan di bulan Ramadhan. Puasa ini diwajibkan 

berdasarkan keterangan dalam surat al-Baqarah, ayat 183. 

b.  Qadha yaitu puasa sebagai pengganti puasa Ramadhan yang 

batal karena udzur, misalnya bepergian jauh, sakit, haid atau 

nifas. 
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c. Kafara yaitu puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar 

suatu aturan yang telah ditentukan. Misalnya, Ketika sedang 

melaksanakan ibadah haji, seorang jamaah haji sudah mencukur 

rambut sebelum tahalul. Maka, jama ah haji tersebut harus 

membayar kifarat berupa memberikan sedekah kepada enam 

fakir miskin atau berpuasa tiga hari. 

d. Nazar (janji) yaitu puasa yang diwajibkan oleh diri sendiri untuk 

memenuhi nadzar (janji kebaikan yang pernah diucapkan).  Puasa 

ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya terpenuhi. Misalnya, 

Ali berjanji jika hasil UAS tahun ini nilainya paling baik, Ali akan 

berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, puasa Ali selama 3 hari 

berturut-turut itu disebut puasa nadzar. 

2. Puasa sunnah 

a. Senin-Kamis. Rasulullah mencontohkan puasa Senin-Kamis karena 

pada hari tersebut: amal manusia ditunjukkan (dilaporkan) oleh 

malaikat kepada Allah, hari Senin merupakan hari kelahiran Nabi 

Muhammad, diangkatnya Muhammad menjadi nabi, dan 

diturunkannya Al-Qur’an. 

b. Enam Syawal yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Orang yang 

berpuasa Ramadhan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal 

maka pahala puasanya sama dengan orang yang berpuasa 

selama 1 tahun. Puasa ini boleh dilakukan secara berturut-turut 

atau tidak berurutan. 

c. Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Pahala 

orang yang berpuasa Arofah yaitu dihapuskan dosanya selama 2 

tahun, yakni 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 

d. Daud yaitu puasa yang dicontohkan oleh Nabi Daud, yakni 

puasa setiap dua hari sekali (selang-seling, maksudnya jika hari 
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ini berpuasa, besoknya tidak, lusa puasa, besoknya lagi tidak, 

dan seterusnya). 

3. Puasa Haram 

Puasa haram yaitu puasa yang hukumnya haram atau tidak boleh 

dikerjkan apabila dikerjakan berdosa, contohnya adalah puasa yang 

dikerjakan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga puasa yang 

dikerjakan pada hari tasyrik (11,12,13 dzulhijah). 

4. Puasa Makruh  

Puasa Makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan boleh namun 

lebih baik ditinggalkan, contohnya adalah puasa pada hari jum’at 

dan puasa sepanjang tahun. 

F. Hikmah Puasa 

a. Sarana pembelajaran. Pada setiap pelaksanaan puasa terutama pada 

bulan Ramadan, banyak anak-anak kita atau saudara-saudara mualaf 

(muslim pemula) kita sebagai pemula puasa. Putra putri kita bisa 

langsung belajar mengamalkannya sebagaimana kita para 

pendahulunya. Betapa banyak pengertian yang mesti kita berikan 

dan perilaku yang mesti kita contohkan sehingga putra putri kita 

belajar.  

b. Berlatih mengendalikan diri. Puasa merupakan upaya 

mengendalikan diri agar tidak hubbud dunya (cinta terhadap dunia), 

direpresentasikan dengan menahan diri dari kesenangan sementara 

seperti makan, minum dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Oleh 

karenanya kecintaan kita terhadap harta, tahta dan wanita (pria) 

jangan sampai menghalangi atau mengurangi cinta kepada Allah. 

Cinta kita terhadap segala hal yang bersifat sementara itu harus kita 

kendalikan dalam rangka mencintai Allah dan menggapai rida-Nya. 
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c. Puasa menjadi instrumen untuk meraih kecerdasan holistik; 

kecerdasan yang lengkap yang meliputi cerdas fisik, cerdas akal, 

cerdas emosi/perasaan dan cerdas spiritual. Pertama, kecerdasan fisik 

atau kinestetik terbentuk karena puasa memberi kesempatan kepada 

organ-organ fisik untuk menetralisir dirinya sehingga normal 

kembali dan menjadi lebih stabil. Di samping itu juga melatih fisik 

untuk tidak selalu tergantung dengan kebiasaan tertentu terutama 

makan minum di waktu tertentu. Ini menjadi penting karena suatu 

saat dan kondisi tertentu pasti diperlukan. Kedua, kecerdasan akal 

(intelectual quotion) bertambah karena dengan puasa akan menambah 

kegairahan membaca dan kejernihan saat berpikir. Ketiga, kecerdasan 

emosi (emotional quotion) meningkat karena dengan puasa perasaan 

terasah sehinga tumbuh perasaan yang lembut santun, welas asih, 

peduli terhadap sesama, peka terhadap kehidupan sosial 

masyarakatnya, ukhuwah, tidak sombong/arogan, tidak merasa 

benar sendiri danlainnya.  Keempat, kecerdasan spiritual (spiritual 

quotion) menjadi semakin mantap karena puasa meningkatkan 

ketakwaan pada Allah. Ketakwaan ini akan termanifestasikan dalam 

perilaku kesehariaannya yang selalu berusaha menaati semua 

perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya.  

d. Melatih disiplin. Saat berpuasa kita dibiasakan untuk bangun makan 

sahur di dini hari dan berbuka di sore hari, shalat terawaih, 

mendengarkan tausiyah, memperbanyak membaca Al-Qur’an, 

berzikir dan melakukan amal ibadah alinnya. 

e. Mempererat silaturahmi. Di dalam Islam ada persaudaraan sesama 

muslim, akan tampak jelas jika berada dibulan Ramadhan karena 

orang-orang akan memberikan maknan (takjil) secara gratis, shalat 

berjamaah bersama, dan saling memberikan dakwah Islam secara 
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bersama sehingga akan mempererat persaudaraan antar sesama 

muslim. 

 

D.    Rangkuman 

1. Puasa adalah ialah menahan diri dari segala sesuatu yang 

membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya 

mataharidisertai dengan niat.  

2. Syarat sah puasa adalah beragama Islam, baligh, mampu berpuasa, 

mumayyiz, suci dari haidh dan nifas dan dalam waktu dibolehkan 

berpuasa.  

2. Rukun puasa  yaitu niat, menahan dari makan dan minum, menahan 

dari muntah dengan sengaja.  

