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A.   INFoGRAFIS



175KELAS XII  SMA/SMK

Gambar 6.1 Dua orang remaja  
minta nasehat ke guru

Gambar  6.2 Seseorang sedang 
berbuat baik 

Gambar  6.3  Sedang mendoakan 
temannya yang tertimpa 

musibah

B.   TADABuR

 Aktivitas Peserta Didik:
Amatilah gambar di bawah ini! Lalu tulislah pesan-pesan moral atau 
komentar yang terkait dengan tema “Terbiasa Saling Menasehati dan 
Berbuat Baik (ihsan)”!

Aktivitas 6.1

 Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 6.1
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 Egois dan Kepala Batu Tak Ada untungnya

Watak dan pembawaan orang pasti berbeda-beda. Ada orang yang 
berwatak keras dan ada orang yang berwatak lembut. Semua 
diciptakan Allah Swt. agar masing-masing dapat melengkapi dan 

menyempurnakan. Kita bisa bayangkan seandainya satu  keluarga berwatak 
lembut semua tentunya  keluarga tersebut menjadi kurang terdapat disiplin. 
Begitu pula seandainya satu  keluarga berwatak keras semua jadinya  keluarga 
tersebut mudah terjangkit stress. Allah Maha Adil telah menciptakan watak 
dan bawaan manusia berbeda yang satu dengan yang lainnya.

Kita sering salah persepsi bahwa watak keras sama dengan egois atau 
keras kepala, padahal penerapannya berbeda. Seseorang yang memiliki 
watak keras kecenderungannya tegas dan lugas serta tidak mudah patah 
semangat. Sementara itu seseorang yang egois dan keras kepala memiliki 
kecenderungan tidak mau menerima pendapat dan masukan dari pihak 
lain. Jadi, yang kita dihindari adalah sikap egois dan keras kepala, bukan sifat 
orang yang berwatak keras.

Sikap egois dan keras kepala seseorang mudah ditandai dengan 
kedapataan tidak pernah mau tahu perasaan orang lain. Di pikirannya hanya 
ada kalimat “aku dan aku” serta apa yang diinginkan harus tercapai dengan 
cara apapun. Dalam  kehidupan bermasyarakat, sikap egois dan keras kepala 
jangan dipelihara sebab manusia merupakan makhluk sosial yang selalu 
membutuhkan orang lain yang dapat saling menasehati dan memberikan 
masukan. 

Itu sebabnya Islam menjelaskan kebalikan ciri-ciri manusia yang 
merugi dalam Q.S. al-‘Ashr yaitu manusia yang mau saling menasehati. 
Dengan kata lain hubungan sosial di antara sesama manusia akan berjalan 
dengan baik dan harmonis menurut ajaran Islam jika sesama manusia 
selalu saling menasehati, saling membantu dan saling menjaga hubungan 
persaudaraan. Setiap orang pada dasarnya ingin dihormati dan diperlakukan 
secara baik. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha saling menasehati 
dalam kebaikan dan menjaga keharmonisan hubungan dengan orang lain.   

 Aktivitas Peserta Didik:
Cermati uraian berikut ini!  Kemudian berikan tanggapan kalian!

Aktivitas 6.2

 Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 6.2
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C.   WAWASAN ISLAMI

1.  Membaca Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83
Ayat–ayat berikut ini berisi pesan-pesan mulia tentang nasehat 

(maw’idhah), pesan yang berkesan (waşiyat), dan bertutur kata bijak 
(qaul ihsan). Bacalah berulang-ulang ayat-ayat di bawah ini dengan tartil 
sehingga lancar!

 Aktivitas Peserta Didik:
1. Membentuk kelompok berdasarkan kemampuan membaca  al-Qur’an, 

yakni mahir, sedang, dan kurang.
2. Kelompok mahir menjadi pembimbing kelompok sedang dan kurang.

Aktivitas 6.3

a.  Q.S. Luqman/31: 13-14

ْرَك   الّشِ
َّ

ۗ ِان ِ
ّٰ

ْشِرْك ِبالل
ُ
ا ت

َ
ٰمُن ِلاْبِنٖه َوُهَو َيِعُظٗه ٰيُبَنيَّ ل

ْ
ق

ُ
 ل

َ
ال

َ
َوِاْذ ق

ى 
ٰ
ٗه َوْهًنا َعل مُّ

ُ
ْتُه ا

َ
 ِبَوالَِدْيِهۚ َحَمل

َ
َسان

ْ
ِان

ْ
ْيَنا ال ٌم َعِظْيٌم 13 َوَوصَّ

ْ
ُظل

َ
ل

َمِصْيُر١٤
ْ
يَّ ال

َ
ْر ِلْي َوِلَوالَِدْيَكۗ ِال

ُ
ِن اْشك

َ
ٗه ِفْي َعاَمْيِن ا

ُ
ِفَصال َوْهٍن وَّ

b.  Q.S. al-Baqarah/2: 83 

َوالَِديِْن 
ْ
َوِبال  َ

ّٰ
ا الل

َّ
 ِال

َ
َتْعُبُدْون ا 

َ
ل  

َ
ِاْسَراِۤءْيل َبِنْيٓ  ِمْيَثاَق  َنا 

ْ
َخذ

َ
َوِاْذ ا

ُحْسًنا  اِس  ِللنَّ ْوا 
ُ
ْول

ُ
َوق َمٰسِكْيِن 

ْ
َوال َيٰتٰ�ى 

ْ
َوال ْربٰى 

ُ
ق

ْ
ال ِذ  وَّ ِاْحَساًنا 

ْنُتْم 
َ
ْم َوا

ُ
ْنك ا ّمِ

ً
ِلْيل

َ
ا ق

َّ
ْيُتْم ِال

َّ
مَّ َتَول

ُ
وَةۗ  ث

ٰ
ُتوا الزَّك

ٰ
وَة َوا

ٰ
ل ِقْيُموا الصَّ

َ
ا وَّ

٨٣  
َ

ْعِرُضْون مُّ
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2.  Mengidentifikasi Tajwid Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-
Baqarah/2: 83

a.  Contoh ulasan tajwid Q.S. Luqman/31: 13-14

No Lafazh Hukum Bacaan Alasan

1. ِلاْبِنٖه َوُهَو mad shilah qasirah
karena sesudah 
dhamir hi  bertemu 
selain alif 

2. mad shilah qasirah َيِعُظٗه ٰيُبَنيَّ
karena sesudah 
dhamir hi  bertemu 
selain alif

