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A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu:

1. Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama;
2. Membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina 

dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri;
3. Menganalisis Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24: 2, serta hadis tentang 

larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina;
4. Membiasakan diri membaca dengan tartil Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2, serta hadis terkait; 
5. Menghafalkan dengan fasih dan lancar Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-

Nur/24: 2, serta hadis terkait;
6. Menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan 
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perbuatan zina.C. Tadabur

Aktivitas 6.1
Cermatilah gambar berikut ini! Lalu tuliskanlah pesan moral dari masing-
masing gambar! Berikan kesimpulan mengenai keterkaitan antara gambar-

gambar tersebut dengan perintah untuk menjauhi pergaulan bebas dan 
perbuatan zina!

D. Kisah Inspirasi

Gambar 6.1 Suasana akad nikah pengantin 
muslim

Gambar 6.2 Suasana penggerebekan/razia pasangan yang 
tidak menikah

Aktivitas 6.2

Bacalah dengan cermat dan teliti kisah inspiratif berikut ini! Lalu tuliskan 
pendapat kamu tentang inti dan pesan moral yang tersirat di dalamnya!

Kisah Rasulullah Saw.
dengan Seorang Pemuda
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yang Hendak Berzina
Alkisah, pada suatu ketika Rasulullah Saw. 

didatangi seorang pemuda yang hendak berzina. 
Lantas pemuda itu berkata kepada Rasulullah 

Saw., “Wahai Nabi, izinkan aku berzina”. 
Mendengar hal tersebut, orang-orang yang 
sedang berkumpul di sekitar Rasul, mencela 
pemuda itu sambil berkata “cukup, cukup”!

Kemudian Rasul berkata, “suruhlah dia mendekat”. Lalu pemuda itu 
pun mendekat, kemudian duduk dekat sekali di hadapan Rasul. Setelah itu 
Rasul berkata “apakah kamu suka jika perzinaan itu terjadi kepada ibumu?” 
Pemuda itu menjawab, “tidak, demi Allah Swt. yaa Nabi”. Kemudian 
Rasul menjawab, “demikian juga orang lain, mereka tidak akan suka jika 
perzinaan itu terjadi pada ibu mereka”.

Kemudian Rasul melanjutkan, “apakah kamu suka, jika perzinaan itu 
terjadi pada anak perempuanmu?” Pemuda itu menjawab, “tidak, demi 
Allah Swt”. Kemudian Rasul mengatakan, “demikian juga orang lain, 
mereka tidak sudi jika perzinaan terjadi pada putri-putri mereka”.

Rasul bertanya kembali, “apakah kamu suka, jika perzinaan terjadi pada 
saudara perempuanmu?” Pemuda itu kembali menjawab, “tidak demi Allah 
Swt”. Rasul pun melanjutkan, “demikian juga orang lain, mereka tidak suka 
jika perzinaan itu terjadi kepada saudara-saudara perempuan mereka”.

Rasul melanjutkan pertanyaannya kembali, “apakah kamu suka, jika 
perzinaan Rasul melanjutkan pertanyaannya kembali, “apakah kamu 
suka, jika perzinaan itu terjadi kepada bibi dari pihak ayahmu?”. Pemuda 
itu menjawab, “demi Allah Swt., tidak ya Nabi”. Kemudian Rasul berkata 
“demikian juga orang lain, mereka tidak suka jika perzinaan itu terjadi 
kepada bibi mereka”..

Akhirnya Rasulullah Saw. meletakkan tangannya di tubuh pemuda 
tersebut, kemudian berdoa “Yaa Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah 
hatinya dan peliharalah kemaluannya”. Dan setelah peristiwa tersebut, 
pemuda itu tidak lagi terpikir untuk melakukan perbuatan zina dan tumbuh 
menjadi pemuda yang jujur, bertanggungjawab dan takut bermaksiat 
kepada Allah Swt. (H.R. Ahmad, No. 22211) 
 

E. Wawasan Keislaman
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Marilah kita pelajari materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan 
zina, pada Q.S. al-Isra’/17: 32 dan Q.S. an-Nur/24: 2 yang berisi tentang pesan-
pesan mulia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Aktivitas 6.31. Duduklah berpasangan dengan teman satu meja kamu!
2. Saling bergantian menyimak, bacalah Q.S. al-Isra’/17: 32 dan Q.S. an-

Nur/24: 2 secara tartil! 

1. Q.S. al-Isra’/17: 32 tentang larangan untuk mendekati 

perbuatan zina

a. Membaca Q.S. al-Isra’/17: 32

نٰٓى ِاَنٗه َكاَن َفاِحَشًةۗ َوَساَۤء َسِبْيًلا ٢ َوَلا َتْقَرُبوا الّزِ
b. Mengidentiikasi Hukum Bacaan dan Tajwid Q.S. al-Isra’/17: 32

No Lafal Hukum Bacaan Keterangan

1. َوَلا Mad habi’i
Ada harakat fathah yang diikuti 

huruf alif

2. َتْقَرُبوا Qalqalah Sugra
Huruf qaf berharakat sukun di 

tengah kata/kalimat

3. نٰٓى َتْقَرُبوا الّزِ Alif Lam 

Syamsiyah

Alif lam mati yang bertemu dengan 

salah satu huruf syamsiyah, dibaca 

lebur, sehingga bunyi al tidak dibaca 

4. َفاِحَشًةۗ َوَساَۤء Idgham 

bighunnah

Huruf ta berharakat fathah tanwin 

bertemu huruf wau

5. َسِبْيًلا Mad ‘Iwaad

Fathah tanwin pada akhir kata jika 

waqaf atau berhenti, dibaca mad 

sehingga harakat tanwin tidak lagi 

dibunyikan

Aktivitas 6.4
1. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok, dan tentukan koordinator 

masing-masing kelompok!
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2. Buatlah dua jenis kartu dari kertas post it, kemudian tuliskan potongan-
potongan lafal Q.S. al-Isra’/17: 32 pada satu jenis kartu, dan tuliskan hukum 

bacaannya pada jenis kartu yang lain!
3. Tukarkan kartu-kartu itu kepada kelompok yang lain, lalu masing-

masing kelompok bertugas untuk menjodohkan kartu lafal dengan 
kartu hukum tajwid dengan benar pada kertas plano!

4. Kelompok yang tercepat menjodohkan dengan tepat adalah 
pemenangnya.

c. Mengartikan Mufradat Q.S. al-Isra/17: 32

Lafal Arti Lafal Arti

َوَلا dan janganlah َكاَن suatu perbuatan

Lafal Arti Lafal Arti

َتْقَرُبوا kamu mendekati ۗ َفاِحَشًة  yang keji

نٰٓى  الّزِ Zina َوَساَۤء dan yang buruk

ِاَنٗه (zina) itu sungguh َسِبْيًلا  Jalan

Aktivitas 6.5
1. Dalam kelompok yang masih sama dengan aktivitas sebelumnya, setelah 

mempelajari arti mufradat Q.S. al-Isra’/17: 32 tersebut, buatlah kartu-kartu 
yang berisi potongan ayat dan artinya!

2. Kemudian tukarkan kartu-kartu itu kepada kelompok yang lain, lalu 
masing-masing kelompok bertugas untuk menyusun secara urut kartu 
lafal dan arti mufradat tersebut dengan benar pada kertas plano!

3. Kelompok yang tercepat mengurutkan dengan benar adalah 
pemenangnya.

d. Menerjemahkan Q.S. al-Isra’/17: 32

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 

perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”
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e. Menelaah Tafsir Q.S. al-Isra’/17: 32

Aktivitas 6.6
4. Dalam kelompok yang masih sama dengan sebelumnya, lakukanlah library 

search atau studi pustaka dengan membaca dan menelaah kitab tafsir Al-
Misbah, tafsir Al-Maraghi, Tafsir Ibnu Katsir atau Tafsir Jalalain!

5. Bandingkan dan lakukan analisis terhadap kitab-kitab tersebut, mengenai 

tafsir terhadap Q.S. al-Isra’/17: 32!
6. Catatlah hasil analisis kalian di buku kerja dan presentasikan di kelas!
1. Pengertian Perbuatan Zina

Zina secara bahasa berasal dari kata  zana – yazni, yaitu hubungan 
badan antara  laki-laki dan perempuan yang sudah balig,  tanpa adanya 
ikatan pernikaham yang sah  sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Zina secara hariah berarti fahisah  yaitu perbuatan keji, dan zina secara 

istilah  adalah hubungan selayaknya suami istri  yang dilakukan oleh seorang 
perempuan  dan laki-laki yang tidak terikat dalam  hubungan pernikahan, baik 
itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah, atau pun 
belum menikah sama sekali. 

Menurut pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) zina 
adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan 
yang bukan istri atau suaminya.

2. Hukum Perbuatan Zina

Para ulama telah bersepakat, bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. 
Dalam Q.S. al-Isra’/17:32, terkandung larangan untuk tidak mendekati 
perbuatan zina. Kata “jangan mendekati” seperti ayat tersebut, merupakan 
larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk 
melakukannya.

Dengan demikian, larangan mendekati zina 
mengandung peringatan agar tidak terjerumus 
dalam sesuatu yang berpotensi mengantarkan 
kepada langkah untuk melakukannya. 
Sebagaimana sebuah perumpamaan, barangsiapa 
yang berada di sekeliling suatu jurang, ia 
dikhawatirkan akan terjerembab ke dalamnya. 
Demikian juga dengan mendekati perbuatan zina, 
dikhawatirkan akan membawa seseorang benar- Gambar 6.3 “Jangan mendekati Zina”
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benar melakukannya.
Adapun terhadap perilaku selain perbuatan zina yang tidak memiliki 

rangsangan yang kuat untuk melakukannya, maka biasanya larangan tersebut 
langsung tertuju kepada perilaku itu, bukanlah larangan mendekatinya.

