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Amatilah gambar di bawah ini, dan tulislah pesan-pesan moral atau 
komentar untuk setiap gambar. Kaitkan pesan moral atau komentar 
tersebut dengan tema “Menjaga Kehormatan Diri dengan Menjauhi 
Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina”!

Aktivitas  6.5

Gambar 8.1 Gambar 8.2

Gambar 8.3
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Bacalah uraian berikut ini, lalu tuliskan dampak buruk pergaulan bebas 
dan perbuatan zina bagi kehidupan pelaku dan masyarakat!

Aktivitas  8.2

Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke 
perzinaan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan 
hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. 
Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat 
laknat dari Allah Swt. dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul 
dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan 
teman dan sahabat yang berakhlak mulia.

Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta 
tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang 
pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak mempedulikan aturan agama, 
norma dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu 
berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin 
dari kesempurnaan akhlaknya.

Banyaknya kasus hamil di luar nikah dan kekerasan seksual terjadi 
karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh 
gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita 
berpakaian, tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya 
kemaksiatan.

Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. 
Aurat harus dijaga sebaik-baiknya sebab jika aurat terbuka atau sengaja 
dibuka untuk dipamerkan berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh 
karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan dan menutup aurat supaya 
kehormatan tetap tejaga. 
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Ayat–ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia tentang larangan 
pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bacalah dengan tartil ayat-ayat yang 
mulia dibawah ini! 

1.  Q.S. al-Isra’/17: 32 tentang Larangan Pergaulan Bebas

a.  Membaca Q.S. al-Isra’/17:32

b.  Mengidentifikasi Tajwid Q.S. al-Isra’/17: 32

No Lafazh Hukum 
Bacaan Alasan

1.  mad thabi’i
karena huruf lam 
berharakat fathah 
diikuti alif

2.  
qalqalah 
sughra

karena huruf qaf 
berharakat sukun

3.  
mad jaiz 
munfashil

karena ada mad thabi’i 
bertemu hamzah pada 
lafal berbeda

4.  ghunnah
karena huruf nun 
bersyaddah

5.  
mad wajib 
muttashil

karena ada mad thabi’i 
bertemu hamzah dalam 
satu kata (lafaz)

6. mad iwadh
karena ada fathah 
tanwin terletak pada 
waqaf (berhenti)
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Setelah membaca dan mencermati contoh ulasan tajwid di atas, tulislah 
seluruh hukum bacaan tajwid dalam Q.S al-Isra’/17: 32 beserta alasannya 
di buku tugas!

Aktivitas  8.3

c.  Mengartikan Per Kata Q.S. al-Isra’/17:32

d.  Menterjemahkan Q.S. al-Isra’/17:32 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 
perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

e.  Memahami Asbabunnuzul Q.S. al-Isra’/17:32 

1. Setelah membaca dan mencermati arti per kata diatas, terjemahkan 
Q.S al-Isra’/17: 32 dengan cara berpasangan dengan anggota 
kelompok!

2. Untuk menterjemahkan ayat tersebut, gunakanlah al-Qur’an 
terjemah Kementerian Agama RI!

Aktivitas  8.4

Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada 
kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami, Jarir, telah 
menceritakan kepada kami, Salim ibnu Amir, dari Abu Umamah, bahwa 
pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Saw., lalu pemuda itu 
bertanya, “Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina.” Kaum yang hadir 
memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya 
seraya berkata, “Diam kamu, diam kamu!” 

Rasulullah Saw. bersabda, “Dekatkanlah dia kepadaku. ”Pemuda 
itu mendekati Rasulullah Saw. dalam jaraknya yang cukup dekat, lalu 

dan janganlah 
kalian dekati

sungguh 
zina

perbuatan 
keji

jalan dan sangat 
buruk

adalah zina



203  

Rasulullah Saw. bersabda, “Duduklah!” Pemuda itu duduk, dan Nabi 
Saw. bertanya kepadanya, “Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan 
terhadap ibumu?” Pemuda itu menjawab, “Tidak, demi Allah, semoga Allah 
menjadikan diriku sebagai tebusanmu.” Rasulullah Saw. bersabda, “Orang 
lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka.” 

