


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 103

Sumber: www.apalah-apalah.comBab 6
Meraih Kasih Allah Swt. 
dengan I¥sān

  Peta Konsep

I¥sān

Membaca  
Q.S al-Baqārah/2:83 
dan tentang Hadis 

I¥sān

Sikap dan Perilaku  
I¥sān

Analisis  
Q.S al-Baqārah/2:83 
dan tentang Hadis 

I¥sān

Menghafal  
Q.S al-Baqārah/2:83

Hikmah dan Manfaat 
I¥sān

dengan

contoh
sehingga

menjadi

untuk
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Amati gambar-gambar berikut! Kemudian, diskusikan nilai-nilai “I¥s±n” yang 
dikandungnya!

Sumber: blog.djarumbeasiswaplus.org

Gambar 6.1 Salat di Pesawat Terbang

Sumber: aspirasirakyatindonesia.files.wordpress.com

Gambar 6.3  Khitan masal
Sumber: pramukaria.blogspot.com

Gambar 6.4  Singa yang pernah ditolong

Sumber: lintasgayo.co

Gambar 6.2  Menggendong dan menyuapi 
Ibunda
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Membuka Relung Kalbu

Hanya karena kebaikan (I¥s±n) Allah Swt. kepada 
manusia, Dia ciptakan alam dan segala isinya untuk 
manusia. Lautan dengan aneka ragam ikannya, 
hutan dengan aneka satwanya, dan semua yang 
mengitari kita dengan segenap flora dan faunanya. 
Untuk kita, manusia.

Dan  karena ada kedua orang tua, kita semua 
terlahir ke dunia ini. Dengan kasih keduanya 
yang tiada batas kita dibelai. Dengan segala daya 
yang dimiliki keduanya, kita diharap tumbuh dan 
menjadi kuat. Tak ada kata lelah untuk memenuhi 
hajat kita, meski harus kehabisan nafas mereka.

Jika demikian masalahnya, apa tidak semestinya 
kita bersujud dengan tulus hanya kepada Allah Swt. atas segala yang dianugerahkan 
kepada kita? Apa tidak seharusnya pula kita memberikan bakti kita setuntas-
tuntasnya kepada kedua orang tua kita? 

Jika semua itu adalah kebaikan, maka tidak ada lain yang harus kita lakukan untuk 
Allah Swt. dan orang tua kita, kecuali kebaikan. “Bukankah balasan kebaikan adalah 
kebaikan (pula)?” (Q.S.ar-Rahm±n/55:60).

Mengkritisi Sekitar Kita

Kritisi realitas kehidupan di bawah  ini! 

1. Anak yatim  perlu disantuni. Sejalan de-
ngan pernyataan tersebut, banyak orang 
meminta-minta mengatasnamakan anak 
yatim atau panti yatim/asuhan. 

 Bagaimana komentarmu melihat kondisi 
demikian?

Sumber: majalah.hidayatullah.com

Gambar 6.5  Kasih bunda tanpa 
kenal usia.

Sumber: www.jurnalsumatra.com

Gambar 6.6   Pengemis, miskin harta 
atau mental?
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2. Banyak orang menebang pohon sesuka-
nya dan tidak tanggung jawab, demi 
kepentingan  pribadi. Akibatnya, banjir, 
tanah longsor, dan korban di sana-sini. 
Jika hal ini merupakan masalah, sosial, apa 
solusinya menurutmu? 

3. Demikian pula di laut. Para nelayan yang 
mata pencaharian tergantung kepada 
hasil laut, berlomba untuk mendapat-
kan buruan sebanyak-banyaknya. Demi  
tu juan  nya itu, banyak di antara mereka menggunakan cara-cara yang  
merusak kehidupan laut dan mengancam masa depan mereka sendiri. 
Bagaimana menurut pendapatmu?

Memperkaya Khazanah

A. Tadarus al-Qurān 5-10 Menit sesuai Tema

Kewajiban untuk tadarus al-Qurān dengan sebenar-benarnya (Q.S.al-
Baqarah/2:121) bertujuan menumbuhkan keinginan peserta didik untuk 
mentadabburi dan mengetahui manfaatnya, yaitu paham makna al-Qurān dan 
mengetahui rahasia keagunganya. Dengan mengetahui manfaatnya,peserta 
didik diharapkan dapat melaksanakan dan mengikutinya karena al-Qurān sudah 
membekas dalam jiwa (Q.S. Taha/20 : 112-113, Q.S. al-Baqarah/2:38),sehingga 
peserta didik akan memperoleh ketenteraman dan kebahagiaan (Q.S.Taha/20:2-3).