3. Hukuman bagi Pelaku Perbuatan Zina

Hukuman bagi pelaku perbuatan zina, terbagi menjadi dua macam, 
tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina 
itu sudah berkeluarga (zina muhsan) atau belum berkeluarga (ghairu muhsan) 
maka akan membedakan jenis hukuman yang diberlakukan kepadanya, yaitu:

a) Hukuman untuk perbuatan zina muhsan

 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zina muhsan adalah perbuatan 
zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah 
menikah.

 Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah:
1) Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali
2) Hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau 

sejenisnya.
b) Hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan

Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan 
dan laki-laki yang belum menikah. 

Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah:

1) Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka maka 
hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari 
wilayah tempat tinggalnya.

2) Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka 
hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal 
dunia

c) Hukuman Perbuatan Zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP)

Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan 
hukuman 9 (sembilan) bulan penjara.

KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan 
perempuan di luar perkawinan adalah zina. Namun tidak semua perbuatan zina 
dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina 
yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Tuntutan 
terhadap pelaku sendiri hanya dapat dilakukan oleh salah satu pasangan dari 
pelaku perbuatan zina tersebut, atau yang merasa tercemar akibat perbuatan 
tersebut.

Sedangkan dalam ketentuan Islam, hukuman bagi para pelaku zina baru 
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dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan 
beberapa kriteria berikut ini:
1. Perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja
2. Pelakunya adalah mukalaf. Bila seorang anak kecil atau orang yang tidak 

berakal (gila) melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, maka tidak 
dapat dituntut dalam pelanggaran perbuatan zina secara syar’i.

3. Dilakukan secara sadar tanpa paksaan, artinya kedua belah pihak saling 
menghendaki, bukan karena paksaan, karena jika salah satu pihak merasa 
terpaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam hal ini 
pelaku tetap dikenakan hukuman had, sedangkan korban tidak dikenakan 
hukuman.

4. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Setidaknya ada tiga alat untuk 
pembuktian perbuatan zina, yaitu:
a) Saksi; para ulama bersepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali 

adanya 4 (empat) orang saksi. Menurut ijtima’ ulama, saksi dalam 
tindak pidana zina haruslah berjumlah 4 (empat) orang laki-laki, 
beragama Islam, balig, berakal sehat, hifzun (mampu mengingat), dapat 
berbicara, bisa melihat dan adil. Apabila ada satu saksi perempuan, maka 
perempuan tersebut harus dua orang sehingga dapat dikatakan saksi. 
Dengan kata lain, satu orang saksi laki-laki dapat digantikan dengan dua 
orang saksi perempuan.

b) Pengakuan; menurut Imam Malik dan Imam Syai’i satu kali pengakuan 
saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam 
Abu Hanifah beserta pengikutnya berpendapat bahwa hukuman zina 
baru bisa diterapkan setelah adanya 4 (empat) kali pengakuan yang 
dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.

c) Adanya qarinah; (indikasi) kehamilan. Seorang perempuan wajib 
dijatuhi hukuman had jika perempuan yang hamil tersebut tidak 
memiliki suami.

4. Menelaah Isi dan Kandungan Q.S. al-Isra’/17: 32

Di satu sisi, seks dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang suci. 
Namun di sisi lain, karena adanya perbuatan zina, maka menjadikan seks 
itu sesuatu yang kotor dan menjijikkan serta akan berpotensi menimbulkan 
berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia jika terjadi 
penyimpangan dalam penyalurannya. 

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Isra’/17: 32, bahwa mendekati 
perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya, maka 
tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan 
yang sangat buruk. Mengapa? Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai 
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akibat antara lain tercerabutnya akar kekeluargaan 
atau nasab, menyebarnya penyakit menular, 
merajalelanya nafsu dan kemaksiatan serta 
terjadinya degragasi moral di tengah masyarakat.

Hal ini menegaskan, pada kalimat “dan janganlah 
kamu mendekati zina” (dengan melakukan hal-hal 
yang keji) meskipun hanya dalam bentuk hayalan 
sekali pun. Karena sesungguhnya perbuatan zina 
itu adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan 
melampaui batas dalam ukuran apa pun, serta 
merupakan jalan yang sangat buruk untuk menyalurkan kebutuhan biologis 
manusia.

Berikut ini merupakan contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang 
terjadi di sekitar kehidupan kita, yaitu:

1) Menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada 
norma, aturan dan batasan agama. Berpacaran, berduaan di tempat-tempat 
sepi, melakukan kontak isik antara laki-laki dan perempuan yang bukan 
mahram, berpelukan, berciuman dan hal-hal lain yang dapat mendorong 
seseorang untuk melakukan perbuatan zina.

2) Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat;
3) Berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis;
4) Melihat konten, tayangan video, ilm, TV atau media yang dapat merangsang 

nafsu syahwat, melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi 
seksual (VCS);

5) Membaca artikel, buku, bacaan atau sumber-sumber yang lain yang dapat 
membangkitkan nafsu birahi;

6) Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, terbuat dari bahan yang 
tipis dan transparan serta memperlihatkan lekuk tubuh seorang perempuan 
yang dapat menggoda lawan jenis.

Begitu kejinya perbuatan zina, Sayyid Qutub pun menjelaskan bahwa di 
dalamnya terdapat beberapa keburukan yaitu:

a) Penempatan asal muasal kehidupan (sel sperma dan sel telur), bukan 
pada tempat yang sah;

b) Berpotensi untuk terjadinya tindak kejahatan berikutnya yaitu 
menggugurkan atau membunuh janin apabila terjadi kehamilan;

c) Berpotensi terjadinya penelantaran jika bayi hasil perzinaan tersebut 
dibiarkan lahir dan hidup;

d) Tidak jelasnya nasab seseorang, sehingga menjadi hilang kepercayaan 
menyangkut kehormatan dari anak yang dilahirkan;

Gambar 6.4 “Selektif memilih 
tayangan media elektronik dan 

teknologi informasi”
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e) Keluarga dari pelaku perbuatan perzinaan menjadi rapuh, sedangkan 
keluarga merupakan wadah yang terbaik untuk mendidik dan 
menyiapkan generasi muda yang memikul tanggungjawab pada 
kehidupan selanjutnya.

Menurut Imam Sayuti dalam Kitab Al-Jami’ Al-Kabir, perbuatan zina dapat 
mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif di dunia 
dan 3 dampak negatif akan ditimpakan di akhirat, yaitu:
1. Dampak yang ditanggung di dunia

a) Menghilangkan kewibawaan
  Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat dan harga dirinya di 

tengah masyarakat. Bahkan bisa juga dianggap menjijikkan dan menjadi 
sampah bagi masyarakat.

b) Menyebabkan kefakiran
  Tidak jarang, perilaku zina dapat membawa pelakunya menjadi miskin, 

karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya, dan tidak keberatan 
untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi hasratnya.

c) Memperpendek umur
  Perilaku zina, juga akan menyebabkan umur seseorang berkurang, 

karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang berbagai 
penyakit menular seksual yang berbahaya seperti halnya HIV/AIDS, 
kanker, penyakit kelamin dan sebagainya yang bisa mengantarkannya 
kepada resiko kematian.

2. Dampak yang akan ditanggung di akhirat

a) Mendapatkan murka Allah Swt.
  Perbuatan zina merupakan suatu dosa besar, sehingga para pelakunya 

akan mendapatkan murka dari Allah Swt. kelak di akhirat.
b) Mendapat hisab yang buruk
  Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya 

manakala kepada mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina 
yang pernah mereka lakukan.

c) Mendapat siksa yang pedih
  Pelaku zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih kelak di 

akhirat.
Adapun akibat dari perbuatan zina antara lain adalah:
1) Dilaknat oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya;
2) Dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya;
3) Garis keturunan/nasab menjadi tidak jelas;
4) Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis 
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keturunan ayah biologisnya;
5) Anak hasil perbuatan zina, tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya;
6) Apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka 

akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya.

Aktivitas 6.7
Ketika Rasulullah Saw. melaksanakan perjalanan Isra’ Mi’raj, dengan 
didampingi oleh Malaikat Jibril, beliau diperlihatkan pada sekelompok orang 
yang di hadapannya disediakan daging segar, tetapi mereka lebih memilih 
untuk memakan daging yang busuk. Lalu Malaikat Jibril menjelaskan bahwa 

itulah siksaan dan kehinaan bagi orang yang melakukan zina dan 
perselingkuhan. Mereka memilih berselingkuh seolah memakan daging 
yang busuk, sedangkan mereka telah memiliki suami atau istri yang halal 
dan sah.

Tuliskanlah pendapat kalian tentang makna dari tamsil Isra’ Mi’raj 
Rasulullah Saw.  tersebut, jika dikaitkan dengan perilaku sebagian 
masyarakat saat ini?

