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STANDAR KOMPETENSI 11:   

Menghindari perilaku tercela. 

 

KOMPETENSI DASAR: 

5.1. Menyebutkan pengertian  takabur. 

5.2. Menyebutkan contoh-contoh perilaku takabur. 

5.3. Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

  
 

Kalian telah mengkaji berbagai masalah terkait dengan akhlak Islam 
di kelas VII dan VIII, seperti berhati lembut, berperilaku sabar dan 
tawakkal, bertatakrama dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Di 
kelas IX ini kalian akan mengkaji masalah-masalah akhlak lainnya untuk 
menambah wawasan keakhlakan kalian, sehingga kalian dapat mengambil 
bentuk-bentuk akhlak yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan 
kalian sehari-hari, dan juga berusaha sekuat mungkin untuk menghindari 
bentuk-bentuk akhlak yang tercela. Permasalahan yang akan dikaji di 
kelas IX ini adalah tentang qana’ah dan toleransi, peduli terhadap 
lingkungan, takabur (sombong), serta minuman keras, narkoba, dan yang 
sejenisnya. Satu persatu permasalahan ini akan diuraikan di bawah. 

 
 
A. Qana’ah dan Toleransi 



 
Perlu diperhatikan: 

Sebagai umat yang beriman yang mengakui salah satu pilar keimanan, 
yakni iman kepada qadla’ dan qadar, kita harus berusaha untuk menerima 
setiap keputusan Allah yang ada pada kita semua. Apa pun yang diberikan 
oleh Allah kepada kita, harus kita terima dengan lapang dada dan penuh 
dengan ungkapan rasa syukur kepada-Nya. Kita harus dapat menyikapi 
semua keputusan Allah itu dengan benar. Salah satu sikap yang harus kita 
lakukan adalah qana’ah, yakni menerima apa adanya. Dengan sikap qana’ah 
ini, maka kita tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah dengan segala 
keputusannya terhadap kita. Kita akan selalu berusaha untuk mengambil 
hikmah dari semua keputusan itu. Sebagai umat Islam, kita juga harus 
memiliki sikap toleransi kepada orang lain. Jangan sampai kita memaksakan 
kehendak dan keinginan kita kepada orang lain yang belum tentu menerima 
kehendak dan keinginan kita. Toleransi akan dapat mendorong seseorang 
untuk selalu berbaik sangka kepada orang lain. 

 

 
 

Pada bagian ini kalian akan mengkaji dua bentuk akhlak terpuji, 
yakni qana’ah dan toleransi. Untuk mendukung kajian dua bentuk akhlak 
itu akan disebutkan beberapa ayat dan hadits Nabi Muhammad Saw. 
 
1. Qana’ah 

Secara lughawi (arti bahasa) qana’ah berarti rela atau suka menerima 
apa saja yang diberikan. Sedang menurut istilah qana’ah berarti menerima 
dengan rela apa yang ada atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki. 
Qana’ah merupakan salah satu bentuk akhlak terpuji yang harus dimiliki 
oleh setiap orang Islam (Muslim).  

Mungkin ada sebagian orang yang memandang qana’ah sebagai 
akhlak yang tidak baik, sebab banyak orang yang memiliki sifat ini justeru 
menjadi malas. Orang miskin yang memiliki sifat ini akan merasa cukup 
dengan kemiskinannya dan tidak berusaha dengan maksimal untuk 
beranjak dari kemiskinannya itu. Sikap seperti ini jelas tidak benar dan 
qana’ah bukan berarti menerima tanpa berusaha ke arah yang lebih baik.  

Orang yang bersifat qana’ah akan selalu menerima apa adanya, sesuai 
dengan takdir Allah terhadapnya. Orang yang qana’ah tidak pernah 
menyalahkan Allah dan menyalahkan orang lain yang mungkin dianggap 
penyebab keberadaannya. Dengan menerima apa adanya, berarti orang 
yang qana’ah akan selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan-
Nya kepadanya.  

Dalam pengertian yang lebih luas, sifat qana’ah akan tercermin pada 
beberapa perilaku seperti di bawah ini: 
a. Menerima dengan rela apa yang ada. 
b. Menerima dengan sabar ketentuan Allah. 
c. Memohon kepada Allah tambahan yang pantas disertai dengan usaha 

atau ikhtiar. 
d. Selalu bertawakkal kepada Allah. 
e. Tidak tertarik oleh tipu daya dunia. 
 



Dengan demikian, qana’ah merupakan sikap hati dan mental 
seseorang dalam menghadapi apa yang dimiliki atau apa yang menimpa 
dirinya. Orang yang qana’ah akan menerima dengan rela apa yang ada dan 
semua yang menimpa dirinya dihadapinya dengan tabah. Ketika dia 
menerima kenikmatan yang banyak dari Allah, dia akan banyak bersyukur 
kepada Allah dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kenikmatan itu, 
dan jika dia mendapatkan kenikmatan yang sedikit atau mungkin 
mendapatkan musibah atau fitnah, dia tetap menerima apa adanya dengan 
penuh ketabahan dan berusaha untuk dapat mengambil hikmah yang 
terbaik dari peristiwa yang menimpanya. Dia menyerahkan semuanya itu 
kepada keputusan Allah. 

Orang yang qana’ah inilah yang paling beruntung dalam hidupnya. 
Dia selalu merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak pernah merasa 
kurang, sehingga dia akan pandai mensyukuri nikmat Allah. Terkait 
dengan ini Nabi Muhammad Saw. bersabda:  

 

رواه أمحد (طُْوَىب ِلَمْن ُهِدَي ِإَىل ْاِإلْسَالِم وََكاَن َعْيُشُه َكَفاًفا َوقَـَنَع 
)والرتمذي   

 
Artinya: “Berbahagialah orang yang mendapat petunjuk untuk masuk 
Islam, sedang keadaan hidupnya sederhana dan selalu menerima apa 
adanya”. (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi). 
 

Orang yang qana’ah akan selalu rido atau rela dengan semua 
keputusan Allah terhadapnya. Karena itu, sifat qana’ah ini dapat 
memberikan hikmah kepada seseorang di antaranya dalam hal: 
a. Akan selalu berbaik sangka (husnuzhan) kepada Allah Swt. meskipun 

keputusan yang terjadi kepadanya tidak sesuai dengan yang 
diinginkan. 

b. Tidak mudah menyalahkan orang lain dan selalu introspeksi bahwa apa 
yang terjadi kepadanya benar-benar sebagai akibat dari apa yang 
dilakukannya sendiri. 

c. Jiwanya akan selalu tenang, sebab dia akan menghadapi semua 
kejadian dengan berbekal keyakinan dan keikhlasan bahwa semua yang 
terjadi pada dirinya adalah keputusan Allah yang harus terjadi. 

 
 
2. Toleransi 

Kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti bertahan 
atau memikul. Kata sifat dari toleransi adalah toleran. Toleran berarti 
saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai; atau memberi 
tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat. 
Dengan demikian, toleransi menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk 
menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Dalam bahasa Arab 
toleransi biasa disebut tasamuh, yang berarti membiarkan sesuatu untuk 
dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. 