Rasulullah Saw. bertanya, “Apakah kamu suka bila perbuatan 
zina dilakukan terhadap anak perempuanmu?” Pemuda itu menjawab, 
“Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu.” 
Rasulullah Saw. bersabda menguatkan, “Orang-orang pun tidak akan suka 
bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka.” Rasulullah 
Saw. bertanya, “Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan 
terhadap saudara perempuanmu?” Pemuda itu menjawab, “Tidak, demi 
Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu.” Rasulullah 
Saw. bersabda menguatkan, “Orang lain pun tidak akan suka bila hal 
tersebut dilakukan terhadap saudara perempuan mereka.” Rasulullah Saw. 
bertanya, “Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi 
(dari pihak ayah)mu?” Pemuda itu menjawab, “Tidak, demi Allah, semoga 
Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu.” Rasulullah Saw. bersabda, 
“Orang lain pun tidak akan suka bila perbuatan itu dilakukan terhadap 
bibi (dari pihak ayah) mereka.” Rasulullah Saw. bertanya, “Apakah kamu 
suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibi (dari pihak ibu)mu? 
Pemuda itu menjawab, “Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku 
sebagai tebusanmu.” Rasulullah Saw. bersabda, “Orang lain pun tidak 
akan suka bila hal itu dilakukan terhadap bibi (dari pihak ibu) mereka.” 
Kemudian Rasulullah Saw. meletakkan tangannya ke dada pemuda itu 
seraya berdoa: Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya 
serta peliharalah farjinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi 
menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun.

f.  Menelaah Tafsir Q.S. al-Isra’/17:32 dan Q.S.an-Nur/24:2

1. Bersama kelompok, cari dan salinlah tafsir Q.S. al-Isra’/17:32 dan 
Q.S.an-Nur/24:2 dalam kitab tafsir al-Qur’an Kementerian Agama, 
tafsir al-Mishbah, atau kitab tafsir lainnya!

2. Bandingkan dan lakukan analisis terhadap tafsir-tafsir tersebut!

Aktivitas  8.5
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Ayat ini berisi larangan mendekati zina karena zina adalah perbuaan 
keji dan jalan yang buruk. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki 
dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga 
persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki atau pun sesama 
perempuan disebut perbuatan zina. Perbuatan tersebut disingkat dengan 
istilah LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Lesbian adalah 
seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan lain. Gay adalah 
seorang pria yang tertarik dengan pria lain atau sering disebut dengan 
homoseksual. Biseksual yaitu seseorang yang tertarik baik kepada pria 
maupun wanita. Sedangkan transgender yaitu orang yang identitas 
gendernya bukan laki-laki dan bukan perempuan atau gendernya berbeda 
dengan dokumen yang ditulis oleh dokter di surat kelahiran Sedangkan 
yang dimaksud perbuatan mendekati zina adalah semua perbuatan yang 
dapat mengakibatkan pelakunya terdorong melakukan zina. 

Di antara contoh perbuatan mendekati zina adalah sebagai berikut

a)  melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh 
aturan norma dan agama;

b)   mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat;

c)   melihat aurat dan mengkhayalkannya;

d)   melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat; dan

e) membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat 
menimbulkan nafsu birahi.

Perbuatan-perbuatan di atas dapat menjerumuskan kedalam 
perbuatan zina. Zina adalah dosa besar yang dapat menghancurkan 
kehidupan pelakunya, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam 
melarang perbuatan setan tersebut. 

Gambar: memilih tontonan yang sehat merupakan usaha 
menghindari perbuatan mendekati zina
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Baca dan hafalkan Q.S. al-Isra’/17:32 secara berpasangan!