Sedemikian buruknya perbuatan zina, Rasulullah Saw. bahkan pernah 
bersabda apabila seseorang melakukan zina, maka iman telah lepas dari 
dirinya sebagaimana hadis berikut ini: 

َعْن َاِبي ُهَريَْرَة َرِضَي اٰلُ َعْنُه َعِن الَنِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ِاَذا َزنَى اْلَعْبُد َخرََج ِمْنُه اْلِإْيَماُن َفَكاَن 
ِسِه َكالُظَلِة َفِاَذا َخرََج ِمْنُه ٰذِلَك اْلَعَمِل َعاَد ِاَلْيِه اْلِاْيَماُن . )رواه الترمذي( 

ْ
َفْوَق َرأ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw. bersabda: Jika seseorang 

telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang 

diliputi gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika ia lepas dari zina, maka iman 

itu akan kembali kepadanya” (H.R. Tirmidzi)

Demikianlah, begitu banyaknya dampak negatif dari perbuatan zina, 
sehingga seyogyanya menjadi ibrah dan bahan untuk releksi bagi masyarakat 
terutama pemuda dan pelajar, yang sedang berjuang untuk menyiapkan masa 
depan dan menggapai cita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik 
di masa mendatang, agar selalu berhati-hati dan menjaga diri supaya tidak 
terjerumus pada pergaulan bebas yang melampaui batas dan norma agama. 
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Sebagaimana hadis Rasulullah Saw. berikut ini:

ٍة ِاَلا َكاَن َثاِلَثُهَما الَشْيَطاُن . )رواه الترمذي( 
َ
ُلَوَن َرُجٌل ِبِاْمَرأ  َقاَل الَنِبُيملسو هيلع هللا ىلص :َلا َيخْ

Artinya: “Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, 

melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan” (H.R. At-Tirmidzi)
Hendaklah para pemuda dan pelajar khususnya mampu untuk menjaga 

pergaulan, menundukkan pandangan dan melindungi dirinya agar tidak 
terjerumus pada perbuatan zina yang akan menghilangkan kewibawaan, 
harkat, martabat dan kehormatan dirinya dihadapan Allah Swt. maupun di 
hadapan sesama manusia.

f. Menghafalkan Q.S. al-Isra’/17: 32

Aktivitas 6.8
Dengan cara berpasangan dua orang, hafalkanlah Q.S. al-Isra’/17: 32 beserta 
terjemahnya. Mintalah pasanganmu untuk menyimak hafalanmu secara 

bergantian!

2. Q.S. an-Nur/24: 2 tentang Larangan untuk Melakukan 

Pergaulan Bebas

Aktivitas 6.9
1. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok!

2. Pada setiap kelompok harus terdapat minimal 1-2 orang yang sudah 
bagus bacaan Al-Qur’annya.

3. Bacalah Q.S. an-Nur/24: 2 secara tartil bersama-sama!
4. Teman yang kualitas bacaannya lebih baik, membimbing dan 

membantu mentahsin bacaan anggota kelompok lainnya secara 
bergantian!

a. Membaca Q.S. an-Nur /24: 2 
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َفٌة ِفْي ِدْيِن اٰلِ
ْ
ْنُهَما ِماَئَة َجلَْدٍةۖ َوَلا َتْأُخْذُكْم ِبِهَما َرأ ْي َفاْجِلُدْوا ُكَل َواِحٍد ِمّ  َالَزاِنَيُة َوالَزانِ

َن اْلُمْؤِمِنْيَن - ٢ ِاْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنْوَن ِباٰلِ َواْلَيْوِم اْلٰاِخِرۚ َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاۤىَِفٌة ّمِ
b. Mengidentiikasi Hukum Bacaan dan Tajwid Q.S. An-Nur/24: 2

No Lafal
Hukum 
Bacaan

Keterangan

1.
َالَزاِنَيُة Alif Lam 

Syamsiyah

Alif lam mati yang bertemu dengan 
salah satu huruf syamsiyah, dibaca lebur/
idgham sehingga bunyi al tidak dibaca

2. َفاْجِلُدْوا Qalqalah 

Sugra

Ada huruf jim berharakat sukun

3. ْنُهَما َواِحٍد ِمّ Idgham 

Bighunnah

Ada huruf dal berharakat kasrah tanwin 
bertemu huruf mim

4. ْنُهَما  ِمّ Idzhar 

Halqi

Ada huruf nun berkarakat sukun 
bertemu huruf ha

5. َتْأُخْذُكْم ِبِهَما Ikhfa’ 

Syafawi 

Ada huruf mim berharakat sukun 
bertemu huruf ba

6. َفٌة ِفْي ِدْيِن اٰلِ
ْ
َرأ Ikhfa’ 

Haqiqi

Ada huruf ta berharakat dhammah 
tanwin bertemu huruf fa

7.

َواْلَيْوِم اْلٰاِخِرۚ Alif Lam 

Qamariyah

Huruf alif lam  bertemu dengan salah 

satu huruf  qamariyah, cirinya huruf 

alif lam terdapat harakat sukun, setelah al 

tidak terdapat harakat tasydid dan huruf 

al dibaca jelas

8.
 Mad ‘Aridl اْلُمْؤِمِنْيَن َ

Li Sukun

Ada huruf  mad  yang bertemu dengan 

sukun dan atau harus berhenti atau 

waqaf pada akhir ayat 

c. Mengartikan Mufradat Q.S. An-Nuur/24: 2

Lafal Arti Lafal Arti

َالَزاِنَيُة pezina perempuan َفٌة ِفْي ِدْيِن اٰلِ
ْ
َرأ

mencegah kamu 

untuk (menjalankan) 

agama (hukum) 

Allah
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Lafal Arti Lafal Arti

ْي َوالَزانِ dan pezina laki-laki ِاْن ُكْنُتْم jika kamu

َفاْجِلُدْوا deralah ُتْؤِمُنْوَن ِباٰلِ beriman kepada 
Allah

ُكَل َواِحٍد masing-masing َواْلَيْوِم اْلٰاِخِرۚ dan hari kemudian

ْنُهَما ِمّ dari keduanya
 َوْلَيْشَهْد

َعَذاَبُهَما

dan hendaklah 
disaksikan 

(pelaksanaan) 
hukuman mereka

ِماَئَة َجلَْدٍة seratus kali َطاۤىَِفٌة oleh Sebagian

 َوَلا َتْأُخْذُكمْۖ

ِبِهَما
dan janganlah 

rasa belas kasihan 
kepada keduanya

َن اْلُمْؤِمِنْيَن ّمِ orang-orang yang 
beriman

Aktivitas 6.10

5. Dalam kelompok yang masih sama dengan aktivitas sebelumnya, 
setelah mempelajari hukum bacaan dan arti mufradat Q.S. an-Nur/24: 
2 tersebut, buatlah tabel pada kertas plano yang berisi:
a. Potongan ayat dan hukum bacaannya yang disusun acak untuk 

kelompok ganjil
b. Potongan ayat dan artinya yang disusun acak untuk kelompok 

genap
6. Kemudian, tukarkan tabel tersebut kepada kelompok lain, lalu 

masing-masing kelompok bertugas untuk menjodohkan dengan cara 
menarik garis lurus secara antara lafal dengan arti mufradat, antara 
lafal dengan hukum bacaan tersebut dengan benar.
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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. Menelaah Tafsir Q.S. an-Nur/24: 2

1. Deinisi Pergaulan Bebas

Dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, 
sedangkan bebas adalah lepas sama sekali (tidak 
terhalang, terganggu dan terbatasi sehingga boleh 
bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya secara 
leluasa). Dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah 
tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau 
kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh 
aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, pergaulan bebas identik dengan 
perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Kartono, seorang 
ilmuwan Sosiologi, menjelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan gejala 
patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian 
sosial, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas adalah 
interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang 
berlaku di masyarakat sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi ataupun 
lingkungan di mana peristiwa itu terjadi.

2.  Bentuk Pergaulan Bebas

Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita, yaitu praktik 
seks bebas/perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang 
agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan 
yang benar karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan 
martabat pelakunya di hadapan Allah Swt. dan di hadapan manusia. Itulah 
sebabnya mengapa Allah melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan 
zina, mengingat perbuatan ini dapat mendatangkan mudarat yang besar dalam 
kehidupan manusia.

Dalam pandangan Islam, Q.S. an-Nur/24: 2 mengandung penjelasan yang 
bersifat pasti. Karenanya, zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) 
yang dikategorikan hukuman hudud, yakni suatu jenis hukuman atas 

Gambar 6.5  “Say No To Free 
Sex”
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perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah 
Swt. Tidak ada seorang pun yang berhak 
memaakan kemaksiatan zina tersebut, 
baik oleh penguasa atau pihak yang 
berkaitan dengannya. Berdasarkan Q.S. an-
Nur/24: 2, pelaku perzinaan, baik laki-laki 
maupun perempuan harus dihukum dera 
(dicambuk) sebanyak 100 kali. Namun, jika 
pelaku perzinaan itu sudah muḥșan (pernah 
menikah), sebagaimana ketentuan hadis Rasulullah Saw. maka diterapkan 
hukuman rajam, apabila kesalahan perbuatan zinanya terbukti sesuai dengan 
syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama.

Dalam eksekusinya pun, pihak yang berwenang diperintahkan untuk dapat 
berlaku tegas, dan dilarang berbelas kasihan yang dapat menjadikan gagal 
dalam pelaksanaan hukuman terhadap mereka. Hal ini dimaksudkan agar 
ketegasan pelaksanaan hukuman tersebut menjadi pelajaran dan ibrah  bagi 
orang lain untuk tidak menirunya, karena ancaman hukumannya demikian 
nyata. 

Terhadap ancaman hukuman yang begitu berat yang disebutkan dalam 
Q.S. an-Nur/24: 2, yaitu ancaman hukuman dera sebanyak 100 (seratus kali) 
tersebut, maka proses penetapan hukuman dan vonis bersalah atas perbuatan 
zina pun sangat sulit, bahkan hampir-hampir mustahil terpenuhi, kecuali atas 
pengakuan yang bersangkutan, dan itu pun dengan syarat-syarat yang cukup 
ketat sebagaimana yang dibahas sebelumnya.