Sebelum kalian memulai pembelajaran, lakukan tadarus al-Qurān secara tartil 
selama 5-10 menit di kelompok kalian masing-masing  dipimpin oleh ketua 
kelompok. Ayat-ayat yang dibaca akan ditentukan oleh Bapak/Ibu guru kalian.

B.  Menganalisis dan Mengevaluasi Makna Q.S. al-Baqarāh/2:83 
tentang Berbuat Baik kepada Sesama  dan Hadis Terkait 

Pengertian Ihsan dari sisi kebahasaan, kata I¥s±n berasal dari kata kerja (fi’il) 
Hasuna-Yahsunu-Hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah 
di depannya, menjadi Ahsana-Yuhsinu-Ihsanan, artinya memperbaiki atau 
berbuat baik.  Menurut istilah, I¥s±n pada umumnya diberi pengertian dari 

Sumber: berita.suaramerdeka.com

Gambar 6.7  Nelayan
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kutipan percakapan Nabi Muhammad saw. dengan malaikat Jibril ketika beliau 
menjelaskan makna I¥s±n, yaitu.

Artinya: “… Rasulullah saw bersabda: ‘Kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah 
kamu melihat-Nya, jika kamu tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Ia melihatmu’…”

Jadi, I¥s±n adalah menyembah Allah Swt. seolah-olah melihat-Nya, dan jika 
ia tidak mampu membayangkan melihat-Nya, maka membayangkan bahwa 
sesungguhnya Allah Swt. melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, I¥s±n adalah 
beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus (seperti salat dan 
sejenisnya) maupun ibadah umum (aktivitas sosial).

1. Membaca dengan Tart³l Ayat al-Qur±n dan Terjemahnya yang 
Mengandung Perintah Berlaku I¥s±n
Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan agar kita berbuat I¥s±n. Salah 
satu ayat yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan perintah I¥s±n 
adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:83 berikut.

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah 
kamu menyembah selain Allah Swt., dan berbuat baiklah kepada kedua orangtua, 
kerabat, anak-anak yatim, dan orang-oang miskin. Dan bertuturkatalah yang 
baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Tetapi 
kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan 
kamu (masih menjadi) pembangkang.”
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2. Penerapan Tajwid
Pelajari hukum tajwid pada tabel berikut!

 Tabel 6.1
 Penerapan Tajwid

No. Lafal Hukum Bacaan Alasan

1. Mad W±jib Mutt±sil
Mad thabi’I diikuti Hamzah 

dalam satu kata

2. Alif Lam Qamariah
Alif lam sukun diikuti huruf 

wau

3. Mad ‘Iwa« Tanwin fathah dibaca waqaf

4. -Idg±m Bigunnah 
-Ikhf±

-Tanwin diikuti huruf Mim  
-Nun sukun diikuti huruf Kaf

5. Mad ‘²ri« Lissukµn Mad thabi’I dibaca waqaf

Aktivitas Siswa

Hukum tajw³d yang diungkap dalam Tabel 6.1 tersebut hanya sebagian. 
Temukan lebih banyak lagi lafal-lafal yang mengandung hukum tajw³d  dalam 
kedua Q.S. al-Baqarah/2:83 tersebut!

3. Kosakata Baru
Tabel 6.2.

Arti Kosakata Baru

Lafal Arti Lafal Arti

Kami mengambil Kepada manusia
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Lafal Arti Lafal Arti

Janji Yang baik/ 
Kebaikan

Kamu tidak 
menyembah

Laksanakanlah 
shalat

Selain Allah Tunaikanlah zakat

Berbuat baik Kemudian

Kerabat Kalian berpaling

Anak-anak yatim Kecuali sebagian 
kecil dari kalian

Orang-orang 
miskin

Kalian (kamu 
sekalian)

Katakanlah para 
pembangkang

Aktivitas Siswa

Hafalkan Q.S. Al-Baqarah/2:83 beserta artinya dan perbendaharaan kosakata 
baru, setelah hapal demontrasikan pada kelompokmu untuk dikoreksi 
kesalahan bacaan dan hafalannya! 