Aktivitas  8.6

Memakai pakaian yang tidak menutup aurat juga akan mengun-
dang nafsu syahwat. Sungguh amat disayangkan banyak orang mengum-
bar aurat dengan berpakaian mini dan ketat. Perhatikan Q.S. al-A’raf/7: 27 
dibawah ini:

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan 
sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari 
surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan 
aurat keduanya.”

Ayat  di atas menceritakan peristiwa terbukanya aurat Adam dan 
Hawa. Para  ulama menyimpulkan bahwa pada hakikatnya menutup aurat 
adalah fitrah manusia. Sejak semula, Adam dan Hawa tidak dapat saling 
melihat aurat masing-masing. Hal ini dikarenakan aurat mereka tertutup 
sehingga mereka sendiri pun tidak dapat melihatnya. Kemudian setan 
menggoda Adam dan Hawa agar memakan pohon  terlarang. Akibatnya 
adalah aurat mereka yang semula tertutup menjadi terbuka. Adam dan 
Hawa menyadari bahwa auratnya terbuka sehingga mereka berusaha me-
nutupinya dengan daun-daun surga. Usaha tersebut menunjukkan bahwa 
sejak awal penciptaannya manusia memiliki naluri untuk menutup aurat 
dengan cara berpakaian. Ide untuk membuka aurat adalah ide keliru yang 
bermaksud menjerumuskan manusia supaya ingkar kepada Allah Swt.

g.  Menghafalkan Ayat Q.S al-Isra/17: 32

2)  Q.S. an-Nur/24:2 tentang Larangan Zina

a. Membaca Q.S. an-Nur/24: 2
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b. Mengidentifikasi Tajwid Q.S. an-Nur/24: 2

No Lafazh Hukum 
Bacaan Alasan

1.  al syamsiyah
karena alif lam bertemu 
huruf syamsiyah, yaitu 
za

2.  
qalqalah-
sughra

karena huruf jim 
berharakat sukun

3.  ikhfa’ safawi
karena mim mati 
bertemu ba

4.  mad thabi’i
karena huruf dal 
berharakat kasrah 
diikuti ya sukun

5.  ikhfa’
karena nun mati 
bertemu kaf

6. al qamariyah
karena alif lam bertemu 
huruf ya

7. mad layin
karena ada wawu mati 
didahului oleh fathah

8.
mad wajib 
muttashil

karena ada mad thabi’i 
bertemu hamzah 
dalam satu lafaz

9.
idgham bi-
ghunnah

karena dhumah tanwin 
bertemu mim

10.
mad aridh 
lissukun

karena ada mad thabi’i 
bertemu huruf nun 
berharakat fathah 
terletak pada waqaf 
(berhenti)
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perempuan 
pezina

maka 
deralah 
mereka

seratusderaan tiap-tiap 
seorang dari 

keduanya

dan laki-
laki pezina

dan hari 
akhirat

siksaan/
hukuman 
keduanya

dari orang-
orang yang 

beriman

segolongan dan hendaklah 
menyaksikan

dan janganlah 
kalian 

mengambil

belas 
kasihan

jika kalian 
beriman

kepada 
Allah

dalam agama 
Allah

pada 
keduanya

c. Mengartikan Per Kata Q.S. an-Nur/24: 2

1. Setelah membaca dan mencermati arti per kata di atas, terjemahkan  
Q.S. an Nur/24: 2 dengan cara berpasangan dengan anggota 
kelompok!

2. Untuk menterjemahkan ayat tersebut, gunakanlah al-Qur’an 
terjemah Kementerian Agama RI!

Aktivitas  8.7

d. Menerjemahkan Q.S. an-Nur/24: 2

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari 
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya 
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” 
(Q.S. an-Nur/24: 2)