Dalam konteks ini yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut 
hanyalah khalifah (kepala negara) atau orang-orang yang ditugasi olehnya. 
Ketentuan ini berlaku bagi wilayah yang menerapkan syari’at Islam sebagai 
hukum positif dalam suatu negara. 

Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada empat hal 
yang dapat dijadikan sebagai bukti, yaitu (1) saksi, (2) sumpah, (3) pengakuan, 
dan (4) dokumen atau bukti tulisan. Dalam kasus perzinaan, pembuktian 
perzinaan ada dua, yakni saksi (yang berjumlah empat orang) dan pengakuan 
pelaku.

Ancaman dan penjatuhan hukuman syari’at Islam tersebut bukan hanya 
terhadap pelaku zina saja. Menuduh orang lain telah melakukan zina pun, 
mendapatkan ancaman yang sama besarnya apabila tuduhan tersebut tidak 
terbukti. Dalam kitab-kitab ikih, menuduh orang lain berbuat zina disebut 
qadf, yang deinisinya sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin 
Qasim dalam Kitab Fathul Qarib, yaitu: 

Gambar 6.6  “Ancaman Hukuman Dunia Bagi 
Pelaku Zina"
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الَتْعِيْيِر ِجَهِة  َعَلى  َنا  ِبالّزِ َالَرْمُي  َوَشْرًعا  َالَرْمُي  ُلَغًة  َوُهَو  اْلَقَذِف  َاْحَكاِم  بََياِن  ِفي   َفْصٌل 
َنا ِلُتْخرَِج الَشَهاَدَة ِبالّزِ

Artinya: “Pasal tentang penjelasan hukum qadf. Secara bahasa qadf berarti 

menuduh. Secara syari’at bermakna menuduh berzina dengan tujuan untuk 

mempermalukan, agar keluar (terucap) pengakuan telah berzina”.

Dengan demikian, ketika seeorang telah menuduh orang lain berzina, 
maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan tersebut dengan 
wajib menghadirkan 4 (empat) orang saksi (satu di antaranya adalah dirinya 
sendiri) yang semuanya memberikan kesaksian bahwa tertuduh telah berzina 
dan melihat secara langsung tanpa terhalang oleh apa pun. Kesaksian keempat 
orang ini pun harus sama.

Apabila penuduh tidak mampu menghadirkan saksi dengan ketentuan 
seperti tersebut di atas, maka keadaan justru terbalik, si penuduh akan diancam 
dengan hukuman had qadf, yakni dicambuk sebanyak 80 kali. Namun hukuman 
ini tidak berlaku apabila si penuduh adalah suami dari pihak tertuduh yang 
telah bersumpah li’an (sumpah suami bahwa istrinya telah berzina dengan 
laki-laki lain).
f. Menelaah Isi dan Kandungan Q.S. an-Nur/24: 2

Isi dan kandungan Q.S. an-Nur/24: 2 sebagaimana pembahasan tersebut 
dengan demikian adalah:
1.  Perintah Allah Swt. untuk menghukum dera/cambuk sebanyak 100 

(seratus) kali masing-masing untuk pelaku zina perempuan dan pelaku 
zina laki-laki, untuk memberikan shock teraphy dan peringatan bagi orang 
lain untuk tidak meniru dan mengikutinya.

2.   Pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan 
bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku 
zina tersebut dalam pelaksanaan hukuman terhadapnya.

3.   Pelaksanaan hukuman atau eksekusi hukum dera tersebut, hendaknya 
disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman/masyarakat di wilayah 
di mana keduanya tinggal.

4.   Penyebutan kata az-zaniyah/perempuaan pezina lebih didahulukan 
daripada kata az-zani/laki-laki pezina. Karena akibat dari perzinahan 
tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan akibat 
kehamilan (jika sampai terjadi kehamilan) atau dampak negatif yang 
diakibatkan perzinaan lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada 
laki-laki.  
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5.   Dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis, tidak 
dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan 
mahramnya. Berbeda dengan laki-laki yang dapat pergi kemana saja 
sendirian. Karena apabila terjadi sesuatu, maka sesungguhnya pihak 
perempuanlah yang paling dirugikan.

Aktivitas 6.11

Carilah literatur atau berita, baik berupa artikel maupun video tentang 
dampak buruk dari pergaulan bebas dan zina. Lakukan kajian multi sudut 
pandang, misalnya dampak pergaulan bebas dan zina dari sudut pandang 
agama, kesehatan, sosial, psikologis, kemanusiaan dan sebagainya. 
Pahami dan cermati kemudian simpulkan pendapatmu! Presentasikan di 
depan kelas!

g. Pembiasaan Sikap 

Begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, 
patut kiranya menjadi perhatian bagi generasi muda dan pelajar khususnya, 
bahwa mereka seharusnya berjuang untuk menyiapkan masa depannya, dan 
hal tersebut akan dipertaruhkan apabila ia terjerumus pada pergaulan bebas 
dan zina. 

Maka dari itu, untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, 
sikap yang harus dilakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari 
adalah sebagai berikut:

1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika

Semakin majunya perkembangan teknologi, akan semakin mempermudah 
masyarakat terutama generasi muda untuk bergaul, bersosialisasi dan 
berkomunikasi satu dengan yang lain. Keberadaan perangkat smartphone, 
media sosial dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya semakin mendekatkan 
seseorang orang dengan orang lain di belahan dunia mana pun. Jika hal ini 
tidak diikuti dengan pemahaman, kesadaran dan penerapan etika untuk 
berkomunikasi dan bergaul sesuai dengan norma-norma agama, maka sangat 
rentan mendorong seseorang untuk terjerumus pada pola pergaulan bebas 
yang semakin sulit untuk dikendalikan.
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2.  Menutup dan menjaga aurat

Bagian tubuh yang harus terlindung dan 
tertutup dari pandangan orang lain disebut 
dengan aurat. Bagi perempuan, seluruh tubuh 
kecuali bagian muka dan telapak tangan adalah 
aurat mereka. Sedangkan bagi laki-laki, aurat 
adalah bagian tubuh antara pusar sampai 
dengan lutut.

Bagaimana cara menutup dan menjaga 
aurat agar terhindar dari bahaya pergaulan 
bebas dan zina? Agama memerintahkan kepada 
para perempuan untuk mengenakan pakaian yang dapat menutupi seluruh 
tubuhnya termasuk bagian dadanya. Dalam hal ini berarti pakaian yang 
menutupi aurat bagi wanita disunahkan yang terbuat dari bahan yang tidak 
transparan, tidak ketat atau longgar sehingga  tidak memperlihatkan lekuk 
tubuh dan terhindar dari pandangan lawan jenis yang dapat mengundang 
nafsu syahwat mereka. Laki-laki pun demikian. Agar terhindar dari pandangan 
lawan jenis yang berakibat mendatangkan hayalan dan imajinasi yang dilarang 
oleh agama, hendaklah laki-laki juga menutup aurat dengan pakaian yang 
sopan dan sesuai. 

3.  Selektif dalam memilih teman bergaul

Selektif dalam memilih teman bergaul, akan membawa dampak yang baik 
bagi seseorang, karena seorang kawan, akan mempengaruhi kawan lainnya. 
Apabila seseorang memilih kawan yang saleh, maka ia pun akan terpengaruh 
menjadi baik. Dan apabila seseorang memilih kawan yang buruk, niscaya ia 
akan membawa keburukan juga baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. 
berikut ini:

اْلَجِلْيِس َو  الَصاِلِح  اْلَجِلْيِس  َمَثُل  َقاَل:ِإَنَما  الَنِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن  َعْنُه  اٰلُ  َرِضَي  ُمْوَسى  ِبي 
َ
أ  َعْن 

ْن َتْبَتاَع ِمْنُه
َ
ِذَيَك َوِإَما أ ْن ُيخْ

َ
 الَسْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َوَناِفِخ الِْكْيِر َفَحاِمُل اْلِمْسِك:ِإَما أ

ا َخِبْيَثًة َد ِرْيحً ْن َتجِ
َ
ْن ُيحِْرَق ثَِياَبَك َوِإَما أ

َ
َبًة َوَناِفُخ الِْكْيِر: ِإَما أ ا َطّيِ َد ِمْنُه ِرْيحً ْن َتجِ

َ
 َوِإَما أ

. )رواه مسلم(ر
Artinya: Dari Abu Musa r.a. , dari Nabi Saw. bersabda: “sesungguhnya 

perumpaan bergaul dengan orang shalih dan orang jahat adalah seperti orang 

yang membawa minyak kesturi dan orang yang meniup api. Orang yang 

membawa minyak kesturi itu mungkin memberi padamu atau mungkin kamu 

Gambar 6.7 “Perempuan cantik itu yang 
auranya kemana-mana, bukan yang

auratnya kemana-mana”
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membeli kepadanya atau mungkin kamu mendapatkan bau harum dari padanya. 

Dan tentang orang yang membawa api itu mungkin ia akan membakar kainmu 

dan mungkin kamu akan mendapatkan bau busuk daripadanya.” (HR. Muslim).

Tentu saja maksud dari hadis ini adalah anjuran untuk memilih dan selektif 
mengambil teman yang baik, untuk memberi nasihat dan menjauhkan kita 
dari keburukan. Kebaikan yang akan diperoleh oleh seseorang yang berteman 
dengan orang yang saleh, tentu saja akan lebih besar dari aroma harum 
semerbak yang ditimbulkan oleh seorang penjual minyak wangi, karena ia 
akan mengajarkan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.