4. Tafsir/Penjelasan Ayat

Dalam ayat di atas Allah Swt. mengingatkan Nabi Muhammad saw. atas janji  Bani 
Israil yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah 
sesuatu selain Allah Swt.. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada 
orang tua, amal kebajikan tertinggi, karena melalui kedua orang tua itulah Allah 
Swt. menciptakan manusia.
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Sesudah Allah Swt. menyebut hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat 
(kaum keluarga), yaitu berbuat kebajikan kepada mereka. Kemudian Allah Swt. 
menyebut hak orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu anak yatim dan 
orang miskin. Allah Swt. mendahulukan menyebut anak yatim daripada orang 
miskin karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan anak yatim karena 
masih kecil belum sanggup untuk itu.

Setelah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim, dan 
orang miskin, Allah Swt. memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik 
kepada sesama manusia.

Kemudian Allah Swt. memerintahkan kepada Bani Israel  agar melaksanakan salat 
dan menunaikan zakat. Ruh salat itu adalah keikhlasan dan ketundukan kepada 
Allah Swt.. Tanpa ruh itu salat tidak ada maknanya apa-apa. Orang-orang Bani 
Israil mengabaian ruh tersebut dari dulu hingga turun al-Qur’±n, bahkan sampai 
sekarang. Demikian juga dengan zakat. Kewajiban zakat bagi kaum Bani Israel 
juga mereka ingkari. Hanya sedikit orang-orang yang mau mentaati perintah  
Allah Swt. pada masa Nabi Musa dan pada setiap zaman.

Pada akhir ayat ini Allah Swt. menyatakan, “dan kamu (masih menjadi) 
pembangkang”. Ini menunjukkan kebiasaan orang-orang Bani Israil dalam 
merespons perintah Allah Swt., yaitu “membangkang”, sehingga tersebarlah 
kemungkaran dan turunlah azab kepada mereka.

Hadis yang terkait dengan perintah berbuat I¥s±n juga banyak sekali. Setiap 
hadis yang mengandung perintah berbuat baik kepada sesama manusia, 
melarang berbuat kerusakan, atau perintah beribadah kepada Allah Swt., itu 
semua merupakan perintah berbuat I¥s±n. Di antara hadis yang dengan tegas 
menyatakan agar kita berbuat I¥s±n adalah sabda Rasulullah saw. berikut.

Artinya:  “Dari Syadad bin Aus, bahwa Rasulullah saw. bersabda:“Sesungguhnya Allah 
telah mewajibkan berbuat I¥s±n atas segala sesuatu, maka apabila kamu membunuh 
hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih maka 
sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisaunya dan 
menyenangkan hewan sembelihannya”. (HR. Muslim).

(Sumber: Hadits 9 Imam, Shahih Muslim, No. Hadist: 3615, Kitab: Buruan, sembelihan, dan hewan-

hewan yang dimakan, Bab: Perintah untuk belaku baik saat menyembelih)
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Dalam hadis di atas Rasulullah menegaskan bahwa sikap dan perilaku I¥s±n itu 
diperintahkan oleh Allah Swt. dalam semua bidang kehidupan. Pada surat al-
Baqarah terdapat contoh pihak-pihak yang berhak mendapat perlakuan I¥s±n.

Lebih lanjut, dalam hadis ini Rasulullah saw. memberikan contoh lain tentang cara 
berlaku I¥s±n. Jika harus membunuh (dalam peperangan), maka harus dilakukan 
dengan baik, dilakukan karena Allah Swt., bukan karena dendam atau yang lain, 
dan tidak pula menganiaya. Bahkan jika musuh menyerah, maka tidak boleh 
dibunuh.

Kemudian pada bagian akhir dari hadis, Rasulullah saw. mengajarkan cara berlaku 
I¥s±n kepada binatang dengan menjelaskan adab menyembelih, yaitu agar pisau 
ditajamkan dan binatang yang mau disembelih pun dibuat senang, dengan 
memberikan makan yang cukup. Jika binatang saja harus dipelakukan demikian, 
apalagi sesama manusia.

