
ADAB DAN AKHLAK

Tujuan:
Anak mampu dan terbiasa berakhlak terpuji, beradab secara islami, meneladani perilaku Nabi dan 
menghindari perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Penilaian

BM K C B SB

1 Adab dan akhlak 
terhadap Allah

1. Beriman hanya kepada Allah, tidak pada 
selainNya

2. Beriman terhadap rububiyah Allah, bahwa 
Allah yang menciptakan, mengatur, memberi 
rizki, dll dari rububiyah Allah

3. Beriman terhadap Uluhiyyah Allah, 
beribadah ikhlas hanya kepaada Allah

4. Beriman terhadap Nama dan sifat Allah, 
harus berperilaku baik dimanapun berada 
karena Allah maha melihat dan mengetahui 
apa yang kita kerjakan, mendengar apa yang 
kita ucapkan, membalas apa yang kita 
lakukan

5. Membiasakan diri selalu berdoa kepada 
Allah

6. Berusaha melaksanakan perintah dan 
menjauhi larangan Allah

2 Adab dan akhlak 
bersama al qur'an

1. Beriman bahwa al qur'an adalah kitab yang 
Allah turunkan kepada Nabi Muhammad 
sebagai pedoman hidup manusia

2. Mau belajar membaca al qur'an dan 
mengahapalkannya

3. Berusaha membaca alq ur'an dengan baik, 
benar, dan suara yang indah

4. Selalu merawat mushaf al qur'an dan 
menempatkannya di tempat yang tinggi dari 
benda yang lainnya

5. Apabila al qur'an dibaca, maka kita diam 
dan mendengarkannya

3 Adab dan akhlak 
terhadap Rasulullah

1. Mengimani bahwa Muhammad adalah 
rasul Allah, dan hamba Allah yang diutus 
untuk menjadi teladan/panutan seluruh umat 
manusia

2. Meyakini bahwa ajaran Rasulullah adalah 
semua benar

3. Berusaha melaksanakan perintah 
Rasulullah dan meninggalkan larangannya



4. Berusaha meneladani/mencontoh perilaku 
kehidupan rasulullah

5. Membiasakan bersholawat atas beliau

4 Adab dan akhlak 
terhadap orangtua

1. Berkata baik dan sopan terhadap orangtua, 
dan menyayangi keduanya

2. Melaksanakan perintah dan meninggalkan 
larangannya

3. Tidak berbohong kepada kedua orangtua

4. Mau meminta maaf ketika bersalah, dan 
mau maafkan ketika orangtua bersalah 
kepadanya

5. Membantu kedua orangtua dalam kegiatan 
sehari-hari sesuai kemampuannya

6. Menghibur orangtua ketika sedih 
(berempati)

7. Mendoakan kedua orangtua dengan doa 
yang baik

5 Adab dan akhlak 
terhadap diri sendiri

1. Selalu menjaga 
dan menyayangi 
diri sendiri

1. Selalu berusaha 
menjaga kesehatan 
dengan makan makanan 
sehat secara

2. Selalu berusaha 
menjaga kebersihan 
badan dan pakaian

3. Tidak melakukan 
sesuatu yang 
membahayakan diri 
sendiri

2. Menjaga adab 
dalam setiap 
perbuatan 
membiasakan diri 
untuk selalu 
berdoa 

1. Menjaga adab makan 
dan doanya

2. Menjaga adab tidur dan 
doanya

3. Menjaga adab ke 
kamar mandi dan doanya

4. Menjaga adab 
berpakaian dan doanya

5. Menjaga adab bersin 
dan doanya

6. Menjaga adab 
berbicara

7. Menjaga adab memberi 
salam

8. Menjaga adab meminta 
izin



9. Menjaga adab ketika 
bertamu

10. Menjaga adab ketika 
menengok teman sakit

11. Menjaga adab ketika 
keluar masuk rumah

12. Menjaga adab belajar

6 Adab dan akhlak 
terhadap keluarga

1. Bersikap baik dan sopan terhadap keluarga 
(kakek, nenek, om, tante, adik, kakak), dan 
menyayangi mereka

2. Mendoakan mereka dengan kebaikan

7 Akhlak terhadap 
ustadz/ustadzah

1. Menghormati dan memuliakan mereka

2. Mematuhi mereka

3. Menjaga adab dan sopan-santun terhadap 
mereka

4. Di sekolah (tempat belajar) menjadikan 
mereka seperti orangtua kita

8 Adab dan akhlak 
terhadap teman

1. Bersikap baik dengan mereka (dalam 
berkata dan berbuat), dan menjaga hubungan 
baik dengan mereka

2. Mendahulukan mereka dalam pemberian 
(suka memberi kepada teman)

3. Berlatih mengajari dan menasihati mereka 

4. Mau meminta maaf kepada teman ketika 
bersalah dan mudah memaafkan ketika 
mereka bersalah

5. Tidak mengikuti perbuatan jelek yang 
dilakukan mereka, dan memberi contoh 
mereka dengan perbuatan yang baik

6. Membiasakan diri berbaik sangka pada 
teman 

9 Adab dan akhlak 
ketika di masjid

1. Mengucap salam dan berdoa ketika masuk 
masjid

2. Menjaga kebersihan masjid dan tidak 
mengotorinya

3. Tidak ramai dan bermain-main di dalam 
masjid

4. Mengetahui bahwa masjid adalah tempat 
untuk beribadah dan berdzikir

10 Adab dan akhlak 
terhadap tetangga

1. Menghormati dan memuliakan tetangga

2. Bersikap baik dan sopan terhadap mereka

3. Tidak mengganggu tetangga

4. Berbagi dengan tetangga



5. Membiasakan meminta ijin kepada mereka

11 Adab dan akhlak 
terhadap tanaman

1. Merawat tanaman dan menyiraminya

2. Tidak merusak dan meotong sembarangan

3. Tidak memetik daun, bunga, atau buahnya 
jika tidak diperlukan

12 Adab dan akhlak 
terhadap binatang

1. Menyayangi dan berbuat baik terhadap 
binatang

2. Memberinya makan dan minum

3. Tidak menyakiti/ membunuh binatang 
yang dilarang dibunuh