4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat

Agar terhindar dari perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang 
pada pergaulan bebas dan zina, harus ditanamkan tekad di dalam hati, untuk 
menahan diri dan menghindari keinginan, ataupun diundang oleh orang lain, 
untuk datang ke tempat-tempat maksiat. Juga harus memiliki keberanian dan 
ketegasan untuk meninggalkan suatu tempat, jika terindikasi di tempat tersebut 
akan memicu dorongan untuk terjadinya pergaulan bebas dan perbuatan zina.

5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif.

Waktu luang yang dimiliki oleh seseorang, hendaklah dimanfaatkan un-
tuk sesuatu yang positif dan mendatangkan manfaat. Misalnya aktif di majelis 
taklim, melakukan kajian remaja, kajian keputrian, berolah raga, atau mencip-
takan kreasi-kreasi dan hasil karya yang bermanfaat. Dengan demikian, jika 
waktu yang kita miliki kita manfaatkan dan kita salurkan untuk kegiatan-ke-
giatan yang positif, maka tidak lagi tersisa waktu lain untuk melakukan hal-hal 
yang mendatangkan mudarat dan maksiat.

6. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Swt.

Agar terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, seseorang harus 
sungguh-sungguh memohon perlindungan dari Allah Swt. dengan cara 
memperbaiki kuantitas dan kualitas ibadah, menjalankan salat wajib dan 
sunah, memperbanyak membaca Al-Qur`an, memperbanyak sedekah dan 
senantiasa mengingat ancaman dan dosa dari setiap perbuatan buruk yang kita 
lakukan selama di dunia, kelak akan dipertanggungjawabkan.

7. Berpuasa sebagai perisai nafsu

Puasa adalah berlatih mengendalikan nafsu. Apabila seorang mukmin 
mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu menahan berbagai 
larangan Allah Swt. Puasa menjadi semacam perisai yang membentengi 
seseorang dari keinginan untuk berbuat maksiat sebagaimana hadis Rasulullah 
Saw. yang artinya sebagai berikut:
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“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka 
menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga 
kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka perpuasalah, karena puasa 
itu obat pengekang nafsunya” (H.R. Bukhari Muslim).

F. Penerapan Karakter

Setelah mengkaji materi tentang perintah menjauhi pergaulan bebas dan 
zina sebagaimana dipaparkan tersebut, maka diharapkan peserta didik dapat 
menginternalisasikan nilai-nilai dan perilaku sebagai cerminan karakter 
pelajar sebagai berikut:

No Butir Perilaku
Karakter Pelajar

Pancasila

1.
Gemar membaca dan mengkaji Al-Qur`an 
dan hadis

Beriman dan bertakwa 
kepada Allah Swt.

2. Selektif dalam memilih teman
Semangat 
kebhinekaan

3.
Menutup dan menjaga aurat di manapun dan 
kapanpun berada

Berakhlak mulia

4.
Selektif dalam memilih tayangan, konten, 
artikel atau broadcast message di media 
elektronik maupun media sosial

Bernalar kritis

5.
Menghindari dan menjauhi tempat-tempat 
yang di dalamnya terdapat praktik perbuatan 
maksiat

Peduli lingkungan 
sosial

6.
Memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan 
yang positif dan mendatangkan manfaat

Bergotong-royong

G. Rangkuman

Isi dan kandungan Q.S. al-Isra’/17: 32 adalah tentang larangan untuk 
mendekati dan melakukan perbuatan zina karena merupakan perbuatan yang 
keji dan jalan yang buruk.
1. Q.S. an-Nur/34: 2 mengandung perintah untuk menghukum pelaku zina, 

baik pezina perempuan maupun pezina laki-laki.
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2. Perbuatan zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-
laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali pernikahan.

3. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki 
atau perempuan yang belum pernah menikah.

4. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki 
atau perempuan yang masih atau pernah terikat pernikahan dengan orang 
lain, atau perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang janda dan seorang 
duda.  

5. Perumpamaan orang yang mendekati perbuatan zina itu serupa dengan 
orang yang berdiri di pinggir jurang. Ia akan mudah terjerumus ke dalam 
jurang perzinaan jika tidak segera menjauhinya.

6. Ancaman hukuman untuk pelaku perbuatan zina ghairu muhsan adalah 
100 kali dera/hukum cambuk dan diasingkan atau diusir dari wilayah 
tempat tinggalnya.

7. Ancaman hukuman untuk pelaku perbuatan zina muhsan adalah dihukum 
rajam (dilempari batu) hingga meninggal dunia.

8. Hukuman qisas untuk pelaku zina tersebut, berlaku bagi wilayah atau 
negara yang memberlakukan syari’at Islam sebagai hukum positif yang 
dianutnya. 

H. Penilaian

1. Penilaian Sikap 
a. Buatlah tabel mingguan/bulanan berupa ceck list tentang aktivitas ibadah 

harian kalian pada buku khusus untuk pemantauan individu! Mulailah 
dari ibadah wajib seperti halnya salat 5 waktu dilanjutkan dengan ibadah 
sunah harian misalnya tadarus Al-Qur`an, zikir, salawat, membantu 
orangtua, membantu teman, aktif pada kegiatan sosial, aktif terlibat dalam 
organisasi kepemudaan serta amaliah lainnya. Lakukan dengan rutin, 
ikhlas dan penuh tanggungjawab kepada Allah Swt.!

b. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan membubuhkan tanda contreng 

(√) pada kolom yang sesuai dengan pernyataan berikut ini!

No Pernyataan SS S R TS STS Alasan
1 Dengan memahami 

larangan pergaulan bebas 
dan zina, maka saya sadar 
untuk selalu berusaha 
menjauhinya
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2 Saya akan istikamah untuk 
menutup dan menjaga 
aurat agar terhindar dari 
perbuatan zina

3 Saya akan selektif dalam 
memilih konten, tayangan, 
artikel dan aplikasi di 
media sosial, agar tidak 
terjebak pada hal-hal yang 
mendatangkan maksiat

4 Saya berkomitmen untuk 
menjaga kehormatan dan 
harga diri saya dengan tidak 
melakukan perbuatan zina, 
sampai kelak saya menikah 
dengan pasangan halal saya

5 Saya akan beribadah, salat 
5 waktu dengan tertib 
dan memohon kepada 
Allah Swt. agar senantiasa 
terlindung dari godaan 
melakukan perbuatan zina

SS (sangat setuju); S (setuju); R (ragu-ragu); TS (tidak setuju); STS (sangat 
tidak setuju)

2. Penilaian Pengetahuan
A. Berikanlah tanda silang (X) pada opsi jawaban A, B, C, D atau E yang 

merupakan jawaban yang paling tepat!

1) Perhatikan Q.S. an-Nur/24: 2 berikut ini!

َفٌة ِفْي ِدْيِن اٰلِ ِاْن 
ْ
ْنُهَما .....ۖ َوَلا َتْأُخْذُكْم ِبِهَما َرأ ْي َفاْجِلُدْوا ُكَل َواِحٍد ِمّ َالَزاِنَيُة َوالَزانِ

َن اْلُمْؤِمِنْيَن - ٢ ُكْنُتْم ُتْؤِمُنْوَن ِباٰلِ َواْلَيْوِم اْلٰاِخِرۚ َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاۤىَِفٌة ّمِ
Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah ….

A. ِمائَة َجلَْد ٍة
B. َئُةَ َحَبٍة ّمِ
C. ِماَئٍة ِسِنْيَن
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D. ِماَئَة َعاٍم
E. ِماَئِة َا ْلٍف

2) Perhatikan Q.S. al-Isra’/17:32 berikut ini!

نٰٓى ِاَنٗه َكاَن َفاِحَشًةۗ َوَساَۤء َسِبْيًلا - ٢ َوَلا َتْقَرُبوا الّزِ
 Pada lafal yang bergaris bawah, secara berurutan, hukum bacaannya
 adalah ….

A. Alif lam qamariyah, mad thabi’i, mad ‘iwad

B. Alif lam syamsiyah, mad thabi’i, mad ‘iwad

C. Alif lam qamariyah, mad asli, mad ‘aridl lii sukun

D. Alif lam syamsiyah, mad jaiz munfasil, mad ‘iwad

E. Alif lam qamariyah, mad thabi’i, mad ‘aridl lii sukun

3) Perhatikan tabel potongan ayat dan arti dari Q.S. al-Isra’/17: 32 berikut ini!

No Lafal Huruf Arti kata

1. نٰٓى َلا َتْقَرُبوا الّزِ a dan jalan yang buruk

2. ِاَنٗه َكاَن b Sesungguhnya pada perbuatan (zina) itu

3. ۗ َفاِحَشًة  c perbuatan yang keji

4 َوَساَۤء َسِبْيًلۗا d Dan janganlah kamu mendekati zina

Secara berurutan, pasangan lafal dan arti yang tepat dari tabel tersebut 
adalah ….
A. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d
B. 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a
C. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b
D. 1 – d, 2 – b, 3 – c, 4 – a
E. 1 – e, 2 – a, 3 – b, 4 – c

4) Perhatikan penggalan Q.S. an-Nur/24: 2 berikut ini!

ْنُهَما ِماَئَة َجلَْدٍة ْي َفاْجِلُدْوا ُكَل َواِحٍد ِمّ  َالَزاِنَيُة َوالَزانِ
 Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, ancaman hukuman untuk pezina 

laki-laki dan pezina perempuan jika terbukti bersalah adalah….
A. diasingkan dari negaranya
B. dicambuk hingga mati
C. dirajam hingga mati
D. dicambuk 100 kali
E. dirajam 100 kali 
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5) Kumbang adalah seorang perjaka yang akan menikahi seorang gadis desa 
yang sudah hamil sebelum menikah.  Zani adalah seorang suami yang sering 
mengkhianati istrinya dengan seorang PSK. Zaniyati adalah seorang janda 
yang merupakan selingkuhan seorang pria beristri. Mawar adalah seorang 
istri yang berselingkuh dengan suami orang lain. Bunga adalah seorang 
janda yang akan segera melangsungkan pernikahan dengan seorang duda.