Toleransi diartikan memberikan tempat kepada pendapat yang 
berbeda. Pada saat bersamaan sikap menghargai pendapat yang berbeda 



itu disertai dengan sikap menahan diri atau sabar. Oleh karena itu, di 
antara orang yang berbeda pendapat harus memperlihatkan sikap yang 
sama, yaitu saling menghargai dengan sikap yang sabar. 

Dari pengertian di atas toleransi dapat diartikan sebagai sikap 
menenggang, membiarkan, dan membolehkan, baik berupa pendirian, 
kepercayaan, dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. 
Dengan kata lain toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip 
orang lain. Toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan 
kepercayaan atau prinsip yang dianutnya. Dalam toleransi sebaliknya 
tercermin sikap yang kuat atau istiqamah untuk memegangi keyakinan 
atau pendapatnya sendiri. 

Sifat toleran akan menjadi lebih baik jika diiringi dengan sifat pemaaf. 
Kedua sifat ini digambarkan dalam al-Quran sebagai sifat mulia yang 
disukai oleh Allah dan sekaligus merupakan ciri-ciri ketakwaan seseorang. 
Allah berfirman:  

 

ْحِسِنْنيَ . لَعاِفْنيَ َعِن الناسِ َواْلَكاِظِمْنيَ اْلَغْيَظ َواْ 
ُ
آل (َواُهللا حيُِب ْامل

)١٣٤: عمران  
 

Artinya: “Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan (memaafkan) 
kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. 
Ali Imran (3): 134). 
 

Orang yang memiliki sifat-sifat itu akan menjaga diri dari marah dan 
menjauhkan diri dari kedengkian. Dia akan membebaskan diri dari beban 
kebencian dan memasuki dunia baru yang penuh toleransi dan maaf. Dia 
juga akan memperoleh kesucian hati dan ketenangan berpikir. Dan yang 
paling penting adalah dia akan memperoleh cinta dan rido dari Allah Swt. 

Sebagai panutan dan teladan umat Islam, Nabi Muhammad Saw. 
sangat toleran dengan siapa pun, termasuk dengan orang-orang yang tidak 
seiman, kecuali jika mereka memusuhi Islam. Dalam salah satu hadits, 
Aisyah berkata: “Nabi Saw. tidak pernah memukul orang lain siapa pun, 
perempuan atau hamba dengan tangannya, kecuali jika beliau berperang 
kepada Allah, dan beliau tidak pernah melukai sesuatu dan mendendamnya 
kecuali jika salah satu hukum Allah dihina, maka beliau akan memberikan 
pembalasan semata-mata karena Allah” (HR. Muslim). 

Nabi Saw. sebagai teladan dalam sikap yang mulia ini, yang meliputi 
seluruh manusia. Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi 
beliau membalasnya dengan memberi maaf dan kebaikan. Nabi 
menanamkan di hati umat Islam sikap untuk senantiasa memaafkan dan 
toleran, sekalipun terhadap orang-orang yang berlaku kasar. Dengan sikap 
seperti ini, justeru Nabi mendapatkan simpati dari banyak orang, termasuk 
orang-orang yang semula membenci dan berbuat kasar kepada beliau 
berbalik mengikuti ajakan beliau dan tunduk kepada beliau. 

Sifat toleran tidak hanya berlaku dalam hubungan keseharian kita. 
Sifat toleran harus kita terapkan dalam setiap perbedaan yang terjadi di 
antara kita, termasuk dalam hal beragama. Toleransi dalam beragama 
harus kita pegangi demi menjalin hubungan umat beragama yang 



harmonis, tanpa harus mengorbankan agama yang kita anut (Islam). 
Dengan tegas Allah menyebutkan dalam al-Quran bahwa agama Islam 
tidak boleh dipaksakan kepada seseorang (QS. al-Baqarah (2): 256), sebab 
memaksakan agama kepada orang lain adalah perbuatan sia-sia. Allahlah 
yang menentukan orang-orang yang mendapatkan hidayah (memeluk 
Islam), bukan manusia. 

Toleransi tidak dapat diartikan mengakui kebenaran semua agama 
dan tidak pula diartikan kesediaan untuk mengikuti ibadah-ibadah 
keagamaan lain. Allah telah menentukan bahwa agama yang diridoi di sisi-
Nya adalah agama Islam. Antara agama Islam dengan agama kenabian 
yang lain mungkin ditemukan adanya persamaan, akan tetapi tidak dapat 
dielakkan bahwa telah terjadi perbedaan dalam beberapa hal, yang 
menurut keyakinan Islam hal itu terjadi akibat campur tangan manusia. 
Begitu pula agama Islam dan agama bukan kenabian, kemungkinan 
terdapat persamaan, terutama dalam ajaran moralnya, karena akal budi 
manusia bisa sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang sejalan dengan 
wahyu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar contoh toleransi: 
Seperti kerjasama antara orang Islam dengan non-Muslim, dsb. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adapun fungsi toleransi di antaranya adalah memudahkan kita 

memahami dan memaafkan apa yang dilakukan orang lain yang kebetulan 
berbeda dengan yang kita lakukan. Toleransi akan menumbuhkan sikap 
terbuka pada diri kita, sehingga akan mudah menerima perbedaan tanpa 
harus meninggalkan yang sudah kita pegangi. Toleransi juga dapat 
meredam kemungkinan konflik yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan 
tertentu. Orang yang toleran tidak akan mudah marah dan mudah diajak 
bermusyawarah, sehingga perdamaian di antara kita dapat dengan mudah 
kita wujudkan. 

 
 

MUTIARA KISAH 

Dikisahkan, ketika Khalifah Umar bin Khaththab berjalan memasuki pasar, 
memeriksa keadaan rakyatnya, bertemulah beliau dengan seorang tua yang 



bungkuk, berjalan bertongkat, dan sudah payah mengingsut langkah. Ia 
menadahkan tangannya ke sana ke mari meminta sedekah sedirham dua dirham. 
Melihat keadaan ini Umar bertanya: “Mengapa sampai begini keadaanmu hai 
orang tua?” Orang itu menjawab: “Saya mengumpulkan uang untuk membayar 
jizyah (pajak bagi orang kafir zhimmi).” “Tidak”, kata Umar. “Mulai hari ini engkau 
mesti berhenti dari meminta-minta.” Lalu beliau menoleh kepada pejabat yang 
mengiringkan beliau dan berkata: “Hari mudanya telah ditumpahkannya dan 
tenaganya telah dihabiskannya untuk memikul kewajibannya, setelah tua kalian 
biarkan ia berjalan tertatih-tatih meminta-minta. Ini tidak adil. Mulai hari ini coret 
namanya dari daftar orang-orang yang wajib membayar jizyah, dan masukkan 
namanya dalam daftar orang tua yang berhak menerima bantuan dari Baitul Mal 
(Kas Negara) setiap bulan.” 

 

 
 

 

PELATIHAN 
 
A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) 

pada huruf a, b, c, atau d! 