e. Memahami Asbabunnuzul Q.S. an-Nur/24: 2

Berdasarkan kitab Sahihain melalui riwayat az-Zuhri, dari Ubaidillah 
ibnu Abdullah ibnu Atabah ibnu Mas’ud, dari Abu Hurairah dan 
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Zaid ibnu Khalid al-Juhani tentang kisah dua orang Badui yang datang 
menghadap kepada Rasulullah Saw. Salah seorang mengatakan: ”Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini pernah menjadi pekerja orang 
ini dan ternyata anak laki-lakiku ini berbuat zina dengan istrinya. Maka aku 
tebus anak laki-lakiku ini darinya dengan seratus ekor kambing dan seorang 
budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang yang ‘alim, 
maka mereka mengatakan bahwa anakku dikenai hukuman seratus kali dera 
dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan istri orang ini dikenai hukuman 
rajam.” Maka Rasulullah Saw. menjawab: Demi Tuhan yang jiwaku berada di 
dalam genggaman-Nya, sungguh aku akan melakukan peradilan di antara 
kamu berdua dengan berdasarkan Kitabullah. Budak perempuan dan ternak 
kambingmu dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu dikenai hukuman 
seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun. Sekarang pergilah kamu, 
hai Unais seorang lelaki dari Bani Aslam yang ada di majelis itu kepada istri 
lelaki ini. (Tanyailah dia) jika dia mengaku, maka hukum rajamlah dia. Maka 
Unais berangkat menemui istri lelaki Badui itu dan menanyainya. Akhirnya 
wanita itu mengakui perbuatannya, lalu ia dihukum rajam (dengan dilempari 
batu-batu sebesar genggaman tangan hingga mati).”

Hadis ini merupakan dalil tentang hukuman pengasingan selama satu 
tahun bagi pezina yang belum pernah kawin sesudah menjalani hukuman 
dera sebanyak seratus kali. Jika pelakunya adalah seorang muhsan (yakni 
seorang yang pernah melakukan persetubuhan dalam nikah yang sah, 
sedang ia merdeka, akil dan balig), maka hukumannya adalah dirajam 
dengan batu hingga mati.

f. Menelaah Tafsir Q.S. an-Nur/24: 2

Kandungan Q.S. an-Nur/24: 2 adalah :

1) Pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara 
didera (dicambuk) sebanyak seratus kali.

2) Allah Swt. melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya 
hingga mencegah menjalankan hukum Allah Swt.

1. Bersama kelompok, cari dan salinlah tafsir Q.S. an Nur/24: 2 dalam 
kitab tafsir al-Qur’an Kementerian Agama, tafsir al-Mishbah, atau 
kitab tafsir lainnya!

2. Bandingkan dan lakukan analisa terhadap tafsir-tafsir tersebut!

Aktivitas  8.8
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3) Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang 
beriman.

Zina dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Zina muhshan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau 
perempuan yang sudah pernah menikah. Perhatikan hadis berikut ini :

Artinya : “Telah berkata Umar (khalifah kedua, dalam pidatonya di depan 
umum), “sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan haq  
(benar) dan telah menurunkan Kitab kepadanya. Maka di antara ayat-ayat 
yang diturunkan itu ada ayat “rajam”. Kami telah membaca, menjaga, dan 
menghafal ayat itu. Rasulullah Saw. telah merajam orang berzina, dan kami 
juga telah menjalankan hukum rajam. Saya sesungguhnya amat takut 
dikemudian hari kalau-kalau orang akan mengatakan, ‘Rajam tidak ada 
dalam Kitab Allah.’ Maka dengan itu mereka sesat, meninggalkan kewajiban 
yang telah diturunkan Allah. Maka hukum rajam itu  benar ada dalam 
Kitab Allah atas orang yang berzina, laki-laki dan perempuan, apabila ia 
muhshan, apabila ada saksi atas perbuatan itu, atau dia hamil, atau dia 
mengaku.” (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa’i )

Berdasarkan hadis di atas, hukuman zina muhshan adalah dirajam 
(dilempari batu sederhana) sampai mati. Hukuman rajam ini dilakukan 
jika memenuhi syarat, yaitu ada empat orang saksi.