Aktivitas Siswa

1. Carilah beberapa ayat al-Qur±n dan hadis terkait dengan perintah I¥s±n 
yang belum disebut dalam bab ini!

2. Catat isi kandungan ayat al-Qur±n dan hadis yang kalian temukan!

C.  Keterkaitan Kewajiban Beribadah dan Bersyukur kepada Allah 
Swt. dengan Berbuat Baik terhadap Sesama Manusia sesuai Q.S. 
al-Baqārah/2:83

Kepada siapa kita harus berlaku I¥s±n? Dilihat dari objeknya (pihak-pihak yang 
berhak mendapat perlakuan baik/I¥s±n dari kita), kita harus berbuat I¥s±n kepada 
Allah Swt. sebagai Sang Pencipta dan juga kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya, 
sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

“Sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan berbuat I¥s±n atas segala sesuatu…”.  
(HR. Muslim).

Secara lebih rinci, pihak-pihak yang berhak mendapatkan I¥s±n ialah sebagai 
berikut.

1. I¥s±n kepada Allah Swt.
Yaitu berlaku I¥s±n dalam menyembah/beribadah kepada Allah Swt., baik 
dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah ma¥«ah (murni, ritual), 
seperti salat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut 
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dengan ibadah gairu ma¥«ah (ibadah sosial), seperti belajar-mengajar, 
berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak 
bertentangan dengan aturan agama. Berdasarkan hadis tentang I¥s±n di 
atas, I¥s±n kepada Allah Swt. mengandung dua tingkatan berikut ini.

a. Beribadah kepada Allah Swt. seakan-akan melihat-Nya.

 Keadaan ini merupakan tingkatan I¥s±n yang paling tinggi, karena 
dia berangkat dari sikap membutuhkan, harapan, dan kerinduan. Dia 
menuju dan berupaya mendekatkan diri kepada-Nya.

b. Beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Swt. melihatnya.

 Kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama, 
karena sikap I¥s±nnya didorong dari rasa diawasi dan takut akan 
hukuman.

 Kedua jenis I¥s±n inilah yang akan mengantarkan pelakunya kepada 
puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Swt., jauh dari motif 
riya’.

2. I¥s±n kepada Sesama Makhluk Ciptaan Allah Swt.

Dalam Q.S al-Qa££±£h/28:77 Allah berfirman:

“…dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Swt. telah 
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 
bumi. Sesungguhnya Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan.” 

Dari berbagai ayat dan hadis, berbuat kebajikan (I¥s±n) kepada sesama 
makhluk Allah Swt. meliputi seluruh alam raya ciptaan-Nya. Lebih kongkritnya 
seperti penjelasan berikut:
1. I¥s±n kepada Kedua Orang Tua

Allah Swt. berfirman: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 
tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya 
atau kedua-duanya 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. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 
dengan penuh kesayangan .” dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah 
mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu 
kecil.” (Q.S. al-Isr±’/17:24)
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Dalam sebuah hadis riwayat at-Tirm³z³, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah 
saw. bersabda (artinya): “Keri«±an Allah Swt. berada pada keri«±an orang 
tua, dan kemurkaan Allah Swt. berada pada kemurkaan orang tua.” (HR. 
at-Tirm³z³).

Berbuat baik kepada kedua orangtua ialah dengan cara mengasihi, 
memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati serta memenuhi 
semua keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan 
Allah Swt.. Mereka telah berkorban untuk kepentingan anak mereka 
sewaktu masih kecil dengan perhatian penuh dan belas kasihan. 
Mereka mendidik dan mengurus semua keperluan anak-anak ketika 
masih lemah. Selain itu, orang tua memberian kasih sayang yang tidak 
ada tandingannya. Jika demikian, apakah tidak semestinya orangtua 
mendapat perlakuan yang baik pula sebagai imbalan dari budi baiknya 
yang tulus itu? Sedangkan Allah Swt. telah menegaskan dalam firman-
Nya, “Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan (pula)” (Q.S. ar-
Rahm±n/55:60).

b. I¥s±n kepada Kerabat Karib

Menjalin hubungan baik dengan karib kerabat adalah bentuk I¥s±n 
kepada mereka, bahkan Allah Swt. menyamakan seseorang yang 
memutuskan hubungan silaturahmi dengan perusak di muka bumi. 
Allah Swt. berfirman: “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu 
akan membuat kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan 
kekeluargaan?” (Q.S. Muhammad/47:22).

