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Kata Pengantar

 Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya 
yang begitu “deras” mengalir mengantarkan manusia pada “hilir” kesadaran bahwa 
kasih yang Dia limpahkan bersifat universal menembus “belukar” sekat suku, agama, 
ras antar golongan juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang inkar.

 Sebagai ajaran agama yang sempurna, Islam harus di-ejawentahkan 
(dilaksanakan) dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan 
yang damai dan tenteram. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan 
pendidikan Islam di madrasah, ajaran Islam yang begitu sempurna dan luas perlu 
dikelompokkan menjadi beberapa mata pelajaran yang secara linier akan dipelajari 
sesuai dengan jenjangnya. 

 Pengelompokkan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan 
madrasah dimulai dari jenjang  Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
dan Madrasah Aliyah (MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, 
Matematika dan Ilmu Alam (MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu Bahasa dan 
Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) meliputi: a). al-Qur’an Hadis, 
b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

 Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan 
dikembangkan kajian khusus  mata pelajaran yaitu: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis 
ilmu Hadis, c). Fikih-Ushul Fikih, d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya 
mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan pada peminatan keagamaan, 
peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa 
Arab. 

 Sebagi komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak sholeh dan sholihah, 
mulai tahun ajaran 2014-2015 seluruh Madrasah dibawah pembinaan Kementerian 
Agama RI telah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, 
maka secara legal formal Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri 
Agama (PMA) tentang Kurikulum 2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum 
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Madrasah 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Kompetensi Isi, Standar 
Proses dan Standar Penilaian.   

 Pada saat yang sama sebagai panduan implementasi kurikulum madrasah  
2013, Kementerian Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di 
Madrasah, menerbitkan buku pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadarian 
buku ditangan peserta didik dan guru menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan 
kurikulum Madrasah 2013. 

 Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, “Mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa 
wājib” (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi 
pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu 
berarti juga mengandung perintah untuk menyediakan sarana pendukungnya, salah 
satu diantaranya buku ajar. Karena itu buku pedoman guru dan pegangan siswa ini 
disusun dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) yang terangkum dalam proses 
mengamati, menyanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. 

Akhirnya, semoga buku ini mampu menjadi “jembatan” antara harapan dengan 
cita-cita tujuan pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara 
umum yakni membentuk manusia Kāffah (utuh) yang memiliki tidak saja kecerdasan 
intelektual, namun kecerdasan sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia. 
Amien.

Jakarta,    April 2015
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/u/1987.

1. KONSONAN

No Arab Latin No Arab Latin

1 a 16 t

2 b 17 z

3 t 18 ‘

4 s 19 g

5 j 20 f

6 h 21 q

7 kh 22 k

8 d 23 l

9 z 24 m

10 r 25 n

11 z 26 w

12 s 27  h

13 sy 28 ‘

14 s 29 y

15 d
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2.  VOKAL ARAB

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

_________

--------------

--------------

b. Vokal Rangkap (Diftong)

c. Vokal Panjang (Mad)

3.  TA’ MARBUTAH

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan 

adalah “ t “.
2. Ta’ marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan 

“ h ”.
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Petunjuk Penggunaan 
Buku

Dalam rangka untuk mengoptimalkan penggunaan buku ini, perhatian tahapan-tahapan 
berikut.

1. Pertama, bacalah bagian pendahuluan untuk memahami konsep utuh pendidikan 
Agama Islam serta memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam rangka 
kurikulum 2013

2. Setiap bab berisi: Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Tujuan Pembelajaran, 
Proses Pembelajaran, Penilaian, Pengayaan, Renmedial, dan Interaksi Guru 
dengan orang tua

3. Pada subbab tertentu, penomoran Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar tidak 
berurutan. Hal itu menyesuaikan dengan tahap pencapaian kompetensi Dasar.

4. Guru perlu mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom yang 
terdapat dalam buku teks pelajaran sehingga menjadi fokus perhatian peserta 
didik. Kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut ;

a. Ayo renungkan: untuk menyadarkan diri peserta didik kepada Allah SWT.

b. Ayo mengamati: untuk menguatkan peserta didik agar dapat mewujudkan 
pengetahuan dalam perilaku

c. Ayo berlatih: untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi yang 
dibahas

Dalam proses pelaksanaanya, guru sangat mungkin melakukan pengembangan yang 
disesuaikan dengan potensi PD, sumber dan media belajar serta lingkungan sekitarnya.
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A. Maksud dan Tujuan Mata Pelajaran Akhlak
1. Pengertian

Pelajaran Akhlak merupakan ilmu pengetahuan dalam agama Islam yang 
mengkaji Akhlak, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 
pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang Akhlaq dengan menggunakan 
dasar-dasar naqliyah maupun aqliyah. 

Mata pelajaran Akhlak termasuk mata pelajaran kelompok C (peminatan) 
pada Madrasah Aliyah (MA) Peminatan ilmu-ilmu Keagamaan. Pelajaran Akhlak 
memiliki arti strategis dalam penanaman aqidah, akhlak dan pembentukan dalam  
peradaban bangsa Indonesia.

2. Tujuan

Mata pelajaran Akhlak di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-Ilmu Agama 
bertujuan untuk:

1. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari 
akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari  baik dalam kehidupan individu 
maupun sosial.

2. Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 
peserta didik tentang tasawuf sehingga menjadi muslim yang penuh tanggung 
jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan 
bernegara.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mata pelajaran Akhlak di Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-
Ilmu Agama Kelas XI sebagai mata pelajaran peminatan sebagai berikut:
Bab i  : kedudukan akal, nafsu dan qalbu
Bab ii  : akhlak terpuji
Bab iii  : akhlak tercela

Petunjuk Umum
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Bab iv  : adab dalam islam
Bab v  : kisah orang-orang saleh
Bab vi  : induk-induk akhlak
Bab vii  : akhlak terpuji
Bab viii : tasawuf
Bab ix  : istilah-istilah tasawuf
Bab x : tasawuf suni  dan tokoh ajarannya
Bab xi  : adab bergaul dalam masyarakat

B. Struktur KI dan KD Mapel Sejarah Kebudayaan Islam  
Mata pelajaran Akhlak Kelas XI memiliki 4 (empat) Kompetensi Inti (KI) 

yang dijabarkan dalam 52 Kompetensi Dasar (KD). Adapun kompetensi inti dan 
kompetensi dasar itu adalah:

KI-KD AKHLAK TASAWUF PROGRAM KEAGAMAAN
KURIKULUM 2013

KELAS XI SEMESTER GANJIL 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan  

ajaran agama yang dianutnya
1.1. Menyadari kedudukan nafsu, akal dan kalbu 

dalam diri manusia
1.2. Menghayati nilai-nilai syukur, dermawan, 

tawakal dan ikhlas
1.3. Menghayati kewajiban menghindari perilaku 

serakah, ṭama’, bakhil, dan isrāf/tabẓīr
1.4. Menghayati nilai-nilai adab dalam menuntut 

ilmu, musyawarah dan salam
1.5. Menghayati pentingya akhlak mulia yang 

dicontohkan : Luqman Ḥakīm, Aṣḥābul Kahfi 
dan Maryam

2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, 
damai) santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif

2.1. Menghindari nafsu negatif dalam kehidupan 
sehari-hari

2.2. Membiasakan perilaku syukur, dermawan, 
tawakal dan ikhlas

2.3. Menghindari perilaku serakah, ṭama’, bakhil, 
dan isrāf/tabẓīr

2.4. Membiasakan akhlak mulia dalam menuntut 
ilmu, ketika musyawarah dan membudayakan 
salam
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR
 dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia

2.5. Meneladani akhlak mulia orang saleh: Luqman 
Ḥakīm, Aṣḥābul Kahfi dan Maryam

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, 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 untuk memecahkan 
masalah

3.1. Menganalisis pengertian dan kedudukan nafsu, 
akal dan qalbu

3.2. Menganalisis sifat syukur, dermawan, tawakal 
dan ikhlas

3.3. Menganalisis perilaku serakah, ṭama’, bakhil, 
dan isrāf/tabẓīr dan cara menghindarinya

3.4. Memahami adab menuntut ilmu, adab 
musyawarah dan adab salam

3.5. Menganalisis kisah-kisah orang saleh: Luqman 
Ḥakīm, Aṣḥābul Kahfi dan Maryam

4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan

4.1. Menunjukkan contoh prilakusyukur, dermawan, 
tawakal dan ikhlas

4.2. Mempresentasikan bahaya  serakah, tamak, 
bakhil, dan isrāf/tabẓīr dan cara menghindarinya

4.3. Mempraktikan contoh adab menuntut ilmu, adab 
musyawarah dan tata cara salam

4.3. Menceritakan kisah Luqman al-Ḥakīm, Aṣḥābul 
Kahfi dan Maryam

KELAS XI SEMESTER GENAP  

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

1. Menghayati dan mengamalkan  
ajaran agama yang dianutnya

1.1. Menghayati nilai-nilai akhlak terpuji (hikmah, 
iffah, syajā’ah, dan ‘adālah)

1.2. Menyadari pentingnya meningkatkan kwalitas 
akhlak

1.3. Menghayati nilai-nilai akhlak dalam tasawuf 
yang bersumber dari al-Qur’an dan al Sunah

1.4. Menghayati nilai-nilai maqāmāt, dan al-aḥwāl 
dalam tasawuf
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

1.5. Menyadari pentingnya nilai-nilai tasawuf yang  
dicontohkan Ḥasan Baṣri, Rabī’ah al-Adawiyah, 
Żun Nūn al-Miṣri, Al-Ghazali, Abū Yazīd al-
Busṭami, Al-Ḥallāj, Muḥy al-Dīn Ibn `Araby

1.6. Menghayati nilai-nilai akhlak terpuji kepada 
orang tua, guru, orang yang lebih tua, teman 
sebaya, orang yang lebih muda dan lawan jenis

2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerja sama, toleran, 
damai) santun,  responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia

2.1. Menghindari nafsu negatif dalam kehidupan 
sehari-hari

2.2. Membiasakan perilaku husnuzh-zhan, ar Raja’, 
ikhlas, tawakal  dan bertaubat

2.3. Menghindari perilaku serakah, ṭama’, bakhil, 
dan isrāf/tabẓīr

2.1. Membiasakan diri menerapkan akhlak terpuji 
(hikmah, iffah, syajā’ah, dan ‘adalah)

2.2. Membiasakan diri meningkatkan kualitas akhlak
2.3. Meneladani ke-sufi-an Nabi Muhammad saw 

dan sahabat-sahabatnya. 
2.4. Meneladani perilaku orang yang memiliki 

maqāmāt, dan al-aḥwāl dalam tasawuf
2.5. Meneladani  perilaku sufistik Ḥasan Baṣri, 

Rabī’ah al-Adawiyah, Żun Nūn al-Miṣri, Al-
Ghazali, Abū Yazīd al-Busṭami, Al-Ḥallāj, Muḥy 
al-Dīn Ibn `Araby

2.6. Membiasakan adab terhadap kepada orang tua, 
guru, orang yang lebih tua, teman sebaya, orang 
yang lebih muda dan lawan jenis

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada

3.1. Memahami induk-induk akhlak terpuji 
(hikmah, iffah, syajā’ah, dan ‘adalah) dan cara 
membiasakannya

3.2. Menganalisis metode-metode peningkatan 
kualitas akhlak dan cara membiasakannya

3.3. Memahami pengertian, sumber tasawuf dari 
al-Qur’an dan al-Sunnah dan hubungan tasawuf 
dengan akhlak dan syariat.

3.4. Memahami pengertian maqāmāt, dan al-aḥwāl 
dalam tasawuf serta membandingkan tasawuf 
sunni dan tasawuf falsafi serta tokoh-tokohnya
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

 bidang kajian yang spesifik 
sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masalah

3.5. Menganalisis pokok ajaran tasawuf dari Ḥasan 
Baṣri, Rabī’ah al-Adawiyah, Żun Nūn al-Miṣri, 
Al-Ghazali, Abū Yazīd al-Busṭami,  Al-Ḥallāj 
dan Muḥy al-Dīn Ibn `Araby 

3.6. Memahami adab bergaul kepada kedua orang 
tua, guru, orang yang lebih tua, teman sebaya, 
orang yang lebih muda dan dengan lawan jenis 
serta hikmahnya.

4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan

4.1. Menceritakan induk-induk akhlak terpuji 
(hikmah, iffah, syajā’ah, dan ‘adalah)

4.2. Mempresentasikan metode-metode peningkatan 
kualitas akhlak

4.3. Menunjukkan contoh persoalan maqāmāt, dan 
al-aḥwāl dalam tasawuf serta membandingkan 
tasawuf sunni dan tasawuf falsafi serta tokoh-
tokohnya

4.4. Menceritakan sosok sufi Ḥasan Baṣri, Rabī’ah 
al-Adawiyah, Żun Nūn al-Miṣri, Al-Ghazali, 
Abū Yazīd al-Busṭami,  Al-Ḥallāj dan Muḥy al-
Dīn Ibn `Araby

4.5. Mempraktikkan contoh-contoh adab bergaul 
kepada kedua orang tua, guru, orang yang lebih 
tua, teman sebaya, orang yang lebih muda dan 
dengan lawan jenis serta hikmahnya.

Perlu diketahui, bahwa KD-KD mata pelajaran Akhlak diorganisasikan ke dalam 
empat Kompetensi Inti (KI). KI 1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Alla SWT. KI 
2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. KI 3 berisi KD tentang pengetahuan 
terhadap materi ajar, sedangkan KI 4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan. KI 1, KI 
2, dan KI 4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap 
materi pokok yang tercantum dalam KI 3. KI 1 dan KI 2 tidak diajarkan langsung(direct 
teaching), akan tetapi indirect teaching pada setiap kegiatan pembelajaran.

Empat Kompetensi Inti (KI) yang kemudian dijabarkan menjadi 52 Kompetensi 
Dasar (KD) itu merupakan bahan kajianyang akan ditransformasikan dalam kegiatan 
pembelajaran selama satu tahun (dua semester) yang terurai dalam 36 minggu. Agar 
kegiatan pembelajaran itu tidak terasa terlalu panjang maka 36 minggu itu dibagi 
menjadi dua semester, semester pertama dan semester kedua. Setiap semester terbagi 
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menjadi 18 minggu. Setiap semester yang 18 minggu itu dilaksanakan ulangan/
kegiatan lain tengah semester dan ulangan akhir semester yang masing-masing diberi 
waktu 2 jam/minggu. 

Dengan demikian waktu efektif untuk kegiatan pembelajaran mata pelajaran 
Akhlak sebagai Mata pelajaran wajib di MA peminatan ilmu-ilmu agama disediakan 
waktu 2 x 45 menit x 28 minggu/per tahun (16 minggu/semester). Untuk efektivitas 
dan optimalisasi pelaksanaan pembelajaran pihak pemerintah melalui Kementerian 
Agama menerbitkan buku teks pelajaran untuk mata pelajaran Meneladani akhlak 
Kelas XI. Berdasarkan jumlah KD terutama yang terkait dengan penjabaran KI ke-3, 
buku teks pelajaran Akhlak Kelas XI disusun menjadi empat bab.

C. Strategi dan Model Umum Pembelajaran
1. Pengembangan Indikator

Penguasaan KD dicapai melalui proses pembelajaran dan pengembangan 
pengalaman belajar atas dasar indikator yang telah dirumuskan dari setiap KD, 
terutama KD-KD penjabaran dari KI ke-3. Kompetensi dasar pada KI ke-3

2. Pengalaman Belajar.

Melalui proses pembelajaran, diharapkan indikator-indikator yang telah 
dirumuskan di atas dapat tercapai. Tercapainya indicator-indikator itu berarti 
tercapai pula KD-KD yang telah ditetapkan pada struktur kurikulum pada mata 
pelajaran Akhlak. Oleh karena itu dalam kaitan pencapaian indikator, guru perlu 
juga mengingat pengalaman belajar yang secara umum diperoleh oleh peserta 
didik sebagaimana dirumuskan dalam KI dan KD. Beberapa pengalaman belajar 
itu terkait dengan :

a. Pengembangan ranah kognitif, atau pengembangan pengetahuan dapat 
dilakukan dalam bentuk penguasaan materi dan pemberian tugas dengan 
unjuk kerja; mengetahui, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi

b. Pengembangan ranah afektif atau pengembangan sikap (sikap sosial) dapat 
dilakukan dengan pemberian tugas belajar dengan beberapa sikap dan unjuk 
kerja: menerima, menghargai, menghayati, menjalankan dan mengamalkan.

c. Pengembangan ranah psikomotorik atau pengembangan keterampilan (skill) 
melalui tugas belajar dengan beberapa aktivitas mengamati, menanya, 
menalar, mencoba, mengolah, menyaji dan mencipta.
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Terkait dengan beberapa aspek pengalaman belajar, dalam setiap pembelajaran 
Akhlak Kelas. XI peserta didik diharapkan mampu mengembangkan proses kognitif 
yang lebih tinggi. Dari pemahaman sampai dengan metakognitif pendalaman 
pengetahuan. Pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, 
yaitu menerapkan konsep, prinsip atau prosedur,menganalisis masalah, dan 
mengevaluasi sesuatu produk atau mengembangkan keterampilan.

3. Model dan Skenario Pembelajaran

Paradigma belajar bagi peserta didik menurut jiwa kurikulum2013 adalah 
peserta didik aktif mencari bukan lagi peserta didik menerima. Oleh karena itu, 
pembelajaran harus dikembangkan menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, dan 
kreatif. Indonesia sebenarnya sudah lama dikembangkan pendekatan pembelajaran 
yang dikenal dengan Paikem. Pendekatan ini tampaknya sangat relevan dengan 
kemauan model pembelajaran untuk mendukung pelaksanakan Kurikulum 2013. 
Begitu juga pembelajaran Akhlak Kelas. XI sangat cocok dengan pendekatan 
Paikem. Paikem adalah singkatan dari prinsip pembelajaran: Pembelajaran Aktif, 
Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan.

a. Aktif, maksudnya guru berusaha menciptakan suasana sedemikian rupa agar 
peserta didik aktif melakukan serta mencari pengetahuan dan pengalamannya 
sendiri

b. Inovatif, pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang 
ada, tidak monoton. Guru selalu mencari model yang kontekstual yang dapat 
menarik peserta didik.

c. Kreatif, agak mirip dengan inovatif, guru harus mengembangkan kegiatan 
belajar yang beragam, menciptakan pembelajaran baru yang penuh 
tantangan,pembelajaran berbasis masalah sehingga mendorong peserta didik 
untuk merumuskan masalah dan cara pemecahannya. 

d. Efektif, guru harus secara tepat memilih model dan metode pembelajaran 
sesuai dengan tujuan, materi dan situasi sehingga tujuan dapat tercapai dan 
bermakna bagi peserta didik.  

e. Menyenangkan, guru harus berusaha dan menciptakan proses pembelajaran 
Akhlak Kelas. XI Peminatan Ilmu-ilmu agama itu menjadi menyenangkan 
bagi peserta didik. Apabila suasana menyenangkan maka peserta didik akan 
memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung.
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a. Ciri-ciri Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Komunikatif, 
Menyenangkan.

Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR PROSES KETERANGAN METODOLOGI

1. Pekerjaan Peserta Didik
(dalam melakukan sesuatu 
baik dalam berbicara atau 
bekerja, belajar dengan 
bahasa atau kata-kata peserta 
didik sendiri)

Peserta didik agar dapat 
atau mampu berfikir 
yang logis, ilmiah, 
akademis dengan 
mengungkapkan sendiri

Guru membimbing, 
mengarahkan, menasehati 
peserta didik untuk berkarya 
membuat sesuatu agar saling 
belajar diantaranya. 

2. Kegiatan Peserta Didik
(Peserta didik harus banyak 
diberi tugas-tugas terstruktur, 
Indiviual, PR dll agar 
mengerjakan sendiri)

Peserta didik setelah 
diberi tugas terstruktur 
mereka belajar meneliti 
tentang segala sesuatu.

Guru dan peserta didik 
interaktif dan komunikatif 
hasil pekerjaan untuk 
dimanfaatkan bersama.

3. Ruang Kelas
Ruang kelas tertata 
rapi,nyaman,mbetahi dan 
ngangeni serta banyak hiasan, 
tulisan yang mendukung 
pembelajaran  yang dibuat 
oleh peserta didik

Ruang Kelas yang 
didesain dengan rapi, 
banyak hiasan dan 
tulisan dapat menjadikan 
peserta didik mbetahi 
dan ngangeni

Guru mengemati, 
mengarahkan tata ruang 
kelas yang baik.

4. Penataan Meja,Kursi
Meja kursi dapat diatur 
sesuai keinginan peserta 
didik asal tidak menyalahi 
aturan madrasah (Nuansa 
fleksibelitas)

Guru mengajar dengan 
berbagai formasi 
dan corak penataan 
meja,kursi

Diskusi, belajar kelompok, 
belajar mandiri dengan 
formasi U, KMB, Corak tim, 
Lingkaran, kelompok

5. Kebebasan
(Kebebasan berpikir, 
berpendapat, musyawarah 
baik lisan maupun tulisan, 
bernuansa  keilmuan dan 
akademisi

Peserta didik dilatih 
untuk mengungkapkan 
pendapat secara bebas, 
baik dalam diskusi, 
tulisan/karya ilmiah 
maupun kegiatan lain.

Guru menjelaskan 
tekhnik berdiskusi, 
berbicara, mengeluarkan 
pendapat peserta didik. 
Sedangkan guru mampu 
mengimplemntasikan

6. Umpan Balik
Guru memberi tugas yang 
variatif kemudian dievaluasi

Guru memberi tugas 
baik terstruktur, mandiri, 
kelompok dengan tujuan 
agar apa yang diajarkan 
guru dapat dikerjakan 
peserta didik

Penugasan terstruktur, 
mandiri dan kelompok 
dalam pembelajaran 
dan lainnya agar dapat 
memecahkan masalah bukan 
memasalahkan masalah.
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INDIKATOR PROSES KETERANGAN METODOLOGI

7. Lingkungan
Lingkungan madrasah harus 
dapat dimanfaatkan untuk media 
pembelajaran

Kebun,sawah, masjid/
musholla, pantai, rumah 
sakit dapat dioptimalkan 
dalam pembelajaran

Observasi, risert, eksplorasi, 
diskusi, tugas mandiri/
kelompok.

b. Prinsip-prinsip Penerapan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, 
Komunikatif, Menyenangkan.

Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut ;

1. Memahami karakteristik peserta didik

Maksudnya peserta didik itu pada dasarnya memiliki sifat  rasa 
ingin tahu atau berimajinasi dalam hal ini merupakan modal dasar bagi 
perkembangan, sikap, berfikir kritis dan kreatif, inisiatif

2. Mengetahui,memahami dan mengenal peserta didik

Dengan maksud hidrogennya latar belakang, cara pikir,pandang, 
ekonomi, budaya yang berbeda-beda. Sehingga bagaimana guru bisa 
mengorganisir agar dapat memahami mana yang baik dan buruk, genius 
dan idiot.

3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu 
memecahkan masalah

Pada dasar manusia diciptakan Allah SWT. memiliki kemampuan 
yang sempurna kalau mau belajar yang maksimal, maka dari itu guru harus 
bisa membekali kemampuan berfikir yang kritis dan kreatif untuk dapat 
mengembangkan dan menganalisi problematika dalam kehidupannya.

4. Menciptakan Ruangan Kelas sebagai Lingkungan Belajar yang menarik

Peserta didik diwajibkan untuk belajar, berkreasi dan kreatif untuk 
menghiasi dan menata ruang yang bernuansa akademik dengan memajang 
hasil pekerja (seperti ; kata-kata mutiara, mesis, skala pereodik, rumus-
rumus kimia,fisika, biologi,matematika) untuk dapat memotivasi dan 
menimbulkan inspirasi bagi peserta didik.

5. Memberikan Umpan Balik yang Baik untuk Meningkatkan kegiatan 
Pembelajaran.
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Maksudnya pemberian umpan balik dalam pembelajaran maupun 
kegiatan peserta didik merupakan  kewajiban guru diantaranya proses 
pembelajaran kemudian mengadakan evaluasi. Disamping itu juga guru 
harus selalu menasehat dengan hak dan menasehati dengan sabar dan 
memberikan motivasi kepada peserta didik dengan cara-cara yang santun 
dan berakhlakul karimah.

6. Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Lingkungan Belajar

Lingkungan merupakan pengaruh external yang positif kalau dapat 
memanfaatkan dengan baik, disamping itu juga merupakan sumber yang 
sangat kaya untuk bahan pembelajaran peserta didik dan dapat berfungsi 
sebagai media pembelajaran serta obyek belajar.

c. Penerapan Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, 
Komunikatif, Menyenangkan. Melalui Setting  Kelas yang Variatif dan 
Dinamis.

Menurut pandangan psikologi pendidikan bahwa peserta didik dalam 
memahami dan menyerap informasi keilmuan dari guru itu beragam ada yang 
cepat dan lambat.

Maka dari itu guru harus pintar menentukan dan mengatur peserta didik 
dikelas, baik itu di kelompokkan mana yang peserta didik dengan kemampuan 
lambat atau cepat dalam pembelajaran. Disamping itu juga guru perlu mengatur 
kapan peserta didik bekerja secara kelompok, individual atau klasikal, atau di 
kelompokkan yang cerdas, sedang, bodoh.

Dalam hal ini, setting kelas (kursi,meja) peserta didik dan guru juga dapat 
menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik 
diantaranya ;

• Aksebilitas maksudnya peserta didik mudah menjangkau sumber belajar 
yang tersedia

• Mobilitas artinya peserta didik dapat menjangkau ke bagian-bagian yang 
lain dalam ruang kelas tersebut.

• Interaksi maksudnya memudahkan untuk interaksi dan komunikatif antara 
guru dan peserta didik dalam ruan kelas.

• Variasi Kerja Peserta Didik artinya kegiatan pembelajaran dikelas dengan 
bekerja sama secara perorangan, berpasangan atau kelompok
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Untuk mengetahui beberapa macam formasi kelas dalam rangka 
mendukung penerapan pembelajaran aktif dan kreatif. Setting atau formasi 
kelas artinya tidak menjadi susunan yang permanent, namun hanya sebagai 
alternative dalam penataan ruang kelas.

Adapun beberapa macam formasi diantaranya ;

1. Formasi Huruf U

Formasi ini digunakan untuk berbagai tujuan. Para peserta didik dapat 
melihat guru dan atau melihat media visual dengan mudah dan mereka 
dapat saling berhadapan langsung satu dengan yang lain. Susunan ini 
ideal untuk membagi bahan pelajaran kepada peserta didik secara cepat 
karena guru dapat masuk ke huruf U dan berjalan ke berbagai arah dengan 
seperangkat materi

Guru dapat menyusun meja dan kursi dalam formasi U sebagai 
berikut;

Disamping model formasi Huruf U berikut ini adanya kelompok-
kelompok kecil yang terdiri dari tiga peserta didik atau lebih dapat keluar 
masuk dari tempatnya dengan mudah.

                                 GURU
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2. Formasi Corak Tim

Maksudnya Guru mengelompokkan meja-meja setengah lingkaran 
diruang kelas gar memungkinkan peserta didik melakukan interaksi tim. 
Kemudian guru dapat meletakkan kursi-kursi mengelilingi meja-meja 
susunan yang paling akrab. Apabila hal ini dilakukan, beberapa peserta 
didik harus memutar kursi mereka melingkar menghadap ke depan ruang 
kelas untuk melihat guru, alat peraga, papan tulis dan media pembelajaran.

GURU

Catatan :       = Peserta Didik

Atau guru dapat meletakkan kursi-kursi setengah lingkaran sehingga 
tidak ada peserta didik yang membelakangi papan tulis.

3. Meja Konferensi

Formasi ini paling baik dilakukan jika meja berbentuk persegi panjang. 
Susunan ini dapat mengurangi peran penting peserta didik.

                                                                                    
GURU

Apabila guru duduk ditengah-tengah sisi yang luas, para peserta didik 
diujung merasa tertutup seperti tampak pada gambar.
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GURU

Guru dapat membentuk sebuah susunan meja konferensi dengan 
menggabungkan beberapa meja kecil ditengahnya biasanya kosong seperti 
tampak pada gambar berikut :

G
U

R
U

4. Formasi Lingkaran

Para peserta didik duduk pada sebuah lingkaran tanpa meja atau kursi 
untuk melakukan interaksi berhadap-hadapan secara langsung. Sebuah 
lingkaran ideal untuk diskusi kelompok penuh.

 

G
U

R
U

Apabila guru menginginkan peserta didik memiliki tempat untuk 
menulis, hendaknya digunakan susunan peripheral, yakni meja ditempat 
di belakang peserta didik. Guru dapat menyuruh peserta didik memutar 
kursi-kursinya meningkat ketika guru menginginkan diskusi kelompok.
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GURU

5. Kelompok untuk Kelompok

Susunan ini memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau 
untuk menyusun permainan peran, berdebat atau observasi dan kreatifitas 
kelompok. Guru dapat meletakkan meja pertemuan di tengah-tengah yang 
dikeliling oleh kursi-kursi pada sisi luar.

GURU

6. Tempat Kerja (Workstation)

Susunan ini tepat untuk lingkungan tipe laboratorium dimana setiap 
peserta didik duduk pada tempat untuk mengerjakan tugas (seperti 
mengoperasikan computer,mesin, melakukan kerja laborat) tepat setelah 
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didemonstrasikan. Tempat berhadapan mendorong patner belajar untuk 
menempatkan dua peserta didik pada tempat yang sama.

GURU

7. Pengelompokan Terpisah (Break out groupings)

Apabila kelas cukup besar atau jika ruangan memungkinkan, guru 
dapat meletakkan meja-meja dan kursi dimana kelompok kecil dapat 
melakukan aktifitas belajar didasarkan pad tim. Guru dapat menempatkan 
susunan pecahan-pecahan kelompok saling berjauhan sehingga tim-tim 
itu tidk saling mengganggu. Akan tetapi hendaknya dihindari penempatan 
ruangan kelompok-kelompok kecil terlalu jauh dari ruang kelas, sehingga 
hubungan diantara peserta didik sulit juga.                

GURU

8. Susunan Chevron

Susunan ruang kelas tradisional tidak memungkinkan untuk 
melakukan belajar yang aktif, jika terdapat banyak peserta didik (tiga 
puluh atau lebih) dan hanya tersedia beberapa meja, barangkali guru perlu 
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menyusun peserta didik dalam bentuk ruang kelas. Susunan V mengurangi 
jarak antara para peserta didik.

 Pandangan lebih baik dan lebih memungkinkan untuk melihat peserta 
didik lain dari pada baris lurus. Dalam susunan ini tempat paling bagus 
ada pada pusat tanpa jalan tengah, seperti tampak pada gambar berikut.

GURU

Melalui pendekatan tersebut banyak model pembelajaran yang dapat 
dikembangkan, misalnya: 

1) STAD (Student Teams-Achievement Divisions) 

Peserta didik dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. 
Anggota-anggota dalam setiap kelompok bertindak saling membelajarkan. 
Fokusnya adalah keberhasilan seorang akan berpengaruh terhadap keberhasilan 
kelompok dan demikian pula keberhasilan kelompok akan berpengaruh 
terhadap keberhasilan individu peserta didik lainnya. Penilaian didasar i pada 
pencapaian hasil belajar individual maupun kelompok peserta didik. 

2) TGT (Team-Game-Turnament), 

Pada metode ini, setelah belajar bersama kelompoknya sendiri, para 
anggota suatu kelompok akan berlomba dengan anggota kelompok lain sesuai 
dengan tingkat kemampuan masing-masing. Penilaian didasari pada jumlah 
nilai yang diperoleh kelompok peserta didik.

3) TAI (Team-Assisted Individualization)

Metode ini merupakan kombinasi antara pembelajaran kooperatif/
kolaboratif dengan pembelajaran individual. Secara bertahap, setiap peserta 
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didik sebagai anggota kelompok diberi soal-soal yang harus mereka kerjakan 
sendiri terlebih dulu. Setelah itu dilaksanakan penilaian bersama-sama dalam 
kelompok. Jika soal tahap pertama telah diselesaikan dengan benar, setiap 
peserta didik mengerjakan soal-soal berikutnya. Namun jika seorang peserta 
didik belum dapat menyelesaikan soal tahap pertama dengan benar, ia harus 
menyelesaikan soal lain pada tahap yang sama. Setiap tahapan soal disusun 
berdasarkan tingkat kesukaran soal. Penilaian didasari pada hasil belajar 
individual maupun kelompok.

4) CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)

Pada metode pembelajaran ini mirip dengan TAI. Metode pembelajaran 
ini menekankan pembelajaran membaca, menulis dan tata bahasa. Dalam 
pembelajaran ini, para peserta didik saling menilai kemampuan membaca, 
menulis dan tata bahasa, baik secara tertulis maupun lisan di dalam 
kelompoknya.

5)  JP = Jigsaw Proscedure.

Pembelajaran dilakukan dengan cara peserta didik sebagai anggota suatu 
kelompok diberi tugas yang berbeda-beda mengenai suatu pokok bahasan. 
Agar masing-masing peserta didik anggota dapat memahami keseluruhan 
pokok bahasan, tes diberikan dengan materi yang menyeluruh. Penilaian 
didasari   pada rata-rata skor tes kelompok.

6) CLS = Cooperative Learning Stuctures. 

Pada penerapan metode pembelajaran ini setiap kelompok dibentuk dengan 
anggota dua peserta didik (berpasangan). Seorang peserta didik bertindak 
sebagai tutor dan yang lain menjadi tutee. Tutor mengajukan pertanyaan 
yang harus dijawab oleh tutee. Bila jawaban tutee benar, ia memperoleh poin 
atau skor yang telah ditetapkan terlebih dulu. Dalam selang waktu yang juga 
telah ditetapkan sebelumnya, kedua peserta didik yang saling berpasangan itu 
berganti peran.

7) LT = Learning Together

Pada metode ini kelompok-kelompok sekelas beranggotakan peserta 
didik yang beragam kemampuannya. Tiap kelompok bekerjasama untuk 
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Satu kelompok hanya 
menerima dan mengerjakan satu set lembar tugas. Penilaian didasarkan pada 
hasil kerja kelompok
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8) GI = Group Investigation. 

Pada metode ini semua anggota kelompok dituntut untuk merencanakan 
suatu penelitian beserta perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. 
Kelompok menentukan apa saja yang akan dikerjakan dan siapa saja yang 
akan melaksanakannya berikut bagaimana perencanaan penyajiannya di 
depan forum kelas. Penilaian didasari pada proses dan hasil kerja kelompok.

Dalam proses pembelajaran Akhlak, untuk kelas X guru perlu memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut:

a. Kegiatan Pertama: Membaca

1. Setiap awal pembelajaran, peserta didik harus membaca teks yang tersedia 
di buku teks pelajaran Akhlak.

2. Peserta didik dapat diberikan petunjuk penting yang perlu mendapat 
perhatian seperti istilah, konsep atau kejadian penting sejarah yang 
pengaruhnya sangat kuat dan luas dalam peristiwa sejarah berikutnya.

3. Peserta didik dapat diberikan petunjuk untuk mengamati gambar, foto, 
peta atau ilustrasi lain yang terdapat dalam bacaan.

4. Guru dapat menyiapkan diri dengan membaca berbagai literatur yang 
berkaitan dengan materi yang disampaikan. Guru dapat memperkaya 
materi dengan membandingkan buku teks pelajaran Akhlak dengan buku 
literatur lain yang relevan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, guru dapat 
menampilkan foto-foto, gambar, video, dokumentasi audiovisual (film) yang 
relevan. 

b. Kegiatan Kedua: Berdiskusi

1. Peserta didik dapat dibagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan 
apa yang sudah mereka baca dan amati dari gambar, foto, Film, atau 
ilustrasi lain. Akan tetapi peserta didik dapat juga mendiskusikan isi 
bacaan itu dalam bentuk tanya jawab kelas.

2. Peserta didik menuliskan pemahaman mereka dari hasil diskusi dan yang 
belum mereka pahami dari hasil diskusi. 

3. Peserta didik dapat membuat tulisan singkat untuk kemudian didiskusikan.
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c. Kegiatan Ketiga: Menanya

1. Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan 
dari apa yang sudah mereka baca dan simpulkan dari kegiatan di atas.

2. Peserta didik dapat dilatih dalam bertanya dari pertanyaan yang faktual 
sampai pertanyaan yang hipotetikal (bersifat kausalitas).

d. Kegiatan Keempat: Ekplorasi Informasi

1. Guru merancang kegiatan untuk mencari informasi lanjutan baik melalui 
membaca sumber lain, mengamati dan mempelajari atau mengunjungi 
bukti-bukti peninggalan yang semasa dengan periode yang dibahas

2. Guru merancang kegiatan untuk mengindentifikasi bukti-bukti 
peninggalan yang semasa pada lingkungan sekitar peserta didik dengan 
membandingkan bukti-bukti peninggalan di daerah lain.

3. Guru merancang kegiatan untuk melakukan wawancara kepada tokoh 
masyarakat atau ilmuwan yang dianggap paham tentang permasalahan 
yang dibahas. 

4. Jika memungkinkan, peserta didik dianjurkan untuk menggunakan sumber 
dari internet. 

5. Peserta didik membuat catatan mengenai informasi pentingdari apa yang 
dibaca dan diamati.

e. Kegiatan Kelima: Analisis/Mengasosiasi Informasi

1. Peserta didik dapat membandingkan informasi dari situasi saat ini dengan 
sumber bacaan yang terakhir diperoleh dengan sumber yang diperoleh dari 
buku untuk menemukan hal yang lebih mendalam, meluas atau bahkan 
berbeda.

2. Peserta didik menarik kesimpulan atau generalisasi dari informasi yang 
dibaca di buku dan informasi yang diperoleh dari sumber lainnya.

f. Kegiatan Keenam: Mengomunikasikan Hasil Analisis

1. Peserta didik melaporkan kesimpulan atau generalisasi dalam bentuk 
lisan, tertulis, atau media lainnya

2. Peserta didik dapat membuat cerita drama atau synopsis kemudian 
diperankan oleh setiap peserta didik.
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KEDUDUKAN AKAL, 
NAFSU DAN QALBU

KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4. Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

1.1. Menyadari kedudukan nafsu, akal dan qalbu dalam diri manusia

2.1. Menghindari nafsu negatif dalam kehidupan sehari-hari

3.1. Menganalisis pengertian dan kedudukan nafsu, akal dan qalbu

1
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INDIKATOR DAN TUJUAN

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan  kedudukan nafsu, akal 

dan qalbu dalam diri manusia

2. Menjelaskan cara menghindari nafsu 
negatif dalam kehidupan sehari-hari

3. Menunjukkan contoh nafsu, akal dan 
qalbu dalam diri manusia

Setelah mengamati, menanya, mengek-
splorasi, mengasosiasi dan mengkomu-
nikasikan peserta didik mampu menjelas-
kan kedudukan nafsu, akal dan qalbu 
dalm diri manusia dan dapat menghindari 
nafsu negatif dalam kehidupan sehari-
hari

MATERI

A. Pengertian nafsu, akal dan qalbu

1. Nafsu

a. Pengertian

Kata nafsu bahasa berasal dari bahasa Arab, Nafsun (kata mufrad) 
jama’nya, anfus atau nufūsun dapat diartikkan rūh, nyawa, tubuh dari 
seseorang, darah, niat, orang dan kehendak  atau keinginan (kecenderungan, 
dorongan) hati yang kuat.

Secara istilah nafsu, adalah laṭīfah/sesuatu yang lembut pada diri 
seseorang yang mnimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan 
hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan 
jasmani maupun rohani. Misalnya keinginan makan, minum, disanjung 
dihargai dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. 
Adapun pengertian hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa 
kita  baik bersifat jasmani maupun nafsu yang bersifat maknawi. Nafsu 
yang bersifat jasmani yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan 
tubuh kita seperti makanan, minum, dan kebutuhan biologis lainnya. Nafsu 
yang bersifat maknawi yaitu, nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan 
rohani seperti, nafsu ingin diperhatikan orang lain, ingin dianggap sebagai 
orang yang paling penting, paling pinter, paling berperan, paling hebat, 
nafsu ingin disanjung dan lain-lain. Nafsu dalam pengertian seperti ini 
dalam kondisi tertentu dibutuhkan bagi kehidupan manusia, namun harus 
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dikendalikan dengan baik agar tidak mengakibatkan pengaruh buruk/
negatif bagi manusia. Nafsu yang telah terkendali akan menimbulkan 
ketenangan jiwa.

Ketika kita menelaah ayat-ayat al-Qur'an, kita temukan ayat-ayat 
tersebut menunjukkan berbagai keadaan jiwa manusia dan menamainya 
dengan nama-nama yang berbeda yang mencerminkan tingkatan kondisi 
jiwa/nafsu, yaitu sebagai berikut:

1. Nafsu Ammārah

Diambil dari Ayat al-Qur’an Surat Yusuf: 53

َرّبِ  إِنَّ   ۚ ٓ َرّبِ رَِحَم  َما   َّ ِ إ وٓءِ  بِٱلسُّ اَرةُۢ  مَّ
َ
َل ٱلَّۡفَس  إِنَّ   ۚ َنۡفِسٓ بَّرُِئ 

ُ
أ ۞َوَمآ 

َغُفورٞ رَِّحيٞم ٥٣
53. Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena  
Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali 
nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku 
Maha Pengampun lagi Maha penyanyang.

ِ ٱلرَّ ٱلرَِّحيِم ١ َّ  ٱ
Nafsu ini memerintahkan seseorang kepada keburukan, dan apabila ia 
mengajak kepada kebaikan, sesungguhnya di balik kebaikan itu 
menyimpan maksud yang buruk, maka hasil akhirnya juga buruk. 
Maka setiap keinginan nafsu harus dicurigai, tidak boleh begitu saja 
menerima. 

2. Nafsu Lawwāmah

berdasarkan ayat al-Qur’an Surat al-Qiyāmah 2 :

اَمةِ ٢ ۡقِسُم بِٱلَّۡفِس ٱللَّوَّ
ُ
ٓ أ َ َو

“Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya 
sendiri).” (QS. Al-Qiyamah: 2)

Yang dimaksud dengan an-nafs al-lawwāmah adalah jiwa orang 
Mukmin yang mencelanya di dunia atas kemaksiatan, memandang 
berat ketaatan, dan memberinya manfaat pada Hari Kiamat. Ketika 
seseorang memerangi nafsu ini dan ditekan terus supaya nafsu ini ikut 
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kepada suatu yang benar menurut sari’at ,maka seorang pun takkan 
mampu mengalahkan nafsu ini. Kemudian nafsu ini akan kembali ke 
pemiliknya dengan dicela-cela dirinya.

 

3. Nafsu Muṭmainnah:

Diambil dari Ayat al-Qur’an Surat Al-Fajr 27-28.

ۡرِضيَّٗة ٢٨ ٰ َرّبِِك َراِضَيٗة مَّ َ ِ ُتَها ٱلَّۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنَُّة ٢٧ ٱرِۡجِعٓ إ يَّ
َ
أ َيٰٓ

27. Hai jiwa yang tenang. 28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan 
hati yang puas lagi diridhai-Nya. (QS Al-Fajr 27-28). 

An-Nafs al-muṭma’innah adalah yang senang kepada Tuhannya 
dan ridha terhadap apa yang diridhai-Nya. Disifatinya jiwa itu 
dengan raḍiyah (ridha), karena ketenangannya kepada Tuhannya 
mendatangkan keridhaannya atas apa yang telah menjadi takdir dan 
qadha. Dengan demikian, bencana tidak membuatnya marah dan 
kemaksiatan tidak membuatnya berpaling. Apabila hamba ridha 
kepada Tuhannya maka Tuhan pun ridha kepadanya. Oleh karena itu, 
firman-Nya: rāḍiyah (ridha) diikuti dengan firman-Nya: marḍiyyah 
(diridhai). 

2. Akal 

a. Pengertian

Kata akal berasal dari kata dalam bahasa Arab, al-‘aql. Kata al-‘aql adalah 
maṣdar dari kata ‘aqala – ya’qilu – ‘aqlan yang maknanya adalah “fahima 
wa tadabbara” yang artinya “paham (tahu, mengerti) dan memikirkan 
(menimbang)”. Maka al-‘aql, sebagai maṣdar-nya, maknanya adalah 
“kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu”. Sesuatu itu bisa 
ungkapan, penjelasan, fenomena, dan lain-lain, semua yang ditangkap 
oleh panca indra.

Secara etimologis akal juga memiliki arti menahan (al-Imsāk), ikatan 
(ribāṭ), menahan (al-ḥajr), melarang (an-nahy) dan mencegah (al-man’u). 
Dengan makna ini, maka yang dinaksud dengan orang berakal adalah 
orang yang mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya. 
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Sedangkan, menurut Istilah akal adalah sesuatu yang halus (laṭīfah) 
yang mempunyai daya kemampun untuk memperoleh, menyimpan 
dan mengeluarkan pengetahuan. Akal dengan demikian memiliki 
fungsi kognisi, yaitu untuk memperhatikan, memikirkan, menjelaskan, 
mempertimbangkan semua fenomena yang ditangkap oleh panca indra 
sehingga dapat berpendapat, berimajinasi, menilai dan sebagainya. 

3. Qalbu

a. Pengertian

Qalbu secara bahasa artinya membalik. Dalam konteks ini hati 
disebut qalb karena sifat hati yang selalu berubah-ubah dan membolak-
balik keadaan. Kadang sedih, gembira, sebentar senang lalu benci dan 
seterusnya. Tidak ada jaminan hati selalu tetap. Allah lah yang membolak-
balik hati manusia. Karena itu jika dalam hati muncul keinginan yang baik 
maka segeralah laksanakan jangan ditunda-tunda sebelum keinginan itu 
berubah. 

Qalbu juga disebut hati. Hati ada dua pengertian, yakni hati dalam 
arti daging dan hati dalam arti sesuatu yang halus, bersifat ketuhanan. 
Hati dalam arti daging adalah sebuah organ tubuh yang tersimpan dan 
terlindung tulang belulang yang berada di dada di sebelah kiri manusia. 
Pada daging hati terdapat lubang dan jaringan yang halus. Di dalam lubang 
(rongga) terdapat pula darah hitam yang menjadi sumber roh. Makna lain 
dari hati ialah merupakan sesuatu yang halus, rabbaniyah (ketuhanan), 
ruhaniyah (kerohanian) dan terkait dengan hati jasmani (ditubuh kita). 

Hati halus merupakan hakikat manusia. Hati dalam pengertian sesuatu 
halus dan kerohanian inilah yang mampu mengenal diri sendiri dan yang 
menjadi subyek pembicaraan (khiṭāb), disiksa, dicela dan dituntut oleh 
Allah. Kondisi hati memiliki kaitan dengan jasmani yang menentukan 
sifat serta watak manusia yang tampak secara lahiriah. Karena itu hati 
yang sedang marah, sedih, gembira dan sebagainya akan memancar ke 
luar dan tampak pada wajah atau wujud dalam bahasa tubuh seseorang.

Ayat dan hadis menunjukkan bahwa kedudukan hati manusia sangat 
penting. Ia menjadi sentral yang berfungsi mengendalikan prilaku lahir, 
penentu baik dan buruknya seseorang. Karena itu kelak di akhirat manusia 
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yang selamat adalah yang yang menghadap Allah dengan hati dalam 
kondisi “salīm”. Yaitu hati yang selamat dari penyakit, bersih dan baik. 