3. Hal-hal yang membatalkan puasa, di antarnya  makan dan minum 

dengan sengaja, Muntah dengan sengaja, haid dan nifas, meniatkan 

berbuka, dan berhubungan suami isteri.  

4. Macam-macam puasa yaitu puasa wajib, yang meliputi puasa 

ramadhan, puasa qadha, puasa kafarat, dan puasa nadzar.  

5. Puasa sunnah meliputi: puasa senin-kamis, puasa syawal, puasa 

arafah, dan puasa Daud.  

6. Puasa haram meliputi puasa di hari idul fitri, idul adha, dan puasa 

pada hari tasrik.  

7. Puasa makruh meliputi puasa pada hari jumat dan puasa sepanjang 

tahun. 

8. Hikmah puasa di antaranya adalah melatih disiplin waktu, 

mempererat silaturahmi, berhati-hati dalam berbuat, melatih untuk 

bersyukur dan baik untuk kesehatan. 
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A. 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 ibadah puasa. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mencocokkan antara teks nash 

dan terjemahannya, antara teks judul dengan  isisnya.  

B. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian puasa! 

2. Sebutkan dan jelaskan syarat dan rukun puasa! 

3. Sebutkan dan jelaskan hikmah berpuasa! 
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MODUL KE-6 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

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

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

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan 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, khitan, shalat, 

puasa, zakat, haji, umrah, kurban, dan akikah. Tema yang keenam dari 

bagian ini adalah tentang haji. 
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A. Pendahuluan 

Biasanya, pada setiap awal bulan Zulhijjah banyak di antara umat 

Islam yang masih menanti atau sudah bersiap menunaikan ibadah haji.  

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, 

zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji dilaksanakan kaum muslim 

sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung 

dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi 

pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah).  

Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan 

sewaktu-waktu di luar waktu haji. Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada 

tanggal 8 Dzulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf (berdiam 

diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan berakhir setelah 

melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 

Dzulhijjah. Masyarakat Indonesia lazim juga menyebut hari raya Idul Adha 

sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

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

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan pengertian haji. 

2. Menyebutkan dalil naqli tentang haji. 

3. Menjelaskan tentang syarat dan rukun haji. 

4. Menerangkan tentang kaifiat haji.  

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan tepat 

akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. Di dalam modul ini 

terdapat 1 kegiatan pebelajaran dengan tema besar yaitu haji. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

orang yang dianggap mampu. 

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

langkah-langkah dengan seksama. 
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Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

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

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat mengamalkan rukun Islam yang kelima yaitu 

menunaikan ibadah haji dan menarik kesimpulan sendiri serta mengambil 

nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-6 

TEMA PELAJARAN TENTANG HAJI 

 

 

A. Pengertian Haji  

Haji menurut bahasa menyengaja. Adapun menurut istilah, haji adalah 

sengaja mengunjungi ka’bah dan tempat-tempat lainnya dengan niat 

beribadah pada Allah pada waktu, syarat dan dengan cara-cara tertentu. 

Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menjelaskan bahwa haji adalah menyengaja 

ke Makah untuk menunaikan ibadah thawwaf, sa’i, wukuf di Arafah dan 

menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah 

dan mencari ridhaNya. 

B. Dalil Kewajiban Haji 

Menunaikan ibadah haji hukumnya wajib ‘ain bagi orang yang telah 

memenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an: 

°Oj°Ù �0� Wc� XÄ ¸0� X=ªKoW� Ä3�V� �% ]2j °F�Wm ×� ¯� � CW%XT �Ä	V�\\\j WD� [� �;<°%� XÄ � �� XT r Q"WÃ 

¥���=��� qM°O °0ÙoW�Ù��� ¨CW% WÍ� V¼W* Ôy�� °OÙkV�̄� 9Zk̄� \y � CW%XT Wm [Ý [� �D ¯ VÙ ���� �³®B[Î 

¨CWÃ WÛÜ°- Q � \È Ù��� §²°¨    

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 

Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; 

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) 

orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa 

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Ali Imran 97). 



 
 

 63 

Melaksanakan ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup 

bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, selebihnya 

hukumnya sunah.  Rasulullah sendiri selama hidupnya hanya melakukan 

ibadah haji sekali saja. 

 

C. Syarat Wajib dan Syarat Sah Haji 

1. Syarat Wajib Haji 

Syarat wajib haji ialah syarat yang apabila terpenuhi,  maka wajiblah 

orang tersebut untuk melaksanakan haji. Sebaliknya apabila syarat 

tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban haji tersebut. Para ahli fiqh 

sepakat bahwa syarat wajib seseorang untuk melaksanakan haji 

adalah sebagai berikut: 

a. Islam. 

b. Berakal sehat. 

c. Baligh (dewasa). 

d. Merdeka, bukan hamba sahaya. 

e. Istitha’ah (mampu), baik biaya, kesehatan, maupun keamanan 

dalam perjalanan. 

2. Syarat Sah Haji 

a. Agama Islam. 

b. Dewasa / baligh (bukan mumayyis). 

c. Tidak gila / waras. 

d. Bukan budak (merdeka). 

D.  Rukun Haji 

Rukun Haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau 

dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji, dan apabila ditinggalkan 

ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji itu ialah ihram, wukuf di 

Arafah, thawaf ifadah, sa’i, tahallul (mencukur atau mengunting rambut 
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sedikitnya tiga helai), dan tertib. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Ihram ialah berniat memulai mengerjakan haji atau umrah atau keduanya 

sekaligus. Ihram wajib dimulai darimiqat zamani maupun miqat 

makani. Sebelum memulai ihram disunnahkan mandi, membersihkan 

badan, memotong kuku, mencukur kumis, dan memakai wangi-wangian 

pada tubuh dan rambut. Setelah memakai pakaian ihram disunahkan 

shalat dua rakaat dan selalu membaca talbiah.  

Pakaian ihram bagi pria, memakai dua helai kain yang tidak terjahit, 

satu diselendangkan dan satu lagi sarungkan. Pakaian ihram 

disunatkan yang berwarna putih. Boleh memakai ikat pinggang yang 

tidak disimpul mati, tetapi tidak boleh memakai baju dan celana dalam. 

Sedangkan bagi wanita, memakai pakaian yang menutupi seluruh 

tubuh kecuali  muka dan kedua telapak tangan. 