1. Menurut arti bahasa qana’ah berarti: 
a. tunduk dan patuh kepada Allah b. rela dengan apa yang ada 
c. mengikuti nasib   d. menerima saran orang lain 
 

2.  Sifat qana’ah akan dapat mewujudkan sikap ... pada seorang Muslim. 
a. tenang     b. keragu-raguan 
c. malas     d. pemberani 
 

3. Suatu sifat yang ditunjukkan dengan membiarkan orang lain melakukan 
perbuatan yang berbeda dengan diri kita biasa disebut ... 

a. sabar     b. qana’ah 
c. toleran     d. syaja’ah 
 

4. Untuk mempercepat terwujudnya persatuan dan kesatuan di tengah 
masyarakat yang multi kultural (beragam budaya), maka sangat 
dibutuhkan adanya sikap ... 
a. kebinekaan    b. toleransi 
c. sosial dan terbuka   d. tatakrama 
 

5. Menurut hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan at-
Tirmidzi, bahwa orang yang bersifat qana’ah akan memperoleh ... 
a. kesulitan hidup   b. kelapangan rizki 
c. kebahagiaan    d. kemudahan usaha 
 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan 

tepat! 

1. Al-Quran melarang kita untuk memaksakan agama (Islam) kepada orang 
lain. Karena itu terhadap orang yang beragama lain kita harus bersikap 
... 

2. Kata toleransi berasal dari bahasa asing (Latin), yakni ... 



3. Sedang dalam istilah bahasa Arab, toleransi biasa disebut dengan ... 
4. Ketenangan dalam hidup merupakan salah satu buah dari sifat ... yang 

ada pada diri seseorang. 
5. Orang yang memiliki sifat qana’ah akan selalu bersikap ... kepada Allah 

Swt. 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan 
tepat! 
 
1. Jelaskan arti qana’ah menurut bahasa dan istilah! 
2. Sebutkan dan terjemahkan satu hadits Nabi Saw. yang menjelaskan 

anjuran untuk bersifat qana’ah! 
3. Apa yang dimaksud dengan toleransi? 
4. Mengapa kita harus bersikap toleran kepada pemeluk agama lain? 
5. Bagaimana hubungan antara sikap toleran dengan sikap pemaaf? 
 
D.  Proyek! 
 
1. Sebagai tugas individu, kumpulkan beberapa dalil, baik al-Quran 

maupun hadits, yang terkait dengan sifat qana’ah dan toleran! 
2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-temanmu mengenai 

hikmah yang dapat dipetik dari kajian terhadap sifat qana’ah dan 
toleransi dan buatlah laporannya! 

 
 
 

B. Peduli terhadap Lingkungan 
 

Perlu diperhatikan: 

Lingkungan adalah semua yang melingkupi kita dan berada di sekitar 
kita. Di mana pun kita berada kita tidak bisa terlepas dari lingkungan kita. 
Lingkungan ini memiliki peran yang cukup penting dalam aktivitas kita 
sehari-hari. Tidak sedikit orang yang berhasil karena lingkungannya, tetapi 
juga tidak sedikit orang yang celaka karena lingkungannya. Karena itulah, 
maka kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Jangan sampai kita 
mengabaikan lingkungan kita. Ketika kita melihat dan menilai bahwa 
lingkungan kita sudah baik, maka hendaklah kita berusaha 
mempertahankannya dan berusaha untuk ikut mengisi lingkungan itu agar 
menjadi lebih baik lagi. Dan ketika kita melihat dan menilai bahwa 
lingkungan kita tidak baik, maka berusahalah untuk mencoba 
memperbaikinya dan ikut mengisinya agar lingkungan itu berubah sesuai 
dengan apa yang kita kehendaki. Di sinilah pentingnya kita peduli terhadap 
lingkungan kita. Dan agama kita (Islam) juga memberikan perhatian dalam 
masalah lingkungan ini. 

 

 

 

Untuk mengkaji masalah peduli terhadap lingkungan, di bawah ini 
akan diuraikan beberapa hal penting terkait dengan masalah lingkungan, 



seperti pengertian lingkungan, fungsi peduli terhadap lingkungan, dan 
manfaat peduli terhadap lingkungan. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar lingkungan: 
bisa berbentuk alam sekitar 
bisa berbentuk binatang 
bisa berbentuk tumbuhan 
(pilihkan mana yang paling cocok) 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pengertian lingkungan   

Lingkungan adalah sebuah lingkup yang mengitari kehidupan 
manusia. Lingkungan ini meliputi lingkungan yang bersifat dinamis 
(lingkungan hidup) dan lingkungan yang bersifat statis (lingkungan mati). 
Lingkungan hidup bisa berupa kehidupan manusia sendiri maupun 
kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sedang lingkungan mati berupa 
alam semesta yang diciptakan Allah dan juga berbagai bangunan yang 
diciptakan manusia. 

Terhadap lingkungan, baik yang dinamis maupun statis, kita harus 
memedulikannya, jangan sampai kita mengabaikannya. Berikut ini 
gambaran kepedulian kita terhadap lingkungan, terutama terhadap 
lingkungan yang statis. 
 
a. Peduli terhadap binatang 

Binatang merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah yang 
memiliki hak hidup yang sama seperti halnya manusia. Di negara kita, 
binatang dianggap sebagai salah satu bentuk kekayaan hewani yang 
harus dijaga kelestariannya. Karena itulah, dalam rangka memelihara 
dan mengembangkan lingkungan, kepedulian terhadap binatang 
menjadi sangat penting.  
Binatang memiliki kebutuhan dan hajat hidup yang harus dipenuhi. 
Siapa pun tidak boleh mengurangi apalagi menghalang-halangi 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu, karena binatang tidak akan 
pernah mampu menuntut pemenuhan kebutuhannya. Binatang tidak 
mungkin dapat melakukan demo yang bisa menekan manusia agar 
memperhatikan nasibnya, terlebih lagi menuntut manusia melalui jalur 
hukum.  
Di samping itu, binatang harus tetap dipandang sebagai aset (modal) 
kekayaan umat manusia, serta salah satu produksi alam yang penting, 
terutama dari berbagai jenis binatang yang jinak dan perlu dilindungi. 



Jika binatang ini punah, berarti punah juga sebagian dari aset 
kekayaan manusia. Hal ini dilarang oleh Allah. Hadits-hadits Nabi juga 
mengisyaratkan adanya larangan melakukan pembunuhan dan 
penyiksaan terhadap binatang hanya demi pemuasan nafsu saja. 
Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi Saw. 
bersabda: “Siapa pun yang membunuh seekor burung atau yang lebih 
dari itu tanpa memenuhi haknya, niscaya Allah akan meminta 
pertanggung-jawabannya nanti. Ada yang bertanya: “Ya Rasulullah, apa 
haknya itu?” Nabi menjawab: “Hendaknya orang itu menyembelih dan 
memakannya, dan jangan memotong kepalanya lalu dibuang” (HR. 
Ahmad). 

 
b.   Peduli terhadap tumbuh-tumbuhan 

Seperti halnya binatang, tumbuhan-tumbuhan atau kekayaan alam 
yang bersifat nabati juga merupakan makhluk Allah yang harus 
mendapatkan perhatian dari manusia. Allah menciptakan tumbuh-
tumbuhan beraneka ragam jenisnya. Masing-masing jenis ini memiliki 
karakteristik yang dapat dibedakan satu sama lain. Gambaran 
mengenai jenis tumbuh-tumbuhan atau kekayaan nabati ini 
digambarkan dalam firman Allah: 
 

يـُْنِبُت َلُكْم ِبِه الزرَْع َوالزيـُْتوَن َوالنِخيَل َواْألَْعَناَب َوِمْن ُكل الثَمَراِت 
).١١: النحل( ِإن ِيف َذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَتَـَفكُرونَ   

 
Artinya: “Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-
tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan” (QS. an-Nahl (16): 11). 
 
