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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 berkaitan tentang ranah muamalah, dalam ranah 

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

siswa yaitu kegiatan belajar ke-1 membahas tentang jual beli, kegiatan 

belajar ke-2 membahas tentang hutang piutang, kegiatan belajar ke-3 

membahas tentang syirkah, kegiatan belajar ke-4 membahas tentang bank 

syari’ah, kegiatan belajar ke-5 membahas tentang perkawinan, kegiatan 

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

tentang jinayah, kegiatan belajar ke-8 membahas tentang khilafah dan 

kegiatan belajar ke-9 membahas tentang jihad. 

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 keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

muamalah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, 

hutang piutang, syirkah, perbankan syariah, perkawinan, mawaris, jinayah, 

khilafah dan jihad. Tema yang pertama dari bagian ini adalah tentang jual 

beli. 
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A. Pendahuluan 

Dalam menjalani hidup dan mempertahankan kehidupannya, manusia 

harus dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya 

manusia harus berusaha mencari dan mendapatkan rezeki yang halal 

dengan cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Barang atau kebutuhan 

tertentu tersedia pada si Fulan tetapi tidak pada orang lain. Begitu juga 

sebaliknya barang atau kebutuhan lainnya tidak ada pada si Fulan tetapi 

ada pada orang lain. Maka di sinilah kemudian terjadi tukar menukar atau 

jual beli barang dan kebutuhan, agar dapat memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya.  

Dalam modul ini dijelaskan tentang  jual beli, dalil tentang jual beli, 

rukun jual beli, macam-macam jual beli, dan tujuan dan manfaat jual beli. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

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

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

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian jual beli. 

2. Menyebutkan dalil naqli tentang jual beli. 

3. Menyebutkan rukun jual beli. 

4. Menjelaskan syarat jual beli. 

5. Menjelaskan hukum jual beli. 

6. Menyebutkan jual beli yang dilarang. 

7. Menjelaskan hikmah jual beli. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini berisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)  untuk 

SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan baik akan mempermudah 

dalam proses belajar mengajarnya. Di dalam modul ini terdapat 1 

kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “jual beli”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru pembimbing. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru 

pembimbing atau orang yang dianggap mampu. 

5. Bila anda 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 pembelajaran. Sebelum 

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat Pembelajaran 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

1. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Diharapkan mampu menyampaikan isi materi yang telah 

dipelajari kepada individu lain atau masyarakat luas pada 

umumnya. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami tentang jual beli dan menarik kesimpulan 

sendiri serta mengambil manfaat untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-1 

TEMA PELAJARAN TENTANG JUAL BELI 

 

 

A. Pengertian 

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa secara etimologi, jual beli berarti 

penukaran mutlak.  Dalam syariat Islam, jual beli adalah penukaran harta 

atau benda/ barang yang mempunyai nilai dengan harta lain berdasarkan 

keridhaan di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda 

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang 

telah dibenarkan syara’ dan disepakati. 

B. Dalil tentang Jual Beli 

1. Al-Qur’an 

�̀ÙjV� ×1 Á�ÙkQ WÃ Ï[�R<ÄB D U	 ��SÅÓ W* ×�V" 9ZÕ² VÙ C°K% ×1 Á�̄P� �q � �� Vl̄ VÙ 2È) Õ² VÙU	 

Ð¦ °K% �0� VÙWm WÃ ��TÄmÁ�Ùl ��VÙ �� �� \i<°Ã m\È Õ�\- Ù��� °4� Wm \UÙ��� � ÈPTÄm Á�Ùl�� XT �\- [� 

×1 Á��\i \F D ¯� XT 2È)=Á� C°K% �°	̄�×�V� ]C°- V� WÛ�̄M����²��� §ª²±¨    

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, 

berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan 

menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan 

Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang 

sesat”. (Q.S. Al-Baqarah 198). 
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|ÚÏ°����� WDSÉ Á�Ú
 Wc �� �S W�Jm��� �Y WDS Ä%SÁ� Wc �Y ¯� �\- [� Ä3SÁ� Wc t°����� ÈO Å¼�� \bW) Wc 

ÀC� V¼Ùk����� ]C°% ¥D�\- Ù��� � \�°��Vl ×1ÀI �5U
 ¯� �� ßSÅ��V� �\- �5̄� ÀÌ ÙkW�Ù��� Ä# Ø:°% �� �S W�Jm��� � �# \OU	XT 

�� �� \Ì ÙkW�Ù��� W3�m \OXT �� �SW� Jm��� � C\- VÙ �ÈPXÄ �� \C ¸R VÀ°Ã ×SW% C°K% �°O ¯P��q �q \I W)5��VÙ �Ä	V�VÙ �W% 

\� Q \y à�ÈPÄmÙ%U	XT rQ� ¯� �� �� � Ð¦ W%XT \j�WÃ \�®��� V�
T Ê
 VÙ ½ � \UÕ�U	 ®q��=��� � ×1 ÉF �SMn °Ù 

|ET Á�̄�� \\ §«°®¨    

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 

Al-Baqarah 275). 

�\I vc U
 �� Wc |ÚÏ°����� ��SÄ<W%� XÄ �Y �� ßSÉ Á� Ú
 V" 1 Å�V��XS Ù%U	 0Á� R<ØoW� ©#°¼� W� Ù���̄� +Y ¯� D U	 

|ES Å�V" �QWm�SI°% CWÃ �º�Wm V" ×1 Å�=°K% � �Y XT �� ßS É È) Ù� V" ×1 Å�_� ÁÝ5U	 � �D ¯� ���� WD� [� 

×1 Å�̄� �8-j °OXq §«²¨    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
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membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (Q.S. Al-Nisaa’  29) 

§× W* ×� ��XT ��\-k°Ù |^�W"� XÄ ���� Xq������ QQWm ¦\)[�� � �Y XT |><V" \�W�j¦¡ W5 |¦ °% 

�XkØ5ri��� � C¦�ÕOU	XT ��\- �� ]C_� ÕOU	 �� �� |^ ÙkV�̄� � �Y XT §××�V" \j�_�[Ý Ù��� r̄Û 

¨º ×q )]�� � �D ¯� �� �� �Y p °V Åf WÛÏ°i ¦� ÙÝ À- Ù��� §°°¨    

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

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

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

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

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

orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S Al-Qashash 77). 

2. As-Sunnah 

Ketia ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Nabi saw 

menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang 

mabrur”. (HR. Bazzaar, dishahihkan oleh Hakim dari Rifa’ah ibn Rafi’). 

Maksud mabrur adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan 

merugikan orang lain. 

Rasulullah saw bersabda, “Jual beli harus dipastikan saling meridhai”. (HR 

Baihaqi dan Ibnu Majah). 

Rasulullah saw bersabda, “Jual beli harus dengan suka sama suka (saling 

ridha) dan khiyar adalah sesudah transaksi, dan tidak halal bagi seorang 

muslim menipu muslim lainnya”. (HR Ibnu Jarir). 

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas ra, ia 

berkata, “Pasar Ukadz, Mujnah dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar yang 

sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika datang Islam, mereka 

membencinya lalu turunlah ayat : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari 
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karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu…”. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 

198) dan Nabi Saw bersabda, “Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar 

selama mereka belum berpisah”. (Muttafaq ‘alaih) 

Rasulullah Saw bersabda, “Pedagang yang jujur (terpercaya) bersama (di 

akhirat) dengan para nabi, shiddiqin dan syuhada”. (HR Tirmidzi). 

C. Rukun Jual Beli 

1. Akad (ijab qabul), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual 

beli dikatakan sah bila ijab qabul dilakukan, sebab ijab qabul 

menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan 

dengan lisan dan tulisan atau dalam bentuk lain. Ijab qabul dalam 

bentuk perkataan dan/atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling 

memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).  

2. Orang yang berakad (subjek), paling kurang terdapat dua 

orang/pihak yaitu penjual (bai’) dan pembeli (mustari).  

3. Ma’kud ‘alaih (objek barang yang dijualbelikan). Ma’kud ‘alaih 

adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara’. 

4. Ada nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang ini 

yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa 

menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan 

bisa dijadikan alat tukar. 

D. Syarat Jual Beli 

Syarat akad (ijab qabul) di antarnya: 

1. Berhadap-hadapan. Pembeli dan penjual harus menunjukkan 

shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya 

yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian 

tidak sah berkata, “Saya menjual kepadamu!”. Tidak boleh berkata, 
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“Saya menjual kepada Ahmad”, padahal nama pembeli bukan 

Ahmad. 

2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad. Tidak sah berkata, “Saya 

menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.  

3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang 

mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh 

orang yang mengucapkan ijab kecuali jika diwakilkan. 

4. Harus menyebutkan barang dan harga 

5. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud). 

6. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. Jika seseorang yang 

sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan, jual beli yang 

dilakukannya batal. 

7. Ijab qabul tidak terpisah. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi 

oleh waktu yang terlalu lama yang menggambarkan adanya 

penolakan dari salah satu pihak. 

8. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain 

9. Tidak berubah lafazh.Lafazh ijab tidak boleh berubah seperti 

perkataan, “Saya jual dengan 5 dirham”, kemudian berkata lagi, 

“Saya menjualnya dengan 10 dirham”, padahal barang yang dijual 

masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul. 

10. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna 

11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan 

sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad. 

12. Tidak dikaitkan dengan waktu 

Syarat orang yang berakad (aqid) 

1. Baligh dan berakal. Sehingga tidak mudah ditipu orang. Batal akad 

anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai 

mengendalikan harta. Hal itu ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur’an 

di surah An-Nisa ayat 5. 
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2. Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-

benda tertentu, misal penjualan budak muslim kepada orang kafir 

sebab kemungkinan besar pembeli tersebut akan merendahkan abid 

yang beragama Islam, sedangkan Allah Swt melarang orang-orang 

mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan 

mukmin. Allah Swt berfirman, “Allah sekali-kali tidak akan memberi 

jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang 

yang beriman”. (Q.S. An-Nisaa : 141) 

E. Hukum dan Sifat Jual Beli 

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual 

beli menjadi dua macam, yaitu: 

1. Jual beli yang sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan 

syara’, baik rukun maupun syaratnya. 

2. Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu 

syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. 

Dengan kata lain menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti 

yang sama. 

Adapun menurut ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli 

menjadi 3 yaitu: 

1. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. 

Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang 

melakukan akad. 

2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun 

atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan 

ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil. 

3. Jual beli fasid (rusak) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan 

syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, 
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seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi 

bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. 

F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam, dibagi kepada: 

1. Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad). Pada umumnya ulama 

berpendapat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan 

oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu 

bertransaksi tasharruf secara bebas dan baik. Dan jual beli dilarang 

ketika dilakukan dengan orang gila, orang mabuk, jual beli anak 

kecil, jual beli orang buta, jual beli terpaksa. Demikian juga jual beli 

fudhul yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, jual beli 

orang yang terhalang (karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. 

Jual beli dengan orang yang bodoh yang suka menghamburkan 

hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan 

pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus 

ditangguhkan. Jual beli malja’ adalah jual beli orang yang sedang 

dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual 

beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut 

ulama Hanabilah. 