2. Wukuf adalah hadir dan berada di padang Arafah yang dilakukan pada 

waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai  tergelincirnya matahari tanggal 

9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya orang  

yang sedang mengerjakan haji wajib berada di padang Arafah pada waktu 

tersebut. Hal ini didasarkan pada sabda rasulullah SAW :        

أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال احلّج عرفة من جاء لـيلة : عن عبد الرمحن ابن يعمر

 (رواه أمحد وأصحاب السنن)مجع قـبل طلوع الفجر فقد أدرك 
Artinya: ”Dari Abdurrahman bin Ya’mur, bahwasannya Rasulullah 

SAW bersabda: Haji itu wukuf di Arafah. Barang siapa yang datang 

pada tanggal 10 Dzulhijjah sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah 

mendapatkan waktu yang sah (haji). (HR. Ahmad dan ashhabus Sunan). 

Wukuf dilakukan setelah shalat jama’ taqdim zhuhur dan ashar. Wukuf 

dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendiri-sendiri, dengan 

memperbanyak dzikir, istighfar, dan do’a. Sesuai dengan sunnah Rasul, 
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wukuf dilakukan dengan berjamaah kemudian diberikan khutbah. 

Dalam wukuf, jama’ah haji tidak disyaratkan suci dari hadats. Oleh 

karena itu wanita-wanita yang sedang haid atau nifas boleh melakukan 

wukuf. Pelaksanaan wukuf jamaah yang sakit dilakukan dengan 

pelayanan khusus sesuai dengan kondisi kesehatannya, yang penting 

berada di Arafah sebagaimana yang telah diisyaratkan Rasul. Bagi yang 

tidak melakukan wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Berarti masih 

berkewajiban melaksanakan haji di tahun-tahun berikutnya apabila 

memiliki kemampuan. 

3. Thawaf ifadah. Thawaf adalah perbuatan mengelilingi Ka’bah sebanyak 

tujuh kali. Thawaf ada empat macam yaitu thawaf rukun yang disebut 

thawaf ifadhah, sehingga apabila ditinggallkan atau tidak dikerjakan 

hajinya tidak sah/batal. Sedangkan tiga yang lainnya adalah thawaf 

qudum (thawaf selamat datang), thawaf wada’ (thawaf selamat tinggal) 

yang oleh madzhab syafi’i dimasukkan sebagai wajib haji sehingga 

apabila ditinggalkan dikenakan dam, serta thawaf Tathawwu’ atau 

thawaf sunah. 

Adapun syarat-syarat orang yang melakukan thawaf adalah sebagai 

berikut : 

a. Suci dari hadats (hadats kecil maupun besar) dan najis. 

b. Menurut aurat. 

c. Sempurna tujuh kali putaran. Apabila ragu mengenai jumlah 

putarannya maka hitunglah jumlah yang sedikit, kemudian tambah 

putarannya sampai mencukupi tujuh kali. 

d. Thawaf dimulai dari hajar Aswad dan diakhiri pula di hajar Aswad. 

e. Ka’bah berada di sebelah kiri orang yang thawaf, apabila berada di 

sebaliknya maka thawafnya tidak sah. 

f. Thawaf itu di luar Ka’bah dan masih berada di dalam Masjidil 

haram. 



 
 

 66 

4. Sa’i. Sa’i adalah berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah 

sebanyak tujuh kali. Adapun syarat-syarat Sa’i adalah sebagai berikut: 

a.    Waktu sa’i hendaknya dilakukan setelah thawaf. 

b.    Sa’i hendaknya dilakukan tujuh kali. 

c.    Sa’i dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah. 

5. Tahallul (mencukur atau mengunting rambut sedikitnya 3 helai) 

Mencukur rambut adalah salah satu rukun haji yang berfungsi sebagai 

bagian dari tahallul (penghalal) terhadap beberapa hal yang 

diharamkan dalam haji. Dalam mencukur rambut paling sedikit tiga 

helai rambut. Bagi wanita tidak perlu mencukur rambut tetapi cukup 

memotong atau digunting. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW 

yang  diriwayatkan oleh  Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah 

bersabda ”Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur 

rambut (Muhallaqin), lalu para sahabat bertanya apa juga termasuk 

orang yang memotong rambut ya Rasul, yang diulang-ulang sampai 

tiga kali. Beliau pun mengulang jawaban sampai tiga kali, Allah 

merahmati orang yang mencukur, baru beliau menjawab yang keempat 

kalinya, semoga juga orang yang memotong rambut (muqashirin)”. 

(HR. Bukhari dan Muslim).  

Sebab dari diulang-ulangnya doa yang diucapkan Rasulullah bagi 

orang-orang yang mencukur (muhallaqin), menandakan bahwa 

mencukur atau memotong rambut itu wajib dilakukan, seperti hadits 

tersebut di atas. Hal itu juga diisyaratkan oleh al-Qur’an dalam surat al-

Fath (48) ayat 27. Adapun orang melakukan pemotongan itu haruslah 

orang lain yang sudah haji atau sudah tahalul lebih dahulu. 

6. Tertib. Menertibkan rukun artinya mendahulukan rukun yang 

semestinya lebih dahulu dikerjakan. Seperti mendahulukan ihram dari 

rukun-rukun lain, mendahulukan wukuf di Arafah daripada thawaf, 

mendahulukan Sa’i daripada bercukur (tahallul). 
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E.   Wajib Haji 

Wajib haji adalah ketentuan-ketentuan haji baik berupa perbuatan 

maupun perkataan yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji, jika 

ditinggalkan hajinya tetap sah tetapi wajib membayar dam (denda). Wajib 

haji itu meliputi Ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, 

melempar jumrah, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang selama 

ihram, serta thawaf wada’. 

1. Ihram dari Miqat. 

Di sini yang menjadi wajib haji adalah dari miqat-nya dan bukan 

ihramnya karena ihram sendiri termasuk rukun haji. Yang dimaksud Miqat 

adalah tempat dan waktu yang ditentukan untuk mengerjakan haji. Ihram 

dari miqat artinya niat haji dan atau umrah dari miqat, baik miqat 

makani maupun miqat zamani. Diantara miqat makani (tempat memulai 

ihram) adalah Bir Ali, Ji’ranah, Tan’im, dan Bandara King Abdul ’Aziz. 