Kekayaan nabati harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dengan cara 
menanamnya yang baik dan rapi, kemudian menyiraminya agar 
tumbuh subur dan memberikan pupuk atau obat-obatan untuk 
mencegah penyakit yang akan mengganggu pertumbuhan dan 
perkembangannya, sehingga dpat memetik hasilnya. Dari hasil-hasil 
itu ada yang langsung dapat kita nikmati dan ada juga yang melalui 
proses baru dapat dikonsumsi. Terkait dengan hal ini Allah berfirman 
dalam surat ‘Abasa (80) ayat 24-32: “Maka hendaknya manusia itu 
memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah 
mencurahkan air (dari langit), kemudian Kamibelah bumi dengan sebaik-
baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-
sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-
buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan binatang 
ternakmu” (QS. ‘Abasa (80): 24-32). 
Jadi, Allah telah menciptakan tumbuh-tumbuhan agar bisa bermanfaat 
dan memenuhi kebutuhan manusia, serta kebutuhan ternak yang pada 
akhirnya juga dikonsumsi oleh manusia. Kekayaan nabati ini telah 
memberikan kepada manusia buah-buahan yang segar, tempat 
bernaung yang teduh, pemandangan yang indah, serta manfaat-



manfaat lainnya yang dapat dinikmati mulai bangun tidur hingga akan 
tidur lagi. 

 
c.  Peduli terhadap alam sekitar 

Alam sekitar yang di maksud di sini adalah lingkungan di sekitar 
manusia selain dari manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. 
Lingkungan sekitar bisa berupa lingkungan darat, lingkungan laut, dan 
lingkungan udara. Ketiganya diciptakan oleh Allah untuk kemanfaatan 
manusia dan makhluk hidup lainnya. Terkait dengan hal ini Allah 
berfirman: “Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-
kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu 
dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu 
bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. al-Jatsiyah (45): 
12-13). 
 
Karena pentingnya lingkungan alam sekitar ini bagi manusia, maka 
kita harus peduli terhadapnya. Jangan sampai kita tidak peduli 
terhadapnya, apalagi merusaknya. Di antara bentuk pengrusakan 
terhadap lingkungan alam sekitar ini misalnya pencemaran air, 
penggunaan air secara berlebihan (pemubadziran), pembakaran dan 
penebangan hutan, pemanfaatan hasil bumi secara berlebihan tanpa 
memperhatikan dampak yang ditimbulkan, dan lain-lain. 
Semua itu akan mengakibatkan terjadinya bencana dan kerusakan di 
muka bumi ini. Allah dengan tegas melarang manusia melakukan 
pengrusakan di muka bumi ini (QS. al-A’raf (7): 56 dan 85). Allah juga 
mengingatkan kepada kita bahwa semua bencana yang terjadi di alam 
raya ini adalah akibat ulah manusia yang tujugannya agar manusia 
menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke jalan yang benar (QS. 
ar-Rum (30): 41). 

 

2. Fungsi dan manfaat peduli terhadap lingkungan 

Kepedulian kita terhadap lingkungan tentunya akan membawa 
beberapa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya adalah: 
a. Peduli terhadap lingkungan merupakan salah satu amal shalih dalam 

upaya kita mentaati perintah Allah. Karena itu, siapa pun yang tidak 
peduli terhadap lingkungan berarti melalaikan ketaatan kepada Allah. 

b. Dengan kepedulian kita terhadap lingkungan tempat tinggal kita, tentu 
saja kita akan dapat hidup dengan tenang dan harmonis, tanpa 
menimbulkan masalah dengan lingkungan kita, baik lingkungan hidup 
(manusia, binatang, dan tumbuhan) maupun lingkungan alam sekitar. 

c. Lingkungan yang baik akan dapat memberikan pengaruh yang baik 
terhadap kita, dan sebaliknya lingkungan yang buruk akan memberikan 
pengaruh yang buruk kepada kita. Karena itu, kepedulian kita terhadap 
lingkungan sangatlah penting, terutama untuk menciptakan lingkungan 
yang baik agar pengaruh yang kita terima juga pengaruh yang baik. 



d. Alam semesta ini termasuk sebagian dari ayat-ayat Allah. Karena itu, 
kepedulian kita terhadap lingkungan alam sekitar kita juga dalam 
rangka kita mengkaji dan memahami ayat-ayat Allah.  

 
Dengan begitu besarnya manfaat lingkungan sekitar terhadap 

kehidupan kita, maka kita harus dapat menyikapi lingkungan itu dengan 
kepedulian yang baik. Karena itu, kita harus melakukan hal-hal seperti 
berikut: 
a. Memperlakukan manusia dengan baik. 
b. Memperlakukan binatang atau hewan dengan baik. 
c. Memperlakukan tumbuh-tumbuhan dengan baik. 
d. Memperlakukan makhluk mati, seperti tanah, air, udara, dan lain-lain 

dengan baik. 
Dengan cara inilah kita dapat menjaga keseimbangan hidup kita dengan 
lingkungan sekitar kita, sehingga keteraturan alam ini dapat terjaga 
dengan sebaik-baiknya. 

 
 

MUTIARA HIKMAH 

Allah Swt. berfirman: “Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah 
bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-
pohonan, binatang-binatang melata, dan sebagian besar dari manusia. Dan banyak di 
antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya. Dan barang siapa yang 
dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya 
Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.” (QS. al-Hajj (22): 18). 

 
Allah Swt. juga berfirman: “Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di 

dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan 
memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia 
adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.” (QS. al-Isra’ (17): 44). 
 

 
 

PELATIHAN 
 
A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) 

pada huruf a, b, c, atau d! 
 