2) Zina ghairu muhshan, yaitu zina yang dilakukan seorang laki-laki atau 
perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka/gadis. 
Hukuman zina ghairu muhshan adalah didera seratus kali dan diasingkan 
selama satu tahun. Q.S. an-Nur/24:2 adalah penjelasan mengenai 
hukuman pelaku zina ghairu muhshan. Hal ini dipertegas oleh hadis Nabi 
Saw. berikut ini : 
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Artinya : “Dari Zaid bin Khalid Al Juhani mengatakan: “Aku mendengar Nabi 
Saw. menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah 
dengan dera seratus kali dan diasingkan selama setahun.” (H.R. Bukhari)

Tahukah kalian, bagaimana cara mengetahui dan membuktikan seseorang 
telah melakukan perbuatan zina? Ada dua cara untuk mengetahui dan 
membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau 
tidak, yaitu:

1) Dengan menghadirkan empat orang saksi. Syarat saksi-saksi yang 
diperbolehkan dalam kasus perzinaan adalah laki-laki, adil, dan 
memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat 
dengan mata kepala sendiri, serta pelaku melakukan perbuatan zina.

2) Adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku 
yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balig dan berakal. 
Apabila seseorang menarik kembali pengakuannya, maka bisa diteri-
ma, berarti dia tidak terkena hukuman rajam atau didera. 

Dampak buruk pergaulan bebas dan perbuatan zina, antara lain sebagai 
berikut:

1) Menimbulkan berba gai jenis penyakit ke lamin seperti, mi salnya AIDS. 
Penyakit AIDS adalah penyakit mematikan karena menyerang kekeba-
lan tubuh.

2) Pezina akan dihukum berupa dera (cambuk) sebanyak seratus kali atau 
dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera 
kepada pelakunya.

3) Mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan oleh 
masyarakat. Para pezina telah merusak dan mengotori tatanan 

Bersama kelompok, lakukanlah studi analisis tentang pelaksanaan 
hukuman bagi pelaku zina ditinjau dari hukum positif (undang-
undang) yang berlaku di Indonesia. Kemudian bandingkanlah 
dengan ketentuan hukum Islam bagi pelaku zina. 

Aktivitas  8.9
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kehidupan masyarakat, 
sehingga masyarakat 
memberikan hukuman 
sosial kepada mereka.

4) Merusak dan mengaburkan 
hubungan nasab. Keturunan 
yang sah menurut Islam 
adalah anak yang dilahirkan 
dari pernikahan yang sah. 
Sedangkan anak hasil 
perzinaan akan memiliki 
nasab yang tidak jelas.

5) Menghancurkan masa 
depan anak. Anak yang 
lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan 
menghadapi kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah 
yang jelas.

6) Memicu perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan 
kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah 
hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena malu telah berzina.

Baca dan hafalkan Q.S. an-Nur/24: 2 secara berpasangan!

Aktivitas  8.10

Gambar: perzinaan akan menyebabkan menyebarkan 
penyakit mematikan seperti HIV/AIDS 

g.  Hikmah Pengharaman Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina

Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah :

1) Menjaga harga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan;

2) Menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab;

3) Menjagadiri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinaan, seperti 
penyakit kelamin dan HIV/AIDS;

4) Menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, 
seperti pengguguran kandungan, atau bunuh diri karena malu telah 
berzina; dan

5) Memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman 
berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut mendekati zina.

h.   Menghafalkan Ayat Q.S. an-Nur/24: 2
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 Pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan perbuatan keji 

dan kotor, serta termasuk 
salah satu dosa besar. Men-
jauhi pergaulan bebas dan 
perbuatan zina akan men-
datangkan kebahagiaan di 
dunia dan akhi rat. Ingatlah 
bahwa hawa nafsu dan se-
tan senantiasa menggoda 
orang beriman agar terjeru-
mus kedalam perbuatan keji 
dan kotor ini. 