2. Mabit (bermalam) di Muzdalifah 

Secara harfiah mabit berarti bermalam. Sedangkan menurut istilah, 

mabit di muzdalifah adalah berada di Muzdalifah hingga lewat tengah 

malam, boleh dalam kondisi jaga maupun tidur. Mabit di Muzdalifah 

dilakukan setelah wukuf di Arafah, yaitu sesudah terbenam matahari 

tanggal 9 Dzulhijjah. Pada saat mabit di Muzdalifah biasanya dipergunakan 

untuk mengambil kerikil sebanyak 49 buah atau 70 buah guna melempar 

jumrah. Jamaah haji yang tidak melakukan mabit di Muzdalifah diwajibkan 

membayar dam. 

3. Melempar Jumrah 

Melempar jumrah yaitu melempar tugu/jumrah yang telah ditentukan 

sebanyak  tujuh kali lemparan dengan menggunakan kerikil/batu kecil. 

Pada tanggal 10 Dzulhijjah, melempar jumrah yang wajib dilakukan 

jamaah haji hanyalah melempar jumrah ’aqabah sebanyak tujuh kali 

lontaran hingga mengenai tugu aqabah atau minimal masuk pada 
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kubangan yang ada pada tugu tersebut dengan niat mengusir syaitan. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan tahallul awal yang ditandai 

dengan pemotongan rambutnya oleh orang yang sudah berhaji guna 

memperoleh halalnya semua larangan-larangan haji, selain larangan 

bersetubuh. Adapun waktu yang syah untuk melempar dimulai setelah 

lewat tengah malam sampai terbenam matahari, sedangkan waktu yang 

paling utama dalam melempar jumrah Aqabah adalah waktu dhuha. 

Sedangkan melempar jumrah yang disyariatkan pada tanggal 11, 12, 

dan 13 Dzulhijjah, pada setiap harinya ada tiga jumrah yaitu jumrah ula, 

jumroh wustha, dan jumrah ’aqabah yang utamanya dilaksanakan sesudah 

tergelincir matahari (matahari mulai condong ke barat). Masing-masing 

jumroh dilempar sebanyak tujuh kali, dengan setiap lemparan satu kerikil. 

Melempar jumroh itu boleh hanya sampai pada tanggal 12 Dzulhijjah saja 

lalu kembali ke Mekkah  yang disebut nafar awal.  

F. Hikmah Haji   

Terdapat beberapa kesepakatan - ''ijmak sukuti'' - yang selalu dicapai 

oleh jutaan kaum muslimin saat menunaikan ibadah haji di Masjidil Haram 

sebagai ekspresi cita dan cinta tulus terhadap Rabbnya.  

1. Kesatuan niat. Niat adalah awal dari segala perbuatan dan perilaku 

manusia. Meskipun niat bersifat personal dan sangat mempribadi, 

namun kerinduan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci telah 

menyatukan niat-niat peziarahnya. 

2. Kesatuan gerak. Di samping kekuatan iman, pelaksanaan ibadah haji 

memerlukan kekuatan fisik yang prima karena sebagian besar 

kaifiyatnya adalah gerak, gerak dan gerak. Inilah ibadah kolosal yang 

diikuti oleh berjuta-juta orang Islam yang segerak serentak sekata 

seraya memuja Rabbnya. Lihatlah yang rukun saja, setelah berniat haji 

dengan ihram lengkap dengan seragam putihnya, para jamaah harus 
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menuju ke Padang Arafah untuk wukuf, kemudian melakukan thawaf 

dengan mengelilingi Ka'bah, kemudian disusul dengan melakukan sa'i 

napak tilas perjuangan Siti Hajar saat mempertahankan hidup diri dan 

keluarganya antara Shafa dan Marwah, kemudian tahalul dengan 

menyukur rambut serta tertib menunaikannya. Semua ritual ini 

bukankah sarat dengan gerak, perubahan, dan perjuangan. 

3. Kesatuan tujuan. Tujuan adalah idealitas yang dicita-citakan, sehingga 

segala daya dan usaha dilakukan untuk menggapainya. Meskipun 

beragam tujuan bisa dicanangkan dan dicapai di tanah suci, namun 

tetaplah disatukan akan cita cinta untuk menggapai ridha Allah ta'ala. 

4. Persatuan umat. Melahirkan solidaritas dan ukhuwah Islamiyah sedua. 

Idealnya solidaritas Masjidil Haram yang terbina saat pelaksanaan 

ibadah haji hari-hari di bulan Zulhijjah seperti saat ini dan pada setiap 

tahunnya dapat mengilhami umat Islam sedunia akan betapa 

pentingnya kebersamaan, persaudaraan, persatuan, ukhuwah islamiyah 

dan saling mengukuhkan antar satu negeri dengan lainnya. 

G. Rangkuman 

1. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka’bah dan tempat-tempat lainnya 

dengan niat beribadah pada Allah pada waktu, syarat dan dengan 

cara-cara tertentu.  

2. Menunaikan ibadah haji hukumnya wajib ‘ain bagi orang yang telah 

memenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Qur’an. 

3. Rukun haji yaitu ihram, wukuf, thawaf, sa’i, tahalul, tertib 

4. Hikmah haji di antara memelihara ukhuwah islamiyah 

H. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

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

kelompok dan mendiskusikan tentang ibadah haji. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mempraktikkan atau 

mensimulasikan kaifiyat ibadah haji. 

I . Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan tentang pengertian haji! 

2. Tuliskan dali wajib haji! 

3. Sebutkan dan elaskan rukun-rukun haji! 
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MODUL KE-7 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

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

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

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan 

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

umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian ketiga ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah ibadah 

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu bersuci, khitan, shalat, 

puasa, zakat, haji, umrah, kurban, dan akikah. Tema yang ketujuh dari 

bagian ini adalah tentang umrah. 
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A. Pendahuluan 

Gairah dan ghirah (semangat) umat Islam dari berbagai negeri relatif 

sangat tinggi, sehingga pemerintah Arab Saudi memberlakukan daftar 

masa tunggu (waiting list) pelaksanaan ibadah haji. Karena ibadah haji 

hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah saja. Oleh karena itu sebagian 

dari umat Islam melaksanakan ibadah umrah yang relatif lebih longgar 

waktu pelaksanaannya. Bila haji merupakan rukun (tiang agama) Islam 

yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa, ditunaikan pada 

tanggal-tanggal tertentu bulan Dzulhijjah, maka berbeda dengan ibadah 

umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu selain waktu haji. Dalam 

modul ini akan dibahas tentang umrah. 

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 



 
 

 73 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

4. Menjelaskan pengertian umrah. 

5. Menyebutkan dalil naqli tentang umrah. 

6. Menjelaskan tentang syarat dan rukun umrah. 

7. Menerangkan tentang kaifiat umrah. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan 

tepat akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. Di dalam 

modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran dengan tema besar yaitu 

“umrah”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu. 

