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ADAB PERGAULAN DALAM ISLAM4

Pergaulan adalah suatu interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Dengan bergaul 
seseorang akan dapat mengenal lebih dalam teman bergaulnya. Mulai dari nama, 

kebiasaan dan hal-hal baik atau buruk yang dilakukan oleh seorang teman . 
Pergaulan adalah kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan adalah 

akhlak atau budi pekerti yang telah dibahas lengkap dalam Islam. Dalam materi ini akan 
dibahas pergaulan dengan teman sebaya, pergaulan dengan yang lebih tua, pergaulan 
dengan yang lebih muda dan pergaulan dengan lawan jenis. Islam adalah agama yang 
dapat menjawab segala permasalahan yang dihadapi umatya dalam kehidupan ini, 
termasuk permasahan pergaulan.
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Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 

lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro  aktif) dan 
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan   alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan factual, konseptual, procedural dalam 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertidak 
secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 
keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

1.4. Menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan orang yang sebaya, yang lebih 
tua, yang lebih muda dan lawan jenis

2.4. Terbiasa beradab yang baik dalam bergaul dengan orang yang sebaya, yang lebih 
tua, yang lebih muda dan lawan jenis

3.4. Memahami adab bergaul dengan orang yang sebaya, yang lebih tua yang lebih muda 
dan lawan jenis

5.4. Mensimulasikan adab bergaul dengan orang yang sebaya, yang lebih tua, yang lebih 
muda dan lawan jenis

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian teman sebaya, yang lebih tua, yang lebih muda 
dan lawan jenis

2. Siswa dapat menjelaskan adab bergaul dengan teman sebaya, yang lebih tua, yang 
lebih muda dan lawan jenis.

3. Siswa dapat menjelaskan larangan dalam bergaul dengan teman sebaya,yang lebih 
tua, yang lebih muda dan lawan jenis. 
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PETA KONSEP

Pergaulan
teman sebaya

Pergaulan dengan 
orang lebih tua

Pergaulan dengan 
orang lebih muda

Pergaulan dengan 
lawan jenis

ADABPERGAULAN

MARI MENGAMATI

AMATI GAMBAR BERIKUT INI DAN BUATLAH KOMENTAR ATAU PERTANYAAN

Setelah Anda mengamati gambar di 
samping buat daftar komentar atau 
pertanyaan yang relevan
1.  …………………………………………….…………

………………………….…………………………….
2. …………………………………………….…………

…………………………………..............................
3. ………………………………………………………

…………………………………..............................sumber: hariansib.co
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Setelah Anda mengamati gambar di 
samping buat daftar komentar atau 
pertanyaan yang relevan
1.  …………………………………………….…………

………………………….…………………………….
2. …………………………………………….…………

…………………………………..............................
3. ………………………………………………………

…………………………………..............................sumber: http://yanicitraeni.com/?p=130

Setelah Anda mengamati gambar di 
samping buat daftar komentar atau 
pertanyaan yang relevan
1.  …………………………………………….…………

………………………….…………………………….
2. …………………………………………….…………

…………………………………..............................
3. ………………………………………………………

…………………………………..............................sumber: http://yanicitraeni.com/?p=130

   MARI MENDALAMI

  Selanjutnya kalian pelajari uraian berikut ini dan kalian kembangkan dengan 
mencari materi tambahan dari sumber belajar lainnya

A. ADAB BERGAUL DENGAN TEMAN SEBAYA
 1. Pengertian	Bergaul	dengan	Teman	Sebaya

Dalam bahasa Arab bergaul diartikan dengan shuhbah yang diambil dari kata 
shahiba yang berarti pertemanan. Dalam bahasa Indonesia bergaul berarti campur. 
Sementara teman sebaya dalam kamus besar bahasa Indonesia teman sebaya 
diartikan sebagai kawan, sahabat atau orang yang usia hampir sama. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan bergaul  sesama teman sebaya adalah 
pertemanan seorang individu dengan individu lainnya (anak-anak, usia remaja atau 
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dewasa) yang tingkat usianya hampir sejajar.
Pergaulan remaja memiliki ciri khas tersendiri.  Seorang remaja memiliki 

kebutuhan yang kuat untuk diterima oleh teman sebayanya. Akibatnya mereka 
akan senang apabila diterima dan sebaliknya akan tertekan dan cemas apabila 
tidak diterima  atau dikucilkan oleh teman-teman sebayanya. Bagi seorang remaja 
pandangan teman-teman sebanya terhadap dirinya merupakan hal yang sangat 
penting.

Teman sebaya dalam pandangan seorang remaja misalnya  merupakan 
kelompok baru yang memiliki cirri khas, norma dan kebiasaan tersendiri  yang 
sangat berbeda dengan lingkungan keluarganya. Kelompok teman sebaya ini akan 
menjadi lingkungan sosial pertama dimana seorang remaja akan belajar untuk hidup 
bersama dengan orang lain yang bukan merupakan anggota keluarganya. Di sinilah 
seorang remaja dituntut untuk memiliki kemampuan baru dalam menyesuaikan diri 
dan dapat dijadikan dasar dalam melakukan interaksi sosial dalam cakupan yang 
lebih besar.

Di antara fungsi terpenting dari kelompok teman sebaya sebagai sumber 
informasi, tempat curhat serta tempat mengekspresikan jati diri. Seorang remaja 
bersama dengan teman sebayanya akan selalu berusaha memunculkan eksistensi 
dirinya.

 2. Cara	Mencari	Teman	Sebaya	yang	Baik	Menurut	Islam

Dalam hadits dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

اَلَْمرُْء َعَ دِيِْن َخلِيْلِهِ فَلَْينُْظْر اََحُدُكْم َمْن ُيَالِْل
“Seseorang bergantung pada agama temannya, perhatikan siapa yang dijadikan 
teman”.(HR. Ahmad)

Berdasarkan hadits di atas menjadi jelas bahwa seseorang perlu mencari teman 
sebaya yang baik yang akan bergaul dengannya. Secara umum seseorang hendaklah 
mencari teman yang cerdas, memiliki akhlak yang baik, bukan orang fasik dan tidak 
semata-mata rakus terhadap kehidupan duniawi.

 a. Pertama, cerdas. 

Kecerdasan bagi seseorang adalah modal awal. Oleh karena itu di dalam Islam 
dianjurkan untuk mencari teman yang cerdas bukan yang bodoh atau dungu. Bergaul 
dengan orang bodoh atau dungu pada akhirnya akan menimbulkan keburukan dan 
putusnya hubungan silaturahmi sekalipun dalam waktu yang relative lama. Oleh 
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karena menurut al Ghazali orang yang memutuskan persahabatan dengan orang 
yang bodoh merupakan ibadah.

 b. Kedua,	memiliki	akhlak	yang	baik

Carilah teman yang memiliki akhlak baik. Seorang teman yang telah diliputi 
oleh emosi, kikir, penakut dan cenderung mengikuti hawa nafsunya tidak akan 
menghasilkan pergeulan atau pertemanan yang baik. Oleh karena itu Allah Swt 
berfirman mengingatkan hal ini:

ا ُهم ّمِنُكۡم َوَل ِمۡنُهۡم َوَيۡحلُِفوَن َعَ ٱۡلَكِذِب  ُ َعلَۡيِهم مَّ َّۡواْ قَۡوًما َغِضَب ٱللَّ ِيَن تََول لَۡم تََر إَِل ٱلَّ
َ
 أ