 Apakah kalian memiliki metode yang bagus dan tepat untuk 
me nyadarkan seseorang agar menghindari pergaulan bebas dan 
perbuatan zina?. Rasulullah Saw. memiliki metode yang sangat indah 
untuk menyadarkan seorang pemuda yang datang kepada beliau 
meminta izin untuk berzina. Rasulullah Saw. bertanya kepada pemuda 
tersebut: “Apakah engkau rela jika perzinaan menimpa keluargamu?.“ 
Setiap orang pasti tidak rela jika perzinaan menimpa keluarganya. 

 j.      Cara Menghindari Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina

 Bagaimanakah cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan 
perbuatan zina? Cara-cara efektif yang bisa dilakukan adalah sebagai-
berikut.

1) Berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Dengan berpakaian 
menutup aurat, rapi dan sopan maka kehormatan diri akan terjaga;

2) Memilih teman bergaul yang saleh sebab teman yang saleh akan 
mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan bahaya perbuatan 
maksiat;

3) Menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan 
peluang dan kesempatan untuk berzina. Jika kita sudah berada 
ditempat maksiat, maka akan sulit berpaling dari berbagai macam 
kemaksiatan;

4) Hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina, seperti 
berpacaran, berdua ditempat sepi, berciuman, berpelukan dengan 
lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung 
pornografi atau membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur 
yang menimbulkan nafsu birahi. Jika seseorang mendekati perilaku 

Gambar: “ Apakah engkau rela jika perzinaan 
menimpa keluargamu?.“

i.   Menerapkan Perilaku Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina
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yang menjurus kepada zina peluang melakukan perzinaan akan semakin 
besar;

5) Mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, seperti membaca buku 
keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja 
masjid. Waktu yang kosong tanpa kegiatan positif akan menyebabkan 
seseorang terbawa oleh khayalan, angan-angan kosong dan tergoda 
oleh hawa nafsu; dan

6) Memperbanyak mengingat Allah Swt. dengan berzikir, membaca al-
Qur’an, serta mohon perlindungan dari Allah Swt. supaya dijauhkan dari 
bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina.

Setelah mengkaji materi tentang“Menjaga Kehormatan Diri dengan Menjauhi 
Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina”, diharapkan peserta didik dapat mener-
apkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut: 

No. Butir Sikap Nilai Karakter

1 Cermat dalam  memilih teman bergaul bersahabat

2
Berusaha memakai pakaian yang  menutup 
aurat saat keluar rumah

tanggung jawab

3
Mengisi waktu dengan kegiatan ibadah guna 
menghindari perbuatan maksiat

religius

4
Selektif memilih tayangan televisi atau bahan 
bacaan

gemar membaca

5 Berusaha menjauhi tempat-tempat maksiat peduli sosial

Gambar: :  menghadiri majelis ta’lim adalah perbuatan mulia, dan 
menghindarkan diri dari pergaulan bebas
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1. Q.S. al-Isra’/17: 32 ini berisi larangan Allah Swt. mendekati perbuatan 
zina, karena termasuk perbuatan keji dan jalan yang buruk.

2. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki 
ikatan perkawinan yang sah sedangkan yang dimaksud perbuatan 
mendekati zina adalah semua perbuatan yang dapat mengakibatkan 
pelakunya terdorong melakukan zina.

3. Pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma 
dan agama.

4. Q.S. an Nur/24: 2 menyatakan bahwa pelaku zina, baik laki-laki maupun 
perempuan dihukum dengan cara didera (dicambuk) sebanyak seratus 
kali.

5. Zina dibagi menjadi dua kategori, yaitu: zina muhshan dan ghairu 
muhshan. Pelaku zina muhshan dihukum rajam (dilempari batu 
sederhana) sampai mati. Hukuman zina ghairu muhshan adalah didera 
seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

1. Penilaian Sikap

a. Lakukan tugas rutin kalian, baik yang terkait dengan ibadah mahdah 
(ritual), seperti salat, puasa sunah, membaca al-Qur’an maupun 
ibadah sosial seperti membantu teman, kerja bakti dan lain-lain 
dengan dengan ikhlas dan senang hati, begitu juga perilaku yang 
terkait dengan materi “Menjaga Kehormatan Diri dengan Menjauhi 
Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina”, kemudian catat semua yang 
kalian lakukan di buku catatanmu!
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No Pernyataan
Jawaban

Alasan
S Rg Ts

1 Dengan ajaran tentang 
menjauhi pergaulan bebas, 
menumbuhkan kesadaran 
dalam diri saya untuk selalu 
menjaga diri dalam pergaulan 
de ngan lawan jenis.