B. Membandingkan kedudukan nafsu, akal dan qalbu

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nafsu, akal dan qalb 
memiliki makna serupa, yaitu susuatu yang lembut/laṭīfah. Sesuatu yang tidak 
bisa diindra namun mempunyai daya pengaruh penentu baik-buruknya seseorang. 
Sehingga jika hati baik maka prilaku anggota lahirpun akan baik. Jika hati buruk 
maka prilaku anggota lahirpun buruk. 

Kedudukan antara hati dengan anggota badan ibarat seperti raja dengan 
rakyatnya. Aqal ibarat menterinya, dan nafsu polisinya/ tentara. Jika polisi 
bertindak tidak mengikuti perintah raja dan pertimbangan menteri maka akan 
melahirkan perbuatan melenceng dari semestinya, dan semena-mena.

Demikian juga nafsu kesenangan jika dilepaskan dari petunjuk akal dan arahan 
hati maka akan melahirkan prilaku tercela dan merugikan.

Nafsu diciptakan Allah SWT. bagai manusia untuk melangsungkan 
kehidupannya. Manusia diberi nafsu makan, minum, sexual dan sebagainya agar 
anggota badan bisa berfungsi dan sehat serta melangsungkan keturunan. Demikian 
juga diberi nafsu marah agar dapat menjaga kehidupan dan harga dirinya. Manusia 
tidak bisa lepas dari nafsu, karena dengan nafsu manusia bisa bertahan hidup, dan 
dengan menggunakan nafsu juga manusia beramal ibadah. Karena itu nafsu tidak 
boleh dihilangkan sama sekali, juga tidak boleh dibebaskan sebebas-bebasnya. 
Namun penggunaannya nafsu mesti harus sesuai dengan petunjuk akal dan 
pertimbangan hati. Nafsu tidak boleh menguasai seseorang.

Dengan akal seseorang mampu  mendapatkan ilmu pengetahuan, menemukan 
kebenaran dan kesalahan, membedakan kebaikan dan keburukan, menghitung 
kemaslahatan dan kemaḍaratan. Namun untuk menentukan tindakan benar dari 
yang salah, baik dari yang buruk, dan maslahah dari yang mafsadah maka perlu 
pertimbangan hati yang jernih. Karena itu tugas setiap orang adalah bagaimana 
menjaga hati selalu dalam kondisi jernih, bersih dan bebas dari kotoran. 

Setiap perbuatan maksiat atau dosa seseorang akan berdampak bekas hitam 
pada hati. Jika kemaksiatan tersebut berlangasung terus-menerus maka hati benar-
benar menjadi hitam pekat. Jika hati menjadi hitam maka tidak bisa menerima 
kebenaran, sulit mengendalikan hawa nafsu dan berat untuk melakukan kebajikan. 
Hati seperti inilah yang digambarkan Allah sebagai hati yang terkunci dan buta. 
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ا َكنُواْ يَۡكِسُبوَن ١٤ ٰ قُلُوبِِهم مَّ َ َ ۖ بَلۡۜ َراَن  َّ َ
Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu 
menutupi hati mereka. (al-Muṭaffifīn :14).

Orang yang hanya menuruti kesenangan hawa nafsunya, akan serakah dan 
tidak akan merasa puas. Inilah sumber malapetaka. Ia akan mudah jatuh kepada 
kemaksiatan dan dosa. Sedangkan orang yang banyak dosa hatinya menjadi 
kotor, hitam dan tertutup. Hati yang tertutup akan tumpul tidak peka terhadap 
perasaan dan kebenaran, sehingga menyebabkan jauh dari Allah SWT. Orang 
yang berbuat dosa juga disebabkan kebodohan dan tidak mau menggunakan akal 
sehatnya. Orang yang tidak menggunakan akal sehatnya mudah sekali melakukan 
kesalahan dan dosa. Dengan demikian jelaslah hubungan antara nafsu, akal dan 
hati dalam kehidupan ini. Satu sama lain serupa dan saling terkait. Maka orang 
yang beruntung adalah mereka yang mampu mengendalikan nafsunya dengan akal 
yang sehat dan hati yang jernih. Sedangkan nafsu yang terkendali akan memancar 
ke angota badan sehingga membuahkan prilaku akhlakul karimah. 

PROSES PEMBELAJARAN

A. Pendahuluan

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan kedudukan nafsu, akal dan qalbu. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang 
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termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems 
family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; 
dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu 
kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta 
didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan 
secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

B. Pelaksanaan

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar beserta perenungannya  
yang ada pada kolom “Mari Renungkan”.

2) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya 
tentang gambar beserta perenungannya.

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
pencermatannya peserta didik.

4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang 
ada di kolom “Mari Mengamati”.

5) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.

6) Guru memberikan penjelaskan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab seputar kedudukan nafsu, akal dan 
qalbu. 

8) Peserta didik menyimak penyampaian cerita/kisah dari guru melalui bantuan 
gambar atau tayangan visual/film tentang kedudukan nafsu, akal dan qalbu.

9) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

11) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang 
materi tersebut.

12) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut.
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13) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

14) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru :

a. Membimbing peserta didik untuk mengisi lembar ceklist dan membuat 
contoh ketentuan kedudukan nafsu, akal dan qalbu.

b. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

c. Membimbing peserta didik untuk mengamati dirinya sendiri tentang  
perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat 
tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).

C.  Kegiatan akhir pembelajaran

a) Penguatan materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan 
proses pembelajaran dan hasil diskusi. 

b) Mengadakan tanya jawab tentang kedudukan nafsu, akal dan qalbu.

c) Guru merefleksi nilai-nilai kedudukan nafsu, akal dan qalbu.

d) Menutup pelajaran dengan membaca salam, kafaratul majlis dan membaca 
hamdalah.

PENILAIAN

1. Skala Sikap

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi

No Nama siswa
Aspek yang 

dinilai
Skor
Maks

Nilai Ketuntasan Skor
Maks

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P
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Aspek dan rubrik penilaian

1. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

2. Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

3. Kejelasan dan kerapian presentasi

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40.

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30.

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20.

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan  
tidak rapi, skor 10.

2. Kolom “Unjuk Kerja”

Kolom menyebutkan contoh kedudukan nafsu, akal dan qalbu beserta alasannya.

Skor nilai :

a) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh peristiwa lengkap dengan 
alasannya, skor 2.

b) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh tanpa ada alasan, skor 1.

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
   Skor maksimal
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3. Kolom Pilihan Ganda dan Uraian.

a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x1 = 10)

b. Uraian: Rubrik Penilaian

NO RUBRIK PENILAIAN SKOR

1 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan macam-macam 
kedudukan nafsu, akal dan qalbu., lengkap, dan sempurna, 
skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian kedudukan  
nafsu, akal dan qalbu. kurang lengkap dan kurang sempurna, 
skor 3.

6

2 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian  nafsu, 
akal dan qalbu. secara bahasa, lengkap, dan sempurna, skor 
10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian nafsu, akal 
dan qalbu secara bahasa kurang lengkap, skor 5.

10

3 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian nafsu, akal 
dan qalbu. secara istilah dengan benar, skor 6

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian  nafsu, 
akal dan qalbu. secara istilah kurang lengkap, skor 3.

6

4 a. Jika peserta didik dapat membandingkan kedudukan  nafsu, 
akal dan qalbu dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat membandingkan kedudukan nafsu, 
akal dan qalbu  kurang lengkap, skor 3.

6

5 a. Jika peserta didik dapat memberikan contoh  nafsu, akal 
dan qalbu dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat memberikan contoh  nafsu, akal 
dan qalbu kurang lengkap, skor 3.

6

6 a. Jika peserta didik dapat menganalisa contoh  nafsu, akal 
dan qalbu dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menganalisa contoh  nafsu, akal 
dan qalbu kurang lengkap, skor 3.

6
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7 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan cara menghindari 
nafsu negatif dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap 
dan sempurna, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat dapat menjelaskan cara menghindari 
nafsu negatif dalam kehidupan sehari-hari kurang lengkap, 
skor 5.

10

8 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan  macam-macam nafsu 
dengan lengkap, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan  macam-macam nafsu 
kurang lengkap, skor 5.

10

9 a. Jika peserta didik dapat membandingkan antara akal dan 
nafsu dengan benar, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat membandingkan antara akal dan 
nafsu kurang lengkap , skor 5.

10

10 a. Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan cara membandingkan 
antara akal dan qalbu dengan benar , skor 10.

b. Jika  peserta  didik  dapat  menjelaskan cara membandingkan  
antara akal dan qalbu kurang lengkap, skor 5.

10

Jml 80
Jmlh 
skor

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
          90

4.  Tugas/Portofolio

Skor penilaian sebagai berikut :

a) Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu  yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.

b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya  sedikit ada kekurangan, 
nilai 80.
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Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Jumlah nilai rata- rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 
tugas x 50%.

b . Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

5. Soal  Uji Kompetensi :

I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, d atau e, di depan 
jawaban yang paling benar)

1. Kata nafsu bahasa berasal dari bahasa Arab, nafs yang artinya ....

a. Ruh  b. Jasa  c. Badan  d. Akal   e. Qalbu

2. Istilah nafsu sering diartikan pada hal yang serba ....

a. Positif b. Negatif  c. Baik   d. Guna  e. Enak

3. Jiwa tidak dapat menentang naluri, menurut pandangan ....

a. Islam  b. Filasafat c. Aqidah   d. Akhlak  e. Syariah

4. Klasifikasi yang tepat dalam tinjauan filsafat adalah ....

a. teori yang memandang jiwa sebagai subtansi yang berjenis khusus

b. teori yang memandang jiwa sebagai subtansi yang berjenis umum

c. teori yang memandang jiwa sebagai subtansi yang berjenis istimewa

d. teori yang memandang jiwa sebagai subtansi yang berjenis ‘am

e. teori yang memandang jiwa sebagai subtansi yang berjenis global

5.   Teori-teori yang menumbuhkan pengertian jiwa dengan pengertian tingkah 
laku, termaktub pada al-Qur’an surat ....

a. QS. Al-Isrā : 7

b. QS. Al-Baqarah : 25

c. QS. Al-Fajar : 27-28

d. QS. Ali Imran : 10

e. QS. Al-Hujurat : 13
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6.   Apabila kurang sempurna ketenangannya maka disebut nafsu.... 

a. Lawwamah

b. Birahi

c. Mutmainah

d. Syaetoniyah

e. Basariyah

7. Kemampun berpikir untuk mengungkap, menjelaskan, fenomena semua 
ditangkap oleh panca indra sebagai hati yang halus disebut ....

a. Akal   b. Nafsu  c. Aqal   d. Hati  e. Jiwa 

8. Sebuah organ tubuh yang tersimpan dan terlindung tulang belulang yang 
berada didada disebelah kiri manusia disebut ....

a. Hati dalam arti daging

b. Hati  dalam arti jiwa

c. Hati dalam arti raga

d. Hati dalam arti darah

e. Hati dalam arti merah

9.  Elemen jiwa (unsur ruh) yang berpotensi mendorong pada tabi’at 
badaniyah/biologis dan mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk 
disebut ....

a. Nafsu  b. Akal   c. Qalbu  d. Jiwa  e. Raga

10. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi membagi nafsu menjadi....

a. 7  tingkatan

b. 7,5  tingkatan

c. 5  tingkatan

d. 8  tingkatan

e. 10  tingkatan
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II. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

1. Semoga Allah SWT. senantiasa menjaga kita dari kesesatan, semoga kita 
diberikan pemahaman yang mendalam akan ..... (akal)

2. Akal adalah alat untuk berfikir dan memahami ayat-ayat Allah baik yang 
kauniyah maupun ....... (quraniyah).

3. Bahasa yang digunakan oleh Rasulullah saw yang  merupakan kepandaian 
dalam...... ( berkomunikasi )

4. Alat untuk berfikir dan memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah 
maupun quraniyah disebut ..... (Akal)

5.  Elemen jiwa (unsur ruh) yang berpotensi mendorong pada tabi’at 
badaniyah/biologis disebut ...... (nafsu)

III. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!

1.  Apa pengertian Akal ?

2. Sebutkan macam-macam nafsu ?

3. Jelaskan pengertian qalbu?

4. Bagaimana membandingkan antara akal dan nafsu ?

5. Jelaskan cara membandingkan antara akal dan qalbu?

IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan akal, nafsu 
dan qalbu dengan mengisi kolom di bawah ini :

No.
Nama Surat + No. Ayat / 

Hadis Riwayat
Redaksi Ayat / Hadis

1.
2.
3.
4.
5.
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2.  Setelah kalian memahami uraian mengenai akal, nafsu dan qalbu  berikut 
ini dan berikan komentar!

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1.
2.
3.
4.
5.

6. Kunci jawaban: I. Penerapan. Kebijakan guru.

 Pilihan ganda

I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, d atau e, di depan 
jawaban yang paling benar)

1. Kata nafsu bahasa berasal dari bahasa Arab, Nafs yang artinya ....

a. Ruh  b. Jasa  c. Badan  d. Akal   e. Qalbu

2. Istilah nafsu sering diartikan pada hal yang serba ....

a. Positif b. Negatif  c. Baik   d. Guna  e. Enak

3. Jiwa tidak dapat menentang naluri, menurut pandangan ....

a. Islam  b. Filasafat c. Aqidah   d. Akhlak  e. Syariah

4. Klasifikasi yang tepat dalam tinjauan filsafat adalah ....

a. teori yang memandang jiwa sebagai subtansi yang berjenis khusus

b. teori yang memandang jiwa sebagai subtansi yang berjenis umum

c. teori yang memandang jiwa sebagai subtansi yang berjenis istimewa

d. teori yang memandang jiwa sebagai subtansi yang berjenis ‘am

e. teori yang memandang jiwa sebagai subtansi yang berjenis global

5.   Teori-teori yang menumbuhkan pengertian jiwa dengan pengertian tingkah 
laku, termaktub pada al-Qur’an surat ....

a. QS. Al-Israa: 7

b. QS. Al-Baqarah: 25

c. QS. Al-Fajar : 27-28
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d. QS. Ali-Imrān: 10

e. QS. Al-Hujurāt : 13

6.   Apabila kurang sempurna ketenangannya maka disebut nafsu.... 

a. Lawwamah

b. Birahi

c. Muṭmainah

d. Syaetoniyah

e. Basyariyah

7. Kemampun berpikir untuk mengungkap, menjelaskan, fenomena semua 
ditangkap oleh panca indra sebagai hati yang halus disebut ....

a. Akal   b. Nafsu  c. Aqal   d. Hati  e. Jiwa 

8. Sebuah organ tubuh yang tersimpan dan terlindung tulang belulang yang 
berada didada disebelah kiri manusia disebut ....

a. Hati dalam arti daging

b. Hati  dalam arti jiwa

c. Hati dalam arti raga

d. Hati dalam arti darah

e. Hati dalam arti merah

9.  Elemen jiwa (unsur ruh) yang berpotensi mendorong pada tabi’at 
badaniyah/biologis dan mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk 
disebut ....

a. Nafsu  b. Akal   c. Qalbu  d. Jiwa  e. Raga

10. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi membagi nafsu menjadi....

a. 7  tingkatan

b. 7,5  tingkatan

c. 5  tingkatan

d. 8  tingkatan

e. 10  tingkatan
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II. Jawaban Singkat

1. Akal

2. Qauliyah (Quraniyah)

3. Berkomunikasi

4. Akal

5. Nafsu

III. Jawaban Uraian

1. Akal adalah  kemampun berpikir untuk mengungkap, menjelaskan, 
fenomena semua ditangkap oleh panca indra sebagai hati yang halus

2. Macam-macam nafsu

a) Nafsu ammārah

b) Nafsu Lawwamah

c) Nafsu Mulhimah

d) Nafsu Muthmainnah

e) Nafsu Rāḍiyah

f) Nafsu Mard ̣iyyah

g) Nafsu Kāmilah

3. Kata al-qalbu “hati” mengandung dua arti yaitu: pertama: daging yang 
berbentuk bulat terletak di dalam dada sebelah kiri dan di dalamnya 
terdapat rongganya terdapat darah hitam; yang merupakan sumber roh 
dan tempat tinggalnya yang biasa disebut jantung hati.

4. Akal adalah alat untuk berfikir dan memahami ayat-ayat Allah baik yang 
kauniyah maupun quraniyah. Tapi berfikir dengan akal tidak seperti berfikir 
dengan otak, berfikir dengan akal itu akan berujung dengan satu kesimpulan 
: “robbanā mā kholaqta haẓā bāthila” tidak ada sesuatu apapun yang 
Alloh telah ciptakan itu sia-sia. Apabila seseorang telah mempergunakan 
akalnya dalam berfikir dengan baik dan benar maka keimanannya akan 
semakin mantap dan terus meningkat.  Nafsu adalah elemen jiwa (unsur 
ruh) yang berpotensi mendorong pada tabi’at badaniyah/biologis dan 
mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk.
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5. Kebanyakan yang mengatakan bahwa akal itu adalah otak, sehingga 
kalau kita berkata kepada orang lain “gunakan akalmu!” maka kita 
akan menunjuk dan mengarahkannya kepada kepala kita sebagai isyarat 
bahwa tempatnya akal disana. Ketahuilah, akal bukanlah otak, jadi letak 
keberadaannya bukan di kepala. Keberadaan akal tidaklah berbentuk 
secara fisik sehingga tidak dapat dilihat oleh mata. Tapi meskipun 
demikian, fungsi dan gerakannya dapat dirasakan

Qalbu merupakan sebuah latifah/titik sensor/dimensi ketuhanan yang 
tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana difahami oleh sebagian kita.

IV. Tugas. (Kebijakan guru)

PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:

a. Membuat kliping tentang Akal, nafsu, qalbu 

b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berkaitan dengan  
kedudukan  nafsu, akal dan qalbu..

(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 
dalam pengayaan).

REMEDIAL

Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugan untuk 
menyusun pertanyaaan dan menanyakan jawaban kepada teman sebaya, setelah 
menemukan jawaban dari teman sebaya, diberikan kesempatan untuk bertanya 
jawab dengan guru tentang materi “kedudukan  nafsu, akal dan qalbu.”. Guru akan 
melakukan penilaian kembali (lihat poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial 
pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan anatara 
peserta didik dan guru, 
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INTERAKSI GURU 
DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Uji Kompetensi” dalam 
buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 
lainnya dapat juga dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang 
berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 
atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang 
perkembangan perilaku anaknya.

Hari/Tanggal Obyek Penilaian Nilai Paraf
Guru Orang Tua
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KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya

2.  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3.   Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

1.2. Menghayati nilai-nilai syukur, dermawan, tawakal dan ikhlas

2.2 .Membiasakan perilaku syukur, dermawan, tawakal dan ikhlas

3.2. Menganalisis sifat syukur, dermawan, tawakal dan ikhlas

4.1. Menunjukkan contoh prilaku syukur, dermawan, tawakal dan ikhlas

AKHLAK TERPUJI2
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INDIKATOR DAN TUJUAN

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan  pengertian syukur, 

dermawan, tawakal dan ikhlas

2. Menunjukkan contoh prilakusyukur, 
dermawan, tawakal dan ikhlas

3. Membiasakan berperilaku syukur, 
dermawan, tawakal dan ikhlas

Setelah mengamati, menanya, mengek-
splorasi, mengasosiasi dan mengko-
munikasikan peserta didik mampu 
menjelaskan  pengertian syukur, derma-
wan, tawakal dan ikhlas, mengidenti-
fiakasi contoh prilakusyukur, dermawan, 
tawakal dan ikhlas  

MATERI

AKHLAK TERPUJI

1. SYUKUR

Bersyukur kepada Allah pada hakikatnya didasarkan atas pengakuan kita 
bahwasannya segala kenikmatan yang ada pada diri kita dan semua makhluk 
ciptaanNya adalah berasal dari Allah Ta’ala. Karena itu kepadaNyalah semua 
kenikmatan itu harus digunakan. Yaitu dengan cara menggunakan semua karunia 
sesuai keinginan dan maksud tujuan Allah yang memberikan nikmat tersebut.  

a. Pengertian

Menurut bahasa syukur adalah merupakan pujian bagi orang yang 
memberikan kebaikan, atas kebaikannya tersebut. Seperti mengucapkan 
hamdalah setelah menikmati sesuatu, atau mengucapkan terima kasih kepada 
orang yang memberi sesuatu. Secara bahasa perbuatan seperti ini disebut 
syukur. Sedangkan pengertian bersyukur dalam agama adalah mempergunakan 
nikmat sesuai dengan maksud diberikannya nikmat itu oleh pemberinya. 
Pemberi semua nikmat adalah Allah SWT. Salah satu cara bersyukur adalah  
menunjukkan/mengakui adanya nikmat Allah pada dirinya. Lalu menggunakan 
nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Semua yang kita miliki dan 
kita sandang adalah pemberian Allah. Allah memberikan nikmat tersebut tidak 
lain kecuali agar digunakan untuk beribadak kepada Allah. Hal ini sesuai al-
Qur’an yang artinya “ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar 
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beribadah kepadaKu”. Karena itu cara bersyukur setelah mengakui bahwa 
semua nikmat adalah dari Allah adalah menggunakan nikmat itu untuk jalan 
ibadah kepada Allah.  

Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu tidak mau menyadari atau 
bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Ta’ala 
dan menggunakan nikmat tersebut untuk durhaka/maksiat kepada Allah. 
Nikmat Allah yang digunakan untuk maksiat pada dasarnya bukanlah nikmat, 
tapi justru musibah, karena akan mengantarkan kepada kesengsaraan yang 
berkepanjangan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Kita diberi tangan 
oleh Allah SWT., dengan tangan itu kita melakukan kebaikan untuk beribadah 
kepadaNya. Itu berarti mensyukuri nikmat tangan. Jika digunakan melakukan 
keburukan, maksiat atau kemungkaran lainnya maka berarti kita mengkufuri 
nikmat tangan tersebut. Kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban 
oleh Allah SWT.. Sedangkan orang yang hanya baca “alhamdulillah” atas 
pemberian ketampanan atau kecantikan wajahnya, namun dengan ketampanan 
dan kecantikan itu ia melakukan maksiat dan kemungkaran maka orang seperti 
ini tidak disebut orang yang bersyukur, tetapi kufur nikmat, sekalipun secara 
bahasa disebut syukur. 

b. Tanda-tanda orang yang bersyukur, adalah :

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disebutkan beberapa ciri 
orang yang besyukur sebagai berikut; 

1. Orang yang bersyukur tidak meremehkan apapun pemberian Allah SWT., 
dan tidak menyombongkan harta, benda, jabatan, kecantikan, ketampanan 
dan nikmat lainnya karena ia menyadari bahwa Allah-lah yang telah 
memberikan nikmat.

2. Tidak minder atas kekurangan fisik.

3. Dermawan dan tidak pelit atas apa yang ia punya, karena ia meyakini 
semua karunia adalah pemberian dan amant Allah SWT. 

4. Rajin beribadah dan takut bermaksiat.

5. Berhati-hati dalam berprilaku menggunakan angauta badannya karena 
menimbangnya dengan aturan Allah SWT. 

6. Pandai berterima kasih kepada sesama-manusia dan sebagainya 
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c. Cara mensyukuri nikmat Allah 

Jika kita merenung sejenak, maka kita akan bisa menyadari bahwa kita 
semua ini dikelilingi oleh nikmat yang tidak terbatas banyaknya. Dalam 
hitungan waktu ,setiap detik, setiap menit, dan seterusnya tercurah kenikmatan 
dari Allah tak terhenti yang berupa hidup, kesehatan, kecerdasan, panca indra, 
udara yang dihirup. Karena itu setiap saat kita dituntut bersyukur kepada Allah 
dengan mengakui dalam hati dan menggunakannya dalam kebaikan sesuai 
tuntunan syariat. 

Adapun cara mensyukuri nikmat adalah sebagai berikut ;

1. Mensyukuri nikmat Allah dengan melalui hati. Cara bersyukur kepada 
Allah dengan hati ini maksudnya adalah dengan mengakui, mengimani 
dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan ini datangnya hanya dari 
Allah SWT. semata.

2. Mensyukuri nikmat Allah dengan melalui lisan kita. Caranya adalah 
dengan kita memperbanyak ucapan alhamdulillah (segala puji milik 
Allah) wasysyukru lillah (dan segala bentuk syukur juga milik Allah).

3. Mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan kita. Yaitu perbuatan 
dalam bentuk ketaatan kita menjalankan segala apa yang diperintah dan 
menjauhi segala apa yang dilarangNya. PerintahNya termasuk segala 
hal yang yang berhubungan dalam rangka menunaikan perintah-perintah 
Allah, baik perintah itu yang bersifat wajib, maupun sunnah. Dan juga 
dengan meniatkan melakukan perkara-perkara mubah untuk mendukung, 
memperkuat dan memudahkan perkara yang wajib atau sunnat.

2. DERMAWAN

a. Pengertian

Dermawan secara bahasa merupakan terjemahan bahasa arab dari kata 
sakhā’. Sakhā’/dermawan merupakan sikap tengah antara boros dan kikir. 
Menahan harta pada situasi yang semestinya harus memberi namanya 
kikir. Sedang memberi harta dalam situasi yang semestinya harus ditahan 
adalah boros. Nah dermawan adalah memberikan harta dengan senang hati 
dalam kondisi memang wajib memberi, sesuai kepantasannya dengan tanpa 
mengharap imbalan dari yang diberi. Baik imbalan berupa pujian, balasan, 
kedudukan, ataupun sekedar ucapan terima kasih. Jadi seseorang disebut 



44 Akhlak Kurikulum 2013

dermawan jika memberi secara tulus ikhlas. Orang yang memberi karenan 
ingin balasan dari pihak yang diberi bukanlah dermawan tapi disebut 
berdagang. Sebab ia seolah-olah membeli balasan berupa pujian, kedudukan, 
ucapan terima kasih dan lainnya dengan hartanya. 

Adapun kondisi yang menuntut wajib memberi bisa disebabkan karena 
kewajiban agama juga karena untuk menjaga murū’ah (kehormatan diri). 
Kewajiban agama misalnya membayar zakat, memberi nafkah kepada 
keluarga, istri, anak, kedua orang tua, membayar hutang, menolong orang 
yang dalam kondisi darurat dan lain-lain. Kewajiban murū’ah adalah 
kewajiban kepantasan di mata kebiasaan masyarakat untuk menjaga harga 
diri atau munculnya cacian dan makian dari masyarakat, atau menimbulkan 
kemungkaran buruk lainnya di tengah masyarakat.  

Karena itu orang yang tidak mau membayar zakat, tidak menafkahi 
keluarga dan tidak mau membayar kewajiban agama lainnya maka dia 
disebut bahil. Sedangkan orang yang memberi nafkah namun tidak pantas 
karena tidak sesuai ukuran kekayaannya, atau kebiasaan masyarakat maka 
juga tidak disebut dermawan, karena tidak memenuhi kewajiban muruah/ 
kepantasan. Dengan demikian ukuran kepantasan yang akan menjaga harga 
diri/ kehormatan diri seseorang tidaklah sama antara seseorang dengan orang 
lainnya, juga antar kebiasaan masyarakat satu dengan lainnya, dan dalam 
situasi dan kondisi yang berbeda. Tergantung situasi dan kondisi seseorang 
di tengah masyarakatnya. Demikian juga tidaklah disebut dermawan orang 
yang bisa memberi barang yang lebih baik, akan tapi memilihkan barang yang 
kualitasnya buruk, atau memberikan barang yang lebih baik tapi dengan hati 
yang terpaksa.    

d. Hikmah Dermawan

Orang yang bersikap dermawan meiliki keuntungan baik di dunia 
maupun di akhirat kelak. Dengan meyakini keuntungan tersebut diharapkan 
kita terdorong bersikap dermawan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap 
dermawan yang didorong oleh keuntungan akhirat lebih baik dari pada dunia. 
Adapaun hikmah yang dapat diperoleh sesorang yang dermawan antaralain; 

- Menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. 

- Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. 
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- Akan mengantarkannya masuk surga. Rasulullah saw. bersabda, 

“Kedermawanan adalah pohon yang kokoh di surga. Tidak akan masuk 
surga kecuali orang yang dermawan. Kebakhilan adalah pohon neraka. 
Tidak akan masuk neraka kecuali karena kebakhilannya.”

- Allah akan memberikan pahala dan mengganti harta yang ia dermakan 
dengan yang lebih baik dan lebih banyak. 

- Menjadikannya sehat lahir dan batin. 

- Allah SWT. akan menutupi aib-aibnya. 

Agar kita bisa menjadi orang yang dermawan maka kita harus meyakini hal-al 
sebagai berikut; 

- Bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian, titipan dan amanat Allah 
SWT. kepada kita. Bukan milik kita secara hakiki.

- Bahwa harta yang sesungguhnya adalah yang kekal hingga kelak bisa 
dinikmati di akhirat. Hal ini bisa dicapai hanya jika dibelanjakan dalam 
kerangka ibadah kepada Allah atau disedekahkan. 

- Menyadari bahwa balasan berupa pahala Allah atas harta yang kita 
sedekahkan jauh lebih besar dan utama dari pada yang kita nikmati.

- Meyakini bahwa hidup ini sementara, hidup yang hakiki dan kekal adalah 
kelak di akhirat. Kenikmatan harta bersipat relative, cepat dan sedikit. 
Sedangkan yang hakiki dan yang banyak adalah kelak di akhirat. 

- Mulailah mencoba melatih mengendalikan kesenangan nafsu dengan cara 
mendahulukan orang lain dalam kesenangan, kita mengalah. 

3. TAWAKAL

a. Pengertian Tawakal

Secara bahasa tawakal atau tawakkul (bahasa arab) berasal dari kata 
kerja “tawakala”, artinya “bersandar atau berserah diri. Seseorang disebut 
berserah jika ia merasa tenang kepada yang diserahi, percaya, dan tidak curiga 
serta tidak meyakini bahwa orang yang diserahi mampu dan tidak sembrono 
terhadap apa yang diserahkan. Demikian juga terhadap Allah.  Tawakal kepada 
Allah SWT. berarti  kondisi dalam diri yang mendorong untuk menyandarkan/ 
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menyerahkan urusan kepada Allah SWT. Orang yang karena kelihatan tenang 
tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadaNya dalam waktu 
kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana disertai jiwa yang tenang dan 
hati yang tenteram.

Menurut Abu Zakariya al-Anṣāri, tawakal ialah keteguhan hati dalam 
menyerahkan urusan kepada yang lain. Sifat yang demikian itu terjadi sesudah 
timbul rasa percaya kepada yang diserahi urusan tadi. Artinya, ia betul-betul 
mempunyai sifat amanah (terpercaya) terhadap apa yang diamanatkan dan 
ia dapat memberikan rasa aman terhadap orang yang memberikan amanat 
tersebut. Oleh karena itu tawakal kepada Allah merupakan suatu sikap 
mental seorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada 
Allah, bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya, Allah lah yang 
menakdirkan segala sesuatu, maha kuasa melakukan apa saja, dan maha 
perkasa serta maha memaksa. Apa yang dikehendaki Allah pasti terwujud. 
Jika sikap mental seperti ini benar-benar tertanam dalam diri maka akan 
melahirkan prilaku tawakal. 

Prilaku orang yang tawakal berbeda-beda menurut kadar keyakinannya. 
Orang yang mencapai tingkat keyakinan sempurna maka sama sekali tidak 
bekerja, urusan rezki ia mengandalakan jaminan Allah. Orang seperti ini 
disebut maqām at-tajrīd, yaitu tingkat seseorang yang sama sekali tidak 
bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, karena yakin Allah telah menjamin 
segalanya.

Orang yang belum mencapai maqām at-tajrīd disebut maqām asbāb. 
Yaitu orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya 
harus melakukan usaha (sabab) yaitu bekerja. Orang maqām asbāb harus 
bekerja, tidak boleh berpangku tangan pasarah kepada Allah SWT. dalam 
memenuhi kebutuhannya. Justru orang yang tawakal bagi maqom asbab ini 
akan rajin berusaha dan bekerja, akan tetapi menyandarkan semua hasilnya 
hanya kepada  Allah SWT., tidak kepada yang lain. Karena faktanya Allah 
memenuhi kebutuhan seseorang melalui perantara-perantara. Orang bisa 
kenyang melalui makan, sekalipun Allah kuasa menciptakan rasa kenyang tanpa 
makan. Orang dapat uang, harta dan kesempatan melalui bekerja. Maka kita 
pun harus melakukan usaha yang maksimal namun tidak boleh mengandalkan 
usahanya itu, tapi harus menyandarkan kepada takdir dan irodah Allah SWT. 
Dengan demikian kita tidak menjadi sombong jika berhasil, karena merasa 
yang menentukan keberhasilan adalah Allah. Juga tidak merasa sedih jika 
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gagal, karena yakin bahwa kegagalan juga takdir Allah SWT.. Sedangkan hal 
yang terbaik adalah apa yang dipilihkan Allah SWT. bagi kita melalui takdir 
dan irodahNya.Karena itu orang yang pandai bertawakal hatinya akan selalu 
tenang dan bahagia, tidak galau dan panic menghadapi kesusahan.  

b. Contoh tawakal

Seseorang yang meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci rapat, 
barulah ia bertawakal. Pada zaman Rasulullah saw ada seorang sahabat yang 
meninggalkan untanya tanpa diikat lebih dahulu. Ketika ditanya, mengapa 
tidak diikat, ia menjawab, “Saya telah benar-benar bertawakal kepada Allah”. 
Nabi saw yang tidak membenarkan jawaban tersebut berkata, “Ikatlah dan 
setelah itu bolehlah engkau bertawakal.”

4. IKHLAS

a. Pengertian Ikhlas

Ikhlas menurut bahasa berarti murni, tidak bercampur dengan yang lain. 
Dalam kontes ini ikhlas berarti amal yang hanya karena Allah SWT., tidak 
bercampur dengan dorongan pujian, harta, hal kesenangan  duniawi lainnya. 
Pengertian ikhlas menurut istilah adalah, menghendaki keridhaan Allah dalam 
suatu amal, membersihkannya dari segala kesenangan individu maupun 
duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal, kecuali karena Allah 
dan demi hari akhirat.

Izzuddīn bin Abdis Salām berpendapat bahwa: “Ikhlas ialah, seorang 
mukallaf melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Dia tidak berharap 
pengagungan dan penghormatan manusia, dan tidak pula berharap manfaat 
dan menolak bahaya”.

Al-Harawi mengatakan: Ikhlas ialah, membersihkan amal dari setiap 
noda.  Atau seorang yang tidak mencari perhatian di hati manusia dalam 
rangka memperbaiki hatinya di hadapan Allah, dan tidak suka seandainya 
manusia sampai memperhatikan amalnya, meskipun hanya seberat biji sawi”.

Amal dengan ikhlas ibarat jasad dengan ruh. Suatu amal tidak disertai 
ikhlas sama dengan jasad tanpa ruh. Jika kita melakukan salat, syarat dan 
rukunnya lengkap namun tidak ikhlas, ibaratnya seperti kita menghadiahkan 
hewan sapi yang lengkap anggota badannya kepada presiden atau orang 
yang paling kita hormati, namun tidak mempunyai ruh alias bangkai. Maka 
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dianaggap penghinaan, dan sangat tidak layak, Bapak presiden pun tidak akan 
menerimanya. Demikiaanlah ibarat amal yang kita persembahkan kepada 
Allah SWT. 

Pahala suatu amal tergantung kepada dorongannya. Kalau amal didorong 
karena Allah SWT. atau untuk kenikmatan akhirat maka akan mendapat 
pahala di akhirat kelak. Jika dorongan amal hanya untuk kesenangan nafsu 
atau kenikmatan duniawi maka di akhirat kelak tidak mendapatkan pahala 
sama sekali, bahkan berdosa. Dan jika dorongan amal bercampur antara 
karena Allah SWT. dan untuk duniawi sekaligus maka menurut para ulama 
berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan tetap mendapat pahala namun 
dikurangi kadar niat dorongan duniawinya. Ulama lain menyatakan tidak akan 
mendapat pahala di akhirat sama sekali. 

b. Contoh ikhlas

Rasa ikhlas itu sangat sulit dan rumit. Yang mengetahui hanya Allah dan 
kadang tidak kita sadari. Contohnya adalah sebagai berikut; dikisahkan ada 
seorang ‘alim yang selalu salat di shaf paling depan. Suatu hari ia datang 
terlambat, maka ia mendapat salat di shaf kedua. Di dalam benaknya terbersit 
rasa malu kepada para jama’ah lain yang melihatnya. Maka pada saat itulah, ia 
menyadari bahwa sebenarnya kesenangan dan ketenangan hatinya ketika salat 
di shaf pertama pada hari-hari sebelumnya disebabkan karena ingin dilihat 
orang lain.

PROSES PEMBELAJARAN

A. Pendahuluan
1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan akhlak terpuji : syukur, dermawan, tawakal, dan ikhlas. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 
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menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang 
termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems 
family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; 
dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu 
kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta 
didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan 
secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

B. Pelaksanaan

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar beserta perenungannya  
yang ada pada kolom “Mari Renungkan”.

2) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya 
tentang gambar beserta perenungannya.

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
pencermatannya peserta didik.

4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang 
ada di kolom “Mari Mengamati”.

5) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.

6) Guru memberikan penjelaskan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab seputar akhlak terpuji : syukur, 
dermawan, tawakal, dan ikhlas. 

8) Peserta didik menyimak penyampaian cerita/kisah dari guru melalui bantuan 
gambar atau tayangan visual/film tentang akhlak terpuji : syukur, dermawan, 
tawakal, dan ikhlas.

9) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

11) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang 
materi tersebut.
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12) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut.

13) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

14) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru :

a. Membimbing peserta didik untuk mengisi lembar ceklist dan membuat 
contoh ketentuan akhlak terpuji : syukur, dermawan, tawakal, dan ikhlas.

b. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

c. Membimbing peserta didik untuk mengamati dirinya sendiri tentang  
perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat 
tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).

C. Kegiatan Akhir Pembelajaran
a) Penguatan materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan 

proses pembelajaran dan hasil diskusi. 
b) Mengadakan tanya jawab tentang akhlak terpuji : syukur, dermawan, tawakal, 

dan ikhlas.
c) Guru merefleksi nilai-nilai akhlak terpuji : syukur, dermawan, tawakal, dan 

ikhlas.
d) Menutup pelajaran dengan membaca salam, kafaratul majlis dan membaca 

hamdalah.

PENILAIAN

1. Skala Sikap

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi

No Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks Nilai Ketuntasan Skor

Maks

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P
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Aspek dan rubrik penilaian

1. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

2. Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

3. Kejelasan dan kerapian presentasi

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40.

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30.

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20.

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas dan  
tidak rapi, skor 10.

2. Kolom “Unjuk Kerja”

Kolom menyebutkan contoh akhlak terpuji : syukur, dermawan, tawakal, dan 
ikhlas. beserta alasannya.

Skor nilai :

a) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh peristiwa lengkap dengan 
alasannya, skor 2.

b) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh tanpa ada alasan , skor 1.

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
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       Skor maksimal
3. Kolom Pilihan Ganda dan Uraian.

a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10 x1 = 10)

b. Uraian: Rubrik Penilaian

NO RUBRIK PENILAIAN SKOR

1 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan macam-macam 
macam-macam akhlak terpuji., lengkap, dan sempurna, 
skor  6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian macam-
macam akhlak terpuji. kurang lengkap dan kurang 
sempurna, skor  3.

6

2 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian syukur. 
secara bahasa, lengkap, dan sempurna, skor  6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian  syukur 
secara bahasa kurang lengkap, skor  3.

6

3 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan syukur. secara istilah 
dengan benar, skor  10

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan syukur. secara istilah 
kurang lengkap, skor  5.

10

4 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian dermawan 
secara istilah dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian dermawan  
secara istilah kurang lengkap, skor 3.

6

5 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tawakal 
secara bahasa, lengkap, dan sempurna, skor  6

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian  tawakal 
secara bahasa kurang lengkap, skor 3.

6

6 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian  tawakal 
secara istilah, lengkap, dan sempurna, skor  6

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian  tawakal 
secara istilah kurang lengkap, skor 3.

6

7 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian  ikhlas 
secara istilah dengan lengkap dan sempurna, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat dapat menjelaskan pengertian  
ikhlas secara istilah kurang lengkap, skor 5.

10
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8 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan  tanda-tanda orang 
yang bersyukur dengan lengkap, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan  tanda-tanda orang 
yang bersyukur kurang lengkap, skor 5.

10

9 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan keutamaan dermawan  
dengan benar, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan keutamaan dermawan 
kurang lengkap , skor 5.

10

10 a. Jika  peserta  didik  dapat  menunjukkan contoh  tawakal 
dan ikhlas dengan benar , skor 10.

b. Jika  peserta  didik  dapat  menunjukkan contoh  tawakal 
dan ikhlas  kurang lengkap, skor 5.

10

Jml 80
Jmlh 
skor

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
            90

4. Tugas/Portofolio

Skor penilaian sebagai berikut :

a) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.

b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya  sedikit ada kekurangan, 
nilai 80.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Jumlah nilai rata- rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 
tugas x 50%.

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%.

Nilai akhir = nilai a + nilai b
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5. Soal  Uji Kompetensi :

I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, d atau e, di 
depan jawaban yang paling benar)

1. Pujian bagi orang yang memberikan kebaikan, atas kebaikannya tersebut, 
menurut Al Jauhari adalah pengertian ....

a. Syukur    b. Kufur c. Ibadah d. Amanah   e. Tawakal

2. Istilah syukur sering diartikan pada hal yang serba ....

a. Positif  b. Negatif  c. Baik  d. Guna   e. Enak

3. Lawan syukur adalah ....

a. Khianat  b. Kufur c. Maksiat  d. Jujur    e. Mujur

4. Yang bukan termasuh cara mensyukuri nikmat Allah adalah ....

a. Mensyukuri nikmat Allah dengan melalui hati

b. Mensyukuri nikmat Allah dengan melalui lisan 

c. Mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan 

d. Mensyukuri nikmat Allah dengan tingkah laku

e. a, b, c dan d  betul

5. Syarat dermawan adalah ....

a. Ikhlas

b. Tamak

c. Amanah

d. Kaya

e. Istiqāmah

6. Di antara tanda-tanda orang yangb bersyukur adalah ....

a.  Orang yang bersyukur akan menunjukan dalam bentuk ketaatan 
kepada Allah

b.  Orang yang bersyukur akan melaksanakan perintah Allah

c.  Orang yang syukur akan rela melaksanakan perintah Allah

d.  Orang yang bersyukur akan pasrah kepada Allah

e.  Orang yang bersyukur akan ridho apa yang di berikan Allah
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7. Keutamaan bagi orang yang dermawan adalah ....

a.  Jauh dari Allah, dekat dengan manusia

b.  Jauh dari manusia, dekat dengan Allah

c.  Jauh dari Allah, jauh dari manusia

d.  Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia

e.  Dekat dengan manusia, jauh dari Allah

8. Tawakal berasal dari bahasa arab dari kata kerja “Tawakala” yang berarti 
....

a.  Bersandar

b.  Berjalan

c.  Berlari

d. Berteduh

e.  Bersemayam

9. “Ikhlas ialah, membersihkan amal dari setiap noda”. Pengertian tersebut 
menurut .... 

a.  Abu Utsman

b.  Al-Harawi

c.  Syaikh Muhammad bin Shalih

d.  Izzuddin bin Abdissalam

e.  Yazid bin Abdul Qadir

10. Di antara macam akhlak terpuji adalah ....

a.  Syukur, dermawan tawakal dan ikhlas

b.  Dermawan, qana’ah, riya dan tawakal

c.  Syukur, bakhil, ikhlas dan ikhlas

d.  Dermawan, syukur, ujub dan qanaa’ah

e.  Ikhlas, syukur, ujub, riya dan tawakal
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II. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

1. Arti syukur secara bahasa adalah ..... (terima kasih)

2. Secara bahasa tawakal atau tawakkul (bahasa arab) berasal dari kata kerja 
“tawakala”,  yang artinya .... (bersandar atau berserah diri)

3. Suatu sikap mental seorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang 
bulat kepada Allah adalah pengertian .... (Tawakal)

4. Salah satu syarat berderma (memberikan sesuatu adalah .... (Ikhlas)

5. Menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari 
segala individu maupun duniawi, adalah pengertian .... (Ikhlas)

III. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!
1.  Sebutkan macam-macam akhlak terpuji !
2. Jelaskan pengertian syukur menurut Istilah !
3. Jelaskan pengertian kedermawanan !
4. Sebutkan keutamaan-keutamaan dermawan !
5. Berilah contoh tawakal dan ikhlas !

IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan akhlak terpuji: 
syukur, dermawan, tawakal, dan ikhlas  dengan mengisi kolom di bawah 
ini :

No.
Nama Surat + No. Ayat / 

Hadis Riwayat
Redaksi Ayat / Hadis

1.
2.
3.
4.
5.

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai akhlak terpuji : syukur, 
dermawan, tawakal, dan ikhlas  berikut ini dan berikan komentar!

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1.
2.
3
4
5
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6. Kunci jawaban: I. Penerapan. Kebijakan guru.

I. Pilihan ganda

1. A

2. C

3. B

4. E

5. A

              

II. Jawaban Singkat

1. Terima kasih

2. Bersandar atau berserah diri

3. Tawakal

4. Ikhlas

5. Ikhlas

III. Jawaban Uraian

1. Syukur, dermawan, tawakal, ikhlas

2. Menunjukkan adanya nikmat Allah  pada dirinya. Dengan melalui lisan, 
yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi 
nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada 
Allah. Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada 
Allah.

3.  Kedermawanan adalah akhlak terpuji lagi mulia. Ia merupakan himpunan 
dari kebaikan, kemurahan, kekayaan  jiwa, dan keutamaan

4.  Pertama, menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT., Kedua, dekat 
dengan Allah, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Ketiga, akan 
mengantarkannya masuk surga. Keempat, Allah akan memberikan pahala 
dan mengganti harta yang ia dermakan dengan yang lebih baik dan lebih 
banyak. Kelima, menjadikannya sehat lahir dan batin. Keenam, Allah 
SWT. akan menutupi aib-aibnya.
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5.  Contoh Tawakal : Seseorang yang meletakkan sepeda di muka rumah, 
setelah diku nci rapat, barulah ia berkarena. Pada zaman Rasulullah 
saw ada seorang sahabat yang meninggalkan untanya tanpa diikat lebih 
dahulu. Ketika ditanya, mengapa tidak diikat, ia menjawab, “Saya telah 
benar-benar berkarena kepada Allah”. Nabi saw yang tidak membenarkan 
jawaban tersebut berkata, “Ikatlah dan setelah itu bolehlah engkau 
berkarena.”

Contoh Ikhlas : Dikisahkan ada seorang ‘alim yang selalu salat di shaf 
paling depan. Suatu hari ia datang terlambat, maka ia mendapat salat di shaf 
kedua. Di dalam benaknya terbersit rasa malu kepada para jama’ah lain 
yang melihatnya. Maka pada saat itulah, ia menyadari bahwa sebenarnya 
kesenangan dan ketenangan hatinya ketika salat di shaf pertama pada hari-hari 
sebelumnya disebabkan karena ingin dilihat orang lain.