 Dari paparan tersebut, yang merupakan perbuatan zina muhsan dilakukan 
oleh….
A. Zani
B. Bunga
C. Mawar
D. Zaniyati
E. Kumbang

6) Perhatikan pernyataan berikut ini!
(a) memilih tayangan atau konten di media sosial dengan selektif
(b) menahan diri untuk tidak mendatangi tempat-tempat maksiat
(c) melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat merangsang syahwat
(d) mengenakan pakaian yang ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh
(e) melihat tayangan yang mengandung pornograi dan porno aksi

 Dari pernyataan tersebut, yang berupakan upaya untuk menghindari 
pergaulan bebas dan zina ditunjukkan oleh….

A. (a) dan (b)
B. (a) dan (e)
C. (b) dan (c)
D. (c) dan (d)
E. (d) dan (e)

7) Perhatikan kutipan Q.S. an-Nur/24: 2 berikut ini!

َن اْلُمْؤِمِنْيَن - ٢  َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاۤىَِفٌة ّمِ
 Maksud dari kutipan ayat tersebut terhadap pelaksanaan hukuman bagi 

para pelaku zina jika mereka terbukti bersalah adalah….

A. pelaksanakan hukuman tersebut harus dilakukan oleh aparat yang 
berwenang dengan penuh ketegasan. 

B. pelaksanaan hukuman hendaklah disaksikan oleh sebagian orang yang 
beriman atau penduduk wilayah tersebut

C. pelaksanaan hukuman hendaklah dilakukan setelah terdapat kesaksian 
dari 4 orang dengan kesaksian yang sama
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D. pelaksanaan hukuman hendaklah dilakukan setelah keluar  
pengakuan dari pelaku

E. pelaksanaan hukuman untuk pezina yang sudah bersuami, hendaklah 
dilakukan setelah sumpah (li’an) sang suami

8) Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah usaha terus 
menerus yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini 
yang bukan merupakan ikhtiar untuk menghindari pergaulan bebas dan 
perbuatan zina adalah ….

A. menutup dan menjaga aurat
B. selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt.
C. menjaga pergaulan yang sehat dan beretika
D. selektif dalam memilih situs-situs di internet 
E. mengikuti ajakan teman karena khawatir dibully dan dikucilkan

9) Dampak buruk dari perbuatan zina, selain dapat menghilangkan 
kewibawaan dari pelakunya, juga berpotensi memicu timbulnya tindak 
kriminal lanjutan. Berikut ini yang bukan merupakan kejahatan lanjutan 
dari perbuatan zina adalah ….

A. tindakan aborsi dan praktek aborsi ilegal
B. tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak
C. tindakan membunuh dan membuang bayi yang dilahirkan
D. tindakan penelantaran terhadap anak hasil hubungan gelap
E. menutup aib dengan menyembunyikan kehamilan hasil zina

10) Perbuatan zina yang dilakukan di masa remaja dan masa muda tentu 
akan berdampak bagi kehidupan di masa depan. Berikut ini yang bukan 
merupakan dampak buruk perbuatan zina adalah ….

A. dilaknat oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya
B. dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya
C. garis keturunan/nasab menjadi tidak jelas
D. anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis 

keturunan ayah biologisnya
E. anak hasil perbuatan zina, akan tetap mendapat warisan dari ayahnya

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apakah yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? 
Jelaskan dan berikan masing-masing satu contohnya! 

2. Sebuah larangan biasanya dilatarbelakangi adanya kekhawatiran. Begitu 
pun dengan larangan pergaulan bebas dan zina dalam ajaran Islam. Jelaskan 
mengapa pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang dilarang 
oleh Allah Swt.?
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3. Mustahil menghindari pergaulan bebas dan zina, jika tidak diikuti dengan 
langkah-langkah nyata. Jelaskan apa saja yang dapat dilakukan, agar dapat 
menghindari pergaulan bebas dan zina! 

4. Akibat dari pergaulan bebas dan zina, akan ditanggung oleh pelakunya baik 
saat masih berada di dunia, maupun azab di akhirat. Jelaskan dampak dunia 
dan dampak akhirat seperti apakah yang akan dialami oleh pelaku zina?

5. Bagaimana pendapat kalian jika melihat tayangan berita tentang penemuan 
mayat bayi di tempat sampah, berita tentang tindak pidana aborsi dan 
sebagainya. Bisakah hal tersebut dihindari? Apa yang seharusnya kita 
lakukan, terutama oleh kalangan pemuda dan pelajar? Jelaskan pendapatmu!

3. Penilaian Keterampilan

A. Bacalah dengan tartil dan hafalkan dengan fasih ayat-ayat berikut ini. 

Baca dan hafalkan sesuai dengan petunjuk dari bapak/ibu guru!

1) Q.S. al-Isra/17: 32
نٰىٓ ِاَنٗه َكاَن َفاِحَشًةۗ َوَساَۤء َسِبْيًلا ٧ َوَلا َتْقَرُبوا الّزِ

2) Q.S. an-Nur/24: 2

َفٌة 
ْ
َرأ ِبِهَما  َتْأُخْذُكْم  َوَلا  َجلَْدٍةۖ  ِماَئَة  ْنُهَما  ِمّ َواِحٍد  ُكَل  َفاْجِلُدْوا  ْي  َوالَزانِ َالَزاِنَيُة 

َن  ّمِ َطاۤىَِفٌة  َعَذاَبُهَما  َوْلَيْشَهْد  اْلٰاِخِرۚ  َواْلَيْوِم  ِباٰلِ  ُتْؤِمُنْوَن  ِاْن ُكْنُتْم  اٰلِ  ِدْيِن  ِفْي 
اْلُمْؤِمِنْيَن ٢

B. Berdasarkan kelompok yang telah terbentuk pada saat kegiatan 

pembelajaran, masing-masing kelompok buatlah paparan/media 

presentasi tentang materi larangan pergaulan bebas dan zina dengan 

menggunakan aplikasi atau plat form yang kalian kuasai. 
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Glosarium

ahli kitab : orang-orang yg berpegang pada ajaran kitab suci 
selain Alquran

akhlak mahmudah : akhlak yang terpuji.
akhlak mazmumah : akhlak tercela.
aklamasi : pernyataan setuju secara lisan dari seluruh 

peserta rapat terhadap suatu usul tanpa melalui 
pemungutan suara

amalun bil arkan : Ikrar Billisan ialah mengakui kebenaran seiringan 
dengan Hati tentang ucapan kebenaran iman yang 
tidak perlu diragukan lagi dalam ucapan

animisme : kepercayaan kepada roh yang mendiami semua 
benda (pohon, batu, sungai, gunung, dsb)

asuransi : pertanggungan atau perjanjian antara dua 
belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban 
membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang 
lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan 
sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/
premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak 
pertama atau barang miliknya sesuai dengan 
perjanjian yang sudah dibuat

autodidak : orang yang mendapat keahlian dengan belajar 
sendiri

bank : badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk  kredit  dan atau bentuk-bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak

content creator : merupakan sebutan bagi seseorang yang 
melahirkan berbagai materi konten baik berupa 
tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan 
dari dua atau lebih materi.

dalil : suatu hal yang menunjuk pada apa yang dicari; 
berupa alasan, keterangan dan pendapat yang 
merujuk pada pengertian, hukum dan hal-hal yang 
berkaitan dengan apa yang dicari
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dera : pukulan (dengan rotan, cemeti dan sebagainya) 
sebagai  hukuman.

digital : berhubungan dengan angka-angka untuk sistem 
perhitungan tertentu; berhubungan dengan 
penomoran

dinamisme : kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai 
tenaga atau kekuatan yg dapat mempengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam 
mempertahankan hidup

egoisme : tingkah laku yang didasarkan atas dorongan 
untuk keuntungan diri sendiri daripada untuk 
kesejahteraan orang lain

etnis : konsep yang diciptakan berdasarkan ciri khas 
sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang 
membedakannya dari kelompok yang lain

itrah : asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke 
asal.