َوُهۡم َيۡعلَُموَن ١٤   
“Tidakkah kamu perhatikan orangorang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai 
Allah sebagai teman? orangorang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) 
dari golongan mereka. dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, 
sedang mereka mengetahui..Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat 
keras, Sesungguhnya Amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan”.(QS. Al
Mujadilah(58):1415)

 
 c. Ketiga,	bukan	orang	fasik

Teman yang baik sangat berpengaruh terutama dalam masalah prilaku. Orang 
yang fasik adalah orang yang senntiasa berbuat dosa walaupun perbuatan dosanya 
merupakan dosa kecil. Tidak ada kebaikan sama sekali bergaul denagn orang fasik 
karena biasanya orang fasik akan meremehkan perbuatan maksiat kepada Allah 
Swt dan menjadikan hati semakin dekat terhadap perbuatan maksiat itu sendiri. 
Selain itu orang yang fasik adalah orang yang jarang berbuat baik karena ia tidak 
takut kepada Allah Swt di samping merupakan sosok yang tidak bisa dipercaya 
pertemanannya. Allah Swt berfirman:

ۥۖ َوَل َتۡعُد َعۡيَناَك  ِيَن يَۡدُعوَن َربَُّهم بِٱۡلَغَدٰوةِ َوٱۡلَعِشِّ يُرِيُدوَن وَۡجَهُه َوٱۡصِبۡ َنۡفَسَك َمَع ٱلَّ
َبَع َهَوىُٰه َوَكَن  ۡغَفۡلَنا قَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱتَّ

َ
أ َوَل تُِطۡع َمۡن  ۡنَياۖ  ٱدلُّ  َعۡنُهۡم تُرِيُد زِيَنَة ٱۡلََيٰوةِ 

ۡمُرهُۥ فُُرٗطا ٢٨ 
َ
أ

“Dan bersabarlah kamu bersamasama dengan orangorang yang menyeru Tuhannya 
di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaanNya; dan janganlah kedua 
matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini; dan 
janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati 
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Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas”(QS. 
Al-Kahfi(18):28)

Banyak fakta yang menyatakan bahwa sebagian besar apalagi pemuda 
terjerumus kepada perbuatan maksiat karena teman sebayanya. Banyak sekali 
pemuda yang awalnya memiliki perangai baik, taat beribadah, berbakti kepada 
orang tua, rajin belajar dan memiliki prestasi, namun setelah bergaul dengan si A 
misalnya seluruhnya berubah total. Pertanyaannya adalah dari mana perubahan itu 
terjadi? Tentunya dari sahabatnya tadi.

Ia telah terpengaruh oleh temannya  di mana temannya tersebut sudah 
dipengaruhi oleh hawa nafsu dan prilaku setan. Akhirnya ia menjadi pemuda yang 
malas, melawan terhadap orang tua, tidak taat kepada guru dan malas belajar 
sehingga tidak berprestasi dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena prilakunya 
yang buruk tersebut.  

 d. Keempat,	bukan	orang	yang	rakus

Menurut al-Ghazali bergaul dengan orang yang rakus terhadap hal-hal 
dunia merupakan racun pembunuh. Oleh karena itu bergaulah dengan orang 
yang tidak rakus terhadap hal duniawi. Hal-hal yang bersifat duniawi perlu dicari 
tetapi rakus terhadap duniawi tidak baik. Oleh karena itu Abu Sulaiman al-Darani 
mengingatkan:”Janganlah bergaul kecuali kepada salah satu dari dua orang ini: orang 
yang menyertaimu(menasehati) di dalam halhal duniawi atau kepada seseorang 
yang senantiasa bertambah setiap saat amalamal akhiratnya. 

3.	 Adab	Bergaul	dengan	Teman	Sebaya
 a. Saling Menghormati 

Teman sebaya dimungkinkan dapat berasal dari berbagai kalangan berbeda 
agama, tradisi dan kebudayaan dengan perbedaan Sikap saling menghormati inilah 
yang harus dimiliki oleh orang yang bergaul 

Sikap saling menghormati berarti menempatkan hak dan kewajiban secara 
seimbang. Menempatkan prsamaan hak dan kewajiban secara seimbang sangat 
dianjurkan oelh Islam. Hal tersebut dilakukan  sebagai perwujudan ukhuwah 
insaniah. Oleh karena itu Allah menempatkan manusia sebagai mahluk yang paling 
mulia. Allah Swt berfirman:

ۡلَنُٰهۡم  ّيَِبِٰت َوفَضَّ َوَرزَۡقَنُٰهم ّمَِن ٱلطَّ َوٱۡلَۡحرِ   ِ ۡمَنا بَِنٓ َءاَدَم وََحَۡلَنُٰهۡم ِف ٱلَۡبّ َولََقۡد َكرَّ
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ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيٗل ٧٠ ٰ َكثرِيٖ ّمِمَّ َعَ
“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anakanak Adam, Kami angkut mereka di 
daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baikbaik dan Kami lebihkan 
mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 
ciptakan”.(Qs AlIsra(17):70

Sikap saling menghormati juga dapat dilakukan pada perintah untuk bersikap 
toleran terhadap teman sebaya yang tidak seagama. Perintah Al-Quran dalam 
rangka saling menghormati keyakinan beragama terdapat dalam al-Qur’an Allah 
Swt berfirman: 

لَُكْم دِيُنُكْم َوِلَ دِيِن
Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. (QS. AlKafirun(109): 6)

 
 b. Tolong Menolong

Tolong-menolong merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan. 
Tolong-menolong yang dimaksud di sini adalah tentu saja tolong-menolong dalam 
hal kebajikan. Allah Swt berfirman:

ۡهَر ٱۡلََراَم َوَل ٱلَۡهۡدَي َوَل ٱۡلَقَلٰٓئَِد  ِ َوَل ٱلشَّ ِيَن َءاَمُنواْ َل ُتِلُّواْ َشَعٰٓئَِر ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ْۚ َوَل  ّبِِهۡم َورِۡضَوٰٗناۚ ِإَوَذا َحلَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا َوَلٓ َءآّمِنَي ٱۡلَۡيَت ٱۡلََراَم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗل ّمِن رَّ
 ِ ْۘ َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلِۡبّ ن َتۡعَتُدوا

َ
وُكۡم َعِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم أ ن َصدُّ

َ
اُن قَۡوٍم أ َيۡرَِمنَُّكۡم َشَن َٔ

َ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب ٢ ۖ إِنَّ ٱللَّ َ ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰنۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ َوٱتلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ
Hai orangorang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’arsyi’ar Allah, dan 
jangan melanggar kehormatan bulanbulan haram, jangan (mengganggu) binatang
binatang hadya, dan binatangbinatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu 
orangorang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 
keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka 
bolehlah berburu. dan janganlah sekalikali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 
karena mereka menghalanghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 
aniaya (kepada mereka). dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 
siksaNya. (QS. AlMaidah(5):2)
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Oleh karena itu ketika seorang teman memiliki hajat ataupun kegiatan yang 
membutuhkan pertolongan,  maka diusahakan untuk menolongnya. Dari sini kelak 
akan timbul keharmonisan dalam berteman.Rasulullah Saw bersabda:  

َن 
َ
لَعبِْد َمااك

ْ
َِّ َصلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َواهلُل ِف َعْوِن ا  َعْن اَِب ُهَريَْرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل اهلل

َعبُْد ِف َعْوِن اَِخيِْه 
ْ
ال

“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda, ”Allah akan slalu menolong hamba
Nya selama hamba itu mau menolong saudaranya”.(H.R Muslim)

	 c.	 Cinta	dan	Kasih	Sayang

Cinta berarti perasaan kasih sayang yang besar. Sementara kasih sayang terdiri 
dari dua kata, kasih dan sayang. Kasih sebenarnya berasal dari rasa belas kasih 
seperti Allah Swt mengasihi manusia karena kelemahan dan memang perlu diberi 
belas kasih. Rasa kasih biasanya menjadi awal munculnya rasa sayang. Sementara 
rasa sayang itu sendiri merupakan perasaan ingin saling menjaga dan membuat 
bahagia siapapun yang disayangi. 