2. Terlarang sebab Shighat. Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual 

beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang 

melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di 

satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang 

tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah.  

3. Terlarang sebab Ma’qud Alaih (Barang Jualan). Secara umum, 

ma’qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh 

orang yang akad, yang biasa disebut mabi’ (barang jualan) dan 

harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila 
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ma’qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, 

dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak 

bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari 

syara’. 

4. Terlarang sebab Syara’. Ulama sepakat membolehkan jual beli yang 

memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada 

beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di 

antaranya berikut ini: 

1. Jual beli riba. 

2.  Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan 

3.  Jual beli barang dari hasil pencegatan barang. Yakni mencegat 

pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju 

(pasar) sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat 

keuntungan.  

4.  Jual beli waktu adzan Jum’at bagi laki-laki 

5.  Jual beli anggur untuk dijadikan khamr 

6.  Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil 

7.  Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain 

8.  Jual beli memakai syarat Menurut ulama Hanafiyah, sah jika 

syarat tersebut baik, seperti, “Saya akan membeli baju ini dengan 

syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula menurut 

ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut 

ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu 

pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama 

Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah 

satu yang akad. 

G. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli 

Di antara hikmah disyariatkannya jual beli adalah: 
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1. Dengan jual beli dapat memastikan pemenuhan kebutuhan hidup 

semua orang. Kebutuhan hidup orang yang satu dengan lainnya 

dapat dienuhi dengan saling tukar menukar, saling menjual dan 

saling membeli. 

2. Dengan jual beli dapat melapangkan persoalan kehidupan, 

menghalalkan tukar menukar barang, sehingga bisa meminimalisir 

perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan dan penipuan. 

3. Dengan jual beli akan menambah keberkahan harta, sehingga 

orang yang rajin tekun, dan cerdas akan dapat menambah harta 

dan kepemilikannya. 

H. Rangkuman 

1. Pengertian jual beli adalah penukaran harta atau benda/barang 

yang mempunyai nilai dengan harta lain berdasarkan keridhaan di 

antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan 

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan 

yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. 

2. Dalil kehalalan tentang jual beli tertera pada Al-Qur’an surat Al-

Baqarah 275 yang artinya: sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.  

3. Rukun Jual Beli adalah akad (ijab qabul), orang yang berakad 

(subjek) yaitu penjual (bai’) dan pembeli (mustari), ma’kud ‘alaih 

(objek barang yang dijualbelikan), ada nilai tukar pengganti barang. 

5. Hukum dan sifat jual beli yaitu sah, batal, dan rusak.  

6. Hikmah disyariatkannya jual beli, di antaranya adalah dapat 

memastikan pemenuhan kebutuhan hidup semua orang, dapat 

melapangkan persoalan kehidupan, menghalalkan tukar menukar 

barang, sehingga bisa meminimalisir perselisihan, perampokan, 
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pencurian, pengkhianatan dan penipuan, dan dapat menambah 

keberkahan harta, sehingga orang yang rajin tekun, dan cerdas akan 

dapat menambah harta dan kepemilikannya. 

I. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang jual beli. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa memperagakan praktik jual 

beli 

J. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian jual beli yang saudara pahami! 

2. Bedakan jual beli yang shahih, rusak dan batal! 

3. Jelaskan hikmah disyariatkannya jual beli! 

4. Jelaskan pendangan saudara tentang jual beli modern, misalnya 

online, menggunakan kartu kredit. 
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MODUL KE-2 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

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

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

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

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

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul 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 keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

muamalah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, 

hutang piutang, syirkah, perbankan syariah, perkawinan, mawaris, jinayah, 

khilafah dan jihad. Tema yang kedua dari bagian ini adalah tentang hutang 

piutang. 

 



 16 

A. Pendahuluan 

Dalam hidup dan kehidupan ini meniscayakan interaksi sosial 

antarseseorang dengan sesama lainnya. Dalam praktiknya, interaksi ini 

terjadi saat adanya hubungan kekeluargaan-perkawinan, sosial 

kemasyarakatan, atau adanya penyediaan layanan dan jasa, jual beli, 

hutang piutang atau lainnya. 

Dalam konteks hutang piutang, seringkali tidak bisa dielak. Pada 

praktiknya, ada saja kebutuhan mendesak, sementara kemampuan finansial 

keluarga/seseorang terbatas, sehingga harus mencari pinjaman sana-sini 

yang mungkin. Karena hutang piutang antarsesama tidak akan lunas 

kecuali dengan dibayar atau dikembalikan pinjamannya atau diikhlaskan 

dimaafkannya, maka Islam mengaturnya. Bahkan ketika si pelaku 

meninggal dunia sekalipun hutangnya akan diwariskan alias menjadi 

kewajiban ahli baitnya untuk melunasinya. Makanya saat jenazah akan 

diantar ke kuburan, biasanya ada tausiyah pelepasan jenazah sembari 

menutup dengan pesan ''bila saat hidupnya memiliki pinjaman kepada 

sesiapapun mohon datang untuk menyelesaikan dengan keluarganya''. 

Maunya juga diingatkan sebaliknya ''sesiapa yang punya pinjaman dengan 

simayit saat ia masih hidup yang lalu-lalu, dimohon juga segera 

menyelesaikan dengan mengembalikan pinjamannya kepada keluarga yang 

ditinggalkannya''. 

Itulah hutang piutang, karena pentingnya perihal ini sehingga 

diingatkan oleh Allah dan rasulNya, agar mencatatnya, dan lebih penting 

lagi agar hati-hati dan waspada, dengan terus bekerja keras ikhlas dan 

cerdas dan terus berdoa agar tidak terjebak apalagi terbebani dengan 

hutang. Kalau sudah terlanjur berhutang, berdoa lebih serius, usaha lebih 

rajin, dan segera penuhi janji untuk melunasinya. Dalam modul ini akan 

dibahas tentang hutang piutang yang dibahas pada bab qiradh.  
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Dalam modul ini dijelaskan tentang  hutang piutang dalam perspektif 

Islam. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian hutang piutang. 

2. Menjelaskan tentang dalil hutang piutang.  

3. Mengingatkan tentang tuntutan untuk segera membayar hutang. 

4. Menjelaskan tentang tuuan dan manfaat disyariatkannya hutang 

piutang. 



 18 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini berisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)  untuk 

SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan baik akan mempermudah 

dalam proses belajar mengajarnya. Di dalam modul ini terdapat 1 

kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “syirkah”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada guru 

pembimbing. 

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

dengan teman anda atau menanyakan kepada guru pembimbing atau 

orang yang dianggap mampu. 

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

langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

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

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar. 

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

yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi pangguna 

modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat Pembelajaran 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci jawaban. 
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3. Setelah Pembelajaran 

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami tentang syirkah dan menarik kesimpulan 

sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-2 

TEMA PELAJARAN TENTANG HUTANG PIUTANG 

  

 

A. Pengertian Hutang Piutang 

Dalam Islam, masalah hutang piutang dibicarakan pada Bab Qiradh 

(Pinjaman). Qiradh adalah harta yang dipinjamkan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Secara bahasa 

qiradh berasal dari kata yang bermakna al-qith’u yang berarti cabang atau 

potongan, karena harta atau uang yang dipinjamkan itu memotong 

sebagian hartanya.   

 

B. Dalil tentang hutang piutang 
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan 

hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu 

mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 

janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu 

orang yang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu 

mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan 

benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. 

Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan 

dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para 

saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi 

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. 

Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik 

(utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, 

lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada 

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang 
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kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu 

tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan 

janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang 

demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan 

bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah 282 ) 

C. Tuntunan segera membayar hutang  

Diceritakan bahwa pada masa Rasulullah terdapat seorang yang 

meninggal dunia tetapi masih memiliki hutang kepada sesamanya. 

Saudaranya bertanya kepada Rasulullah tentangnya, lalu Rasulullah 

bersabda bahwa ia terbelenggu dengan hutangnya, maka tunaikanlah 

hutang tersebut untuknya. Wahai Rasulullah: saya telah membayar semua 

hutangnya kecuali dua dinar yang yang diadukan oleh seoarng wanita 

tanpa memiliki bukti. Rasulullah bersabda, bayarkanlah kepadanya, karena 

ia berhak. HR Imam Ahmad. 

Pada kesempatan lain juga ada yang bertanya pada Rasulullah. Wahai 

Rasulullah bagaimana menurut anda  jika saya berjihad dengan segenap 

jiwa dan semua hartaku, saya berperang dengan sabar pantang menyerah 

demi mengharapkan ridha Allah SWT, apakah saya akan masuk surga? 

Rasulullah menjawab Ya, beliau mengatakannya tiga kali kemudian beliau 

bersabda: “Kecuali jika kamu mati dan kamu memiliki hutang  serta kamu 

tidak membayarknya.  Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada 

mereka tentang keketatan  peraturan syara’ dalam masalah hutang; mereka 

lalu bertanya tentang hal itu. Rasulullah bersadbda Hutang, demi diriku 

berada dalam kekuasannNya, jika seseorang gugur d jalan Allah, lalu hidup 

lagi dan gugur lagi di jalan Allah, lalu hidup lagi dan gugur lagi di jalan 

Allah, ia tidak akan masuk surga sebelum membayar hutangnya. HR 

Ahmad.  
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D. Etika dalam hutang piutang  

1. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan qiradh atau pinjaman 

ini adalah untuk membantu dan memudahkan orang lain yang 

mengalami kekurangan, maka dalam hutang piutang tidak boleh ada 

tambahan apapun dan hanya dituntut untuk mengembalikan semisal 

apa yang telah dipinjam. Meskipun demikian, sekiranya diehendaki 

dengan perasaannya, maka orang yang berhutang (sipeminjam) 

dapat mengembalikan lebih baik dari pinjamannya.  

2. Tidak menunda-menunda untuk segera menyelesaikan pinjamannya. 

Perkara pinjam meminjam sebenarnya sensitif, karena terkait dengan 

hak, kewajiban dan kesadaran antara dua belah pihak yang 

bertransaksi, baik dari orang yang meminjamkan maupun dari 

sipeminjam. Oleh karena, terutama bagi sipeminam mestinya 

menepati kesepakatan atau janji mengembalikan yang telah 

dilakukan dengan orang yang telah membantu meminjamkan 

barang/uang kepadanya. 

E. Tujuan dan Manfaat Hutang Piutang 

Di antara tujuan disyariatkannya hutang piutang (qiradh) adalah 

untuk menumbuhkan kepedulian sosial, saling membantu, memberi solusi 

pada kesulitan yang dialami oleh sesama saudaranya. 

Adapun manfaat yang dirasakan bagi orang yang memberi hutang 

(sipiutang) di antarnya adalah dapat mengasah perasaan untuk peduli 

sesama, dan menambah keberkahan harta. Dan manfaat yang dirasakan 

oleh orang yang berhutang, di antaranya: 

1. Menyelesaikan masalah karena dapat menunaikan segala sesuatu pada 

saatnya. Dalam kehidupan ini terkadang ada saja kebutuhan mendesak, 

sementara kemampuan finansial keluarga/seseorang terbatas, sehingga 
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mencari pinjaman sana-sini yang mungkin.  Stelah pinjaman 

didapatkan, maka kebutuhannya dapat dipenuhi. 