Silaturahmi merupakan kunci mendapatkan keri«¥an Allah Swt. Sebab 
paling utama terputusnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya 
adalah karena terputusnya hubungan silaturahmi. Dalam hadis qudsi, 
Allah Swt. berfirman: “Aku adalah Allah Swt., Aku adalah Rahman, dan Aku 
telah menciptakan rahim yang Kuberi nama bagian dari nama-Ku. Maka, 
barangsiapa yang menyambungnya, akan Kusambungkan pula baginya 
dan barangsiapa yang memutuskannya, akan Kuputuskan hubunganKu 
dengannya.” (HR. at-TirmÔzÔ).

c. I¥s±n kepada Anak Yatim

Berbuat baik kepada anak yatim ialah dengan cara mendidiknya dan 
memelihara hak-haknya. Banyak ayat dan hadis menganjurkan berbuat 
baik kepada anak yatim, di antaranya adalah sabda Rasulullah saw.: “Aku 
dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini…
(seraya menunjukkan jari telunjuk jari tengahnya).” (HR. al-Bukh±ri, Abu 
D±wud, dan at-Tirm³z³).
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d. I¥s±n kepada Fakir Miskin

Berbuat I¥s±n kepada orang miskin ialah dengan memberikan bantuan 
kepada mereka terutama pada saat mereka mendapat kesulitan. 
Rasulullah bersabda,”Orang-orang yang menolong janda dan orang 
miskin, seperti orang yang berjuang di jalan Allah Swt..” (HR. Muslim dari 
Abu Hurairah).

e. I¥s±n Kepada Tetangga

I¥s±n kepada tetangga dekat meliputi tetangga dekat dari kerabat atau 
tetangga yang berada di dekat rumah, serta tetangga jauh, baik jauh 
karena nasab maupun yang berada jauh dari rumah.

Teman sejawat adalah yang berkumpul dengan kita atas dasar pekerjaan, 
pertemanan, teman sekolah atau kampus, perjalanan, ma’had, dan 
sebagainya. Mereka semua masuk ke dalam kategori tetangga. Seorang 
tetangga kafir mempunyai hak sebagai tetangga saja, tetapi tetangga 
muslim mempunyai dua hak, yaitu sebagai tetangga dan sebagai 
muslim, sedang tetangga muslim dan kerabat mempunyai tiga hak, 
yaitu sebagai tetangga, sebagai muslim, dan sebagai kerabat.

Rasulullah saw. bersabda: “Demi Allah Swt., tidak beriman, demi Allah Swt., 
tidak beriman. ”Para sahabat bertanya: “Siapakah yang tidak beriman, ya 
Rasulullah?” Beliau menjawab: “Seseorang yang tidak aman tetangganya 
dari gangguannya.” (HR. al-Syaikh±ni).

Pada hadis yang lain, Rasulullah saw bersabda, “Tidak beriman kepadaku 
barangsiapa yang kenyang pada suatu malam, sedangkan tetangganya 
kelaparan, padahal ia megetahuinya.”(HR. at-°abr±ni).

f. I¥s±n kepada Tamu 

I¥s±n kepada tamu, secara umum adalah dengan menghormati dan 
menjamunya. Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa beriman kepada 
Allah Swt. dan Hari Akhir, hendaklah memuliakan tamunya.” (HR. Jam±’ah, 
kecuali Naºa’i).

Tamu yang datang dari tempat yang jauh, termasuk dalam sebutan ibnu 
sabil (orang yang dalam perjalanan jauh). Cara  berbuat I¥s±n terhadap 
ibnu sabil dengan memenuhi kebutuhannya, menjaga hartanya, 
memelihara kehormatannya, menunjukkan jalan jika ia meminta.

g. I¥s±n  kepada Karyawan/Pekerja

Kepada karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan 
kita, termasuk pembantu, tukang, dan sebagainya, kita diperintahkan 
agar membayar upah mereka sebelum keringat mereka kering (segera), 
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tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup 
melakukannya. Secara umum kita juga harus menghormati dan 
menghargai profesi mereka.

h. I¥s±n kepada Sesama Manusia

Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah Swt. dan 
Hari Kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (¦R. Al-Bukh±ri 
dan Muslim).