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

langkah-langkah dengan seksama. 
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Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

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

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

pengantar. 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat mengamalkan sunnah menunaikan ibadah umrah 

dan menarik kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk 

diaplikasikan dalam kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-7 

TEMA PELAJARAN TENTANG UMRAH 

 

 

A. Pengertian Umrah 

Umrah secara bahasa ziarah atau berkunjung. Sedang menurut 

istilah umrah adalah ziarah ke Ka’bah, thawaf, sa’i dan tahallul. Atau 

dengan pengertian lain, bahwa umrah adalah ibadah yang dilakukan 

dengan ihram dari miqat, kemudian thawaf, sa’i dan diakhiri 

dengan tahallul (mencukur/mengunting rambut) serta dilakukan dengan 

tertib. Jika haji hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup dan pada 

bukan Dzulhijjah ssaja, maka umrah dapat dikerjakan sewaktu-waktu di 

luar waktu mengerjakan haji, sepanjang hari sepanjang tahun. 

Adapun syarat dan sah, kaifiyatnya hampir sama dengan ibadah haji, 

hanya waktu pelaksanaannya saja di luar waktu atau mengiringi haji. 

 

B. Dalil Umrah 
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Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika 

kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka 

(sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur 

kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada 

di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), 

Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau 

berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin 

mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia 

menyembelih) korban yang mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan 

(binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam 

masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 

sepuluh (hari) yang sempurna, demikian itu (kewajiban membayar fidyah) 

bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil 

Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. 

Al-Baqarah 196) 

Bila haji hukumnya wajib, maka umrah hukumnya sunnat. Rasulullah 

pernah berpesan “iringilah ibadah haji dengan umrah”. Dan saat ditanya 

tentang hukum umrah, Nabi Muhammad saw menjawab tidak diwajibkan 

tetapi menjadi amalan yang sangat diutamakan. 

Artinya: Suatu umrah kepada umrah yang lain adalah kafarrah 

(menghapuskan dosa) di antara keduanya dan haji yang mabrur (diterima) 

itu tidak ada balasan baginya selain surga.” (HR. Bukhari) 
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C. Rukun Umrah 

Rukun umrah adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan 

atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah umrah, di antaranya: 

1. Niat Ihram. Niat Ihram adalah niat untuk mulai melakukan umrah. Jika 

tidak diniatkan maka umrahnya tidak sah. Niat umrah biasa disebut 

juga ambil miqat saat di Birr Ali, yakni suatu tempat antara Makkah dan 

Madinah, yakni di pinggir jalan raya Makkah - Madinah di daerah 

Dzulhulaifah berjarak sekitar 9 kilometer dari Masjid Nabawi.  

2. Dari Saidina Umar bin Khattab, beliau berkata: Saya mendengar 

Rasulullah Muhammad saw bersabda: bahwasanya seluruh perbuatan 

dengan niat, dan yang didapatkan manusia ialah apa yang 

diniatkannya” (HR. Bukhari, Shahih Bukhari). 

3. Hendaknya ia mengucapkan: labbaik umratan (Ku sambut panggilan-Mu 

untuk melakukan umrah atau Allahumma labbaik umratan (Ya Allah, ku 

sambut panggilan-Mu untuk melakukan umrah). 

4. Thawaf, mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali 

5. Sa’i, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwa. 

6. Tahallul (mencukur atau mengunting rambut sedikitnya 3 helai). 

7. Tertib. 

D. Hikmah Umrah 

1. Memenuhi panggilan Allah. Ketika seorang muslim dapat 

menunaikan ibadah umrah sebagaimana halnya haji, berarti telah 

meemnuhi panggilan Allah beribadah ke tanah suci. Memenuhi 

panggilan Allah ini merupakan bukti ketaatan dan kecintaannya 

pada Allah, sehingga meskipun ibadah umrah memerlukan 

ketahanan fisik dan ketercukupan finasialnya, tetapi tetap 

dilakukan. Karena telah memenuhi panggilanNya, maka orang 
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yang menunaikan ibadah umrah disebut sebagai tamu-tamu Allah 

yang mendatangi atau menziarahi rumahNya (Baitullah). 

2. Upaya mendekatkan diri pada Allah. Seluruh ibadah dalam Islam 

dapat dikatakan sebagai upaya seseorang  dalam mendekatkan 

dirinya pada Allah. Bila sudah dekat pada Allah maka segala 

urusan dalam hidupnya menjadi mudah dan dimudahkan. Persis 

seperti kita dekat dengan Pak Lurah, maka urusan di desa aan 

lancar, dekat dengan Pak Bupati maka urusan di kabupaten akan 

lancar, dekat dengan gubernur maka urusan di provinsi akan lancar, 

dekat dengan menteri maka urusan di kementerian akan lancar, 

dekat dengan presiden maka urusan kenegaraan menjadi lancar.  

Ketika dekat dengan Allah zat yang menciptakan makhluk, 

terutama manusia dengan segala jabatannya, maka niscaya segala 

urusan dalam hidup akan mudah da dimudahkan. 

3. Sarana muhasabah. Ibadah umrah di tanah suci merupakan sarana 

dan kesempatan bagi seorang muslim untuk melakukan 

instrospeksi terhadap apa saja yang telah diperbuat selama ini, 

terhadap apa saja bekal yang dipersiapkan untuk menghadapi hari 

esok, baik saat di dunia ini maupun di akhirat nanti. 

4. Simulasi kematian. Salah satu kaifiyat ibadah umrah adalah 

mengenakan pakaian ihram, pakaian putih tak berjahit. Pakaian ini 

persis mengingatkan kita akan kain kafan yang  dikenakan saat 

jasad mumbujur kaki setelah kematiannya. Semua orang, baik 

pejabat maupun rakyat, orang hebat konglomerat maupun orang 

melarat akhirnya akan meninggal dunia, sama-sama dikafani 

dengan selembar tiga lembar kain kafan. Kondisi ini mengasah jiwa 

untuk tidak sombong, tidak takabur, dan tetap rendah hati. 
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E. Rangkuman 

1. Umrah adalah berziarah ke Ka’bah, mengenakan pakaian ihram, 

melakukan thawaf, sa’i dan tahallul secara tertib.  

2. Jika haji hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup dan pada 

bukan Dzulhijjah ssaja, maka umrah dapat dikerjakan sewaktu-

waktu di luar waktu mengerjakan haji, sepanjang hari sepanjang 

tahun. 