1. Salah satu bentuk akhlak yang tidak baik (tercela) di bawah ini adalah 
... 

a. peduli terhadap lingkungan  dengan mengaturnya agar menjadi asri  
b. menyembelih binatang untuk dimakan  
c. memelihara binatang untuk berkendaraan     
d. memanfaatkan semua tanah kosong untuk dibangun rumah tanpa 
tersisa  
 

2. Lingkungan yang bersifat statis biasa disebut dengan ... 
a. lingkungan dinamis   b. lingkungan mati 
c. lingkungan hidup   d. lingkungan sehat 
 



3. Dalam salah satu hadits Nabi dijelaskan mengenai larangan membunuh 
seekor burung atau yang lebih kecil dari itu. Adapun sebabnya adalah ... 
a. burung itu harus dipelihara dalam sangkar 
b. di akhirat akan dimintai tanggung jawab 
c. burung dapat diperjualbelikan      
d. semua binatang memiliki hak untuk hidup dan dilarang untuk 

membunuhnya 
 

4. Dalam surat an-Nahl (16) ayat 11 ditegaskan bahwa tanaman seperti 
zaitun, kurma, dan anggur dapat dijadikan pelajaran bagi ... 
a. orang yang kafir   b. orang mukmin 
c. orang yang berfikir   c. orang yang menanamnya 
 

5. Di antara bentuk pengrusakan terhadap lingkungan alam sekitar adalah 
... 

a. menggunakan sumber air untuk pembangkit listrik 
b. memanfaatkan hutan sebagai suaka marga satwa 
c. pemanfaatan hasil bumi tanpa mempedulikan dampak yang 
ditimbulkan 
d. memanfaatkan tanah kosong untuk rumah tinggal 
 
B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan 
tepat! 

 
1. Segala lingkup yang mengitari manusia disebut ... 
2. Lingkungan ada dua macam, ada lingkungan yang bersifat statis dan 

ada lingkungan yang bersifat ... 
3. Lingkungan yang dinamis biasa disebut juga dengan lingkungan ...  
4. Salah satu bentuk peduli terhadap lingkungan adalah memperlakukan 

binatang dan tanaman dengan ...  
5. Lingkungan sekitar kita bisa berupa lingkunan darat, laut, dan ... 
 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan 

tepat! 
 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan statis dan lingkungan 

dinamis! 
2. Mengapa kita harus menyayangi atau peduli terhadap binatang? 
3. Sebutkan beberapa akibat buruk dari pengrusakan hutan! 
4. Tunjukkan satu hadits yang menunjukkan keharusan menyayangi 
binatang! 
5. Sebutkan beberapa contoh sikap peduli terhadap tanaman! 
 
D.  Proyek! 
 

Diskusikan bersama teman-temanmu tentang manfaat atau fungsi 
peduli terhadap lingkungan, terutama terkait dengan kehidupan kita 
sehari-hari, dan buatlah laporannya! 
 
 
 



C. Menghindari Sifat Takabur 

 

Perlu diperhatikan: 

Sifat takabur merupakan salah satu sifat yang sangat berbahaya bagi 
seseorang dan juga membahayakan orang lain. Orang yang memiliki sifat ini 
terkadang tidak terasa telah melakukan perbuatan yang sangat tercela yang 
sangat berbahaya bagi dirinya. Tidak sedikit perbuatan yang didasari sifat 
takabur ini menjadi penyulut terjadinya permusuhan di antara manusia. 
Dalam hubungan kemanusiaan sifat takabur ini akan menjauhkan seseorang 
dalam pergaulan hidupnya dengan orang lain. Sifat takabur ini muncul 
biasanya disulut oleh adanya keberhasilan dalam hidup seseorang. Orang 
yang memegang jabatan tinggi, orang kaya, dan orang yang sukses, akan 
mudah terjangkit sifat takabur ini. Namun, tidak sedikit juga orang yang tidak 
memiliki harta, orang kecil, dan orang-orang yang tidak berhasil memiliki sifat 
tersebut. Pada akhirnya sifat takabur ini sering menjadi bagian atau watak 
dari seseorang. Jika ini terjadi, maka akibatnya sangat berbahaya. Karena itu, 
sifat ini harus segera dihilangkan, agar dalam hidup ini seseorang dapat hidup 
dengan tenang dan akan selalu sukses dalam hidupnya.  

 

 
 

Untuk mengkaji sifat takabur ini lebih jauh, di bawah ini akan 
diuraikan mulai dari pengertian takabur, kemudian akibat negatif dari sifat 
takabur dalam kehidupan manusia, dan bagaimana cara menghindari 
takabur ini dalam kehidupan kita. Untuk mendasari uraian ini akan 
dikemukakan juga dalil-dalil naqlinya baik dari al-Quran maupun hadits 
Nabi. 

 
 

1. Pengertian Takabur 

Menurut pengertian bahasa takabur berarti sombong. Sombong 
adalah sifat manusia yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang 
lain. Ketika orang merasa bangga dengan apa yang dimilikinya (ujub) dan 
menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya, maka hal itu disebut 
sombong atau angkuh. 

Takabur atau sombong merupakan salah satu bentuk akhlak tercela 
yang sangat berbahaya bagi seseorang, khususnya seorang Muslim. Karena 
itu sifat takabur ini harus dijauhkan dari kehidupan seorang Muslim. Sifat 
takabur ini bisa muncul dalam diri seseorang karena merasa bangga 
dengan ilmu yang dimilikinya, atau bisa juga karena harta, kecantikan, 
kedudukan, dan lain sebagainya. 

Sifat takabur dapat tercermin dalam tindakan-dindakan seseorang 
baik secara lahir maupun batin. Tindakan lahir misalnya melakukan 
kezaliman terhadap orang lain, terutama yang menjadi lawannya, dan juga 
tindak tanduknya yang menunjukkan kesombongannya. Adapun tindakan 
batinnya misalnya adalah dengki terhadap orang lain yang tidak disenangi, 
sehingga pada akhirnya menimbulkan rasa dendam dan berusaha untuk 
menjatuhkan orang tersebut. 



Dalam kehidupan sehari-hari sifat takabur dapat terlihat dalam 
bentuk aktivitas seperti berikut; 
a. Riya’ (pamer), suka memuji diri, dan membanggakan dirinya. 
b. Meremehkan orang lain. 
c. Suka mencela dan menjatuhkan orang lain. 
d. Memalingkan muka ketika bertemu orang lain. 
e. Berlebihan dalam berpakaian dan berpenampilan. 
f. Dan sebagainya. 

 
2. Akibat negatif sifat takabur dalam kehidupan 

Jika dirinci, takabur dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu takabur 
kepada Allah, takabur kepada Rasulullah, dan takabur kepada sesama 
manusia. Takabur kepada Allah dapat berupa sikap tidak mau 
memedulikan ajaran-ajaran Allah, memandang enteng ancaman Allah, dan 
lain sebagainya. Akibat yang diperoleh dari sikap takabur terhadap Allah 
dijelaskan dalam al-Quran surat al-Mu’min (40) ayat 60: 

 

: املؤمن(َباَدِيتْ َسَيْدُخُلْوَن َجَهنَم َداِخرِْيَن ِإن الِذْيَن َيْسَتْكِربُْوَن َعْن عِ 
٦٠(  

 
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari 
menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dengan hina dina”. (QS. al-
Mu’min (40): 60). 
 
Akibat-akibat negatif lainnya adalah tidak disukai oleh Allah (QS. an-Nahl 
(16): 22-24), mendapatkan azab yang hina (QS. al-An’am (6): 93), dan lain 
sebagainya.  