2. Menambah gairah bekerja. Karena hutang harus dibayarkan sesuai 

kesepakatan atau pinjaman harus dikembalikan, maka seyogyanya 

dapat menyemangati berusaha dan bekerja lebih giat, agar hutang atau 

pinjamannya dapat segera dikembalikan. 

F. Rangkuman 

1. Hutang atau pinjaman (qiradh) adalah harta yang dipinjamkan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki 

kemampuan.  

2. Dalilnya tertera dalam al-Qur’an surat al-Baqarah 282. 

3. Tujuan hutang piutang (qiradh) adalah untuk menumbuhkan 

kepedulian sosial, saling membantu, memberi solusi pada kesulitan 

yang dialami oleh sesama saudaranya. 

4. Manfaat yang dirasakan bagi orang yang memberi hutang 

(sipiutang) di antarnya adalah dapat mengasah perasaan untuk 

peduli sesama, dan menambah keberkahan harta. Dan manfaat yang 

dirasakan oleh orang yang berhutang, di antaranya menyelesaikan 

masalah karena dapat menunaikan segala sesuatu pada saatnya, dan 

menambah gairah bekerja. 

G. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang hutang piutang. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. 
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H. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian hutang piutang yang saudara pahami! 

2. Jelaskan tujuan dan manfaat disyariatkannya hutang piutang! 

3. Jelaskan hikmah disyariatkannya hutang piutang! 
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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 keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

muamalah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, 

hutang piutang, syirkah, perbankan syariah, perkawinan, mawaris, jinayah, 

khilafah dan jihad. Tema yang ketiga dari bagian ini adalah tentang syirkah. 
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A. Pendahuluan 

Sebagai makhluk sosial, seorang manusia tidak bisa hidup seorang diri, 

tetapi harus bersama dan saling membutuhkan antara yang satu dengan 

sesama manusia lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia yang satu 

atas lainnya saling melengkapi dan saling membantu. Dari interaksi dan 

kebutuhan inilah, kemudian lahir berbagai bentuk kerjasama. 

Dalam modul ini dijelaskan tentang  syirkah atau perkongsian atau 

bentuk kerjasama dalam perspektif Islam. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian syirkah.  



 28 

2. Menjelaskan tentang dalil syirkah. 

3. Menerangkan macam-macam syirkah atau perkongsian. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini berisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk 

SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan baik akan mempermudah 

dalam proses belajar mengajarnya. Di dalam modul ini terdapat 1 

kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “syirkah”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru pembimbing. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru 

pembimbing atau oang yang dianggap mampu. 

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

kembali langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

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

Sebelum masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

pengantar. 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 
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pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Saat Pembelajaran 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci jawaban. 

I. Setelah Pembelajaran 

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami syirkah dan menarik kesimpulan sendiri 

serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR Ke-3 

TEMA PELAJARAN TENTANG SYIRKAH 

  

 

A. Pengertian Syirkah 

Secara etimologis syirkah (atau syarikah) berarti ikhtilath 

(percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, 

sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Adapun secara istilah 

syarak  

1. Menurut Malikiah, syirkah adalah pemberian wewenang kepada pihak-

pihak yang bekerjasama. Artinya, setiap pihak memberikan wewenang 

kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama dengan masih tetap  

berwenang atas harta masing-masing 

2. Menurut Hanabilah, syirkah itu adalah berhimpunnya hak dan 

wewenang untuk mentasharrufkan bisnis syirkah tersebut. 

3. Menurut Syafi’iyah, syirkah itu adalah eksisnya hak pada suatu bisnis 

yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. 

4. Menurut Hanafiyah, syirkah itu adalah suatu akad yang terjadi antara 

dua oarang yang syarikat dalam modal dan keuntungan. 

Dari definisi di atas, pada hakikat syirkah itu sebagai akad kerjasama 

bisnis antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak 

memberikan konstribusi modal, dan keuntungan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan.  

B. Dalil  Syirkah 

Artinya: ”Maka mereka bersyarikat pada sepertiga” (QS. Al-Nisa’ 12). 

Artinya: ”Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

bersyarikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain 

kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih (QS. Shad 24). 
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Artinya: ”Sesungguhnya Allah berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang 

yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya (H.R.Abu 

Daud dan Hakim dan mereka menshahihkan hadits ini). 

Rasulullah Saw juga bersabda, ”Tangan Allah berada pada dua orang  yang 

bersyarikat selama tidak berkhianat” (Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam 

Al-Mughni : 5/1). 

C. Macam-macam Syirkah 

Syirkan ada dua macam, syirkah amlak dan syikah ‘uqud. Adapun 

penjelasannya adaalh sebagai berikut: 

1. Syirkah Amlak, yaitu  perkongsian dua orang atau lebih dalam 

pemilikan benda/harta, tetapi bukan disebabkan oleh akad syirkah, 

tetapi tercipta karena warisan, wasiat, membeli bersama, diberi 

bersama, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh 

dua orang atau lebih. Syarikah Amlak ini terbagi lagi kepada dua 

macam, yaitu: 

a. Syirkah ikhtiyar, yaitu perkongsian yang terjadi oleh perbuatan 

dua orang yang bekerjasama, seperti manakala keduanya membeli, 

diberi atau diwasiati lalu keduanya menerima, sehingga sesuatu 

tersebut menjadi hak milik bersama bagi keduanya. 

b. Syirkah jabar, yaitu syirkah yang terjadi bukan oleh perbuatan dua 

pihak atau lebih sebagaimana syirkah ikhtiyar di atas, tetapi  

mereka memilikinya secara otomatis, terpaksa dan tidak bisa 

mengelak (jabari), seperti dua orang yang mewarisi sesuatu, 

sehingga kedua orang tersebut sama-sama mempunyai hak atas 

harta warisan tersebut. 

c. Syirkah ’Ukud, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih untuk berserikat dalam permodalan dan keuntungan. Dalam 

syirkah ‘ukud tidak terdapat karakterstik jabari. Karena itu, semua 
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syirkah ukud bersifat ikhtiari, sehingga di Mesir menyebutnya 

sebagai syirkah ikhtiyariyah.  

Syirkah ‘ukud terdapat banyak jenisnya, di sini akan dijelaskan 
beberapa saja yang biasa dilakukan, yaitu: 

1. Syirkah ‘Inan 

Syirkah ‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, dimana setiap 

orang memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi 

dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian 

sebagaimana disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing 

pihak, baik dalam dana, hasil kerja maupun bagi hasil berbeda, sesuai 

dengan kesepakatan mereka. 

2. Syirkah Mufawadhah 

Syirkah mufawadhah adalah dua orang atau lebih melakukan kerjasama 

dengan syarat adanya kesamaan dalam permodalan, pembagian 

keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja, tangunggung jawab dan 

beban hutang.  Satu pihak tidak dibenarkan memiliki saham atau moda)  

lebih banyak dari partnernya. Apabila  satu pihak memiliki saham 

modal  sebesar 1000 dinar, sedangkan pihak lainnya 500 dinar, maka ini 

bukan syirkah mufawadhah, tapi menjadi syirkah inan.   

3. Syirkah ’Amal/abdan 

Syirkah ’amal/abdan adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih 

untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari 

pekerjaan itu, seperti tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, arsirtek, 

dsb.  Misalnya, dua pihak sepakat dan berkata, ”Kita berserikat untuk 

bekerja dan keuntungannya kita bagi  berdua”.  

4. Syirkah Wujuh 

Syirkah wujuh adalah kontrak bisnis antara dua orang atau lebih  yang 

memiliki reputasi dan prestise baik, dimana mereka dipercaya untuk 

mengembangkan suatu  bisnis tanpa adanya modal. Misalnya, mereka 
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dipercaya untuk membawa barang dagangan tanpa pembayaran cash. 

Artinya mereka dipercaya untuk membeli barang-barang itu secara 

kredit dan selanjutnya memperdagangkan barang tersebut untuk 

mendapatkan keuntungan. Mereka berbagi dalam keuntugan dan 

kerugian berdasarkan kesepakatan. Oleh karena bisnis ini tidak 

membutuhkan modal, maka  kontrak ini biasa disebut sebagai syirkah 

piutang. 

D. Rukun dan Syarat Syirkah 

Menurut jumhur ulama rukun syirkah ada tiga macam: 

a) Pihak yang berkontrak (’aqidani) 

b) Obyek kesekapatan (ma’qud ’alaih) 

c) Sighat ijab dan qabul 

Adapun syarat syirkah yaitu: 

a) Pihak yang berkontrak disyaratkan bahwa mitra harus kompeten (cakap 

secara hukum) dalam bertransaksi dan tentunya berkompeten dalam 

memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan. 

b) Obyek kesepakatan (ma’qud ’alaih). Obyek kesekapatan dalam syirkah 

ini ada dua unsur, yaitu dana (modal) dan kerja. Dana (modal) yang 

diberikan harus uang tunai. Tapi sebagian ulama yang lain memberikan 

kemungkinan bila modal berwujud asset perdagangan, seperti barang-

barang, properti, dsb. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik, 

seperti lisensi dan  hak paten.  Bila itu dilakukan, seluruh modal 

tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para 

mitranya. Partisipasi dan campur tangan para mitra dalam bisnis 

musyarakah adalah hal mendasar. Tidak dibenarkan bila salah satu 

pihak menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam syirkah 

tersebut. Kalaupun tidak ingin terlibat langsung, ia harus 

mewakilkannya pada partnernya itu. Jadi, jenis usaha yang dilakukan 
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dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini 

penting, karena dalam kenyataan, seringkali satu partner mewakili 

perushaan untuk melakukan persetujuan transaksi dengan perusahaan 

lain. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari 

yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya 

sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, para pihak tidak boleh 

meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan 

modal musyarakah  kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan 

c) Ucapan. Tidak ada bentuk khusus dari kontrak syirkah. Redaksi 

akadnya  dapat berbentuk ucapan (verbal)  atau tertulis yang 

menunjukkan perjanjian dan kesepakatan melakukan perkongsian 

bisnis. Kontrak syirkah ini harus dicatat  secara dokumental. 

E. Hikmah Syirkah 

1. Mengembangkan harta. Perkongsian dua belah pihak atau lebih 

dapat menjadi sarana bagi usaha dan pengembangan harta.  

2. Memperkuat ukhuwah. Degan syirkah atau kerasama yang saling 

menguntung dapat memperkuat persaudaraan dan persatuan 

(ukhuwah islamiyah) 

3. Membantu orang yang memiliki kemampuan berbisnis namun tidak 

memiliki modal yang cukup. Maka dengan syirkah yang dilakukan 

dapat saling membantu, mencari keuntungan bersama. 

F. Rangkuman 

1. Syirkah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih di 

mana masing-masing pihak memberikan konstribusi modal, dan 

keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.  
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F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang syirkan. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa memperagakan aqad syirkah. 

G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan tentang pengertian syirkah! 

2. Sebutkan dan jelaskan syirkah yang saudara ketahui ada dalam 

masyarakat kita! 