3. Bila haji hukumnya wajib, maka umrah hukumnya sunnat. 

Rasulullah pernah berpesan “iringilah ibadah haji dengan umrah”. 

Dan saat ditanya tentang hukum umrah, Nabi Muhammad saw 

menjawab tidak diwajibkan tetapi menjadi amalan yang sangat 

diutamakan. 

4. Di antara hikmah umrah adalah menjadi tamu Allah, dapat 

medekatkan diri pada Allah, sebagai sarana muhasabah, dan 

mengingat kematian. 

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 ibadah umrah. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mempraktikkan atau 

mensimulasikan kaifiyat ibadah umrah. 

G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan tentang pengertian umrah! 

2. Jelaskan perbedaan antara ibadah haji dan umrah! 

3. Sebutkanlah hikmah pelaksanaan ibadah umrah! 
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MODUL KE-8 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

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

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

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan 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, khitan, shalat, 

puasa, zakat, haji, umrah, kurban, dan akikah. Tema yang keenam dari 

bagian ini adalah tentang qurban. 
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A. Pendahuluan 

Di samping bulan haji, Zulhijjah uga identik juga dengan bulan 

qurban. Hal ini karena hanya pada bulan inilah ibadah haji dan qurban 

ditunaikan serta tidak pada bulan atau saat lainnya. Itupun hanya pada 

hari-hari yang telah ditentukan. 

Menaati Allah dengan mengeluarkan qurban merupakan dimensi 

spiritualitas teologis normatif, sedangkan implementasi berbagi merupakan 

dimensi spiritualitas sosial kemasyarakatan. Di sini dimensi sosial dalam 

ibadah mahdhah sangat jelas. Dengan demikian filosofi qurban adalah 

tersimpul pada kedekatan dengan Allah tercermin pada kedekatannya 

terhadap sesamanya.  

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 qurban. 

2. Menyebutkan dalil naqli tentang qurban. 

3. Menjelaskan tentang hikmah qurban. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan 

tepat akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. Di dalam 

modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran dengan tema besar yaitu 

“qurban”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru. 

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

dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau oang yang 

dianggap mampu 

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

langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

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

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

2. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami syariat qurban dan menarik kesimpulan 

sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-8 

TEMA PELAJARAN TENTANG QURBAN 

 

 

A. Pengertian Qurban 

Qurban berakar kata yang bermakna dekat; ibadah yang menjadikan 

pelakunya dekat dengan Allah; dekat dengan sesama manusia. Inilah 

istimewanya ajaran Islam mendekati Allah dengan cara mendekati dan 

menyayangi sembari berbagi kepada sesama manusia. Secara istilah qurban 

dipahami sebagai hewan ternak yang disembelih bagi manusia dengan 

tujuan lebih mendekatkan diri pada Allah. Dalam fikih Islam, 

istilah qurban disebut al-hadyu atau udhiyyah yang berarti hewan yang 

disembelih saat Idul Adha dan tiga tasyrik berikutnya. 

 

B. Dalil 

×#É� �D ¯� r̄$ �Z_� r¦�¾�É6XT \s�XkÙV [&XT c̄$�\- W%XT �� ªD! Xq WÛÜ °+V!� \ÈÙ� �� §ª¯«¨   �Y \�c̄n �� 

�ÈOV� � \�°�� [k ¯�XT À1×m °%Ê	 2�W5 U	XT Ä$�TU	 WÛÜ °+®!Ô�È5 Ú4 �� §ª¯¬¨    

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.(162) Tiada sekutu 

bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku 

adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". (QS 

Al-An’am: 162-163) 
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Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberikan karunia sangat banyak 

kepadamu, maka shalatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah qurban (QS. 

Al-Kautsar 1-2) 
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C. Sejarah Qurban dalam al-Qur’an 

Meskipun sejarah qurban telah ada pada masa Nabi Adam as, yaitu 

qurban yang dilakukan oleh anaknya yaitu Qabil dan Habil, tetapi  yang 

umum diikuti sejarah qurban adalah mengikuti ajaran pengurbanan Nabi 

Ibrahim as atas putranya Ismail as. 

Terdapat riwayat bahwa sebelum Nabi Ibrahim diperintahkan Allah 

supaya menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim sudah beribadah kurban 

sebanyak 1.000 kambing, 300 lembu dan 100 unta di jalan Allah. Melihat 

kepada banyaknya jumlah kurban yang dilakukan, maka manusia dan 

malaikat kagum. Nabi Ibrahim berkata: “Semua yang menjadi kurban itu 

belum apa-apa lagi bagiku. Demi Allah, kalau aku dikurniai anak laki-laki 

sudah tentu dia juga akan kusembelih di jalan Allah dan aku kurbankan dia 

untuk Allah.” 

Bila riwayat tersebut shahih, maka mimpi tiga malam berturut-turut 

yang dialami Nabi Ibrahim merupakan mimpi yang benar menagih janji 

yang telah diucapkannya. Tetapi sekali lagi, dengan pengurbanan agung 

yang ditunaikan oleh Nabi Ibrahim telah menjadikannya karunia Allah 

yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Bukan putranya yang terputus 

lehernya, tetapi diganti kibas besar dari surga yang kemudian dapat 

dimakan dan dibagikan pada sesama. Dengan peristiwa ini pula, menjadi 

penanda bahwa manusia memang tidak boleh dikurbankan dengan alasan 

apapun. 

Di ceritakan dalam al-Qur’an bahwa, maka ketika putranya itu (yaitu 

Ismail) sampai (ke peringkat umur yang membolehkan dia) berusaha 

bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata: "Wahai putra 

kesayanganku! Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku 

menyembelihmu; makanya pikirkanlah bagaimana pendapatmu?" Ismail 

putranya menjawab: "Wahai ayah, penuhilah apa yang diperintahkan Allah 
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kepadamu; insya Allah, ayah akan mendapatiku sebagai di antara orang-

orang yang sabar" (QS. Al-Shaffat: 102) 

Ketaatan Nabi Ibrahim dan kepasrahan Ismail as untuk melaksanakan 

perintah Allah yang dengan jelas tersurat dalam nash di atas begitu 

mensejarah dalam ingatan keimanan manusia sepanjang masa.  