Takabur kepada Rasulullah dapat berupa keengganan mengikuti 
ajaran-ajaran Rasulullah dan mengabaikan pesan-pesan dari hadits-hadits 
Nabi. Takabur kepada Rasulullah sama hukumnya dengan takabur kepada 
Allah. Akibat negatif yang akan diterima seseorang yang bersikap takabur 
kepada Rasulullah di antaranya tidak akan diakui sebagai umat Nabi. 
Rasulullah Saw. bersabda: 

 

َنا السَالَح فَـَلْيَس ِمنا َوَمْن َغشَنا فَـَلْيَس ِمنا  )رواه مسلم(َمْن َمحََل َعَليـْ  
 
Artinya: “Barang siapa yang mengangkat senjata melawan kami, maka 
tidak termasuk golongan kami, dan barang siapa yang menipu (membenci) 
kami, maka tidak termasuk golongan kami”. (HR. Muslim). 
 

Adapun takabur terhadap sesama manusia biasa kita lakukan dalam 
kehidupan sehari-hari seperti yang tercermin dalam bentuk-bentuk 
tindakan seperti disebutkan di atas, misalnya riya’, merendahkan orang 
lain, berjalan dengan angkuh, dan lain-lainnya. Dalam salah satu ayat al-
Quran Allah berfirman: 

 



ِإن اَهللا َال حيُِب ُكل . َوَال ُتَصعْر َخدَك لِلناِس َوَال َمتِْش ِىف ْاَألْرِض َمَرًحا
)١٨: لقمان(ُخمَْتاٍل َفُخْوٍر   

 
Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong), dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri”. (QS. Luqman (31): 18). 
 

Dalam hadits juga ditegaskan, bahwa Nabi Muhammad Saw. 
bersabda: “Tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat 
sedikit saja takabur (sombong). Seorang laki-laki berkata: “Sesungguhnya 
seorang laki-laki ingin pakaiannya bagus dan sandalnya bagus”. Nabi 
bersabda: “Allah itu indah dan Dia menyukai keindahan, sombong itu 
menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain”. (HR. Muslim). 
Jadi, orang yang memiliki sifat sombong tidak akan dicintai oleh Allah dan 
akan terganggu jalannya untuk masuk ke surga. 

Dengan demikian, sifat takabur dalam bentuk apa pun sangat 
membahayakan bagi seorang Muslim. Secara umum bahaya itu sebagai 
berikut: 
a. Takabur membuat seseorang menjadi rendah dalam pandangan Allah 

dan makhluk-Nya. 
b. Orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain (sombong), maka 

akan sulit mencapai derajat dalam bidang keilmuan dan kearifan. 
Sebaliknya dia akan tersungkur dalam kebodohan yang berlipat-lipat, 
sebab dia sulit berkonsultasi dengan orang lain. 

c. Takabur juga akan merusak pergaulan manusia serta merenggangkan 
tali silaturrahim dan tolong-menolong. 

 
 
 
 
 
3. Cara menghindari takabur 

Dengan memahami begitu bahayanya sifat takabur dalam diri 
manusia, maka sudah seyogyanya sifat takabur ini dihindari. Adapun di 
antara cara yang dapat ditempuh untuk menghindari sifat takabur adalah: 
a. Seseorang harus berpikir siapakah dia sebenarnya. Bagaimana dia 

dulunya, sekarang, dan yang akan datang. Dengan menyadari bahwa 
dia dulunya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, serta 
keberadaannya sekarang juga masih banyak memiliki kelemahan, 
apakah patut dia itu takabur? 

b. Seseorang yang takabur harus banyak membaca ayat-ayat al-Quran 
dan hadits-hadits Nabi yang mengutuk sifat takabur dan menjelaskan 
akibat buruknya bagi manusia. 

c. Seseorang yang takabur harus selalu mengingat bahayanya yang sangat 
buruk, sehingga penyakit takabur ini benar-benar dijauhkan dari 
kehidupannya. 



d. Seseorang yang sudah terjangkit sifat takabur harus benar-benar 
berusaha untuk memeranginya, meskipun harus melakukan hal-hal 
yang tidak disukainya, sehingga sifat takabur itu sedikit demi sedikit 
akan hilang dari dirinya.  

 
 

MUTIARA HIKMAH 

Allah Swt. berfirman: “Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang 
yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan 
kesudahan (yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-

Qashash (28): 83). 
 
Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Pada hari pembalasan Allah tidak akan 

memperhatikan orang-orang yang membiarkan pakaiannya menyentuh tanah 
karena kesombongannya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

 
Nabi Muhammad Saw. juga bersabda: “Ada tiga orang yang pada hari 

pembalasan Allah tidak mau berbicara dengannya, memujinya atau 
memperhatikannya, dan mereka akan memperoleh siksa yang pedih, yaitu orang 
tua yang berzina, seorang raja yang berkata dusta, dan orang miskin yang 
sombong.” (HR. Muslim). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Menjauhi Minuman Keras (Khamer), Narkoba, dan Yang 
Sejenisnya 

 
 



Perlu diperhatikan 

Akhir-akhir ini, jika kita melihat berbagai kejadian di tengah 
masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media televisi dan 
berita-berita di surat kabar, kita merasa perihatin dengan maraknya 
anak-anak kita yang masih berusia muda, bahkan sangat muda, sudah 
bergelut dengan masalah minuman keras (miras), narkoba, dan yang 
sejenisnya. Nampaknya, dari hari ke hari masalah ini tidak semakin 
menurun, tetapi sebaliknya malah semakin meningkat. Berbagai upaya 
sudah dilakukan oleh berbagai pihak yang peduli dengan masalah ini, 
tetapi kenyataannya hasilnya belum menunjukkan hasil yang baik. Ada 
upaya yang dilupakan dalam hal ini, yakni melakukan upaya penyadaran 
melalui ajaran agama. Islam sudah memberikan ketentuan yang tegas 
mengenai masalah miras dan yang sejenisnya. Jika ini diupayakan 
melalui pendidikan sejak dini kepada anak-anak kita, mungkin dalam 
waktu yang relatif singkat penanggulangan masalah ini akan terlihat 
hasilnya. Karena itu, pada bagian ini akan dikaji lebih rinci masalah 
miras dan yang sejenisnya dengan akibat-akibat negatifnya yang 
diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada anak-anak, terutama 
kalian (siswa SMP). 

 
 
 

Untuk mengetahui masalah minuman keras (khamer) dan yang 
sejenisnya secara lebih jauh, di bawah akan diuraikan pengertian 
minuman keras, narkoba, dan yang sejenisnya. Di samping itu akan 
diuraikan juga bahaya penyalahgunaan minuman keras, narkoba, dan 
yang sejenisnya serta upaya yang dapat ditempuh untuk menjauhi 
minuman keras, narkoba, dan yang sejenisnya. 

 
 

1. Pengertian minuman keras (khamer), narkoba, dan yang 

sejenisnya 

Minuman keras adalah jenis minuman yang memabukkan. Dalam 
bahasa al-Quran (bahasa Arab), minuman keras disebut khamer. Minuman 
keras yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita misalnya adalah 
alkohol, beer, whiskey, arak,  tuak, dan lain sebagainya. 