Kasih sayang antara teman atau anggota masyarakat sangat penting. Kasih 
sayang akan melahirkan kekuatan yang besar. Kasih sayang akan menciptakan 
masyarakat yang rukun, solid dan kompak dan akan melahirkan kepekaan sosial 
yang kuat, bahkan seseorang yang menyayangi temannya dengan tulus akan 
melahirkan persaudaraan yang hakiki. Pergaulan dengan teman sebaya termasuk 
dengan siapa pun harus dilandasi oleh rasa kasih sayang dan keikhlasan. Allah Swt 
tidak akan menyayangi seseorang  jika ia tidak menyayangi sesamaya. Rasulullah 
Saw bersabda:

َمْن َل يَرَْحُم انلَّاَس َل يَرَْحُْه اهلُل
“Barangsiapa yang tidak menyayangi sesama manusia, niscaya tidak akan disayangi 
oleh Allah”.(HR. Bukhari Muslim)

Ketika seorang teman mendapat ancaman atau serangan dari pihak lain 
misalnya, wajib bagi kita memberikan perlindungan dengan catatan ia berada  pada 
pihak yang benar.  Dalam hal ini dari Ibnu Umar Rasulullah Saw bersabda:

َلُيَالُِط  ِى  الَّ اْلُمْؤِمَن  ِمَن  افضل  اَذاُهْم  َعَ  َوَيْصِبُ  انلَّاَس  ُيَالُِط  ِْي  الًّ الُمْؤِمُن 
انلَّاَس َوَيْصِبُ َعَ اَذاُهْم 
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“Seorang mukmin  yang bergaul dengan sesama manusia serta bersabar (tahan 
uji) atas segala gangguan, mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak 
bergaul  dengan yang lainnya serta tidak tahan uji atas gangguan mereka”. (HR. 
Baihaqi)

 d. Saling Menasehati

Bergaul dengan teman sebaya terkadang tidak selalu berjalan mulus. Mungkin 
saja terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti terjadi salah pengertian atau 
bahkan ada teman yang membatasi diri terhadap kita atau bahkan sering membuat 
ulah dan masalah. Menghadapi persoalan seperti ini , hendaklah kita harus bijak. 
Ketika ada teman yang berselisih atau bertengkar ataupun melakukan perbuatan 
yang tidak baik terhadap teman-teman yang lain maka kita wajib menasehatinya. 
Allah Swt berfirman:

ٰلَِحِٰت َوتََواَصۡواْ  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ نَسَٰن لَِف ُخۡسٍ ٢ إِلَّ ٱلَّ َوٱۡلَعۡصِ ١ إِنَّ ٱۡلِ
ۡبِ ٣ ُسوَرةُ الُهَمَزةِ بِٱۡلَّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benarbenar dalam kerugian,Kecuali orang
orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasehat menasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” (QS. Al 
‘Ashr(103):13)

Kepada teman yang berbuat salah hendaklah segera meminta maaf dari 
kesalahannya. Begitu juga apabila kita berbuat salah atau kekeliruan, hendaklah 
kita segera meminta maaf, baik disengaja maupun tidak disengaja, jangan sampai 
menunda-nunda dalam meminta maaf. Dari Ibnu Mina Rasulullah Saw bersabda:

لُمْسِلِم فَلَْم َيْقبَْل ِمنُْه اَكَن َعلَيِْه ِمثُْل َخِطيْئَِة َصاِحِب َمْكٍس 
ْ
ِخيِْه ا

َ
 أ

َ
  اْعتََذَر ِال

“Barangsiapa yang meminta maaf kepada saudaranya yang muslim sedangkan 
ia tidak mau memaafkannya, maka ia mempunyai dosa sebesar dosa orang  yang 
merampok”. (HR. lbnu Majah)

4.	 Larangan	dalam	bergaul	dengan	teman	sebaya
 a. Bermusuhan 

Bermusuhan artinya tidak ramah atau tidak bersahabat. Oleh karena itu 
bermusuhan berarti tindakan tidak bersahabat atau tidak ramah terhadap sesama. 
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Agama Islam melarang bermusuhan, apalagi dalam waktu yang cukup lama. 
Rasulullah Saw bersabda:

َهَذا  َوُيْعرُِض  َهَذا  َفيُْعرُِض  تَِقياَِن 
ْ
يَل ثاََلِث لال  فَْوَق  َخاُه 

َ
أ َيْهُجَر  ْن 

َ
أ لُِمْسِلٍم  لُّ  َلَيِ

اَلِم   بِالسَّ
ُ
ْي َيبَْذأ ِ

َّ
وََخْيُُهَما ال

“Tidaklah halal bagi seorang muslmi mendiamkan (tidak mengajak bicara) sit van 
in yang muslim lebih dari tiga hari. Jika keduanya bertemu, lalu ingin memalingkan 
muka, dan yang lain pun demikian juga. Dan yang paling baik di antara keduanya 
adalah yang terlebili dahulu mengucapkan salam”. (HR. Bukhari Muslim)

Tawuran antar pemuda dan pelajar yang kerap terjadi sudah menjadi budaya 
dan trend yang salah di kalangan remaja. Tawuran dapat menyebabkan perpecahan 
di kalangan para pelajar dan dapat mengakibatkan korban harta dan jiwa.

Seorang muslim dilarang saling membenci. Sebab Allah Swt telah menjadikan 
mereka teman dan saudara yang saling menyayangi, bukan saling membenci. Allah 
Swt telah mengharamkan permusuhan dan kebencian . Allah Swt berfirman:

ُكْم  ْن يُوقَِع بَيَْنُكُم الَْعَداَوةَ َواْلَْغَضاَء ِف اْلَْمرِ َوالَْميِْسِ َوَيُصدَّ
َ
يَْطاُن أ َما يُرِيُد الشَّ إِنَّ

نُْتْم ُمنَْتُهوَن
َ
لةِ َفَهْل أ ِ وََعِن الصَّ َعْن ذِْكرِ اللَّ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi 
kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilahkamu dari mengerjakan 
pekerjaan itu”. (QS. AlMaidah(5): 91).

 b. Pergaulan Mebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu akhlak madzmumah(tercela). Bebas 
di sini berarti telah melewati norma-norma yang ada, baik norma agama maupun 
norma sosial. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah berbaurnya kaum lelaki dan 
perempuan yang bukan muhrim di suatu tempat di mana mereka dapat saling 
memandang, memberi isyarat, berbicara, bahkan saling bersentuhan dan berlanjut 
kepada perbuatan negatif yang diharamkan. Pergaulan bebas juga mengakibatkan 
berkembangnya kebiasaan negatif, seperti berpacaran. Kebiasaan ini banyak terjadi 
pada remaja dan umumnya mereka tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. 
Perilaku seperti ini bisa terjadi karena budaya menonton film-film yang tidak 
mendidik yang berasal dari teman sebaya. 
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Untuk menghindari pergaulan bebas ini tentu dengan mencari teman sebaya 
yang shaleh. Sebagai pemuda janganlah anda berkata:”Saya tidak akan terpengaruh 
oleh teman sebaya saya. Saya hanya sekedar bergaul dan tidak akan mengikuti ucapan 
dan model pergaulannya yang bebas itu”.