3. Sebut dan jelaskan hikmah disyariatkannya syirkah! 
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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 keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

muamalah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, 

hutang piutang, syirkah, perbankan syariah, perkawinan, mawaris, jinayah, 

khilafah dan jihad. Tema yang keempat dari bagian ini adalah tentang bank 

syari’ah. 
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A. Pendahuluan 

Dalam dunia perekonomian terdapat perkembangan teori, gagasan, 

institusi dan seluk beluk perekonomian masyarakat. Salah satu di antaranya 

dengan tumbuhnya asa perbankan, baik yang bank konvensional maupun 

bank syari’ah. Dalam modul ini dijelaskan tentang  perbankan dalam 

perspektif Islam. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi dasar  

1. Menjelaskan tentang pengertian bank syari’ah. 

2. Menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan bank syari’ah. 

3. Menyebutkan rukun dan syarat perbankan syari’ah. 
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4. Menerangkan tentang perbendaan antara perbankan syari’ah 

dengan perbankan konvensional. 

5. Menjelaskan tentang tujuan dan manfaat perbankan syari’ah.  

D. Deskripsi Modul 

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 

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

dengan tepat maka akan mempermudah para siswa dalam proses 

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran 

dengan tema besar yaitu “bankan syari’ah”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru pembimbing. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru 

pembimbing atau orang yang dianggap mampu. 

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

kembali langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

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

Sebelum masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

pengantar. 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 
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pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Saat Pembelajaran 

a. Pendalaman materi pada modul. 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami tentang bank syari’ah dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-4 

TEMA PELAJARAN TENTANG BANK SYARI’AH 

 

 

A. Pengertian Bank Syari’ah 

Bank berasal dari bahasa latin banco yang artinya bangku atau meja. 

Pada abad ke-12 kata banco merujuk pada meja, counter atau tempat 

penukaran uang (money changer). Adapun bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. 

Pelayanan bank syari’ah meliputi aktivitas menghimpun dana (funding), 

menyalurkan dana (lending) dan pelayanan bank lainnya (service) secara 

profesional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba 

yang maksimal. 

B. Dalil tentang Perbankan Syari’ah 

�\I vc U
 �� Wc |ÚÏ°����� ��SÄ<W%� XÄ �Y �� ßSÉ Á� Ú
 V" 1 Å�V��XS Ù%U	 0Á� R<ØoW� ©#°¼� W� Ù���̄� +Y ¯� D U	 

|ES Å�V" �QWm�SI°% CWÃ �º�Wm V" ×1 Å�=°K% � �Y XT �� ßS É È) Ù� V" ×1 Å�_� ÁÝ5U	 � �D ¯� ���� WD� [� 

×1 Å�̄� �8-j °OXq §«²¨    

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu (Qs. Al-Nisa’ 29) 

C. Prinsip Bank Syari’ah 

Prinsip-prinsip dasar perbankan syari’ah terdiri dari prinsip titipan 

atau simpanan (depository/al-wadiah), prinsip bagi hasil (profit – sharing), jual 
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beli(sale and purchase), sewa (operational lease and financial lease), jasa (fee-based 

services). 

a. Titipan atau simpanan (depository/al-wadiah) 

Dalam tradisi fiqh muamalah, prinsip titipan atau simpanan dikenal 

dengan prinsip al-wadi’ah. Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan 

murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan 

hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip 

menghendaki.  

b. Bagi hasil (profit-sharing) 

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari’ah dapat 

dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-

muzara’ahdan al-musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling 

banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-

muzara’ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantation 

financing atau pembiayaan pertanian oleh Bank Islam. Di antara jenisnya, 

adalah: 

1) Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dan (atau amal / expertise) dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan.  

2) Al-Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antaradua pihak 

yang mana pihak pertama (shaahib al-maal), menyediakan seluruh 

(100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (mudhaarib). 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh 

pemilik modal selagi ia bukan akibat kelalaian si pengelola. Tetapi 

jika kerugian disengaja, atau pengelola berlaku curang, maka 

pengelola harus bertanggung jawab.  
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3) Al-Muzaraah adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara 

pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan 

memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk 

ditanami dan dipelihara dengan imbalan pembayaran tertentu 

(persentase) dari hasil panen.  

4) Al-musyaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari al-muzara’ah di 

mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan 

pemeliharaan saja. Sebagai balasan, penggarap berhak atas nisbah 

tertentu dari hasil panen.  

c. Jual beli (sale and purchase) 

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh 

muamalah terbilang sangat banyak. Meskipun demikian dari sekian 

banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan 

sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi 

dalam perbankan syariah, yaitu bai’ al murabahah, bai’ as-salam, dan bai’ 

al-istishna’. 

1) Bai al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. 

2) Bai’ as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian 

hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.  

3) Bai’ al-istishna’ adalah kontrak penjualan antara pembeli dan 

pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima 

pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang 

lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang 

telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.  

d. Sewa (operational lease and financial lease /al-ijarah) 

Al-ijarah ialah suatu akad sewa menyewa barang, keahlian atau tenaga, 

yang mana bagi yang menyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan 
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pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak 

mendapatkan upah sewa.  

D. Perbedaan antara bank syari’ah dan bank konvensional 

BANK KONVENSIOANAL BANK SYARI’AH 

1. Investasi yang halal dan 

haram 

 

2. Memakai perangkat bunga. 

3. Profit oriented (tujuan 

untung semata) 

4. Hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk hubungan 

debitur – kreditur. 

5. Tidak diawasi oleh dewan 

sejenis. 

1. Melakukan Investasi-

investasi yang halal saja. 

2. Berdasarkan prinsip bagi 

hasil, jual beli atau sewa. 

3. Profit dan falah oriented. 

4. Hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk hubungan 

kemitraan. 

5. Penghimpunan dan 

penyaluran dana harus sesuai 

dengan fatwa Dewan 

Pengawas Syariah. 

6. Hukumnya haram dan paling 

ringan makruh, sebaiknya 

dihindari kecuali dharurat 

6.Mendirikan Bank Syariah wajib. 

Bertransaksi hukumnya boleh 

dan disukai 

E. Rangkuman 

1. Bank syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Pelayanan bank syariah meliputi 

aktivitas menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (lending) dan 

pelayanan bank lainnya (service) secara profesional dan 

berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba yang 

maksimal. 
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2. Dalil perbankan syari’ah adalah tersirat dalam sistem perekonomian 

yang ada daam Islam, seperti kehalalan jual beli dan keharaman 

riba, mengambil harta dengan batil dan seterusnya. 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang bank syari’ah. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mencocokkan ciri-ciri antara 

bank syari’ah dan bank konvensional. 

G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian bank syari’ah! 

2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara bank syari’ah dan bank 

konvensional! 

3. Ceritakan apa yang pengalaman saudara saat bertransaksi di bank 

syari’ah, misalnya saat akan mentransfer uang ke saudara. 
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MODUL KE-5 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif.  Dikatakan 

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

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

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak 

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

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun batin yang dibiasakan 

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

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

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah 

segala yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan 

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

umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pada bagian keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

muamalah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, 

hutang piutang, syirkah, perbankan syariah, perkawinan, mawaris, jinayah, 

khilafah dan jihad. Tema yang keenam dari bagian ini adalah tentang 

perkawinan. 
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A. Pendahuluan 

Dalam intinktif dan normal, seorang laki-laki cenderung dan senang 

kepada seorang perempuan. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan 

cenderung dan menyukai seorang laki-laki. Dari kecenderungan yang 

bersifat fitri inilah, makanya Islam mengatur pranata perkawinan. Dalam 

modul ini dijelaskan tentang  perkawinan dalam perspektif Islam. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian perkawinan. 
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2. Menjelaskan tentang dalil perkawinan.  

3. Mengingatkan tentang tuntutan untuk Segera Menikah. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini berisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk 

SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan baik akan mempermudah 

dalam proses belajar mengajarnya. Di dalam modul ini terdapat 1 

kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “perkawinan”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru pembimbing. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru 

pembimbing atau orang yang dianggap mampu. 

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

langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan 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. 
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2. Saat Pembelajaran 

a. Pendalaman materi pada modul 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami syariat perkawinan dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-5 

TEMA PELAJARAN TENTANG PERKAWINAN 

 

 

A. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan dan fikih munakahat disebut dengan pernikahan. Kata 

nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang 

memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema 

atau bersetubuh.  

Adapun menurut istilah syariat: 

1. Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang 

membuat pernikahan menjadikan  seorang laki-laki dapat memiliki dan 

menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk 

mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. 

2. Ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad 

yang memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan 

kesenangan. 

3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad 

atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa 

adanya harga yang dibayar. 

4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang 

artinya pernikahan membuat laki-laki dan perempuan dapat memiliki 

kepuasan satu sama lain. 

Dengan demikian secara umum, pernikahan atau perkawinan adalah 

upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua 

orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma 

agama, norma hukum, dan norma sosial.  
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B. Dalil tentang perkawinan 

�SM {iU
 �� Wc Ã���=��� ��5̄� �Å�� R<Ù� Q \\ C °K% �m [� Vl �³V?5Ê	XT ×1 Å�� R<Ú \È \BXT �>�SÄÈ Å� �# ®� ��W�V�XT 
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Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa–bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat 13) 

ÕC°%XT à�°O °*� Wc�XÄ ØD U	 W�Q \] �Å�V� ÕC°K% ×1Å�¦�ÁÝ5U	 � =C�XT ÙwU	 �� ßS Ä=Å� Ô�W) °L� �\I ÙjV�̄� �# \È\BXT 

1 Á� X=ØoW� <Q�jXS �% �R \- ÕOXq XT � �D ¯� r̄Û \�°��Vl �0� Wc 8[ �4×S V� °L� WDT Äm �� [Ý W* Wc §«ª¨    

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum 21). 

�SM {iU
 �� Wc Ã�� �=��� ��S Á��"�� Ä1Å��� Xq s °����� �Å�V� Q V] C°K% ��ÙÝ �5 �Q\i °P�XT W�Q \\XT �SM Ø@ °% 

�\I \BØT \w �@ W� XT �X.ÆM Ø@ °% <Y� \C®q � <nm°:[� =Ä ��_�̄6XT � ��SÁ� �"�� XT �� �� s°����� WDS Å�XÄ ��_�V" �°Ō� 

W3� WP×q )]�� XT � �D ¯� �� �� WD� [� ×1 Å�ÙkQ WÆ �;�j°�Xq §ª¨    

Artinya: “Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu 

yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya 

jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan 

perempuan yang banyak sekali.” (QS. Al-Nisaa 1). 



 51 
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Artinya: ”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha 

Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui” .(Q.S. An-Nuur : 32) 

C. Hukum perkawinan 

Hukum melangsungkan perkawinan terdapat beberapa macam sesuai 

dengan keadaan masing-masing pribadi, yaitu: 

1. Wajib, yaitu bagi pemuda pemudi yang telah mampu dan nafsunya 

sudah menggejolak untuk melangsungkan perkawinan. Dikhawatirkan 

bila tidak melangsungkan perkawinan, maka akan jatuh pada perzinaan 

dan hal-hal yang sangat dilarang dalam Islam. 