2 Setelah memahami materi 
menjauhi pergaulan pebas 
dan perbuatan zina, mendidik 
diri saya untuk senantiasa 
menu tup aurat ketika bertemu 
dengan bukan mahram. 

3 Saya berusaha dengan 
sungguh-sungguh lebih 
mendekatkan diri pada Allah 
Swt. agar tidak terjerumus 
kepada perbuatan maksiat. 

4 Saya berkomitmen untuk tidak 
melakukan perbuatan yang 
mengarah pada perbuatan 
yang mendekati zina.

5 Saya memohon kepada Allah 
Swt. agar diberi kekuatan 
untuk tidak terjerumus pada 
perbuatan maksiat.

 S: setuju Rg:ragu-ragu TS: tidak setuju

2. Penilaian Pengetahuan

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada jawaban 
yang paling tepat !

1. Membaca al-Qur’an harus benar, baik dari segi makharijul huruf atau 
kaidah tajwid. Lafazh                                      mengandung bacaan secara 
berturut-turut yaitu mad.... 

A. thabi’i, mad wajib muttashil, mad iwadh

B. wajib muttashil, mad jaiz munfashil, mad thabi’i

b. Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut !
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C. wajib muttashil, mad thabi’Idan mad aridh lisukun

D. wajib muttashil, mad thabi’i dan mad iwadh

E. jaiz munfashil, mad iwadh, dan mad thabi’i

2. Untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an perlu memahami arti kata per 
kata. Potongan ayat berikut ini                                     mengandung arti 
dan janganlah kalian ....

A. mendekati zina

B. melakukan perbuatan zina

C. mendekati tempat maksiyat

D. melakukan pergaulan bebas

E. melakukan perbuatan keji

3. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam memiliki 
batasan, tentunya adanya aturan tersebut  mengandung hikmah untuk 
kemaslahatan umat manusia. Seperti yang dimaksud potongan ayat 
berikut ini                                                              adalah ....

A. zina merupakan perbuatan setan yang harus dijauhi

B. zinaa dalah perbuatan keji dan jalan yang buruk

C. Allah Swt. melarang mendekati tempat maksiat

D. pelaku zina pasti akan dimasukkan keneraka

E. pelaku zina dihukum rajam sampai mati

4. Perhatikan tabel lafaz dan hukum tajwid berikut ini!

No Lafadz Ayat No Hukum Tajwid

(1)  (a) qalqalah

(2)  (b) al qamariyah

(3)  (c) izhar halqi
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No Lafadz Ayat No Hukum Tajwid

(4)  (d) ikhfa haqiqi

(5)  (e) al syamsiyah

Berdasarkan tabel tersebut, pasangan lafaz atau kalimat dan hukum tajwid 
yang benar adalah….

A. (1)=(a), (2)=(b), dan (3)=(c)

B. (1)=(b), (2)=(c), dan (3)=(e)

C. (1)=(c), (3)=(a), dan (4)=(e)

D. (1)=(c), (3)=(b), dan (4)=(d)

E. (1)=(d), (3)=(b), dan (4)=(a)

5. Perhatikanlah pernyataan berikut ini!

(1)   melihat tayangan media yang mengandung pornografi

(2)  mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat

(3)  mengikuti kegiatan dalam rangka solidaritas kemanusiaan

(4)  menonton film di bioskop bersama kedua orang tua

(5)  bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan 

Pernyataan yang termasuk perbuatan mendekati zina ditandai nomor ....