Ungkapan di atas adalah ungkapan yang keliru karena al-Quran telah 
menyatakan pengaruh burk teman serta nabi juga telah bersabda bahwa prilaku 
teman sangat berpengaruh sekali.

 c. Melanggar norma-norma

Pergaulan yang tidak beretika terkadang dapat melanggar norma terutama 
norma agama. Melanggar norma agama berrati melakukan perbuatan yang tidak 
sesuai dengan aturan-aturan dalam agama.. Sedangkan norma masyarakat dan 
Negara adalah segala peraturan, baik tertulis maupun tidak tertullis yang ada dalam 
masyarakat atau Negara. Mengenai hal ini Allah Swt berfirman:

َيَٰوۡيلََتٰ  َسبِيٗل ٢٧  ٱلرَُّسوِل  َمَع  َۡذُت  ٱتَّ َيٰلَۡيتَِن  َيُقوُل  يََديۡهِ   ٰ َعَ الُِم  ٱلظَّ َيَعضُّ  َوَيۡوَم 
ۡيَطُٰن  َضلَِّن َعِن ٱّلِۡكرِ َبۡعَد إِۡذ َجآَءِنۗ َوَكَن ٱلشَّ

َ
ِۡذ فَُلنًا َخلِيٗل ٢٨ لََّقۡد أ تَّ

َ
َلۡتَِن لَۡم أ

نَسِٰن َخُذوٗل ٢٩ لِۡلِ
“Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, 
seraya berkata: “Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersamasama Rasul”.
Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman 
akrab(ku).Sesungguhnya Dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran 
itu telah datang kepadaku. dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia”.(QS. 
alFurqan(25):2729)

Ayat  di atas diturunkan berkenaan dengan persahabatan yang terjadi antara 
Ubay bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu’ith. Suatu saat Uqbah sedang duduk di sisi 
Rasulullah Saw  mendengarkan sabdanya. Di sisi lain Ubay bin Khalaf memarahinya 
secara berlebihan karena suatu hal sampai akhirnya Uqbah tidak kuat dengan cacian 
tersebut dan akhirnya ia keluar dari Islam.

Ayat ini tentunya tidak khusus untuk kasus Uqbah melainkan untuk umum. 
Dengan demikian hal yang dapat diteladani adalah bahwa persahabatan dapat 
mempengaruhi prilaku. Andai saja saat itu Ubay tidak memaki sahabatnya, niscaya 
Uqbah tetap menjadi sahabatnya yang baik.

  Oleh karena itu dalam memilih teman harus benar-benar selektif karena 
yang dimaksud dengan “menggigit tangan” pada ayat di atas  maksudnya adalah 
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menyesali perbuatannya karena gegabah dalam mengambil sikap. Sementara yang 
dimaksud dengan si Fulan adalah setan atau orang yang telah menyesatkannya di 
dunia, yaitu teman atau sahabat kita. 

  Diantara perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, masyarakat 
dan Negara antara lain :

1) Berzina
Berzina adalah hubungan suami istri  yang tidak terikat 

dengan pernikahan (perkawinan). Di antara akibat buruk berzina adalah 
berkurangnya iman, hilangnya sikap menjaga diri dari perbutan dosa, memiliki 
kepribadian buruk dan tidak memiliki rasa cemburu. Berzina dapat menghilangkan 
rasa malu, padahal dalam Islam rasa malu merupakan suatu hal yang sangat 
diperhatikan dan ia merupakan sebagian dari iman apalagi bagi seorang perempuan. 
Perzinahan juga menyebabkan menularnya penyakit-penyakit berbahaya 
seperti AIDS dan penyakit-penyakit lainnya yang ditularkan melalui hubungan 
seksual. Dalam Islam perzinahan juga merupakan salah satu dosa besar. Allah Swt 
berfirman:

فٌَة ِف دِيِن 
ْ
ُخْذُكْم بِِهَما َرأ

ْ
ٍة َول تَأ وا ُكَّ َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجْلَ اِن فَاْجِلُ انَِيُة َوالزَّ الزَّ

ِ َواْلَوِْم اآلِخرِ َولَْيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن الُْمْؤِمننَِي  ِ إِْن ُكنُْتْم تُْؤِمُنوَن بِاللَّ اللَّ
“Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, Maka deralah tiaptiap seorang 
dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya 
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, 
dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sekumpulan orangorang yang beriman”. (QS. alNur(24): 2)

2)	 Minuman	keras
Pergaulan terkadang ditambah dengan hal-hal yang sebenarnya tidak 

bermanfaat. Banyak hal yang menyebabkan orang melakukan hal-hal yang tidak 
bermanfaat seperti berfoya-foya atau menghabiskan masa muda sperti mengkonsumi 
minuman keras.  Minuman keras haram hukumnya dan meminumnya termasuk 
salah satu dosa besar juga. Allah swt berfirman:

يَْطاِن  َما اْلَْمُر َوالَْميِْسُ َوالنَْصاُب َوالْزلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ ِيَن ٓاَمُنوا إِنَّ َها الَّ يُّ
َ
 يا أ

فَاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن
 “Hai orangorang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk 
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perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan.” (QS. AlMaidah(5): 90)

Banyak akibat negatif  yang timbul dari mengkonsumsi minuman keras di 
antaranya merusak metabolisme tubuh. Menurut penelitian University of Maryland 
Medical Center penggunaan alkohol dapat menyebabkan penyakit lever (hati kronis). 
Minuman keras juga juga dapat mengakibatkan gagal liver. Dari minuman keras, 
terutama ketika peminumnya mabuk, maka hilanglah akalnya. Di sini seseorang tidak 
sadar bahwa kemaksiatan lain segera mengikutidi antaranya berkata kotor, tindak 
kekerasan, pencurian, pemerkosaan dan lain-lain.  Dari Amr bin Ash Rasulullah Saw 
bersabda:

ْرَبعِنَي يَوًْما فَإِْن َماَت َوِهَ 
َ
ُمّ اْلََبائِِث َوَمْن َشَِبَها لَْم َيْقَبِل الَلُّ ِمنُْه َصَلةً أ

ُ
اْلَْمُر أ

ِف َبْطنِهِ َماَت ِميَتًة َجاهِلَِيًّة
“Khamr itu adalah induk keburukan (ummul khobaits) dan barangsiapa meminumnya 
maka Allah tidak menerima sholatnya 40 hari. Maka apabila ia mati sedang khamr 
itu ada di dalam perutnya maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah”. (HR At
Thabrani dan AdDaraquthni)

3) Narkoba
Narkoba singkatan dari narkotika dan obat-batan terlarang . ada istilah lain 

yaitu Napza yang beraati  napza atau narkotika,  psikotropika dan zat Adiktif.  
Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin menggunakan 
kembali karena terdapat zat-zat  tertentu yang mengakibatkan seseorang cenderung 
menjadi kecanduan karena secara tidak langsung ia dapat memutuskan syaraf-
syaraf dalam otak. 

Jika terlalu lama dikonsumi seseorang akan memiliki ketergantungan yang 
tinggi terhadap narkoba dan lambat laun dapat merusak organ  tubuh manusia dan 
jika penggunaannya sudah melebihi takaran, maka si pengguna akan mensgalami  
overdosis dan pada akhirnya akan berujung pada kematian. Hukum mengkonsumsi 
Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan lainnya, yaitu diharamkan. 
Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan atau menurunkan kesadaran 
akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan.