2. Sunnah, yaitu bagi pemuda pemudi yang telah mampu dan nafsunya 

sudah menggejolak untuk melangsungkan perkawinan, namun masih 

mampu mengendalikan diri dari perzinaan dan hal-hal yang dilarang 

oleh agama. 

3. Haram, yaitu bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk 

melangsungkan perkawinan dan dikhawatirkan jika menikah ia akan 

menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami 

terhadap istri dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban istri 

terhadap suaminya.  

4. Makruh, bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu 

memberikan nafkah kepada calon istrinya, meskipun tidak merugikan 

calon isteri. 

https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/kewajiban-suami-terhadap-istri-dalam-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/kewajiban-suami-terhadap-istri-dalam-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/kewajiban-istri-terhadap-suami-dalam-islam
https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/kewajiban-istri-terhadap-suami-dalam-islam
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D. Rukun dan syarat perkawinan 

Di antara rukun perkawinan, adalah : 

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan 

2. Wali dari pihak mempelai perempuan 

3. Dua orang saksi 

4. Ijab qabul yang  sighat nikah yang dilafalkan oleh wali pihak 

perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. 

Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah 

1. Calon suami dengan syarat-syarat berikut ini 

a. Beragama Islam 

b. Berjenis kelamin laki-laki 

c. Ada orangnya atau jelas identitasnya 

d. Setuju untuk menikah 

e. Tidak memiliki halangan untuk menikah 

2. Calon istri dengan syarat-syarat 

a. Beragama Islam (ada yang menyebutkan mempelai wanita boleh 

beraga nasrani maupun yahudi) 

b. Berjenis kelamin perempuan 

c. Ada orangnya atau jelas identitasnya 

d. Setuju untuk menikah 

e. Tidak terhalang untuk menikah 

3. Syarat wali nikah  

a. Laki-laki 

b. Dewasa 

c. Mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita 

d. Adil 

e. Beragama Islam 

f. Berakal sehat 

g. Tidak sedang berihram haji atau umrah 

https://dalamislam.com/landasan-agama/tauhid/haji
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4. Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat 

berikut ini; 

a. Minimal terdiri dari dua orang laki-laki 

b. Hadir dalam proses ijab qabul 

c. mengerti maksud akad nikah 

d. beragama Islam 

e. Adil 

f. Dewasa  

5. Ijab qabul dengan syarat-syarat, harus memenuhi syarat berikut ini  

a. Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah 

pihak baik oleh pelaku akad dan penerima aqad dan saksi.  

b. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh 

para saksi. 

E. Hikmah Perkawinan 

1. Melaksanakan sunnah rasulullah saw 

2. Mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan 

keturunannya dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma 

agama.  

3. Mendapatkan ketenangan 

4. Menyalurkan hasrat sesuai fitrahnya. 

F. Rangkuman 

1. Perkawinan atau pernikahan  adalah upacara pengikatan janji nikah 

yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud 

meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, 

dan norma sosial.  

2. Hukum perkawinan ada yang wajib, sunnah, haram dan makruh 

sesuai dengan keadaan dari seseorang. 
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3. Rukun perkawinan, adalah harus ada calon mempelai laki-laki dan 

perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, dua orang saksi, 

dan ijab qabul yang dilafalkan oleh wali pihak perempuan dan 

dijawab oleh calon mempelai laki-laki. 

4. Hikmah disyariatkannya perkawinan adalah 

a. Melaksanakan sunnah Rasulullah SAW 

b. Mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan 

keturunannya dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah 

norma agama.  

c. Mendapatkan ketenangan bersama pasangan hidupnya 

menyalurkan hasrat sesuai fitrahnya. 

G. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang perkawinan. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mencocokkan teks ayat dan 

terjemahannya. 

1. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian perkawinan! 

2. Sebutkan hukum perkawinan dan mengapa bermacam-macam 

hukumnya! 

3. Sebutkan hikmah disyari’atkannya perkawinan! 
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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 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 keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

muamalah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, 

hutang piutang, syirkah, perbankan syariah, perkawinan, mawaris, jinayah, 

khilafah dan jihad. Tema yang ketujuh dari bagian ini adalah tentang 

mawaris. 
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A. Pendahuluan 

Adalah sunnatullah bahwa setiap manusia menyukai harta benda. Di 

sinilah harta itu kemudian menjadi mempesona.  Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia disebutkan bahwa harta adalah barang (termasuk uang dan 

sebagainya) yang menjadi kekayaan dan milik seseorang atau kelompok; 

kekayaan berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai dan yang 

menurut hukum dimiliki. Dalam praktiknya mewujud dalam seluruh aset 

kehidupannya, seperti perhiasan, sandang papan pangan, kendaraan, 

hewan piaraan, sawah ladang, uang, tabungan, deposito, saham, hak cipta 

dan seterusnya. 

Dalam ajaran Islam, juga dinyatakan bahwa Allah memang 

menghadirkan rasa senang pada setiap  manusia terhadap harta, dalam 

semua rupa bentuknya. “Dijadikan terasa indah dalam pandangan 

manusia, kecintaan terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-

perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas 

dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah 

kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang 

baik”.(QS. Ali Imran 14). 

Cobalah perhatikan kesenangan manusia terhadap harta benda, benar-

benar tidak bisa disembunyikan dalam setiap perilakunya, meskipun 

sejatinya mengetahui bahwa saat lahir dulu maupun meninggal nantinya 

tidak dibawa serta. Makanya di ujung ayat tersebut di atas, kita diwanti-

wanti bahwa (keridhaan) di sisi Allah merupakan muara kebaikan atas 

semua karunia (termasuk harta) yang ada pada manusia. Maka mari tetus 

mencari, mendapatkan dan berbanyak harta untuk menggapai 

keridhaanNya. 

Secara tersirat, Islam menyukai umatnya menjadi kaya raya, sehingga 

bisa memaksimalkan pengabdian kepada Rabbnya dengan kekayaannya. 

Dengan hartanya bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan 



 57 

yang layak dan bermartabat, dapat menunaikan rukun Islam dengan 

sempurna,  naik haji, mengeluarkan zakat sedekah infak dan wakaf, 

menyantuni sesamanya, menyediakan beasiswa dan seterusnya.  

Inilah agaknya saking cinta kepada hambaNya, sehingga Allah 

menegaskan bahwa Katakanlah: “Inginkah aku kabarkan kepadamu apa 

yang lebih baik dari yang demikian itu?” Untuk orang-orang yang 

bertakwa (kepada Allah), pada sisi Rabb mereka ada Surga yang mengalir 

di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka 

dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah 

Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (QS. Ali Imran 15) yang dengan 

harta kekayaannya mampu memaksimalkan pengabdiannya. 

Saat seseorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya 

akan menjadi warisan bagi keluarganya. Dalam modul ini dijelaskan 

tentang  mawaris dalam Islam. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

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

dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian mawaris 

2. Menjelaskan tentang dalil mawaris.  

3. Menyebutkan rukun dan syarat waris. 

4. Menjelaskan sebab wartis mewarisi 

5. Mempraktikkan penghitungan waris mewarisi 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini berisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)  untuk 

SMK yang bila digunakan dengan baik akan mempermudah dalam 

proses belajar mengajarnya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan 

pembelajaran dengan tema besar yaitu “mawaris”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada guru 

pembimbing. 

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

dengan teman anda atau tanyakan kepada guru pembimbing 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 pembelajaran. 

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan 

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal). 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Saat Pembelajaran 

a. Pendalaman materi pada modul. 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang 

dibahas. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

1. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

seorang individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami ajaran tentang mawaris dan menarik 

kesimpulan sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-6 

TEMA PELAJARAN TENTANG MAWARIS 

 

 

A. Pengertian  

Kata mawaris berasal dari kata waris atau bahasa Arabnya al-miirats, 

waritsa yang berarti berpindahnya sesuatu yakni harta yang berupa materi 

dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang 

disebut sebagai ahli waris.  

Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut 

dengan Ilmu Mawaris atau dikenal juga dengan istilah fara’id. Kata fara’id 

atau dalam bahasa Arab, mafrud’ah, adalah bagian pada harta peninggalan 

yang telah ditentukan kadarnya. sedangkan secara istilah mawaris atau 

warisan  diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda 

dari orang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya yang masih 

hidup. 

Harta warisan atau harta peninggalan dalam ilmu mawaris dikenal 

dengan sebutan tirkah yang artinya peninggalan. Tirkah diartikan sebagai 

sesuatu atau harta yang berupa materi  ditinggalkan oleh pewaris atau 

orang yang meninggal, dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat 

Islam. 

B. Dalil Mawaris 

Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta 

peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang 

meninggal. Ilmu mawaris dalam Islam mengatur peralihan harta 

peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih 

hidup. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur ilmu mawaris adalah 

sebagai berikut: 
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Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. Al-Nisa’ ayat 7). 
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Artinya:  “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua 

orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 

dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk 

dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;n jika orang yang 

meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 



 62 

Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yangmeninggal itu mempunyai 

beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. Al-Nisa’  

11) 

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu 

itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sdsudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 

seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai 

anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 

dibayar hutang-hutangmu. 

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 

seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 

(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 

seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, 

maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat 

yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak 

memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian 

itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Qs. Al-Nisa’ 12)” 
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C. Rukun dan syarat waris 

Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu mawaris ada 

tiga hal utama yaitu pewaris, ahli waris, dan sesuatu yang diwariskan. 

1. Al-Muwaris (Pewaris) 

Al-Muwaris adalah orang yang memiliki harta warisan yang telah 

meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya 

adalah al-muwaris benar-benar telah dinyatakan meninggal baik secara 

hukum maupun medis. 

2. Al-Waris (Ahli Waris)  

Al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki 

hubungan nasab atau kekerabatan yang merupakan hubungan darah, 

hubungan akibat perkawinan, atau akibat memerdekakan budak atau 

hamba sahayanya. Syarat, ahli waris adalah ia dalam keadaan hidup 

pada saat al-muwaris Atau orang yang memiliki harta waris meninggal 

dunia. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih berada dalam 

kandungan meskipun ia masih menyerupai janin dan ia terkait nasab 

dengan al mawaris. Baik pria dan wanita memiliki hak untuk 

memperoleh harta warisan. 

3. Tirkah  

Tirkah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau 

pewaris kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah 

apabila harta peninggalan almuwaris yang  telah dikurangi biaya 

perawatan, pengurusan jenazah, hutang dan wasiat yang sesuai syariat 

agama islam untuk selanjutnya diberikan kepada ahli waris. Dari 

pengertian tersebut maka dapat diketahui perbedaan harta peninggalan 

dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah semua materi yang 

ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia secara 

keseluruhan sedangkan harta waris atau tirkah adalah harta 
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peninggalan yang sesuai syara berhak diberikan kepada ahli waris 

setelah dikurangi hak orang lain di dalamnya. 

D. Sebab-sebab memperoleh warisan 

1. Adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab 

Kekerabatan artinya hubungan nasab antara orang yang Memberi 

warisan atau almuwaris dengan orang yang diwarisi dan hal ini 

disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah. Kekerabatan atau 

hubungan darah adalah sebab yang paling utama dalam menerima 

warisan karena hubungan darah tidak dapat dihilangkan. Allah swt 

berfirman dalam Qur’an Surat Al Anfal “Orang-orang yang 

mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak 

terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. 