3. ٌم َعِظْيٌم
ْ
ُظل

َ
ل idhar halqi

karena tanwin 
dhommah   bertemu 
ain 

4. َمِصْيُر
ْ
ال mad ‘aridl lissukun

karena mad tabi’i 
dibaca waqaf

b.  Contoh ulasan tajwid Q.S. al-Baqarah/2: 83

No Lafazh 
Hukum 
Bacaan 

Alasan

1. øَنا
ْ

َخذ
َ
qalqalah َوِاْذ ا

karena huruf jim berharakat 
sukun 

2.
ِذى  ِاْحَساًنا وَّ

ْربٰى
ُ
ق

ْ
ال

idghom 
bighunnah

karena huruf mim berharakat 
dhummah tanwin 

bertemu wawu  

3.
َ

ِاْسَراِۤءْيل
 mad wajib 
muttasil

karena mad tabi’i  diikuti 
hamzah

4. اِس ِللنَّ
ghunnah

dan mat tabi’i

karena nun tasydid dan 
sebelum alif ada fathah

5. ْنُتْم
َ
َوا ikhfa’

karena ada nun mati bertemu 
ta’

6. ْم 
ُ
ْنك ا ّمِ

ً
ِلْيل

َ
 ق

idghom 
bighunnah

karena huruf lam alif 
berharakat fathah tanwin 
bertemu mim  
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 Aktivitas Peserta Didik:
1. Setelah mencermati contoh ulasan tajwid di atas, secara individu peserta 

didik mengidentifi kasi seluruh hukum bacaan tajwid di dalamnya. 
2. Peserta didik mengumpulkan hasil kerja kepada guru.

Aktivitas 6.4

 Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 6.4

3. Mengartikan Per Kata Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 
83

a. Arti Per Kata Q.S. Luqman/31: 13-14

Lafal Arti Lafal Arti

ِاْذ ketika Ïِۚبَوالَِدْيِه kepada kedua 
orang  tuanya

ِلاْبِنٖه kepada anak 
(laki-laki)nya çٗه مُّ

ُ
ْتُه ا

َ
 ibunya َحَمل

mengandungnya

َيِعُظٗه menasehatinya ى َوْهٍن
ٰ
َوْهًنا َعل lemah yang 

bertambah

ٰيُبَنيَّ wahai anakku ٗه
ُ
ِفَصال menyapihnya

ِ
ّٰ

ْشِرْك ِبالل
ُ
ا ت

َ
ل jangan kamu 

sekutukan 
Allah

َعاَمْيِن dua tahun

ْرَك  kemusyrikan الّشِ
(syirik) ْر ِلْي

ُ
ِن اْشك

َ
ا bersyukurlah 

kepada-Ku

ٌم َعِظْيٌم
ْ
ُظل

َ
ل benar-benar 

kezaliman 
yang besar

ِلَوالَِدْيكَۗ kepada kedua 
orangtuamu

ْيَنا َوَوصَّ dan Kami telah 
mewasiatkan َمِصْيُر

ْ
ال tempat kembali
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b. Arti Per Kata Q.S. al-Baqarah/2: 83

Lafal Arti Lafal Arti

ِاْذ ketika َمٰسِكْيِن
ْ
َال orang-orang 

miskin

َنا
ْ

َخذ
َ
ا Kami 

mengambil ْوا
ُ
ْول

ُ
ق bertutur katalah

ِمْيَثاَق janji اِس ِللنَّ kepada manusia

َ
ا َتْعُبُدْون

َ
ل janganlah 

kalian 
menyembah

ُحْسًنا kebaikan/ yang 
baik

ا
َّ
ِال kecuali وَة

ٰ
ل ِقْيُموا الصَّ

َ
ا dirikan shalat

َوالَِديِْن
ْ
ِبال dengan/

kepada kedua 
orangtua

وَةۗ
ٰ
ُتوا الزَّك

ٰ
  َوا

dan tunaikan 
zakat

ِاْحَساًنا berbuat baik ْيُتْم
َّ
َتَول kalian berpaling

ْربٰى
ُ
ق

ْ
ِذى ال kerabat ْم

ُ
ْنك ا ّمِ

ً
ِلْيل

َ
ق sebagian kecil 

dari kalian

َيٰتٰ�ى
ْ
ال anak-anak 

yatim
َ

ْعِرُضْون مُّ para 
pembangkang

 Aktivitas Peserta Didik:
Setelah mencermati arti kata per kata di atas, peserta didik berlatih untuk 
menterjemahkan ayat secara utuh dengan cara berpasangan dengan anggota 
kelompoknya. 

Aktivitas 6.5

Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 6.5
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4. Menerjemahkan Ayat Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83
a.   Menerjemahkan ayat Q.S. Luqman/31: 13-14 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika 
dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar.” dan kami perintahkan 
kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; 
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepada-Ku 
dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKulah kembalimu. 
(Q.S. Luqman/31:13-14)

b.  Menerjemahkan Ayat Q.S. al-Baqarah/2: 83
 “Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji dari Bani Israuk, 

“Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada 
kedua orang tua, kerabat, amak-anak yatim, dan orang-orang miskin. 
Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat 
dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpling (mengingkari), 
kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) 
pembangkang. (Q.S. al-Baqarah/2: 83)

5. Memahami Asbabunnuzul Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-
Baqarah/2: 83
a.  Asbabunnuzul Q.S. Luqman/31: 13-14

Siapa umat Islam yang tidak tahu seorang pria bernama 
Luqman? Pastinya semua umat Islam tahu. Ya, Luqman adalah seorang 
pria yang namanya diabadikan oleh Allah dalam al-Qur’an. Tepatnya 
dalam surat ke 31, Surat Luqman. Banyak ulama yang meriwayatkan 
tentang dirinya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dia 
seorang nabi (tetapi bukan rasul), sehingga memanggilnya dengan 
Luqman a.s. (‘alaihissalam). Namun, ada juga yang mengatakan 
bahwa Luqman adalah seorang penggembala, yang Allah karuniakan 
kepadanya akhlaq dan kebaikan hati sehingga namanya harum dalam 
al-Qur’an. Pendapat yang paling banyak diterima adalah yang kedua, 
yaitu Luqman adalah seorang manusia dapata, bukan nabi atau rasul, 
tetapi memiliki hati dan akhlaq yang baik.

Diriwayatkan, Luqman adalah seorang penggembala yang 
hidup selama 1000 tahun. Sehingga konon dia masih menjumpai 
masa di mana Nabi Daud a.s. berkuasa. Luqman sendiri diriwayatkan 
masih sedarah dengan Nabi Ayub a.s. dari keturunan Nabi Ibrahim 
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a.s. Wallahu’alam bisshawab. Siapa pun Luqman, kita percaya bahwa 
ketika Allah mengharumkan nama dan nasehatnya dalam al-Qur’an,  
dia adalah seorang alim yang akhlaknya sungguh baik dan luar biasa.