ُم َعلَيِْهُم اْلََبائَِث … يَِّباِت َوُيَحرِّ َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّ
“ Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala 
yang buruk” (QS. AlA’raf(7): 157)
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Mengenai larangan mengkonsumi barang yang memabukkan dari Ummu 
Salamah Rasulullah Saw bersabda: 

ٍ ّ ُمْسِكٍر َوُمَفِتّ
ِ صل الل عليه وسلم َعْن ُكِ َنَه رَُسوُل الَلّ

“Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang 
membuat lemah) (HR. Abu Daud)

B. ADAB BERGAUL DENGAN ORANG YANG LEBIH TUA
	 1.	Pengertian	orang	yang	lebih	tua

Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghormati orang yang lebih 
tua dan menyayangi sosok yang lebih muda. Dalam kamus bahasa Indonesia orang 
yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti orang 
tua, para pemimpin dan para  penasihat 

Orangtua misalnya memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan 
anaknya. Orangtua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau 
tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan 
ibu. Orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia sehingga Allah memerintahkan 
kita untuk berbakti kepada keduanya Allah Swt berfirman :

ِل  اْشُكْر  ِن 
َ
أ َعَمنْيِ  َوفَِصاُلُ ِف  َوْهٍن  َوْهًنا َعَ  ُه  مُّ

ُ
أ َحَلَتُْه  يْهِ  بَِوادِلَ يَْنا النَْساَن  َوَوصَّ

يَْك إَِلَّ الَْمِصرُي َولَِوادِلَ
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu 
bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua 
orang ibu bapakmu, hanya kepadaKulah kembalimu”. (QS. Luqman(31): 14)

 Rasulullah Saw melalui Abdullah ibn Mas’ud bersabda:

ُت: 
ْ
اَلُة لَِوقِْتَها قُل فَْضُل؟ قَاَل: اَلَصّ

َ
َعَمِل أ

ْ
ُت رَُسْوَل اهلِل َصَلّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم اَُيّ ال

ْ
ل
َ
َسأ

َهاُد ِفْ َسِبيِْل اهلِل. ِ
ْ
؟قَاَل: اَل ٌيّ

َ
ُت: ُثَمّ أ

ْ
يِْن قُل َوادِلَ

ْ
؟ قَاَل: بُِرّ ال ٌيّ

َ
ُثَمّ أ

 “Aku bertanya kepada Rasulullah SAW; Apakah amalan yang di utama? Beliau 
menjawab, sholat pada waktunya. Saya bertanya lagi; kemudian apa? Beliau  
menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi; kemudian apa? 
Beliau  menjawab, jihad di jalan Allah”. (HR. Bukhari dan Muslim)
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Orang yang lebih tua harus dihormati karena mereka adalah sumber 
keberkahan dan memiliki banyak pengalaman, lebih matang dalam berpikir dan 
menimbang sesuatu serta tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Berbeda 
dengan para pemuda yang cenderung lebih emosional, terburu-buru dan masih 
kurang pengalaman.

Bagi seseorang orang tua khususnya ayah adalah figur yang diteladani. Dari 
sosok ayah inilah pengarai anak terbentuk. Sudah merupakan keharusan bagi 
seorang anak untuk menghormati ayah yang dijadikan teladan tersebut. 

Sementara ibu adalah juga salah satu dari kedua orang tua. Ibu merupakan 
tumpuan kasih sayang seorang anak. Terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa 
kasih ibu sepanjang jalan. Perbandingan seorang ibu dengan ayah yaitu adalah tiga 
berbanding satu khususnya dalam perhatian dan kasih sayang. Pernah suatu ketika 
seseorang mendatangi Rasulullah SAW bertanya siapa yang harus dihormati. Hal ini 
tergambar di dalam hadis  yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra,

 رَُسْوِل اهلِل َصَلّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم 
َ

ِال قَاَل: َجاَء رَُجٌل  ُهَريَْرَة رَِضَ اهلُل َعنُْه  اَِبْ  َعْن 
َك قَاَل:  ُمّ

ُ
َك قَاَل: ُثَمّ َمْن؟ قَاَل: أ ُمّ

ُ
؟ قَاَل: أ َفَقاَل: يَارَُسْوَل اهلِل َمْن اََحُقّ ِبُْسِن َصَحابَِتْ

بُوَْك 
َ
َك قَاَل: ُثَمّ َمْن؟قَاَل: ُثَمّ َمْن؟ قَاَل: ُثَمّ أ ُمّ

ُ
ثُـَمّ َمْن؟ قَاَل: أ

“Dari Abu Hurairah ra berkata: seorang lakilaki datang kepada Rasulullah SAW, ia 
berkata: Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk saya pergauli dengan 
baik? Nabi menjawab: “Ibumu”. Dia bertanya (lagi): lalu siapa? Nabi menjawab: 
“Ibumu”. Dia bertanya (lagi): lalu siapa? Nabi menjawab: “Ibumu”. Dia bertanya (lagi): 
lalu siapa? Nabi menjawab: kemudian bapakmu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain orang tua yang melahirkan sebagai orang yang dituakan, guru juga 
termasuk orang yang dituakan. Oleh karena itu menghormati guru dan mematuhi 
nasehat-nasehatnya adalah kewajiban bagi kita. Guru merupakan pengganti orang 
tua di rumah. Ia telah menanamkan saran dan nasehatnya kepada kita. Oleh karena 
itu melaksanakan perintahnya yang tidak bertentangan dengan al Quran dan hadits 
merupakan kewajiban bagi kita. Sebagai seorang murid menghormati guru dengan 
menerima pengajarannya secara ikhlas dan dengan hati gembira.   

	 2.	Tata	cara	bergaul	dengan	orang	yang	lebih	tua

a.	 Berlaku	sopan
Orang beriman akan menunjukkan perhatian kepada orang yang lebih tua 
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khususnya kepada kepada orang tua yang telah melahirkannya dan memperlakukan 
mereka dengan rasa hormat, menanamkan kasih sayang bagi mereka, memperlakukan 
mereka dengan baik, dan berusaha menyenangkan hati mereka dengan perilaku 
baik dan bijak. Alalh Swt berfirman:

ِلّ ِمَن الرَّْحَةِ َوقُْل َرِبّ ارَْحُْهَما َكَما َربََّياِن َصغِرًيا  َواْخفِْض لَُهَما َجَناَح الُّ
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 
ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku waktu kecil”.(QS. Al Isra’(17): 24)

Demikian pula pergaulan kita dengan guru. Bergaul dengan guru yang 
umumnya lebih tua dari kita berarti bergaul dengan orang yang berpendidikan atau 
orang yang berilmu. Apabila berprilaku sopan kepadanya, niscaya ia akan senang 
dan mendoakan sehingga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat.

Perhiasan ilmu adalah rendah hati dan kesopanan. Oleh karena itu siapapun 
yang bersikap rendah hati dan berlaku sopan secara ikhlas, niscaya Allah Swt akan 
mengangkat derajatnya dan dicintai oleh orang lain. Sebaiknya siapa saja yang 
berlaku sombong dan tidak sopan apalagi terhadap gurunya, maka ia tidak akan 
dihargai oleh orang lain karena Allah Swt tidak menyukainya.   

b.	 Berkata	Santun

Salah satu bentuk sikap santun kepada orangtua atau orang yang lebih tua adalah jangan 
bersuara lebih keras dari suara mereka, memutus pembicaraan, berhohong, mengejutkan 
mereka saat sedang tidur atau  meremehkan. Perintah berbuat baik ini terdapat dalam al 
Qur’an. Allah Swt berfirman:

َحُدُهَما 
َ
ا َيبْلَُغنَّ ِعنَْدَك الِْكَبَ أ يِْن إِْحَسانًا إِمَّ ل َتْعُبُدوا إِل إِيَّاهُ َوبِالَْوادِلَ

َ
وقََض َربَُّك أ

ّفٍ َول َتنَْهرُْهَما َوقُْل لَُهَما قَْول َكرِيًما 
ُ
ْو ِكُهَما فَل َتُقْل لَُهَما أ

َ
أ

“Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaikbaiknya. jika 
salah seorang di antara keduanya atau Keduaduanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, Maka sekalikali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 
Perkataan “ah” Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 
mereka Perkataan yang mulia”.(QS. AlIsra’(17): 23)
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Penghormatan kepada orang yang lebih tua juga adalah guru. Sikap yang baik 
terhadap guru misalnya  berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah-
lembut. Ketika guru keliru, baik khilaf atau karena tidak tahu, sementara murid 
mengetahui, maka seorang murid hendaknya menjaga perasaan agar tidak terlihat 
perubahan wajahnya. Hendaknya menunggu sampai guru menyadari kekeliruannya. 
Bila setelah menunggu tidak ada indikasi guru menyadari kekeliruan, maka murid 
mengingatkan secara halus.