IV. Tugas. (Kebijakan guru)

PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:

a.  Membuat kliping tentang akhlak terpuji 

b.  Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berkaitan dengan  akhlak 
terpuji : syukur, dermawan, tawakal, dan ikhlas.

(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang berhasil 
dalam pengayaan).

REMEDIAL

Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugan untuk 
menyusun pertanyaaan dan menanyakan jawaban kepada teman sebaya, setelah 
menemukan jawaban dari teman sebaya, diberikan kesempatan untuk bertanya jawab 
dengan guru tentang materi “akhlak terpuji : syukur, dermawan, tawakal, dan ikhlas”. 
Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat poin 5) dengan soal yang sejenis. 
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Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 
anatara peserta didik dan guru, 

INTERAKSI GURU 
DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Uji Kompetensi” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga 
dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Hari/Tanggal Obyek Penilaian Nilai Paraf
Guru Orang Tua
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AKHLAK TERCELA3
KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya

2.  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3.   Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

1.3. Menghayati kewajiban menghindari perilaku serakah, ṭama’, bakhil, dan isrāf/
Tabżīr

2.3. Menghindari perilaku serakah, ṭama’, bakhil, dan isrāf/Tabżīr

3.3. Menganalisis perilaku serakah, ṭama’, bakhil, dan isrāf/Tabżīr dan cara 
menghindarinya

4.2. Mempresentasikan bahaya  serakah, tamak, bakhil, dan isrāf/Tabżīr dan cara 
menghindarinya
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INDIKATOR DAN TUJUAN

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan  pengertian  serakah, 

ṭama’, bakhil, dan isrāf/Tabżīr

2. Menunjukkan contoh prilaku serakah, 
ṭama’, bakhil, dan isrāf/Tabżīr

3. Menghindari perilaku serakah, ṭama’, 
bakhil, dan isrāf/Tabżīr

4. Menjelaskan bahaya  serakah, tamak, 
bakhil, dan isrāf/Tabżīr dan cara 
menghindarinya

Setelah mengamati, menanya, mengek-
splorasi, mengasosiasi dan mengko-
munikasikan peserta didik mampu 
menjelaskan pengertian dan bahaya se-
rakah, ṭama’, bakhil, dan isrāf/Tabżīr, 
mengidentifiakasi contoh serakah, ṭama’, 
bakhil, dan isrāf/Tabżīr, dan cara meng-
hindarinya 

MATERI

AKHLAK TERCELA

1. SERAKAH

Secara bahasa serakah berarti selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. 
Sedangkan menurut istilah serakah adalah  suatu perbuatan seseorang tidak pernah 
merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sehingga terdorong menghalalkan segala 
cara untuk menambah apa yang dimilikinya. Orang serakah tidak pernah merasa 
cukup dengan apa yang dimilikinya. Dia selalu merasa kurang. Meskipun dia 
mempunyai uang, kedudukan, dan banyak kelebihan yang dimiliki, dia tetap merasa 
kurang. Akhirnya, dengan keserakahannya dia selalu berusaha mendapatkan apa 
yang dimiliki orang lain. Bagaimanapun caranya dia berusaha menempuhnya. 
Manusia memiliki sifat serakah dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang 
sudah dimilikinya. Serakah akan berakhir bila manusia sudah masuk dalam liang 
kubur.

Adapun ciri-ciri orang serakah, antara lain tidak mau berbagi atau pelit, selalu 
menginginkan bagian paling banyak, rakus terhadap dunia, tidak peduli terhadap 
kepentingan dan penderitaan orang lain.

Sifat serakah muncul karena terlalu cinta dunia dan memiliki angan-angan 
yang panjang hingga terlalu memikirkan nasib anak keturunannya. Keinginan 
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satu telah tercapai namun masih menginginkan terus yang lebih besar dari yang 
didapatkan. Keinginannya terhadap duniawi tidak pernah berhenti. Ia menganggap 
bahwa kekayaannya akan mengekalkan hidupnya. Padahal hidup di dunia itu 
terbatas. Semua yang difikirkan ditujukan untuk kesenangan di dunia. Tidak sadar 
bahwa dunia akan berakir dan berganti alam akhirat. Di alam akhirat kelak, tidak 
ada gunanya lagi harta kekayaan yang ditumpuk selama di dunia, bahkan akan 
menambah kesengsaraan karena beratnya hisab/perhitungan amal dan kekayaan 
oleh Allah. Setiap kekayaan yang dianugrahkan oleh Allah kepadanya, akan 
diminta pertanggungjawaban dan ditanyakan; dari mana kekayaannya dulu di 
dapatkan dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Jika ia bisa menjawab dengan baik 
dan benar, maka selamatlah ia, dan jika tidak bisa mempertangungjawabkan maka 
kekayaannya akan melemparkan ia ke dalam neraka. 

Jika pemahaman seperti ini masuk dalam keyakinan diri seseorang, maka orang 
tersebut tidak akan serakah. Ia akan hati-hati dalam bekerja untuk mendapatkan 
harta, dan tidak sembarangan dalam membelajakannya. Takut kalau kekayaannya 
justru menjadi fitnah kelak di akhirat. 

 Cara menghindari Serakah

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari sifat serakah, 
diantaranya;

- Memantapkan keyakinan bahwa hidup di dunia ini tidak kekal, tapi terbatas 
dan singkat, dan hidup yang sesungguhnya adalah hidup di akhirat yang kekal.

- Memantapkan keyakinan bahwa semua harta kekayaan akan diminta 
pertanggungjawaban kelak di akhirat.  

- Membiasakan diri mensyukuri setiap karunia dari Allah SWT., dengan cara 
mengunakannya untuk hal yang diridloi Allah SWT.  

- Menanamkan dalam hati sifat qonaah, menerima pemberian Allah.

- Tidak membanding-bandingkan nikmat yang dimiliki orang lain dengan diri 
sendiri

- Mengingat azab Allah SWT., bagi orang yang memiliki sifat serakah

- Tidak melupakan kehidupan akhirat yang lebih kekal atau abadi
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2. TAMAK

a. Pengertian Tamak

Tamak adalah mengharapkan apa yang dipunyai orang lain dengan tanpa 
hak. Orang tamak selalu mengharap pemberian orang lain, dengan tanpa 
alasan. Jika mengharap sesuatu dari orang lain karena ada alasan yang benar, 
misalnya mengharap upah dari transaksi sewa, jasa, jual beli dan sebagainya 
maka bukan termasuk sikap tamak. Sikap seperti ini didorong oleh perasaan 
tidak puas terhadap apa yang dimiliki. Tidak yakin bahwa semua sudah diatur 
dengan qodā’ dan takdir Allah SWT. Sehingga harapannya digantungkan 
kepada orang lain bukan kepada Allah SWT. Orang yang tamak selalu merasa 
bahwa harta kekayaan yang dimilikinya selalu kurang dan tidak mau bersyukur 
kepada Allah SWT. 

Orang yang tamak tidak pernah hidup dengan puas, damai dan tentram. 
Ia selalu gelisah karena dipermainkan oleh keinginan-keingianan yang tidak 
pernah putus. Akibatnya hidupnya diperbudak oleh keinginan dunia sehimgga 
menjadi hina dan dipandang rendah oleh masyarakat.

Sikap tamak juga muncul karena tidak merasa puas terhadap apa yang 
ada, dan tidak bisa menerima terhadap kesederhanaan dalam makan, minum 
dan berpakaian. Keinginannya terlalu tinggi dari kemampuannya. Sehingga 
mendorong sikap mengharap pemberian orang lain, meminta, bahkan 
merendahkan diri dihadapan orang kaya demi mendapatkan sesuatu. Tidak 
mau berusaha dan bekerja dengan optimal, lebih suka berpangku tangan. 

b. Cara menghindar dari sifat tamak 

Pada dasarnya manusia memiliki sifat tidak puas. Karena itu mudah 
bersikap tamak. Agar terhindar dari sikap tamak, maka perlu melakukan hal-
hal sebagai berikut ; 

1. Bersikap sederhana dalam kehehidupan, berpakain, makan dan minum. 
Orang yang bermewa-mewah dalam hidup maka akan besar pengeluaran. 
Orang yang pengeluarannya besar maka sulit bersikap qanaah. Hal ini 
akan mendorong bersikap mengharap apa yang dipunyai orang lain. 

2. Memantapkan keyakinan bahwa rizki yang ditakdirkan Allah pasti akan 
sampai pada dirinya sekalipun tidak serakah.

3. Menyadari bahwa pada sikap qana'ah terdapat kemulaaan dan harga diri, 
dan pada sikap tamak dan serakah menimbulkan kehinaan di mata orang 
laian. 
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4. Banyak merenungkan keburukan prilaku orang-orang yang tamak dan 
serakah, serta merenungkan cerita kebaikan prilaku para wali dan para 
nabi yang mulia itu. Kemudian menentukan pilihan, kepada siapakah kita 
akan meneladani. Sehingga dengan demikian kita akan merasa ringan 
bersikap sederhana dan menerima apa yang dimiliki. Tidak menginginkan 
apa yang ada pada orang lain.

5. Dalam urusan dunia, memandang orang yang lebih rendah, dan memandang 
kepada oang yang lebih tinggi dalam urusan akhirat.  

3. BAKHIL

a. Pengertian Bakhil

Bakhil menurut terjemah dari bahasa arab bukhl yang secara bahasa berarti 
menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah bakhil adalah perbuatan seseorang 
menahan/tidak memberikan  sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada 
orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan menurut 
adat. Orang yang tidak mau membayar zakat, tidak memberi nafakah kepada 
keluarga disebut bakhil, karena secara agama zakat dan nafakah adalah wajib. 
Demikian juga orang kaya raya yang member nafkah yang sedikit kepada 
keluarganya, atau barang yang jelek menurut masyarakat termasuk oaring 
bakhil.

Prilaku bakhil seperti ini muncul karena terlalu cinta kepada dunia. Ia 
meyakini harta bendanyalah yang akan menyelamatkan di dunia maupun di 
akhirat. Padahal harta yang sesungguhnya adalah harta yang ia sedekahkan 
kepada orang lain. Harta yang hanya dinikmati sendiri akan lenyap seiring 
dengan hilangnya kenikmatan di dunia. Sedangkan harta yang disedekahkan 
akan kekal nikmatnya kelak di akhirat. 

Orang bakhil merasa sayang terhadap hartanya untuk diberikan kepada 
orang lain, apalagi berkorban demi kebahagiaan orang lain. Orang bakhil 
kadang keterlaluan, hingga kikir terhadap keperluan dirinya sendiri, hawatir 
hartanya berkurang. Karena itu sungguh buruk di mata masyarakat prilaku 
orang kikir, sehingga dijauhi masyarakat. 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa bakhil disebakan karena cinta 
dunia, sedangkan cinta dunia disebkan karena dua hal, yaitu; mencintai 
kesenangan dunia, dan merasa senang terhadap harta di tangannya. Maka cara 
menghindari sikap bakhil dengan cara antara lain:
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- Sabar terhadap sikap sederhana

- Menerima terhadap apa yang dimiliki.

- Banyak mengingat mati, agar tidak terlalu panjang angan-angannya.

- Merenungkan terhadap orang-orang kaya yang meninggal, ternyata harta 
kekayaannya tidak dibawa namun ditinggal begitu saja dan dinikmati ahli 
warisnya yang belum tentu mengingatnya lagi. 

- Merenungkan betapa buruknya prilaku orang-orang yang baklhil di sekitar 
kita.

- Merenungkan hadis yang mengecam prilaku bakhil dan memuji-muji 
prilaku dermawan. 

- Menghayati bahwa maksud dan tujuan harta adalah untuk memenuhi 
sekedar kebutuhan hidupnya, sisanya adalah untuk simpanan dirinya 
kelak di akhirat dengan cara disedekahkan.

Dengan memperhatikan sikap seperti ini, maka akan mudah bersikap 
dermawan sehingga terhindar dari sikap bakhil. 

c Akibat Bakhil

Bakhil tidak hanya mendatangkan kerugian di dunia semata, namun di 
akhirat pun orang bakhil akan mendapat azab karena kebakhilannyan tersebut. 
Di antara akibat yang ditimbulkan oleh bakhil adalah :

1.  Akan sulit mendapatkan kebahagiaan.

2.  Hina di hadapan orang lain.

3.  Orang yang bakhil akan tersiksa jiwanya, karena selalu memikirkan 
bagaimana cara agar hartanya bertambah.

4.  Hartanya tidak bermanfaat karena hanya ditumpuk saja. Bahkan orang 
yang sangat bakhil tidak mau hartanya berkurang sedikitpun, walau 
sekedar memenuhi kebutuhannya sendiri.

5.  Pada hari kiamat kelak, harta yang ditumpuknya akan dikalungkan di 
lehernya sebagai balasan atas kebakhilannya.

6.  Harta yang ditumpuknya tidak bermanfaat sama sekali dihadapan Allah, 
melainkan hanya akan mendatangkan kerugian baginya.

7.  Kehancuran yang disebabkan peperangan sesama manusia, sebagai mana 
yang telah menimpa umat-umat terdahulu.
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4. ISRĀF

a. Pengertian Isrāf

Al Isrāf adalah adalah lebih dari tujuan. Dari fi’il asrafa – isrāfan. As-saraf 
isim (maṣdar) darinya juga. “asrafa fi mālihi” artinya bersegera (mengeluarkan 
harta) tanpa tujuan. Dan asal makna dari kata ini menunjukkan pada sikap 
melebihi batas dan sembrono dalam melakukan sesuatu. Beberapa pendapat 
tentang pengertian isrāf adalah sebagai berikut:

- membelanjakan/memberikan sesuatu untuk hal yang tidak selayaknya 
sebagai tambahan atas apa yang selayaknya. 

- membelanjakan harta yang banyak untuk tujuan yang sangat sedikit. 

- melebihi batasan dalam pembelanjaan harta. 

- seseorang memakan harta yang tidak halal baginya atau memakan yang 
halal baginya melebihi batas dan melebihi kadar kebutuhan. 

- Sebagian pendapat menyatakan, artinya melebihi kuantitas yang normal, 
karena tidak memahami batasan kuantitas yang menjadi haknya

Dengan demikian pengertian isrāf adalah tindakan seseorang yang 
melampauhi batas yang telah ditentukan oleh syariat. Orang yang membasuh 
wajah ketika berwudlu melebihi tiga basuhan berarti termasuk isrāf/berlebihan, 
karena ketentuan yang disunatkan hanya tiga basuhan yang merata. Namun 
pengertian isrāf biasanya sering digunakan dalam hal membelanjakan harta, 
bukan pada masalah ibadah. Misalkan membelanjakan harta untuk makan, 
minum, pakaian dan berkendara yang berlebihan melebihi batas kewajaran 
dan kepatutan. Pada kehidupan modern, sifat melampaui batas (berlebihan) itu 
mengancam masa depan umat manusia, terutama kalangan generasi mudanya. 
Nabi Muhammad saw, bersabda yang artinya “Binasalah orang-orang yang 
melampaui batas (berlebihan) (HR.Muslim)

5. TABŻĪR

a. Pengertian Tabżīr

At-Tabżīr artinya pemecah-belahan, sebagai maṣdar dari bażara– tabżīran. 
Makna aslinya, melempar bibit. Kata ini juga dipakai untuk mengatakan segala 
bentuk penyia-nyiaan harta. “bażara mālahu” artinya ia merusak hartanya 
atau membelanjakannya secara berlebihan. Juga dipakai untuk menyebutkan 



67Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

segala bentuk pemecah-belahan harta dan perusakan harta, maka ia dikatakan 
“bażarahu”. Al-mubadzir, artinya orang yang berlebih-lebihan dalam 
membelanjakan harta. Dan asal makna dari kata ini menunjukkan pada sikap 
perusakan terhadap sesuatu dan pemecah-belahan terhadapnya.

Sedangkan pengertian Tabżīr adalah membelanjakan harta tidak sesuai 
dengan hak (peruntukan) harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan 
syariat. Dengan demikian semua bentuk penggunaan harta untuk perbuatan 
haram atau makruh menurut syariat adalah perbuatan Tabżīr. Orang yang 
melakukannya disebut mubadzir. Contoh membeli alat untuk melakukan 
kejahatan, atau membelajakan harta untuk sesuatu yang sama sekali tidak 
ada manfaatnya secara agama, maka termasuk mubadzir. Dengan demikian, 
bukanlah termasuk perbuatan Tabżīr tindakan membelanjakan harta sebanyak 
apapun jumlahnya untuk kebaikan yang disyariatkan agama.  

Pendapat lain menyatakan bahwa Tabżīr adalah membagi-bagikan harta 
dalam bentuk yang termasuk berlebih-lebihan. Dengan pengertian ini berarti 
perbuatan isrāf adalah termasuk Tabżīr. 

Dalam bahasa Indonesia Tabżīr biasanya diartikan boros yaitu suatu 
perbuatan yang dilakukan seorang dengan cara berlebih-lebihan atau 
menghambur-hamburkan sesuatu karena kesenangan atau kenikmatan sesaat. 
Perbuatan mubaẓir termasuk sangat tercela, sehinga digambarkan oleh al-
Qur’an sebagai saudara syetan, karena ada kesamaan sifat dengan sifat syetan 
yang selalu melakukan bertentangan dengan aturan syariat. Orang yang 
mubaẓir membelanjakan sesuatu tidak sesuai dengan aturan syariat.  

b.  Bentuk dan Contoh-contoh Perbuatan Tabżīr

Bentuk perbuatan Tabżīr diantaranya: Menghambur-hamburkan harta 
kekayaan. Allah SWT. menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudara 
syetan. Di dunia mereka tergoda syetan sedangkan di akhirat masuk neraka.

Allah SWT. juga menjelaskan bahwa syetan itu sangat ingkar kepada Allah 
artinya membangkang atas apa yang diperintahkan dan menggoda manusia 
untuk melakukan perbuatan yang keji dan munkar.

Persamaan syetan dengan pemboros adalah sama-sama ingkar terhadap 
ni’mat Allah SWT. Apabila seseorang yang menggunakan nikmat yang 
diberikan Allah SWT. kepada-Nya untuk dihambur-hamburkan contoh adat 
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kebiasaan Bangsa Arab pada masa Jahiliyah, mereka gemar menumpuk-
numpuk harta untuk berfoya-foya, sesuka hari mereka dengan melampiaskan 
hawa nafsu untuk menuruti bisikan syaetan yang menyesatkan. Sedangkan 
contoh lain: orang-orang musyrik menggunakan harta kekayaannya untuk 
memerangi kaum muslimin menghalangi tersebarnya agama Islam, sehingga 
hidupnya menjadi sengsara.

PROSES PEMBELAJARAN

A. Pendahuluan

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan akhlak tercela :  serakah, ṭama’,  bakhil, dan isrāf/Tabżīr. 

6 Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang 
termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems 
family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; 
dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu 
kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta 
didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan 
secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

B. Pelaksanaan

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar beserta perenungannya  
yang ada pada kolom “Ayo Renungkan”.
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2) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya 
tentang gambar beserta perenungannya.

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
pencermatannya peserta didik.

4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang 
ada di kolom “Ayo Mengamati”.

5) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.

6) Guru memberikan penjelaskan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab seputar akhlak tercela : serakah, ṭama’,  
bakhil, dan isrāf/Tabżīr. 

8) Peserta didik menyimak penyampaian cerita/kisah dari guru melalui bantuan 
gambar atau tayangan visual/film tentang akhlak tercela : serakah, ṭama’,  
bakhil, dan isrāf/Tabżīr.

9) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

11) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang 
materi tersebut.

12) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut.

13) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

14) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru :

a. Membimbing peserta didik untuk mengisi lembar ceklist dan membuat 
contoh ketentuan akhlak tercela : serakah, ṭama’, bakhil, dan isrāf/Tabżīr.

b. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

c.   Membimbing  peserta  didik  untuk  mengamati  dirinya  sendiri  tentang  
perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat 
tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).
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C. Kegiatan akhir pembelajaran

a) Penguatan  materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan 
proses pembelajaran dan hasil diskusi. 

b) Mengadakan tanya jawab tentang akhlak tercela : serakah, ṭama’, bakhil, dan 
isrāf/Tabżīr.

c) Guru merefleksi nilai-nilai akhlak tercela : serakah, ṭama’, bakhil, dan isrāf/
Tabżīr.

d) Menutup pelajaran dengan membaca salam, kaffāratul al-majlis dan membaca 
ḥamdalah.

PENILAIAN

1. Skala Sikap

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi

No Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks Nilai Ketuntasan Skor

Maks

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian

1. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

2. Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.
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3. Kejelasan dan kerapian presentasi

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40.

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30.

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20.

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas dan  
tidak rapi, skor 10.

2. Kolom “Unjuk Kerja”

Kolom menyebutkan contoh akhlak tercela : serakah, ṭama’, bakhil, dan isrāf/
Tabżīr beserta alasannya.

Skor nilai :

a) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh peristiwa lengkap dengan 
alasannya, skor 2.

b) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh tanpa ada alasan, skor 1.

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
      Skor maksimal

3. Kolom Pilihan Ganda dan Uraian.

a.  Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10 x1 = 10)

b.  Uraian: Rubrik Penilaian

NO RUBRIK PENILAIAN SKOR

1 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan macam-macam 
macam-macam akhlak tercela., lengkap, dan sempurna, 
skor  6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian macam-
macam akhlak tercela. kurang lengkap dan kurang 
sempurna, skor  3.

10

2 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian serakah 
secara bahasa, lengkap, dan sempurna, skor  6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian serakah 
secara bahasa kurang lengkap, skor  3.

6
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3 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian serakah 
secara istilah dengan benar, skor  10

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian serakah 
secara istilah kurang lengkap, skor  5.

6

4 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tamak  
secara istilah dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tamak   
secara istilah kurang lengkap, skor 3.

6

5 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian bakhil 
secara istilah , lengkap, dan sempurna, skor  6

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian bakhil 
secara istilah kurang lengkap, skor 3.

6

6 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian Isrāf 
secara istilah, lengkap, dan sempurna, skor  6

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian Isrāf 
secara istilah kurang lengkap, skor 3.

6

7 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian Tabżīr 
secara istilah dengan lengkap dan sempurna, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat dapat menjelaskan pengertian  
Tabżīr secara istilah kurang lengkap, skor 5.

10

8 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan cara menghindari 
sifat serakah dengan lengkap, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan cara menghindari 
sifat serakah kurang lengkap, skor 5.

10

9 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang 
tamak  dengan benar, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang 
tamak kurang lengkap , skor 5.

10

10 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan akibat yang 
ditimbulkan sifat bakhil dengan benar , skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan akibat yang 
ditimbulkan sifat bakhil  kurang lengkap, skor 5.

10

Jml 80 Jmlh skor

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
      90
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4. Tugas/Portofolio

Skor penilaian sebagai berikut :

a) Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu  yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.

b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya  sedikit ada kekurangan, 
nilai 80.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Jumlah nilai rata- rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 
tugas x 50%.

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

5. Soal Uji Kompetensi :

I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, d atau e, di 
depan jawaban yang paling benar)

1. Menurut Muajim al-Lughotul Arabiyah Isrāf artinya ...

a.  Bersuka ria

b.  Bersuka duka

c.  Senang-senang

d.  Gembira

e.  Berduka

2. ”Orang yang mengerjakan qiyamul lail semalam suntuk, sehingga diakhir 
malam dia mengantuk, lalu sekolah dalam proses pembelajaran tertidur 
dan tidak mengikuti proses pembelajaran di kelas contoh perbuatan ...

a.  Isrāf

b.  Fitnah

c.  Dzolim

d.  Tabżīr

e.  Kianat
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3. Imam Asy-Syāṭibi berpendapat bahwa bahaya berlebihan bekasnya dapat ...

a.  Menghilangkan keteguhan dan kesimbangan yang dituntut agama

b.  Dapat teguh dalam menunut agama

c.  Sukses dalam menjalan agama Islam

d.  Ingkar agama

e.  Dholim dalam menjalan ajaran Islam

4.  Orang yang selalu melaksanakan perilaku Isrāf ...

a.  Akan lupa dengan sang pencipta

b.  Akan ingat dengan sang pencipta

c.  Selalu dzikir

d.  Selalu berbuat baik

e.  Selalu melampaui batas

5.  Menurut terminologi Tabżīr adalah ...

a.  Suatu perbuatan yang dilakukan seorang dengan cara berlebih-lebihan

b.  Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukaria

c.  Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kikir

d.  Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kianat

e.  Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sabar dan tawakal

6.  Bentuk perbuatan Tabżīr diantaranya ...

a.  Menghambur-hamburkan harta kekayaan

b.  Hemat pangkal kaya

c.  Menghambur-hamburkan adalah temannya setan

d.  Menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan

e.  Menghambur-hamburkan demi kenikmatan

7.  Nilai negatif akibat perbuatan Tabżīr seperti ...

a.  Pamer kekayaan

b.  Berhati tawakal

c.  Selalu qanaah

d.  Selalu memenuhi janji

e.  Selalu taqwa dimana berada

8.  Berikut ini yang bukan termasuk akhlak tercela yang berhubungan dngan 
lisan adalah ....
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a. Isrāf  b. Tabżīr c. Namimah  d. Fitnah e. Ghibah

9.  Suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan 
disebut ....

a. Isrāf  b. Tabżīr c. Namimah  d. Fitnah e. Ghibah

10. Imam Asy-Syāṭibi berpendapat bahwa bahaya berlebihan adalah

a. Dapat menghilangkan keteguhan hati kepada agama

b. Dapat meneguhkan hati

c. Dapat menyeimbangkan dunia akhirat

d. Dapat dipercaya

e. Dapat berperilaku baik

II. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

1.  Orang yang selalu melaksanakan perilaku Isrāf ....

2. Reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang 
membahayakan, menghancurkan atau menyakitkan disebut ....

3.  Prasangka baik seorang hamba kepada Rabbnya disaat rasa takut lebih 
mendominasi disebut ....

4.  Seseorang yang terlanjur melakukan dosa kemudian bertobat darinya 
maka dia adalah ....

5.  Seorang mukallaf melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Dia 
tidak berharap pengagungan dan penghormatan manusia, dan tidak pula 
berharap manfaat dan menolak bahaya disebut ....

6.  Ada seorang ‘alim yang selalu salat di shaf paling depan. Suatu hari 
ia datang terlambat, maka ia mendapat salat di shaf kedua. Di dalam 
benaknya terbersit rasa malu kepada para jama’ah lain yang melihatnya, 
sikap tersebut adalah contoh ....

7.  Seseorang bermaksud untuk taqarrub kepada selain Allah dalam ibadahnya, 
dan untuk mendapat sanjungan dari orang lain disebut ....

8.  Seseorang yang meletakkan sepeda di muka rumah, setelah dikunci rapat, 
barulah ia bertawakal disebut contoh ....

9.   Allah SWT. menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudara ....

10. Persamaan syetan dengan pemboros adalah  ....
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III. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!

1. Apa pengertian serakah ?

2. Bagaimana cara menghindari tamak ?

3. Apa pengertian bakhil ?

4. Jelaskan pengertian Isrāf.?

5. Kenapa kita harus mengetahui tama, isrāf, Tabżīr?

IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan akhlak tercela:  
serakah, ṭama’, bakhil, dan isrāf/Tabżīr dengan mengisi kolom di bawah 
ini :

No.
Nama Surat + No. Ayat / 

Hadis Riwayat
Redaksi Ayat / Hadis

1.
2.
3.
4.
5.

2.  Setelah kalian memahami uraian mengenai akhlak tercela: serakah, ṭama’,  
bakhil, dan isrāf/Tabżīr berikut ini dan berikan komentar!

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1.
2.
3
4
5

6. Kunci jawaban: I. Penerapan. Kebijakan guru.

I. Pilihan ganda
1.  
2.   A
3.   E
4.   A
5.   A
6.   A
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7.   A
8.   B
9.   A
10. A

II. Jawaban Singkat
1. 
2.  
3.  
4.  
5.  

III. Jawaban Uraian

1. Serakah adalah suatu perbuatan seseorang yang tidak pernah merasa 
cukup dengan apa yang dimiliki

2. Dengan cara menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas segala rizeki 
yang telah diberikan-Nya, menghindari sifat egois, dan menumbuhkan 
sifat kedemawanan

3. Bakhil adalah perbuatan seseorang menahan sesuatu yang wajib dan 
tamak atau rakus terhadap apa yang menjadi milik orang lain.

4.  Isrāf adalah melampau batas (berlebihan) dapat diartikan suatu tindakan 
yang dilakukan seseorang diluar kewajaran atau kepatutan.

5. Kebijakan guru

IV. Tugas. (Kebijakan guru)

PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:

a.   Membuat kliping tentang kenakalan remaja dan menganalisis 

b.   Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berkaitan dengan  akhlak 
tercela :  serakah, ṭama’,  bakhil, dan isrāf/Tabżīr.

(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang berhasil 
dalam pengayaan).
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REMEDIAL

Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugan untuk 
menyusun pertanyaaan dan menanyakan jawaban kepada teman sebaya, setelah 
menemukan jawaban dari teman sebaya, diberikan kesempatan untuk bertanya jawab 
dengan guru tentang materi “akhlak tercela :  serakah, ṭama’,  bakhil, dan isrāf/Tabżīr”  
Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat poin 5) dengan soal yang sejenis. 
Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 
anatara peserta didik dan guru, 

INTERAKSI GURU 
DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Uji Kompetensi” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga 
dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Hari/Tanggal Obyek Penilaian Nilai Paraf
Guru Orang Tua
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KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2.  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3.   Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

1.4. Menghayati nilai-nilai adab dalam menuntut ilmu, musyawarah dan salam

2.4. Membiasakan akhlak mulia dalam  menuntut ilmu, ketika musyawarah dan 
membudayakan salam

3.4. Memahami adab menuntut ilmu, adab musyawarah dan adab salam

4.3. Mempraktikan contoh adab menuntut ilmu, adab musyawarah dan tata cara salam

ADAB DALAM ISLAM4



80 Akhlak Kurikulum 2013

INDIKATOR DAN TUJUAN

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
1.  Menjelaskan pengertian adab menun-

tut ilmu, adab musyawarah dan tata 
cara salam

2. Menjelaskan adab menuntut ilmu
3. Mmenjelaskan adab musyawarah
4. Menjelaskan tata cara salam 
5. Mencontohkan adab menuntut ilmu
6. Mencontohkan adab musyawarah
7. Mencontohkan tata cara salam
8. Membiasakan akhlak mulia dalam 

menuntut il;mu, ketika musyawarah 
dan membudayakan salam

Setelah mengamati, menanya, mengek-
splorasi, mengasosiasi dan mengkomuni-
kasikan peserta didik mampu menjelaskan 
adab menuntut ilmu, adab musyawarah 
dan tata cara salam, memberikan contoh 
dan membiasakan akhlak mulia dalam 
menuntut ilmu, ketika musyawarah dan 
membudayakan salam 

MATERI

ADAB DALAM ISLAM

A. ADAB MENUNTUT ILMU 

Adab Menuntut Ilmu

Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan manusia baik di dunia 
maupun untuk kehidupan di akhirat kelak. Hidup menjadi lebih mudah dengan 
ilmu pengetahuan. Barang siapa menginginkan kebaikan di dunia maka harus 
dengan menggunakan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan 
di akhirat kelak juga harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan 
kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat kelak maka juga harus dengan ilmu. 
Orang yang berilmu hidupnya lebih bahagia dan sejahtera dibanding dengan 
orang yang tidak berilmu. Perhatikanlah orang-orang di sekitar kita. Akan kita 
dapati perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. 
Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu pengetahuan 
dengan beberapa derajat. 

Ilmu yang bagaimana yang dapat mengangkat derajat seseorang menjadi 
lebih tinggi? Adalah semua ilmu pengetahua yang mengandung kemanfaatan dan 
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keberkahan. Yaitu semua ilmu yang oleh para ulama memenuhi beberapa kriteria, 
yaitu; 1) semua ilmu yang dengan ilmu itu menjadikan seseorang semakin takut 
kepada Allah sehingga dekat dengan Allah, 2) menyebabkan semakin mencitai 
akhirat dari pada sekedar kesenangan duniawi, 3) menyebabkan semakin memahami 
model tipu daya syetan, 4) semua ilmu yang menyebabkan seseorang semakin 
mengerti kekurangan dirinya, dan 5) yang menyebabkan semakin tawadlu’ tidak 
justru semakin sombong dengan ilmunya itu. 

Ilmu yang seperti inilah yang dapat mengangkat derajat seseorang baik di 
mata manusia maupun di sisi Allah SWT.. Ilmu yang tidak disertai dengan sifat-
sifat tersebut di atas justru menyebabkan seseorang yang berilmu menjadi semakin 
jauh dari Allah, terhina dimata manusia, direndahkan dan semakin menderita. Kita 
saksikan banyak orang-orang pintar yang karena kepintarannya malah masuk 
penjara, dihujat-hujat, dan hidupnya tidak tenang. 

Oleh karena itu, agar ilmu menjadi manfaat dan berkah maka ketika proses 
mencari ilmu harus menggunakan tata krama. Baik tata krama yang berkaitan 
dengan dirinya sendiri, berhubungan dengan aktifitas ketika belajar maupun 
berkaitan dengan sikapnya kepada guru. 

Adab pelajar berkaitan dengan sikap terhadap diri sendiri :

1) Hendaknya membersihkan hati dari kotoran jiwa; riya’, dengki, sombong, 
dendam, dan sifat buruk lainnya sehingga hati menjadi bersih dan mudah 
menerima ilmu yang manfaat.

2) Memperbaiki niat yang baik, yaitu meniatkan karena Allah SWT., untuk 
menghidupkan syariat Islam, menghilangkan kebodohan, bukan diniatkan 
untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia, mencari kekayaan. 

3) Tidak menunda-nunda tugas mencari ilmu 

4) Menerima kondisi yang sederhana dalam makan, minum dan berpakaian.

5) Mengatur waktu sehari-hari khususnya untuk belajar, dengan cara membuat 
jadwal kegiatan dan mentaati jadwal yang dibuatnya, kemudian bersedia 
mengganti waktu belajar yang hilang. 

6) Sedikit makan dan minum, dengan menghindari makan terlalu kenyang.

7) Berhati-hati dalam makan dan minum, dengan memastikan bahwa yang 
dimakan dan diminum adalah barang halal yang murni.

8) Sedikit tidur, selama tidak menimbulkan maḍarat. Tidak boleh lebih dari 8 jam 
dalama sehari semalam.
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9) Menghindari salah pergaulan, terutama pergaulan lawan jenis. Bergaullah 
dengan orang yang tepat; shaleh, kuat beragama, berakhlak, cerdas,dan yang 
mau mengingatkan jika salah. 

Adapun adab tata krama pelajar berkaitan sikapnya terhadap guru adalah 
sebagai berikut: 

1) Hendaknya  memilih guru yang berakhlak karimah.

2) Mentaati perintah guru

3) Memandang guru dengan pandangan mengagungkan dan tidak memanggil 
namanya kecuali disertai dengan sapaan yang memulyakan; misalnya  Bapak, 
Pak Guru/ Bu guru, Ibu, Tuan dan sebagainya.

4) Memenuhi hak guru dengan senantiasa mendoakannya baik semasa hidupnya 
maupun setelah mati.

5) Hendaknya sabar terhadap perlakuan guru yang tidak sesuai dengan keinginan, 
dan menghindari buruk sangka kepadanya.

6) Tidak masuk ruangan guru kecuali dengan izin. Jika guru tida member izin 
maka tidak memaksanya.

7) Duduk di depan guru dengan tenang, tidak menoleh ke kanan kiri, atau 
memandang ke sana kemari tampa alasan penting.

8) Menjaga perasaan guru, jangan sampai mengecewakan guru.

Sedangkan ketika mengikuti proses belajar perhatikan tata krama berikut ini; 

1) Ketika berangkat sekolah jangan lupa berpamitan orang tua: jabat tangan 
orang tua, cium kedua tangan, ucapkan salam dan mintalah do’a restu. 

2) Berjalan dengan tenang, hindari tengok kanan-kiri, bergurau, bercanda. 
Usahakan berdzikir sepanjang perjalanan.

3) Jika bertemu guru, senyum, salam, bersalaman dan cium tangan beliau, dan 
sapa seperlunya. Jangan terlalu banyak tanya dan bicara.

4) Jika berbicara dengan guru atau orang tua gunakan bahasa yang baik dan 
sopan, jangan menatap matanya, tapi bersikaplah tawadlu’ ,tundukkan kepala 
dan tundukkan pandangan matamu.
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5) Hindari berjalan mendahului guru, atau berjalan di depan guru. Jika terpaksa 
mintalah maaf, dan permisi untuk mendahului. Begiti juga terhadap orang tua.

6)  Usahakan masuk kelas tidak terlambat. Jika terpaksa dan mau masuk kelas: 
ketuk pintu, ucapkan salam dan datangi guru, bersalaman dan cium tangan 
guru lalu minta maaf atas keterlambatanmu, dan mintalah izin untuk duduk.

7) Ketika mengikuti pelajaran : perhatikan penjelasan guru sekalipun kamu sudah 
mengerti. Jangan sok tahu, jangan meremehkan guru, apalagi bikin gaduh.

8) Jika ingin bicara, usul, bertanya: angkat tangan dulu, jangan langsung 
memotong pembicaraan guru, tapi permisilah ;” Maaf, Pak Saya mau Tanya 
…..?”, dan gunakan bahasa yang baik dan sopan. Hindari mendahului ucapan 
guru.

9) Jika ingin keluar kelas untuk kepentingan apapun; maka mintalah izin 
dulu kepada guru, dengan cara maju mendekati guru dan sampaiakanlah 
keinginanmu dengan baik dan sopan. Jika tidak diperkenankan jangan 
memaksakan diri. Karena itu cari kesempatan yang pas yaitu pada waktu 
jedah,/ selesaikan urusan sebelum masuk kelas.

10) Jangan sekali-kali keluar kelas mendahului guru, kecuali sudah dipersilahkan 
dulu.

11) Dalam bergaul dengan teman-teman ; perlakukanlah teman dengan baik 
sebagaimana kamu senang diperlakukan baik. Jangan perlakukan dengan 
buruk sebagaimana kamu benci diperlakukan buruk.

12) Gunakan panggilan yang paling disukai. Jangan memanggil teman dengan 
panggilan yang tidak ia sukai. Apalagi membuatnya tersinggung, kecewa atau 
sakit hati.

13) Jangan sekali-kali menghina temanmu apalagi menghina orang tuanya atau 
pekerjaannya.

14) Jika berselisih dengan teman; selesaikan dengan baik, jangan memaksakan 
menang, apalagi sampai bertikai, berantem. Beranikan diri untuk minta 
bantuan guru untuk menyelesaikan perselisihan dari pada masalah berlarut-
larut menimbulkan perpecahan.  

15) Hindari bergaul akrab dengan teman yang buruk, pilihlah teman yang 
perkataannya, sikapnya dan kondisinya dapat mendorong kamu menjadi 
semakin baik dan rajin. 
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16) Hindari makan atau minum sambil berdiri, jalan, atau sambil bercakap-cakap. 

17) Dalam berbicara dengan siapapun gunakan bahasa yang baik dan sopan. 
Jangan berbicara terlampau keras, apalagi berteriak-teriak. Kalau jaraknya 
jauh sebaiknya mendekat atau gunakan isyarat.

18) Jagalah harga diri dan kehormatan; Jangan berbohong, meminta, memalak, 
jangan menipu, inkar janji, berkhianat, curang, sombong, kasar, egois, mau 
menang sendiri, dan sebagainya

19) Jangan lupa berdo’a sebelum dan sesudah melakukan hal-hal kebaikan.

B. ADAB MUSYAWARAH 

1. Pengertian Musyawarah

Pengertian musyawarah adalah suatu perbuatan seseorang untuk 
berkumpul, berpikir dan memecahkan masalah dengan diliputi rasa 
kekeluargaan. Musyawarah merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh 
Islam. Hal inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw Sebagai nabi 
beliau bisa melakukan apapun langsung minta petunjuk dari Allah untuk 
mengambil keputusan tertentu, namun beliau suka bermusyawarah dengan 
para sahabatnya. Dengan musyawarah banyak sekali manfaat yang diterima. 
Orang lain merasa dihargai, merasa dilibatkan dan merasa penting. Sehingga 
seseorang akan merasa memiliki keputusan bersama dan terdorong ikut 
bertanggungjawab untuk mewujudkan keputusannya. Hasil musyawarah juga 
tingkat kebenarannya lebih tinggi dari pada sendirian. Karena hasil pemikiran 
orang banyak akan lebih lengkap, konprehensip dan lebih bervariasi dari pada 
berfikir sendirian. 

Manfaat musyawarah yang demikian besar tersebut tercapai jika 
musyawarah dilakukan dengan tata krama. 

2. Adab musyawarah;

Adapun adab atau etika musyawarah adalah sebagai berikut ;

1. Sebelum waktu Musyawarah diadakan para peserta musyawarah   berdoa  
agar Allah SWT. memberikan petunjuk dan keputusan terbaik.

2. Memilih pemimpin musyawarah sesuai kesepakatan peserta musyawarah, 
agar berjalan dengan baik, tertib dan lancar. 
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3. Semua peserta harus menghargai kepada pemimpin musyawarah.

4. Pemimpin musyawarah hendaknya bisa bersikap adil dan terbuka 
terhadap peserta musyawarah. Semua peserta memiliki hak yang sama 
dlam menyampaikan gagasan dan pendapat.

5. Masing-masing peserta harus menghargai pendapat peserta lainnya 
dengan cara tidak memotong pembicaraan, merendahkan, dan tidak 
mendengarkan. 

6. Semua peserta hendaknya tidak memaksakan pendapatnya masing-
masing, atau memaksakan kebenaran harus muncul dari dirinya.

7. Merasa rela terhadap kebenaran  yang keluar dari siapapun, sekalipun 
kebenaran itu muncul dari orang yang lebih muda atau lebih rendah. 

8. Jika kesepakatan telah tercapai, maka semua peserta harus menghormati 
kesepakatan itu sekalipun tidak sesuai dengan pendapatnya. 

9. Mengakhiri musyawarah dengan membacakan hasil musyawarah dan 
ditutup dengan do’a.

C. ADAB SALAM

1. Adab Salam

Ucapan salam merupakan ungkapan doa dari seseorang agar orang 
yang diberi ucapan salam mendapatkan keselamatan, kasih sayang Allah 
dan keberkahan dalam hidupnya. Keselamatan mencakup keselamatan 
jiwa dari gangguan maupun keselamatan raga dari kecelakaan dan musibah 
lainnya. Sedangkan keberkahan adalahnya nilai kebaikan sesuatu pada diri 
seseorang. Orang yang hartanya berkah maka hartanya banyak mengandung 
kebaikan, kesejahteraan dan kecukupan, bukan justru menimbulkan maksiat 
atau menyengsarakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu 
agama Islam menganjurkan mengucapkan salam kepada sesama muslim ketika 
saling bertemu, akan berpisah bahkan ketika berada saling berjauhan dengan 
cara berkirim salam. Cara berkirim salam kepada orang lain adalah dengan 
mengucapkan salam “Assalāmu ’alaikum waraḥmatullāhi wa barakātuh”, lalu 
pesan kepada orang yang diajak bicara agar ucapan tersebut disampaikan kepada 
orang yang kkta inginkan. Bahkan kita diperintahkan selalu menyebarkan 
salam sekalipun kepada orang muslim yang tidak kita kenal. 
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Hukum mengucapkan salam adalah sunnah, sedang menjawabnya adalah 
wajib. Jika bersama orang banyak maka hukum mengucapkan salam sunnah 
kifāyah dan menjawabnya wajib kifāyah. Artinya jika salah satu dari romongan 
sudah mengucapkan atau menjawab salam maka sudah cukup mewakili bagi 
lainnya. Tidak perlu setiap orang dari rombongan itu mengucapkan salam atau 
menjawab salam.   

Adapun adab atau etika salam adalah sebagai berikut ;

a. Yang lebih muda hendaklah memberi salam kepada yang lebih tua sebagai 
penghormatan kepadanya.

b. Orang yang lewat memberi salam kepada yang duduk, orang yang 
berkendaraan memberi salam kepada pejalan kaki, dan orang yang lebih 
sedikit memberi salam kepada orang yang lebih banyak, karena yang 
lebih banyak itu lebih utama, orang yang masuk bersalam kepada orang 
yang sudah ada di dalam ruangan. 

c. Salam hendaklah diucapkan dengan kata jamak, meski yang diberi salam 
hanya seorang, dengan lafal : Assalāmu ’alaikum waraḥmatullāhi wa 
barakātuh. Tujuannya agar salam tersebut juga meliputi malaikat. Namun 
bila dengan kata tunggal pun tidak mengapa, seperti kalimat “Assalāmu 
‘alaika” atau “Salāmun ‘alaika” dengan menggunakan isim nakirah.Yang 
menjawab dengan menggunakan wāwu ‘aṭaf (yang berarti dan) dengan 
mengatakan : “Wa’alaikum salām.”

d. Salam hendaknya didengar oleh orang yang dituju. Apabila ia tidak 
mendengar, maka yang mengucapkan belum mengamalkan kesunnahan. 

e. Apabila kita memasuki suatu tempat yang disana terdapat orang yang 
sedang tidur dan terjaga, maka ucapkanlah salam yang bisa didengar oleh 
yang terjaga saja, dan jangan membangunkan orang yang sedang tidur.

f. Berjabat tangan ketika bertemu dengan mengeratkan telapak tangan. 

g. Kepada orang yang alim disunnahkan mencium tangan karena 
kealimannya, bukan karena kekayaan atau jabatannya. Jika mencium 
tangan seseorang karena kekayaan atau jabatannya maka hukumnya 
makruh, tidak dianjurkan namun tidak sampai berdosa.

h. Menghadapkan wajah pada orang yang memberi salam dengan raut muka 
yang berseri dan menggambarkan kelembutan serta akhlak yang mulia.
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i. Mengucap salam terlebih dahulu sebelum berbicara apapun.

j. Memulai salam sesuai dengan tingkat keagamaan seseorang, misalnya 
para ulama dan tokoh yang terkenal kebaikannya, mereka didahulukan 
sebagai bentuk penghormatan, berbeda dengan mereka yang hanya punya 
kedudukan duniawi.

k. Mengulang salam seseorang yang bertemu berulang kali, meski belum 
lama berpisah. Apabila salah seorang dari kalian bertemu dengan 
saudaranya (sesama muslim), hendaklah ia mengucap salam kepadanya. 
Apabila mereka terhalang pohon, tembok atau batu besar, lalu mereka 
mereka bertatap muka, maka hendaklah ia tetap megucapkan salam.

Syaikh Abu bakar Jabīr al-Jazāiri menerangkan bahwa tusallimū 
(mengucapkan salam) dilakukan dengan mengucapkan assalāmu ‘alaikum. 
Sementara tasta’nisū (meminta izin) dengan mengucapkan “apakah saya 
boleh masuk ?

PROSES PEMBELAJARAN

A.  PENDAHULUAN

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan adab dalam Islam : adab dalam menuntut ilmu, musyawarah 
dan salam. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang 
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termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems 
family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; 
dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu 
kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta 
didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan 
secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

B. PELAKSANAAN

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar beserta perenungannya  
yang ada pada kolom “Ayo Renungkan”.

2) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya 
tentang gambar beserta perenungannya.

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
pencermatannya peserta didik.

4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang 
ada di kolom “Ayo Mengamati”.

5) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.

6) Guru memberikan penjelaskan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab seputar adab dalam Islam : adab dalam 
menuntut ilmu, musyawarah dan salam. 

8) Peserta didik menyimak penyampaian cerita/kisah dari guru melalui bantuan 
gambar atau tayangan visual/film tentang adab dalam Islam : adab dalam 
menuntut ilmu, musyawarah dan salam.

9) Peserta  didik  dibagi  menjadi  beberapa  kelompok  dan  diberikan  tugas  
untuk berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

11) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang 
materi tersebut.

12) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut.

13) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 



89Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

14) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru :

a. Membimbing peserta didik untuk mengisi lembar ceklist dan membuat 
contoh ketentuan adab dalam Islam: adab dalam menuntut ilmu, 
musyawarah dan salam

b. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

c. Membimbing peserta didik untuk mengamati dirinya sendiri tentang  
perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat 
tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).

C. KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN

1. Penguatan materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan 
proses pembelajaran dan hasil diskusi. 

2. Mengadakan tanya jawab tentang adab dalam Islam : adab dalam menuntut 
ilmu, musyawarah dan salam.

3. Guru merefleksi nilai-nilai adab dalam Islam : adab dalam menuntut ilmu, 
musyawarah dan salam.

4. Menutup pelajaran dengan membaca salam, kafaratul majlis dan membaca 
hamdalah.

PENILAIAN

1. Skala Sikap

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi

No Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks Nilai Ketuntasan Skor

Maks

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P



90 Akhlak Kurikulum 2013

Aspek dan rubrik penilaian

1. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

2. Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

3. Kejelasan dan kerapian presentasi

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40.

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30.

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20.

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas dan  
tidak rapi, skor 10.

2. Kolom “Unjuk Kerja”

Kolom menyebutkan contoh adab dalam Islam : adab dalam menuntut ilmu, 
musyawarah dan salam beserta alasannya.

Skor nilai :

a) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh peristiwa lengkap dengan 
alasannya, skor 2.

b) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh tanpa ada alasan , skor 1.

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
Skor maksimal
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3. Kolom Pilihan Ganda dan Uraian.

a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10 x1 = 10)

b. Uraian: Rubrik Penilaian

NO RUBRIK PENILAIAN SKOR

1 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan macam-macam 
macam-macam adab dalam Islam, lengkap, dan sempurna, 
skor  10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian macam-
macam adab dalam Islam. kurang lengkap dan kurang 
sempurna, skor  5.

10

2 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab menuntut ilmu 
lebih dari 3, skor  6.

b. Jika peserta didik dapat  menyebutkan adab menuntut 
ilmu kurang dari 3, skor  3.

6

3 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab menuntut ilmu 
secara lengkap, skor  10

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab menuntut ilmu  
kurang lengkap, skor  5.

10

4 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan manfaat bersuci bagi 
oarang yang menuntut ilmu dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan manfaat bersuci bagi 
oarang yang menuntut ilmu dengan benar kurang lengkap, 
skor 3.

6

5 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian  Tawajjuh 
dengan benar, skor  6

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian  Tawajjuh  
kurang benar, skor 3.

6

6 a. Jika peserta didik dapat mencotohkan adab musyawarah 
secara lengkap, dan sempurna, skor  10

b. Jika peserta didik dapat mencotohkan adab musyawarah  
kurang lengkap dan kurang sempurna, skor 5.

10

7 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab salam  secara 
lengkap, skor  10.

b. Jika peserta didik dapat dapat menyebutkan adab salam 
kurang lengkap, skor  5.

10
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8 a. Jika peserta didik dapat mencotohkan adab salam secara 
lengkap, dan sempurna, skor 10

b. Jika peserta didik dapat mencotohkan adab salam kurang 
lengkap dan kurang sempurna, skor 5.

10

9 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian 
musyawarah dengan benar, skor  6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian 
musyawarah kurang lengkap , skor  3.

6

10 a. Jika  peserta  didik  dapat  membacakan dadil tentang 
salam dengan benar , skor  6.

b. Jika  peserta  didik  dapat  membacakan dadil tentang 
salam  kurang lengkap, skor  3.

6

Juml 80 Jumlah skor

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
      90

4. Tugas/Portofolio

Skor penilaian sebagai berikut  :

a) Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu  yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.

b)   Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c)  Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya  sedikit ada kekurangan, 
nilai 80.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Jumlah nilai rata- rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 
tugas x 50%.

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%.

Nilai akhir = nilai a + nilai b
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5. Soal Uji Kompetensi :

I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, d atau e, di 
depan jawaban yang paling benar)

1. Ada berapa etika menuntut ilmu ....

a. 5   b. 8   c. 6   d. 10  e.12

2. Ilmu bersumber dari sang Maha Suci, tentu untuk menerimanya harus 
dalam keadaan ....

a. Bersih

b. Suci

c. Kotor

d. Najis mughallaḍoh

e. Najis mukhaffafah

3. Apa hukum memakai wangi-wangi ketika kita menuntut ilmu untuk laki-
laki adalah ....

a. wajib     b. Sunah c. Makruh  d. Haram  e. Mubah

4.  Arti Tawajjuh adalah ....

a. konsentrasi  b. Apreor   c. Masa bodoh  d. Pinter e. Cerdas 

5. Yakin bahwa ayat/hadis itu pasti benar, karena bersumber dari sang Maha 
Haq, bukan hukum buatan manusia disebut ....

a. Taṣdīq wal yaqīn

b. Tawajjuh

c. Ta’ẓīm wal iḥtirām

d. Ta’aṡūr fil qalb

e. Niyyatul amal wattablīgh 

6. Dalam kitab Faḍāil A’māl,  yang bukan  adab menuntut ilmu diantaranya ....

a. Berwudhu

b. Bersiwak

c. Memakai wangi-wangian (khusus untuk pria)

d. Duduk iftirāsy (duduk tahiyat awal)

e. Tawajjuh (Konsentrasi)

7. Salah satu adab atau etika bermusyawarah adalah ....

a. Banyak berdoa
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b. Dilakukan secara kelompok

c. Kumpul sesuai golongannya

d. Di lakukan dengan debat terbuka

e. Menngutamakan kepentingan keluarga

8. Berikut yang bukan termasuk adab salam adalah ....

a.  Berbicara dengan berkobar-kobar

b.  Mengucap salam terlebih dahulu sebelum berbicara apapun

c.   Berbicara langsung pada topik permasalahan

d.  Di awali dengan prolog dan sambutan

e.  Di akhiri dengan tepuk tangan

9. Di antara adab dalam Islam adalah ....

a.  Menyanyi

b.  berdagang

c.  Tamasya

d.  Menuntut ilmu

e.   Studi banding

10. Maksud lafadz “Ta’ẓīm wal iḥtirām”  adalah ....

a.   Membenarkan

b.  Meyakini

c.   konsentrasi

d.   Menghujamkan

e.  Mengagungkan

II. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

1.  Teknik modern sudah mengakui bahwa aroma terapi (wangi-wangian) 
sangat bermanfaat bagi .... (relaksasi urat syaraf)

2.   Posisi paling tepat yang memberikan penyerapan ilmu secara maksimal 
dengan duduk …. (tahiyat awal)

3.   Taṣdīq wal yaqīn artinya …. (membenarkan dan meyakini)

4.  Suatu perbuatan seseorang untuk berkumpul ,berpikir dan memecahkan 
masalah disebut …. (musyawarah)
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5.   Mengakhiri musyawarah dengan membacakan hasil musyawarah dan 
tutup dengan ….  (do’a)

6.  Allah SWT. menjelaskan tentang musyawarah termaktub pada ….  (QS. 
Ali Imran/3:159)

7.   Yang lebih muda hendaklah memberi salam kepada yang …. (lebih tua 
sebagai penghormatan kepadanya.)

8.   Allah SWT. menjelaskan tentang termaktub pada .… (QS.an-Nur : 27)

9.   Tidak memberi salam atau menjawab salam pada …. (ahli bid’ah)

10.  Pada aat memasuki rumah orang lain, yang pertama dilakukan adalah …: 
(tasta’nisuu (meminta izin),

III. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!

1. Jelaskan adab menuntut ilmu 

2. Mengapa orang menuntut ilmu harus dalam keadaan suci ?

3. Buatlah contoh adab bermusyawarah ?

4. Kenapa kita harus mengetahui adab menuntut ilmu, musyawarah dan  
salam ?

5. Jelaskan adab salam dan contohnya.?

IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1.  Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan adab dalam 
Islam: adab dalam menuntut ilmu, musyawarah dan salam dengan mengisi 
kolom di bawah ini :

No.
Nama Surat + No. Ayat / 

Hadis Riwayat
Redaksi Ayat / Hadis

1.
2.
3.
4.
5.
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2. Setelah kalian memahami uraian mengenai adab dalam Islam : adab dalam 
menuntut ilmu, musyawarah dan salam berikut ini dan berikan komentar!

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1.
2.
3
4
5

6. Kunci jawaban: I. Penerapan. Kebijakan guru.

I. Pilihan ganda

II.  Jawaban Singkat

1.   Relaksasi urat syaraf

2.   Tahiyat awal

3.   Membenarkan dan meyakini

4.   Musyawarah

5.   Do’a

6.   QS. Ali Imran/3:159

7.   Lebih tua sebagai penghormatan kepadanya

8.   QS. an-Nur : 27

9.   Ahli bid’ah

10. Tasta’nisū (meminta izin)

III. Jawaban Uraian

1. Adab menuntut ilmu yaitu :

a) Berwudlu

b) Memakai wangi-wangian (khusus untuk pria)

c) Duduk iftirāsy (duduk tahiyat awal)

d) Tawajjuh (Konsentrasi)
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e) Ta’ẓīm wal iḥtirām (mengagungkan & memuliakan) 

f) Taṣdīq wal yaqīn (membenarkan dan meyakini)

g) Ta’aṡūr fil qalb (hunjamkan dalam hati)

h) Niyyatul amal wattablīgh (berniat mengamalkan dan menyampaikan)

2. Karena Ilmu bersumber dari sang Maha Suci, tentu untuk menerimanya 
harus dalam keadaan suci. Selain itu, Ibadah yang dilakukan dalam 
keadaan berwudhu, nilainya jauh lebih  tinggi dari yang tidak berwudhu. 

3.  Pak Najih memberi tugas kepada anak anak. Tugas yang diberikan yaitu 
membuat kliping tentang sumber-sumber energi di sekitar kita. Tugas 
diberikan secara kelompok. Setiap kelompok terdiri lima anak. Sebelum 
mengerjakan tugas, setiap kelompok bermusyawarah. Nisa sebagai ketua 
kelompok. Nisa dan kelompoknya bermusyawarah. Dalam musyawarah 
diadakan pembagian tugas. Alifa menyiapkan koran dan majalah bekas. 
Tika membawa gunting dan lem. Anwar membawa spidol. Sedang Dewi 
bertugas membawa kertas. Semua menaati hasil musyawarah. Pada 
hari yang ditentukan, tugas dikerjakan di rumah Alifa. Mereka asyik 
mengerjakan tugas bersama sama. Kliping disusun dengan baik. Hasil 
pekerjaan mereka sangat memuaskan. Pekerjaan dapat dikerjakan dengan 
mudah apabila di kerjakan secara bersama-sama dan di dahului dengan 
musyawarah

4. Kebijaksanaan guru

5. (Sudah Jelas ada di buku) Sebagian kalangan berlaku aneh karena hanya 
mau mengucapkan salam pada orang yang segolongan dengannya. Di luar 
kelompoknya, ia pun bersikap cuek, tidak mau mengucapkan salam, lebih 
dari itu tidak mau berbicara. Padahal mereka yang pantas disalami adalah 
seorang muslim, bukan kafir yang tidak boleh mendahulukan ucapan 
salam pada mereka.Dan yang enggan mengucapkan salam di sini mengaku 
pula sebagai orang yang paling ‘nyunnah’ atau memegang prinsip Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah. Ini benar-benar musibah. Dan memang tanda akhir 
zaman adalah ucapan salam hanya ditujukan pada orang yang dikenal. 
Sebarkan Salam kepada Setiap Muslim

IV. Tugas. (Kebijakan guru)
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PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:

a. Membuat kliping tentang kenakalan remaja dan menganalisis 

b.   Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berkaitan dengan  adab 
dalam Islam : adab dalam menuntut ilmu, musyawarah dan salam.

(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang berhasil 
dalam pengayaan).

REMEDIAL

Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugan untuk menyusun 
pertanyaaan dan menanyakan jawaban kepada teman sebaya, setelah menemukan 
jawaban dari teman sebaya, diberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan guru 
tentang materi “adab dalam Islam : adab dalam menuntut ilmu, musyawarah dan 
salam” Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat poin 5) dengan soal yang sejenis. 
Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 
anatara peserta didik dan guru, 

INTERAKSI GURU 
DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Uji Kompetensi” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga 
dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Hari/Tanggal Obyek Penilaian Nilai Paraf
Guru Orang Tua
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KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya

2.  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun ramah 
lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro  aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan   alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3.   Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4.  Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,     dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

1.5. Menghayati pentingya akhlak mulia yang dicontohkan : Luqman Ḥakīm, Aṣḥābul 
Kahfi dan Maryam

2.5. Meneladani akhlak mulia orang saleh: Luqman Ḥakīm, Aṣḥābul Kahfi dan Maryam

3.5. Menganalisis kisah-kisah orang saleh: Luqman Ḥakīm, Aṣḥābul Kahfi dan Maryam

4.3. Menceritakan kisah Luqman al-Ḥakīm, Aṣḥābul Kahfi dan Maryam.

KISAH ORANG-ORANG 
SALEH5
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INDIKATOR DAN TUJUAN

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
1. Menceritakan kisah Luqman Ḥakīm

2. Menceritakan kisah Aṣḥābul Kahfi

3. Menceritakan kisah Maryam

4. Meneladani kisah Luqman Ḥakīm, 
Aṣḥābul Kahfi dan siti maryam dalam 
kehidupan sehari-hari 

Setelah mengamati, menanya, mengek-
splorasi, mengasosiasi dan mengkomu-
nikasikan peserta didik mampu menceri-
takan kisah Luqman Ḥakīm, Aṣḥābul 
Kahfi dan siti maryam, meneladani kisah 
Luqman Ḥakīm, Aṣḥābul Kahfi dan siti 
maryam,  

 

MATERI

A. KISAH DAN NASIHAT LUQMAN ḤAKĪM 

Luqman Ḥakīm adalah seorang yang berilmu tinggi dan diberi hikmah oleh 
Allah SWT. Sebagai orang bijak. Luqman Ḥakīm diabadikan dalam al-Qur’an, 
terutama mengenai nasihat-nasihatnya yang ditujukan kepada anaknya. Beberapa 
nasihatnya tertuang dalam Q.S. Luqman : 12 sampai 19. Adapun dasar pokok 
nasihat itu adalah
1. Perintah bersyukur kepada Allah SWT.;
2. Larangan menyekutukan Allah SWT.;
3. Perintah berbuat baik kepada ibu dan bapak;
4. Mengikuti orangtua yang musyrik, namun tetap dipergauli dengan baik
5. Pahala bagi orang yang beramal kebajikan
6. Perintah melaksanakan salat, berbuat baik dan menjauhi kemungkaran serta 

sabar;
7. Larangan bersikap sombong
8. Perintah bersikap sederhana dalam perjalanan

Nama lengkap Luqman Ḥakīm adalah Luqman bin Baura bergelar al-ḥakīm 
ia diberi gelar al-ḥakīm karena dianugerahi banyak hikmah oleh Allah SWT., Ia 
adalah keturunan Azar, ayah Nabi Ibrahim As.. Luqman digambarkan sebagai 
seorang laki-laki yang berkulit sangat hitam dan berwajah buruk dengan bibir 
yang sangat tebal, namun hati dan akhlaknya tidak seburuk wajahnya. Hatinya 
amat tulus dan akhlaknya sangat terpuji. Kata-kata hikmah sebagai nasihat selalu 
keluar dari bibirnya.
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Kemuliaan seseorang di hadapan Allah SWT. tidak tergantung pada 
keturunannya, akan tetapi pada ketaqwaan dan akhlaknya. Luqman adalah salah 
seorang yang bertaqwa dan berakhlak mulia. Ketaqwaan dan kemulian akhlaknya 
dijadikan teladan di dalam al-Qur’an, ketaqwaannya kepada Allah SWT. 
ditunjukkannya lewat nasihat kepada putranya, An’am atau Asykam, misalnya 
tidak mempersekutukan Allah SWT. karena perbuatan itu merupakan kedzaliman 
yang sangat  besar, sebagaimana diterangkan dalam QS. Luqman : 13 sebagai 
berikut ;

َك لَُظۡلٌم َعِظيٞم ١٣ ۡ ِۖ إِنَّ ٱلّشِ َّ َ تُۡشِۡك بِٱ بۡنِهِۦ وَُهَو يَعُِظُهۥ َيُٰبَنَّ  ِ ۡذ قَاَل لُۡقَمُٰن 
“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: «Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar”. (QS.Luqman: 31/18)

Kemudian akhlak seseorang dapat ditunjukkan melalui perilaku. Seperti tidak 
bersikap sombong dan angkuh kepada sesama manusia. Allah SWT., berfirman 
dalam QS. Luqman : 18 Adapun kemuliaan akhlak ditunjukkan lewat nasihatnya 
untuk tidak bersikap sombong dan angkuh kepada sesama manusia. 

Luqman Ḥakīm disebut-sebut dalam al-Qur’an karena jasanya sangat positif 
bagi kemaslahatan hidup bermasyarakat dan ajaran-ajarannya termuat dalam al-
Qur’an yang meliputi beberapa hal diantaranya:

1. Larangan menyekutukan Allah SWT.,

َك لَُظۡلٌم َعِظيٞم ١٣ ۡ ِۖ إِنَّ ٱلّشِ َّ َ تُۡشِۡك بِٱ بۡنِهِۦ وَُهَو يَعُِظُهۥ َيُٰبَنَّ  ِ ۡذ قَاَل لُۡقَمُٰن 
“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar”.(QS. Luqman :13)

Syirik berarti mempersekutukan Allah SWT. dengan tuhan lain 
sebagai sembahan, objek pemujaan, dan tempat menggantungkan harapan. 
Syirik digolongkan dalam kategori kufur sebab perbuatan syirik itu 
mengingkari keesaan Tuhan, yang berarti mengingkari kemahakuasaan serta 
kemahasempurnaan-Nya.

Syirik digolongkan dosa besar disebabkan berhala sembahan dianggap 
sebagai tandingan bagi Allah SWT. karena orang musyrik meyakini bahwa 
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sebahan itu memiliki sifat ketuhanan, inilah yang sangat dilarang oleh Allah 
SWT. 

Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah SWT. tidak akan mengampuni dosa 
syirik, dan bahwa perbuatan syirik merupakan dosa yang sangat besar.

2. Perintah bersyukur kepada Allah SWT.

زِيَدنَُّكۡمۖ َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنَّ َعَذاِب لََشِديٞد ٧
َ
ذََّن َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرُتۡم َل

َ
ۡذ تَأ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika 
kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika 
kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.
(QS.Ibrahim:7)

Allah SWT. menganugerahkan nikmat yang banyak kepada manusia. Setiap 
detik dalam kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari nikmat Allah 
SWT. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah SWT. dan memanfaatkan 
nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. kepada kita sesuai dengan kehendak 
yang memberikannya. Bersyukur mengandung banyak manfaat diantaranya 
mengekalkan nikmat yang ada dan menambah nikmat itu dengan nikmat lain 
yang berlimpah ruah.

3. Berbuat baik kepada kedua Ibu Bapak

Allah SWT. menjelaskan tentang berbuat baik kepada kedua Ibu Bapak 
yang termaktub pada QS. Luqman:14

ِن ٱۡشُكۡر 
َ
ٰ وَۡهٖن َوفَِصٰلُُهۥ ِف َعَمۡيِ أ َ َ ُهۥ وَۡهًنا  مُّ

ُ
يۡهِ َحَلَۡتُه أ نَسَٰن بَِوِٰلَ ۡيَنا ٱۡلِ َوَوصَّ
َّ ٱلَۡمِصُي ١٤ َ ِ يَۡك إ ِ َولَِوِٰلَ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang 
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah 
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu. (QS.Luqman/31:14).

Dalam ayat ini Allah menggandengkan perintah bersyukur kepada Allah 
dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa 
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penting dan mulianya kedudukan kedua orang tua. Karena itu Allah sangat 
melarang semua bentuk siakap meremehkan, merendahkan dan penghinaan 
kepada kedua orang tua. Bahkan termasuk dosa besar yang siksanya tidak 
hanya kelak di akhirat namun juga kesengsaraan ketika di dunia. Banyak 
sekali cerita tentang kesengsaraan anak yang durhaka kepada kedua orang 
tua ini. Sebaliknya Allah mewajibkan semua bentuk sikap penghormatan dan 
memulyakan kepada kedua orang tua. 

Luqman Ḥakīm mengajar anaknya ilmu yang datang dari sisi Allah Yang 
Maha Mengetahui. Beliau pernah berpesan dan memberikan lebih daripada 50 
nasihat kepada anaknya. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. “Wahai anak kesayanganku! Allah SWT. memerhatikan dirimu dalam 
kepekatan malam, semasa engkau bersolat atau tidur nyenyak di belakang 
tabir di dalam istana. Dirikan solat dan jangan engkau ragu untuk 
meninggalkan perkara makruh dan melempar jauh segala kejahatan dan 
kekejian.”

2. “Wahai anakku! Selalulah berharap kepada Allah SWT. tentang sesuatu 
yang menyebabkan untuk tidak mendurhakai Allah SWT.. Takutlah 
kepada  Allah SWT. dengan sebenar-benar takut (takwa), tentulah engkau 
akan terlepas dari sifat berputus asa dari rahmat Allah SWT.”

3. “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah SWT. 
(dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu 
kezaliman yang besar.”

4. “Wahai anakku, Bersyukurlah kepada Tuhanmu karena karunia-Nya. 
Orang yang mulia tidak mengingkari Penciptanya kecuali orang yang 
kufur.”

5. “Wahai anakku! Bukanlah satu kebaikan namanya bilamana engkau selalu 
mencari ilmu tetapi engkau tidak pernah mengamalkannya. Hal itu tidak 
ubahnya seperti orang yang mencari kayu api, maka setelah banyak ia 
tidak mampu memikulnya, padahal ia masih ingin menambahkannya.”

6. “Wahai anakku! Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan 
yang dalam, banyak manusia yang tenggelam ke dalamnya. Jika engkau 
ingin selamat, agar jangan karam, layarilah lautan itu dengan sampan yang 
bernama takwa, isinya ialah iman dan layarnya adalah tawakal kepada 
Allah SWT.”
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7. “Wahai anakku! Orang-orang yang senantiasa menyediakan dirinya untuk 
menerima nasihat, maka dirinya akan mendapat penjagaan dari Allah 
SWT. Orang yang insaf dan sadar setelah menerima nasihat orang lain, 
maka dia akan sentiasa menerima kemulian dari Allah SWT. juga.”

8. “Wahai anakku! Jadikanlah dirimu dalam segala tingkahlaku sebagai 
orang yang tidak ingin menerima pujian atau mengharap sanjungan orang 
lain karena itu adalah sifat riya’ yang akan mendatangkan cela pada 
dirimu.”

9. “Wahai anakku! Jangan engkau berjalan sombong serta takabbur, Allah 
SWT. tidak meridhai orang yang sombong dan takabbur.”

10. “Wahai anakku! Senantiasalah baik tutur kata dan halus budi bahasamu 
serta manis wajahmu, dengan demikian engkau akan disukai orang 
melebihi sukanya seseorang terhadap orang lain yang pernah memberikan 
barang yang berharga.”

11. “Wahai anakku! Bilamana engkau mau mencari kawan sejati, maka ujilah 
dia terlebih dahulu dengan berpura-pura membuat dia marah. Bilamana 
dalam kemarahan itu dia masih berusaha menginsafkan kamu, maka 
bolehlah engkau mengambil dia sebagai kawan. Bila tidak demikian, 
maka berhati-hatilah.”

12. “Wahai anakku! Apabila engkau berteman, tempatkanlah dirimu padanya 
sebagai orang yang tidak mengharapkan sesuatu daripadanya. Namun 
biarkanlah dia yang mengharapkan sesuatu darimu.”

13. “Wahai anakku! Barangsiapa yang penyayang tentu akan disayangi, dan 
barangsiapa yang pendiam akan selamat dari berkata yang mengandung 
racun dan barangsiapa yang tidak dapat menahan lidahnya dari berkata 
kotor tentu akan menyesal.”

14. “Wahai anakku! Bergaul rapatlah dengan orang yang alim lagi berilmu. 
Perhatikanlah kata nasihatnya karena sesungguhnya sejuklah hati ini 
mendengarkan nasihatnya, hidupkan hati ini dengan cahaya hikmah dari 
mutiara kata-katanya bagaikan tanah yang subur lalu disirami air hujan.”

15. “Wahai anakku! Janganlah engkau mudah tertawa kalau bukan karena 
sesuatu yang menggelikan hati, janganlah engkau berjalan tanpa tujuan 
yang pasti, janganlah engkau bertanya sesuatu yang tidak ada guna 
bagimu, dan janganlah mensia-siakan hartamu.”
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16. “Wahai anakku! Sekiranya kamu di dalam sholat, jagalah hatimu, 
sekiranya kamu makan, jagalah kerongkongmu, sekiranya kamu berada 
di rumah orang lain, jagalah kedua matamu dan sekiranya kamu berada di 
kalangan manusia, jagalah lidahmu.”

17. “Wahai anakku! Usahakanlah agar mulutmu jangan mengeluarkan 
kata-kata yang busuk dan kotor serta kasar, karena engkau akan lebih 
selamat bila berdiam diri. Kalau berbicara, berusahalah agar bicaramu 
mendatangkan manfaat bagi orang lain.”

18. “Wahai anakku! Berdiam diri itu adalah hikmah (perbuatan yang bijak) 
sedangkan amat sedikit orang yang melakukannya.”

19. “Wahai anakku! Janganlah engkau menghantarkan orang yang tidak 
cerdik sebagai utusan. Maka bila tidak ada orang yang cerdik, sebaiknya 
dirimulah saja yang layak menjadi utusan.”

20. “Wahai anakku! Janganlah engkau bertemankan dengan orang yang 
bersifat ‘bermuka dua’ (munafik), kelak akan membinasakan dirimu.”

21. “Wahai anakku! Sesungguhnya orang ‘bermuka dua’ bukan seorang yang 
jujur di sisi Allah SWT..”

22. “Wahai anakku! Jauhilah bersifat dusta, sebab berbohong itu mudah 
dilakukan, bagaikan memakan daging burung, padahal sedikit saja 
berdusta itu telah memberikan akibat yang berbahaya.”

23. “Wahai anakku! Sesiapa yang berbohong hilanglah air mukanya dan 
sesiapa yang buruk akhlaknya banyaklah dukacitanya.”

24. “Wahai anakku! Bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu karena yang 
demikian itu menuntut kepastian kukuh daripadamu dalam setiap kejadian 
dan urusan.”

25. “Wahai anakku! Apabila engkau mempunyai dua pilihan di antara 
takziah orang mati atau menghadiri majelis perkawinan, pilihlah untuk 
menziarahi orang mati, sebab itu akan mengingatkanmu kepada akhirat 
sedangkan menghadiri pesta perkawinan hanya mengingatkan dirimu 
kepada kesenangan duniawi saja.”

26 “Wahai anakku! Janganlah engkau makan sampai kenyang yang 
berlebihan, karena sesungguhnya makan yang terlalu kenyang itu adalah 
lebih baik bila makanan itu diberikan kepada anjing saja.
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27. “Wahai anakku! Janganlah engkau terus menerus menelan karena manisnya 
sesuatu, dan janganlah pula engkau terus menerus memuntahkan pahitnya 
sesuatu, karena manis belum tentu menimbulkan kesegaran dan pahit itu 
belum tentu menimbulkan kesengsaraan.”

28. “Wahai anakku! Aku pernah makan makanan yang baik dan memeluk 
yang terbaik tetapi aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih lazat 
daripada kesehatan.”

29. “Wahai anakku! Seandainya perut dipenuhi makanan, akan tidurlah akal 
fikiran, terganjal segala hikmah dan lumpuhlah anggota badan untuk 
beribadah.”

30. “Wahai anakku! Apabila perutmu telah penuh sesak dengan makanan, 
maka akan tidurlah fikiranmu, menjadi lemah hikmahmu dan berhentilah 
(malas) seluruh anggota tubuhmu untuk beribadah kepada Allah SWT. dan 
hilanglah kebersihan hati (jiwa) dan kehalusan pengertian, yang dengan 
sebab keduanyalah akan diperoleh lazatnya munajat dan berkesannya 
zikir pada jiwa.”

31. “Wahai anakku! Makanlah makananmu bersama sama dengan orang 
orang yang takwa dan musyawarahkanlah urusanmu dengan para alim 
ulama dengan cara meminta nasihat dari mereka.”

32. “Wahai anakku! Jangan engkau durhaka terhadap ibu dan ayahmu dengan 
alasan apapun, melainkan apabila mereka menyuruhmu durhaka kepada 
Yang Maha Kuasa.”

33. “Wahai anakku! Allah mewasiatkan dirimu; berbuat baiklah dengan ibu 
dan bapakmu. Jangan engkau menghardik mereka dengan perkataan 
maupun perbuatan tercela.”

34. “Wahai anakku! Seandainya ibu bapakmu marah kepadamu karena 
kesalahan yang kamu lakukan, maka marahnya ibu bapakmu adalah 
bagaikan baja bagi tanam-tanaman.”

35. “Wahai anakku! Orang yang merasa dirinya hina dan rendah diri dalam 
beribadah dan taat kepada Allah SWT., maka dia tawadhu’ kepada Allah 
SWT., dia akan lebih dekat kepada Allah SWT. dan selalu berusaha 
menghindarkan maksiat kepada Allah SWT.”

36. “Wahai anakku! Seorang pendusta akan cepat hilang kehormatannya 
karena tidak dipercayai orang dan seorang yang telah rusak akhlaknya 
akan selalu memikirkan hal-hal yang tidak benar.”
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37. “Wahai anakku! Seandainya ada sebutir biji sawi terpendam di dalam 
batu, pasti ketahuan jua oleh Tuhanmu Yang Maha Melihat, Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu, zahir maupun batin atau apa yang engkau 
sembunyikan di dalam dadamu.”

38. “Wahai anakku! Ketahuilah, memindahkan batu besar dari tempatnya 
semula itu lebih mudah daripada memberi pengertian kepada orang yang 
tidak mau mengerti.”

39. “Wahai anakku! Engkau telah merasakan betapa beratnya mengangkat 
batu besar dan besi yang amat berat, tetapi akan lebih berat lagi dari itu 
adalah bilamana engkau mempunyai tetangga yang jahat.”

40. “Wahai anakku! Aku pernah memindahkan batu-bata dan memikul besi, 
tetapi aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih berat daripada hutang.”

41. “Wahai anakku! Jauhkan dirimu dari berhutang, karena sesungguhnya 
berhutang itu bisa menjadikan dirimu hina di waktu siang dan gelisah di 
waktu malam.”

42. “Wahai anakku! Apakah tidak kau perhatikan, apa yang Allah bentangkan 
bagimu apa-apa yang ada di langit dan di bumi daripada kebaikan yang 
amat banyak?”

43. “Wahai anakku! Apa yang engkau nikmati di kehidupan ini lantaran karnia-
Nya yang penuh keamanan, keimanan dan kebaikan yang melimpah ruah, 
di taman dunia yang subur mekar dengan bunga-bungaan serta tumbuhan 
yang berseri-seri.”

44. “Wahai anakku! Ambillah harta dunia sekadar keperluanmu saja dan 
nafkahkanlah yang selebihnya untuk bekal akhiratmu.”

45. “Wahai anakku! Janganlah engkau condong kepada urusan dunia dan 
hatimu selalu disusahkan oleh dunia saja karena engkau diciptakan Allah 
SWT. bukanlah untuk dunia saja. Sesungguhnya tiada makhluk yang lebih 
hina daripada orang yang terpedaya dengan dunianya.”

46. “Wahai anakku! Jangan engkau buang dunia ini ke tempat sampah karena 
nanti engkau akan menjadi pengemis yang membuat beban orang lain. 
Sebaliknya janganlah engkau peluk dunia ini serta meneguk habis airnya 
karena sesungguhnya yang engkau makan dan pakai itu adalah tanah 
belaka.”
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47. “Wahai anakku! Tidak ada kebaikan bagimu untuk mempelajari apa yang 
belum kamu tahu sedangkan kamu belum beramal dengan apa yang kamu 
tahu.”

48. “Wahai anakku! Ingatlah dua perkara yaitu Allah SWT. dan mati, lupakan 
dua perkara lain yaitu kebaikanmu terhadap hak dirimu dan kebaikanmu 
terhadap orang lain.”

49. “Wahai anakku! Kehinaan dalam melakukan ketaatan kepada Allah 
SWT. lebih mendekatkan diri daripada mulia dengan maksiat (perkara 
menyebabkan dosa) kepada-Nya. Janganlah engkau undurkan melakukan 
taubat, sebab kematian datangnya tiba-tiba, sedang malaikat maut tidak 
memberitahukannya terlebih dulu.”

50. “Wahai anakku! Sesungguhnya lama bersendirian itu dapat memahami 
untuk berfikir dan lama berfikir itu adalah petunjuk jalan ke syurga.”.

Demikianlah pesan Luqman al-Ḥakīm kepada anaknya. Karena begitu 
mulia ajarannya sehingga Allah SWT. mengabadikannya dalam al-Qur’an. 
Jika ajaran-ajaran tersebut mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, 
maka kita akan menjadi orang yang mulia baik di sisi manusia maupun Allah 
SWT.

B. KISAH AKHLAK AṢḤĀBUL KAHFI

Aṣḥābul Kahfi artinya pemilik Gua. Maksudnya ada tujuh pemuda yang 
tertidur di dalam Gua selama ± 300 tahun, untuk menghindari dari pemaksaan 
penyelewengan aqidah tauhid kepada kemusyrikan.

Aṣḥābul Kahfi setelah menyatakan pendiriannya di hadapan Raja, mereka 
berembuk dan diantara mereka mengatakan : “Kalau kita memang ingin berpisah 
dengan berhala-hala, marilah kita mengungsi saja ke Gua. Allah SWT. Tuhan kita 
nanti akan memberi rahmat-Nya dan akan memberikan kemudahan terhadap apa 
yang menjadi keperluan kita”.

Perlu diketahui, bahwa orang-orang Nasrani pengikut Injil, setelah ditinggal 
Nabi Isa As. makin lama makin bertambah durhakanya, sehingga mereka 
menyembah berhala. Di kala itu terjadi di negeri Rumania. Ada rajanya yang 
bernama Diqyanus (Decius) yang terkenal kejamnya yang memerintah tahun 
249-251 M. Dia menyembah berhala dan memerintahkan kepada rakyatnya untuk 
menyembah berhala dengan cara yang kejam.
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Raja yang kejam ini selalu keliling mencari orang-orang yang tidak mau 
menyembah berhala. Mereka yang tidak mau menyembah berhala akan dibunuh. 
Di kala itu ada pemuda-pemuda yang masih taat kepada agama yang dibawa 
oleh Nabi Isa As. Pemuda-pemuda itu akan ditangkap untuk dibunuh jika tidak 
mengikuti ajalan raja. Menurut cerita ini pemuda-pemuda itu jumlahnya 7 0rang, 
lalu tertangkap, kemudian dihadapkan kepada raja.

 Raja bertanya : “Hai pemuda-pemuda, mengapa kau tidak mau menyembah 
sesembahan seperti pada umumnya penduduk ini? selanjutnya raja berkata : “Saya 
tidak banyak berbicara. Tinggal pilih, apakah kamu menyembah berhala, atau 
kamu mati? Diantara mereka menjawab : “Aku sudah mempunyai Tuhan yang 
menguasai langit dan bumi. Kami semua tidak akan menyembah selain Allah 
SWT., terserah raja, kami akan diapakan,” Mereka masing-masing menyatakan 
satu pendapat yang sama. Raja betul-betul mengendorkan marahnya, lalu raja 
berkata : “Hai pemuda-pemuda, aku melihat kau, dan aku merasa sayang, karena 
itu hendaknya kamu berfikir dahulu, dan  sekiranya hatimu sudah tenang, segeralah 
kamu menghadap aku, akan tetapi kalau sudah batas waktu yang aku tentukan 
kamu masih tetap bersikap keras (tetap tidak mau ikut agamaku), kamu pasti akan 
disiksa.

Pemuda-pemuda itu dibolehkan bubar dan Rajapun pergi meninggalkan kota. 
Kesempatan ini digunakan oleh 7 pemuda itu untuk berunding yang keputusannya 
hendak bersembunyi di Gua Gunung Yanjalus. Mereka masing-masing membawa 
bekal sekedarnya. Bekal itu sebagian disedekahkan dan sebagian dikumpulkan 
jadi satu dan dibawa oleh pemuda yang bernama Tamlikha.

Pemuda-pemuda itu berangkat, di tengah perjalanan diikuti oleh anjing. Anjing 
itu dihalau untuk menyingkir, dia tetap mengikuti. Kemudian anjing itu berbicara 
seperti manusia, ujarnya : “aku ikut, aku senang kepada orang-orang yang menjadi 
kekasih Allah SWT.”. Nanti sewaktu kalian tidur, akulah yang menjaga kalian”. 
Lalu anjing  ikut, maka jumlahnya menjadi 8 (delapan). Tujuh pemuda beserta 
anjingnya menetap di Gua itu. 

Setiap hari Tamlikha turun pergi ke kota untuk membeli roti buat makan. 
Siang dan malam Aṣḥābul Kahfi salat, berpuasa dan membaca wirid. Setelah raja 
pulang dari luar kota, ia mencari 7 pemuda itu dan memerintahkan petugas dan 
polisi mengejarnya sampai ke Gua. Setelah polisi dan petugas raja sampai ke gua, 
Allah SWT. menjadikan 7 pemuda-pemuda itu tertidur nyenyak tidur kepati, akan 
tetapi nampaknya tidak tidur. Setelah raja mengetahui keadaan demikian, Raja 
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bingung dan diputuskan dibiarkan saja dan lubang gua itu ditutup rapat dengan 
batu-batu besar, supaya mereka mati di gua.

Diantara keluarga Raja Dicyanus, ada dua orang yang sayang kepada 7 
pemuda itu, akan tetapi tidak berani terang-terangan, dua orang ini yang membuiat 
catatan sejarah, sejak dari permulaan diancam, sehingga pergi ke gua dan sampai 
menetap di gua. Sejarah itu ditulis di papan tulis yang terbuat dari timah. Papan 
tulis timah yang berisikan catatan sejarah ini, diletakkan di dekat pemuda-pemuda 
itu. Pemuda-pemuda ini yang disebut Aṣḥābul Kahfi, dan dua pemuda itu yang 
mencatat sejarah dalam papan tulis timah itu disebut Ashabul Raqim.

Setelah Allah SWT. membangunkan mereka dari tidurnya, seorang diantara 
mereka yang bernama Maksalmina bertanya; “Berapa lama kita ini tidur? “ salah 
seorang menjawab : “Mungkin sehari, mungkin setengah hari”. Yang lain agak 
ragu-ragu lalu berkata: Sesungguhnya Allah yang Maha Mengetahui, berapa lama 
kita berdiam di sini. Karena merasa lapar, Tamlikha menyuruh diantara mereka ke 
kota untuk membeli makanan yang berkah. Kisah tersebut termaktub dalam surat 
al-Kahfi Ayat. 20.

بَٗدا ٢٠
َ
ۡو يُعِيُدوُكۡم ِف ِملَّتِِهۡم َولَن ُتۡفلُِحٓواْ إًِذا أ

َ
ُهۡم إِن َيۡظَهُرواْ َعلَۡيُكۡم يَرُۡجُوُكۡم أ إِنَّ

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan 
melempar kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, 
dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama lamanya». (Q.S. 
al-Kahfi : 20 )

Allah SWT. menyatakan kepada Aṣḥābul Kahfi yang isinya : “Orang-orang 
kota nanti setelah melihat kamu, mereka akan melemparkan kamu sampai mati, 
atau memaksa kamu mengikuti agama mereka. Kalau kamu mengikuti agama 
mereka, kamu tidak akan memperoleh kebahagiaan selama-lamanya.”

Hikmah dari kisah Aṣḥābul Kahfi di atas adalah sebagai berikut :

1. Kita harus berani mempertahankan tetapnya aqidah yang kita miliki.

2. Membuktikan kemahakuasaan Allah SWT. dan makin percaya akan terjadinya 
hari kebangkitan

3. Allah SWT. pasti akan memberi perlindungan, pertolongan serta jalan yang 
baik terhadap kesulitan yang dihadapi orang yang bertaqwa dan bertawakal.
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C. KISAH AKHLAK SITI MARYAM

Siti Maryam adalah anak Imran bin Masan, Ibunya bernama Hanna. Adik 
perempuan Hannah bernama Isya (bukan Nabi Isa), adalah istri Nabi Zakaria, 
sehingga Maryam adalah ponakan beripar Nabi Zakaria.

Jauh sebelum lahirnya Maryam, di dalam kerentaan usianya Hannah istri 
Imran, berdo’a dengan penuh tawakal disertai nazar kepada Tuhan : Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau, jikalau kami memperoleh anak, 
maka anak itu akan kami serahkan sebagai pemeliharaan rumah Tuhan (Baitul 
Maqdis). Doa hannah diterima Allah SWT., ia hamil dan melahirkan anak diberi 
nama Maryam. Namun sayang Imran ayah Maryam telah meninggal lebih dahulu 
sebelum kelahirannya. Sesuai dengan nazarnya, Maryam diserahkan ke Baitul 
Maqdis dan dipercayakannya kepada Nabi Zakaria.

Ternyata Maryam benar menjadi anak yang sholehah, sehingga menjadi pusat 
perhatian dan sanjungan penduduk sekitar Baitul Maqdis. Akan tetapi muncul 
peristiwa yang membuat gadis itu bersusah hati, dimana pada suatu hari ia 
didatangi malaikat Jibril yang mengabarkan bahwa Allah SWT. akan memberinya 
anak laki-laki. Meskipun Maryam menolak kedatangan Jibril, namun tidak mampu 
menghindarkan diri ketika Jibril meniupkan ruh suci atas perintah Allah SWT. 
kepadanya, sehingga hamil lah dia.

Dengan kehamilan Maryam, maka gemparlah penduduk disekitarnya dan 
menuduh dia telah berbuat mesum dengan laki-laki. Betapa malu dan susahnya 
maryam tiadalah dapat digambarkan, karena setiap hari diperolokkan setiap orang, 
dan dituduhnya sebagai pelacur rendah, padahal dia merasa tak satupun lelaki 
menyentuh tubuhnya. Memang menurut syariat Islam demikianlah sebenarnya 
yang terjadi, bahwa kehadiran Maryam adalah karena kehendak Allah SWT. 
semata.

Allah SWT. berfirman dalam at-Taḥrīm Ayat 12.

قَۡت بَِكلَِمِٰت  وِحَنا َوَصدَّ ۡحَصَنۡت فَرَۡجَها َفَنَفۡخَنا فِيهِ ِمن رُّ
َ
َوَمۡرَيَم ٱۡبَنَت ِعۡمَرَٰن ٱلَِّتٓ أ

َرّبَِها َوُكُتبِهِۦ َوَكنَۡت ِمَن ٱۡلَقٰنِتَِي ١٢
“Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, Maka 
Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan Dia 
membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, dan Dia adalah Termasuk 
orang-orang yang taat.” (QS. at-Taḥrīm : 12 )
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Demikian tidak tahan menghadapi caci maki dan ejekan masyarakat di 
sekitarnya, akhirnya menyerahkan diri kepada Allah SWT., ia pergi menjauhkan 
diri dari kaumnya kearah timur tanpa ditemani seorang pun, dalam puncak 
penderitaan akan melahirkan anak laki-laki Isa tanpa dibantu satu manusiapun. 
Akhirnya dalam keadaan sakit, lemah dan letih yang amat sangat Allah SWT. 
memberikan pertolongan dan karuniaNya berupa terbitnya mata air di sebelahnya, 
pohon kurma bergoyang sehingga berjatuhan buahnya yang masak-masak.

Setelah lewat beberapa hari dan badannya pun bertambah kuat, maka 
digendongnya bayi yang kecil mungil pulang kerumahnya. Namun sekali lagi 
kaumnya tetap menyambutnya dengan cemoohan dan ejekan. Allah SWT. memberi 
pertolongan melalui Isa kecil yang menjawab ejekan mereka adalah sebagai berikut :

ا ٣٠ ِ َءاتَٮِٰنَ ٱۡلِكَتَٰب وََجَعلَِن نَبِّيٗ ّٰ قَاَل إِّنِ َعۡبُد ٱ
Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab (Injil) 
dan Dia menjadikan aku seorang Nabi”. (Q.S.Maryam/19: 30)

PROSES PEMBELAJARAN

A.  Pendahuluan

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan kisah orang-orang saleh. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang 
termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems 
family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; 
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dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu 
kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta 
didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan 
secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

B. Pelaksanaan

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar beserta perenungannya  
yang ada pada kolom “Mari Renungkan”.

2) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya 
tentang gambar beserta perenungannya.

3)  Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
pencermatannya peserta didik.

4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang 
ada di kolom “Mari Mengamati”.

5) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.

6)  Guru memberikan penjelaskan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab seputar kisah orang-orang saleh. 

8) Peserta didik menyimak penyampaian cerita/kisah dari guru melalui bantuan 
gambar atau tayangan visual/film tentang kisah orang-orang saleh.

9) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

11) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang 
materi tersebut.

12) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut.

13) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

14) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru :

a. Membimbing peserta didik untuk mengisi lembar ceklist dan membuat 
contoh ketentuan kisah orang-orang saleh
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b. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

c. Membimbing peserta didik untuk mengamati dirinya sendiri tentang  
perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat 
tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).

C.  Kegiatan akhir pembelajaran

a) Penguatan  materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan 
proses pembelajaran dan hasil diskusi. 

b) Mengadakan tanya jawab tentang kisah orang-orang saleh.

c) Guru merefleksi nilai-nilai kisah orang-orang saleh.

d) Menutup pelajaran dengan membaca salam, kafaratul majlis dan membaca 
hamdalah.

PENILAIAN

1. Skala Sikap

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi

No Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks Nilai Ketuntasan Skor

Maks

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian

1. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.
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2. Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

3. Kejelasan dan kerapian presentasi

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40.

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30.

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20.

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas dan  
tidak rapi, skor 10.

2. Kolom “Unjuk Kerja”

Kolom menyebutkan contoh kisah orang-orang saleh beserta alasannya.

Skor nilai :

a) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh peristiwa lengkap dengan 
alasannya, skor 2.

b) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh tanpa ada alasan , skor 1.