Suatu hari, Luqman beserta anak lelakinya dalam perjalanan 
menuju ke kota. Luqman menaiki keledainya, sedang si anak berjalan 
di sebelahnya. Orang-orang memperbincangkannya, bagaimana 
bisa seorang ayah tega naik keledai, sedangkan anaknya dibiarkan 
berjalan. Lalu setelah mendengarnya, Luqman turun dan menaikkan 
anaknya ke keledai, sedangkan dia berjalan di sebelahnya.

Namun, orang-orang yang melihat kembali memperbincangkan 
mereka, bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya 
yang telah renta berjalan, sedangkan dia naik keledainya. Lalu, setelah 
mendengarnya, Luqman ikut naik ke atas keledai bersama anaknya, 
namun lagi-lagi orang memperbincangkan mereka.

Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang 
tega menaiki keledai kecil sekaligus, kasihan sekali keledainya. Luqman 
yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya 
turun dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun, lagi-lagi 
orang kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana ada seorang 
ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan 
mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Luqman kemudian diam 
saja sampai di kota.

Sesampainya di kota, Luqman mendudukkan anak lelakinya dan 
memberinya nasehat. Bahwasanya, apapun perkataan manusia adalah 
perkataan semata. Kita tak perlu memusingkan apa perkataan mereka, 
karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Di antara nasehat yang 
disampaikan Luqman kepada putranya adalah (a) jangan sekali-kali 
menyekutukan Allah sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar 
yang tak terampuni; (b) bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua 
orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap 
anak manusia. 

b.  Asbabun-Nuzul Q.S. al-Baqarah/2: 83
Ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasy dan 

para pendeta. Ketika mereka mendengar ayat al-Qur’an ini dibaca 
di hadapan mereka, melelehlah air mata mereka karena yakin dan 
percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun 
sebagai ketegasan, bahwa di antara ahli kitab (Bani Israil) ada juga 
yang beriman kepada Allah Swt. dan apa yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad Saw. Sekalipun jumlahnya sangat sedikit.
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Allah mengingatkan kepada Bani Israil mengenai beberapa 
perkara yang telah diperintahkan semenjak nenek moyang mereka, 
yaitu: ‘tidak menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu 
bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, 
serta berkata-kata yang baik kepada manusia, mendirikan shalat 
dan menunaikan zakat. Allah Swt mengambil janji dari mereka 
untuk mengerjakan perintah tersebut. Namun, kebanyakan mereka 
berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja, sedangkan 
mereka mengetahui dan mengingatnya. Hanya segelintir Bani Israil 
yang memenuhi janji Allah Swt.

6.   Menelaah Tafsir Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83
Antara Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 83 terdapat 

hubungan sebagai berikut: Pertama, ajaran tauhid dan kesalehan pribadi 
dan sosial pada dasarnya sudah diajarkan sebelum Islam diturunkan 
kepada Nabi Muhammad Saw. Semenjak generasi awal Bani Israil yang 
termasuk di dalamnya Luqman (sebab beliau sedarah dengan Nabi Ayub 
dan hidup sejaman dengan Nabi Dawud), Allah sudah mengikat janji 
mereka untuk bertauhid dan menjadi orang-orang yang saleh. Kedua, 
untuk menjaga kelangsungan ajaran tauhid dan kesalehan sebagai 
bentuk janji-janji bani Israil kepada Allah terdapat tradisi transformasi 
yang disebut: Mau’idhah (nasehat), wasiat, dan qaul ihsan (berkata baik 
dan bijak). Akan tetapi, tradisi ini hanya sedikit yang mempertahankannya, 
antara lain, keluarga Luqman dan keluarga Nabi Ya’qub, sehingga 
menyebabkan sedikit dari bani Israil yang mengamalkan ajaran tauhid 
dan kesalehan.

Pada umumnya bani Israil dikenal egois dan keras kepala karena 
sikap mereka itu bertolak belakang dengan sikap orang yang bertauhid 
dan saleh pribadi maupun sosialnya. Mereka mengaku-aku sebagai 
bangsa yang paling baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain 
di dunia. Mereka juga dikenal ambisius untuk mewujudkan segala apa 
yang diinginkannya tanpa mengindahkan kepentingan pihak lain. Hanya 
sosok seperti Lukmanlah yang mempunyai ketegasan, bukan egois dan 
keras kepala, sekalipun orang lain menggunjingnya, sebab keputusannya 
didasari oleh prinsip tauhid dan berlatih menjadi pribadi yang saleh.

Allah Swt. menyebut kisah Luqman dengan anaknya serta 
pengambilan sumpah bani Israil yang mereka langgar sendiri memiliki 
maksud agar umat Islam mengambil contoh yang baik dari apa yang 
dilakukan oleh Lukman dan kelompok kecil bani Israil dan Ahli Kitab yang 
benar-benar beriman. Sebaliknya umat Islam jangan meniru sikap buruk 
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mayoritas bani Israil yang egois serta keras kepala yang menolak nasehat, 
wasiat, dan ujaran kebajikan dari orang lain. 

 Aktivitas Peserta Didik:
Bersama kelompok, carilah tafsir Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-Baqarah/2: 
83 dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir al-Maraghi, tafsir Jalalain,  tafsir Ibnu 
Katsir atau kitab tafsir lainnya.

Aktivitas 6.6

Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 6.6

a.   Tafsir Q.S. Luqman/31: 13-14
Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa hendaknya kita 

saling menasihati. Apabila di antara kita ada yang lengah dan akan 
berbuat kemaksiatan atau kejahatan atau pun kemusyrikan atau yang 
lainnya, kita berkewajiban mengingatkannya.

Dalam hadis ditegaskan, jika kita melihat suatu kemungkaran 
maka kita diperintahkan untuk mengingatkannya dengan tangan 
atau kekuasaaan, jika tidak mampu, maka dengan menggunakan 
lisan, dan jika dengan lisan juga tidak mampu, hendaknya dengan 
mendoakannya agar tidak jadi melakukan kemaksiatan atau 
kemungkaran. Nah, baca dan pahamilah hadis berikut ini!