Adapun narkoba merupakan akronim (singkatan) dari narkotika dan 
obat-obatan terlarang. Narkotika (narkotik) adalah obat yang berfungsi 
untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa 
mengantuk, dan untuk menimbulkan rangsangan. Di antara jenis 
narkotika adalah ganja dan opium. Barang-barang lain yang sejenis dengan 
narkotika adalah psikotropika, sabu-sabu, pil koplo, dan lain sebagainya. 
Adapun obat-obatan terlarang adalah jenis-jenis obat yang dilarang untuk 
dikonsumsi, kecuali dengan menggunakan resep atau petunjuk dari 
dokter. Obat-obat yang beredar dengan bebas di pasaran pun jika 
dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan yang benar bisa juga dikatakan 
sebagai obat-obatan terlarang, misalnya meminum sejenis obat tertentu 
dicampur dengan minuman tertentu dengan tujuan agar dapat 
memabukkan. 



Al-Quran dan hadits Nabi tidak menyebutkan jenis-jenis minuman 
atau obat-obatan terlarang seperti itu secara rinci. Al-Quran dan hadits 
Nabi hanya menyebutkan satu istilah untuk menamai semua jenis 
minuman dan obat-obatan terlarang itu, yakni khamer. Al-Quran 
menyebut masalah khamer dengan ketentuan hukumnya pada surat al-
Maidah (5) ayat 90-91: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 
dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, 
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka 
berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh hampir oleh jama’ah ahli 
hadits, Nabi Muhamamd Saw. bersabda: 

 

رواه أمحد ومسلم والرتمذي والنسائي (ُكل ُمْسِكٍر َمخٌْر وَُكل ُمْسِكٍر َحَراٌم 
   ) وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر

 
Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap yang 
memabukkan itu haram” (HR. Ahmad, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Abu 
Daud, dan Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar). 
 

Dari ayat al-Quran dan hadits di atas, jelaslah bahwa minuman keras 
dan yang sejenisnya haram untuk dikonsumsi, karena menuman keras itu 
dapat memabukkan, dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di 
antara manusia, serta dapat menjauhkan manusia dari beribadah kepada 
Allah Swt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar contoh minuman keras (beer, vodka, wiski, atau yang lain) 
Atau gambar narkoba 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Bahaya penyalahgunaan minuman keras (khamer), narkoba, dan 
yang sejenisnya. 

 
Untuk memulai uraian tentang bahaya penyalahgunaan khamer dan 

yang sejenisnya, akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana proses yang 
dijelaskan oleh al-Quran dalam pengharaman khamer itu. Dari ayat-ayat 
al-Quran dapat dijelaskan mengenai tiga tahapan menuju pengharaman 
khamer. Tahap pertama, al-Quran menyatakan bahwa khamer itu 
mengandung manfaat dan madorot (dosa), namun madorot (dosa)-nya lebih 
besar daripada manfaatnya (QS. al-Baqarah (2): 219). Tahap kedua, umat 
Islam dilarang mendekati (melakukan) shalat ketika sedang mabuk (QS. 
an-Nisa’ (4): 43). Tahap ketiga, al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa 
meminum khamer merupakan perbuatan keji yang harus dijauhi (QS. al-
Maidah (5): 90-91).  

Dari ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 219 di atas dapat dipahami 
bahwa minuman keras atau yang sejenisnya sebenarnya juga memiliki 
manfaat di samping madorot. Di antara manfaat minuman keras dan yang 
sejenisnya sekarang adalah untuk kepentingan medis (pengobatan). Orang 
yang akan dioperasi, biasanya membutuhkan obat-obatan dari jenis 
narkotika agar dapat dilakukan operasi dengan baik dan yang dioperasi 
tidak merasakan sakit ketika dioperasi. Begitu juga obat-obat yang pada 
umumnya mengandung narkotika jika digunakan secara benar sesuai 
dengan resep dokter maka akan menyembuhkan berbagai pernyakit. 

Adapun bahaya penggunaan minuman keras, narkoba, dan yang 
sejenisnya adalah sebagai berikut: 
a. Dilihat dari sudut psikiatri (ilmu kedokteran jiwa), penyalahgunaan 

miras dan yang sejenisnya dapat mengakibatkan gangguan mental 
organik (sindrom otak organik) yang disebabkan oleh efek langsung dari 
miras dan yang sejenisnya tersebut terhadap susunan saraf pusat 
(otak). Akibat lainnya adalah terjadinya perubahan perilaku yang 
mempengaruhi susunan saraf pusat. 

b. Timbulnya keinginan yang tak tertahankan terhadap miras tersebut, 
dan jika perlu dengan jalan apa pun untuk memperolehnya. 

c. Timbulnya kecenderungan untuk menambah ukuran (dosis) sesuai 
dengan toleransi tubuh. 

d. Timbulnya ketergantungan psikis (jiwa), yaitu apabila penggunaan 
dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, depresi, dan 
lain sebagainya. 

e. Juga menimbulkan ketergantungan fisik, yaitu apabila penggunaan 
dihentikan akan mengakibatkan gejala fisik yang dinamakan gejala 
putus miras. 

f. Penyalahgunaan miras juga akan menimbulkan komplikasi di bidang 
medik yang terdapat pada organ otak, lever, pencernaan, pankreas, otot, 
seks dan janin, gangguan nutrisi, metabolisme, dan resiko kanker. 

 
Itulah beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan 

miras, narkoba, dan yang sejenisnya. Tentu saja masih banyak bahaya lain 
akibat penyalahgunaan miras tersebut, baik dilihat dari segi psikiatrik, 
medis, sosial, maupun agama.  



Di antara aspek sosial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan miras 
dan yang sejenisnya adalah ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga, 
keresahan sosial akibat ulah para penggunanya, dan lain sebagainya. 
Sedang akibat penyalahgunaan miras dari aspek agama di antaranya 
ketaatan beragama menjadi sangat rendah. 
 
 
3. Menjauhi minuman keras (khamer), narkoba, dan yang sejenisnya 

dalam kehidupan 
 

Begitu besar bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan 
minuman keras (khamer) dan yang sejenisnya. Karena itulah, yang harus 
kita lakukan adalah menjauhkan diri dari miras dan yang sejenisnya 
tersebut dalam kehidupan kita.  

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam rangka menjauhi miras dan 
yang sejenisnya. Di antara hal yang harus kita lakukan adalah: 
a. Memahami minuman keras dan yang sejenisnya serta akibat buruk 

(bahaya) yang ditimbulkannya. Dengan pemahaman yang baik dan 
benar diharapkan kita dapat menjauhkannya dari kehidupan kita. 

b. Meningkatkan komitmen (kesadaran) dalam melaksanakan ajaran-
ajaran agama. Berdasarkan berbagai penelitian, orang yang memiliki 
komitmen beragama yang rendah beresiko besar dalam penyalahgunaan 
miras dan yang sejenisnya.  

c. Menyelesaikan semua persoalan yang menjadi penyebab terjadinya 
penyalahgunaan miras dan yang sejenisnya.  

d. Bagi pemerintah atau pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab 
dalam penanggulangan penyalahgunaan miras dan yang sejenisnya, 
hendaklah banyak memberikan informasi (sosialisasi) kepada 
masyarakat tentang bahaya miras dan yang sejenisnya, melalui 
berbagai media dan berbagai metode. Dengan pemahaman yang baik 
tentang miras ini, diharapkan masyarakat dapat menjauhkan diri dari 
penyalahgunaannya serta dapat menanggulangi berbagai kasus yang 
terjadi di masyarakat akibat penyalahgunaannya.  