Dalam hal ini seorang murid hendaklah tidak bersuara keras  atau mentang
mentang dan merasa lebih pandai dari gurunya. Sebab kepandaian yang didapat 
sekarang didapat dari gurunya.

c.		Menolak	dengan	halus	perintah	buruk
Dalam hal tertentu mungkin orang tua atau orang yang lebih tua melakukan hal-

hal yang kurang sesuai dengan ajaran agama. Orang yang lebih tua yang berprilaku 
buruk adalah orang tidak menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga anak atau 
orang yang lebih muda tidak memberikan apresiasi kepadanya.  

Meskipun demikian siapa saja yang mendapati hal seperti ini, maka hendaknya ia 
menolak dengan cara bersikap sopan dan berkata santun sehingga mereka merasa tidak 
dilecehkan dan pada saat bersamaan hendaknya mendoakan para orang tua tersebut 
untuk tidak melakukan kegiatan buruk tersebut. 

Prilaku buruk tersebut bisa jadi terkait dengan persoalan akidah atau kegiatan 
buruk lain yang melanggar nilai dan norma kemasyarakatan, misalnya mempunyai 
perusahaan pengoplos minuman keras atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu jangan 
sekali-kali membantah perintah orang tua atau orang yang lebih tua dengan nada 
kesal sebab hal tersebut tidak akan membuahkan hasil. Hal yang harus dilakukan 
adalah menghadapinya dengan tenang dan penuh keyakinan serta percaya diri. 
Allah swt berfirman:

نَْيا  ْن تُْشَِك ِب َما لَيَْس لََك بِهِ ِعلٌْم فَل تُِطْعُهَما َوَصاِحبُْهَما ِف ادلُّ
َ
ِإَوْن َجاَهَداَك َع أ

ُِّئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن نَب
ُ
نَاَب إَِلَّ ُثمَّ إَِلَّ َمرِْجُعُكْم فَأ

َ
َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang 
tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, 
dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 
kepadaKu, kemudian hanya kepadaKulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu 
apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Luqman(31): 15)
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d. Menghormati	dengan	ikhlas
Termasuk cabang iman adalah mencintai dan menghormati orang yang lebih 

tua dari kita. Terdapat hadits dari Anas bin Malik Rasulullah SAW menjamin surga 
bagi umatnya yang menghormati orang yang lebih tua dengan penuh rasa hormat.

ِغَي تَُرافِْقِن ِف  َكِبَي َوارَْحِم الصَّ
ْ
نَُس ،َوقِِّر ال

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم : يَا أ ِ َصلَّ اللَّ قَاَل رَُسوُل اللَّ

َنَِّة
ْ
ال

“Rasulullah SAW bersabda, Wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang 
lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga”. (HR. Baihaqi)

Berbuat baik kepada kedua orang tua harus diupayakan secara maksimal. Jika 
anak ingin memberikan sesuatu kepada orang tuanya, maka berikanlah yang terbaik 
sebab yang terbaik saja belum tentu seimbang dengan jerih payah dan pengorbanan 
keduanya. Allah Swt berfirman: 

ِل  اْشُكْر  ِن 
َ
أ َعَمنْيِ  َوفَِصاُلُ ِف  َوْهٍن  َوْهًنا َعَ  ُه  مُّ

ُ
أ َحَلَتُْه  يْهِ  بَِوادِلَ يَْنا النَْساَن  َوَوصَّ

يَْك إَِلَّ الَْمِصرُي َولَِوادِلَ
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu 
bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua 
orang ibu bapakmu, hanya kepadaKulah kembalimu.(QS. Lukman(31): 14)

Selain itu Rasulullah Saw juga menyatakan bahwa tidak termasuk kaum 
muslimin bagi siapa saja yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak 
menyayangi  sosok yang lebih kecil. Rasulullah Saw bersabda:

َعِمر،َعْن  بِْن   َِّ اهلل ُعبَيِْد  ،َعْن  َيْح 
ٌ

ِب ن
َ
أ اْبُن  َثنَا  ُسْفيَاُن،َحدَّ َثنَا  َحدَّ ،قَاَل:  ٌّ َعِ َثنَا  َحدَّ

َُّ َعلَيِْه وََسلََّم ،قَاَل: َمْن لَْم يَرَْحْم  َعاِص،َيبْلُُغ بِِه انلَِّبَّ َصلَّ اهلل
ْ
َِّ بِْن َعْمِرو بِْن ال َعبِْد اهلل

َصِغَينَا ،َوَيْعرِْف َحقَّ َكِبِينَا،فَلَيَْس ِمنَّا
“Dari Abdullaah bin  Amr bin Aash, ia menyampaikan sesuatu pada Nabi SAW, beliau 
bersabda,  Barangsiapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenali hak orang 
tua kami, maka ia bukan termasuk golongan kami”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)
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Demikian pula dalam menghormati guru karena guru seperti orang tua sendiri. 
Ketika seseorang menginjak dewasa, maka bapak atau ibu guru yang mengajarkannya 
ilmu pengetahuan hingga seseorang menjadi mengerti tentang banyak hal dalam 
kehidupan ini.

Oleh karena itu ketika gurumu memposisikanmu di tempat yang telah 
ditentukan, maka janganlah berpindah duduk di tempat lain. Apabila guru sedang 
membaca atau menjelaskan pelajaran, hendaklah tidak mengabaikannya, baik 
dengan berbicara sendiri atau berdiskusi thema lain dengan teman sebangku. Oleh 
karena itu dengarkanlah selalu secara baik-baik dan penuh keikhlasan apa saja yang 
dikatakan oleh seorang guru. Tidak patut bagi seorang murid menyibukkan pikiran 
dengan sesuatu yang sama sekali tidak terkait dengan pembelajaran. 

e.	 Mendahulukan	Orang	yang	Lebih	tua
Mendahulukan orang lain apalagi kepada orang yang lebih tua dalam hal-

hal duniawi sangat dianjurkan oleh agama. Perangai ini juga dilakukan oleh para 
sahabat. Allah Swt berfirman:

يَمَٰن ِمن َقۡبلِِهۡم ُيِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِلِۡهۡم َوَل َيُِدوَن ِف ُصُدورِهِۡم  اَر َوٱۡلِ ِيَن َتَبوَُّءو ٱدلَّ  َوٱلَّ
نُفِسِهۡم َولَۡو َكَن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۦ 

َ
ٰٓ أ وتُواْ َوُيۡؤثُِروَن َعَ

ُ
آ أ َحاَجٗة ّمِمَّ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ٩
ُ
فَأ

“Dan orangorang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) 
sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang 
berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan 
dalam hati mereka terhadap apaapa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan 
mereka mengutamakan (orangorang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun 
mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka 
Itulah orang orang yang beruntung”(QS. al Hasyr(59):9)

Tidak mendahului yang dimaksud di sini  ialah mengutamakan dan memberi 
kesempatan kepada mereka terlebih dahulu. 

Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda:

َبَ 
ْ
ك

َ
ْعَطى أ

َ
َِّ َصلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َوُهَو يَْسَتُّ ، فَأ يُْت رَُسوَل اهلل

َ
نَّ اْبَن ُعَمَر ، قَاَل : َرأ

َ
أ

َ َكبِّ
ُ
ْن أ

َ
َمَرِن أ

َ
َُّ َعلَيِْه وََسلََّم أ يَل َصلَّ اهلل َقْوِم ،َوقَاَل : إِنَّ ِجْبِ

ْ
ال
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Ibnu ‘Umar berkata, aku melihat Rasulullah SAW, sedang memakai siwak lalu ia 
memberikannya pada orang yang lebih tua dari suatu kaum, dan ia bersabda, 
“Sesungguhnya Malaikat Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih 
tua. (HR. Ahmadi)

Perilaku mendahulukan orang tua telah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib.       
Suatu hari Ali bin Abi Thalib ra terburu-buru keluar rumah untuk menunaikan 
shalat subuh berjamaah di masjid Nabi. Di tengah perjalanan ia berjumpa dengan 
seorang lelaki tua kaum Yahudi. Lelaki tua itu berjalan menuju arah yang sama 
dengan Ali. Karena keluhuran akhlaknya Ali bin Abi Thalib ra tidak mau mendahului 
sosok Yahudi tersebut walaupun ia berjalan lamban.

3. Larangan bergaul dengan orang lebih tua

a.	 Melawan	atau	durhaka
Durhaka berarti tidak setia atau berkhianat. Kebalikannya adalah berbuat baik 

kepada kedua orang tua.Tidak ada alasan bagi seorang anak untuk durhaka kepada 
kedua orang tuanya. Kepatuhan anak kepada kedua orang tuanya  ada pada segala 
hal yang diperintahkan olehnya . Siapa saja yang durhaka kepada kedua orang 
tuanya, maka Allah Swt akan melaknat dan mengharamkan surga baginya. Dalam 
hal ini terdapat hadits dari Amr bin Ash Rasulullah Saw bersabda:

يِْن يِْن وَُسْخُط اهلِل ِف ُسْخِط الَوادِلَ  رَِضا اهلل ف رَِضا الَوادِلَ
“Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah 
tergantung pula pada kemurkaan kedua orang tua” (HR.Tirmidzi)

b. Arogan
Arogan dalam kamus bahasa Indonesia berarti sombong; congkak, angkuh, 

mempunyai perasaan atau superioritas yang dimanifestasikan dalam sikap suka 
memaksa atau pongah. Sikap arogan merupakan kesombongan diri terhadap orang 
lain karena seseorang merasa memiliki kelebihan dalam hal kekayaan, kepandaian, 
ketampanan, kecantikan, kekuatan fisik yang semata-mata untuk menutupi 
kelemahannya.

Sikap arogan akan menutup mata hati seseorang dalam menerima kebenaran. 
Kesombongan akan membuat manusia ingkar terhadap kebenaran. Hal itu 
dilakukannya tiada lain karena sifat congkak dan takabur. Misalnya seorang anak 
yang sudah merasa lebih pandai daripada orang tuanya akan bersikap tidak perduli 
terhadap nasihat yang diberikanoleh orang tua. Sikap arogan ini tiada lain karena 
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telah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan godaan setan sehingga pelakunya tidak dapat 
menerima nasehat. Allah Swt berfirman:

َكَن  يَْطاَن  الشَّ إِنَّ  بَيَْنُهْم  ُغ  َيْنَ يَْطاَن  الشَّ إِنَّ  ْحَسُن 
َ
أ ِهَ  الَِّت  َيُقولُوا  لِعَِبادِي  َوقُْل 

ا ُمبِيًنا  لِلنَْساِن َعُدوًّ
“Dan Katakanlah kepada hamhahambaKu: “Hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan 
perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagi manusia”. (QS. Al Isra’: 53)

C. ADAB BERGAUL TERHADAP ORANG YANG LEBIH MUDA

1. Pengertian orang lebih muda

Pemuda dalam bahaa Arab disebut dengan syabab atau fata. Hal tersebut dapat 
dijumpai di dalam al-Qur’an dan hadis nabi. Di dalam al-Qur’an terdapat dalam 
firman Allah Swt:

قَالُوا َسِمْعَنا َفًت يَْذُكُرُهْم ُيَقاُل َلُ إِبَْراهِيُم 
“Mereka berkata: “Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhalaberhala 
ini yang bernama Ibrahim “.(QS. alAnbiya(21):60)

Sementara di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

ِب ُهَريَْرَة رَِضَ اهلُل َعنُْه َعِن انلَِّبِّ َصلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل : َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم اهلُل 
َ
َعْن أ

بُُه ُمَعلٌَّق 
ْ
 ِف ِعباََدِة اهلِل ، َورَُجٌل قَل

َ
ُه ، إَِماٌم َعِدٌل وََشابٌّ نََشأ

 ِظلُّ
َّ

 إِل
 ِظلًّ

َ
ِف ِظلِِّه يَْوَم ل

ٌة 
َ
اْمَرأ َدَعتُْه  ، َورَُجٌل  قَا َعلَيِْه  َوَتَفرَّ ِاْجتََمَعا َعلَيِْه  َابَّا ِف اهلِل 

َ
َمَساِجِد ، َورَُجاَلِن ت

ْ
بِال

 
َ

ْخَفاَها َحتَّ ل
َ
َق بَِصَدقٍَة فَأ َخاُف اهلَل . َورَُجٌل تََصدَّ

َ
َذاَت َمنَْصٍب وََجَاٍل َفَقاَل إِنِّ أ

ُ َما ُتنِْفُق يَِميْنُُه ، َورَُجٌل َذَكَر اهلَل َخاِلاً َفَفاَضْت َعيْنَاُه  ُمتََّفٌق َعلَيِْه
ُ

َتْعلََم ِشَمال
“Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan oleh Allah 
dalam naungan (ArsyNya) pada hari yang tidak ada perlindungan (sama sekali) 
kecuali perlindungan dariNya: Seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang 
tumbuh dalam ibadah (ketaatan) kepada Allah, seseorang yang hatinya senantiasa 
terkait kepada masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka 
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berkumpul dan berpisah karenaNya, seorang lakilaki yang saat diajak (berbuat 
sesuatu yang dilarang agama) oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan 
cantik, maka ia berkata:”Aku takut kepada Allah Swt”, Seseorang yang bersedekah lalu 
ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 
disedekahkan oleh tangan kanannya serta seseorang yang berdzikir kepada Allah 
dalam kesunyian lalu kedua matanya meneteskan air mata.(HR. BukhariMuslim)

Sementara dalam bahasa Indonesia pemuda berarti orang yang belum sampai 
setengah umur dan merupakan lawan kata dari tua.

Orang yang lebih muda yang dimaksud di sini adalah anak kecil atau remaja 
dan para pemuda.