ِبِلَساِنِه
َ
ْم يَْسَتِطْع ف

َ
 ل

ْ
ِان

َ
ْرُه ِبَيِدِه ف ُيَغّيِ

ْ
ل
َ
ًرا ف

َ
ْم ُمْنك

ُ
ى ِمْنك

َ
 َمْن َرا

لِاْيَماِن)َرَواُه ُُمْسِلٌم(
ْ
 ا

ُ
ْضَعف

َ
ِبِه َوَذاِلَك ا

ْ
ل

َ
ِبق

َ
ْم يَْسَتِطع ف

َ
 ل

ْ
ِان

َ
ف

Artinya :
Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia 

mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya), apabila tidak 
mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan 
hatinya, dan itulah iman yang paling lemah. (HR. Muslim)

b.  Tafsir Q.S. al-Baqarah/2: 83
Ayat tersebut menegaskan bahwa kita sebagai orang yang 

beriman hendaknya senantiasa selalu berbuat baik kepada kedua 
orang tua, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, dan kepada 
orang-orang miskin. Berkata yang baik, mengerjakan shalat, dan 
menunaikan zakat.
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Sebagai orang yang beriman kita hendaknya selalu berkata baik 
terhadap siapa saja, dan kapan saja. Seandainya tidak dapat berkata 
yang baik, kita dianjurkan supaya diam saja. Hal ini dijelaskan dalam 
hadis sebagai berikut.

 ُيْؤِمُن
َ

ان
َ
اُيْؤِذَجاَرُه َوَمْن ك

َ
ل

َ
ِخِرف

َ
ا

ْ
َيْوِم ال

ْ
ِ َوال

َّ
 ُيْؤِمُن ِبالل

َ
ن

َ
 َمْن كا

ان(
َ

ْيخ ْوِلَيْصُمْت )َرَواُه الشَّ
َ
 َخْيًرا ا

ْ
ل

ُ
َيق

ْ
ل
َ
ِخِرف

َ
ا

ْ
َيْوِم ال

ْ
ِ َوال

َّ
ِبالل

Artinya : 
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka 

janganlah menyakiti tetangganya, dan barang siapa beriman kepada 
Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik, kalau tidak dapat 
berkata yang baik, hendaklah diam saja. (H.R.al-Bukhari dan Muslim)

Manusia senantiasa memiliki kekuatan, ambisi, peluang dan 
kesempatan serta pilihan untuk berbuat jahat atau pun berbuat baik. 
Perbuatan baik telah dirumuskan oleh moralitas, adat, hukum dan 
agama serta sejarah kehidupan manusia.

Manusia tinggal menggalinya kembali dengan segenap potensi 
pemikiran dan kehendak yang ada. Perbuatan baik selamanya tidak 
akan pernah menimbulkan kerugian bagi manusia. Justru seluruh 
manusia berada dalam kerugian, kecuali yang beriman, beramal salih, 
benar, sabar dan selalu saling menasihati. Artinya, tanpa perbuatan 
baik, manusia akan merugi. Apabila kita membiasakan diri untuk 
bebuat kebaikan dan kebenaran, diri kita akan diikatkan dengan 
keuntungan dan keberkahan.

Allah Swt. dan hamba-hamba-Nya yang bertakwa senantiasa 
menghargai dan mendukung setiap perbuatan yang baik. Kebaikan 
itu adalah berupa keimanan kepada Allah Swt. dan amal salih yang 
keluar dari ilmu, hati yang ikhlas dan berorientasi lillahi ta’ala, yang 
dimaksud dengan ilmu adalah teladan Rasulullah Saw.

Banyak prinsip dan cara untuk menjadi orang yang baik dan 
selalu terlibat dalam kebaikan. Mulai hari ini, ingatlah bahwa diri kita 
masih jelek dan buruk akan segala sesuatunya yang membutuhkan 
perbaikan demi perbaikan. Jangan memandang bahwa diri kita telah 
baik. Sebaliknya, selalu pandanglah bahwa diri kita penuh dengan 
keburukan, apalagi saat kita menghadap Allah Swt. di waktu salat.
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Berhubungan dengan hal tersebut, kita harus punya suatu 
komitmen untuk cinta dan suka dengan kebaikan dan kebenaran. 
Sekecil apa pun kebaikan yang ada pada sesuatu dan seseorang 
hendaklah kita mengapresiasinya dengan positif. Jangan suka 
menghina, mencela, mencaci atau meperolok serta memuji. Selalu 
lihatlah sisi kebaikan dan keutamaan pada sesuatu atau seseorang. 
Mustahil seseorang itu tidak memiliki kemuliaan dan keutamaan 
dalam hidupnya.

Jika Anda ingin menjadi orang yang baik, pertama niatkan 
dalam hati anda bahwa Anda ingin sekali menjadi orang yang baik 
di mata Allah Swt. Kedua, dekatilah orang-orang yang telah dikenal 
baik, jika anda dapat mendekatinya. Dan dapatkanlah diri anda untuk 
itu. Ketiga, galilah ilmu di mana saja dan kapan saja serta dari siapa 
saja untuk menemukan ilmu tentang perbuatan mulia dan baik. Satu 
persona manusia minimal dia punya satu sisi kebaikan yang utama 
yang tidak dimiliki oleh persona lainnya. Keempat, dapatkanlah 
perbuatan baik itu dan tinggalkanlah apa yang masih tersisa dari diri 
anda dalam hal yang buruknya. Kelima, jangan malas dan jangan pula 
bosan untuk menjadi orang yang baik.

Berbuat baik itu tidak hanya bebuat kepada sesama saja, akan 
tetapi juga berbuat baik terhadap makhluk lain. Bahkan, dalam 
membunuh pun harus dengan cara yang baik, tidak semena-mena, 
juga menyembelih binatang pun kita diperintahkan dengan cara 
yang baik pula. Misalnya dengan menggunakan pisau atau pedang 
yang tajam. Nah baca dan pahamilah hadis di bawah ini!

ْحِسُنْوا
َ
ا
َ
ف ُتْم 

ْ
َتل

َ
ِاَذاق

َ
ف َشْيٍئ   ِ

ّ
ل

ُ
ك ى 

َ
َعل  

َ
َسان

ْ
ِان

ْ
ال َب 

َ
ت
َ
َ ك َّ

الل  
َّ

 ِان

َرَتُه
ْ
َشف ْم 

ُ
َحُدك

َ
ا ُيِحدُّ 

ْ
َول َتُه  حَ

ْ
ب

َّ
الذ ْحِسُنْوا 

َ
ا
َ
ف ُتْم  حْ

َ
َوِاَذاَذب  

َ
ة

َ
ِقْتل

ْ
 ال

َيرِْح َذِبْيَحَتُه )َرَواُه ُمْسِلٌم(
ْ
َول

Artinya :
Bahwasanya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala 

sesuatu, apabila kamu membunuh binatang hendaklah membunuhnya 
dengan baik, dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara 
yang baik, hendak seseorang di antara kamu menajamkan pisaunya 
dan cepatkanlah memtikan sebelihannya. (H.R. Muslim)
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7.  Menghafalkan Ayat Q.S. /Luqman/31: 13-14  dan  Q.S. al-Baqarah/2: 83

 Aktivitas Peserta Didik:
Peserta didik berlatih menghafalkan Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. al-
Baqarah/2: 83 secara berpasangan.