 
Lebih dari hal di atas, Islam mengajarkan cara yang terbaik untuk 

terhindar dari penyalahgunaan miras dan yang sejenisnya, yakni dengan 
berpegang teguh kepada tali agama Allah, yakni ajaran-ajaran agama Islam 
sebagaimana yang terdapat dalam sumber utamanya, al-Quran dan 
Sunnah, serta yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang ditulis para 
ulama. Allah berfirman: 
 

لُة أَْيَن َما ثُِقُفْوآ ِإال ِحبَْبٍل ِمَن اِهللا َو َحْبٍل ِمَن الناِس  ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذ
)١١٢: آل عمران(  

 
Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika 
mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan 
manusia.” (QS. Ali ‘Imran (3): 112). 

 



Dalam salah satu haditsnya, Nabi Muhammad Saw. menegaskan: 
“Aku tinggalkan kepadamu dua hal yang jika kamu sekalian berpegangan 
dengan dua hal tersebut maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, 
yaitu kitabullah (al-Quran) dan sunnah Nabi (hadits)”. (HR. Malik bin Anas). 
Masih banyak ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi yang menggambarkan 
bahwa kehidupan dunia hanyalah sekedar permainan yang harus 
diwaspadai dan diisi dengan amal-amal yang baik, sehingga akan bernilai 
dan bermakna bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Karena itulah pendidikan agama hendaknya ditanamkan sejak dini 
kepada generasi muda kita, baik di sekolah maupun dalam keluarga. 
Kehidupan beragama di keluarga harus diciptakan dengan penuh rasa 
kasih sayang di antara keluarga, sehingga kesadaran beragama akan 
tumbuh secara menyeluruh dalam lingkungan keluarga. Tanggung jawab 
orang tua sangat besar dalam membentengi anak-anaknya agar terjauh 
dari pengaruh penyalahgunaan miras dan yang sejenisnya, dan begitu juga 
tanggung jawab guru di sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat dalam 
lingkungan sosial yang lebih luas.  

Bagi kalian (para siswa SMP) hendaknya berhati-hati dalam memilih 
teman bergaul. Jangan sampai teman-teman kalian termasuk pengguna 
miras, narkoba, dan yang sejenisnya, sehingga kalian terseret masuk 
dalam lingkungan mereka. Jika kalian sudah masuk ke dalam kelompok 
mereka, maka kalian sudah masuk dalam perangkap syetan yang sangat 
membahayakan kalian dalam meniti masa depan kalian, baik dalam 
pendidikan kalian, pekerjaan kalian, pergaulan sosial kalian, dan lebih-
lebih lagi agama kalian. 

 
 

MUTIARA HIKMAH 

Allah Swt. berfirman: “Ketahuilah olehmu kehidupan di dunia hanyalah 
permainan dan hiburan, bermegah-megah dan adu kesombongan, serta berlomba 
kekayaan dan keturunan. Dapat diumpamakan seperti hujan, tanam-tanaman 
yang ditumbuhkannya menakjubkan para petani, kemudian menjadi layu, lalu 
nampak menjadi kuning, kemudian luluh menjadi kering. Tetapi di akhirat ada 
siksaan yang dahsyat, dan ada pula ampunan dari Allah dan keridoan-Nya. 
Kesenangan di dunia hanyalah kesenangan tipuan.” (QS. al-Hadid (57): 20). 

Rasulullah Saw. bersabda: “Malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata, 
“Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pemerasnya, orang-orang yang 
membantu pemerasnya, peminumnya, penerima/penyimpannya, penjualnya, 
pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhinya.” (HR. Ahmad). 

 

 
 
 
PELATIHAN 
 
A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) 

pada huruf a, b, c, atau d! 
 
1. Bentuk-bentuk perilaku di bawah ini yang tidak termasuk dalam 

kategori takabur (sombong) adalah ... 
    a. berlebihan dalam berpakaian dan berpenampilan 



b. berusaha belajar (menuntut) ilmu hingga setinggi-tingginya 
c. meremehkan orang lain     
d. suka menghina orang lain yang miskin atau orang yang bodoh 
 

2.  Akibat negatif yang sangat berat karena takabur kepada Rasulullah 
menurut hadits Nabi adalah ... 
a. didera seratus kali     
b. mendapatkan tempat bersama-sama orang munafiq di akhirat 
c. tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya    
d. terhapus tobatnya selama empat puluh hari empat puluh malam 
 

3. Yang termasuk ke dalam minuman keras yang terlarang meminumnya 
adalah ... 
a. air sungai yang kena panas  b. beer dalam merek apa pun 
c. aqua yang banyak beredar di toko d. minuman segar seperti sprite 
 

4. Dalam istilah al-Quran semua minuman keras dan yang sejenisnya 
disebut dengan istilah ... 
a. khamer     b. alkohol 
c. tuak     d. arak 
 

5. Di antara manfaat narkotika adalah ... 
a. untuk menghilangkan beban manusia dari persoalan yang berat  
b. untuk pengobatan 
c. untuk menambah kekuatan sehingga lebih bersemangat dalam 
bekerja 
d. untuk lebih meningkatkan konsentrasi 
 
B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan 
tepat! 

 
1. Merasa bangga dengan apa yang sudah diraihnya kemudian memandang 

rendah orang lain disebut ... 
2. Takabur tidak hanya terjadi kepada sesama manusia, tetapi juga 

terhadap ... dan terhadap ... 
3. Salah satu bentuk takabur kepada Allah adalah ... 
4. Ganja, opium, dan sabu-sabu termasuk ke dalam jenis ... 
5. Dalam hadits Nabi ditegaskan semua yang memabukkan termasuk 

dalam kategori ... dan setiap yang memabukkan hukumnya ... 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan 

tepat! 
 
1. Apa yang dimaksud dengan takabur dan kapan takabur itu akan terjadi? 
2. Jelaskan macam-macam takabur dan contoh perilakunya masing-

masing! 
3. Mengapa Allah mengharamkan minuman keras dan yang sejenisnya? 
4. Kapan kita dibolehkan menggunakan narkotika dan yang sejenisnya? 
5. Apa saja akibat negatif dari penyalahgunaan miras dan yang sejenisnya 

dari segi jiwa dan fisik? 
 
D.  Proyek! 



 
1. Sebagai tugas individu, kumpulkan beberapa dalil, baik al-Quran 

maupun hadits, yang terkait dengan larangan takabur dan larangan 
menyalahgunakan miras dan yang sejenisnya! 

2. Diskusikan bersama teman-temanmu mengenai bahayanya 
penyalahgunaan miras, narkoba, dan yang sejenisnya dan apa yang 
harus kalian lakukan dalam rangka membentengi kalian dari 
penyalahgunaannya, dan jangan lupa buatlah laporannya! 

 