Wahai manusia, hendaklah kita melembutkan ucapan, saling meng-
hargai satu sama lain dalam pergaulan, menyuruh kepada yang ma’ruf 
dan mencegah kemungkaran. Menunjuki jalan jika ia tersesat, mengajari 
mereka yang bodoh, mengakui hak-hak mereka, dan tidak mengganggu 
mereka dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengusik serta 
melukai mereka.

i. I¥s±n kepada Binatang

Berbuat I¥s±n terhadap binatang 
adalah dengan memberinya 
makan jika ia lapar, mengobatinya 
jika ia sakit, tidak membebaninya 
di luar kemampuannya, tidak 
menyiksanya jika ia bekerja, dan 
mengistirahatkannya jika ia lelah. 
Bahkan, pada saat menyembelih, 
hendaklah dengan menyembelihnya  
dengan cara yang baik, tidak 
menyiksanya, serta menggunakan 
pisau yang tajam.

“…Maka apabila kamu membunuh hendaklah membunuh dengan cara 
yang baik, dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara 
yang baik dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan 
hewan sembelihannya”. (¦R. Muslim).

j. I¥s±n kepada Alam Sekitar

Alam raya beserta isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Untuk 
kepentingan kelestarian hidup alam dan manusia sendiri, alam harus 
dimanfaatkan dengan penuh rasa tanggungjawab. Allah Swt. berfirman: 
“…dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Swt. telah 
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan.” (Q.S. al-Qáº±º/28:77).

Sumber: www.travelandleisure.com

Gambar 6.8   Perlu dilestarikan 
sebagai bentuk I¥s±n.
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Aktivitas Siswa

1. Carilah kisah inspiratif terkait dengan tema I¥s±n!
2. Catat pelajaran yang terdapat dalam kisah yang kamu temukan!
3. Presentasikan di depan kelasmu!

D. Hikmah dan Manfaat I¥s±n

“Kebaikan akan berbalas kebaikan”, adalah janji Allah Swt. dalam al-Qur±n. Berbuat 
I¥s±n adalah tuntutan kehidupan kolektif. Karena tidak ada manusia yang dapat 
hidup sendiri, maka Allah Swt. menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah 
keniscayaan.  Berbuat baik (I¥s±n) kepada siapa pun, akan menjadi stimulus 
terjadinya “balasan” dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah, Allah Swt. 
membuat sunah (aturan) bagi alam ini, ada jasa ada balas. Semua manusia diberi 
“nurani” untuk berterima kasih dan keinginan untuk  membalas budi baik. Peristiwa 
di samping hanya sedikit dari percikan hikmah I¥s±n. Simak dan renungkanlah!

“Balasan Kebaikan adalah Kebaikan pula”
(Q.S.Ar-Rahman/55:60)

Diberitakan oleh CNN, Sabtu 23 Februari 2013, bahwa  Sarah Darling dari 
Kansas City melepaskan cincin berliannya karena iritasi. Cincin berlian itu 
kemudian dimasukkannya ke dalam dompetnya.

Saat itu, ada seorang pengemis, Billy Ray Harris. Darling  memberikannya 
uang koin,  namun  cincin berliannya ikut jatuh ke dalam gelas kertas yang 
dipegang Harris.

Ketika Darling menyadari hal tersebut, ia mencarinya di berbagai tempat 
tetapi tidak menemukannya. Ia kemudian teringat Harris, si pengemis itu dan 
segera mencarinya. Akhirnya ia pun menemukan Harris di tempat semula. 

“Saya tanya kepadanya, ‘apakah Anda ingat saya, saya tidak sengaja 
memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi saya,’ dan dia berkata 
‘apakah itu cincin? Ya, saya sengaja menyimpannya sampai  kau kembali lagi’,” 
kenang Darling. Harris bisa saja menjual cincin tersebut, namun ia memilih 
menjaga amanah tersebut untuk dikembalikan pada pemiliknya.
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Tindakan Harris ini menyentuh Darling dan suaminya. Keduanya lantas 
menggagas bantuan online untuk Harris di situs giveforward.com. Cerita 
Darling ini membuat ribuan orang dari seluruh dunia ikut menyumbang.