Aktivitas 6.7Aktivitas 6.7

8.  Perilaku saling Menasehati dan Berbuat Baik dalam Kehidupan
Agama Islam mengajarkan supaya pemeluknya saling menasehati 

dan berbuat baik terhadap siapa saja. Bahkan kepada makhluk lain pun 
harus berbuat baik karena saling menasihati dan berbuat baik itu banyak 
manfaat dan hikmahnya. Di antara manfaat dan hikmat disyariatkan 
saling menasihati dalam kebaikan itu adalah sebagai berikut.
1.  Mempererat hubungan antara sesama

Nasihat menasihat antara sesama itu dapat menumbuhkan rasa 
kebersamaan sehingga dapat mempererat hubungan antara satu 
dengan yang lainnya.

2.  Tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya.
Orang yang saling menasihat dalam kebaikan itu tidak akan rugi 

dalam hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam Surah al-‘Asr sebagai berikut:

وا 
ُ
َمُنْوا َوَعِمل

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
ا ال

َّ
ِفْي ُخْسٍر2ۙ ِال

َ
 ل

َ
َسان

ْ
ِان

ْ
 ال

َّ
َعْصِرۙ 1 ِان

ْ
َوال

ْبِر 3 ࣖ َحّقِ ۙە َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
ْ
ِلٰحِت َوَتَواَصْوا ِبال الصّٰ

 Artinya :
“Demi masa, sungguh, manusia berada dalam dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta 
saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk 
kesabaran”. (Q.S. al-‘Asr/103; 1-3)

3.  Selalu terkontrol
Akan teringat jika akan berbuat kemaksiatan, sehingga tidak jadi 

berbuat kemaksiatan, karena diingatkan oleh temannya.
Akan memperoleh pahala dari Allah Swt, karena nasihat 

menasihati itu melaksanakan perintah Allah Swt. Sebagaimana 
diamanahkan dalam surah al-‘Asr ayat 1-3.
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9.  Hikmah dan Manfaat Saling Menasehati
Dalam al-Qur’an surah al-‘Asr, Allah Swt. menjelaskan kepada kita 

tentang ciri orang beriman, yaitu orang-orang yang saling menasihati 
dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya, setiap muslim beriman 
hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk saling mengajak 
kepada kebaikan, mengajak kepada hal yang akan mendekatkan kepada 
Allah Swt. dan, melarang dari perbuatan yang tidak disukai Allah Swt.

Salah satu hikmah mengapa kita harus saling menasihati adalah 
karena setiap orang mendambakan keselamatan hidup. Keselamatan 
dari kerusakan dari hal-hal yang membahayakan dirinya, lahir atau batin.  
Harus ada yang memberitahukan kepada kepada kita tentang hal-hal 
yang tidak kita ketahui tersebut. Pemberitahuan itulah yang menjadi 
sebuah nasihat, masukan, atau kritikan. Sungguh sangat penting sebuah 
nasihat dalam kehidupan agar kita tahu kekurangan kita dan segera 
memperbaikinya.

Sayangnya, di antara kita masih belum siap menerima kritikan 
atau nasihat dari orang lain. Terlebih jika orang yang memberi nasehat 
itu kita anggap lebih rendah dari kita, sehingga langkah awal kita untuk 
mengamalkan ayat di atas adalah berusaha menerima kritikan atau 
saran dari siapa pun tentang diri kita tanpa melihat dari siapa yang 
mengeluarkan nasehat tersebut.

Kita harus selalu bahagia ketika ada yang memberikan saran 
kepada kita. Ibarat cermin kita selalu ingin tampak rapi di depan cermin. 
Jika ada yang berantakan tanpa segan kita membetulkannya. Kita tidak 
kesal dengan cermin yang menampilkan bayangan kita yang berantakan. 
Justru kita tetap merapihkan bagian yang kurang bagus. Begitulah orang 
yang selalu senang menerima kritikan dari orang lain. Ia akan berterima 
kasih, bukannya marah atau kesal. Yang ia lakukan selanjutnya adalah 
segera memperbaiki kekurangan yang disebutkan itu, seperti saat ia 
lantas merapikan dirinya di depan cermin.

Seandainya setiap orang mampu bersikap seperti ini, yaitu senang 
menerima kritikan dan segera memperbaikinya, tentu setiap akhlak, 
perilaku kita dapat terjaga. Begitu ada yang salah dengan sikap kita, 
orang yang lain sigap memberitahukannya. Mudah-mudahan suatu saat 
kita memiliki lingkungan seperti ini. Inilah hidup jika saling menasehati, 
Insya Allah Swt.
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Setelah mengkaji materi tentang “Terbiasa Saling Menasehati dan 
Berbuat Baik “, diharapkan peserta didik dapat dapat menerapkan karakter 
dalam  kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

No Butir Sikap Nilai Karakter

1 segera membaca ta’awudz saat 
ada bisikan hawa nafsu untuk 
berbuat maksiat 

religius, jujur, tanggungjawab

2 puasa sunah Senin-Kamis 
sebagai sarana mengendalikan 
diri dan mendekatkan diri 
kepada Allah Swt.

religius, disiplin, mandiri, kerja 
keras

3 meminta maaf kepada teman 
jika  bersalah

bersahabat, cinta damai, peduli 
sosial

4 membaca istighfar ketika 
terlintas pikiran negatif

religius, cinta damai, bersahabat, 

5 menjaga persaudaraan dengan 
sesama mukmin dan sesama 
warga  negara

religius, bersahabat, cinta tanah 
air, semangat kebangsaan

6 menghormati perbedaan 
pendapat

religius, toleransi, cinta tanah air, 
semangat kebangsaan, peduli 
sosial, peduli lingkungan

E.   KHuLASHAH

1.  Q.S. Luqman/31: 13-14 berisi perintah saling menasehati.
2. Q.S. al-Baqarah/2: 83 berisi perintah berbuat baik (ihsan).
3.  Manfaat dan hikmah disyariatkan saling menasihati dalam kebaikan itu 

adalah sebagai berikut:
a. mempererat hubungan antara sesame,
b. tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya,

D.   PENERAPAN KARAKTER
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c. selalu terkontrol, dan
d. akan memperoleh pahala dari Allah Swt, karena nasihat menasihati 

itu melaksanakan perintah Allah Swt. 

F.   PENILAIAN

1.  Penilaian Sikap
A.  Lakukan tugas rutin kalian, baik yang terkait dengan ibadah 

mahdhah (ritual), seperti shalat, 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 seperti kontrol diri, prasangka baik, dan 
menjaga persaudaraan, kemudian catat semua yang kalian lakukan 
di buku catatanmu! 

B. Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut, setelah mempelajari 
materi “meraih kedamaian dengan kontrol diri, husnu al-zhann, dan 
ukhuwah”!

No Pernyataan
Jawaban

Alasan
S TS Rg

1 Mempelajari materi “Saling 
Menasehati dan Berbuat Baik”, telah 
menumbuhkan kesadaran diri saya 
untuk selalu menahan marah

2 Memahami materi “Saling Menasehati 
dan Berbuat Baik”, mendidik  diri saya 
untuk tidak berprasangka buruk 
kepada orang lain.

3 Memahami materi “Saling Menasehati 
dan Berbuat Baik”, membuat  diri 
saya berusaha untuk menghargai 
perbedaan pendapat.

4 Memahami materi “Saling Menasehati 
dan Berbuat Baik”, telah mendorong 
diri saya tidak mudah terpengaruh 
berita bohong (hoax) di media sosial.

F
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No Pernyataan
Jawaban

Alasan
S TS Rg

5 Memahami materi “Saling Menasehati 
dan Berbuat Baik”, menumbuhkan 
semangat untuk bersama-sama 
menjaga persatuan dan kesatuan 
bangsa.

2. Penilaian Pengetahuan
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada jawaban 

yang paling tepat !

1.  Bacalah dan pahamilah hadis di bawah ini dengan cermat!

ِبِلَساِنِه
َ
ْم يَْسَتِطْع ف

َ
 ل

ْ
ِان

َ
ْرُه ِبَيِدِه ف ُيَغّيِ

ْ
ل
َ
ًرا ف

َ
ْم ُمْنك

ُ
ى ِمْنك

َ
 َمْن َرا

لِاْيَماِن)َرَواُه ُُمْسِلٌم(
ْ
 ا

ُ
ْضَعف

َ
ِبِه َوَذاِلَك ا

ْ
ل

َ
ِبق

َ
ْم يَْسَتِطع ف

َ
 ل

ْ
ِان

َ
ف

 
Bacalah penyataan-pernyatan di bawah ini dengan cermat!
A.  Ketika melihat dua orang temannya bertengkar, Hasyim hanya 

memperhatikannya saja dan tidak melerainya.
B. Ketika ada orang jatuh dari kendaraannya, Hasyim menolong 

mengangkatkan barang-barang yang di bawahnya.
C. Ketika melihat orang temannya berselisih, Hasyim 

mendamaikannya dengan bijaksana dan tidak memihak salah 
satu di antaranya.

D. Fulan mendukung temannya yang menyontek pada saat 
mengerjakan soal-soal akhir semester.

E. Pada saat ulangan akhir semester, Rahman mengingatkan 
temannya yang akan menyontek bahwa menyontek itu 
perbuatan yang tercela.

2. Dari pernyataan-pernyataan tersebut merupakan implementasi 
pengamalan ajaran yang terkandung dalam hadis tersebut adalah 
….
A.  pernyataan nomor 1 dan 3
B.  pernyataan nomor 1 dan 4
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C.  pernyataan nomor 2 dan 4
D.  pernyataan nomor 3 dan 5
E.  pernyataan nomor 4 dan 5

3. Allah Swt. melarang umat manusia menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu. Larangan itu tertuang dalam al-Qur’an Surah …
A. Maryam ayat 13
B. Luqman ayat 13
C. Yunus ayat 13
D. Yusuf ayat 13
E. Taha ayat 13

3. Baca dan pahamilah Surah Luqman ayat 14 di bawah ini!

ٗه
ُ
ِفَصال ى َوْهٍن وَّ

ٰ
ٗه َوْهًنا َعل مُّ

ُ
ْتُه ا

َ
 ِبَوالَِدْيِهۚ َحَمل

َ
َسان

ْ
ِان

ْ
ْيَنا ال  َوَوصَّ

َمِصْيُر
ْ
يَّ ال

َ
ْر ِلْي َوِلَوالَِدْيَكۗ ِال

ُ
ِن اْشك

َ
ِفْي َعاَمْيِن ا

 
 Bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan di bawah ini!

1. Hasan selalu mematuhi orang tuanya dan tidak pernah 
membantah semua nasihat-nasihatnya.

2. Badri senang sekali jika ada teman yang bertengkar.
3. Hasanah selalu melaksanakan perintah ibu dan bapaknya.
4. Mardiyah enggan untuk melaksanakan perintah ibunya.
5. Rahman enggan untuk melerai temannya yang berselisih.

 Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang mencerminkan 
pengamalan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah ...
A.  pernyataan nomor 1 dan 3
B.  pernyataan nomor 1 dan 4
C.  pernyataan nomor 2 dan 4
D.  pernyataan nomor 2 dan 5
E.  pernyataan nomor 3 dan 5

4. Apabila ada teman yang akan berbuat kemusyrikan, sikap kita 
yang paling tepat adalah …
A.  memusuhinya sehingga ia tidak jadi berbuat kemusyrikan
B.  mencegahnya sehingga ia tidak melakukan kemusyrikan
C.  mendukungnya sehingga ia jadi melakukan kemusyrikan
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D.  mencemooh habis-habisan sehingga ia tidak jadi melakukan 
kemusyrikan

E.  menasihatinya sehingga ia tidak jadi melakukan kemusyrikan

5. Baca dan pahamilah ayat al-Qur’an di bawah ini!

َّ
ِان  ۗ ِ

ّٰ
ِبالل ْشِرْك 

ُ
ت ا 

َ
ل ٰيُبَنيَّ  َيِعُظٗه  َوُهَو  ِلاْبِنٖه  ٰمُن 

ْ
ق

ُ
ل  

َ
ال

َ
ق  َوِاْذ 

ٌم َعِظْيٌم
ْ
ُظل

َ
ْرَك ل الّشِ

 
 Bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan di bawah ini!

1. Berbuat kemusyrikan itu dosa besar.
2. Luqman menasihati putranya.
3. Perbuatan syirik itu termasuk perbuatan terpuji.
4. Semua orang dilarang berbuat kemusyrikan.
5.  Semua orang wajib berbakti kepada orang tuanya.

 Dari lima pernyataan tersebut yang merupakan pokok-pokok 
pengertian yang terkandung dalam ayat tersebut adalah …
A.  pernyataan nomor 1, 2, dan 3
B.  pernyataan nomor 1, 2, dan 4
C.  pernyataan nomor 1, 3, dan 5
D.  pernyataan nomor 2, 3, dan 4
E.  pernyataan nomor 2, 4, dan 5

6. Terjemahan dari lafal   اِس ُحْسًنا ْوا ِللنَّ
ُ
ْول

ُ
 yang benar adalah  َوق

… .
A.  dan bertuturkatalah yang baik kepada orang tuamu.
B.  dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia.
C.  dan bertuturkatalah yang baik kepada istri.
D.  dan bertuturkatalah yang baik kepada suami.
E.  dan bertuturkatalah yang baik kepada guru.