Al-Anfal: 75) 

2. Adanya hubungan pernikahan 

Hubungan pernikahan dalam hal ini adalah sebab mendapatkan 

warisan dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah  dilakukan 

dan terjadi hubungan antara suami istri meskipun belum terjadi 

persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak 

sah tidak menyebabkan adanya hak waris (baca hukum pernikahan 

dalam islam). Istri yang telah mendapatkan talak (baca hukum talak 

dalam pernikahan dan perbedaan talak satu, dua dan tiga) tidak 

berhak menerima warisan dari mantan suaminya. 

3. Karena wala’  

Wala’ adalah sebab memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang 

telah memerdekakan seorang hamba dikemudian hari budak atau 

hamba sahaya tersebut menjadi kaya. Jika bekas hamba atau budak 
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tersebut yang dimerdekakan meninggal dunia, maka orang yang 

memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. 

 

E. Tabel dalam mawaris 

 

 

F. Akhlak terhadap harta  

1. Meyakini sepenuh hati bahwa harta merupakan karunia Allah SWT 

yang dititip sementara kepada hamba-hambaNya yang dihendaki 

saja. Bekerja dan berusaha ke sawah, ladang, laut, hutan, di pasar, di 

kantor atau di mana saja yang disertai doa merupakan sarana dan 

wasilah untuk menjemput perkenan dan keridhaan Allah taala 

sehingga kita dianugrahi harta benda dan dipercaya untuk 

mengelolanya. Oleh karenanya meski sawah ladangnya sama, jaring 

pukatnya serupa, barang dagangannya sama, posisi di kantor sama, 

namun tetap saja penghasilan dan rezekinya berbeda-beda. Ada 
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yang dititipi harta melimpah, ada yang biasa-biasa, tetapi juga ada 

yang miskin papa. 

2. Memperbanyak lafal syukur. Alhamdulillah diwarisi tanah kebun 

rumah emas perak permata kendaraan, perusahaan, bahkan 

pekerjaan. Alhamdulillah dititipi harta dan rezeki meski tidak 

berlebih tetapi memadahi dan cukup. Alhamdulillah ... dan 

seterusnya. 

3. Membelanjakannya hanya di jalan Allah. Sebagaimana disadari 

bahwa harta adalah titipan, dan hanya orang-orang terpilih saja 

yang terus diamanahi dan terus ditambahi hartanya, maka harus 

dihibahkan untuk kemaslahatan baik diri dan keluarganya, 

sesamanya, dan agamanya.  

G. Hikmah mawaris 

1. Mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, baik emlalui 

al-Qur’an maupun hadis Nabi Muahmmad SAW. 

2. Berlaku adil. Karena aturan tentang pembagian harta warisan 

didasarkan pada al-Qur’an dan hadis, maka diyakini sepenuh hati 

oleh umat Islam bahwa pembagian tersebut telah memenuhi rasa 

keadilan. Prinsip keadilan ini dilakukan untuk menghindari konflik 

dan rebutan harta warisan. 

3. Mempererat persaudaraan antar keluarga yang telah mendapat 

bagian sesuai dengan aturan yang telah digariskan dalam Islam. 

4. Mendorong bekerja keras, cerdas dan ikhlas, agar memperoleh harta 

yang memadahi sehingga dapat diwariskan kepada keluarganya 

kelak sebagai bagian dari amalnya. 
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H. Rangkuman 

1. Mawaris al-miirats, waritsa adalah berpindahnya sesuatu yakni harta 

yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris 

kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris.  

2. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut 

dengan Ilmu Mawaris atau dikenal juga dengan istilah Fara’id. 

3. Rukun dan syarat yang harus ada dalam mawaris ada tiga hal 

utama yaitu pewaris, ahli waris, dan sesuatu atu harta yang 

diwariskan. 

4. Sebab waris mewarisi ada tiga, yati adanya nasab, adanya 

perkawinan, dan wala’ 

I. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang mawaris. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mempraktikkan menghitung 

warisan denagn beberapa contoh kasusistik. 

J. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan tentang pengertian mawaris! 

2. Sebutkan dan jelaskan tentang rukun mawaris! 

3. Sebutkan dan jelaskan sebab seseorang bisa waris mewarisi! 
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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 keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

muamalah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, 

hutang piutang, syirkah, perbankan syari’ah, perkawinan, mawaris, 

jinayah, khilafah dan jihad. Tema yang ketujuh dari bagian ini adalah 

tentang jinayah. 

 



 69 

A. Pendahuluan 

Secara umum, syari’at Islam diturun oleh Allah kepada manusia 

adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda. 

Oleh karena itu segala bentuk perbuatan yang dapat mendukung 

terpeliharanya agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda, sangat 

dinanti-nanti dan diapresiasi tinggi oleh Islam. Dan sebaliknya segala 

bentuk perbuatan yang  dapat merusak atau mengganggu terpeliharanya 

agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda, sangat dibenci dan dilarang 

oleh Islam. Secara umum segala bentuk perbuatan yang  dapat merusak 

atau mengganggu terpeliharanya agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta 

benda dibahas dalam bab jinayah. Dalam modul ini dijelaskan 

tentang  jinayah dimaksud. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian jinayah 

2. Menjelaskan tentang dalil jinayah. 

3. Menelaskan tentang macam-macam jinayah   

D. Deskripsi Modul 

Modul ini berisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk 

SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan baik akan mempermudah 

dalam proses belajar mengajarnya. Di dalam modul ini terdapat 1 

kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “jinayah”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

modul. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru pembimbing. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru 

pembimbing atau orang yang dianggap mampu. 

5. Bila anda 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 pembelajaran. 

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan 

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal). 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Saat Pembelajaran 

a. Pendalaman materi pada modul. 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang 

dibahas. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

3. Setelah Pembelajaran 

1. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

individu lain atau masyarakat secara luas. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami tentang jinayah dan menarik kesimpulan 

sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-7 

TEMA PELAJARAN TENTANG JINAYAH 

 

 

A. Pengertian jinayah 

Kata jinayah  berasal dari bahasa Arab janaya yang berarti memetik.  

Menurut syariat Islam, jinayah adalah segala bentuk perbuatan yang  dapat 

merusak atau mengganggu terpeliharanya agama, jiwa, akal, harga diri, 

dan harta benda. Setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat harus 

dihindari, karena perbuatan itu akan menimbulkan bahaya terhadap 

agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda, serta diancam dalam tindak 

pidana. 

B. Dalil  
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Artinya: “Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan 

dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, 

hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 

mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 

membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik 

(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 
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suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 

baginya siksaan yang pedih” (QS. Al-Baqarah 178) 

C. Macam  

Tindakan pidana bibagi dalam beberapa macam, yaitu jarimah hudud 

dan jarimah qishash, dan takzir. 

1. Jarimah Hudud, yaitu tindakan pidana dengan ancaman sanksi hadd.  

Tindak pidana hudud, melanggar hukumnya Allah, yang sering 

diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah SWT. Orang yang 

melakukan tindak pidana ini akan dikenai hukuman sesuai dengan 

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, tidak bisa ditambah atau 

dikurangi. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana 

hudud merupakan hak Tuhan yang tidak bisa dihapuskan, baik oleh 

perseorangan yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri maupun 

oleh masyarakat yang diwakili lembaga negara. 

Dalam hukum Islam dikenal tujuh macam tindak pidana hudud, yaitu: 

zina, qazaf (menuduh orang berbuat zina), meminum minuman keras, 

mencuri, hirabah (orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya), 

murtad, dan orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah. 

Adapun ancaman hukumnya adalah: 

a. Zina.  

Berzina termasuk dosa besar dan harus dihukum sesuai dengan 

ketentuan hukum (had). Ada dua macam kategora berzina, yaitu zina 

yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah dan oleh orang yang 

belum menikah. Pelaku zina yang pernah menikah apabila terbukti 

dikenai hukuman rajam. Sedangkan bagi pelaku zina yang belum 

pernah menikah hukumannya dipukul atu dijilid seratus kali pukulan 

dan diasingkan selama 1 (satu) tahun. 
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laik-laki yang berzina, maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah 

belas kasihan kepda keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) 

agama Allah, jika kmu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan sekumpulan dari 

orang-orang yang beriman” (QS. Al-Nur 2). 

Hukuman berat bagi pelaku perzinahan dan pelaksanaanya disaksikan 

orang banyak, mengandung arti hukuman itu merupakan upaya 

melindungi masyarakat, memberi pelajaran kepada masyarakat agar 

membenci perbuatan zina serta membuat orang menjadi takut berbuat 

kejahatan serupa. Dengan demikian hukuman ini bersifat preventif dan 

berfungsi memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hukum 

Islam lebih berpihak pada ketenteraman orang banyak daripada 

memberi perlindungan kepada para pelaku kejahatan. 

Homoseksual adalah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis 

yaitu laki-laki dengan laiki-laki. Apablia yang melakukannya 

perempuan dengan sesama perempuan disebut lesbianisme. Hukuman 

bagi pelaku homoseksual dan lesbianisme dikategorikan sama denga 

melakukan zina, karena itu jika dapat dibuktikan di pengadilan dapat 

diancama hukuman seperti halnya pelaku zina. Sabda Nabi: Kalau laki-

laki bersenggama dengan laki-laki, keduanya adalah pezina” Demikian 

pula melakukan hubungan seksual dengan binatang (bestiality) 
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termasuk perbuatan zina dan dikenai hukuman sebagaimana orang 

berzina. 

Islam sangat tegas dalam menghukum para pelaku perzinahan, karena 

dampaknya besar sekali terhadap tatanan kehidupan masyarakat, 

bahkan menjadi sumber penyakit yang dapat menghancurkan 

peradaban, seperti penyakit AIDS yang mampu membunuh jutaan 

orang pada waktu yang relatif singkat. 

b. Menuduh zina (Qadzaf) 

Menduduh berzina kepada orang lain apabila tuduhannya itu tidak bisa 

dibuktikan, maka penuduh dapat dikenai hukuman 80 (delapan puluh) 

kali pukulan. 

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-

baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, 

maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan 

janganlah kamu terima kesaksian meeka buat selama-lamanya. Dan 

mereka itulah orang-orang yang fasik”.(QS. Al-Nur 2) 

c. Mabuk. 

Khamr dan minuman keras lainnya adalah minuman yang diharamkan, 

orang yang meminumnya berdosa, di samping berdosa yang 

hukumannya ditentukan di akhirat, juga dalam termasuk kejahatan 

yang patut dihukum dengan jilid 40 sampai 80 kali. 

Hukuman berat bagi para pemabuk dimaksudkan untuk membuat jera 

agar tidak mengulanginya. Apalagi minum miniman keras dapat 

merusak sistem syaraf sehingga pelakunya dapat lepas dari kontrol 

kesadarannya, sehingga dengan mudah dan ringan melakukan 

kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan, 

dan lain-lain. Selain menghukum berat para peminum khamr dan 

pemabuk, Islam juga mengharamkan pula penjualan minuman-

minuman yang memabukkan. 
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d. Mencuri. 

Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin 

pemiliknya secara sembunyi untuk dimilikinya. Hukuman bagi pelaku 

pencurian adalah potong tangan, sebagaimana firman Allah: 

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri 

potonglah tangan keduanya …”. (QS. Al- Maidah 38) 

2. Jarimah Qishash, yaitu Tindak pidana kisas dan diat (ganti rugi). 

Tindakan pidana ini berkenaan dengan kejahatan terhadap orang, 

seperti membunuh dan menganiaya. Bagi pelaku tindak pidana ini akan 

dikenai hukuman kisas atau diat dari individu yang menjadi korban. 

Kadar jumlah hukuman yang diberikan ditentukan oleh sang korban, 

namun tidak memiliki aturan batasan minimal ataupun maksimal. 

Adapun tindak pidana kisas dan diat ini terbagi dalam lima macam, 

yakni: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang menyerupai 

disengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan yang disengaja, dan 

penganiayaan yang tersalah. Penganiayaan yang dimaksud di sini 

adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa sang korban, 

seperti pemukulan dan pelukaan. 

3. Tindak pidana takzir. Berupa kejahatan yang tidak termasuk dalam 

hudud karena bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan 

hakim. Istilah takzir ini bermakna memberikan pendidikan 

(pendisiplinan). Maksudnya adalah memberikan hukuman yang 

bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan. 

Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-

tiap tindak pidana takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan 

hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal 

ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang 

sesuai dengan macam tindak pidana takzir serta keadaan si pelaku. 
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Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana takzir tidak mempunyai 

batasan tertentu. 

Jenis dan hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang 

penguasa (keputusan hakim) demi terealiasinya kemaslahatan umat. 

Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam 

penetapannya prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah 

menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota 

masyarakat dari kemudaratan (bahaya), serta penegakannya harus 

sesuai dengan prinsip syar’i. Misalnya takzir atas maksiat, 

kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, 

pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain. 

D. Tujuan dan manfaat jinayah 

1. Memelihara kemaslahatan. Syari’at Islam dengan segala 

peraturannya diturunkan oleh Allah kepada manusia bertujuan 

untuk memelihara agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda. 

2. Melindungi agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda seseorang 

dari gangguan dan ancaman luar. 

3. Menegakkan keadilan.  

E. Rangkuman 

1. Jinayah adalah segala bentuk perbuatan yang  dapat merusak atau 

mengganggu terpeliharanya agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta 

benda. 

2. Tindak pidana dapat dibedakan menadi tiga, yaitu jarimah hudud, 

jarimah kissas, dan jarimah takzir. 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan. 



 78 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang jinayah. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mencocokkan teks ayat dan 

teremahannya. 

G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian jarimah! 

2. Sebutkan dan jelaskan mengapa hukuman bagi pezina yang sudah 

kawin berbeda dengan yang belum kawin! 

3. Sebutkan dan jelaskan ancaman hukuman bagi pencuri! 
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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 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 keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

muamalah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, 

hutang piutang, syirkah, perbankan syari’ah, perkawinan, mawaris, 

jinayah, khilafah dan jihad. Tema yang kedelapan dari bagian ini adalah 

tentang khilafah. 
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A. Pendahuluan 

Secara sunnatullah, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, 

kemudian hidup berkeluarga, bermasyarakat, berkelompok, dan bersuku 

bangsa. Baik dalam keluarga, masyarakat  maupun berbangsa bernegara 

diperlukanlah pemimpin yang mengarahkan dan membawanya ke 

pencapaian tujuan yang ditetapkan bersama. Dalam Islam kepemimpinan 

dalam negara ini dibahas dalam bab khilafah. Dalam modul ini dijelaskan 

tentang  khilafah dalam perspektif Islam. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 
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C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian khilafah 

2. Menjelaskan dalil tentang khilafah.  

3. Mengenal Sistem Pemerintahan dalam Sejara Peradaban Islam 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini berisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk 

SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan baik akan mempermudah 

dalam proses belajar mengajarnya. Di dalam modul ini terdapat 1 

kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “khilafah”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

guru pembimbing. 

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian 

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru 

pembimbing atau orang yang dianggap mampu. 

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

langkah-langkah dengan seksama 

Petunjuk Teknis 

1. Pra pembelajaran 

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

Sebelum masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai 

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

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi 

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran. 

2. Saat Pembelajaran 

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 khilafah dan menarik kesimpulan 

sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR Ke-8 

TEMA PELAJARAN TENTANG KHILAFAH 

 

 

A.    Pengertian 

Kata khilafah berasal bahasa Arab al-khalfu – khalafa – yakhlufu - khalifah, 

khilafah, khalaif, dan khulafa. Secara umum berarti belakang, penganti, 

pemimpin.  Di dalamnya terkandung makna pengganti generasi, pemimpin 

dan pewaris bumi. Kha-la-fa dalam arti kepemimpinan terdapat dalam Al-

Qur’an dengan makna generasi pengganti (QS Al-Araf: 69, QS Maryam : 

59). Suksesi generasi dan kepemimpinan (QS Al An’am : 165, QS Yunus: 14 

dan 73, QS Al-Fatir: 39).  

Secara syar’i adalah khilafah dipahami sebagai kepemimpinan umum 

bagi kaum muslimin secara keseluruhan didunia untuk menegakkan 

hukum-hukum syara serta mengemban dakwah Islam keseluruh dunia. 

Dengan demikian, sebagai umat, maka umat komunitas umat Islam 

membutuhkan seorang pemimpin.   

B. Dalil  

Adapun dalil tentang kewajiban mentaati emimpin disebutkan dalam 

al-Qur’an.  

�SM {iU
 �� Wc WÛÏ°����� �� ßSÄ<W%� XÄ ��S ÄÈk°»U	 ���� ��S ÄÈk°»U	XT W$S Ày�m��� r®� 
T Ê	 XT ®p ×' )]�� Ô2Å�=°% � 

D ¯ VÙ Ø/ ÅÊÕÃ Ws� X=V" r ¯Û 	Ä Ô³[� ÈPT wjÄm VÙ r Q� ¯� �� �� ª$SÀy�m��� XT D̄� Ø/ ÅÊ<Å� WDS Ä=°%ØU É" ����̄� 

°4×S XkÙ��� XT m¦\)[ �� � \�°��Vl ¸n×m\\ ÀC_� ÕOU	XT �Zc ®T Ú
 V" §®²¨    

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
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pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) 

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

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

akibatnya. (QS. Al-Nisa’ 59) 

C. Sejarah khilafah 

Pada masa awal Isam, kepemimpinan umat Islam berada langsung di 

bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Keberaaan Islam masa 

nubuwah ditandai dengan turunnya wahyu pertama QS al-Alaq 1-5 di Gua 

Hira sekitar tahun 610 M sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW tahun 

632 M , kira-kira dua bulan setelah turun wahyu terakhir Qs Al-Maidah 3. 

Dalam rentang nubuwah ini, segala persoalan baik menyangkut tentang 

agama, sosial kemasyarakat, politik, dan lain sebagainya yang dihadapi 

oleh umat Islam dikonsultasikan dan diminta putusannya dari Rasulullah 

Nabi Muhammad SAW. 

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tampuk kepemimpinan 

umat Islam secara bertutur-turut diamanahkan kepada Abu Bakar, Umar 

bin Khaththab, Usman bin Affan, dan Ali. Keempat masa kepemimpinan ini 

disebut masa kekhalifahan. Bila nubuwah atau kenabian berakhir dengan 

wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka kepemimpinan umat Islam yang 

kemudian dikenal dengan nama khilafah selanjutnya dipegang oleh 

Abubakar. Oleh karena itu Abubakar disebut sebagai khalifah Rasulullah 

SAW, yaitu pengganti kepemimpunan Nabi Muhammad SAW. Setelah 

Abubakar wafat, maka kepemimpinan umat Islam dijabat oleh Umar bin 

Khaththab. Setelah Umar wafat, kemudian diantikan oleh Usman dan 

nantinya setelah Usman wafat maka tampuk pimpinan umat Islam 

dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Keempat kepemimpinan dalam Islam 

(khilafah) ini dikenal dengan sebutan khulafa’ al-rasyidun, khalifah-khalifah 

yang lurus terbimbing. 
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Dengan demikian para pemimpin Islam (khalifah) disebut denagn ulil 

amri minkum sebagaimana disebut dalam al-Qur’an surat al-Nisa 59 di atas. 

Setelah masa khulafa’ al-rasyidun berakhir, maka khilafah dijalankan oleh 

keturunan  Umayah (Daulah Bani Umayah), keturunan Abbas (Bani Abbas), 

Bani Fatimiyah, Turki Usmani dan khilafah lainnya. Khilafah dalam Islam 

berakhir dengan dibubarkannya oleh Mustafa Kemal atTurk dari Turki 

Usmani pada tahun 1924 M. 

D. Peran dan tugas khalifah 

Dalam Islam, khalifah Abubakar merupakan pengganti yang bertugas 

melaksanakan tugas Rasulullah terhadap umat Islam setelah wafatnya 

beliau. Bila Rasulullah diutus untuk mengaak kepada kebenaran, takwa, 

menegakkan agama dan juga mengatur urusan umat manusia yang selaras 

dengan syariat, maka tugas ini uga harus dilaksanakan oleh penggantinya. 

Bedanya, bila Nabi Muhammad SAW disebut masa nubuwah atau kenabian 

yang ditandai dengan turunnya wahyu al-Qur’an dari Allah SWT, maka 

pada sesudahnya tidak turun wahyu al-Qur’an lagi.  

Sebagai pengganti atau wakil dari peran dan tugas kenabian tersebut 

adalah bahwa seorang khalifah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

menegakkan agama dan mengatur kemaslahatan umat Islam. Dengan 

demikian tujuan utama khilafah dala Islam atau kekhilafahan adalah untuk 

menegakkan ajaran Islam dan mengarahkan seluruh umat untuk berjalan di 

atas ketentuan-ketentuan syari’at dalam setiap aspek kehidupan mereka. 

E. Rangkuman 

1. Secara syar’i adalah khilafah dipahami sebagai kepemimpinan umum 

bagi kaum muslimin secara keseluruhan didunia untuk menegakkan 

hukum-hukum syara serta mengemban dakwah Islam keseluruh 
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dunia. Dengan demikian,  sebagai umat, maka umat komunitas umat 

Islam membutuhkan seorang pemimpin. 

2. Dalil tentang kewajiban menaati pemimpin  atau peemrintah Islam 

adalah firman Allah yang artinya Hai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

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

(QS. Al-Nisa’ 59) 

3. Masa Nabi Muhammad SAW disebut dengan masa nubuwah atau 

masa kenabian, berlangsung sekitar 22 tahun. 

4. Setelah Nabi Muahmmad SAW wafat digantikan dengan masa 

khulafa’ al-Rasyidun yang terbagi kepada empat kekhalifahan, yaitu 

masa Abubakar, Umar, Usman, dan Ali. 

5. Setelah masa khulafa’ al-Rasyidun kepemimpinan umat Islam 

berubah menjadi kerajaan (mulk), seperti Bani Umayah, bani Abbas 

dan seterusnya. 