D. Batas sekurang-kurangnya hewan Qurban 

Bila seorang akan berqurban, maka sekurang-kurang dapat dilakukan 

dengan menyembelih seekor kambing atau menyerahkannya kepada 

panitia yang dibentuk untuk itu. Seekor kambing itu semisal dengan 

sepertujuh seekor sapi atau unta. Namun juga lebih disukai bila dapat 

menyembelih sebanyak-banyak hewan sesuai kemampuannya atau 

menyerahkannya pada panitia. 

E. Hikmah Qurban 

Pesan ibadah qurban adalah mendekatkan diri pada Allah (taqarrub 

illallah) dengan menyayangi manusia; mendekati Allah dengan mendekati 

sesama. Makanya ibadah qurban punya dimensi sosial yang tinggi.  

Di samping itu, sejatinya pengurbanan agung itu lebih bermakna 

substantif simbolik dimana umat Islam dituntut terus berqurban dengan 

menyembelih ego kepemilikan terhadap apapun, baik itu harta, tahta 

maupun wanita/pria/putra. Semua ini sejatinya milik Allah, maka 

peruntukan dan keberadaannya mestinya juga hanya untuk (mecari ridha) 

Allah. Sekali lagi, pesan moralnya adalah menyembelih atau mengikis ego 

kepemilikan agar melebur dengan keridaan Allah.  

F. Rangkuman 

1. Qurban adalah hewan ternak yang disembelih bagi manusia dengan 

tujuan lebih mendekatkan diri  pada Allah. Dalam fikih Islam, 
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istilah qurban disebut al-hadyu atau udhiyyah yang berarti hewan 

yang disembelih saat Idul Adha dan tiga tasyrrik berikutnya. 

2. Hukum berkuban adalh sunnah muakad. Adapun dalilnya Artinya: 

Sesungguhnya Kami telah memberikan karunia sangat banyak 

kepadamu, maka shalatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah qurban 

(QS. Al-Kautsar 1-2) 

3. Sejarah qurban sebenarnya telah ada pada masa Nabi Adam as, 

yaitu qurban yang dilakukan oleh anaknya yaitu Qabil dan Habil, 

tetapi  secara umum diikuti sejarah qurban adalah mengikuti ajaran 

pengurbanan Nabi Ibrahim as atas putranya Ismail as. 

4. Batas minimal qurban adalah seekor kambing. Tetapi untuk 

mengajarkan nilai berqurban, bisa saja patungan beberapa anak atau 

iuran berapapun jumlahnya sampai memperoleh seekor kambing. 

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 ibadah qurban. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mencocokkan antara gambar 

dan keterangan. 

H. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan tentang pengertian qurban! 

2. Ceritakan tentang searah qurban! 

3. Sebutkan dan jelaskan hikmah qurban! 

  



 
 

 88 

MODUL KE-9 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

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

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

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan 

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

umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

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

sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu bersuci, khitan, shalat, puasa, 

zakat, haji, umrah, kurban, dan akikah. Tema yang kesembilan dari bagian 

ini adalah tentang akikah. 

 

 



 
 

 89 

A. Pendahuluan 

Dalam menalani kehidupan ini, seorang muslim harus meyakini 

sepenuh hati bahwa orangtua atau ayah dan ibu kita, pasangan hidup atau 

jodoh kita baik istri ataupun suami, anak-anak kita adalah orang-orang 

terbaik dan pribadi-pribadi pilihan yang sengaja dikirim oleh Allah atas 

masing-masing kita. Oleh karenanya kita dituntun untuk bersyukur: “Dan 

(ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” 

(QS. Ibrahim: 7) 

Ketika kita bersyukur, maka janji Allah akan menambahi ragam 

karuniaNya atas kita. Bila tambahan karunia ini tidak kasat mata, seperti 

tambahnya penghasilan, tambahnya harta benda, menaiknya tahta, atau 

yang kasat mata lainnya, maka bisa saja bertambah nikmat iman, nikmat 

ilmu, nikmatberkeluarga, nikmat bersaudara, nikmat bertetangga, tambah 

tentram, semakin khusyuk saat shalat, semakin ikhlas mengabdi, senakin 

ikhlas melayani dan tambahan nikmat phikis lainnya yang tidak bisa 

dilukiskan dengan kata-kata. 

Di antara tasyakuran yang biasa dilakasanakan oleh keluarga muslim 

adalah menyelenggarakan akikah. Dalam rangkaiannya, akan dilakukan 

prosesi memperdengarkan adzan-iqamat atau doa-doa saat seketika 

kelahiran anak tiba, gelar syukuran akikah dengan mengundang sanak 

saudara pada hari ke-7 atau ke-14 dari hari kelahiran bayi. Pada saatnya 

sekaligus dilakukan penabalan nama. Dalam modul ini akan dibahas 

tentang akikah. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
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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 akikah. 

2. Menyebutkan dalil naqli tentang akikah. 

3. Menjelaskan tentang hikmah akikah. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI)  untuk SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan 

tepat akan mempermudah dalam proses pembelajarannya. Di dalam 

modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran dengan tema besar yaitu “haji 

dan umrah”. 
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E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum  

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau 

oang yang dianggap mampu. 

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

langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

2. Pra pembelajaran 

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

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

pengantar. 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

3. Saat pembelajaran (mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, 

mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan) 

a. Pendalaman materi pada modul. 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

4. Setelah pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami syariat akikah dan menarik kesimpulan 

sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-9 

TEMA PELAJARAN TENTANG AKIKAH 

 

 

A. Pengertian Akikah  

Secara bahasa akikah  berasal dari bahasa Arab, ‘aqiqah yang bermakna 

rambut bayi yang sudah tumbuh terilihat saat kelahirannya. Secara istilah 

akikah dipahami sebagai penyembelihan hewan dalam syariat Islam yang 

dilakukan sebagai bentuk rasa syukur keluarga terhadap Allah swt lantaran 

dianugrahi anak yang baru dilahirkan. Akikah untuk anak laki-laki adalah 

dua ekor kambing dan akikah untuk anak perempuan adalah seekor 

kambing. Dan disembelih pada hari ketujuh dari kelahiran bayi. 

B. Dalil Akikah 

Hukum akikah adalah sunnah muakkad, didasarkan pada beberapa 

riwayat. Meriwayatkan Ibnu al-Mutsanna kepada kita, meriwayatkan Ibnu 

Abi ‘Atiy kepada kita, dari Qatadah, dari hasan, dari Samurah bin Jundab, 

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak tergadai dengan 

akikahnya, yang disembelih atas namanya pada hari ke tujuh dari hari 

kelahirannya, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. (H.R Abu Daud). 