Fondasi : dasar bangunan yang kuat
gaduh : rusuh dan gempar karena perkelahian (percekcokan 

dsb); ribut; huru-hara
ghadhab : marah. Orang yang memiliki sifat ini disebut 

pemarah.
gharar : suatu akad yang mengandung unsur penipuan 

karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada 
atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, 
mahupun kemampuan menyerahkan objek yang 
disebutkan di dalam akad tersebut

had : menentukan batasnya supaya tidak melebihi 
jumlah, ukuran, dan sebagainya; membatasi.

hati sanubari : perasaan batin
hawa nafsu desakan hati dan keinginan keras (untuk 

menurutkan hati, melepaskan marah, dsb
hedonisme : pandangan yang menganggap kesenangan dan 

kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam 
hidup

hidayah :  petunjuk atau bimbingan dari Allah Swt
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Hijrah : perpindahan Nabi Muhammad Saw. bersama 
sebagian pengikutnya dari Makkah ke Madinah 
untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari 
tekanan kaum kair Quraisy

hudud : memisahkan sesuatu agar tidak tercampur dengan 
yang lain, merupakan  bentuk tunggal dari kata ini, 
yakni had.

ihsan : seseorang yang menyembah  Allah Swt.  seolah-
olah ia melihat-Nya, dan jika ia tidak mampu 
membayangkan melihat-Nya, maka orang tersebut 
membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Swt. 
melihat perbuatannya

ikhtiar : alat, syarat untuk mencapai maksud; daya upaya

iman : percaya atau membenarkan

import : pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri

instan : langsung (tanpa dimasak lama) dapat diminum 
atau dimakan

iqrarun bil lisan : mengakui kebenaran seiringan dengan hati 
tentang ucapan kebenaran iman yang tidak perlu 
diragukan lagi dalam ucapan

islam : salah satu  agama  dari kelompok agama yang 
diterima oleh seorang nabi  (agama samawi) yang 
mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman 
terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan 
tanggung jawab

islamisasi : pengislaman

karakteristik : mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan 
tertentu

khalifah : penguasa; pengelola

kodrat : kekuasaan Allah Swt.

kolektif : secara bersama; secara gabungan

kompetisi : persaingan

kontemporer : pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada 
masa kini; dewasa ini
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koperasi : sebuah  organisasi  ekonomi  yang dimiliki dan 
dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan 
bersama. Koperasi melandaskan kegiatan 
berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan asas kekeluargaan

literasi : kemampuan menulis dan membaca

maslahat sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan 
dan sebagainya)

materialisme : andangan hidup yang men-cari dasar segala sesuatu 
yang termasuk kehidupan manusia di dl alam 
kebendaan semata-mata dng mengesampingkan 
segala sesuatu yg mengatasi alam indra

pmetode : cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan 
suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang 
dikehendaki

misi : perutusan yg dikirimkan oleh suatu negara ke neg-
ara lain untuk melakukan tugas khusus dl bidang 
diplomatik, politik, perdagangan, kesenian

monopoli : situasi yang pengadaan barang dagangannya 
tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-
kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang 
atau satu kelompok, sehingga harganya dapat 
dikendalikan

mudharat : Bahaya, kerugian

mukimin : seseorang yang bermukim (bertempat tinggal 
disuatu tempat)

nasabah : orang yang mempercayakan pengurusan uangnya 
kepada bank untuk digunakan dalam operasional 
bisnis perbankan yang dengan hal tersebut 
mengharap imbalan berupa uang atas simpanan 
tersebut

niaga : kegiatan jual beli untuk memperoleh untung

optimis : orang yang selalu berpengharapan (berpandangan) 
baik dalam menghadapi segala hal)

otoritas hak melakukan tindakan atau hak membuat 
peraturan untuk memerintah orang lain

platform : tempat untuk menjalankan perangkat lunak, 
merupakan dasar atau tempat dimana sistem 
operasi bekerja
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polis : sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis 
antara kedua pihak dalam  asuransi  yaitu pihak 
penanggung (perusahaan  asuransi) dengan pihak 
tertanggung (nasabah asuransi), yang berisi segala 
hak dan kewajiban antara masing-masing pihak 
tersebut

premi : sejumlah  uang  yang harus dibayarkan setiap 
bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas 
keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas 
keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan 
telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan 
memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung

revolusi : perubahan yang cukup mendasar dalam suatu 
bidang

riba : penetapan  bunga  atau melebihkan 
jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan 
persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok 
yang dibebankan kepada peminjam

rida : kelapangan jiwa dalam menerima takdir Allah Swt

santri : orang yang mendalami agama Islam, umumnya di 
pondok pesantren

selawat : doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad saw. 
beserta keluarga dan sahabatnya.

Sentralisasi : penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat yang 
dianggap sebagai pusat; penyentralan; pemusatan

silaturahmi : tali persahabatan (persaudaraan)

syariah : hukum dan aturan  Islam  yang mengatur seluruh 
sendi kehidupan umat manusia, baik muslim 
maupun non-muslim

syirik : menyekutukan Allah Swt

syu’abul iman : cabang-cabang iman

takaful : usaha saling melindungi dan tolong-menolong 
diantara sejumlah orang/pihak melalui 
investasi dalam bentuk aset dan /atau  tabarru’ 
yang memberikan pola pengembalian untuk 
menghadapi resiko tertentu melalui akad 
(perikatan) yang sesuai syariah
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talkshow : gelar wicara yaitu uatu jenis  acara 
televisi  atau  radio  yang berupa perbincangan 
atau  diskusi  seorang atau sekelompok orang 
«tamu» tentang suatu topik tertentu (atau beragam 
topik) dengan dipandu oleh pemandu gelar wicara.

tasdiqun bil qalbi : potensi dalam setiap jiwa manusia dalam 
pengakuan kebenaran didalam hati

tasyakuran selamatan untuk bertasyakur

taubat sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang 
salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki 
tingkah laku dan perbuatan

tawakal  pasrah diri kepada kehendak Allah; percaya dengan 
sepenuh hati kepada Allah (dalam penderitaan, 
dsb)

toleran bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, 
membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, 
pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) 
yang berbeda atau bertentangan dng pendirian 
sendiri

tradisi : adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek 
moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat

ujub : sifat mengagumi serta senantiasa membanggakan 
dirinya sendiri

universal : umum (berlaku untuk semua orang atau untuk 
seluruh dunia); bersifat (melingkupi) seluruh 
dunia;

wabah : penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, 
menyerang sejumlah besar orang di daerah yang 
luas (seperti wabah cacar, disentri, kolera, corona)

zina ghairu muhsan : zina yang dilakukan oleh orang yang sama-sama 
belum menikah

zina muhsan : zina yang dilakukan oleh orang yang sudah 
menikah dengan dengan orang yang bukan 
pasangannya, baik orang tersebut sudah menikah 
atau belum.
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DEMAKTIKA, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kab.Demak, 
Nomor 1, Tahun 1, Februari 2014 )

Prestasi:

1. Juara 1 Lomba Kreasi Model Pembelajaran PAI Berbasis ICT Jenjang SMA/
SMK Tingkat Nasional Tahun 2011 – Kementerian Agama RI

2. Juara 1 Lomba Pembuatan Multimedia Pembelajaran Interaktif Jenjang 
SMA Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – BPTIKP Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Tengah 

3. Finalis dalam ajang National Innovative Teacher’s Competition (NITC) 
Microsot Indonesia Tahun 2011/2012

4. Juara 1 Lomba Kreatiitas Ilmiah Guru (LKIG) ke-20 Jenjang SMA/SMK/

MA bidang IPSK Tingkat Nasional Tahun 2012 – LIPI (Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia) Pusat Jakarta

5. Juara 3 Pemilihan Guru Berprestasi Bidang Multimedia Jenjang SMA/SMK/

MA/MAK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – LPMP Jawa Tengah

6. Juara 2 Lomba Penulisan Best Practice Jenjang SMA/SMK Tingkat Nasional 

Tahun 2015- Dirjen GTK Kemdikbud RI

7. Penerima Penghargaan Sebagai Guru PAI Berprestasi Nasional Tahun 2018 

dari Kementerian Agama RI
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Biodata Penulis

Nama : Nurwastuti Setyowati
Alamat Kantor : Jl. Wonosari, Panggang, Km. 22, 

Kepek, Saptosari, Gunungkidul,
D.I.Yogyakarta

Bidang Keahlian : Pendidikan Agama Islam

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)
1. 2009–Sekarang : Guru PAI dan Budi Pekerti, SMK N 1 Saptosari, 

Gunungkidul, DIY

Riwayat Pendidikan:

2. S1: Fakultas Tarbiyah/Jurusan PAI/Sekolah Tinggi Agama Islam 
Yogyakarta, Lulus Tahun 2003

Judul Penelitian (10 Tahun Terakhir):

1. Efektivitas Penggunaan Google Classroom Terhadap Pembelajaran di Masa 
Pandemi Covid-19 Bagi Siswa SMK N 1 Saptosari (Tinjauan Ilmiah : Tahun 
2020)

2. Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa dengan 
Menggunakan Metode Mind Map  dan Market Place Activity Bagi Siswa 
Kelas XII TKRA SMK N 1 Saptosari (PTK : 2016)

3. Implementasi Students Created Case Pada Pembelajaran Pernikahan Dalam 
Islam Berbasis Lectora Inspire Pada Siswa Kelas XII SMK N 1 Saptosari (Best 
Practice : Tahun 2013)

4. Pengaruh Metode Drill Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Materi 
Al-Qur’an Bagi Siswa Kelas TKJA SMK N 1 Saptosari Tahun Pelajaran : 
2010/2011 (PTK : 2011).