6. Khilafah Islam secara formal dibubarkan oleh Mustafa Kemal At-

Turk dari Dinasti Turki Usmani pada tahun 1924. 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan. 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang khilafah. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mencocokkan teks ayat dan 

terjemahannya. 
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G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian khilafah! 

2. Jelaskan sejarah lahirnya khilafah dalam Islam! 

3. Sebutkan para khalifah yang termasuk dalam khulafa’ al-Rasyidun! 
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MODUL KE-9 

 

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 

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

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan 

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

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

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala persoalan zaman. Ajaran 

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

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

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

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan, 

keyakinan, atau kepercayaannya yang 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 keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah 

muamalah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, 

hutang piutang, syirkah, perbankan syariah, perkawinan, mawaris, jinayah, 

khilafah dan jihad. Tema yang kesembilan dari bagian ini adalah tentang 

jihad. 
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A. Pendahuluan 

Islam sesuai dengan namanya adalah agama yang cinta damai. Umat 

Islam adalah umat yang mencintai perdamaian dan menebarkan kedamaian 

ke semua pihak. Namun dalam praktiknya, umat Islam sering dihadapkan 

pada kenyataan seebaliknya, dimana umat Islam harus mempertahankan 

diri atau menegakkan Islam dengan kekuatan. Di sinilah kemudian lahir 

seruan jihad atau berperang.  

Dalam sejarah diceritakan bahwa, ketika di Mekkah Nabi Muhammad 

SAW berdakwah mengajak manusia kepada Islam, jalan kebaikan dengan 

penuh bijaksana dan nasihat yang membangun, namun kaum kafir quraisy 

memandangnya sebagai ancaman yang membahayakan sehingga mereka 

melakukan konfrontasi dan perlawanan serta penentangan terhadap 

dakwah Rasulullah. 

Menghadapi kondisi ini, Rasulullah dan para sahabatnya yang sangat 

terbatas saat itu bersabar dan kemudian ketika tidak mungkin lagi bertahan 

di Mekah, maka umat Islam hijrah ke Thaif, lalu ke Yatsrib (Madinah).  Saat 

di Madinah, ancaman terhadap dakwah dan umat Islam pun tidak kunjung 

padam, justru bertambah. Maka saat di Madinah inilah, perang diizinkan 

disyariatkan, terutama saat diserang oleh musuh. Dalam modul ini 

dijelaskan tentang  jihad dalam perspektif Islam. 

B. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 
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KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya. 

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

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

C. Kompetensi Dasar 

1. Menjelaskan tentang pengertian jihad. 

2. Menjelaskan tentang dalil jihad.  

3. Tuntutan untuk jihad. 

D. Deskripsi Modul 

Modul ini berisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk 

SMK kelas-1, yang bila digunakan dengan baik akan mempermudah 

dalam proses belajar mengajarnya. Di dalam modul ini terdapat 1 

kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu “jihad”. 

E. Petunjuk Penggunaan Modul 

Petunjuk Umum 

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

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

ini. 

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada 

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

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru 

pembimbing atau oang yang dianggap mampu. 

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

langkah-langkah dengan seksama. 

Petunjuk Teknis 

a. 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. 

b. Saat Pembelajaran 

a. Pendalaman materi pada modul. 

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi. 

c. Pengawasan  kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan. 

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

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci 

jawaban. 

c. Setelah Pembelajaran 

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada 

individu lain atau masyarakat luas pada umumnya. 

F. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna 

modul untuk dapat memahami tentang jihad dan menarik kesimpulan 

sendiri serta mengambil nilai-nilai untuk diaplikasikan dalam 

kehidupannya. 
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KEGIATAN BELAJAR KE-9 

TEMA PELAJARAN TENTANG JIHAD 

 

 

A. Pengertian Jihad 

Kata jihad berasal dari bahasa Arab al-juhd, jahada, yujahiu, jihadan, 

mujahadatan yang berarti berupaya bersungguh-sungguh dan melalui berbagai 

kesulitan. Oleh karena itu berusaha bersungguh-sungguh mengeluarkan 

hukum dari sumber al-Qur’an dan hadits disebut dengan ijtihad. Dan 

secara umum jihad fi sabilillah adalah bersungguh-sungguh berjuang 

membela agama Allah dengan harta dan jiwanya, misalnya membangun 

masjid, mendirikan lembaga pendidikan dan dakwah Islam, dan 

mempertahankan agama Islam dari segala ancaman yang datang. 

Secara khusus, menurut istilah syari’at, jihad adalah melakukan segala 

usaha dan sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan di dalam 

memerangi musuh dan menahan agresinya. Di sinilah kemudian muncul 

istilah perang. Dalam ensiklopedia bebas, perang dipahami sebagai aksi 

fisik dan non fisik antara dua belah pihak atau lebih kelompok manusia 

untuk melakukan dominasi di wilayah yang diperebutkan. Dengan 

demikian istilah perang merupakan istilah khusus bagi jihad. 

B. Dalil tentang Jihad 
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WÛÏ °����� ��SÄBm Ø\Ê	 C°% 1 °Fm� Wc °j ¯n×m WÓ ¯� "F�\O +Y ¯� EU	 ��SÅ�S Á� Wc �R<{� Xq ���� � �Y ×SV�XT 
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Ài ªH� _�W%XT Äm��Ök Äc �SMn °Ù Ä1 Ôy�� �� �� � <nm°9�� � �EXn¾§=Xj V�XT �� �� CW% à�ÈPÈn¾§<Wc � 

�Ē� ���� �t©S V� V� Ïsc s WÃ §©¨    

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, 

karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, 

benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,(39). (yaitu) orang-orang 

yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, 

kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan 

Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan 

sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-

gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di 

dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong 

orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar 

Maha kuat lagi Maha perkasa (40). (QS:Al-Hajj 39-40) 

��SÉ °*� V�XT r̄Û ©#k̄� \y �� �� WÛÏ°����� Ô2Å�W5S É °*� V� Äc �Y XT �� àT Ài W* ØÈ V" � �Ē� �� �� �Y p ¦UÄc 

|ÚÏ°i W* ØÈ À- Ù��� §ª²©¨    

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi 

kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS Al-Baqarah 

190). 
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|¦ °% ¨º ×q )]�� � |^ °��Vl Ô2ÀI V� ´s Øs ¦\ r ¯Û �XkØ5ri��� � Ô2ÀI V�XT r ¯Û ®QWm ¦\)[�� Ì!� [k WÃ 

Î2j°ÀWÃ §¬¬¨    

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, 

hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki 

mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat 

kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk 

mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. 

Al-Maidah 33). 

C. Tuntutan untuk Jihad 

Tuntutan berperang dalam Islam adalah situasional. Bila kita menelisik 

sejarah Islam, ketika di Mekah, Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajak 

kepada Islam, jalan kebaikan dengan penuh bijaksana dan nasihat yang 

membangun, namun sejarah mencatat bahwa kaum kafir quraisy 

memandangnya sebagai ancaman yang membahayakan sehingga melakukan 

konfrontasi dan perlawanan serta menentang dakwah Rasulullah. 

Menghadapi kondisi ini, Rasulullah dan para sahabatnya yang sangat terbatas 

saat itu bersabar dan kemudian ketika tidak mungkin lagi bertahan di Mekah, 

maka umat Islam hijrah ke Madinah.   

Saat di Madinah, ancaman terhadap dakwah dan umat Islam pun tidak 

kunjung padam, justru bertambah. Maka saat di Madinah inilah, berang 

diizinkan disyariatkan, teruatama saat diserang oleh musuh. Dengan 

demikian Islam adalah agama yang cinta kedamaian dan perdamaian.  

Oleh karena itu perang adalah alternatif terakhir, ketika jalan damai 

tidak dibisa direalisasikan. Asas dari agama Islam adalah kedamaian dan 

menempuh jalan-jalan untuk damai. Seperti membalas sikap buruk dengan 
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tidak melayani, memaafkan, bahkan membalas dengan yang lebih baik. 

Lalu mengapa Islam mengajarkan berperang? Karena memang kondisi 

menuntut berperang. Karena saat itu perang menjadi solusi.  

Setelah keizinan dan perintah perang disyariatkan, nilai-nilai 

muliapun tetap diperhatikan. Ada normanya misalnya tidak boleh 

melampaui batas karena Allah benci orang-orang yang melampaui batas). 

Allah tidak menyukai permusuhan, walaupun terhadap non muslim. Inilah 

ajaran kasih sayang dan nilai-nilai kemanusiaan. 

D. Tujuan dan manfaat jihad 

1. Mempertahankan harga diri dan keberadaan Islam. Islam adalah 

agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah, karena sesuai dengan 

fitrah dan merupakan hak setiap orang untuk memeluk aarannya. 

Oleh karenanya menaga Islam dari segala ancaman adalah 

memlihara harga diri dan memelihara keberadannya di muka bumi 

ini. 

2. Mempertahankan wilayah dan marwah bangsa. Wilayah kekuasaan 

Islam harus diakui oleh negera atau pihak lain dan tidak boleh 

diserobot atau dijaah untuk kepentingan orang atau pihak atau 

negera lain. Oleh karena itu mempertahankan wilayah teritorial 

Islam merupakan marwah yang harus dijaga dan ditegakkan. 

3. Meminimalisir kedaliman. Sebagaimana diketahui bahwa Islam 

merupakan agama yang cinta dami dan berkeadilan. Oleh karena itu 

kezaliman harus diminimalisir dan dihilangkan dari muka bumi. 

Dari upaya inilah kemungkin perang antara pembela keadilan dan 

pelaku kezaliman akan terjadi. 

4. Membuktikan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai tetapi 

memiliki kekuatan yang tidak bisa disepelekan. Meskipun Islam 

cinta damai dan penuh kelembutan dalam bersikap dan berdakwah, 
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namun ketika diganggu dan dimusuhi, maka kewajiban bagi umat 

Islam untuk melawan dan memeranginya. 

E. Rangkuman 

1. Jihad (dalam hal ini perang) adalah melakukan segala usaha dan 

sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan di dalam 

memerangi musuh dan menahan agresinya. 

2. Hukum jihad adalah fardhu ‘ain ketika diserang oleh musuh. 

3. Islam adalah agama yang cinta damai, menempuh jalan 

musyawarah, dan menjadikan jihad atau perang sebagai tuntutan 

situasional, yaitu di saat umat Islam diserang. 

4. Hikmah disyariatkannya jihad adalah mempertahankan harga diri, 

wilayah Islam, marwah Islam, memilimalisir kedaliman, dan 

membuktikan bahwa Islam adalah agama yang kuat. 

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

1. Afektif dengan pengamatan. 

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok dan mendiskusikan tentang jihad. 

3. Psikomotorik dengan simulasi. Siswa mencocokkan teks ayat dan 

teremahannya. 

G. Evaluasi 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas 

individu atau kelompok! 

1. Jelaskan pengertian jihad secara umum dan secara khusus! 

2. Jelaskan tentang hal ikhwal tuntutan berperang dalam Islam! 

3. Sebutkan dan jelaskan hikmah disyari’atkannya jihad atau perang! 
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