Sumbangan ini akan terbuka selama 90 hari. Saat berita ini diturunkan, baru 
berjalan  delapan hari  dan ketika sumbangan dibuka ada , 4.753 orang  yang  
menyumbang  dengan total nilai US$120.383 setara Rp1,173 miliar.

Mendengar perihal sumbangan ini, Harris mengaku terkejut. Dia merasa 
tindakannya tidak luar biasa dan seharusnya memang dia lakukan, sehingga 
merasa tidak pantas mendapatkan semua itu. Indah sekali..”Jika kamu berbuat 
baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri” .

Sumber: www. keajaibanmoneymagnet.blogspot.com

Aktivitas Siswa

Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari kisah di atas? Diskusikan dengan 
temanmu!

Kemudian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelasmu!

Menerapkan Perilaku Mulia

Sikap dan perilaku terpuji  yang harus dikembangkan terkait dengan I¥s±n ialah 
semua perbuatan baik kepada Allah Swt. dan kepada sesama makhluk ciptaan-
Nya. Secara ringkas perilaku tersebut ialah sebagai berikut.

1. Melakukan ibadah ritual (salat, zikir, dan sebagainya) dengan penuh 
kekhusyukan dan keikhlasan.

2. Birrul walidain (berbuat baik kepada kedua orangtua), dengan mengikuti 
semua keinginannya jika memungkinkan, dengan syarat tidak bertentangan 
dengan aturan Allah Swt..

3. Menjalin hubungan baik dengan kerabat.
4. Menyantuni anak yatim dan fakir miskin.
5. Berbuat baik kepada tetangga.
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6. Berbuat baik kepada teman sejawat.
7. Berbuat baik kepada tamu dengan memberikan jamuan dan penginapan 

sebatas kemampuan. 
8. Berbuat baik kepada karyawan/pembantu dengan membayarkan upah 

sesuai perjanjian.
9. Membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik.
10. Membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan serupa.
11. Berlaku baik kepada binatang, dengan memelihara atau memperlakukannya 

dengan baik. Jika  menyembelih ataupun membunuh, lakukan dengan adab 
yang baik dan tidak ada unsur penganiayaan.

12. Menjaga kelestarian lingkungan, baik daratan maupun lautan dan tidak 
melakukan tindakan yang merusak.

Aktivitas Siswa

1. Buatlah catatan penilaian diri untuk mengetahui sikap I¥s±n mana saja 
yang belum kalian lakukan dalam satu minggu ke depan dan jelaskan 
alasannya!

2. Bacakan hasil catatan kalian di depan kelompok lain untuk ditanggapi!

Tugas Kelompok 

1. Carilah ayat dan hadis yang mengandung perintah berbuat I¥s±n kepada 
alam! 

2. Jelaskan pesan-pesan yang terdapat pada ayat dan hadis yang kamu temukan 
itu! 

3. Hubungkan pesan-pesan ayat dan hadis tersebut dengan kondisi objekif di 
lapangan yang kamu temui!

4. Presentasikan hasil temuanmu di depan kelas! 

Rangkuman

1. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:83 Allah Swt. memerintahkan Bani Israil agar 
menyembah Allah Swt., berbuat baik (I¥s±n) kepada kedua orang tua, 
kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Agar bertuturkata yang 
baik kepada manusia, tetapi mereka tetap membangkang.
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2. Rasulullah menegaskan bahwa Allah Swt. menyuruh kita berlaku I¥s±n dalam 
segala hal dan kepada semua makhluk Allah Swt.

3. I¥s±n adalah berbuat baik dengan penuh keikhlasan, yang digambarkan 
dalam hadis seakan-akan kita melihat Allah Swt., atau setidaknya merasa 
dilihat oleh Allah Swt.