A. (1), (2) dan (3)

B. (1), (3) dan (4)

C. (1), (2) dan (5)

D. (2), (3) dan (4)

E. (2), (4) dan (5)

6. Perhatikanlah penggalan ayat di bawah ini!

Ayat tersebut menyatakan bahwa pezina laki-laki dan pezina perempuan 
dihukum dengan cara ....
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A. didera seratus kali

B. dirajam sampai mati

C. didera seratus satu kali

D. dirajam dengan batu kecil

E. didera dan dirajam sampai mati

7. Efek jera merupakan salah satu prinsip dalam ajaran Islam terhadap 
pelaksanaan sangsi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. 
Perhatikan penggalan dari Q.S. an Nur/24: 2 yang berbunyi:

Maksud dari ayat tersebut adalah ....

A. orang beriman dilarang berbelas kasihan kepada pelaku zina

B. Allah Swt. mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang mau bertaubat

C. zina dibagi dua kategori, yaitu zina muhshan dan zina ghairu 
muhshan

D. pelaksanaan hukuman zina disaksikan sebagian orang beriman

E. pelaku zina laki-laki atau perempuan dihukum rajam sampai mati

8. A merupakan seorang laki-laki yang telah memiliki dua orang putra 
yang sering pergi ke tempat pelacuran. C dan D seorang gadis dan 
jejaka melangsungkan pernikahan dikarenakan C sudah berbadan dua. 
B seorang ibu muda yang melakukan perselingkuhan dengan teman 
sekantornya. Sementara U seorang duda melangsungkan pernikahannya 
dengan V yang sudah menjanda selama 5 tahun. Dari cerita di atas yang 
sudah melakukan zina muhshan adalah ....

A. A dan B

B. C dan D

C. A dan U

D. B  dan C

E. U dan V

9. Pergaulan bebas dan perbuatan zina akan berdampak buruk bagi 
kehidupan. Berikut ini yang bukan merupakan dampak buruk dari 
pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah ….
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A. pergaulan bebas dan perbuatan zina merupakan dosa besar

B. pergaulan bebas akan meningkatkan penjualan pakaian wanita

C. Rasulullah Saw. melaknat pelaku zina laki-laki dan perempuan

D. pelaku zina lebih rentan mendapatkan berbagai penyakit kelamin

E. perzinaan akan menjadikan pelakunya sengsara dunia sampai akhirat

10. Pergaulan bebas dan perbuatan zina dapat memicu perbuatan dosa lain 
yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan di bawah 
ini yang bukan termasuk pemicu dari perbuatan dosa lainnya terkait 
dengan perbuatan zina, yaitu ....

A. membunuh anak hasil zina

B. melakukan aborsi atas kandungannya

C. membunuh wanita hamil hasil perzinaan

D. iri dan dengki yang kerap muncul dalam diri

E. bunuh diri karena adanya rasa malu

 

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini !

1. Apa yang Anda ketahui dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina? 
Uraikan dengan singkat!

2. Apa yang Anda harus lakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan 
perbuatan zina! Jelaskan!

3. Dampak buruk akibat dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sudah 
terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Coba Anda identifikasi akibat dari 
pergaulan bebas tersebut yang Anda amati selama ini.

4. Seorang laki-laki dan perempuan dalam bergaul dibatasi oleh rambu-
rambu dalam ajaran Islam. Mengapa dan jelaskan hikmah pengharaman 
pergaulan bebas dan perbuatan zina!

5. Jelaskan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian 
(fahisyah) yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk (sa’a sabila) 
sesuai pesan Q.S. al-Isra’/17:32 dan  Q.S. an-Nur/24: 2!
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3. Penilaian Keterampilan

Bacalah dan hafalkan ayat-ayat berikut ini ! 

Baca dan hafalkan Q.S. al-Isra’/17: 32 dan Q.S. an Nur/24: 2 secara individu    
sesuai dengan petunjuk guru! 

Aktivitas  8.11