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
Skor maksimal

3. Kolom Pilihan Ganda dan Uraian.

a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10 x1 = 10)

b. Uraian: Rubrik Penilaian

NO RUBRIK PENILAIAN SKOR

1 a. Jika peserta didik dapat menceritakan kisah Luqman Ḥakīm, 
lengkap, dan sempurna, skor  10.

b. Jika peserta didik dapat menceritakan kisah Luqman 
Ḥakīm, lengkap, dan sempurna. kurang lengkap dan kurang 
sempurna, skor  5.

10
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2 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan nasihat Luqman Ḥakīm 
kepada anaknya, dengan sempurna, skor  10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan nasihat Luqman Ḥakīm 
kepada anaknya, kurang sempurna,  skor  5.

10

3 a. Jika  peserta  didik  dapat  menunjukkan dadil tentang kisah 
Luqman Ḥakīm dengan benar , skor  10.

b. Jika  peserta  didik  dapat  menunjukkan dadil tentang kisah 
Luqman Ḥakīm kurang benar, skor  5

10

4 a. Jika peserta didik dapat menceritakan kisah Aṣḥābul Kahfi , 
lengkap, dan sempurna, skor  10

b. Jika peserta didik dapat menceritakan kisah Aṣḥābul Kahfi  
kurang lengkap, skor  5..

10

5 a. Jika  peserta  didik  dapat menunjukkan dalil tentang kisah 
Aṣḥābul Kahfi dengan benar , skor  10.

b. Jika peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang kisah 
Aṣḥābul Kahfi kurang benar, skor  5

10

6 a. Jika peserta didik dapat menceritakan kisah siti maryam 
secara lengkap, dan sempurna, skor  10

b. Jika peserta didik dapat menceritakan kisah siti maryam 
kurang lengkap dan kurang sempurna, skor 5.

10

7 a. Jika peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang kisah 
Aṣḥābul Kahfi  dengan benar, skor  10.

b. Jika peserta didik dapat dapat menunjukkan dalil tentang 
kisah Aṣḥābul Kahfi kurang lengkap, skor  5.

10

8 a. Jika peserta didik dapat mendeskripsikan kisah Luqman 
Ḥakīm, Aṣḥābul Kahfi, dan siti maryam  secara lengkap, 
dan sempurna, skor  10

b. Jika peserta didik dapat mendeskripsikan kisah Luqman 
Ḥakīm, Aṣḥābul Kahfi, dan siti maryam  kurang lengkap 
dan kurang sempurna, skor 5.

10

Juml 80 Jumlah skor

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
      90
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4. Tugas/Portofolio

Skor penilaian sebagai berikut  :

a) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.

b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya  sedikit ada kekurangan, 
nilai 80.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Jumlah nilai rata- rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 
tugas x 50%.

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%.
Nilai akhir = nilai a + nilai b

5. Soal Uji Kompetensi :

I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, d atau e, di 
depan jawaban yang paling benar)
1. Di dalam al-Qur’an terdapat kisah orang bertaqwa dan suka memberi 

nasihat kepada anaknya. Bernama ....
a. Luqman Ḥakīm     d. Lukmanul hikam
b. Musa, As.      e. Isa, As.
c. Abu Musa al-Asy’ari

2. Salah satu nasihat Luqman Ḥakīm kepada anaknya adalah ....
a. Berbakti kepada kedua orangtua   
b. Perintah durhaka kepada orang tua    
c. Perintah berani kedua orangtu
d. Bermaksiat terhadap saudara
e. Nasihat kufur terhadap nikmat

3. Berikut ini yang bukan nasihat Luqman kepada anaknya adalah ....
a. Nasihat bersukur atas nikmat kepada Allah
b. Nasihat mengesakan Allah SWT.
c. Nasihat salat tepat waktu
d. Nasihat amar ma’ruf nahi mungkar
e. Nasihat beramal yang Islamiyah



118 Akhlak Kurikulum 2013

4. Bapak Siti Maryam bernama ....
a. Abu Bakar Asy-sidiq
b. Umar bin Khatab
c. Zulkifli
d. Imrān
e. Isa As.

5. Hewan yang menemaniAṣḥābul Kahfi bersembunyi di gua adalah ....
a. Anjing
b. Kucing
c. Burung ababil
d. Unta
e. Ular sawa

6. Salah satu mukjizat Nabi Isa as masa kecil adalah .....
a. Dapat berbicara kepada ibunya
b. Dapat mengeluarkan air dari matanya
c. Dapat menggoyang-goyang pohon kurma setelah kelahirannya
d. Dapat menghidupkan orang sakit
e. Dapat mengobati orang sakit

7. Gunung tempat Aṣḥābul Kahfi berkulwat adalah ....
a. Jodi
b. Hira
c. Sur
d. Yanjalus
e. Yanala

8. Pemuda yang bertugas membeli makanan ke pasar saat Aṣḥābul Kahfi 
bersembunyi di gua, bernama ....
a. Yudas
b. Tamlikha
c. Malika
d. Imran
e. Zulkifli 

9. Aṣḥābul Kahfi berjumlah ....
a. Tujuh orang
b. Enam orang
c. Empat orang
d. Delapan orang
e. Sembilan orang
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10. Yang mengejek, mencaci siti maryam ketika hamil tanpa sentuhan laki 
–laki adalah ....
a. Kafir Quraiys
b. Orang Islam
c. Masyarakat Yahudi
d. Penduduk Yaman
e. Orang Nasrani

II.  Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

1. Orang yang ilmu tinggi dan diberi hikmah oleh Allah adalah …. (Luqman 
Ḥakīm)

2. Siapakah nama lengkap Luqman Ḥakīm..... (Luqman bin Baura)

3. Kemuliaan seseorang dihadapan Allah tidak tergantung pada ketampanan 
atau kecantikan akan tetapi terletak pada ....  (Takwanya)

4. Luqman Ḥakīm disebut-sebut dalam al-Qur’an karena jasanya sangat 
positif bagi kemaslahatan .... (hidup masyarakat)

5. Mempersekutukan Allah SWT. dengan Tuhan lain sebagai sesembahannya 
disebut.... (Syirik)

6. Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah SWT. tidak akan mengampuni dosa 
syirik dikarenakan .... (perbuatan syirik merupakan dosa yang sangat 
besar)

7. Yang disebut sebagai pemilik gua adalah.... (Aṣḥābul Kahfi)

8. Maryam benar menjadi anak yang salihah sehingga di sanjung penduduk 
.... (sekitar al-Bait al-Muqaddas)

9. Dengan kehamilan maryam masyarakat menuduh telah berbuat  ....  
(mesum dengan laiki-laki)

10. Maryam sebagai orang yang beriman menyerahkan segala urusan kepada 
.... (Allah SWT.)

III. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!

1. Mengapa kita harus memahami kisah dan nasihat Luqmanul Hakim ?

2. Sebutkan nasihat-nasihat Luqman Ḥakīm ?

3. Bagaimana cara meneladani kisah orang salih ?
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4. Apa pendapat saudara Siti Maryam hamil tanpa sentuhan laki-laki ?

5. Bagaimana cara menceritakan kisah akhlak mulia Aṣḥābul Kahfi ?

IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1.  Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan adab dalam 
Islam: adab dalam menuntut ilmu, musyawarah dan salam dengan mengisi 
kolom di bawah ini :

No.
Nama Surat + No. Ayat / 

Hadis Riwayat
Redaksi Ayat / Hadis

1.
2.
3.
4.
5.

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai adab dalam Islam : adab dalam 
menuntut ilmu, musyawarah dan salam berikut ini dan berikan komentar!

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1.
2.
3
4
5

6. Kunci jawaban: I. Penerapan. Kebijakan guru.

I. Pilihan ganda
1. A
2. A
3. E
4. D
5. A
6. D
7. D
8. B
9. A
10. C
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II. Jawaban Singkat

1. Luqman Ḥakīm

2. Luqman bin Baura

3. Takwanya

4. Hidup masyarakat

5. Syirik

6. Perbuatan syirik merupakan dosa yang sangat besar

7. Aṣḥābul Kahfi

8. sekitar al-Bait al-Muqoddas

9. mesum dengan laiki-laki

10. Allah SWT.

III. Jawaban Uraian
1.   
2.
3.
4.
5.

IV. Tugas. (Kebijakan guru)

PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:

a. Membuat kliping tentang kenakalan remaja dan menganalisis 

b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berkaitan dengan  kisah 
orang-orang saleh.

(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang berhasil 
dalam pengayaan).

REMEDIAL

Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugan untuk menyusun 
pertanyaaan dan menanyakan jawaban kepada teman sebaya, setelah menemukan 
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jawaban dari teman sebaya, diberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan guru 
tentang materi “kisah orang-orang saleh”  Guru akan melakukan penilaian kembali 
(lihat poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada 
waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan anatara peserta didik dan guru, 

INTERAKSI GURU 
DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Uji Kompetensi” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga 
dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Hari/Tanggal Obyek Penilaian Nilai Paraf
Guru Orang Tua
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KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya

2.  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun ramah 
lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro  aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3.   Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

1.1. Menghayati nilai-nilai akhlak terpuji (ḥikmah, iffah, syajā’ah, dan ‘adālah)

2.1. Membiasakan diri menerapkan akhlak terpuji (ḥikmah, iffah, syajā’ah, dan 
‘adālah)

3.1. Memahami induk-induk akhlak terpuji (ḥikmah, iffah, syajā’ah, dan ‘adālah) dan 
cara membiasakannya

4.1. Menceritakan induk-induk akhlak terpuji (ḥikmah, iffah, syajā’ah, dan ‘adālah).

INDUK-INDUK AKHLAK 
TERPUJI6
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INDIKATOR DAN TUJUAN

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
1. Menyebutkan induk-induk akhlak 

terpuji
2. Menjelaskan pengertian hikmah
3. Mmenjelaskan pengertian iffah
4. Menjelaskan pengertian syajā’ah 
5. Menjelaskan pengertian ‘adalah 
6. Mencontohkan induk-induk akhlak 

terpuji (ḥikmah, iffah, syajā’ah, dan 
‘adālah)

7. Membiasakan berakhlak terpuji 
(ḥikmah, iffah, syajā’ah, dan 
‘adālah)

Setelah mengamati, menanya, mengek-
splorasi, mengasosiasi dan mengkomuni-
kasikan peserta didik mampu mendeskrip-
sikan induk-induk akhlak terpuji (ḥikmah, 
iffah, syajā’ah, dan ‘adālah), menjelas-
kan pengertian dan memberikan contoh 
hḥikmah, iffah, syajā’ah, dan ‘adālah 

INDIKATOR DAN TUJUAN

A. HIKMAH

1. Pengertian Hikmah dan Ruang Lingkupnya

Secara bahasa al-ḥikmah berarti: kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang 
bagus,  pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa (kata-kata bijak), dan 
al-Qur’an.  Menurut al-Maraghi dalam kitab Tafsirnya, menjelaskan al-ḥikmah 
sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat 
menyingkap kebenaran Sedangkan menurut Toha Jahja Omar; ḥikmah adalah 
bijaksana, artinya meletakkan  sesuatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus 
berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada 
keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh 
Allah sebagaimana dalam ketentuan hukum-Nya.

Dalam kata al-ḥikmah terdapat makna pencegahan, dan ini meliputi beberapa 
makna, yaitu:

1) ‘adālah akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kezaliman.

2) ḥilm akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kemarahan.
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3) Ilmu akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kejahilan.

4) Nubuwwah, seorang Nabi tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari  
menyembah selain Allah, dan dari terjerumus kedalam kemaksiatan serta 
perbuatan dosa. al-Qur’an dan seluruh kitab samawiyyah diturunkan oleh  
Allah agar manusia terhindar dari syirik, mungkar, dan perbuatan buruk.

Lafad  al-ḥikmah  tersebut  dalam  al-Qur’an  sebanyak  dua puluh kali dengan 
berbagai makna.

a. Bermakna pengajaran al-Qur’an

نَّ 
َ
أ َوٱۡعلَُمٓواْ   َ َّ ٱ َوٱتَُّقواْ  بِهۦِۚ  يَعُِظُكم  َوٱۡلِۡكَمةِ  ٱۡلِكَتِٰب  ّمَِن  َعلَۡيُكم  نَزَل 

َ
أ َوَمآ 

ٍء َعلِيٞم ٢٣١ َ بُِكّلِ َشۡ َّ ٱ
“Dan apa yang telah diurunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qur’an)   
dan al-ḥikmah, Allah memberikan pengajaran (mau’iẓah) kepadamu dengan 
apa yang diturunkannya itu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah 
bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. “(QS. Al-Baqarah [2] : 
231)

b. Bermakna pemahaman dan ilmu

ا ١٢ ةٖۖ َوَءاَتۡيَنُٰه ٱۡلُۡكَم َصبِّيٗ َيَٰيۡحَيٰ ُخِذ ٱۡلِكَتَٰب بُِقوَّ
Hai Yahya, ambillah al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. dan 
Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. (QS. Maryam 
[19 ]: 12)

c. Bermakna an-Nubuwwah (kenabian). (QS. An-Nisa’ [4] :5 4 dan QS. Shaad 
[38] :20)

d. Bermakna al-Qur’an yang mengandung keajaiban-keajaiban dan penuh 
rahasia (QS. Al-Baqarah [2] : 269)
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2. Anjuran Memiliki Hikmah

Hikmah itu adalah Setiap perkataan yang benar dan menyebabkan perbuatan  
yang  benar. Hikmah ialah: ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh, kebenaran 
dalam perbuatan dan perkataan, mengetahui kebenaran dan mengamalkanya.

Tidaklah cukup dalam mengamalkan ajaran agama hanya dengan al-Qur’an   
saja tanpa dengan al-ḥikmah yang berarti as-sunnah atau pemahaman yang benar  
tentang al-Qur’an, karena itulah as- sunnah juga disebut sebagai al-ḥikmah. Orang  
yang dianugerahi al-ḥikmah adalah: Orang yang mempunyai ilmu mendalam dan 
mampu mengamalkannya secara nyata dalam kehidupan. Orang yang benar dalam 
perkataan dan perbuatan. Orang yang menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya 
(adil). Orang yang mampu memahami dan menerapkan hukum Allah Swt. Setelah 
seseorang mendapatkan hikmah, maka baginya wajib untuk menyampaikan atau 
mendakwahkannya sesuai dengan firman Allah:

ۡحَسُنۚ إِنَّ َربََّك 
َ
ٰ َسبِيِل َرّبَِك بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّت ِهَ أ َ ِ ٱۡدُع إ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن ١٢٥
َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

َ
ُهَو أ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan  
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-
Naḥl : 125)

Hikmah dalam berdakwah tidak terbatas pada makna: perkataan yang lemah 
lembut, pemberian motivasi, ḥilm (tidak cepat emosi dan tidak bersikap masa 
bodoh), halus ataupun pemaaf. Namun, ḥikmah juga mencakup pemahaman yang  
mendalam tentang berbagai perkara berikut hukum-hukumnya, sehingga dapat  
menempatkan seluruh perkara tersebut pada tempatnya, yaitu

1) Dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran, serta pendidikan sesuai 
dengan tempatnya. Berkata dan berbuat secara tepat dan benar

2) Dapat memberi nasihat pada tempatnya

3) Dapat menempatkan mujādalah (dialog) yang baik pada tempatnya.

4)   Dapat menempatkan sikap tegas
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5)   Memberikan   hak  setiap   sesuatu,   tidak   berkurang   dan  tidak berlebih, 
tidak lebih cepat ataupun lebih lambat dari waktu yang dibutuhkannya

c.    Keutamaan Hikmah

1)  Memiliki rasa percaya diri yang  tinggi dalam melaksanakan dan membela 
kebenaran ataupun keadilan,

2)   Menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan,

3)  Mampu berkomunikasi denga orang lain dengan beragam pendekatan dan 
bahasan,

4)   Memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensyiarkan kebenaran dengan 
beramar makruf nahi munkar,

5)  Senantisa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang 
dihadapi,

6)  Memiliki daya penalaran yang obyektif dan otentik dalam semua bidang 
kehidupan,

7)  Orang-orang  yang dalam perkataan dan perbuatannya  senantiasa selaras 
dengan sunnah Rasulullah

B. IFFAH

1. Pengertian ‘Iffah

Secara etimologis, ‘iffah adalah bentuk masdar dari ‘affa-ya’iffu-‘iffah 
yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, ‘iffah juga berarti 
kesucian tubuh. Secara terminologis, ‘iffah adalah memelihara kehormatan 
diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya.

‘Iffah (al-’iffah) juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara 
kesucian diri (al-’iffah) adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan 
memelihara kehormatan.

2. ‘Iffah dalam Kehidupan

‘Iffah hendaklah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan 
kesucian. Hal ini dapat dilakukan dimulai memelihara hati (qalbu) untuk 
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tidak membuat rencana dan angan-angan yang buruk. Sedangkan kesucian 
diri terbagi ke dalam beberapa bagian:

a. Kesucian Panca Indra; (QS. an-Nūr [24] : 33)

ۦۗ ُ ِمن فَۡضلِهِ َّ ٰ ُيۡغنَِيُهُم ٱ َ َيُِدوَن نَِكاًحا َحتَّ ِيَن  َوۡلَيۡسَتۡعفِِف ٱلَّ
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. 
(QS. an-Nūr [24] : 33)

b) Kesucian Jasad; (QS. Al-ahzab [33] : 59)

ِمن  َعلَۡيِهنَّ  يُۡدنَِي  ٱلُۡمۡؤِمنَِي  َونَِسآءِ  َوَبَناتَِك  ۡزَوِٰجَك 
َ
ّلِ قُل  ٱلَِّبُّ  َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ

ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما ٥٩ َّ َ يُۡؤَذۡيَنۗ َوَكَن ٱ ن ُيۡعَرۡفَن فَ
َ
ۡدَنٰٓ أ
َ
ۚ َذٰلَِك أ َجَلٰبِيبِِهنَّ

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu 
dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan 
jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka 
lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah 
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Aḥzāb [33] : 59)

c) Kesucian dari Memakan Harta Orang Lain; (QS. an-Nisa [4] : 6)

ٰٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱلَِّكَح فَإِۡن َءانَۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَٱۡدَفُعٓواْ إَِلِۡهۡم  َوٱۡبَتلُواْ ٱۡلََتَٰمٰ َحتَّ
ا فَۡلَيۡسَتۡعفِۡفۖ  ْۚ َوَمن َكَن َغنِّيٗ وا ن يَۡكَبُ

َ
اٗفا َوبَِداًرا أ ُكلُوَهآ إِۡسَ

ۡ
َ تَأ ۡمَوٰلَُهۡمۖ َو

َ
أ

ۡشِهُدواْ 
َ
فَأ ۡمَوٰلَُهۡم 

َ
أ إَِلِۡهۡم  َدَفۡعُتۡم  فَإَِذا  بِٱلَۡمۡعُروِفۚ  ُكۡل 

ۡ
فَۡلَيأ َفقِٗيا  َكَن  َوَمن 

ِ َحِسيٗبا ٦ َّ َعلَۡيِهۡمۚ َوَكَفٰ بِٱ
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. ke 
mudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 
harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah 
kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah 
kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang 
siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan 
diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, 
Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila 
kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan 
saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah 
sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. an-Nisā’ [4] : 6)
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d) Kesucian Lisan

Dengan cara tidak berkata menyakitkan orang tua seperti firman Allah 
Swt.

ا َيۡبلَُغنَّ ِعنَدَك ٱۡلِكَبَ  يِۡن إِۡحَسًٰناۚ إِمَّ ٓ إِيَّاهُ َوبِٱۡلَوِٰلَ َّ ِ َّ َتۡعُبُدٓواْ إ
َ
۞َوقََضٰ َربَُّك أ

ٗ َكرِيٗما ٢٣ َُّهَما قَۡو َ َتۡنَهۡرُهَما َوقُل ل ّفٖ َو
ُ
َُّهَمآ أ َ َتُقل ل ُهَما فَ َ ِ ۡو 

َ
َحُدُهَمآ أ

َ
أ

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah  
selain Dia dan hendaklah  kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 
sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-
duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu,  Maka sekali-
kali  janganlah  kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan «ah» dan 
janganlah kamu membentak mereka  dan  ucapkanlah  kepada  mereka  
Perkataan  yang  mulia (QS. Al Isra’ [17] : 23)

c. Keutamaan Iffah

Dengan demikian, seorang yang ‘arif adalah orang yang bisa menahan 
diri dari perkara-perkara yang dihalalkan ataupun diharamkan walaupun 
jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. 
Sebagaimana sabda Rasulullah:.

 . ُ ّٰ ُه ا نَُّه َمْن يَْسَتعِّف يُعِفُّ َعنُْكْم.  ِخُرهُ  دَّ
َ
َ أ َما يَُكْوُن ِعنِْدي ِمْن َخْيٍ 

وَْسَع 
َ
ا َوأ . َولَْن ُتْعَطْو َعَطاًء َخْيً ُ ّٰ . َوَمْن يَْسَتْغِن ُيْغنِهِ ا ُ ّٰ َهُ ا ُ يَُصّبِ َوَمْن َيَتَصبَّ

ْبِ. ِمَن الصَّ
“Apa yang ada padaku dari kebaikan (harta) tidak ada yang aku  simpan  
dari  kalian.  Sesungguhnya  siapa  yang  menahan  diri dari meminta-
minta maka  Allah akan memelihara dan menjaganya, dan  siapa  
yang  menyabarkan  dirinya  dari  meminta-minta  maka Allah  akan  
menjadikannya  sabar.  Dan  siapa  yang  merasa  cukup dengan   Allah dari 
meminta  kepada  selain-Nya  maka   Allah akan memberikan kecukupan 
padanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian  yang  lebih  baik  dan  
lebih  luas  daripada  kesabaran.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Agar seorang mukmin memiliki sikap iffah, maka harus melakukan 
usaha-usaha untuk membimbing jiwanya dengan melakukan dua hal 
berikut:

1) Memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk dengan 
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menjaga kehormatan diri sehingga tidak berharap mendapatkan apa 
yang ada di tangan mereka, hingga ia tidak meminta kepada makhluk, 
baik secara lisan (lisānul maqāl) maupun keadaan (lisānul hāl).

2) Merasa cukup dengan Allah, percaya dengan pencukupan-Nya. Siapa 
yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Allah 
itu mengikuti persangkaan baik hamba-Nya. Bila hamba menyangka 
baik, ia akan beroleh kebaikan. Sebaliknya, bila ia bersangka selain 
kebaikan, ia pun akan memperoleh apa yang disangkanya.

Untuk mengembangkan sikap ‘iffah ini, maka ada beberapa hal yang 
harus diperhatikan dan dilakukan oleh seorang muslim untuk menjaga 
kehormatan diri, di antaranya:
1) Selalu mengendalikan  dan membawa diri agar tetap menegakan 

sunnah Rasulullah,
2) Senantiasa mempertimbangkan teman bergaul dengan teman yang 

jelas akhlaknya,
3) Selalau mengontrol diri dalam urusan makan, minum dan berpakaian 

secara Islami,
4) Selalu menjaga kehalalan makanan, minuman dan rizki yang 

diperolehnya,
5) Menundukkan pandangan mata (ghadul bashar) dan menjaga 

kemaluannya,
6) Tidak khalwat (berduaan) dengan lelaki atau perempuan yang bukan 

mahramnya,
7) Senantiasa menjauh diri dari hal-hal yang dapat mengundang ¿tnah.

’Iffah merupakan akhlak paling tinggi dan dicintai Allah Swt. Oleh 
sebab itulah sifat ini perlu dilatih sejak anak-anak masih kecil, sehingga 
memiliki kemampuan dan daya tahan terhadap keinginan-keinginan yang 
tidak semua harus dituruti karena akan membahayakan saat telah dewasa. 
Dari sifat ’iffah akan lahir sifat-sifat mulia seperti: sabar, qana’ah, jujur, 
santun, dan akhlak terpuji lainnya.

Ketika sifat ’iffah ini sudah hilang dari dalam diri seseorang, akan 
membawa pengaruh buruk dalam diri seseorang, akal sehat akan tertutup 
oleh nafsu syahwatnya, ia sudah tidak mampu lagi membedakan mana 
yang benar dan salah, mana baik dan buruk, yang halal dan haram.
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C. SYAJĀ’AH 

1. Pengertian Syajā’ah

Secara  etimologi  kata  al-syajā’ah   berarti  berani  antonimnya dari   kata 
al-jubn yang berarti pengecut.  Kata ini digunakan  untuk menggambarkan  
kesabaran  di medan perang. Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong 
seorang muslim untuk melakukan pekerjaan berat dan mengandung resiko 
dalam rangka membela kehormatannya. Tetapi sikap ini bila tidak digunakan 
sebagaimana mestinya menjerumuskan seorang muslim kepada kehinaan.

Syajā’ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, 
yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada 
keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan  sesuatu.  
Pada  diri seorang  pengecut  sukar  didapatkan sikap sabar dan berani. Selain 
itu Syajā’ah (berani) bukanlah semata- mata berani berkelahi di medan laga, 
melainkan suatu sikap mental seseorang, dapat menguasai jiwanya dan berbuat 
menurut semestinya.

2. Penerapan Syajā’ah dalam Kehidupan

Sumber keberanian yang dimiliki seseorang diantaranya yaitu;
1) Rasa takut kepada Allah Swt..
2) Lebih mencintai akhirat daripada dunia,
3) Tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang
4) Tidak menomori satukan kekuatan materi,
5) Tawakal dan yakin akan pertolongan  Allah,

Jadi berani adalah: “Sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau 
bahaya ketika mengancam. Orang yang melihat kejahatan, dan khawatir 
terkena dampaknya, kemudian menentang maka itulah pemberani. Orang yang 
berbuat maksimal sesuai statusnya itulah pemberani (al-syujā’). Al-syajā’ah 
(berani) bukan sinonim ‘adam al-khauf (tidak takut sama sekali)”

Berdasarkan pengertian yang ada di atas, dipahami bahwa berani terhadap 
sesuatu bukan berarti hilangnya rasa takut menghadapinya. Keberanian dinilai 
dari tindakan yang berorientasi kepada aspek maslahat dan tanggung jawab 
dan berdasarkan pertimbangan maslahat.

Predikat pemberani bukan hanya diperuntukkan kepada pahlawan yang 
berjuang di medan perang. Setiap profesi dikategorikan berani apabila mampu 
menjalankan tugas dan kewajibannya secara bertanggungjawab. Kepala 
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keluarga dikategorikan berani apabila mampu menjalankan tanggungjawabnya 
secara maksimal, pegawai dikatakan berani apabila mampu menjalankan 
tugasnya secara baik, dan seterus nya.

Keberanian terbagi kepada terpuji (al-maḥmūdah) dan tercela (al-
mażmūmah). Keberanian yang terpuji adalah yang mendorong berbuat 
maksimal dalam setiap peranan yang diemban, dan inilah hakikat pahlawan 
sejati. Sedangkan berani yang tercela adalah apabila mendorong berbuat tanpa 
perhitungan dan tidak tepat penggunaannya.

Syajā’ah dapat dibagi menjadi dua macam:

1) Syajā’ah ḥarbiyah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya 
keberanian dalam medan tempur di waktu perang.

2) Syajā’ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan 
dan menegakkan kebenaran.

Munculnya sikap syajā’ah tidak terlepas dari keadaan-keadaan sebagai 
berikut:

1) Berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah.

2) Berani membela hak milik, jiwa dan raga, dalam kebenaran.

3) Berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Dari dua macam 
syajā’ah (keberanian) tersebut di atas, maka syajā’ah dapat dituangkan 
dalam beberapa bentuk, yakni:

a) Memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan, 
penderitaan dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia 
berada di jalan Allah.

b) Berterus terang dalam kebenaran dan berkata benar di hadapan 
penguasa yang zalim.

c) Mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat dan penuh 
perhitungan. Kemampuan merencanakan dan mengatur strategi 
termasuk di dalamnya mampu menyimpan rahasia adalah merupakan 
bentuk keberanian yang bertanggung jawab.

d) Berani mengakui kesalahan salah satu orang yang memiliki sifat 
pengecut yang tidak mau mengakui kesalahan dan mencari kambing 
hitam, bersikap ”lempar batu sembunyi tangan” Orang yang memiliki 
sifat syajā’ah berani mengakui kesalahan, mau meminta maaf, 
bersedia mengoreksi kesalahan dan bertanggung jawab.
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e) Bersikap obyektif terhadap diri sendiri. Ada orang yang cenderung 
bersikap “over confidence” terhadap dirinya, menganggap dirinya 
baik, hebat, mumpuni dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan. 
Sebaliknya ada yang bersikap “under estimate” terhadap dirinya 
yakni menganggap dirinya bodoh, tidak mampu berbuat apa-apa dan 
tidak memiliki kelebihan apapun. Kedua sikap tersebut jelas tidak 
proporsional dan tidak obyektif. Orang yang berani akan bersikap 
obyektif, dalam mengenali dirinya yang memiliki sisi baik dan buruk.

f)  Menahan nafsu di saat marah, seseorang dikatakan berani bila ia 
tetap mampu ber–mujahadah li nafsi, melawan nafsu dan amarah. 
Kemudian ia tetap dapat mengendalikan diri dan menahan tangannya 
padahal ia punya kemampuan dan peluang untuk melampiaskan 
amarahnya.

3. Hikmah syajā’ah

Dalam ajaran agama Islam sifat perwira ini sangat di anjurkan untuk 
di miliki setiap muslim, sebab selain merupakan sifat terpuji juga dapat 
mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama berbangsa dan 
bernegara.

Syajā’ah (perwira) akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, 
cepat, tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, 
mencintai. Akan tetapi apabila seorang terlalu dominan keberaniannya, apabila 
tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan akan dapat memunculkan 
sifat ceroboh, takabur, meremehkan orang lain, unggul-unggulan, ujub. 
Sebaliknya jika seorang mukmin kurang syajā’ah, maka akan dapat 
memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati dan sebagainya.

D. ‘ADĀLAH 

1. Pengertian

Pengertian adil menurut bahasa adalah sebagai berikut.

َ َمَّلِهِ َ ٍء  َوْضُع َشْ
Meletakkan sesuatu pada tempatnya

Adil juga berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan 
yang satu dengan yang lain.

Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, 
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tidak memihak, dan tidak merugikan pihak mana pun. Adil dapat berarti tidak 
berat sebelah serta berarti sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Jamil Shaliba, penulis kamus Filsafat Arab, mengatakan bahwa, menurut 
bahasa adil berarti al-istiqāmah yang berarti tetap pada pendirian, sedangkan 
dalam syari’at adil berarti tetap dalam pendirian dalam mengikuti jalan yang 
benar serta menjauhi perbuatan yang dilarang serta kemampuan akal dalam 
menundukkan hawa nafsu. Sebagaimana firrman di bawah ini.

ٱۡلَفۡحَشآءِ  َعِن  َوَيۡنَهٰ  ٱۡلُقۡرَبٰ  ذِي  يَتآيِٕ  َوٱۡلِۡحَسِٰن  بِٱۡلَعۡدِل  ُمُر 
ۡ
يَأ  َ َّ ٱ ۞إِنَّ 

ُروَن ٩٠ ۚ يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡلَۡغِ
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. an-Naḥl [16] : 90)

2. Bentuk-Bentuk Adil

a.  Adil terhadap Allah, artinya menempatkan Allah pada tempatnya yang 
benar, yakni sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang 
diwajibkan kepada kita, Sehingga benar-benar Allah sebagai Tuhan kita.

b.  Adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang 
baik dan benar. Untuk itu kita harus teguh, kukuh menempatkan diri kita 
agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Untuk 
mewujudkan hal tersebut kita harus memenuhi kebutuhan jasmani dan 
rohani serta menghindari segala perbuatan yang dapat mencelakakan diri.

c.  Adil terhadap orang lain, yakni menempatkan orang lain pada tempatnya 
yang sesuai, layak, dan benar. Kita harus memberikan hak orang lain 
dengan jujur dan benar tidak mengurangi sedikitpun hak yang harus 
diterimanya.

d.  Adil terhadap makhluk lain, artinya dapat menempatkan makhluk lain 
pada tempatnya yang sesuai, misalnya adil kepada binatang, harus 
menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang 
tersebut.

3. Kedudukan dan Keutamaan adil

a.  Terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan 
dengan adil.
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b. Membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik c. 
Menciptakan kerukunan dan kedamaian

d.  Keadilan adalah dambaan setiap orang.Alangkah bahagianya apabila 
keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat, bangsa dan negara, agar 
masyarakat merasa tentram dan damai lahir dan batin.

e.  Begitu mulianya orang yang berbuat adil sehingga Allah tidak akan 
menolak doanya. Demikian pula Allah sangat mengasihi orang yang 
dizalimi (tidak diperlakukan secara adil) sehingga Allah tidak akan 
menolak doanya.

PROSES PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan induk-induk akhlak terpuji (ḥikmah, iffah, syajā’ah, dan 
‘adālah). 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang 
termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems 
family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; 
dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu 
kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta 
didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan 
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secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

B. PELAKSANAAN

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar beserta perenungannya 
yang ada pada kolom “Ayo Renungkan”.

2) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya 
tentang gambar beserta perenungannya.

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
pencermatannya peserta didik.

4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang 
ada di kolom “Ayo Mengamati”.

5) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.

6) Guru memberikan penjelaskan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab seputar induk-induk akhlak terpuji 
(ḥikmah, iffah, syajā’ah, dan ‘adālah). 

8) Peserta didik menyimak penyampaian cerita/kisah dari guru melalui bantuan 
gambar atau tayangan visual/film tentang induk-induk akhlak terpuji (ḥikmah, 
iffah, syajā’ah, dan ‘adālah).

9) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

11) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang 
materi tersebut.

12) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut.

13) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

14) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru :

a. Membimbing peserta didik untuk mengisi lembar ceklist dan membuat 
contoh ketentuan induk-induk akhlak terpuji (ḥikmah, iffah, syajā’ah, dan 
‘adālah)
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b. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

c. Membimbing peserta didik untuk mengamati dirinya sendiri tentang 
perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat 
tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).

C. KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN

a) Penguatan materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan 
proses pembelajaran dan hasil diskusi. 

b) Mengadakan tanya jawab tentang induk-induk akhlak terpuji (hikmah, iffah, 
syajā’ah, dan ‘adalah).

c) Guru merefleksi nilai-nilai induk-induk akhlak terpuji (hikmah, iffah, syajā’ah, 
dan ‘adalah).

d) Menutup pelajaran dengan membaca salam, kafaratul majlis dan membaca 
ḥamdalah.

PENILAIAN

1. Skala Sikap

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi

No Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks Nilai Ketuntasan Skor

Maks

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian

1. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.
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b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

2. Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

3. Kejelasan dan kerapian presentasi

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40.

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30.

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20.

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas dan  
tidak rapi, skor 10.

2. Kolom “Unjuk Kerja”

Kolom menyebutkan contoh kisah orang-orang saleh beserta alasannya.

Skor nilai :

a) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh peristiwa lengkap dengan 
alasannya, skor 2.

b) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh tanpa ada alasan , skor 1.

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
Skor maksimal

3. Kolom Pilihan Ganda dan Uraian.

a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10 x1 = 10)

b. Uraian: Rubrik Penilaian
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NO RUBRIK PENILAIAN SKOR

1 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan induk-induk akhlak 
terpuji , lengkap, dan sempurna, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan induk-induk akhlak 
terpuji kurang lengkap dan kurang sempurna, skor 5.

10

2 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian hikmah, 
dengan sempurna, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian hikmah, 
kurang sempurna, skor 3.

6

3 a. Jika peserta didik dapat membacakan dalil tentang hikmah 
dengan benar, skor 10

b. Jika peserta didik dapat membacakan dalil tentang hikmah 
kurang benar, skor 5.

10

4 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengerttian iffah 
dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengerttian iffah 
kurang lengkap, skor 3.

6

5 a. Jika peserta didik dapat membacakan dalil tentang iffah 
dengan benar, skor 10

b. Jika peserta didik dapat membacakan dalil tentang iffah 
kurang benar, skor 5

10

6 a. Jika peserta didik dapat mencotohkan perilaku iffah secara 
lengkap, dan sempurna, skor 6

b. Jika peserta didik dapat mencotohkan sifat iffah kurang 
lengkap dan kurang sempurna, skor 3.

6

7 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan hikmah berperilaku 
iffah secara lengkap, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat dapat menyebutkan hikmah 
berperilaku iffah kurang lengkap, skor 5.

10

8 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengerttian Syajā’ah 
dengan benar, skor 6

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengerttian syajā’ah 
kurang lengkap dan kurang sempurna, skor 3.

6

9 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian ‘adalah 
dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian ‘adalah 
dengan benar, skor 6 kurang lengkap , skor 3.

6
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10 a. Jika peserta didik dapat membacakan dalil tentang syajā’ah 
dan ‘adalah dengan benar , skor 10.

b. Jika peserta didik dapat membacakan dalil tentang syajā’ah 
dan ‘adalah kurang lengkap, skor 5.

10

Juml 80 Jumlah skor

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
      90

4. Tugas/Portofolio

Skor penilaian sebagai berikut :

a) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.

b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, 
nilai 80.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Jumlah nilai rata-rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 
tugas x 50%.

b . Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

5. Soal Uji Kompetensi :

I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e, di 
depan jawaban yang paling benar)

1. Akhlak berasal dari bahasa arab, akhlaqa, yukhliqu, ikhlāqan yang berarti 

a. Al-sajiyah (perangai)   d. Al-Iḥsan (baik)

b. As-sajaah (berani)     e. Iffah (menahan)

c. Al-Huluq (akhlak)
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2. Segala nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa sehingga seseorang dapat 
menilai perbuatan baik atau buruk, kemudian memilih melakukan atau 
meninggalkan perbuatan tersebut ....

a. Ḥikmah       d.  Iffah

b. Akhlak       e.  Qanaah

c. Syaja’ah

3. Sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-
perbuatan tanpa melalui pertimbangan (terlebih dahulu) adalah pengertian 
akhlak menurut ....

a. Imam Ghazali     d.  Iman Ibnu Qudamah

b. Ibnu Maskawih     e.  Abdul Karim Zaidan

c. Imam Syafi’i

4. Mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala 
urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun 
praktik menurut kadar kemampuan manusia disebut ....

a. Ḥikmah       d.  Iffah

b. Akhlak       e.  Qana’ah 

c.  Saja’ah

5. Gabungan antara ilmu dan amalan disebut ....
a. Akhlak       d.  Qana’ah
b. Saja’ah       e.  Hikmah
c. Iffah

6. Menahan diri sepenuhnya dari sesuatu yang Allah haramkan merupakan 
pengertian ....

a. Iffah       d.  Saja’ah linafsi

b. Qana’ah      e.  Marah

c. Saja’ah harbiyah

7. Orang yang disebut afif adalah ...

a.  Orang yang marah dari sesuatu yang diharamkan

b. Orang yang bersabar dari sesuatu yang diharamkan

c. Orang yang bersabar dari sesuatu yang dihalalkan



142 Akhlak Kurikulum 2013

d. Orang yang marah dari sesuatu yang dihalalkan

e. Orang yang berani dari sesuatu yang diharamkan

8. Qulil haq walau kaana muuran (katakan yang benar meskipun itu pahit) 
dan berkata benar di hadapan penguasa yang zhalim adalah juga salah 
satu bentuk....

a.  Jihad bil lisan.     d.  Jihad bil qaul

b.  Jihad bil arkan     e. Jihad bin nafsu

c.  Jihad bi nafsi

9. Syajā’ah atau pemberani atau kesatria tentu  berbeda dengan bersikap....

a. Pengecut      d.  Pendendam

b. Ngawur       e.  Penghancur 

c. Pemarah

10. Orang yang berani dan kesateria adalah... 

a. Orang yang bekerja dengan baik, cermat dan penuh perhitungan

b. Orang yang pinter, kober, benar

c. Orang yang tidak bertanggungjawab

d. Orang yang malas-malasan

e. Orang yang selalu bekerja keras tanpa perhitungan

II. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

1. Orang yang selalu berbuat baik kepada sesamanya disebut….

2. Seseorang dapat menilai perbuatan baik atau buruk, kemudian memilih 
melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut disebut.....

3. Bila seorang muslim dituntut untuk memiliki ‘iffah maka seorang 
muslimah. Hendaknya ia memiliki ‘iffah sehingga ia menjadi seorang 
wanita ....

4. Seseorang yang tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam 
dan bersikap “lempar batu, sembunyi tangan disebut ....

5. Keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan 
kebenaran secara  berani dan terpuji disebut....

6. Allah berfirman pada QS. An-Nur: 33 Artinya “Dan orang-orang yang 
belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai 
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Allah menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.”. Merupakan 
dalil naqli tentang ....

7. Seorang muslim/muslimah yang cerdas adalah....

8. Orang yang cenderung bersikap over estimasi terhadap dirinya, merasa 
baik, hebat, mumpuni dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan 
disebut orang yang memiliki sifat ....

9. Seseorang dapat dikatakan memiliki sifat berani jika  ....

10. Jika ada seseorang yang melakukan kemunkaran maka kita wajib ....

III. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!

1. Mengapa kita harus memiliki akhlak mahmudah?

2. Sebutkan perilaku terpuji dan tercela?

3. Bagaimana cara seseorang dapat bersikap, berbicara yang baik?

4. Apa pendapat saudara jika ada siswa yang berduaan dengan laki-laki yang 
bukan mahromnya?

5. Bagaimana cara menjauhi dari hal-hal yang dapat mengundang fitnah 
seperti menonton film, gambar yang mengumbar aurat dan lain sebagainya?

 

IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1.  Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan adab dalam 
Islam: adab dalam menuntut ilmu, musyawarah dan salam dengan mengisi 
kolom di bawah ini :

No.
Nama Surat + No. Ayat / 

Hadis Riwayat
Redaksi Ayat / Hadis

1.
2.
3.
4.
5.
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2. Setelah kalian memahami uraian mengenai adab dalam Islam : adab dalam 
menuntut ilmu, musyawarah dan salam berikut ini dan berikan komentar!

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1.
2.
3
4
5

6. Kunci jawaban: I. Penerapan. Kebijakan guru.

I. Pilihan ganda

1.  
2.  B
3.  
4.  A
5.  
6.  A
7.  B
8.  
9.  B
10. A

II. Jawaban Singkat
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

III. Jawaban Uraian

IV. Tugas. (Kebijakan guru)
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PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:

a. Membuat kliping tentang kenakalan remaja dan menganalisis 

b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berkaitan dengan  induk-
induk akhlak terpuji (ḥikmah, iffah, syajā’ah, dan ‘adālah).

(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang berhasil 
dalam pengayaan).

REMEDIAL

Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugan untuk 
menyusun pertanyaaan dan menanyakan jawaban kepada teman sebaya, setelah 
menemukan jawaban dari teman sebaya, diberikan kesempatan untuk bertanya jawab 
dengan guru tentang materi “induk-induk akhlak terpuji (ḥikmah, iffah, syajā’ah, 
dan ‘adālah)”  Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat poin 5) dengan soal 
yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas 
kesepakataan anatara peserta didik dan guru. 

INTERAKSI GURU 
DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Uji Kompetensi” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga 
dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Hari/Tanggal Obyek Penilaian Nilai Paraf
Guru Orang Tua
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KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya

2.  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun ramah 
lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro  aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan   alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3.   Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4.  Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,     dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

1.2. Menyadari pentingnya meningkatkan kwalitas akhlak

2.2. Membiasakan diri meningkatkan kualitas akhlak

3.2. Menganalisis metode-metode peningkatan kualitas akhlak dan cara  membiasakannya

4.2. Mempresentasikan metode-metode peningkatan kualitas akhlak.

METODE PENINGKATAN 
KWALITAS AKHLAK7
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INDIKATOR DAN TUJUAN

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan  pengertian  akhlak
2. Menjelaskan pengertian akhlak menu-

rut Al-Ghazali
3. Menjelaskan pengertian akhlak  men- 

urut Ibnu Maskawih
4. Menyebutkan macam-macam metode 

peningkatan kualitas akhlak 
5. Menyebutkan dalil tentang akhlak

Setelah mengamati, menanya, mengek-
splorasi, mengasosiasi dan mengkomuni-
kasikan peserta didik mampu Menjelas-
kan pengertian akhlak menurut ulama 
masyhur, menyebutkan metode pening-
katan kualitas akhlak 

MATERI

A. AKHLAK 

1. Pengertian Akhlak

Akhlak berasal dari bahasa Arabyakni bentuk jama’ dari “khuluqun”yang 
berarti al-sajiyah (perangai), aṭ-ṭabī’ah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al-
murū’ah (peradaban yang baik), dan  al-dīn (agama). 

Sedangkan menurut istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli 
sebagai berikut:

a) Al-Ghazali berpendapat bahwa, segala sifat yang tertanam dalam hati 
yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa 
memerlukan pemikiran tanpa pertimbangan.

b) Ibnu Maskawih berpendapat kitabnya Tahżībul Akhlāq wa Taṭhīrul A’rāq 
bahwa akhlak adalah: sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk 
melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan (terlebih 
dahulu).

Dari definisi-definisi di atas, baik definisi yang dikemukakan oleh al-
Ghazali mapun Ibnu Miskawaih, keduanya menitikberatkan bahwa akhlak 
itu sesuatu yang instingtif dan mekanik. Maksud dari instingtif dan mekanik 
adalah dalam pelaksanannya akhlak tidak membutuhkan petimbangan apapun.
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2. Dalil Naqli tentang Akhlak

Ayat al-Qur’an yang menjelaskan akhlak adalah :

نََّك لََعَلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم ٤
Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Q.S.al-
Qalam/68:4)

Firman Allah SWT. pada al-Qur’an Surat al-Ahzāb ayat :21

ِخَر َوَذَكَر  َ َوٱۡلَۡوَم ٱ َّ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱ
ُ
ِ أ َّ لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱ

َ َّ ٱ
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Q.S.al-Ahzab/33:21)

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil pengertian akhlak adalah sifat 
yang tertanam dalam jiwa sehingga seseorang dapat menilai perbuatan baik 
atau buruk, kemudian mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan 
tanpa melalui pertimbangan.

3. Macam-macam Metode Peningkatan Kualitas Akhlak

Imam al-Ghazali berpendapat, bahwa metode-metode yang bisa digunakan 
untuk meningkatkan kualitas akhlak seseoarang antara lain adalah:

1) Metode taat syari’at 

Metode ini berupa pembenahan diri, yakni membiasakan diri dalam 
hidupsehari-hari untuk melakukan kebajikan dan hal-hal bermanfaat 
sesuai dengan ketentuan syari’at, aturan-aturan negara, dan norma-norma 
kehidupan bermasyarakat.

Di samping itu berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang syara’ 
dan aturan -aturan yang berlaku. Metode ini sederhana dan dapat dilakukan 
oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya akan berkembang 
sikap dan perilaku positif seperti ketaatan pada agama dan  norma-norma 
masyarakat, hidup tenang dan wajar, senang melakukan kebajikan, pandai 
menyesuaikan diri dan bebas dari permusuhan.
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Cara menerapkan metode tersebut adalah:
a) Membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi 

yangdi larang syara’
b) Menjauhi permusuhan
c) Membiasakan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan

2) Metode pengembangan diri

Metode yang bercorakpsikoedukatifini didasari oleh kesadaran 
ataskekuatan dan kelemahan diri yang kemudian melahirkan keinginan 
untukmeningkatkan sifat-sifat baik dan sekaligus menghilangkan sifat-
sifatburuk.