7. Sebagai orang beriman, kita harus berbuat baik kepada kedua 
orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, dan 
kepada orang-orang miskin. Perintah tersebut tertuang dalam al-
Qur’an Surah …
A.  al-Bayyinah ayat 83
B.  al-Baqarah ayat 83
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C.  al-Mudasir ayat 83
D.  al-Mulk ayat 83
E.  al-Mukmin ayat 83

8. Semua orang wajib berbakti kepada ibunya karena ibunya telah 
mengandungnya dengan susah payah dan bertambah payah. Hal  
itu amanahkan dalam al-Qur’an Surah …
A.  Taha ayat 14
B.  Maryam ayat 14
C.  Yusuf ayat 14
D.  Yunus ayat 14
E.  Luqman ayat 14

9. Lafal 
َ

ْنُتْم ُمْعِرُضْون
َ
… artinya yang benar adalah َوا

A.  Kamu masih jadi pembangkang
B.  Kamu menjadi penyerang
C.  Kamu saling menyayangi
D.  Kamu saling membantu
E.  Kamu menjadi penasihat

10. Baca dan pahamilah penggalan surah al-Baqarah ayat 83 di bawah 
ini! 

ْم
ُ
ْنك ّمِ ا 

ً
ِلْيل

َ
ق ا 

َّ
ِال ْيُتْم 

َّ
َتَول مَّ 

ُ
ث وَةۗ  

ٰ
الزَّك ُتوا 

ٰ
َوا وَة 

ٰ
ل ِقْيُموا الصَّ

َ
ا  وَّ

َ
ْعِرُضْون ْنُتْم مُّ

َ
  َوا

Ayat tersebut mengandung perintah supaya kita ….

A.  salat dan puasa
B.  salat dan zakat
C.  haji dan umrah
D.  puasa dan haji
E.  salat berjamaah

11. Baca dan pahamilah hadis di bawah ini dengan cermat!
َ

ان
َ
ك َوَمْن  اُيْؤِذَجاَرُه 

َ
ل

َ
ِخِرف

َ
ا

ْ
ال َيْوِم 

ْ
َوال  ِ

َّ
ِبالل ُيْؤِمُن   

َ
ن

َ
كا  َمْن 
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)َرَواُه ْوِلَيْصُمْت 
َ
ا َخْيًرا   

ْ
ل

ُ
َيق

ْ
ل
َ
ِخِرف

َ
ا

ْ
ال َيْوِم 

ْ
َوال  ِ

َّ
ِبالل  ُيْؤِمُن 
ان(

َ
ْيخ الشَّ

 Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa kita diperintahkan 
supaya … .
A. berbuat baik terhadap teman dan berkata yang baik
B. berbuat baik terhadap orang tua dan berkata yang baik
C. berbuat baik terhadap tetangga dan berkata yang baik
D. berbuat baik terhadap saudara dan berkata yang baik
E. berbuat baik terhadap keluarga dan berkata yang baik

12. Bacalah dengan cermat penyataan-pernyataan di bawah ini!
1. mempererat hubungan antara sesama
2. menumbuhkan rasa hidup bersaingan
3. tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya
4. menimbulkan rasa dendam antar sesama
5. akan memperoleh pahala dari Allah Swt.

 Dari lima pernyataan tersebut yang merupakan hikmah yang 
disyariatkannya yaitu nasihat menasihati dan berbuat baik adalah 
…
A.  pernyatan nomor 1, 2, dan 3
B.  pernyatan nomor 1, 3, dan 5
C.  pernyatan nomor 2, 3, dan 4
D.  pernyatan nomor 2, 4, dan 5
E.  pernyatan nomor 3, 4, dan 5

13. Terjemahan dari lafal    
َ
ة

َ
ِقْتل

ْ
ْحِسُنْوا ال

َ
ا
َ
ُتْم ف

ْ
َتل

َ
ِاَذاق

َ
 yang benar   ف

adalah ….
A. apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik.
B. apabila kamu menyembelih, sembelih denga baik.
C. apabila kamu menyembelih, tajamkanlah pisaunya.
D. apabila kamu bekerja, bekerjalah dengan baik.
E. apabila kamu membeli, membelilah dengan baik.

14. Baca dan pahamilah penggalan hadis di bawah ini!

ْوِلَيْصُمْت
َ
 َخْيًرا ا

ْ
ل

ُ
َيق

ْ
ل
َ
ِخِرف

َ
ا

ْ
َيْوِم ال

ْ
ِ َوال

َّ
 ُيْؤِمُن ِبالل

َ
ان

َ
 َوَمْن ك
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 Penggalan Hadis tersebut mengandung pokok pengertian ….
A. supaya kita bertutur kata yang baik
B. supaya kita menyantuni fakir miskin
C. supaya kita menyantuni anak yatim
D. supaya kita memuliakan tetangga
E. supaya kita memuliakan guru

15. Hal-hal berikut ini yang mencerminkan bersikap baik terhadap 
binatang adalah …
A. apabila akan menyembelih mengikat kakinya terlebih dahulu.
B. apabila akan menyembelih menajamkan pisaunya terlebih 

dahulu.
C. apabila akan menyembelih mengikat sayapnya terlebih dahulu.
D. apabila akan menyembelih ditutup matanya terlebih dahulu.
E. apabila akan menyembelih meminsankan terlebih dahulu.

16. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan cermat!
1. Mahmud melaksanakan nasihat ibunya.
2. Malik mematuhi nasihat orang tuanya.
3. Fulan berkata kasar terhadap ibunya.
4. Syarik mengabaikan nasihat orang tuanya.
5. Ihsan bertutur kata lemah lembut terhadap ibunya.

 Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang mencerminkan sikap 
baik terhadap orang tua adalah …
A.  pernyataan nomor 1, 2, dan 3
B.  pernyataan nomor 1, 2, dan 4
C.  pernyataan nomor 1, 2, dan 5
D.  pernyataan nomor 1, 3, dan 5
E.  pernyataan nomor 1, 4, dan 5

17. Lafal  َ َتُه حَ
ْ

ب
َّ
ْحِسُنْوا الذ

َ
ا
َ
ُتْم ف حْ

َ
 artinya yang benar adalah   َوِاَذاَذب

… .
A.  dan apabila kamu janji harus ditepati dengan baik
B.  dan apabila menyembelih maka sembelihlah dengan baik
C.  dan apabila kamu jual beli maka jual belilah dengan baik
D.  dan apabila kamu bekerja sama maka bekerjalah dengan baik
E.  dan apabila kamu membunuh maka bunuhlah dengan baik

18.  Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan cermat!
1. orang-orang yang beramal salih
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2. orang-orang yang berbakti kepada orang tua
3. orang-orang yang beriman
4. orang-orang yang menepati janji
5. orang-orang yang nasihat menasihat dalam kebenaran

 Berdasarkan surah al-‘Asr semua orang merugi kecuali tiga 
golongan. Ketiga golongan itu adalah …
A. pernyataan nomor 1, 2, dan 3.
B. pernyataan nomor 1, 2, dan 4.
C. pernyataan nomor 1, 3, dan 4.
D. pernyataan nomor 1, 3, dan 5.
E. pernyataan nomor 1, 4, dan 5.

19   Bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan di bawah ini!
1.  Janganlah kamu mempersekutukan Allah Swt. 

mempersekutukan Allah Swt. itu dosa besar.
2.  Tepatilah janjimu jika kamu berjanji.
3.  Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.
4.  Bersyukurlah kepada Allah Swt. dan berterima kasihlah kepada 

ibu bapakmu.
5.  Jagalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka.

 Kelima pernyataan tersebut yang bukan nasihat Luqman kepada 
putranya adalah … .
A.  pernyataan nomor 1 dan 3
B.  pernyataan nomor 1 dan 4
C.  pernyataan nomor 1 dan 5
D.  pernyataan nomor 2 dan 4
E.  pernyataan nomor 2 dan 5

20. Bacalah dengan cermat penggalan surah al-‘Asr ayat 3 di bawah 
ini!

ْبِر َحّقِ ۙە َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
ْ
 َوَتَواَصْوا ِبال

 
 Penggalan ayat tersebut mengandung pengertian supaya kita … .

A.  saling menyayangi di antara sesama muslim
B.  saling menolong di antara sesama muslim
C.  saling mencintai di antara sesama muslim
D.  saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran
E.  saling memberi salam di antara sesama muslim



198 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini !
1. Bacalah surah al-‘Asr ayat kedua di bawah ini!

ِفْي ُخْسٍرۙ
َ
 ل

َ
َسان

ْ
ِان

ْ
 ال

َّ
ِان

 Bagaimana terjemahan ayat tersebut?
2. Apakah hikmah nasihat menasihati dalam kebenaran?
3. Bagaimana sikapmu jika kamu akan berbuat jahat, kemudian 

temanmu mengingatkannya?
4. Bagaimana nasihat Luqman kepada putranya yang tertuang dalam 

surah Luqman ayat 13 dan 14?
5. Bacalah dengan cermat hadis di bawah ini!

ِبِلَساِنِه
َ
ْم يَْسَتِطْع ف

َ
 ل

ْ
ِان

َ
ْرُه ِبَيِدِه ف ُيَغّيِ

ْ
ل
َ
ًرا ف

َ
ْم ُمْنك

ُ
ى ِمْنك

َ
 َمْن َرا

لِاْيَماِن)َرَواُهُ ُمْسِلٌم(
ْ
 ا

ُ
ْضَعف

َ
ِبِه َوَذاِلَك ا

ْ
ل

َ
ِبق

َ
ْم يَْسَتِطْع ف

َ
 ل

ْ
ِان

َ
ف

 
 Jelaskan pokok pengertian yang terkandung dalam hadis tersebut!
6. Bagaimana sikapmu terhadap ibu bapakmu sehari-hari?
7. Mengapa kita harus berbuat baik terhadap sesama?
8. Baca dan pahamilah penggalan hadis di bawah ini!

ْوِلَيْصُمْت
َ
 َخْيًرا ا

ْ
ل

ُ
َيق

ْ
ل
َ
ِخِرف

َ
ا

ْ
َيْوِم ال

ْ
ِ َوال

َّ
 ُيْؤِمُن ِبالل

َ
ان

َ
 َوَمْن ك

 Jelaskan pokok pengertian yang terkandung dalam penggalan 
hadis tersebut!

9. Semua orang akan rugi, kecuali tiga golong. Siapakah tiga 
golongan itu?

10. Mengapa kita harus bersikap baik terhadap binatang yang kita 
sembelih?

3.  Penilaian Keterampilan

Bacalah dan hafalkan ayat-ayat berikut ini !

ْرَك  الّشِ  
َّ

ِان  ۗ ِ
ّٰ

ِبالل ْشِرْك 
ُ
ت ا 

َ
ل ٰيُبَنيَّ  َيِعُظٗه  َوُهَو  ِلاْبِنٖه  ٰمُن 

ْ
ق

ُ
ل  

َ
ال

َ
ق َوِاْذ 

ى 
ٰ
َعل َوْهًنا  ٗه  مُّ

ُ
ا ْتُه 

َ
َحَمل ِبَوالَِدْيِهۚ   

َ
َسان

ْ
ِان

ْ
ال ْيَنا  َوَوصَّ  13 َعِظْيٌم  ٌم 

ْ
ُظل

َ
ل
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َمِصْيُر ١٤
ْ
يَّ ال

َ
ْر ِلْي َوِلَوالَِدْيَكۗ ِال

ُ
ِن اْشك

َ
ٗه ِفْي َعاَمْيِن ا

ُ
ِفَصال َوْهٍن وَّ

َوالَِديِْن ِاْحَساًنا 
ْ
َ َوِبال ّٰ

ا الل
َّ
 ِال

َ
ا َتْعُبُدْون

َ
 ل

َ
َنا ِمْيَثاَق َبِنْيٓ ِاْسَراِۤءْيل

ْ
َخذ

َ
َوِاْذ ا

وَة 
ٰ
ل ِقْيُموا الصَّ

َ
ا اِس ُحْسًنا وَّ ْوا ِللنَّ

ُ
ْول

ُ
َمٰسِكْيِن َوق

ْ
َيٰتٰ�ى َوال

ْ
ْربٰى َوال

ُ
ق

ْ
ِذ ال وَّ

٨٣
َ

ْعِرُضْون ْنُتْم مُّ
َ
ْم َوا

ُ
ْنك ا ّمِ

ً
ِلْيل

َ
ا ق

َّ
ْيُتْم ِال

َّ
مَّ َتَول

ُ
وَةۗ  ث

ٰ
ُتوا الزَّك

ٰ
َوا

 Aktivitas Peserta Didik:
Peserta didik membaca dan menghafalkan Q.S. Luqman/31: 13-14 dan Q.S. 
al-Baqarah/2: 83.

Aktivitas 6.8Aktivitas 6.8