4. I¥s±n mencakup ibadah ritual kepada Allah Swt.  dan berbuat baik kepada 
semua makhluk hidup dengan ikhlas;

5. Perbuatan I¥s±n pasti akan mendapat balasan I¥s±n juga, karena itu adalah 
janji Allah Swt. yang tidak mungkin diingkari;

6. Berbuat baik (I¥s±n) kepada siapapun, akan menjadi sebab terjadinya 
“balasan” dari kebaikan yang dilakukan, karena demikianlah Allah Swt. 
menjadikan aturan bagi makhluk-Nya (Sunnatull±h), bahwa kebaikan akan 
dibalas kebaikan juga.

Evaluasi

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap jawaban 
yang paling tepat!

1. Pada lafal    terdapat hukum bacaan Mad . . . .
a. T±bi’³

b. ‘Iwad

c. W±jib Muttasil

d. J±iz Munfásil

e. ‘Ari« Lissukµn

2. Perhatikan potongan ayat berikut . . . . 

Potongan ayat di atas mengandung perintah … .
a. menyantuni anak yatim

b. berbicara sopan kepada guru

c. bersedekah kepada fakir miskin

d. berlaku sopan terhadap orang tua

e. berbicara santun dengan sesama manusia 
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3. Kata “I¥s±n” dari sisi bahasa artinya . . . .
a. baik

b. indah

c. kebaikan

d. berbuat baik

e. berkata sopan

4. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk perilaku I¥s±n kepada tetangga 
adalah . . . .
a. menjenguk tetangga yang sakit

b. membayar hutang setelah ditagih 

c. menyapa dengan senyum yang ramah

d. berbagi oleh-oleh setelah pulang kampung

e. mengembalikan piring dalam keadaan bersih

5. Berikut ini yang merupakan perilaku I¥s±n kepada alam ialah . . . .
a. menebang pohon dan menjualnya

b. memelihara kucing untuk menangkap tikus

c. menebang pohon dan menanam benih yang baru

d. menjaring ikan dengan produk teknologi canggih

e. menyelamatkan gajah untuk dimanfaatkan gadingnya 

II. Kerjakan soal berikut dengan benar dan tepat!

1. Sebutkan pengertian I¥s±n!  
2. Jelaskan cara berlaku I¥s±n kepada Allah Swt.!
3. Jelaskan cara berlaku I¥s±n kepada binatang yang boleh dimakan!
4. Sebutkan 5 (lima) contoh perilaku manusia yang bertentangan dengan 

prinsip I¥s±n terhadap alam!
5. Berikan contoh-contoh I¥s±n yang terkandung dalam ayat 83 surat al-

Baqarah!
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III. Berilah tanda checklist () pada kolom di bawah ini sesuai kemampuanmu 
dalam membaca dan hafalkan ayat dan hadis berikut dengan tartil!

Kemampuan 
membaca Q.S. al-
Baqarah /2:83

Sangat 
lancar Lancar Sedang Kurang 

lancar
Tidak 
lancar

.............. .............. .............. .............. ..............

 

Kemampuan 
membaca Hadis

Sangat 
lancar Lancar Sedang Kurang 

lancar
Tidak 
lancar

.............. .............. .............. .............. ..............

IV. Salinlah lafal-lafal yang mengandung hukum tajwid pada Q.S. al-
Baqarah/2:83 ke dalam tabel berikut dan jelaskan hukum bacaannya!

AlasannyaHukum BacaanLafal

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................



Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK122

AlasannyaHukum BacaanLafal

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

V.  Berilah tanda checklist () pada kolom yang sesuai dengan pilihan sikap 
kalian!

SS= Sangat Setuju; S= Setuju;  KS=Kurang Setuju;  TS= Tidak Setuju

No. Pernyataan SS S KS TS

1. Salat fardu perlu dikerjakan sekhusyuk dan 
seikhlas mungkin. .......... .......... .......... ..........

2. Perintah orang tua harus ditaati walaupun 
harus melanggar hak orang lain. .......... .......... .......... ..........

3. Tetangga yang tidak beragama Islam tidak 
perlu dihormati. .......... .......... .......... ..........

4. Sebelum kita memotong ayam, sebaiknya 
kita beri makan dulu hingga kenyang. .......... .......... .......... ..........

5. Ikan di lautan disediakan Allah Swt. 
untuk manusia. Oleh karena itu manusia 
boleh menggunakan cara apa saja untuk 
mendapatkannya.

.......... .......... .......... ..........
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