Dalam pelaksanaannya dilakukan pula proses pembiasaan 
(conditioning) sepertipada “Metode Taat Syari’at” ditambah denganupaya 
meneladani perbuatan dari pribadi-pribadi yang dikagumi.

Membiasakan diri dengan cara hidup seperti ini secara konsisten 
akan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan dan sifat-sifat terpuji 
yangterungkap dalamkehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat.

Metode ini sebenarnya mirip dengan metode pertama, hanya 
sajadilakukan secara lebih sadar, lebih disiplin dan intensif serta 
lebihpersonal sifatnya daripada metode pertama.

Cara menerapkan metode pengembangan diri ini adalah:
a) Berupaya meneladani perbuatan-perbuatan terpuji
b) Membiasakan konsisten untuk melakukan kebiasaan terpuji
c) Berusaha meningkatkan potensi diri

3) Metode kesufian

Metode ini bercorak spiritual-religius dan bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas pribadi mendekati citra insan ideal (insan kamil). 
Pelatihan disiplin diri ini menurut al-Ghazali dilakukan melalui dua 
jalan yakni al-mujāhadah dan al-riyāḍah. Al-Mujāhadah adalah usaha 
sungguh-sungguh untuk menghilangkan segala hambatan pribadi (harta, 
kemegahan, taklid, maksiat). Al-Riyāḍah adalah latihan mendekatkan diri 
pada Tuhan dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah.

Kegiatan sufistik ini berlangsung dibawah bimbingan seorang 
Guru yang benar–benar berkualitas dalam hal ilmu, kemampuan dan 
wewenangnya sebagai Mursyid.
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Diantara ketiga metode tersebut, metode kesufian dianggap tertinggi 
oleh al-Ghazali dalam proses peningkatan derajat keruhanian, khususnya 
dalam meraih ahlak terpuji.

Cara menerapkan metode ini adalah:
a) Membiasakan bersifat zuhud
b) Melakukan riyaḍah/mendekatkan diri pada Tuhan
c) Meningkatkan kualitas ibadah

Demikian beberapa metode dan cara penerapannya, semoga dengan 
cara-cara tersebut, usaha kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas 
akhlak terpuji khususnya kepada peserta didik dapat berhasil sesuai 
dengan tujuan yang kita harapkan bersama.

4. Contoh orang yang memiliki kualitas akhlak

Kehidupan Ali bin Abi Thalib Ra. dan Fatimah az-Zahra Ra. merupakan 
contoh dan teladan bagi kehidupan suami istri yang bahagia. Ali senantiasa 
membantu Fatimah dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya. Begitu pula 
sebaliknya, Fatimah selalu berupaya untuk mencari keridaan dan kerelaan Ali, 
serta senantiasa memberikan rasa gembira kepada suaminya. Pembicaraan 
mereka penuh dengan adab dan sopan santun. “Ya binta Rasulillah”; wahai 
putri Rasul, adalah panggilan yang biasa digunakan Imam Ali setiap kali 
ia menyapa Fatimah. Sementara Sayidah Fatimah sendiri menyapanya 
dengan panggilan “Ya Amirul Mukminin”; wahai pemimpin kaum mukmin. 
Demikianlah kehidupan Imam Ali Ra. dan Sayidah Fatimah Ra. Keduanya 
adalah teladan bagi kedua pasangan suami-istri, atau pun bagi orang tua 
terhadap anak-anaknya.

5. Hikmah Peningkatan Kualitas Akhlak

Adapun hikmah peningkatan kualitas akhlak adalah sebagai berikut;

1. Dapat membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi 
yang di larang syara’

2. Dapat meningkatkan kemampun baik yang ada pada diri untuk menjadi 
pribadi yang lebih baik

3. Dapat berintraksi sosial diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan.
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4. Dapat menjauhkan diri dari perbuatan permusuhan diantaranya

5. Dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas ibadah maghdah maupun 
ghairu mahdah.

PROSES PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan  metode peningkatan kwalitas akhlak. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang 
termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems 
family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; 
dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu 
kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta 
didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan 
secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

B. PELAKSANAAN

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar beserta perenungannya  
yang ada pada kolom “Ayo Renungkan”.
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2) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya 
tentang gambar beserta perenungannya.

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
pencermatannya peserta didik.

4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang 
ada di kolom “Ayo Mengamati”.

5) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.

6) Guru memberikan penjelaskan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab seputar metode peningkatan kwalitas 
akhlak. 

8) Peserta didik menyimak penyampaian cerita/kisah dari guru melalui bantuan 
gambar atau tayangan visual/film tentang metode peningkatan kwalitas akhlak.

9) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

11) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang 
materi tersebut.

12) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut.

13) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

14) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru :

a. Membimbing peserta didik untuk mengisi lembar ceklist dan membuat 
contoh ketentuan metode peningkatan kwalitas akhlak.

b. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

c. Membimbing peserta didik untuk mengamati dirinya sendiri tentang 
perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat 
tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).
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C. KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN

a) Penguatan materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan 
proses pembelajaran dan hasil diskusi. 

b) Mengadakan tanya jawab tentang metode peningkatan kwalitas akhlak.

c) Guru merefleksi nilai-nilai metode peningkatan kwalitas akhlak.

d) Menutup pelajaran dengan membaca salam, kafaratul majlis dan membaca 
hamdalah.

PENILAIAN

1. Skala Sikap

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi

No Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks Nilai Ketuntasan Skor

Maks

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian

1. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

2. Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.
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3. Kejelasan dan kerapian presentasi

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40.

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30.

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20.

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas dan  
tidak rapi, skor 10.

2. Kolom “Unjuk Kerja”

Kolom menyebutkan contoh kisah orang-orang saleh beserta alasannya.

Skor nilai :

a) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh peristiwa lengkap dengan 
alasannya, skor 2.

b) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh tanpa ada alasan , skor 1.

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
Skor maksimal

3. Kolom Pilihan Ganda dan Uraian.

a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10 x1 = 10)

b.  Uraian: Rubrik Penilaian

NO RUBRIK PENILAIAN SKOR

1 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak 
secara bahasa dengan benar, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak 
secara bahasa kurang benar, skor 5.

10

2 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak 
secara istilah dengan benar, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak 
secara istilahkurang benar, skor 5.

10
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3 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak 
menurut al-Ghazali dengan benar, skor 10

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak 
menurut al-Ghazali kurang lengkap, skor 5.

10

4 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak 
menurut Ibnu Maskawih dengan benar, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak 
menurut Al-Ghazali kurang benar, skor 5 

10

5 a. Jika peserta didik dapat membacakan dalil tentang akhlak 
dengan benar , skor 10

b. Jika peserta didik dapat membacakan dalil tentang akhlak 
dengan benar kurang sempurna, skor 5.

10

6 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan metode peningkatan 
kualitas akhlak secara lengkap, dan sempurna, skor 10

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan metode peningkatan 
kualitas akhlak kurang lengkap dan kurang sempurna, skor 
5.

10

7 a. Jika peserta didik dapat dapat menyebutkan satu metode 
peningkatan kualitas akhlak dengan benar , skor 6.

b. Jika peserta didik dapat dapat menyebutkan satu metode 
peningkatan kualitas akhlak, kurang sempurna, skor 3.

10

8 a. Jika peserta didik dapat menyimpulkan pengertian akhlak 
secara lengkap, dan sempurna, skor 10

b. Jika peserta didik dapat menyimpulkan pengertian akhlak 
kurang sempurna, skor 5.

10

Juml 80 Jumlah skor

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
      90

4. Tugas/Portofolio

Skor penilaian sebagai berikut :

a) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.

b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.



156 Akhlak Kurikulum 2013

c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, 
nilai 80.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Jumlah nilai rata- rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 
tugas x 50%.

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

5. Soal Uji Kompetensi :

I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, d atau e, di 
depan jawaban yang paling benar)

1. Akhlak berasal ari bahasa arab jama’ dari “Khuluqun” yang artinya …

a. Perangai

b. Baik

c. Buruk

d. Asosial

e. Etika

2. Ath-thabi’ah termasuk nama lain dari ….

a. Etika

b. Akhlak

c. Moral

d. Tabi’at

e. Watak

3. Segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-
kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran tanpa 
pertimbangan. Pengertian akhlak menurut …

a. Ibnu Maskawih

b. Al-ghazali

c. Imam Syafi’i

d. Al-amin

e. Imam Samudra
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4. Dalam kitabnya Tahdzibul Akhlāq wa Tathhirul A’raq, akhlak adalah ….

a. Sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan (terlebih dahulu).

b. Sikap seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-
perbuatan melalui pertimbangan (terlebih dahulu).

c. Sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan melalui pertimbangan (terlebih dahulu).

d. Sikap seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-
perbuatan tanpa melalui pertimbangan (terlebih dahulu).

e. Sikap individu yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-
perbuatan tanpa melalui pertimbangan (terlebih dahulu).

5. Dalil naqli tentang akhlak termaktub pada al-Qur’an Surat …

a. Al-Qalam : 4

b. Al-Baqarah : 4

c. An-Nisa’ : 44

d. Al-Hujurat : 4

e. Al-Ma'un: 2

6. Macam-macam metode peningkatan kualitas akhlak dibagi menjadi …

a. 17 b. 2   c. 3   d. 4 e. 5

7. Loyalitas kepada Allah dan Rasul-Nya  dan Islam adalah sebagian dari 
……….. metode kualitas akhlak

a. Macam-macam

b. Pembagian

c. Hikmah

d. Menghindari

e. Akhlakul karimah

8. Sikap toleran [tasamuh] dan memaafkan, toleransi itu sinonim dengan …

a. Lien (lemah lembut) dan tasahul (murah hati).

b. Saja’ah

c. Qana’ah

d. Iffah

e. Akhlak
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9. Kesungguhan (Jiddiyah) mempunyai dua pengertian; 1) Ijtihad dan …

a. Tark al-hazl (meninggalkan sendau-gurau)

b. Jiddiyah

c. Tahārah

d. Saja’ah

e. fuquhah

10. Orang yang moderat berarti orang yang berada di antara …… ekstremitas.

a. 4

b. 5

c. 2

d. 3

e. 6

III. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!

1. Jelaskan pengertian akhlak !

2. Jelaskan pengertian akhlak menurut Al-Ghazali !

3. Jelaskan pengertian akhlak menurut Ibnu Maskawih !

4. Tuliskan dalil dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan akhlak !

5. Sebutkan macam-macam cara meningkatkan kualitas akhlak !  

IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1.  Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan adab dalam 
Islam: adab dalam menuntut ilmu, musyawarah dan salam dengan mengisi 
kolom di bawah ini :

No.
Nama Surat + No. Ayat / 

Hadis Riwayat
Redaksi Ayat / Hadis

1.
2.
3.
4.
5.

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai adab dalam Islam : adab dalam 
menuntut ilmu, musyawarah dan salam berikut ini dan berikan komentar!
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No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1.
2.
3
4
5

6. Kunci jawaban: I. Penerapan. Kebijakan guru.

I. Pilihan ganda

1. A

2. B

3. B

4. A

5. A

6. E

7. A

8. A

9. A

10. C

              

III. Jawaban Uraian

1. Akhlak berasal dari bahasa arab jama’ dari “Khuluqun” yang berarti 
al-sajiyah (perangai), ath-thabi’ah (kelakuan, tabi’at, watak dasar), al-
murū’ah (peradaban yang baik ), dan  al-din (agama).

2. Akhlak menurut Al-Ghazali adalah segala sifat yang tertanam dalam hati 
yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa 
memerlukan pemikiran tanpa pertimbangan.

3. Akhlak menurut Ibnu Maskawih adalah: Sikap jiwa seseorang yang 
mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui 
pertimbangan (terlebih dahulu).

4. Firman Allah SWT. pada al-Qur’an Surat al-Ahzab ayat :21
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ِخَر  َ َوٱۡلَۡوَم ٱ َّ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱ
ُ
ِ أ َّ لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱ

َ َكثِٗيا ٢١ َّ َوَذَكَر ٱ
5. Macam-macam cara meningkatkan kualitas akhlak yaitu :

a) Loyal kepada Allah, Rasul-Nya dan Islam

b) Komitmen dengan jalan hidup Islam

c) Kesungguhan dalam menjalani kehidupan

d) Sikap toleran [tasamuh] dan memaafkan

e) Sikap moderat terhadap orang lain dan segala sesuatu

IV. Tugas. (Kebijakan guru)

PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:

a. Membuat kliping tentang kenakalan remaja dan menganalisis 

b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berkaitan dengan  
metode peningkatan kwalitas akhlak.

(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil 
dalam pengayaan).

REMEDIAL

Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugan untuk menyusun 
pertanyaaan dan menanyakan jawaban kepada teman sebaya, setelah menemukan 
jawaban dari teman sebaya, diberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan guru 
tentang materi “metode peningkatan kwalitas akhlak”  Guru akan melakukan penilaian 
kembali (lihat poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan anatara peserta didik dan guru, 
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INTERAKSI GURU 
DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Uji Kompetensi” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga 
dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Hari/Tanggal Obyek Penilaian Nilai Paraf
Guru Orang Tua
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KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2.  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3.  Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

1.3. Menghayati nilai-nilai akhlak dalam tasawuf yang bersumber dari al-Qur’an dan 
al Sunah 

2.3. Meneladani ke-sufi-an Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabatnya.

3.3. Memahami pengertian, sumber tasawuf dari al-Qur’an dan al-Sunnah dan 
hubungan tasawuf dengan akhlak dan syariat.

TASAWUF8
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INDIKATOR DAN TUJUAN

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan  pengertian  tasawuf

2. Menyebutkan istilah-istilah tasawuf

3. Mendeskripsikan peranan tasawuf 
dalam  kehidupan modern

4. Menjelaskan sumber tasawuf dari al 
-Qur’an dan al Sunnah 

Setelah mengamati, menanya, mengek-
splorasi, mengasosiasi dan mengkomuni-
kasikan peserta didik mampu menjelaskan 
pengertian tasawuf dan istilah-istilahnya 
serta sumbernya, mendeskripsikan per-
anan tasawuf dalam kehidupan moder

 

MATERI

A. TASAWUF 

Pengertian Tasawuf menurut terminologi/istilahi adalah sikap mental yang 
selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk 
kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana dalam keridloaan Allah SWT.

Abū Yazīd al-Busṭami (w.261 H/875M) pencetus teori fana’, baqa’, dan ittihad 
dalam tasawuf mengemukakan, bahwa tasawuf mencakup tiga aspek yaitu kha’, 
ha’ dan jim, maksudnya takhalli mengosongkan diri dari perangai yang tercela; 
ha’,  maksudnya tahalli, berarti menghiasi diri dengan akhlak terpuji; dan jim’, 
maksudnya tajalli, berarti mengalami kenyataan ketuhanan.

Para ahli tasawuf ada tiga sudut pandang mengenai definisi tasawuf : pertama 
, sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, yang Kedua sudut pandang 
manusia sebagai makhluk yang harus berjuang dan yang ketiga sudut pandang 
manusia sebagai makhluk yang bertuhan.

Al-Junaid al-Baghdadi (Bapak Tasawuf moderat) mendefinisikan Tasawuf  
sebagai keberadaan bersama Allah SWT. tanpa adanya penghubung. Baginya 
tasawuf berarti membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang. Menekan 
sifat basyariyah, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, 
berpegang pada ilmu kebenaran, memberi nasehat kepada umat, benar-benar 
menepati janji kepada Allah SWT. dan mengikuti syariat Rasululloh saw.
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Ibrahim Basyuni, mengategorikan pengertian Tasawuf pada tiga hal 
diantaranya :

1. Al-Bidayah artinya pemahaman tasawuf pada tingkat permukaan yaitu 
menekankan kecenderungan jiwa dan kerinduannya secara fitnah kepada Yang 
maha Mutlak, sehingga orang senantiassa berusaha mendekatkan diri kepada 
Allah SWT.. Kecenderungan jiwa seperti ini menurutnya dimiliki oleh setiap 
manusia. Dalam fitnah inilah manusia berbeda dengan binatang.

2. Al-Mujahadah artinya pemahaman tasawuf pada pengamalan yang didasarkan 
pada kesungguhan yaitu yang lebih menonjolkan akhlak dan amal dalam 
pendekatan diri kepada Allah SWT.

3. Aal-Madzaqat artinya pemahaman tasawuf pada pengalaman batin dan 
perasaan keberagamaan, terutama dalam mendekati dzat yang mutlak.

Dari pemahaman kategori tasawuf. dapat menyimpulkan bahwa tasawuf adalah 
kesadaran murni yang mengerahkan jiwa secara benar kepada amal dan aktifitas 
yang sungguh-sungguh dan menjauhkan diri dari keduniaan dalam mendekatkan 
diri kepada Allah SWT. untuk mendapatkan perasaan dalam berhubungan dengan-
Nya

B. ISTILAH-ISTILAH TASAWUF

Harun Nasutian berpendapat tentang istilah-istilah tasawuf  dibagi menjadi 
lima diantaranya ;

1. Ahl al-suffah (orang yang pindah)

Artinya orang yang ikut pindah dengan Rasululloh saw dari Mekah ke 
Madinah. Ada kata lain Suffah artinya serambi tempat duduk yakni serambi 
masjid nabawi di madinah yang disediakan untuk orang-orang yang belum 
mempunyai tempat tinggal dari kalangan Muhajirin di masa Rasululloh saw.  
Mereka biasa dipanggil ahli suffah (pemilik serambi) karena diserambi masjid 
itulah mereka bernaung.

2. Saf  (Barisan)

Artinya barisan maksudnya  kaum sufi mempunyai iman kuat, jiwa 
bersih, ikhlas dan senantiasa memilih barisan yang paling depan dalam sholat 
berjamaah.



165Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

3. Sufi  (Suci )

Artinya suci lahiriyah maupun bathiniyah

4. Sophos (Kebijaksanaan)

Artinya kebijaksanaan maksudnya sikap mental yang selalu memelihara 
kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan 
selalu bersikap bijaksana.

5. Shuf ( Bulu domba )

Disebut suf karena banyak orang sufi yang senang memakai pakaian yang 
terbuat dari bulu domba yang kasar sebagai lambang akan kerendahan hati 
mereka, juga untuk menghindari sikap sombong di hatinya disamping untuk 
menenangkan jiwa. Serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi.

C. PERANAN TASAWUF DALAM KEHIDUPAN MODERN

Adapun peranan tasawuf  dalam Kehidupan Modern sebagai berikut ;

1) Dapat menyelesaikan problematika dalam mengembangkan peradaban yang 
akan datang

2) Dapat mengantisipasi ajaran etika yang mengakibatkan proses modernisasi 
dan sekularisasi yang secara berlahan-lahan hanya memberikan peluang yang 
sangat kecil bagi penghayatan teologi dan normatif.

3) Dapat mewujudkan semua kehidupan modern harus mempunyai landasan 
yang kuat adalah aqidah Islamiyah yang bersumber dari al-Qur’an Hadis\

D. SUMBER TASAWUF DARI AL-QUR’AN DAN AL-SUNNAH

1) Al-Qur’an (ayat-ayat Allah)

Dalam hal ini, sumber tasawuf termaktub dalam al-Qur’an Surah al-A’la 
Ayat 14-15;

١٥ ٰ ٰ ١٤  َوَذَكَر ٱۡسَم َرّبِهِۦ فََصلَّ ۡفلََح َمن تََزكَّ
َ
قَۡد أ

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan 
beriman),. dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. (Q.S al-
A’la/87: 14-15)
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Baik buruknya perilaku manusia bergantung pada hatinya. Hati yang 
jernih akan membawa pada kedamaian dan ketenteraman, serta memancarkan 
sikap dan tindakan yang menyejukkan sesama serta lingkungan sekitarnya. 
Sedangkan, hati yang kotor membawa kekacauan, keresahan, dan kebrutalan 
yang berdampak pada kehancuran manusia dan lingkungannya. Hati yang 
bening akan terwujud pada diri manusia ketika ia menjalin hubungan dengan 
Yang Mahasuci. Dalam hal ini, Allah SWT. berfirman :

ِ َتۡطَمئِنُّ ٱۡلُقلُوُب ٢٨ َّ َ بِِذۡكرِ ٱ
َ
ِۗ أ َّ ِيَن َءاَمُنواْ َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوُبُهم بِِذۡكرِ ٱ ٱلَّ

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 
tenteram.” (Q.S. ar-Ra’d/13:28)

2) As Sunnah (Rasulullah)

Rasulullah saw hidup sangat sederhana, terkadang mengenakan pakaian 
tambalan, tidak makan atau minum kecuali yang halal, dan setiap malam 
senantiasa beribadah kepada Allah SWT., sehingga siti Aisyah bertanya, 
“mengapa engkau berbuat begini, ya Rasulullah padahal Allah senantiasa 
mengampuni dosamu?” Rasulullah menjawab “apakah engkau tidak 
menginginkanku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? “.

Selain dari itu di dalam hadis Rasulullah banyak dijumpai keterangan 
yang berbicara tentang kehidupan rohaniah manusia yang dapat difahami 
dengan pendekatan tasawuf, seperti hadis; 

َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَُّه
“Barangsiapa yang mengenal dirinya sendiri berarti ia mengenal tuhannya.”

الي  سمعه  كنت  أحببته  فاءذا  أحبه  حت  بالوافل  ا  يتقرب  العبد  يزال   
يسمع وبصه الي يبصبه ولسانه الي ينطق به ويده الي يبطش بها ورجله 
الي يمش بها فب يسمع فب يبص وب ينطق وب يعقل وب يبطش وب يمش
Artinya : “senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku 
dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka tatkala 
mencintainya, jadilah aku pendengarnya yang dia pakai untuk melihat dan 
lidahnya yang dia pakai untuk berbicara dan tangannya yang dia pakai untuk 
mengepal dan kakinya yang dia pakai untuk berusaha; maka dengan-Ku-lah 
dia mendengar, melihat, berbicara, berfikir, meninjau dan berjalan.”
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E. HUBUNGAN TASAWUF DENGAN AKHLAK DAN SYARIAT

Tasawuf adalah suatu ilmu untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan 
kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dengan sifat-sifat yang 
terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridaan Allah SWT.. Adapun 
hubungan tasawuf dengan akhlak dan syariah adalah sebagai berikut :

1. Tasawuf falsafi

Yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran, 
tasawuf model ini menggunakan bahan – bahan kajian atau pemikiran dari para 
tasawuf, baik menyangkut filsafat tentang Tuhan manusia dan sebagainnya.

2. Tasawuf akhlaki

Adalah tasawuf yang menggunakan pendekatan akhlak. Tahapan–
tahapannya terdiri dari takhalli (mengosongkan diri dari akhlak yang buruk), 
tahalli (menghiasinya dengan akhlak yang terpuji), dan tajall (terbukanya 
dinding penghalang [hijab] yang membatasi manusia dengan Tuhan, sehingga 
Nur Illahi tampak jelas padanya).

3. Tasawuf amali

Yaitu  tasawuf yang menggunakan pendekatan amaliyah atau wirid, 
kemudian hal itu muncul dalam tharikat.

Sebenarnya, tiga macam tasawuf memiliki tujuan yang sama, yaitu  sama-
sama mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan cara membersihkan diri 
dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji 
(al-akhlaq al-mahmudah), karena itu untuk wilayah tasawuf, seseorang harus 
mempunyai akhlak yang mulia berdasarkan kesadarannya sendiri.

Bertasawuf pada hakekatnya adalah melakukan serangkaian ibadah untuk 
mendekatkan diri kepada Allah SWT.. Ibadah itu sendiri sangat berkaitan erat 
dengan akhlak. Menurut Harun Nasution, mempelajari tasawuf sangat erat 
kaitannya dengan al-Qur’an dan Al-Sunnah yang mementingkan akhlak. 

Cara beribadah kaum sufi biasanya berimplikasi kepada pembinaan akhlak 
yang mulia, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Di kalangan kaum sufi 
dikenal istilah al-takhalluq bi akhlaqillah, yaitu berbudi pekerti dengan budi 
pekerti Allah, atau juga istilah al-ittishaf bi sifatillah, yaitu mensifati diri 
dengan sifat – sifat yang dimiliki oleh Allah. 

Jadi akhlak merupakan bagian dari tasawuf akhlaqi, yang merupakan 
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salah satu ajaran dari tasawuf, dan yang terpenting dari ajaran tasawuf akhlaki 
adalah mengisi kalbu (hati) dengan sifat khauf yaitu merasa khawatir terhadap 
siksaan Allah. 

4. Syariah 

Merupakan amalan – amalan lahir yang difardukan dalam agama, yang 
dikenal rukun Islam, dan segala hal yang berhubungan dengan hal itu tentunya 
yang bersumber dari al-Qur’an dan Al-Hadis, karena itu seseorang yang ingin 
memasuki dunia tasawuf harus lebih dahulu mengetahui secara mendalam 
tentang isi ajaran al-Qur’an dan Al-Hadis yang dimulai dengan amalan lahir, 
baik yang wajib maupun sunnah. 

Sehingga setiap sufi, pada akhirnya orang – orang yang telah mengamalkan 
perintah Allah SWT. secara baik, benar, tuntas dan menyeluruh, sebab tanpa 
melalui tahapan ini seseorang tidak akan mampu ke jenjang yang lebih tinggi. 
Dan jika ada orang yang mengaku sebagai pengamal ajaran tasawuf, tetapi ia 
meninggalkan syari’ah, maka dapat dikatakan bahwa ia mengikuti jalan yang 
sesat. 

Selain itu, syariah menurut para sufi diartikan dengan perintah dalam 
melaksanakan ibadah dan hakikah diartikan dengan musyahadah terhadap 
Tuhan.

PROSES PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan tasawuf. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
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kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang 
termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems 
family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; 
dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu 
kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta 
didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan 
secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

B. PELAKSANAAN

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar beserta perenungannya 
yang ada pada kolom “Ayo Renungkan”.

2) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya 
tentang gambar beserta perenungannya.

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
pencermatannya peserta didik.

4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang 
ada di kolom “Ayo Mengamati”.

5) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.

6) Guru memberikan penjelaskan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab seputar tasawuf.. 

8) Peserta didik menyimak penyampaian cerita/kisah dari guru melalui bantuan 
gambar atau tayangan visual/film tentang tasawuf..

9) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

11) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang 
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materi tersebut.

12) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut.

13) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

14) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru :

a. Membimbing peserta didik untuk mengisi lembar ceklist dan membuat 
contoh ketentuan tasawuf..

b. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

c. Membimbing peserta didik untuk mengamati dirinya sendiri tentang 
perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat 
tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).

C. KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN

a) Penguatan  materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan 
proses pembelajaran dan hasil diskusi. 

b) Mengadakan tanya jawab tentang tasawuf..

c) Guru merefleksi nilai-nilai tasawuf..

d) Menutup pelajaran dengan membaca salam, kafaratul majlis dan membaca 
hamdalah.

PENILAIAN

1. SKALA SIKAP

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi

No Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks Nilai Ketuntasan Skor

Maks

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian
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1. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

2. Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

3. Kejelasan dan kerapian presentasi

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40.

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30.

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20.

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas dan  
tidak rapi, skor 10.

2. KOLOM “UNJUK KERJA”

Kolom menyebutkan contoh kisah orang-orang saleh beserta alasannya.

Skor nilai :

a) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh peristiwa lengkap dengan 
alasannya, skor 2.

b) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh tanpa ada alasan , skor 1.

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
Skor maksimal

3. KOLOM PILIHAN GANDA DAN URAIAN.
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a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10 x1 = 10)

b. Uraian: Rubrik Penilaian

NO RUBRIK PENILAIAN SKOR

1 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tasawuf , 
lengkap, dan sempurna, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tasawuf. 
kurang lengkap dan kurang sempurna, skor 5.

10

2 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan kategori pengertian 
tasawuf menurut Ibrahim Basyuni secara lengkap dan 
sempurna, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan kategori pengertian 
tasawuf menurut Ibrahim Basyuni kurang lengkap , skor 5.

10

3 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan kategori pengertian 
tasawuf menurut Ibrahim Basyuni satu jawaban dan benar, 
skor 6

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan kategori pengertian 
tasawuf menurut Ibrahim Basyuni satu jawaban kurang 
lengkap, skor 3.

6

4 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan istilah-istitah tasawuf 
menurut Harun Nasution dengan lengkap dan benar, skor 
10.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan istilah-istitah tasawuf 
menurut Harun Nasution kurang lengkap, skor 5.

10

5 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan istilah-istitah tasawuf 
menurut Harun Nasution lebih dari 3, skor 6

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan istilah-istitah tasawuf 
menurut Harun Nasution lebih kurang dari 3, skor 3.

6

6 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan peranan tasawuf 
dalam kehidupan modern secara lengkap, dan sempurna, 
skor 10

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan peranan tasawuf dalam 
kehidupan modern kurang lengkap dan kurang sempurna, 
skor 5.

10
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7 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud Ahl al Suffah 
dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat dapat menjelaskan maksud Ahl al 
Suffah kurang benar, skor 3.

6

8 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan hubungan tasawuf 
dengan akhlak dan syari’at secara lengkap, dan sempurna, 
skor 10

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan hubungan tasawuf 
dengan akhlak dan syari’at kurang lengkap dan kurang 
sempurna, skor 5.

10

9 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan sumber tasawuf 
dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan sumber tasawuf 
kurang lengkap , skor 3.

6

10 a. Jika peserta didik dapat membacakan dadil dalam al-
Qur’an tentang tasawuf dengan benar , skor 6.

b. Jika peserta didik dapat membacakan dadil dalam al-
Qur’an tentang tasawuf kurang lengkap, skor 3.

6

Juml 80 Jumlah skor

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
      90

4. TUGAS/PORTOFOLIO

Skor penilaian sebagai berikut  :

a) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.

b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya  sedikit ada kekurangan, 
nilai 80.
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Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Jumlah nilai rata- rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 
tugas x 50%.

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

5. SOAL UJI KOMPETENSI :

I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, d atau e, di 
depan jawaban yang paling benar)

1. Kerinduan universal dalam hati nurani manusia untuk menunggal Allah 
SWT. dalam mistisisme Islam disebut ....

a. Zuhud

b. Tasawuf

c. Qona’ah

d. Iffah

e. Musawwah

2. Pencetus teori Baqa’ adalah ....

a. Abū Yazīd al-Busṭami

b. Abu Musa Al-Asy’ari

c. Ibnu Maskawih

d. Abu Yuzad al-Bustami

e. Abu Bakar As-Siddiq

3. Abu Yazid al-Bustam berpendapat bahwa tasawuf dibagi menjadi 3 aspek 
diantaranya adalah ....

a. Kha’,Hā, Ṣa

b. Hā’, Hā’, Jim

c. Alif, Ba’, Ḥa’

d. Ra, Jim, Ha

e. Kha’, Jim, Mim
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4. Mengkosongkan diri dari perangai yang tercela disebut ....

a. Takhalli

b. Takhilli

c. Tahalli

d. Tajalli

e. Tawakal

5. Ibrahim Basyuni mengategorikan tasawuf menjadi 3 hal adalah ....

a. Al-Bidayah, al-Mujahadah, al-Mazāqāt

b. Al-Bidiyah, al-Mujihidah, al-Madzaqat

c. Al-Madzaqat, al-Munziyah, al-Bid’ah

d. Al-Bidāyah, al-Karomah, al-Mujahadah

e. Al-Mujahadah, al-Mukaromah, al-Mu’ziyat

6. Mir Valiuddin (guru besar universitas osmania India) mengatakan sufise 
berasal kata ....

a. Sufi

b. Safawi

c. Tasawuf

d. Syafawu

e. Safy

7. Dikatakan bahwa tasawuf berasal dari kata Yunani adalah Theosophos 
yang artinya ....

a. Hikmah/kearifan

b. Kesabaran

c. Keutuhan

d. Keharmonisan

e. Kemanusiaan

8. Harun Nasution berpendapat bahwa istilah-istilah tasawuf shuf yang 
artinya ....
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a. Barisan

b. Suci

c. Kebijaksanaan

d. Bulu domba

e. Orang yang ikut pindah

9. Istilah tasawuf menurut Harun Nasution dibagi menjadi ...

a. 5    b. 4  c. 9  d. 7  e. 3

10. Istilah tasawuf adalah ahl-al-suffah menurut pendapat ...

a.   Ibnu Maskawih

b.   Harun Nasution

c.   Harjo Nasution

d.   Ahmad Tafsir,MA

e.   Prof.Dr.H. Hidayat, MA

II.  Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

1. Seseorang yang mencintai dunia dan melupakan dirinya sebagai hamba 
Allah SWT. disebut ….  

2. Perasaaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah 
SWT. disebut .... (Hasud)

3. Merasakan kelebihan pada dirinya tanpa melihat siapa yang memberikan 
kelebihan disebut …. (Ujub)

4. Suatu hari ia keluar kepada kaumnya dalam satu iring-iringan yang 
lengkap dengan para pengawalnya untuk memperlihatkan kemegahannya 
kepada kaumnya disebut …. (Riya)

5. Seseorang merasa sudah banyak ilmunya sehingga tidak mau menambah 
lagi, atau membuatnya meremehkan ulama contoh dari ….

6. Seseorang merasa sudah banyak hartanya, akhirnya ia bersikap boros dan 
berlebihan contoh dari …..

7. Seseorang merasa paling kuat, seperti kaum ‘Aad disebut contoh dari ….
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8. Setiap muslim harus memiliki komitmen dengan jalan hidup Islam yang 
bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Rasul termasuk macam-macam 
metode….

9. Orang yang cenderung bersikap over estimasi terhadap dirinya, merasa 
baik, hebat, mumpuni dan tidak memiliki kelemahan serta kekurangan 
disebut orang yang memiliki sifat ....

10. Pertengahan di antara dua sifat secara kualitas, kuantitas, atau proporsional 
disebut ....

III. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!

1. Jelaskan pengertian tasawuf ! 

2. Jelaskan pengertian tasawuf menurut Ibrahim Basyuni !

3. Sebutkan istilah-istilah tasawuf menurut Harun Nasution !

4. Sebutkan peranan tasawuf dalam kehidupan modern !

5. Jelaskan hubungan tasawuf dengan akhlak dan syari’at !

IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1. Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan adab dalam 
Islam: adab dalam menuntut ilmu, musyawarah dan salam dengan mengisi 
kolom di bawah ini :

No.
Nama Surat + No. Ayat / 

Hadis Riwayat
Redaksi Ayat / Hadis

1.
2.
3.
4.
5.

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai adab dalam Islam : adab dalam 
menuntut ilmu, musyawarah dan salam berikut ini dan berikan komentar!

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1.
2.
3
4
5
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6. KUNCI JAWABAN: I. PENERAPAN. KEBIJAKAN GURU.

I. Pilihan ganda

1.  

2. A

3. B

4. A

5. A

6.  

7.  

8. D

9. A

10. B

II. Jawaban Singkat

1.  

2. Hasud

3. Ujub

4. Riya

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

III. Jawaban Uraian

1. Pengertian Tasawuf menurut terminologi/istilahi adalah sikap mental 
yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela 
berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana dalam keridloaan 
Allah SWT..
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2. Pengertian tasawuf menurut Ibrahim Basyuni yaitu :

a) Al-Bidayah artinya pemahaman tasawuf pada tingkat permukaan

b) Al-Mujahadah artinya pemahaman tasawuf pada pengamalan yang 
didasarkan pada kesungguhan

c) Aal-Madzaqat artinya pemahaman tasawuf pada pengalaman batin 
dan perasaan keberagamaan, terutama dalam mendekati dzat yang 
mutlak.

3. Istilah-istilah tasawuf menurut Harun Nasution

a) Ahl al-suffah (orang yang pindah) 

b) Ṣaf  (Barisan) 

c) Sufi  (Suci ) 

d) Sophos (Kebijaksanaan)

e) Sūf  ( Bulu domba )

4. Peranan tasawuf  dalam Kehidupan Modern sebagai berikut :

a) Dapat menyelesaikan problematika dalam mengembangkan peradaban 
yang akan datang

b) Dapat mengantisipasi ajaran etika yang mengakibatkan proses 
modernisasi dan sekularisasi yang secara berlahan-lahan hanya 
memberikan peluang yang sangat kecil bagi penghayatan teologi dan 
normatif.

c) Dapat mewujudkan semua kehidupan modern harus mempunyai 
landasan yang kuat adalah aqidah Islamiyah yang bersumber dari al-
Qur’an Hadis

5. Hubungan tasawuf dengan akhlak dan syari’at  adalah :

a) Tasawuf falsafi

b) Tasawuf akhlaki

c) Tasawuf amali

d) Syariah
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IV. Tugas. (Kebijakan guru)IV. Tugas. (Kebijakan guru)
PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:

a. Membuat kliping tentang kenakalan remaja dan menganalisis 

b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berkaitan dengan  
tasawuf

(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang berhasil 
dalam pengayaan).

REMEDIAL

Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugan untuk 
menyusun pertanyaaan dan menanyakan jawaban kepada teman sebaya, setelah 
menemukan jawaban dari teman sebaya, diberikan kesempatan untuk bertanya jawab 
dengan guru tentang materi “tasawuf.”  Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat 
poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu 
dan  hari tertentu atas kesepakataan anatara peserta didik dan guru, 

INTERAKSI GURU 
DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Uji Kompetensi” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga 
dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Hari/Tanggal Obyek Penilaian Nilai Paraf
Guru Orang Tua
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KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2.  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3.  Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

1.4. Menghayati nilai-nilai maqāmāt, dan al-aḥwāl dalam tasawuf

2.4. Meneladani perilaku orang yang memiliki maqāmāt, dan al-aḥwāl dalam tasawuf

3.4. Memahami pengertian maqāmāt, dan al-aḥwāl dalam tasawuf serta membandingkan 
tasawuf sunni dan tasawuf falsafi serta tokoh-tokohnya

4.3. Menunjukkan contoh persoalan maqāmāt, dan al-aḥwāl dalam tasawuf serta 
membandingkan tasawuf sunni dan tasawuf falsafi serta tokoh-tokohnya

ISTILAH-ISTILAH 
TASAWUF9
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INDIKATOR DAN TUJUAN

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan pengertian maqāmāt

2. Menjelaskan pengertian ahwal

3. Menyebutkan macam-macam 
maqāmāt wal ahwal dalam tasawuf

4. Mencontohkan maqāmāt wal ahwal 
dalam tasawuf

5. Membiasakan berperilaku maqāmāt 
dan al-aḥwāl dalam tasawuf

Setelah mengamati, menanya, mengek-
splorasi, mengasosiasi dan mengkomuni-
kasikan peserta didik mampu menjelaskan 
istilah-istilah dalam tasawuf, mernjelas-
kan pengertian maqāmāt wal ahwal 
dalam tasawuf, menyebut dan menconto-
hkan maqāmāt wal ahwal dalam tasawuf, 
Membiasakan berperilaku maqāmāt dan 
al-aḥwāl dalam tasawuf

 

MATERI

A. PENGERTIAN MAQĀMĀT DAN AL-AḤWĀL DALAM TASAWUF 

Maqāmāt menurut bahasa adalah tahapan, sedangkan menurut istilah adalah 
upaya sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. melalui tahapan-tahapan 
untuk mencapai makrifatullah, di mana upaya tersebut telah menjadi sifat yang 
menetap pada diri seseorang. 

Al-aḥwāl menurut bahasa adalah keadaan, sedangkan menurut istilah yaitu 
keadaan jiwa dalam proses pendekatan diri kepada Allah SWT., di mana keadaan 
tersebut masih temporer belum menetap dalam jiwa. Kondisi ini menuntut tindakan 
untuk menyikapinya. 

Menurut Abu Nasr as-Sarraj maqāmāt dalam tasawuf merupakan jalan panjang 
secara berjenjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat 
dengan Allah SWT. Maqāmāt dalam tasawuf adalah taubat,warak, zuhud,fakir, 
sabar.

Adapun penjelasannya sebagaimana berikut:

1. Taubat

Dalam rangka untuk mensucikan hati dan diri dari segala dosa yang 
pernah diperbuat, manusia diwajibkan untuk menyesali perbuatan yang telah 
dilakukan dan tidak  akan mengulangi lagi.
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Arti tobat adalah kembali dari segala yang tercela menurut agama, menuju 
semua yang terpuji. 

2. Warak

 Pengertian warak adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau 
menjauhi hal-hal yang tidak baik dan subhat. Sedangkan menurut para sufi 
warak menghindari segala yang diragukan antara halal dan haram

3. Zuhud

 Adalah suatu sikap yang menakankan untuk meninggalkan 
ketergantungan jiwa pada keduniawian. Zuhud bukanlah tidak adanya harta 
dan duniawi lainnya pada diri seseorang. Orang zuhud mungkin kaya namun 
hatinya tidak tergantung dan terpengaruhi oleh kekayaannya. Contohnya Nabi 
Sulaiman sangat kaya raya namun sangat zuhud dunia. 

4. Fakir

Secara umum didefinisaikan sebagai tidak adanya harta pada seseorang. 
Menurut para kaum sufi fakir adalah keadaan selalu merasa butuh kepada 
Allah SWT. Dalam kondisi apapun selalu merasa tetap membutuhkan kepada 
Allah SWT. 

5. Sabar

Salah satu tahapan atau maqam penting yang harus dijalani oleh para sufi 
dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. adalah sikap sabar. Yaitu sikap 
bertahan diri selalu dalam kondisi sesuai tuntunan Allah SWT. Karena itu 
ada ada sabar atas kemaksiatan, sabar atas ketaatan, sabar atas musibah, dan 
sabar atas kenikmatan. Kondisi-kondisi tersebut menuntut sikap yang berbeda 
sesuai tuntutan Allah dalam kondisi tersebut. 

B. CONTOH ORANG YANG MEMILIKI MAQĀMĀT DAN AL-AḤWĀL 
DALAMTASAWUF

Menurut Abu Bakar al-Kalabadzi, tokoh sufi asal Bukhara, Asia Tengah 
menyebutkan tujuh maqam yang harus dilalui sufi menuju Tuhan yaitu taubat, 
warak, zuhud, fakir, dan sabar.

Adapun contoh orang yang memiliki maqāmāt dan al-aḥwāl dalam tasawuf 
adalah sebagai berikut:

1) Orang yang selalu meninggalkan  perbuatan berbagai dosa besar. seperti 
menyekutukan Allah SWT., durhaka kepada orangtua, berzina, meminum 
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khamar, bersumpah palsu dan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan 
agama.

2) Orang yang meninggalkan dosa kecil seperti, perbuatan makruh, sikap dan 
tindakan yang menyimpang dari keutamaan, merasa diri suci, merasa telah 
dekat dengan Tuhan

3) Bertobat tertinggi adalah dari kelengahan hati mengingat Allah SWT. Kalau 
bertoba dari dosa atau maksiat itu biatobasa. Namun bertobat dari lengah 
mengingat Allah hanya mampu dilakukan oleh orang yang derajat tinggi. 

4) Sabar dalam pandangan sufi, musuh terberat bagi orang-orang beriman 
adalah dorongan hawa nafsunya sendiri, yang setiap saat dapat menggoyahkan 
iman. Kesabaran merupakan kunci keberhasilan dalam meraih karunia Allah 
SWT. yang lebih besar, mendekatkan diri kepada-Nya, memperoleh kedudukan 
mulia disisi-Nya, karena tanpa kesabaran, keberhasilan tidak mungkin dicapai.

5) Tawakal berarti mempercayakan atau menyerahkan segenap masalah kepada 
Allah SWT. dan menyadarkan kepada-Nya penangan berbagai masalah yang 
dihadapi

6) Rida, seorang hamba tidak akan berontak batinnya terhadap segala cobaan 
Allah SWT.. Akan tetapi ia akan menerimanya dengan senang hati. Ia tidak 
minta masuk surga, dan tidak minta dijauhkan dari neraka. Di dalam hatinya 
tidak ada perasaan benci. Ketika malapetaka menimpanya, hatinya merasa 
rela dan di dalamnya bergelora rasa cinta kepada Allah SWT. 

C. KAITAN ANTARA MAQĀMĀT DAN AL-AḤWĀL DALAM TASAWUF

Maqāmāt, merupakan tahapan rohani yang ditempuh oleh para pengamal 
tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maqom berupa sifat/ prilaku 
yang sudah melekat dalam diri seseorang, misalnya prilaku taubat, tawakal, wara’, 
syukur, zuhud dan sebagainya. Sedangkan al-aḥwāl, bentuk jamak dari hal, adalah 
keadaan mental yang dirasakan oleh para pengamal tasawuf sebagai anugerah 
yang datang dari Allah SWT. Hal dating begitu saja sebagai pemberian Allah 
tanpa ditarik, tanpa disengaja dan tanpa diupayakan. Misalnya kondisi senang, 
sedih, takut, berani, cukup kurang dan sebagainya sebagai akibat seseorang 
mengamalkan suatu amalan dalam tashawuf.  Contoh seseorang yang sedang 
dzikir tahlil, tahmid, istighfar tiba-tiba muncul dalam dirinya perasaan takut, 
khawatir dan ingin menangis. Karena itu tidak heran jika kita sering menyaksikan 
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orang tiba-tiba menangis saat berdzikir. Prasaan tersebut namanya hal. Maqam 
merupakan usaha, sedangkan hal merupakan anugerah. Keadaan hati dinamakan 
hal karena berubah-ubah dan dinamakan maqam karena telah tetap.

Setiap hal tersebut menuntut sikap dari seseorang sesuai kondisi. Jika kondisi 
senang maka syukur, kondisi takut karena merasa banyak dosa maka menuntut 
taubat dan melakukan taat dan bersikap wara’. Jika dala kondis sakit, sedih maka 
bersabar. Apabila sikap taubat, taat, sabar, syukur , wara’ dan sebagainya tadi 
sudah menetap dan selalu muncul ketika kondisi menuntut, maka sikap-sikap 
tersebut disebut maqom. 

Orang yang ingin dekat dengan Allah bahkan ma’rifat kepada Allah maka 
harus melalui dan memiliki maqom-maqom yang benar-benar melekat dalam diri 
seseorang. Maqom ini dicapai melalui latihan jiwa (Riyadlotun Nafsi) dan upaya 
yang sungguh-sungguh (Mujahadatun Nafsi), bahkan memerangi kesenangan 
jiwa. Untuk mencapainya biasanya ditempuh melalui jalan ilmu tasawuf.

PROSES PEMBELAJARAN

A.  PENDAHULUAN

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan istilah-istilah tasawuf. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang 
termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems 
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family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; 
dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu 
kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta 
didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan 
secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

B.  PELAKSANAAN

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar beserta perenungannya 
yang ada pada kolom “Ayo Renungkan”.

2) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya 
tentang gambar beserta perenungannya.

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
pencermatannya peserta didik.

4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang 
ada di kolom “Ayo Mengamati”.

5) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.

6) Guru memberikan penjelaskan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab seputar istilah-istilah tasawuf. 

8) Peserta didik menyimak penyampaian cerita/kisah dari guru melalui bantuan 
gambar atau tayangan visual/film tentang istilah-istilah tasawuf.

9) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

11) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang 
materi tersebut.

12) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut.

13) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.
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14) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru :

a. Membimbing peserta didik untuk mengisi lembar ceklist dan membuat 
contoh ketentuan istilah-istilah tasawuf.

b. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

c. Membimbing peserta didik untuk mengamati dirinya sendiri tentang 
perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat 
tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).

C.  KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN

a) Penguatan materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan 
proses pembelajaran dan hasil diskusi. 

b) Mengadakan tanya jawab tentang istilah-istilah tasawuf..

c) Guru merefleksi nilai-nilai istilah-istilah tasawuf.

d) Menutup pelajaran dengan membaca salam, kafaratul majlis dan membaca 
hamdalah.

PENILAIAN

1. SKALA SIKAP

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi

No Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks Nilai Ketuntasan Skor

Maks

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian

1. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.
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b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

2. Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

3. Kejelasan dan kerapian presentasi

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40.

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30.

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20.

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas dan  
tidak rapi, skor 10.

2. KOLOM “UNJUK KERJA”

Kolom menyebutkan contoh kisah orang-orang saleh beserta alasannya.

Skor nilai :

a) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh peristiwa lengkap dengan 
alasannya, skor 2.

b) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh tanpa ada alasan , skor 1.

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
Skor maksimal

3. KOLOM PILIHAN GANDA DAN URAIAN.

a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10 x1 = 10)

b. Uraian: Rubrik Penilaian
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NO RUBRIK PENILAIAN SKOR

1 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan istilah-istilah tasawuf 
, lengkap, dan sempurna, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan istilah-istilah tasawuf. 
kurang lengkap dan kurang sempurna, skor 5.

10

2 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian maqāmāt 
dan al-aḥwāl secara bahasa dengan benar skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian maqāmāt 
dan al-aḥwāl secara bahasa kurang lengkap, skor 3.

6

3 a. Jika peserta didik dapat pengertian maqāmāt dan al-aḥwāl 
secara istilah dengan benar, skor 10

b. Jika peserta didik dapat pengertian maqāmāt dan al-aḥwāl 
secara istilah kurang lengkap, skor 5.

10

4 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan macam maqāmāt 
dalam tasawuf dengan benar dan lengkap, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan macam maqāmāt 
dalam tasawuf kurang lengkap, skor 5.

10

5 a. Jika peserta didik dapat memberikan contoh maqāmāt dan 
al ahwal lebih dari 3, skor 6

b. Jika peserta didik dapat memberikan contoh maqāmāt dan 
al ahwal kurang dari 3, skor 3.

6

6 a. Jika peserta didik dapat memberikan contoh maqāmāt dan 
al ahwal secara lengkap, dan sempurna, skor 10

b. Jika peserta didik dapat memberikan contoh maqāmāt dan 
al ahwal kurang lengkap dan kurang sempurna, skor 5.

10

7 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan kaitan antara maqāmāt 
dan ahwal dalam tasawuf dengan benar, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat dapat menjelaskan kaitan antara 
maqāmāt dan ahwal dalam tasawuf kurang sempurna, skor 5.

10
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8 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tobat 
secara lengkap, dan sempurna, skor 6

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tobat 
kurang lengkap dan kurang sempurna, skor 3.

6

9 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian wara’ dan 
zuhud dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian wara’ dan 
zuhud kurang lengkap , skor 3.

6

10 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian fakir dan 
sabar dengan benar , skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian fakir dan 
sabar kurang lengkap, skor 3.

6

Juml 80 Jumlah skor

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
      90

4. TUGAS/PORTOFOLIO

Skor penilaian sebagai berikut :

a) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.

b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, 
nilai 80.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Jumlah nilai rata- rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 
tugas x 50%.

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%.

Nilai akhir = nilai a + nilai b
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5. SOAL UJI KOMPETENSI :

I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, d atau e, di 
depan jawaban yang paling benar)

1. Maqāmāt menurut bahasa adalah tahapan ....

a. Tahapan       d. Tempat

b. Tasawuf      e. Sufi

c. Makam

2. Maqamad menurut istilah adalah upaya sadar untuk mendekatkan diri 
kepada Allah SWT. melalui tahapan-tahapan untuk mencapai ....

a. Ma’rifatulloh      d. Sufi

b. Sunnahtullah     e. Hidāyatulloh

c. Zuhud

3. Contoh orang yang memiliki maqāmāt dan al-aḥwāl dalam tasawuf adalah 

a. Tobat, Sabar

b. Orang yang berbuat keji dan munkar

c. Pemarah, sukdon

d. Orang yang melakukan kejahatan

e. Orang yang tidak menyesali perbuatan yang telah dikerjakan

4. Menurut Abu Nasr As-Sarraj maqāmāt dalam tasawuf merupakan jalan 
panjang secara berjenjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk 
berada dekat dengan Allah SWT. diantaranya ....

a. Tobat, Wara, Fakir,. Sabar   d. Tobat, wara’, zina

b. Tobat, miskin, kafir     e. Tobat, zuhud, kafir

c. Tobat, miskin, pemarah

5. Keadaan mental yang dirasakan oleh para pengamal tasawuf sebagai 
anugerah yang datang dari Allah SWT. disebut...

a. Ahwal        d. Sufi   

b. Zuhud        e. Tasawuf

c. Maqāmāt
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6. Ditinjau dari segi obyeknya, maka tasawuf dapat dikatagorikan menjadi 
tiga yaitu

a. Tasawuf  imani, amali dan falsafi

b. Tasawuf akhlaki, amali dan Ibadi

c. Tasawuf imani, taqarrabbi dan Insani

d. Tasawuf ahlaki, amali dan falsafi

e. Tasawuf ahlaki, amali dan insani

7. Inti tasawuf sebagai upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan 
yang dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia sehingga 
tercermin:

a. akhlak manusia dengan sesama dan dengan Allah SWT. 

b. akhlak manusia yang dapat mendatangkan rahmat Allah SWT., 

c. akhlak yang manusia yang telah diajarkan Allah SWT., 

d. akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah SWT., 

e. akhlak yang dapat menjamin ampunan dari Allah SWT., 

8. Apabila ditelusuri dari sejarah kehidupan Rasulullah, tasawuf telah ada 
sejak zaman Rasulullah, yang tergambar dalam kehidupannya yaitu:

a. Beliau hidup berkecukupan, setiap malam banyak mengunjungi 
rumah sahabat-nya untuk bersilaturrohim, 

b. Beliau hidup apa adanya, setiap saat banyak merenung dan memikirkan 
ummat yang dibina

c. Beliau hidup sederhana, setiap malam senantiasa beribadah kepada 
Allah SWT.

d. Beliau hidup serba ada, setiap malam banyak bertafakkur akan nikmat 
Allah SWT.

e. Beliau hidup dalam kesulitan, sehingga setiap malam tidak sempat 
tidur dan bangun untuk beribadah

9. Menurut pendapat kaum orientalis, salah satu maqomat sufi al-Fana 
dianggap  ada persamaan dengan :

a. ajaran agama kristen tentang kasih allah 
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b. ajaran agama katholik tentang surgawi 

c. ajaran agama konghucu tentang bahena 

d. ajaran agama hindu tentang nirwana 

e. ajaran agama budha tentang muksha

10. Suasana kehidupan modern yang dibanjiri oleh berbagai paham sekuler 
seperti materialisme dan  hedonisme, sering menyeret manusia kepada: 

a. kehidupan yang penuh persahabatan dan kerja sama yang mandiri 

b. kehidupan yang penuh harapan dan  keinginan yang memuaskan

c. kehidupan yang penuh persaingan, rakus, boros, saling merugikan 

d. kehidupan yang penuh kemenganan dan kebahagia-an yang 
memuaskan

e. kehidupan yang gamang dan tidak jelas apa yang harus dilakukan

II. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

1. Jelaskanlah pengertian maqāmāt menurut bahasa dan Istilah

2. Sebutkan maqomat dalam tasawuf menurut Abu Nasr as saroj?

3. Buatlah contoh orang yang memiliki maqāmāt dan al-aḥwāl  dalam 
Tasawuf?

4. Jelaskan pengertian sabar menurut pandangan sufi?

5. Jelaskan kaitan antara maqāmāt dan al-aḥwāl dalam tasawuf  dengan 
fenomena sosial?

III. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!

1. Apa pengertian maqāmāt ?

2. Jelaskan pengertian al-aḥwāl ?

3. Buatlah contoh maqāmāt ?

4. Jelaskan contoh al-aḥwāl dalam tasawuf ?

5. Bagaimana kaitan antara maqāmāt dan al-aḥwāl dalam tasawuf ? 

IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1.  Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan adab dalam 
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Islam: adab dalam menuntut ilmu, musyawarah dan salam dengan mengisi 
kolom di bawah ini :

No.
Nama Surat + No. Ayat / 

Hadis Riwayat
Redaksi Ayat / Hadis

1.
2.
3.
4.
5.

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai adab dalam Islam : adab dalam 
menuntut ilmu, musyawarah dan salam berikut ini dan berikan komentar!

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1.
2.
3
4
5

6. KUNCI JAWABAN: I. PENERAPAN. KEBIJAKAN GURU.

I. Pilihan ganda

1.  A

2.  A

3.  A

4.  A

5.  C

              

II. Jawaban Singkat

III. Jawaban Uraian

1. Maqāmāt, merupakan tahapan rohani yang ditempuh oleh para pengamal 
tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

2. Ah ّٰ̣wāl, bentuk jamak dari hal, adalah keadaan mental yang dirasakan oleh 
para pengamal tasawuf sebagai anugerah yang datang dari Allah SWT.
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3.  Contoh Maqāmāt : Orang yang selalu meninggalkan  perbuatan berbagai 
dosa besar, Orang yang meninggalkan dosa kecil, Bertobat tertinggi

4.  Contoh ahwal : sabar, tawakal, rida

5. Kaitannya : maqāmāt, merupakan tahapan rohani yang ditempuh oleh para 
pengamal tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan 
ahwal, bentuk jamak dari hal, adalah keadaan mental yang dirasakan oleh 
para pengamal tasawuf sebagai anugerah yang datang dari Allah SWT.

Maqam merupakan usaha, sedangkan hal merupakan anugerah. 
Keadaan hati dinamakan hal karena berubah-ubah dan dinamakan maqam 
karena telah tetap. Kaitan Tasawuf (mistik, sufi, olah spiritual) berperan 
besar dalam menentukan arah dan fenomena sosial.

Tasawuf akan membimbing seseorang dalam mengarungi kehidupan 
ini yang memang tidak bisa terlepas dari realitas yang tampak maupun 
yang tidak tampak

IV.   Tugas. (Kebijakan guru)

PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:

a. Membuat kliping tentang kenakalan remaja dan menganalisis 

b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berkaitan dengan  
istilah-istilah tasawuf

(Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik  yang 
berhasil dalam pengayaan).

REMEDIAL

Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugan untuk 
menyusun pertanyaaan dan menanyakan jawaban kepada teman sebaya, setelah 
menemukan jawaban dari teman sebaya, diberikan kesempatan untuk bertanya jawab 
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dengan guru tentang materi “istilah-istilah tasawuf.”  Guru akan melakukan penilaian 
kembali (lihat poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan anatara peserta didik dan guru, 

INTERAKSI GURU 
DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Uji Kompetensi” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga 
dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Hari/Tanggal Obyek Penilaian Nilai Paraf
Guru Orang Tua
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KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya

2.  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun ramah 
lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro  aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan   alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3.   Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan  wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4.  Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,     dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

1.5. Menyadari pentingnya nilai-nilai tasawuf yang  dicontohkan Ḥasan Baṣri, Rabī’ah 
al-Adawiyah, Żun Nūn al-Miṣri, Al-Ghazali, Abū Yazīd al-Busṭami,  Al-Ḥallāj, 
Muḥy al-Dīn Ibn `Araby

2.5. Meneladani  perilaku sufistik Ḥasan Baṣri, Rabī’ah al-Adawiyah, Żun Nūn al-
Miṣri, Al-Ghazali, Abū Yazīd al-Busṭami,  Al-Ḥallāj, Muḥy al-Dīn Ibn `Araby

3.5. Menganalisis pokok ajaran tasawuf dari Ḥasan Baṣri, Rabī’ah al-Adawiyah, Żun 
Nūn al-Miṣri, al-Ghazali, Abū Yazīd al-Busṭami, al-Ḥallāj dan Muḥy al-Dīn Ibn 
`Araby

 TASAWUF SUNNI DAN 
TOKOH AJARANNYA10
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4.4. Menceritakan sosok sufi Ḥasan Baṣri, Rabī’ah al-Adawiyah, Żun Nūn al-Miṣri, 
al-Ghazali, Abū Yazīd al-Busṭami, al-Ḥallāj dan Muḥy al-Dīn Ibn `Araby

INDIKATOR DAN TUJUAN

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan  pengertian  tasawuf
2. Menyebutkan macam-macam tasawuf
3. Menjelaskan tasawufnya Ḥasan Baṣri
4. Menjelaskan tasawufnya Rabī’ah al-

Adawiyah
5. Menjelaskan tasawufnya Żun Nūn al-

Miṣri
6. Menjelaskan tasawufnya Al-Ghazali
7. Menjelaskan tasawufnya Abū Yazīd 

al-Busṭami
8. Menjelaskan tasawufnya Al-Ḥallāj
9. Muḥy al-Dīn Ibn `Araby

Setelah mengamati, menanya, mengek-
splorasi, mengasosiasi dan mengko-
munikasikan peserta didik mampu 
menjelaskan pengertian tasawuf dan 
macam-macamnya, menjelaskan ajarn 
tokoh-tokoh tasawuf sunni 

MATERI

A. MACAM ALIRAN TASAWUF 

1. Tasawuf sunni

Tasawuf sunni adalah aliran tasawuf yang ajarannya berusaha memadukan 
aspek syari’ah dan hakikat namun diberi interpertasi dan metode baru yang 
belum dikenal pada masa salaf as-shalihin dan lebih mementingkan cara-cara 
mendekatkan diri kepada Allah serta bagaimana cara menjauhkan diri dari 
semua hal yang dapat menggangu kekhusyu’an jalannya ibadah yang mereka 
lakukan. Aliran tasawuf ini memiliki ciri yang paling utama yaitu 

kekuatan dan kekhusyu’annya beribadah kepada Allah, dzikrullah serta 
konsekuen dalam sikap walaupun mereka diserang dengan segala godaan 
kehidupan duniawi. 

Corak tasawuf ini muncul dikarenakan ketegangan-ketegangan dikalangan 
sufi, baik yang bersifat internal maupun eksternal yaitu para sufi dan ulama’ 
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zahir baik para fuqaha maupun mutakallimin. Hal itu menyebabkan citra 
tasawuf menjadi jelek dimata umat, maka sebagian tokoh sufi melakukan 
usaha-usaha untuk mengembalikan citra tasawuf. Usaha ini memperoleh 
kesempurnaan ditangan Ghozali, yang kemudian melahirkan Tasawuf sunni. 
Ada pendapat yang mengatakan bahwa asketisme (zuhud) itu adalah cikal 
bakal timbulnya tasawuf. Sedangkan asketisme itu sendiri sumbernya adalah 
ajaran Islam, baik yang bersumber dari al-Qur’an, sunnah maupun kehidupan 
sahabat nabi.

2. Tasawuf falsafi

Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal 
Tuhan (ma’rifat) dengan pendekatan rasio (filsafat) hingga menuju ketinggkat 
yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja (ma’rifatullah) melainkan 
yang lebih tinggi dari itu yaitu wihdatul wujud (kesatuan wujud). Bisa juga 
dikatakan tasawuf filsafi yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran 
filsafat.

Dalam tasawuf falsafi metode pendekatannya sangat berbeda dengan 
tasawuf sunni atau tasawuf salafi. kalau tasawuf sunni dan salafi lebih 
menonjol kepada segi praktis sedangkan tasawuf falsafi menonjol kepada segi 
teoritis sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan 
asas rasio dengan pendektan-pendekatan filosofis yang ini sulit diaplikasikan 
ke dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi orang awam, bahkan bisa 
dikatakan mustahil.

B. TOKOH-TOKOH TASAWUF SUNNI

Munculnya aliran-aliran tasawuf ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang 
berperan di dalamnya. Begitu juga dengan tasawuf suni. Diantara sufi yang 
berpengaruh dari aliran-aliran tasawuf sunni di antaranya :

1. Hasan al-Basri

Hasan al-Basri adalah seorang sufi angkatan tabi’in, seorang yang sangat 
taqwa, wara’ dan zahid. Nama lengkapnya adalah Abu Sa’id al-Hasan ibn Abi 
al-Hasan. Lahir di  Madinah pada tahun 21 H tetapi dibesarkan di Wadi al-
Qura. Setahun sesudah perang Shiffin dia pindah ke Bashrah dan menetap 
di sana sampai ia meninggal tahun 110 H.  Setelah  menjadi warga Bashrah, 
ia membuka pengajian dikarenakan keprihatinannya melihat gaya hidup dan 
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kehidupan masyarakat yang telah terpengaruh oleh duniawi sebagai salah satu 
ekses dari kemakmuran ekonomi yang dicapai negeri-negeri Islam pada masa 
itu.  Garakan itulah yang menyebabkan Ḥasan Baṣri  menjadi orang yang 
sangat berperan dalam pertumbuhan kehidupan sufi di bashrah. Ajaran Pokok 
Hasan al-Bisri adalah  zuhud, khauf dan raja’. Dasar pendiriannya yang paling 
utama adalah zuhud terhadap kehidupan duniawi sehingga ia menolak segala 
kesenangan dan kenikmatan duniawi. 

Dr. Muh. Mustofa Helmi, guru besar filsafat Islam dalam “Fuad I 
University” mengatakan kemungkinan bahwasanya zuhud Hasan al-Bashri 
yang didasarkan kepada takut, ialah karena takut akan siksa Tuhan dalam 
neraka. Hasan al-bashri mengumpamakan dunia ini seperti ular terasa mulus 
kalau disentuh tangan tetapi racunnya dapat mematikan. Oleh karena itu, 
dunia ini harus dijauhi serta kenikmatan hidup duniawi harus ditolak.

2.    Rabī’ah al-Adawiyah

Nama lengkapnya adalah Rabiah al-adawiyah binti ismail al Adawiyah 
al Bashoriyah, juga digelari Ummu al-Khair. Ia lahir di Bashrah tahun 95 H, 
disebut rabi’ah karena ia puteri ke empat dari anak-anak Ismail. Diceritakan, 
bahwa sejak masa kanak-kanaknya dia telah hafal al-Qur’an dan sangat kuat 
beribadah serta hidup sederhana. Ajaran pokok yang terpenting dari sufi wanita 
ini adalah al-mahabbah. Dan bahkan menurut banyak pendapat, ia merupakan 
orang pertama yang mengajarkan al-hubb dengan isi dan pengertian yang khas 
tasawuf.

Hal ini barangkali ada kaitannya dengan kodratnya sebagai wanita yang 
berhati lembut dan penuh kasih, rasa estetika yang dalam berhadapan dengan 
situasi yang ia hadapi pada masa itu. Cinta murni kepada Tuhan adalah puncak 
ajarannya dalam tasawuf yang pada umumnya dituangkan melalui syair-syair 
dan kalimat-kalimat puitis

Dari syair-syair berikut ini dapat diungkap apa yang ia maksud dengan 
al-mahabbah :

Kasihku, hanya Engkau yang kucinta,

Pintu hatiku telah tertutup bagi selain-Mu, 

Walau mata jasadku tak mampu melihat Engkau,

Namun mata hatiku memandang-Mu selalu.
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Menurut Rabi’ah, cinta kepada Allah adalah satu-satunya cinta menurutnya 
sehingga ia tidak bersedia mambagi cintanya untuk yang lainnya. Seperti 
kata-katanya “Cintaku kepada Allah telah menutup hatiku untuk mencintai 
selain Dia”. Bahkan sewaktu ia ditanyai tentang cintanya kepad Rasulullah 
saw ia menjawab: “Sebenarnya aku sangat mencintai Rasulullah, namun 
kecintaanku pada al-Khaliq telah melupakanku untuk mencintai siapa saja 
selain Dia”. Pernyataan ini dipertegas lagi olehnya lagi mealui syair berikut 
ini: “Daku tenggelam dalam merenung kekasih jiwa, Sirna segalanya selain 
Dia, Karena kekasih, sirna rasa benci dan murka”. Bisa dikatakan, dengan al-
hubb ia ingin memandang wajah Tuhan yang ia rindu, ingin dibukakan tabir 
yang memisahkan dirinya dengan Tuhan. 

Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa suatu ketika Rabī’ah 
al-Adawiyah berkeluh-kesah sakit. Dan beberapa sufi menjenguknya, dan 
Rabiah mengira bahwa sakitnya itu dikarenakan ghirah atau kecemburuan 
Allah kepadanya, karena hati Rabiah pada saat itu tertarik akan surga

3.    Zun Nun Al-Misri

Nama lengkapnya adalah Abu al-Faidi Tsauban bin Ibrahim Dzu al-
Nun al-Mishri al-Akhimini Qibthy. Ia dilahirkan di Akhmin daerah Mesir. 
Sedikit sekali yang dapat diketahui tentang silsilah keturunan dan riwayat 
pendidikannya karena masih banyak orang yang belum mengungkapkan 
masalah ini. 

Namun demikian telah disebut-sebut oleh orang banyak sebagai seorang 
sufi yang terkenal dan terkemuka diantara sufi-sufi lainnya pada abad 3 Hijriah. 

Sebagia seorang ahli tasawuf, Dzu al-Nun memandang bahwa ulama-
ulama Hadis dan Fiqih memberikan ilmunya kepada masyarakat sebagai 
salah satu hal yang menarik keduniaan disamping sebagai obor bagi agama. 
Pandangan hidupnya yang cukup sensitif barangkali yang menyebabkan 
banyak yang menentangnya. Tidak sampai di situ, bahkan para Fuqaha 
mengadukannya kepada ulama Mesir yang menuduhnya sebagai orang yang 
zindiq, sampai pada akhirnya dia sampai memutuskan untuk sementara waktu 
pergi dari negerinya dan berkelana ke negeri lain. Namun sekembalinya dari 
perkelanaan tersebut, orang banyak tetap menuduhnya sebagai seorang yang 
zindiq. Bahkan orang-orang menuruhnya untuk pergi ke Baghdad menemui 
khalifahuntuk menerima pengadilan. Akan tetapi di Baghdad ada banyak 
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sufi yang berasal dari mesir dan diantara mereka ada yang bekerja sebagai di 
lingkungan istana, dan merekalah yang mengusahakan kebebasan Dzu al-Nun 
tersebut. Ternyata kemudian ajarannya diterima di Baghdad. Sekembalinya 
di Mesir, ia kembali mengjarkan ajaran tasawufnya dan semenjak itu pula 
tasawuf berkembang dengan pesat di kawasan mesir.

Jasa-jasa Dzu al-Nun yang paling besar adalah sebagai peletak dasar 
tentang jenjang perjalanan sufi menuju Allah, yang disebut al-maqomat. 
Ajarannya member petunjuk arah jalan menuju kedekatan dengan Allah sesuai 
dengan pandangan sufi.

Disamping itu, dia juga pelopor doktrin al-makrifah. Dalam hal ini 
ia membedakan antara pengetahuan dengan keyakinan. Menurutnya, 
pengetahuan merupakan hasil pengamatan inderawi, yaitu apa yang ia dapat 
diterima melalui panca indera. Sedangkan keyakinan adalah hasil dari apa 
yang dipikirkan dan / atau diperoleh melalui intuisi.

Dia membagi tiga kualitas pengetahuan, yaitu :

1). Pengetahuan orang yang beriman tentang Allah pada umumnya, yaitu 
pengetahuan yang diperoleh melalui pengakuan atau syahadat.

2). Pengetahuan tentang keesaan Tuhan melalui bukti-bukti dan 
pendemonstrasian ilmiah dan hal ini merupakan milik orang-orangyang 
bijak, pintar dan terpelajar.

3). Pengetahuan tentang sifat-sifat Yang Maha Esa, dan ini merupakan milik 
orang-orang yang shaleh (wali Allah) yang dapat mengenal wajah Allah 
dengan mata hatinya.

Ketika Zu al-Nun ditanya tentang bagaimana ia mengenal Tuhan, maka 
dia menjawab: “Aku mengenal Tuhan karena Tuhan sendiri, kalau bukan 
karena Tuhan, aku tidak akan mengenal Tuhan” 

Zun al-Nun menerangkan, bahwa cirri-ciri makrifat itu ialah seseorang 
menerima segala sesuatu itu adalah atas nama Allah dan memutuskan segala 
sesuatu itu dengan menyerahkan kepada Allah, serta menyenangi segala 
sesuatu hanya semata-mata karena Allah.

Ucapan hikmah lain dari Zun al-Nun al-Mishri adalah: “Pangkal 
pembicaraan pada empat hal: Mencintai Allah Yang Maha Agung, membenci 
kekikiran, mengikuti al-Qur’an, dan takut berubah.” 
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Zun al-Nun al-Mishri Ra berkata, “Al-Hikmah tidak akan pernah tinggal 
pada seseorang yang pada perutnya penuh dengan makanan.” Pernah juga 
ditanya tentang tobat, lalu dijawab, “Tobat orang awam adalah perbuatan 
dosa, sedangkan tobat orang khusus dari kelengahan.”

4.   Al-Ghazali

Menurut Abu al-Wafa’ al-Ganimi al-Taftazani, ada dua corak tasawuf 
yang berkembang di kalangan sufi, yaitu pertama, corak tasawuf sunni, di 
mana para pengikutnya memagari tasawuf mereka dengan al-Qur’an dan as-
Sunnah 

serta mengaitkan keadaan dan tingkatan rohaniah mereka dengan 
keduanya. Kedua, corak tasawuf semi-filosofis, di mana para pengikutnya 
cenderung pada ungkapan-ungkapan ganjil (syathahat) serta bertolak dari 
keadaan fana menuju pernyataan tentang terhadinya penyatuan ataupun hulul. 

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Simuh dengan menggunakan 
istilah yang berbeda. Simuh menyatakan bahwa pada dua corak tasawuf yaitu 
union mistik dan personal/transendentalis mistik. Union mistik yaitu suatu 
corak tasawuf yang memandang manusia bersumber dari Tuhan dan dapat 
mencapai penghayatan kesatuan kembali dengan Tuhannya. 

Sedangkan personal/transendentalis mistik yaitu suatu corak tasawuf yang 
menekankan aspek personal bagi manusia dan Tuhan. Pada paham ini hubungan 
manusia dengan Tuhan dilukiskan sebagai hubungan antara makhluk dengan 
khalik Dari dua corak tasawuf tersebut, menurut Abdul Qadir Mahmud, al-
Gazali masuk pada kelompok yang memiliki corak tasawuf sunni, 

Di tangan al-Gazali lah tasawuf sunni mencpai kematangannya. 
Mahmud berpendapat, para pemimpin sunni pertama telah menunjukkan 
ketegaran mereka menghadapi gelombang pengaruh gnostik barat dan timur, 
dengan berpegang teguh pada spirit Islam, yang tidak mengingkari sufisme 
yang tumbuh dari tuntunan al-Qur’an, yang membawa syariat, juga yang 
menyuguhkan masalah-masalah metafisika. 

Mereka mampu merumuskan sufisme yang islami dan mampu bertahan 
terhadap pelbagai fitnah yang merongrong aqidah Islam di kalangan sufirme. 
Sufisme sunni akhirnya beruntung mendapatkan seorang tokoh pembenteng 
dan pengawal bagi spirit metode Islami yaitu al-Gazali, yang menempatkan 
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syariat dan hakikat secara seimbang. Di tangan al-Gazali tasawuf menjadi 
halal bagi kaum syariat, sesudah kaum ulama memandangnya sebagai hal 
yang menyeleweng dari Islam. 

Konsepsi al-Gazali yang mengkompromikan antara pengalaman sufisme 
dengan syariat telah dijelaskan di dalam kitabnya yang terkenal yaitu Ihya 
Ulumuddin. Karya besar ini terdiri dari 4 jilid. Jilid pertama dan kedua berisi 
ajaran syariat dan aqidah disertai dasar-dasar ayat-ayat suci al-Qur’an serta 
hadis dan penafsirannya. Dibahas pula bagaimana tingkat-tingkat pengamalan 
syariat yang sempurna lahir batin. Pada jilid ketiga dan keempat, khusus 
membahas tasawuf dan tuntunan budi luhur bagi kesempurnaan sebuah 
pengamalan syariat. Dimulai dengan membahas keajaiban hati beserta nafsu-
nafsu, amarah, lawwamah dan mutmainnah yang ketiganya saling berebut 
untuk menguasai batin manusia.

Kemudian dilanjutkan ajaran jihad akbar untuk memerangi dan menguasai 
nafsu amarah dan lawwamah, yakni ajaran tentang penyucian hati yang dalam 
ajaran tasawuf diartikan memutuskan setiap persangkutan dengan dunia, dan 
mengisi dengan sepenuh hati hanya bagi Tuhan semata. Kemudian dilanjutkan 
tentang cara mengkonsentrasikan seluruh kesadaran untuk berzikir kepada 
Allah. Hasil dari zikir adalah fana dan ma’rifat kepada Allah.

5.    Abū Yazīd al-Busṭami 

Abū Yazīd al-Busṭami lahir di Bustam, bagian timur laut Persia tahun: 
188 H – 261 H/874 – 947 M. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Thaifur bin 
Isa bin Adam bin Surusyan. Semasa kecilnya ia dipanggil Thaifur, kakeknya 
bernama Surusyan yang menganut ajaran Zoroaster yang telah memeluk Islam 
dan ayahnya salah seorang tokoh masyarakat di Bustam. 

Keluarga Abu Yazid termasuk keluarga yang berada di daerahnya tetapi 
ia lebih memilih hidup sederhana. Sejak dalam kandungan Ibunya, konon 
kabarnya Abu Yazid telah mempunyai kelainan. Ibunya berkata bahwa ketika 
dalam perutnya, Abu Yazid akan memberontak sehingga Ibunya muntah kalau 
menyantap makanan yang diragukan kehalalannya.

 Sewaktu menginjak usia remaja, Abu Yazid terkenal sebagai murid 
yang pandai dan seorang anak yang patuh mengikuti perintah agama dan 
berbakti kepada orang tuanya, suatu kali gurunya menerangkan suatu ayat 
dari surat Luqman yang berbunyi : “berterima kasihlah kepada Aku dan 
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kepada kedua orang tuamu” ayat ini sanagat menggetarkan hati Abu Yazid. Ia 
kemudian berhenti belajar dan pulang untuk menemuia Ibynya, sikapnya ini 
menggambarkan bahwa ia selalu berusaha memenuhi setiapo panggilan Allah. 

Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memeakan waktu 
puluhan tahun, sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih 
dahulu telah menjadi seorang fakih dari madzhab Hanafi. Salah seorang 
gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi, ia mengajarkan ilmu tauhid, 
ilmu hakikat dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid. Hanya saja ajaran sufi Abu 
Yazid tidak ditemukan dalam bentuk buku

Dalam perjalanan kehidupan Zuhud, selama 13 tahun, Abu Yazid 
mengembara di gurun-gurun pasir di syam, hanya dengan tidur, makan, dan 
minum yang sedikit sekali.

Abu Yazid hidup dalam keluarga yang taat beragama, Ibunya seorang 
yang taat dan zahidah, dua saudaranya Ali dan Adam termasuk sufi meskipun 
tidak terkenal sebagaimana Abu Yazid.

Abu Yazid dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama, sejak kecil 
kehidupannya sudah dikenal saleh. Ibunya secara teratur mengirimnya 
ke masjid untuk belajar ilmu-ilmu agama. Setelah besar ia melanjutkan 
pendidikannya ke berbagai daerah. Ia belajar agama menurut mazhab hanafi.

Setelah itu, ia memperoleh pelajaran ilmu tauhid. Namun pada akhirnya 
kehidupannya berubah dan memasuki dunia tasawuf.

Abu Yazid adalah orang yang pertama yang mempopulerkan sebutan al-
Fana dan al-Baqa` dalam tasawuf. Ia adalah syaikh yang paling tinggi maqam 
dan kemuliannya, ia sangat istimewa di kalangan kaum sufi. Ia diakui salah 
satu sufi terbesar. Karena ia menggabungkan penolakan kesenangan dunia 
yang ketat dan kepatuhan pada iter agama dengan gaya intelektual yang luar 
biasa.

Abu Yazid pernah berkata: “Kalau kamu lihat seseorang sanggup 
melakukan pekerjaan keramat yang besar-besar, walaupun ia sanggup terbang 
ke udara, maka janganlah kamu tertipu sebelum kamu lihat bagaimana ia 
mengikuti suruhan dan menghentikan dan menjaga batas-batas syari`at. 

Dalam perkataan ini jelaslah bahwa tasawuf beliau tidak keluar dari 
pada garis-garis syara` tetapi selain dari perkataan yang jelas dan terang itu, 
terdapat pul akata-kata beliau yang ganjil-ganjil dan mempunyai pengertian 
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yang dalam. Dari mulut beliau seringkali memberikan ucapan-ucapan yang 
berisikan kepercayaan bahwa hamba dan tuhan sewaktu-waktu dapat berpadu 
dan bersatu. Inilah yang dinamakan Mazhab Hulul atau Perpaduan. 

Abu Yazid meninggal dunia pada tahun 261 H/947 M, jadi beliau 
meninggal dunia di usia 73 tahun dan dimakamkan di Bustam, dan makamnya 
masih ada sampai sekarang.

Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah Fana` dan Baqa`. Secara 
harfiah fana` berarti meninggal dan musnah, dalam kaitan dengan sufi, 
maka sebutan tersebut biasanya digunakan dengan proposisi: fana`an yang 
artinya kosong dari segala sesuatu, melupakan atau tidak menyadari sesuatu. 
Sedangkan Dari segi bahasa kata fana` berasal dari kata bahasa Arab yakni 
faniya-yafna yang berarti musnah, lenyap, hilang atau hancur. Dalam istilah 
tasawuf, Fana adakalanya diartikan sebagai keadaaan moral yang luhur.

6. Al-Ḥallāj 

a) Sejarah Al-Ḥallāj

Sebagai pelopor ajaran al-Hulul, Al-Ḥallāj memiliki nama lengkap 
Abu al-Mughis al-Husain ibn Mansur ibn Muhammad al Baidawi. Cucu 
dari Muhammad yang mana sebelum kakeknya ini masuk Islam, kakeknya 
adalah pemeluk agama Majusi penyembah api. Namun juga ada yang 
mengatakan bahwa Al-Ḥallāj ini keturunan dari Abu Ayyub, salah satu 
sahabat Nabi Muhammad saw. 

Dari literatur lain Al-Ḥallāj ini memiliki nama lengkap Husein bin 
Mansur Al-Ḥallāj. Lahir pada tahun 244 H atau 858 M di salah satu 
kota kecil Persia, yakni kota Baidha. Masa kecilnya ia habiskan di kota 
Wasith dekat dengan Bagdad sampai usia 16 tahun. Diusia 16 ini ia mulai 
meninggalkan kota Wasith untuk menuntut ilmu kepada seorang Sufi 
besar dan terkenal, yakni Sahl bin Abdullah al-Tustur di negri Ahwaz. 

Kemudian setelah belajar di negri Ahwaz ia pergi ke Bashrah dan 
belajar kepada Amr al-Makki. pada tahun 264 H. ia melanjutkan belajarnya 
kepada al-Junaid di kota Baghdad yang merupakan seorang sufi besar 
pula. Selain besar keinginannya mempelajari ilmu kepada tokoh-tokoh 
Sufi besar dan terkenal, ia juga telah menunaikan ibadah Haji sebanyak 
tiga kali. Dari sini jelas tidak diragukan bahwa pengetahuan tentang 
ajaran-ajaran tasawuf tidak diragukan. 
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Ketika tiba di mekah pada tahun 897 M, ia memutuskan mencari 
jalan sendiri untuk bersatu dengan Tuhan, pada tahun ini bisa dikatakan 
Al-Ḥallāj tealah memulai pemikiran-pemikirannya tentang bagaiman 
menyatu dengan Tuhan. Namun setelah ia menemukan cara bersatu 
dengan Tuhan dan menyampaikan ajaranya kepada orang lain, ia justru 
dianggap sebagai orang gila, bahkan diancam oleh pengusa Mekah untuk 
dibunuh, yang akhirnya ancaman tersebut membawanya untuk kembali 
ke Baghdad.

Dalam perjalanan hidupnya yang dihiasi buah hasil pemikiran-
pemikirannya di bidang tasawuf, ia sering keluar masuk penjaran akibat  
konflik dengan ulama fikih, konflik tersebut dipicu oleh pikiran-pikiran Al-
Ḥallāj yang dianggap ganjil. Ulama fikih yang sangat besar pengaruhnya 
karena fatwanya untuk memberantas dan membantah ajaran-ajaran Al-
Ḥallāj. sehingga ia ditangkap dan dipenjara adalah Ibn Daud al-Isfahani. 
Tetapi setelah satu tahun dalam pejara, ia dapat meloloskan diri atas 
bantuan seorang sipir penjara. 

Untuk mencari pengamanan atas dirinya, dari bagdad ia melarikan diri 
ke Sus, suatu wilayah yang terletak di Ahwaz. Kurang lebih empat tahun 
bersembunyi di kota tersebut, dan tetap tidak mengubah pendiriannya 
tentang ajaran-ajarannya, akhirnya ia ditangkap kembali dan dipenjarakan 
selama delapan tahun. 

Meskipun telah lama hidup dalam penjara, tidak sedikitpun terkurangi 
pendiriannya atas ajara-ajaranya tersebut. Sehingga pada tahun 309 H/921 
M mengharuskan para ulama di bawah pengawasan kerajaan Bani Abbas, 
masa Khalifah Mu’tashim Billah, untuk mengadakan persidangan yang 
menghasilkan hukumam mati pada Al-Ḥallāj pada tanggal 18 Zulhijah di 
tahun yang sama. 

b) Ajaran al-Hulul Al-Ḥallāj

Pokok dari ajaran al-hulul adalah pertama, diri manusia tidak hancur, 
kedua ada dua wujud, tetapi bersatu dalam satu tubuh.

Helbert W. Mason berpendapat al-hulul adalah penyatuan sifat 
ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Akan tetapi, dalam kesimpulannya, 
konsep hulul Al-Ḥallāj bersifat majazi, tidak dalam pengertian yang 
sebanarnya. Menurutt Nashiruddin at-Thusiy, al-hulul adalah paham 
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yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk 
mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada 
di dalam tubuh itu dilenyapkan.

Sesungguhnya Allah SWT., memilih jasad-jasad (tertentu) dan 
menempatkannya dengan makna ketuhanan setelah menghilangkan 
sifat-sifat kemanusiaan. Menurut filsafat Al-Ḥallāj, Allah SWT., 
mempunyai dua alam atau sifat dasar, yaitu al-lahut (ketuhanan) dan an-
nasut (kemanusiaan). Demikian pula manusia, disamping memiliki sifat 
kemanusiaan, ia juga mempunyai sifat ketuhanan dalam dirinya.

Selanjutnya, dalam menguraikan kesatuan al-lahut dan an-nasut atau 
antara roh ilahiyah dan roh insaniyah, Al-Ḥallāj menggunakan istilah al-
hulul dalam pengertian islam.

Dalam menafsirkan ayat tentang penciptaan Adam, menurut Al-
Ḥallāj, manusia juga memiliki sifat ketuhanan. Pendapat Al-Ḥallāj ini 
juga dipertegas dengan ayat al-Qur’an :

َبٰ َوٱۡسَتۡكَبَ َوَكَن ِمَن 
َ
ٓ إِبۡلِيَس أ َّ ِ َدَم فََسَجُدٓواْ إ ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ 

ٱۡلَكٰفِرِيَن ٣٤
Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: 
«Sujudlah kamu kepada Adam,» Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia 
enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang 
kafir”.(QS. Al-Baqarah, 2:34)

Menurutnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah 
memerintahkan kepada para Malaikat untuk bersujud kepada Adam, 
karena pada diri Adam Allah telah bersemayam. Keyakinan bahwa Allah 
telah bersemayam dalam diri Adam ini juga didasari dari sebuah hadis 
yang sangat berpengaruh di kaangan Sufi, yakni : “Tuhan menciptakan 
Adam sesuai dengan bentuk-Nya”.

Dari ayat dan hadis tersebut, Al-Ḥallāj berkesimpulan bahwa dalam 
diri manusia memiliki sifat ketuhanan (lahut) dan sifat kemanusian 
(nasut). Jika sifat ketuhanan yang ada pada diri manusia dapat bersatu 
dengan sifat kemanusian pada diri Tuhan, maka terjadilah Hulul, numun 
untuk mencapai pada tingkatan tersebut, manusia harus terlebih dahulu 
menghilangkan sifat-sifat kemanusiaanya melalui proses al-fana.
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Selanjutnya, Al-Ḥallāj sebagai pelopor ajaran al-Hulu; dapat dilihat 
dari beberapa syair-syairnya sebagai berikut:

“Jiwa-Mu disatukan dengan jiwaku. Sebagaiman anggur disatukan 
dengan air suci. Jika engkau disentuh, aku tersentuh pula. Maka, ketika 
itu dalam tiap hal Engkau adalah aku”.

Syair-syair ini sebagai bukti bahwa Al-Ḥallāj meyakini jika manusia 
mampu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui proses fana, 
maka ia akan bisa bersatu dengan Tuhan-Nya atau yang dia sebut dengan 
Hulul.

Ada dua konsep hulul Al-Ḥallāj diantaranya :  Pertama, dengan adanya 
kata-kata cinta yang dikemukakan Al-Ḥallāj, maka al-Hulul merupakan 
pengembangan atau bentuk lain dari “mahabbah” yang dipelopori oleh 
Rabī’ah al-Adawiyah. Kedua, al-Hulul tak lain juga ittihad atau kesatuan 
rohaniah dengan Tuhan. Akan tetapi menurut Harun Nasution, persatuan 
rohaniah dengan Tuhan yang dialami Abu Yazid dalam ittihadnya itu 
berbeda dengan apa yang dialami oleh Al-Ḥallāj (dengan paham al-
Hululnya). 

Jika Abu Yazid bersatu dengan Tuhan-Nya, dia merasa dirinya hancur 
dan yang ada hanyalah diri Tuhan atau hanya ada satu wujud, yaitu Tuhan. 
Sedangkan Al-Ḥallāj meskipun saat mengalami Hulul, ia tidak hancur. 
Hal ini dapat dilihat dari syairnya yang berbunya “ Aku adalah rahasia 
Yang Maha Benar. Yang Maha Benar bukanlah aku. Aku hanya satu dari 
Yang Maha Benar. Maka bedakanlah antara kami”. Dari syair ini sangat 
jelas bahwa dalam ajaran al-Hulul ada dua wujud yang bersatu dalam satu 
tubuh manusia yang telah dipilih Tuhan untuk ditempatinya.

Perbedaan lain antara ittihad dengan al-hulul adalah Abu Yazid 
mengalami persatuan dengan Tuhan dengan cara dia naik ke langit, 
sementtara Al-Ḥallāj mengalami persatuan dengan jalan Tuhan yang turun 
ke bumi dan bersemayam di dalam dirinya.

7. Muḥy al-Dīn Ibn `Araby

a) Riwayat hidup

Ibn ‘Arabi, nama lengkapnya adalah Muhyi al-din Abu ‘Abd Allah 
Muhammad bin ‘Ali Bin Muhammad bin Ahmad bin ‘Abd Allah al-Hatmi 
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at-Ta’i. Ia adalah seorang pemikir sufi yang sangat terkenal dalam dunia 
Islam. Ia juga merupakan seorang pemikir yang selalu menampilkan 
gagasan keagamaan yang tidak lazim, selama hidupnya tak jarang Ibn 
‘Arabi mendapat kecaman dan perlawanan dari berbagai kalangan, 
terutama kelompok ahli fikih yang terkenal literalis dan formalis, di 
antaranya adalah Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawzi. 

Ia dilahirkan di Murcia Andalusia, Spanyol bagian tenggara, 17 
Ramadan 560 H / 28 Juli 1165 M, pada masa pemerintahan Muhammad 
ibn Sa’id ibn Mardanisy. 

Ada pula yang mengatakan lahir pada tanggal 28 Rabi’ul Awwal 638 
/ 16 November 1240. Menurut Afifi, Ibn ‘Arabi berasal dari keluarga 
keturunan Arab yang saleh, dimana sang ayah dan ketiga pamannya dari 
jalur sang ibu adalah tokoh sufi yang terkenal, dan ia sendiri digelari Muhy 
ad-Din (penghidup agama)  dan al-Syaikh al-Akbar (Doktor Maximus), 
karena gagasan-gagasannya yang besar terutama dalam mistik. Belum ada 
seorang tokoh muslim yang mencapai posisi sebagaimana kedudukannya. 
Ibn ‘Arabi wafat (baca: meninggal) di Damaskus dan di makamkan 
disana, pada tanggal 22 Rabi al-Tsani 638 H/Nopember 1240 M, dalam 
usia 78 tahun.

Pendidikannya berawal usianya delapan tahun, ketika keluarganya 
pindah ke Seville, di tempat inilah Ibn ‘Arabi kecil mulai belajar al-
Qur’an dan fikih. Karena kecerdasannya yang luar biasa dalam belasan 
tahun usianya, ia diangkat menjadi sekretaris (katib) beberapa Gubernur di 
Seville. Yang perlu dicatat adalah kota Seville pada waktu itu merupakan 
kota ilmu pengetahuan dan menjadi pusat kegiatan sufisme.

Kondisi keluarga dan lingkungan yang kondusif dan kaya akan 
dialektika keilmuan mempercepat pembentukan akan kematangan 
keilmuan yang dimilikinya. Di kota Seville ini pulalah kala melakukan 
safari ke pelbagai kota di Spanyol, Ibn ‘Arabi muda bertemu dengan Ibnu 
Rusyd (1126-1198 M). Ketika usianya menginjak 30 tahun, Ibn ‘Arabi 
mulai berkelana dalam rangka menuntut ilmu. Mula-mula ia mendatangi 
kota pusat ilmu pengetahuan Islam di semenanjung Andalusia, kemudian 
ia pergi ke Tunis untuk menemani Abd al-Aziz al-Mahdawi (seorang ahli 
tasawuf), dan pada tahun 594 H / 198 M ia pergi ke Fez, Maroko, di 
kota ini dia menulis kitab al-isra’ (perjalanan malam). Dan pada tahun 
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berikutnya ia kembali ke Cordoba dan sempat menghadiri pemakaman 
Ibn Rusyd, kemudian ia pergi ke Almeira dan di sini ia menulis kitab 
mawaqi’ al-nujum (posisi planet). Pada tahun 598 H / 1202 M. Ibn ‘Arabi 
pergi ke kota suci Mekkah untuk menunaikan ibadah haji.

Menurut pengakuannya, ia melakukan (baca: pergi) ke kota suci 
Mekkah karena mendapatkan ilham dari Allah SWT.. Kala di kota suci 
Makkah ia tinggal di dekat Ka’bah dan hari-harinya diisi dengan kegiatan 
thawaf, membaca al-Qur’an dan i’tikaf sehingga ia merasakan adanya 
kontak dibalik suasana kerohaniannya itu. Berdasarkan kontak rohaninya, 
Ibn ‘Arabi menulis kitab yaitu Taj al-Rasa’il (mahkota risalah), ruh al-
Qudus, dan Futuhat al-Makkiyyah (penaklukan mekkah). Menurutnya 
karya terakhir merupakan karya terbesar karena diterima langsung dari 
Allah SWT. melalui ilham samawi, dengan kata lain, kitab Futuhat al-
Makkiyyah dalam penulisannya didektekan langsung oleh Tuhan (Allah) 
melalui ilham, kata per kata.