Diriwayatkan oleh Ahmad bin Sulaiman berkata: diriwayatkan oleh 

Abu Nu‘aim berkata: dari Daud bin Qais dari Amri bin Syu‘aib dari 

bapaknya dari kakeknya berkata: Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. 

Tentang aqiqah, beliau berkata: Allah tidak menyukai al-‘uquq (istilah 

aqiqah), seolah ia membenci penyebutan istilah atau penamaan tersebut. 

Kemudian ia (kakek Syu‘bah) berkata kepada Rasulullah Saw., bahwa yang 

kami tanyakan adalah bila salah seorang diantara kami melahirkan seorang 

anak, maka Rasulullah SAW., berkata: Siapa yang suka melakukan bagi 

anaknya al-nusk (istilah lain aqiqah) maka bagi bayi laki-laki 
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(disembelihkan) dua ekor kambing yang sama dan bagi bayi perempuan 

satu ekor kambing. (HR al-Nasa‘i). 

C. Hewan Akikah 

Sebagaimnaa hewan qurban, maka sembelihan akikah juga harus 

hewan yang terpilih dan baik, baik dari dari segi jenis, usia, maupun sifat-

sifatnya. Jenis hewan yang akan diakikahkan itu adalah unta, sapi, atau 

domba. Menurut madzab Maliki, jumlah hewan akiah itu adalah satu ekor, 

baik yang lahir adalah anak laki-laki atau perempuan. Hal itu didasarkan 

pada hadis dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW. menyembelih satu 

ekor domba jantan ketika Hasan dan Husain lahir. Jumlah hewan yang 

seperti ini adalah yang paling logis dan memudahkan. 

Telah meriwayatkan Ahmad bin Hafsh bin Abdillah berkata: Telah 

bercerita bapakku padaku beliau berkata: telah bercerita padaku Ibrahim 

adalah anak Thahman dari Hajjaj bin Hajjaj dari Qatadah dari Ikrimah dari 

anak Abbas berkata: Rasulullah saw mengaqiqahkan Hasan dan Husain 

masing-masing satu ekor kambing. (H.R Abu Daud)  

Sementara itu, menurut madzab Syafi‟i dan Hambali, jika yang lahir 

adalah anak laki-laki, maka disembelih dua ekor domba, sementara jika 

anak perempuan satu ekor. Hal itu didasarkan pada riwayat yang 

disampaikan oleh Kakek Syu’bah ra. Diriwayatkan oleh Ahmad bin 

Sulaiman berkata: diriwayatkan oleh Abu Nu‘aim berkata: dari Daud bin 

Qhais dari Amri bin Syu‘aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Dia 

bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang akikah, beliau berkata: Allah 

tidak menyukai al-‘uquq (istilah  akikah), seolah ia membenci penyebutan 

istilah atau penamaan tersebut. Kemudian ia (kakek Syu‘bah) berkata 

kepada Rasulullah SAW., bahwa yang kami tanyakan adalah bila salah 

seorang diantara kami melahirkan seorang anak, maka Rasulullah SAW., 

berkata: Siapa yang suka melakukan bagi anaknya al-nusk (istilah lain 
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aqiqah) maka bagi bayi laki-laki (disembelihkan) dua ekor kambing yang 

sama dan bagi bayi perempuan satu ekor kambing. (H.R al-Nasa‘i). 

D. Beda Akikah dan Qurban 

ASPEK QURBAN AKIKAH 

Hukum Sunnah Muakkad Sunnah Muakkad 

Waktu 

Pelaksanaan 

Hari Raya Idul Adha 

dan hari tasyrik 

(tanggal 10,11, 12, 13 

Zulhijah) 

Hari ke-7, ke-14, ke-

21 dari kelahiran 

bayi 

Bila hari qurban bersamaan dengan akikah, 

maka memadahi dengan salah satunya 

Hewan 

sembelihan 

Paling sedikit seekor 

kambing, atau seekor 

unta (lebih banya lebih 

disukai)  

Disukai seekor 

kambing bagi bayi 

perempuan dan dua 

ekor kambing bagi 

bayi laki-laki 

Pembagiaannya Daging masih mentah 

2/3 dibagikan dan 

1/3nya boleh 

dikonsumsi sendiri 

Dibagi atau 

diundang makan 

syukuran kenduri 

akikah 

 

E. Hikmah Akikah 

1. Wujud syukur 

Akikah dilakukan oleh keluarga muslim sebagai wujud rasa syukur 

dan terima kasih kepada Allah yang mengaruniakan rezeki dengan 

kelahiran seorang bayi. Apalagi bayi ini adalah anak pertama atau 
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anak laki-laki pertama atau anak perempuan pertama dari pasangan 

keluarga muslim. 

2. Berbagi kebahagiaan 

Dengan mengundang sanak saudara datang ke rumah untuk makan 

dan kenduri akikah bersama merupakan wujud berbagi 

kebahagiaan yang dilakukan oleh ekluarga muslim yang satu atas 

keluarga muslim lainnya. 

3. Mempererat silaturahim 

Kehadiran sanak saudara di rumah juga dapat mempererat jalinan 

silaturahim, di samping dapat mengetahui kabar dan kondisi riil 

dari masing-masing keluarga, baik yang punya hajad maupun 

keluarga yang hadir. 

4. Syiar Islam 

Akikah dan serangkaian ajaran, lengkap dengan tradisi yang 

menyertai acara syukuran atas kelahiran bayi merupakan syiar 

Islam. 

F. Rangkuman 

1. Akikah adalah hewan sembelihan yang dilakukan sebagai bentuk 

rasa syukur keluarga terhadap Allah SWT lantaran dianugrahi 

anak yang baru dilahirkan.  

2. Akikah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan akikah 

untuk anak perempuan adalah seekor kambing.  

3. Waktu penyembilhan disukai pada hari ketujuh dari kelahiran 

bayi. Bila hari akikah bersamaan dengan qurban, maka memadai 

salah satunya. 

4. Di antara hikmah akikah adalah perwujudan rasa syukur keluarga 

kepada Allah, sarana berbagi kebahagiaan antarsesamanya, 

memererat silaturahim, dan bagian dari syiar Islam.  
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D. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita. 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang ibadah qurban. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mencocokkan antara gambar 

dan keterangan. 

E. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 
Individu atau tugas kelompok! 
1. Jelaskan tentang pengertian akikah! 

2. Sebutkan dan jelaskan tentang hikmah akikah! 

3. Kemukakan perbedaan antara qurban dam akikah! 
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