Prestasi:

1. Juara II, Apresiasi Guru Pendidikan Agama Islam  Tingkat Nasional Jenjang 
SMK, Direktorat PAI, Dirjen Pendis, Kementerian Agama RI, Tahun 2013

2. Instruktur Nasional Kurikulum 2013, Sub Direktorat PAI SMK, Direktorat 
PAIS, Dirjen Pendis, Kementerian Agama RI

3. Master Trainer Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
(PPKB) Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama RI 
Tahun 2019
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4. Short Course Character Building For Teachers di Seoul National University 
of Education - Seoul, Korea Selatan tahun 2018, kerjasama Kemenag RI 
dengan SNUE

5. Ketua MGMP PAI SMK Kabupaten Gunungkidul Periode 2019 – Sekarang
6. Bendara Umum DPW AGPAII DIY Periode 2021 – 2026
7. Wakil Bendahara MGMP PAI SMK DIY Periode : 2018 – Sekarang
8. Sekretaris Umum DPD AGPAII Kabupaten Gunungkidul Periode 2021 – 

2026
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Biodata Penelaah

Nama : Dr. H. Muh. In’amuzzahidin, M.Ag.
Alamat Kantor : Fakultas Ushuluddin
  dan Humaniora  UIN Walisongo,
  Jalan Walisongo, No. 3-5 Semarang.
Bidang Keahlian : Tafsir-Hadis, Etika Islam
  dan Tasawuf, dan Pemikiran Islam

Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi:

5. S3: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bidang Studi Pemikiran Islam, 
Tahun 2010 

6. S2: AIN Walisongo Semarang, Bidang Studi Etika Islam dan Tasawuf, 
Tahun 2002

7. S1: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bidang Studi Tafsir-Hadis, Tahun 
2000 

Buku/Penelitian/Jurnal:

1. Penguatan Literasi Moderasi Digital Pendampingan Produksi Literasi 
Digital Bagi Mahasiswa Ilmu al-Quran dan Tafsir, Tahun 2019

2. Menyingkap Rahasia Bersuci dan Shalat dalam kitab Latha’if al-haharah 

wa asrar al-shalah Karya Muhammad Shalih al-Samarani, Tahun 2017

3. Konsep Kebebasan Dalam Islam, Tahun 2015

4. Taubat dan Istighfar dalam Hadis Nabi: Sebuah Kajian Tematik, Tahun 

2015

5. Reaktualisasi Pengalaman Maqamat dalam Tasawuf Untuk Pelestarian 

Lingkungan, tAHUN 2014

6. Ahwal al-Qulub dalam kitab Minhaj al-Atqiya’ Karya Kyai Saleh Darat, 

Tahun 2013

7. Pemikiran Suistik Muhammad Shalih Al-Samarani dalam kitab Matn al-

Hikam dan Majmu’at al-Syari’ah al-Kaiyah lil al-‘Awam, Tahun 2012

8. Pemikiran Suistik Muhammad Shalih al-Samarani, Tahun 2010

9. Menguak Hakikat Mukâsyafah dalam Tasawuf, Tahun 2010

10. Mukâsyafah dalam Tasawuf : Studi Pemikiran Mukâsyafah Ibn ‘Athâ’ 

Allâh al-Sakandarî, Tahun 2010
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Makalah/Poster:

1. Konsep ASWAJA NU dan Relevansinya dengan Kitab Sabilul ‘Abid ‘ala 
Jawharotit Tauhid Karya KH. Sholeh darat, Tahun 2020

2. Peran dan Tantangan Pemuda Islam di Era Digital, Tahun 2019
3. Bagaimana mensikapi Mukâsyafah, Tahun 2010

4. Mukâsyafah dalam Tasawuf : Studi Pemikiran Mukâsyafah Ibn ‘Athâ’ Allâh 
al-Sakandarî (Bedah disertasi), Tahun 2010

5. Mukâsyafah dan Schizophrenia, Tahun 2010

6. Perdebatan Ulama’ tentang Mukâsyafah, Tahun 2010
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Biodata Penelaah

Nama : Achmad Zayadi
Alamat Kantor :  Jl. Kertamukti No. 63 Pisangan
  Ciputat, Tangerang Selatan
Bidang keahlian : Evaluasi Pendidikan

Riwayat Pekerjaan/Profesi:

1. Dosen STAI Al-Hikmah Jakarta
2. Peneliti di Pusat Studi Al-Quran (PSQ) Jakarta
3. Manager Program Pusat Studi Al-Qur`an (PSQ) Jakarta
4. Konsultan Pendidikan Untuk Program Penguatan Karakter di 

Kemendikbud 2020-2021

Riwayat Pendidikan:

1. S1 : Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Ibrahimy Situbondo,
Jawa Timur

2. S2 : Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam di Universitas 
Ibrahimy Situbondo

3. S2  : Penelitian Evaluasi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta
4. S3 : Penelitian Evaluasi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta 

Judul Buku (10 Tahun Terakhir):

1. Perempuan Berbalut Cinta (Sumenep, Yasda Pustaka, 2019)
2. Negeri yang dirindukan: Tafsir Surah Saba (Sumenep, Yasda Pustaka, 2019)
3. Kasihnya dalah cintanya: Tafsir Surah ar-Rahman, 2019
4. Anugerah yang harus dijaga: tafsir Kitab Suci tentang cinta (Sumenep, 

Yasda Pustaka, 2020)
5. Al-Qiyamah: Kesan, Pesan, dan Tafsir, 2019
6. Tafsir Tarbawi: Pesan, Kesan dari Surah Luqman, 2020

Judul Penelitian (10 Tahun Terakhir):

1. Keburukan dalam Al-Quran: Kajian al-Wujuh wa an-Nazair dalam QS. Al-
Baqarah dan Ali Imran, 2020

2. Tafsir Maudhui tentang riba, 2020
3. Wawasan Pancasila dalam Al-Qur`an, 2021



326

Biodata Penyunting

Nama Lengkap  : Dr. Suwari, S.Pd.I., M.Pd.
Alamat Kantor  : SMK Negeri 2 Lumajang, 
    Jl. Gajah Mada, Lumajang
Bidang keahlian  : Pendidikan Agama Islam

Riwayat Pekerjaan/ Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Guru PAI SMK Negeri 2 Lumajang 2009-sekarang

Riwayat Pendidikan:

1. S1: Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam STAI Zainul 
Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo, lulus tahun 2002.

2. S2: Prodi Manajemen Pendidikan Islam PPs UIN Malang, lulus 
tahun 2007.

3. S3: Prodi Manajemen Pendidikan Islam Program Doktor PPs. UIN 
Maulana Malik brahim Malang, lulus tahun 2017.

Pengalaman:

1. Instruktur Nasional Kurikulum 2013 Kementerian Agama RI tahun 
2013

Judul Buku (10 Tahun Terakhir):

1. Konsep dan Strategi Menyusun Soal Hots (Penerbit: Pustaka Mahameru, 
2020)

2. Seni Mengelola Pembelajaran: Ragam Metode Pembelajaran Aktif dan 
Aplikatif (Penerbit: Pustaka Mahameru, 2020)

3. Jurus jitu Melejitkan Kinerja Guru (Penerbit: Klik Media, 2021) Sinergi 
Media dan Metode Pembelajaran (Penerbit: Klik Media, 2021)
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Proil Ilustrator

Nama Lengkap  : Abdullah Ibnu halhah

Bidang Keahlian : Komikus, Kartunis, Ilustrator,

   dan Dosen Seni

Alamat Kantor : Prodi Ilmu Seni dan Arsitektur

   Islam UIN Walisongo,

   Jalan Prof. Hamka Km 1. Tambak Aji Ngaliyan Semarang

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Desain Grais

Exibition:

1. Sign & Ater, Contemporary Islamic Art, Lawangwangi, Bandung . (2010)

2. Coexistence, Dinamic Art Galery, Surabaya. (2010)

3. Transiguration, Galeri Semarang, JAD Jakarta. (2010)

4. Bayang, Contemporary Islamic Art, Galeri Nasional, Jakarta. (2011)

5. ‘Menjadi Abadi’ 70 tahun Gunawan Muhammad, Galeri Semarang. (2012

6. Pameran Bersama ‘ROB’  Galeri Nasional Jakarta. (2013)

7. ‘Menafsir TRR: 65 Tahun Prof Dr Tjetjep Rohendi Rohidi’  Galeri Merak-

Rumah Kartun Indonesia, Semarang. (2013)

8. Pameran buku komik ‘Lamafa’ diFrankfruit Book Fair, Jerman. (2015)

9. Pameran Drawing Forum Drawing Indonesia di Kersan Foundation, 

Bantul Yogyakarta. (2018)

Buku yang Pernah dibuat Ilustrasi  (10 tahun terakhir):

1. Komik “SAPEDA”, Wahid Institut, Jakarta, Tahun 2013

2. Komik “LAMAFA”, Kemendikbud RI. Jakarta, Tahun 2015

3. Buku “Seni, Budaya dan Spiritualitas”, Islamic Development Bank 

(IsDB), Walisongo Press, Tahun 2017

4. Novel Grais “Estetika Seni Islam”, Sinar Hidup, Semarang, Tahun 

2020
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Proil Penata Letak (Desainer)

Nama Lengkap  : Riko Rachmat Setiawan
Bidang Keahlian : Desain Grais

Alamat Rumah : Jalan Wijaya 1, Kebayoran Baru, 

  Jakarta Selatan

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Desain Grais

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. SMK Negeri 15 Jakarta

Buku yang Pernah dibuat Ilustrasi  (10 tahun terakhir):

1. Majalah Pusat Edisi 14–17 (Penerbit: Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kemendikbud)

2. Tarian Toleransi dari Flores Timur (Ferdinandus Moses) 2019

3. Apa Kabar Murid Lawasku (Dina Amalia) 2019

Buku yang Pernah dibuat Layout (10 tahun terakhir):

1. Majalah Pusat Edisi 14–17 (Penerbit: Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, Kemendikbud)

2. Buku Cerita Rakyat Andi Pengendang Cilik (Penerbit: Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud Tahun 2018)

3. Kesederhanaan Rumah Adat Suku Sasak (Penerbit: Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud Tahun 2018)

4. Mengenal Manggarai di Nusa Tenggara Timur (Penerbit: Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud Tahun 2018)

5. Arsitektur Benteng dan Rumah Adat di Sulawesi (Penerbit: Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud Tahun 2018)

1. Rahasia Dini (Penerbit: Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, Kemendikbud Tahun 2018)

2. Rahasia Dini (Penerbit: Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, Kemendikbud Tahun 2018)

3. Tarian Toleransi dari Flores Timur (Ferdinandus Moses Tahun 2019)

4. Apa Kabar Murid Lawasku (Dina Amalia Tahun 2019).
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