Kemudian juga, di kota Mekkah inilah , Ibn ‘Arabi bertemu dengan 
seorang pemudi cantik, cerdas, shalihah, dan takwa yakni suatu figur wanita 
ideal yang bernama Ain Syams Nizam. Dalam perjumpaanya dengan 
wanita Ain Syams Nizam pada akhirnya menjadi sumber inspirasinya 
baginya dalam merangkai sya’ir yang kemudian dihimpun dalam kitab 
Turjuman al-Ashwaq (terjemahan rasa cinta) dan banyak lagi karya-karya 
yang lainnya.

Setelah ia melakukan lawatan (kunjungan) ke pelbagai negara Islam, 
pada akhirnya ia memilih untuk menetap di Damaskus sampai akhirnya 
beliau wafat. Ibn ‘Arabi hidup sezaman dengan para sufi besar lainnya 
seperti, Suhrawardi, Najmuddin ar-Razi, Muslihuddin Sa’di, Abu Hasan 
al-Magribi asy-Syadzili, Jalaluddin Rumi dan Ibnul Faridh.

b) Ajaran Ibnu Arabi

Ajaran sentral Ibn arabi adalah tentang wahdat Al-wujud (kesatuan 
wujud). Meskipun demikian, istilah wahdat Al-wujud yang dipakai untuk 
menyebut ajaran sentralnya itu tidaklah berasal dari dia, tetapi berasal dari 
Ibnu Taimiah, tokoh yang paling keras dan mengecam dan mengkritik 
ajaran sentralnya tersebut.
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Ada  perbedaan dalam memformulasikan pengertian wahdat Al-
Wujud. Menurut Ibnu Taimiyah, wahdat Al-Wujud adalah penyamaan 
Tuhan dengan alam. Menurutnya, orang-orang yang mempunyai paham 
wahdat Al-wujud mengatakan bahwa wujud itu sesungguhnya hanya satu 
dan wajib Al-wujud yang dimiliki oleh khaliq adalah juga mumkin Al-
wujud yang dimiliki oleh makhluk. 

Selain itu, orang-orang yang mempunyai paham wahdat Al-wujud 
itu juga mengatakan bahwa wujud alam sama saja dengan wujud Tuhan, 
tidak ada kelainan dan tidak ada perbedaan.

Adapun menurut Ibn Arabi, wujud semua yang ada ini hanyalah satu 
dan pada hakikatnya wujud makhluk adalah wujud khaliq pula. Tidak ada 
perbedan antara keduanya (khalik dan makhluk) dari segi hakikatnya. 
Menurutnya, wujud alam pada hakikatnya adalah wujud Allah, dan Allah 
adalah hakikat alam. Perbedaannya hanya pada bentuk dan ragam dari 
hakikat yang satu.

Dari konsep wahdat Al-wujud Ibn Arabi ini, muncul dua konsep yang 
sekaligus merupakan lanjutan dan cabang dari konsep wahdat Al-wujud 
tersebut, yaitu konsep Al-hakikat Al-Muhammadiyyah dan konsep wahdat 
Al-Adyan (kesamaan agama). Menurut Ibn Arabi Tuhan adalah pencipta 
alam semesta. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Tajalli Dzat Tuhan dalam bentuk a’yan tsabitah, 

2. Tanazul zat Tuhan dari alam ma’ani ke alam ta’ayyunat (realitas-
realitas rohaniah), yaitu alam arwah yang mujarrad.

3. Tanazul kepada realitas-realitas nafsiah, yaitu alam nafsiah berpikir. 

4. anazul Tuhan dalam bentuk ide materi yang bukan materi, yaitu alam 
mitsal (ide) atau khayal.Alam materi, yaitu alam inderawi.

Selain itu, Ibn Arabi menjelaskan bahwa terjadinya alam ini tidak 
bisa dipisahkan dari ajaran Hakikat Muhamadiyyah atau Nur Muhammad. 
Menurutnya, tahapan-tahapan kejadian proses penciptaan alam dan 
hubungan dengan kedua ajaran itu dapat dijelaskan sebagai berikut 
:Wujud Tuhan sebagai wujud mutlak, yaitu zat yang mandiri dan tidak 
berhajat pada apapun. 

Wujud al-haqiqah al-Muhammadiyah sebagai emanasi (pelimpahan) 
pertama dari wujud Tuhan kemudian muncullah wujud dengan proses 
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tahapan-tahapannya sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan demikian, 
Ibn Arabi menolak ajaran yang mengatakan bahwa alam semesta ini 
diciptakan dari tiada (cretio ex nihilio).

PROSES PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan tasawuf sunni dan tokoh ajarannya. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang 
termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems 
family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; 
dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu 
kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta 
didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan 
secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

B.  PELAKSANAAN

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar beserta perenungannya 
yang ada pada kolom “Ayo Renungkan”.

2) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya 
tentang gambar beserta perenungannya.
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3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
pencermatannya peserta didik.

4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang 
ada di kolom “Ayo Mengamati”.

5) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.

6) Guru memberikan penjelaskan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab seputar tasawuf sunni dan tokoh 
ajarannya. 

8) Peserta didik menyimak penyampaian cerita/kisah dari guru melalui bantuan 
gambar atau tayangan visual/film tentang tasawuf sunni dan tokoh ajarannya.

9) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk 
berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

11) Guru memberikan penambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang 
materi tersebut.

12) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut.

13) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

14) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru :

a. Membimbing peserta didik untuk mengisi lembar ceklist dan membuat 
contoh ketentuan tasawuf sunni dan tokoh ajarannya.

b. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

c. Membimbing  peserta  didik  untuk  mengamati  dirinya  sendiri  tentang  
perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat 
tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).
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C. KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN

a) Penguatan materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan 
proses pembelajaran dan hasil diskusi. 

b) Mengadakan tanya jawab tentang tasawuf sunni dan tokoh ajarannya..

c) Guru merefleksi nilai-nilai tasawuf sunni dan tokoh ajarannya.

d) Menutup pelajaran dengan membaca salam, kafaratul majlis dan membaca 
hamdalah.

PENILAIAN

1. SKALA SIKAP

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi

No Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks Nilai Ketuntasan Skor

Maks

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian

1. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

2. Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.
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3. Kejelasan dan kerapian presentasi

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40.

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30.

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20.

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas dan  
tidak rapi, skor 10.

2. KOLOM “UNJUK KERJA”

Kolom menyebutkan contoh kisah orang-orang saleh beserta alasannya.

Skor nilai :

a) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh peristiwa lengkap dengan 
alasannya, skor 2.

b) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh tanpa ada alasan , skor 1.

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
Skor maksimal

3. KOLOM PILIHAN GANDA DAN URAIAN.

a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10 x1 = 10)

b. Uraian: Rubrik Penilaian

NO RUBRIK PENILAIAN SKOR

1 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan macam-macam 
tasawuf , lengkap, dan sempurna, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian macam-
macam tasawuf. kurang lengkap dan kurang sempurna, 
skor 5.

10

2 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh tasawuf 
sunni lebih dari 3, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh tasawuf 
sunni kurang dari 3, skor 3.

6
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3 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh tasawuf 
sunni secara lengkap, skor 10

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh tasawuf 
sunni kurang lengkap, skor 5.

10

4 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tasawuf 
sunni dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tasawuf 
sunni kurang lengkap, skor 3.

6

5 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tasawuf 
falsafi dengan benar, skor 6

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian tasawuf 
falsafi kurang benar, skor 3.

6

6 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan tasawufnya Hasan 
Bisri dengan benar, skor 10

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan tasawufnya Hasan 
Bisri dengan benar kurang lengkap dan kurang sempurna, 
skor 5.

10

7 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan tasawufnya Rabi’ah 
al Adawiyah dengan benar, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat dapat menjelaskan tasawufnya 
Rabi’ah al Adawiyah kurang lengkap, skor 5.

10

8 a. Jika peserta didik menjelaskan tasawufnya Al-Ghazali 
dengan benar, skor 10

b. Jika peserta didik dapat tasawufnya Al-Ghazali kurang 
lengkap dan kurang sempurna, skor 5.

10

9 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan tasawufnya al Hajjaj 
dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat tasawufnya al Ḥajjaj kurang 
lengkap , skor 3.

6

10 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan tasawufnya Ibnu 
“arabi dengan benar dengan benar , skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan tasawufnya Ibnu 
“arabi kurang lengkap, skor 3.

6

Juml 80 Jumlah skor

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
      90
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4. TUGAS/PORTOFOLIO

Skor penilaian sebagai berikut :

a) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.

b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, 
nilai 80.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Jumlah nilai rata- rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 
tugas x 50%.

b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

5. SOAL UJI KOMPETENSI :
I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, d atau e, di 

depan jawaban yang paling benar)
1. Seorang sufi yang memiliki nama lengkap Abu Said al-Hasan ibnu abil 

Hasan adalah …. 
a. Al-Gazali
b. Rabiah al-Adawiyah
c. Zun Nun al-Misri
d. Abu Yazidul Bustami
e. Hasan al-Basri

2. Zuhud artinya ….
a. Ingin
b. Tidak ingin
c. Dahulu
d. Berharap
e. akan

3. Hasan al-Basri berasal dari ….
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a.   Basrah  b. Bagdad c. Suriah d. Yaman  e. Arab
4. Berikut ini yang termasuk dasar-dasar ajaran Hasan al-Basri adalah ….

a. Tawakal, taat, takwa
b. Ta’at, ibadah, istikamah
c. Zuhud, kauf, dan raja
d. Hulul, khauf dan raja’
e. Mahabah, khauf dan raja

5. Julukan dari Rabi’ah al-‘Adawiyah adalah ….
a. Abu al-Khair
b. Ummu al-Khair
c. Akhu al-Khair
d. Ukhtu al-Jamil
e. Ummul Jamil

6. Zun Nun adalah salah seorang sufi yang berasal dari ….
a. Akhmim
b. Bagdād
c. Syiria
d. Makkah
e. Basrah

7. Zun Nun adalah peletak dasar-dasar perjalanan sufi menuju Allah yang 
disebut….
a. Hulul
b. Maḥabah
c. Maqāmāt
d. Zuhud
e. Suluk

8. Berikut ini bukan termasuk ucapan hikmah dari Zun Nun al-Misri adalah 
….
a. Mencintai Allah yang Maha agung
b. Membeci kekikiran
c. Mengikuti al-Qur’an
d. Takut berubah
e. Taat beribadah

9. Ajaran sentral Ibnu Arabi adalah
a. Hulul
b. Suluk
c. Wihdah al-wujud
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d. Syatahat
e. Makrif 

10. Berikut ini pembagian cinta menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziah kecuali
a. Mencintai
b. Mencintai segala yang dicintai Allah
c. Mencintai ciptaan Allah
d. Cinta bersama Allah
d. Cinta kepada Allah dan kepada Allah

II.  Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

1. Konsep ajaran islam yang mengenal Tuhan dengan pendekatan rasio 
disebut  ....

2. Dalam QS. Al Qaf ayat 16 tentang Teori pertama yang mengatakan bahwa 

3. Dalam QS. Al Isra’ ayat 23 perintah berbakti kepada orang tua bersamaan 
dengan..........

4. Siapa tokoh tasawuf falsafi..........

5. Jika orang tua memerintah kita berbuat syirik kita wajib.............

6. Sesuatu yang fana, betapapun banyak tidak akan menyamai sesuai yang 
baqa jelaskan..............

7. Jika kami pahami dan teliti, menyatakan bukan prasaan takut terhadap 
siksa yan mendasari tasawufnya melainkan ....

8. Jika ingin ilmu kita manfaat dan menjadi orang sukses maka kita 
harus.........

9. Jika kita bertemu dengan guru maka kita harus............

10. Jika guru kita terkena musibah maka kewajiban kita.............

III. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!

1. Apa pengertian tasawuf suni?

2. Bagaimana cara melaksanakan tasawuf?

3. Siapakah tokoh-tokoh tasawuf sunni ?

4. Kenapa kita harus mengetahui tokoh tasawuf salafi dan modern?

5. Jelaskan ajaran-ajaran pokok tokoh tasawuf.?
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IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1.  Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan adab dalam 
Islam: adab dalam menuntut ilmu, musyawarah dan salam dengan mengisi 
kolom di bawah ini :

No.
Nama Surat + No. Ayat / 

Hadis Riwayat
Redaksi Ayat / Hadis

1.
2.
3.
4.
5.

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai adab dalam Islam : adab dalam 
menuntut ilmu, musyawarah dan salam berikut ini dan berikan komentar!

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1.
2.
3
4
5

6. KUNCI JAWABAN: I. PENERAPAN. KEBIJAKAN GURU.

I.  Pilihan ganda
1.  E
2.  
3.  A
4.  C
5.  B
6.  A
7.  C
8.  E
9.  C
10. 
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II. Jawaban Singkat

III. Jawaban Uraian

1.   Tasawuf sunni adalah aliran tasawuf yang ajarannya berusaha memadukan 
aspek syari’ah dan hakikat namun diberi interpertasi dan metode baru yang 
belum dikenal pada masa salaf as-shalihin dan lebih mementingkan cara-
cara mendekatkan diri kepada Allah serta bagaimana cara menjauhkan 
diri dari semua hal yang dapat menggangu kekhusyu’an jalannya ibadah 
yang mereka lakukan

2.

3.  Tokoh-tokoh tasawuf sunni yaitu : Ḥasan Baṣri, Rabi’ah al Adawiyah, 
Dzun nun al Misri, Al-Ghazali, Abu Yazid al Bustami, Al Hajjaj, Muhy 
al Din Ibn ‘Arabi

IV. Tugas. (Kebijakan guru)

PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:

a. Membuat kliping tentang kenakalan remaja dan menganalisis 

b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berkaitan dengan  
tasawuf sunni dan tokoh ajarannya (Guru mencatat dan memberikan tambahan 
nilai bagi peserta didik  yang berhasil dalam pengayaan).

REMEDIAL

Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugan untuk menyusun 
pertanyaaan dan menanyakan jawaban kepada teman sebaya, setelah menemukan 
jawaban dari teman sebaya, diberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan guru 
tentang materi “tasawuf sunni dan tokoh ajarannya.”  Guru akan melakukan penilaian 
kembali (lihat poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan 
pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan anatara peserta didik dan guru, 



223Buku Guru Kelas XI MA Keagamaan

INTERAKSI GURU 
DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Uji Kompetensi” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga 
dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Hari/Tanggal Obyek Penilaian Nilai Paraf
Guru Orang Tua
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KOMPETENSI INTI

1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2.  Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

3.  Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengem-bangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

1.6. Menghayati nilai-nilai akhlak terpuji kepada orang tua, guru, orang yang lebih tua, 
teman sebaya, orang yang lebih muda dan lawan jenis

2.6. Membiasakan adab kepada orang tua, guru, orang yang lebih tua, teman sebaya, 
orang yang lebih muda dan lawan jenis

3.6. Memahami adab bergaul kepada kedua orang tua, guru, orang yang lebih tua, 
teman sebaya, orang yang lebih muda dan dengan lawan jenis serta hikmahnya.

4.5. Mempraktikkan contoh-contoh adab bergaul kepada kedua orang tua, guru, orang 
yang lebih tua, teman sebaya, orang yang lebih muda dan dengan lawan jenis serta 
hikmahnya.

 ADAB BERGAUL 
DALAM MASYARAKAT11
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INDIKATOR DAN TUJUAN

Indikator Pembelajaran Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan akhlak terpuji kepada 

orang tua, guru, orang yang lebih tua, 
teman sebaya, orang yang lebih muda 
dan lawan jenis

2. Menyebutkan adab kepada orang tua
3. Menyebutkan adab kepada yang lebih 

tua
4.  Menyebutkan adab kepada teman 

sebaya
5. Menyebutkan adab kepada yang lebih 

muda
6. Menyebutkan adab kepada lawan 

jenis

Setelah mengamati, menanya, mengek-
splorasi, mengasosiasi dan mengkomu-
nikasikan peserta didik mampu menjelas-
kan nilai akhlak terpuji kepada orang tua, 
guru, orang yang lebih tua, teman sebaya, 
orang yang lebih muda dan lawan jenis, 
menyebutkan adab kepada orang tua, 
guru, orang yang lebih tua, teman sebaya, 
orang yang lebih muda dan lawan jenis, 
Membiasakan adab kepada orang tua, 
guru, orang yang lebih tua, teman sebaya, 
orang yang lebih muda dan lawan jenis

MATERI

A. ADAB  SILATURAHMI

1. Pengertian Silaturahmi

Silaturahmi (shilah ar-rahim dibentuk dari kata silah dan ar-rahim. Kata 
shilah berasal dari washala-yashilu-wasl(an)wa shilat(an), artinya adalah 
hubungan. Adapun ar-rahim atau ar-rahm, jamaknya arhâm, yakni rahim atau 
kerabat. Asalnya dari ar-rahmah (kasih sayang); ia digunakan untuk menyebut 
rahim atau kerabat karena orang-orang saling berkasih sayang, karena 
hubungan rahim atau kekerabatan itu. 

Di dalam al-Qur’an, kata al-arhâm terdapat dalam tujuh ayat, semuanya 
bermakna rahim atau kerabat.

Dengan demikian, secara bahasa shilah ar-rahim (silaturahmi) artinya 
adalah hubungan kekerabatan. 

Abu Thayyib mengartikan silaturahmi sebagai ungkapan tentang berbuat 
baik kepada kerabat, orang yang memiliki hubungan nasab dan perkawinan; 
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saling berbelas kasihan dan bersikap lembut kepada mereka, mengatur dan 
memelihara kondisi mereka, meski mereka jauh atau berbuat buruk. 

Imam an-Nawawi mengartikan silaturahmi sebagai berbuat baik kepada 
kerabat sesuai dengan kondisi orang yang menyambung dan yang disambung; 
bisa dengan harta, kadang dengan bantuan, kadang dengan berkunjung, 
mengucap salam, dan sebagainya.

Allah SWT. ber firman dalam QS. An Nisa : 1

ِي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها  َها ٱلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

 َ َّ رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱ
َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡل َ ٱلَّ َّ ٗ َكثِٗيا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱ َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجا

َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا ١
Artinya : “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan mengawasi kamu”. (QS. An Nisaa’ : 1)

2. Adab Silaturahmi

Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada dalam kitab Mausuu’atul 
Aadaab al-Islamiyah merinci adab-adab silaturahim yang sesuai dengan 
tuntunan Al-Qur’an dan sunah. Berikut adalah adab bersilaturahim :

a) Niat yang baik dan ikhlas

‘’Allah tak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas. Maka 
wajib bagi siapapun mengikhlaskan niatnya kepada Allah SWT. dalam 
menyambung tali silaturahim. Janganlah, seseorang bersilaturahim 
dengan tujuan riya,’’ ungkap Syekh Sayyid Nada.

b) Mengharap pahala

Menurut Syekh Sayyid Nada, seorang Muslim bersilaturahim untuk 
menantikan dan mengejar pahala, sebagai mana yang telah Allah SWT. 
janjikan. Untuk itu, hendaknya seseorang yang bersilaturahim menunggu 
balasan yang setimpal dari manusia.
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c) Memulai silaturahim dari yang terdekat

‘’Semakin dekat hubungan rahim, maka semakin wajib menyambungnya,’’ 
ungkap Syekh Sayyid Nada. Perkara ini, kata dia, perlu diperhatikan setiap 
Muslim dalam menyambung tali silaturahim.

d) Mendahulukan silaturahim dengan orang yang paling bertakwa kepada 
Allah SWT.

Syekh Sayyid nada, silaturahim juga dianjurkan kepada karib kerabat 
yang kafir dan tidak saleh, dengan tujuan untuk mengajak pada jalan 
kebenaran.

e) Mempelajari nasab dan mencari-cari kerabat yang bersambung kepada 
seseorang dari kerabat jauh

Syekh Sayyid Nada, yang merasa cukup bersilaturahim dengan saudara-
saudaranya saja, kemudian meninggalkan selain mereka. Ada pula 
sebagian orang yang bersilaturahim dengan orang yang ia kenal saja, tak 
begitu peduli terhadap karib kerabat jauhnya. Padahal, mereka sebenarnya 
juga berhak untuk disambung tali silaturahimnya.

f) Tak henti menyambung silaturahim dengan orang yang memutusnya

Rasulullah saw menganjurkan agar Muslim tetap berupaya tali silaturahim 
dengan karib kerabatnya, walaupun mereka selalu berupaya memutusnya. 
Menurut Nabi saw, upaya orang tetap menyambung tali silaturahim akan 
senantiasa mendapat pertolongan dari Allah SWT..

g) Memulai dengan bersedekah dan berbuat baik kepada kerabat yang 
membutuhkan

h) Menahan gangguan terhadap karib kerabat

i) Menumbuhkan rasa gembira pada karib kerabat

Syekh Sayyid Nada, hendaknya seseorang saling mengunjungi satu sama 
lain, terutama pada hari Id dan pada saat-saat tertentu.

B. ADAB BERGAUL DENGAN KEDUA ORANG TUA, GURU, ORANG 
YANG LEBIH TUA, TEMAN SEBAYA, ORANG YANG LEBIH MUDA 
DAN DENGAN LAWAN JENIS

1. Adab bergaul  dengan kedua orangtua

Dalam hal adab bergaul dengan kedua orangtua, terutama terhadap orang 
tua kita yang telah memelihara kita dan mengantarkan kita sehingga menjadi 
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dewasa dan berguna dalam masyarakat. Karena itu sebelum kita menghormati 
orang-orang lain, terlebih dahulu kita harus menyanyangi kedua orangtua 
dengan penuh hormat.

Adapun adab bergaul dengan kedua orangtua, adalah sebagai berikut ;

a) Menghormati keduanya dengan tidak memandang keduanya dengan 
pandangan yang tajam dan tidak meninggikan suara di hadapan 
mereka

Miswar bin Makhromah dan Marwan megatakan bahwa jika para shahabat 
berbicara kepada Rasulullah saw sambil merendahkan suara dan mereka 
tidak memandang tajam kepadanya. Para shahabat di hadapan Nabi saw   
mereka hormati seperti orang tua mereka. Sehingga beradab kepada kedua 
orang tua dilakukan dengan cara seperti ini pula.

b) Tidak Mendahulukan untuk Berbicara kepada Kedua Orang Tua

c) Tidak Boleh Duduk di Hadapan Kedua Orang Tua yang Sedang 
Berdiri

d) Tidak mendahulukan dirinya sendiri sebelum kedua orang tua

e) Meminta ampunan untuk dirinya kepada kedua orang tua

f) Janganlah Seorang Anak Membalas Orang Tua yang Mencelanya

Allah Ta’ala berfirman,

ّفٍ
ُ
َ َتُقْل لَُهَما أ فَ

“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 
perkataan “ah”.” (QS. Al Isra’ 17/ : 23)

Ibnu Katsir mengatakan, “Janganlah engkau memperdengarkan pada 
keduanya kata-kata yang buruk. Bahkan jangan pula mendengarkan 
kepada mereka kata ‘uf’ (menggerutu) padahal kata tersebut adalah 
sepaling rendah dari kata-kata yang jelek”.

g) Seorang Anak Harus Betul-betul Menginginkan Kebaikan pada 
Orang Tuanya

Nabi Ibrahim ‘alaihis salam. Beliau tidak henti-hentinya menasehati 
orang tuanya dengan perkataan yang lembut. Dia mencoba menasehati 
ayahnya dengan panggilan lembut yang dikenal oleh orang Arab yaitu 
‘Yaa Abati’.
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2. Adab bergaul  dengan guru

Guru adalah orang yang sangat berjasa. Dialah yang mengajar kita, 
memberikan pengetahuan dan keterampilan. Dialah yang membuat kita 
pandai. Guru adalah pahlawan tanpa bintang jasa. Oleh sebab itu kita harus 
menghormati guru.

Menghormati guru bukan waktu dia mengajar di kelas saja, tetapi di 
mana dan kapan saja kita harus menghormatinya. Setelah orang tua, gurulah 
yang sangat berjasa kepada kita. Adapun bergaul dengan baik terhadap guru 
diantaranya :

a) Ucapkanlah salam bila bertemu dengannya. Janganlah mengucapkan 
”hallo” atau selamat pagi/siang. Berilah ucapan Assalamu’alaikum 
warahmatullah wabarakatuh, bila bertemu dengan guru dimana saja

b) Tunjukanlah sikap hormat dan sopan. Seperti bersalaman dengan kedua 
tangan

c) Berbicaralah dengan baik dan lemah lembut. Jangan berkata kasar, angkuh 
dan sombong.

d) Jangan melawan kepada guru, patuhilah perintah dan larangannya.

e) Kunjungilah bila guru kita sedang sakit

f) Berdoalah untuk keselamatan guru kita. Setelah salat berdoalah: ”Ya 
Allah, berilah keselamatan kepada guruku dan berilah kesehatan serta 
rizki yang banyak”.

3. Adab bergaul  denganorang yang lebih tua

Bagi orang yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua merupakan 
suatu kewajiban, karena pada dasarnya orang yang lebih tua telah berjasa 
mewariskan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi perkembangan generasi 
selanjutnya. Karena kemajuan suatu generasi adalah berkat apa yang pernah 
dicapai oleh generasi sebelumnya.

Ajaran agama Islam menjelaskan, menghormati orang yang lebih tua 
usianya merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.. Artinya 
Allah memberikan pahala yang besar kepada orang muda yang berlaku hormat 
kepada orang yang lebih tua usianya.
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Orang-orang yang lebih tua dari kita yang paling dekat dan yang paling 
berhak diutamakan untuk dihormati adalah kedua orang tua kita. Kepada kedua 
orang tua kita, Allah tidak hanya memerintah kita untuk berbuat baik, tetapi 
juga memerintahkan kita untuk menghormati dan berbakti kepada mereka.

Adapun adab bergaul dengan orang yang lebih tua adalah sebagai berikut ;
a. Sikap hormat dan sopan santun dimana berada
b. Sikap rendah hati
c. Sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan jangan bertolong menolong 

dalam hal kejahatan
d. Berkata jujur dan mulia serta tidak menyakiti hati
e. Berbicara dengan baik apabila tidak bisa lebih baik diam

4. Adab bergaul dengan teman sebaya

Pergaulan dengan orang yang sebaya adalah amat penting karena dalam 
mengarungi kehidupan di dunia ini kita tak terlepas dari berbagai masalah 
dan dalam mengatasi kesulitasn banyak mendapatkan pertolongan orang lain 
terutama orang yang sebaya dengan kita. Karena orang yang sebaya baik 
dari segi usia ataupun sebaya dari segi lainnya akan lebih tepat apabila ia 
memberikan nasehat, karena sama-sama merasakan nasib yang sama atau 
seimbang berdasarkan keseimbangan pengalaman, pengetahuan, usia dan lain 
sebagainya itu juga karena lebih terbuka dalam ikut serta memecahkan segala 
persoalan yang kita hadapi.

Teman sebaya yaitu teman yang sederajat dengan kita. Contoh teman 
sebaya adalah teman satu kelas di sekolah atau di madrasah, teman belajar dan 
teman bermain. Sebagai teman kita selalu bergaul, berbicara, bermain, bekerja 
sama dan sebagainya. Oleh kerena itu hubungan dengan teman harus dijaga, 
agar jangan sampai renggang dan putus. Jangan pula saling bermusuhan 
dengan teman.

Untuk memelihara hubungan baik dengan teman, harus diperhatikan 
adab-adabnya sebagai berikut :
a) Ucapkan salam bila bertemu dengan teman
b) Berbuat baik, jujur dan tidak menyakiti teman
c) Memaafkan kesalahan teman
d) Saling menghormati dan menghargai
e) Tidak menghina dan meremehkan teman
f) Tidak sombong dan pelit sesama teman
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5. Adab bergaul dengan orang yang lebih muda

Orang yang lebih muda adalah semua orang yang umurnya lebih muda 
dari kita. Mereka diantaranya : adik kandung, adik kelas di madrasah atau 
teman-teman bermain yang lebih muda umurnya. Terhadap adik-adik kita 
harus membimbing dan menyayangi mereka. Kita harus memberikan contoh 
dengan tingkah laku yang baik. 

Kita senantiasa dianjurkan untuk bersikap merendah, yaitu bersikap sopan 
santun terhadap sesame orang mumin, termasuk terhadap orang-orang yang 
lebih muda daripada kita

Dalam al-Qur’an ditegaskan pada Surat al-Hijr ayat: 88 sebagai berikut ;

َ َتَۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لِۡلُمۡؤِمنَِي ٨٨ َو
“…dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah 
kamu terhadap orang-orang yang beriman.” (QS.al-Hijr : 88)

Adab bergaul yang baik terhadap orang yang lebih muda antara lain :
1. Memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada mereka
2. Memberikan contoh dengan berbuat sesuai ucapanmu
3. Berbicara dengan sopan kepadanya
4. Menolong bila ia dalam kesulitan
5. Bersabar menghadapi kemauannya

Apabila membiasakan  bergaul dengan yang lebih muda dengan adab yang 
baik, mereka akan menghargai sebagaimana kasih sayang dan bimbingannya 
yang mereka rasakan.

6. Adab bergaul dengan lawan jenis

Orang Islam harus yakin bahwa kehormatan kita harus dijaga dan dirawat, 
terlebih ketika berkomunikasi atau bergaul dengan lawan jenis agar tidak ada 
mudarat (bahaya) atau bahkan fitnah. Di bawah ini akan kami ungkapkan 
adab-adab bergaul  dengan lawan jenis. Di antaranya :

1) Dilarang untuk berkholwat (berdua-duan)

Umar bin Al Khatabra, ia berkhutbah di hadapan manusia di Jabiyah 
(suatu perkampungan di Damaskus), lalu ia membawakan sabda Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam,
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يَْطاَن ثَاِلُُهَما ٍة فَإِنَّ الشَّ
َ
َحُدُكْم بِاْمَرأ

َ
َ َيْلَُونَّ أ

Artinya “Janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan seorang 
wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, 
maka barangsiap yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan 
keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.» (HR. Ahmad, 
sanad hadis ini shahih)

2) Menundukkan pandangan

Jarir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata,

ْن 
َ
أ َمَرِن 

َ
فَأ الُْفَجاَءةِ  َنَظرِ  َعْن  وسلم-  عليه  ا  -صل   ِ َّ ا رَُسوَل  لُْت 

َ
َسأ

ْصَِف بََصِى.
َ
أ

“Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‹alaihi wasallam mengenai 
pandangan yang tidak di sengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya 
memalingkan pandanganku.” (HR. Muslim)

3) Jaga aurat terhadap lawan jenis

Jagalah aurat kita dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. 
Maksudnya mahram di sini adalah laki-laki yang haram untuk menikahi 
kita. Yang tidak termasuk mahram seperti teman sekolah, teman bermain, 
teman pena bahkan teman dekat pun kalau dia bukan mahram kita, maka 
kita wajib menutup aurat kita dengan sempurna. Maksud sempurna di sini 
yaitu kita menggunakan jilbab yang menjulur ke seluruh  tubuh kita dan 
menutupi dada. Kain yang dimaksud pun adalah kain yang disyariatkan, 
misal kainnya tidak boleh tipis, tidak boleh sempit, dan tidak membentuk 
lekuk tubuh kita. Adapun yang bukan termasuk aurat dari seorang wanita 
adalah kedua telapak tangan dan muka atau wajah.

Nabi Muhammad saw bersabda :

يَْطاُن َفَها الشَّ ةُ َعْوَرةٌ فَإَِذا َخرََجِت اْستَْشَ
َ
الَْمْرأ

“Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahnya 
di mata laki-laki.” (HR. Tirmidzi)

4) Tidak boleh ikhtilat (campur baur antara wanita dan pria)

Ikhtilat itu adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki 
di satu tempat tanpa ada hijab. Di mana ketika tidak ada hijab atau kain 
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pembatas masing-masing wanita atau lelaki tersebut bisa melihat lawan 
jenis dengan sangat mudah dan sesuka hatinya. 

5) Menjaga kemaluan

Menjaga kemaluan juga bukan hal yang mudah,karena dewasa ini 
banyak sekali remaja yamng terjebak ke dalam pergaulan dan seks bebas. 
Sebagai muslim kita wajib tahu bagaimana caranya menjaga kemaluan.

Caranya antara lain dengan tidak melihat gambar-gambar yang 
senonoh atau membangkitkan nafsu syahwat, tidak terlalu sering membaca 
atau menonton kisah-kisah percintaan, tidak terlalu sering berbicara atau 
berkomunikasi dengan lawan jenis, baik bicara langsung (tatap muka) 
ataupun melalui telepon, SMS, chatting, YM dan media komunikasi 
lainnya.

PROSES PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik.

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5) Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif materi sebelumnya dan 
mengaitkan dengan adab bergaul dalam masyarakat. 

6) Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, 
kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga 
menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.

7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok 
di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang 
termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems 
family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; 
dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu 
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kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta 
didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan 
secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/
mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

B. PELAKSANAAN

1) Guru meminta peserta didik untuk mencermati gambar beserta perenungannya  
yang ada pada kolom “Ayo Renungkan”.

2) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya 
tentang gambar beserta perenungannya.

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil 
pencermatannya peserta didik.

4) Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang 
ada di kolom “Ayo Mengamati”.

5) Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.

6) Guru memberikan penjelaskan tambahan kembali dan penguatan yang 
dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.

7) Peserta didik melakukan tanya jawab seputar  adab bergaul dalam masyarakat.. 

8) Peserta didik menyimak penyampaian cerita/kisah dari guru melalui bantuan 
gambar atau tayangan visual/film tentang adab bergaul dalam masyarakat..

9) Peserta  didik  dibagi  menjadi  beberapa  kelompok  dan  diberikan  tugas  
untuk berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

10) Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi 
sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan 
tanggapan.

11) Guru  memberikan  penambahan  dan  penguatan  kepada  peserta  didik  
tentang materi tersebut.

12) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kisah tersebut.

13) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai 
yang terdapat dalam buku teks siswa pada kolom rangkuman.

14) Pada kolom “Uji Kompetensi”, guru :
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a. Membimbing peserta didik untuk mengisi lembar ceklist dan membuat 
contoh ketentuan adab bergaul dalam masyarakat..

b. Meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan 
uraian.

c. Membimbing  peserta  didik  untuk  mengamati  dirinya  sendiri  tentang  
perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat 
tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).

C. KEGIATAN AKHIR PEMBELAJARAN

a) Penguatan  materi : Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan 
proses pembelajaran dan hasil diskusi. 

b) Mengadakan tanya jawab tentang adab bergaul dalam masyarakat...

c) Guru merefleksi nilai-nilai adab bergaul dalam masyarakat..

d) Menutup pelajaran dengan membaca salam, kafaratul majlis dan membaca 
hamdalah.

PENILAIAN

1. SKALA SIKAP

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi

No Nama siswa
Aspek yang 

dinilai Skor
Maks Nilai Ketuntasan Skor

Maks

Tindak
Lanjut

1 2 3 T TT R P

Aspek dan rubrik penilaian

1. Kejelasan dan kedalaman informasi.

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan sempurna, skor 30.
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b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi lengkap dan  kurang sempurna, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman 
informasi kurang lengkap, skor 10.

2. Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika kelompok tersebut  berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan  aktif dalam diskusi, skor 20.

c) Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

3. Kejelasan dan kerapian presentasi

a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
rapi, skor 40.

b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 
skor 30.

c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 
kurang rapi, skor 20.

d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang  jelas dan  
tidak rapi, skor 10.

2. KOLOM “UNJUK KERJA”

Kolom menyebutkan contoh kisah orang-orang saleh beserta alasannya.

Skor nilai :

a) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh peristiwa lengkap dengan 
alasannya, skor 2.

b) Apabila peserta didik bisa menyebutkan satu contoh tanpa ada alasan , skor 1.

Nilai = Skor yang diperoleh  x  100
Skor maksimal

3. KOLOM PILIHAN GANDA DAN URAIAN.

a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1  (maksimal 10 x1 = 10) 

b. Uraian: Rubrik Penilaian
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NO RUBRIK PENILAIAN SKOR

1 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan macam-macam 
macam-macam adab bergaul dalam masyarakat , lengkap, 
dan sempurna, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian macam-
macam adab bergaul dalam masyarakat. kurang lengkap 
dan kurang sempurna, skor 5.

10

2 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian silaturrahim 
secara bahasa dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian silaturrahim 
secara bahasa kurang lengkap, skor 3.

6

3 a. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian silaturrahim 
secara istilah dengan benar dan secara lengkap, skor 10

b. Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian silaturrahim 
secara istilah kurang lengkap, skor 5.

10

4 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
kedua orangtua dengan lengkap dan benar, skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
kedua orangtua kurang lengkap, skor 5.

10

5 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
kedua orangtua lebih dari 3 dengan benar, skor 6

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
kedua orangtua kurang lengkap, skor 3.

6

6 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
guru, lengkap dan benar, skor 10

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
guru kurang lengkap, skor 5.

10

7 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
guru lebih dari 3 dengan benar, skor 6

b. Jika peserta didik dapat dapat menyebutkan adab bergaul 
dengan guru kurang lengkap, skor 3.

6

8 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
teman sebaya, lengkap dan benar, skor 6

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
teman sebaya kurang lengkap, skor 3.

6
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9 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
teman sebaya lebih dari 3 dengan benar, skor 6.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
teman sebaya kurang lengkap, skor 3.

6

10 a. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
lawan jenis, lengkap dan benar , skor 10.

b. Jika peserta didik dapat menyebutkan adab bergaul dengan 
lawan jenis kurang lengkap, skor 5.

10

Juml 80 Jumlah skor

Nilai     :  Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Isian)  x 100
      90

4. TUGAS/PORTOFOLIO

Skor penilaian sebagai berikut  :

a) Jika  peserta  didik  dapat  mengumpulkan  tugasnya  tepat  pada  waktu  yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.

b) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.

c) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 
ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya  sedikit ada kekurangan, 
nilai 80.

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut :

a. Jumlah nilai rata- rata pada kolom “Ayo berlatih” pilihan ganda/uraian dan 
tugas x 50%.

b . Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%.

Nilai akhir = nilai a + nilai b

5. SOAL UJI KOMPETENSI :

I. Pilihan Ganda (Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, d atau e, di 
depan jawaban yang paling benar)

1. Secara bahasa shilah ar-rahim (silaturahmi) artinya .... 
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a.  Hubungan kekerabatan. 

b. Hubungan persaudaraan

c. Hubungan pertemenan

d. Hubungan sebanya

e. Hubungan antar keluarga

2. Silaturahmi sebagai ungkapan tentang berbuat baik kepada kerabat, orang 
yang memiliki hubungan nasab dan perkawinan pengertian silaturahmi 
menurut pendapat ....

a. Imam an-Nawawi

b.  Abu Tayyib

c.  Imam Syafi’i

d.  Imam Hambali

e. Maskawih

3. Silaturahmi sebagai berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan kondisi 
orang yang menyambung pengertian silaturahmi menurut pendapat ....

a.  Imam an-Nawawi

b.  Abu Tayyib

c.  Imam Syafi’i

d. Imam Hambali

e. Maskawih

4. Dalil tentang silaturahmi termaktub pada ....

a. Q.S. an-Nisaa’ : 2

b.  Hadis qudsi

c.  Q.S. an-Nisaa’ : 1

d.  Q.S. Baqarah : 1

e. Q.S. Ali Imran : 10

5. Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada dalam kitab Mausuu’atul 
Aadaab al-Islamiyah merinci adab-adab tentang ....

a. Adab Silaturahmi

b. Adab bergaul

c. Adab berpakaian

d. Adab berhias
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e. Adab makan dan minum

6. Syekh Sayyid Nada, hendaknya seseorang saling mengunjungi satu sama 
lain, terutama pada ....

a. Hari Id dan pada saat-saat tertentu

b. Hari besar nasional

c. Hari pernikahan

d. Hari kelahiran

e. Hari kartini

7. Allah memberikan pahala yang besar kepada orang muda yang berlaku 
hormat kepada orang yang ....

a. Lebih tua usianya

b. Lebih muda

c. Sebaya

d. Lawan jenis

e. Sejenis

8. Jagalah aurat kita dari pandangan orang yang ....

a.  Bukan mahramnya

b.  Muhrimnya

c.  Laki-laki yang genteng

d.  Lebih tua

e. Lebih muda

9. Ikhtilaṭ itu adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu 
tempat tanpa ....

a. Ada kainnya 

b. Ada hijab

c. Ada kaos tangannya

d. Ada penghalungnya

e. Ada batasnya

10. Orang Islam harus yakin bahwa kehormatan kita harus dijaga dan ....

a. Dipelihara

b. Di simpan

c. Di hormati
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d. Di sayangi

e. Di cintai

II. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat !

11. Di dalam al-Qur’an, kata al-arhâm terdapat ..... (tujuh ayat)

12. Imam an-Nawawi mengartikan silaturahmi sebagai berbuat baik kepada 
.... (kerabat)

13. Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada dalam kitab Mausuu’atul 
Aadaab al-Islamiyah merinci adab-adab .... (silaturahim)

14. Allah tak menerima amal kecuali dilakukan dengan ..... (ikhlas)

15. Muslim bersilaturahim untuk menantikan dan mengejar ..... (pahala)

16. Syekh Sayyid nada, silaturahim juga dianjurkan kepada karib kerabat 
yang ......  (kafir dan tidak saleh)

17. Orang yang lebih muda adalah semua orang yang ..... (umurnya lebih 
muda)

18. Menghormati guru bukan waktu dia mengajar di kelas tapi ..... ( setiap 
waktu)

19. Teman sebaya yaitu teman yang .... (sederajat)

20. Ikhtilat itu adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu 
tempat tanpa ada...... ( hijab)

III. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar!

1. Apa pengertian silaturahmi  ?

2. Sebutkan adab bergaul dengan kedua orangtua  ?

3. Sebutkan adab bergaul dengan guru ?

4. Bagaimana cara bergaul dengan teman sebaya  ?

5. Jelaskan adab bergaul dengan lawan jenis ?

IV. Portofolio dan Penilaian Sikap

1.  Carilah beberapa ayat dan hadis yang berhubungan dengan adab dalam 
Islam: adab dalam menuntut ilmu, musyawarah dan salam dengan mengisi 
kolom di bawah ini :
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No.
Nama Surat + No. Ayat / 

Hadis Riwayat
Redaksi Ayat / Hadis

1.
2.
3.
4.
5.

2. Setelah kalian memahami uraian mengenai adab dalam Islam : adab dalam 
menuntut ilmu, musyawarah dan salam berikut ini dan berikan komentar!

No. Perilaku Yang Diamati Tanggapan / Komentar Anda
1.
2.
3
4
5

6. KUNCI JAWABAN: I. PENERAPAN. KEBIJAKAN GURU.

I. Pilihan ganda
1. A
2. B
3. A
4. C
5. A
6. A
7. A
8. A
9. B
10. A

              
II. Jawaban Singkat

1. tujuh ayat
2. kerabat
3. silaturahim
4. ikhlas
5. pahala
6. kafir dan tidak saleh
7. umurnya lebih muda
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8. setiap waktu
9. sederajat
10. hijab

III. Jawaban Uraian

1. Silaturahmi (shilah ar-rahim dibentuk dari kata silah dan ar-rahim. Kata 
shilah berasal dari washala-yashilu-wasl(an)wa shilat(an), artinya adalah 
hubungan. Adapun ar-rahim atau ar-rahm, jamaknya arhâm, yakni rahim 
atau kerabat. Asalnya dari ar-rahmah (kasih sayang); ia digunakan untuk 
menyebut rahim atau kerabat karena orang-orang saling berkasih sayang, 
karena hubungan rahim atau kekerabatan itu. 

2. Adab kepada orang tua :
a) Menghormati keduanya dengan tidak memandang keduanya dengan 

pandangan yang tajam dan tidak meninggikan suara di hadapan 
mereka

b) Tidak Mendahulukan untuk Berbicara kepada Kedua Orang Tua
c) Tidak Boleh Duduk di Hadapan Kedua Orang Tua yang Sedang 

Berdiri
d) Tidak mendahulukan dirinya sendiri sebelum kedua orang tua
e) Meminta ampunan untuk dirinya kepada kedua orang tua
f) Janganlah Seorang Anak Membalas Orang Tua yang Mencelanya
g) Seorang Anak Harus Betul-betul Menginginkan Kebaikan pada Orang 

Tuanya

3. Adab bergaul dengan baik terhadap guru diantaranya :

a) Ucapkanlah salam bila bertemu dengannya. Janganlah mengucapkan 
”hallo” atau selamat pagi/siang. Berilah ucapan Assalamu’alaikum 
warahmatullah wabarakatuh, bila bertemu dengan guru dimana saja

b) Tunjukanlah sikap hormat dan sopan. Seperti bersalaman dengan 
kedua tangan

c) Berbicaralah dengan baik dan lemah lembut. Jangan berkata kasar, 
angkuh dan sombong.

d) Jangan melawan kepada guru, patuhilah perintah dan larangannya.

e) Kunjungilah bila guru kita sedang sakit
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f) Berdoalah untuk keselamatan guru kita. Setelah salat berdoalah: ”Ya 
Allah, berilah keselamatan kepada guruku dan berilah kesehatan serta 
rizki yang banyak”.

4. Cara bergaul dengan teman sebaya yaitu :

a) Ucapkan salam bila bertemu dengan teman

b) Berbuat baik, jujur dan tidak menyakiti teman

c) Memaafkan kesalahan teman

d) Saling menghormati dan menghargai

e) Tidak menghina dan meremehkan teman

f) Tidak sombong dan pelit sesama teman

5. Adab bergaul dengan lawan jenis yaitu :

a) Dilarang untuk berkholwat (berdua-duan)

b) Menundukkan pandangan

c) Jaga aurat terhadap lawan jenis

d) Tidak boleh ikhtilat (campur baur antara wanita dan pria)

e) Menjaga kemaluan

  IV.   Tugas. (Kebijakan guru)

PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan:

a. Membuat kliping tentang kenakalan remaja dan menganalisis 

b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berkaitan dengan  adab 
bergaul dalam masyarakat  (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi 
peserta didik  yang berhasil dalam pengayaan).
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REMEDIAL

Peserta didik yang belum memenuhi ketuntasan belajar diberikan tugan untuk 
menyusun pertanyaaan dan menanyakan jawaban kepada teman sebaya, setelah 
menemukan jawaban dari teman sebaya, diberikan kesempatan untuk bertanya jawab 
dengan guru tentang materi “adab bergaul dalam masyarakat”  Guru akan melakukan 
penilaian kembali (lihat poin 5) dengan soal yang sejenis. Remedial pembelajaran 
dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan anatara peserta didik 
dan guru, 

INTERAKSI GURU 
DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “Uji Kompetensi” dalam buku teks 
kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga 
dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan 
perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung 
baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Hari/Tanggal Obyek Penilaian Nilai Paraf
Guru Orang Tua
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