Dalam bergaul dengan anak kecil Rasulullah Saw memberi teladan saat beliau 
mencium Hasan dan Husein di hadapan al Aqra bin Habis yang terheran-heran lalu ia 
berkata:”Wahai Rasulullah Saw saya mempunyai sepuluh orang anak, tetapi tidak ada 
seorangpun yang pernah aku cium seperti engkau ini”. Rasulullah Saw memandangnya 
dan berkata:“Barangsiapa yang tidak menyayangi sesama manusia, niscaya tidak 
akan disayangi oleh Allah”.(HR. Bukhari Muslim)

Karena pemberian rahmat dari Allah Swt itulah Rasulullah Saw senantiasa 
merasa senang dan berusaha menggembirakan hati anak-anak kecil, menghibur 
dan bila ada tamu yang mengunjunginya dan membawa oleh-oleh, maka sosok yang 
diberikan terlebih dahulu adalah anak-anak.

Demikian pula bergaul terhadap remaja. Remaja adalah masa pencarian jati 
diri. Remaja merupakan kelompok masyarakat yang biasanya kreatif dan inovatif. 
Hal ini juga terjadi dalam pergaulan mereka. Oleh karena itu banyak dijumpai para 
remaja yang berusaha menonjolkan identitas pribadi atau kelompoknya. Mereka 
biasanya akan meniru siapa saja yang menurut mereka layak untuk ditiru seperti 
guru, ulama, artis dan para tokoh lainnya. Dalam beberapa kejadian ditemukan 
banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja ini seperti adanya komunitas 
atau gang yang identik dengan perilaku buruk seperti geng motor dan sebagainya. 

Islam memberi perhatian sangat besar terhadap upaya perbaikan mental kaum 
muda. Karena generasi muda hari ini adalah pemeran utama di masa yang akan 
datang. Merekalah fondasi yang menopang masa depan umat Islam. Adab bergaul 
dengan orang yang lebih muda pada dasarnya ditujukan untuk menjadikan generasi 
yang dapat menggantikan tongkat estafet pengembangan umat yang lebih baik.

Al-Qur’an menceritakan tentang potret pemuda ashabul kahfi sebagai kelompok 
pemuda yang beriman kepada Allah dan meninggalkan mayoritas kaumnya yang 
menyimpang dari agama Allah SWT, sehingga Allah menyelamatkan para pemuda 
tersebut dgn menidurkan mereka selama 309 tahun. Allah Swt berfirman:
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وَلُِثوا ِف َكْهفِِهْم ثَلَث ِمائٍَة ِسننَِي َوازَْداُدوا تِْسًعا
“Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan 
tahun (lagi)”.(QS. Al-Kahfi: 25)

2. Tata cara bergaul dengan orang lebih muda

 a.	Memberi	nasehat	dengan	bijak

Kalangan muda khususnya remaja dan pemuda adalah masa panca roba. 
Masa muda mempunyai posisi yang sangat penting. Para pemuda dituntut untuk 
memberikan sumbangsihnya dalam membangun kemajuan. Bersamaan dengan itu, 
masa muda juga merupakan masa yang penuh dengan godaan untuk memperturutkan 
hawa nafsu. Seorang pemuda yang sedang dalam masa pertumbuhan fisik maupun 
mental, banyak mengalami gejolak dalam pikiran maupun jiwa, yang tak jarang 
menyebabkan hidupnya terguncang. Oleh karena itu perlu mendapat nasehat dari 
orang yang lebih tua. 

Nasehat yang diberikan oleh orang yang lebih tua tentunya harus bijak. 
Sebenarnya yang diinginkan oleh para pemuda khususnya remaja adalah kebebasan. 
Maksudnya mereka sesungguhnya tidak mau mengikuti peraturan yang mengikat 
yang berasal dari orang tua mereka. Sebagai contoh konkrit ketika anak diajak oleh 
orang taunya menghadiri acara pesta perkawinan. Umumnya remaja menolak karena 
mereka berpikir bahwa bermain dengan teman sebayanya lebih menyenangkan 
ketimbang harus ikut bersama orang tua.

Oleh karena itu para remaja sekarang banyak menghabiskan waktunya untuk 
bermain game, handphone, bbm, twiter, Whatsapp atau untuk sekedar berkumpul 
tanpa arah dan tujuan. Mereka lebih menyukai berkumpul dengan teman sebayanya 
karena mereka berpikir bahwa orang tua mereka tidak mengetahui gejolak jiwa 
mereka. Mereka berasumsi bahwa teman sebaya yang justru lebih mengetahui dan 
memahami apa yang menjadi kemauannya.

Situasi seperti inilah yang terkadang membuat orang tua jengkel dan marah 
terhadap anaknya sehingga ia marah tanpa kendali terhadap anaknya. Hal demikian 
justru yang terjadi adalah kesalahan dalam memberikan solusi, maka akibatnya 
anak akan sulit dikendalikan dan tidak mau mendengarkan nasehat serta tutur kata 
orang tuanya. 

Di sinilah diperlukan kebijaksanaan dari para orang tua sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman antara anak dan orang tua. Bersikap lemah lembut ditambahkan 
dengan pengertian terhadap sikap seorang remaja diperlukan. Al Quran menunjukkan 
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bahwa sikap keras hati dalam berdakwah akan menyebabkan orang yang menerima 
dakwah tersebut akan lari. Sebaliknya yang menjadikan mereka sadar dan mengikuti 
kita adalah kelemahlembutan. Allah Swt berfirman:

َحۡولَِكۖ  ِمۡن  واْ  َلنَفضُّ ٱۡلَقۡلِب  َغلِيَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َولَۡو  لَُهۡمۖ  نِلَت   ِ ٱللَّ ّمَِن  رَۡحَةٖ   فَبَِما 
َ ُيِبُّ  ِۚ إِنَّ ٱللَّ ۡ َعَ ٱللَّ ۡمرِۖ فَإَِذا َعَزۡمَت َفَتَوكَّ

َ
فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِف ٱۡل

نَِي ١٥٩    ٱلُۡمَتَوّكِ
“Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah menyukai orangorang yang bertawakkal kepadaNya”(QS. Ali ’Imran(3):159)

Dengan demikian orang tua yang bijak  adalah orang tua yang berupaya 
secara bijak mengajak anaknya kepada jalan yang benar. Hal ini dilakukan agar para 
pemuda selalu berusaha untuk menjaga akhlak dan kepribadiannya sehingga tidak 
terjerumus pada perbuatan asusila. Hal ini seperti kisah Nabi Yusuf dalam QS. Yusuf: 
22-24,

ِف  ُهَو  الَِّت  َوَراَوَدتُْه  الُْمْحِسننَِي  َوَكَذلَِك َنْزِي  ُحْكًما وَِعلًْما  ٓاتَيَْناهُ  هُ  ُشدَّ
َ
أ بَلََغ  ا  َولَمَّ

ْحَسَن 
َ
أ َرِبّ  إِنَُّه   ِ َمَعاَذ اللَّ قَاَل  لََك  َوقَالَْت َهيَْت  وََغلََّقِت البَْواَب  َنْفِسهِ  بَيْتَِها َعْن 

ِّهِ َكَذلَِك  ى بُرَْهاَن َرب
َ
ْن َرأ

َ
ْت بِهِ َوَهمَّ بَِها لَْول أ الُِموَن َولََقْد َهمَّ َمثَْواَي إِنَُّه ل ُيْفلُِح الظَّ
وَء َوالَْفْحَشاَء إِنَُّه ِمْن ِعَبادِنَا الُْمْخلَِصنَي نِلَْصَِف َعنُْه السُّ

“ Dan tatkala Dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya Hikmah dan ilmu. Demikianlah 
Kami memberi Balasan kepada orangorang yang berbuat baik. dan wanita 
(Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan 
dirinya (kepadanya) dan Dia menutup pintupintu, seraya berkata: “Marilah ke sini.” 
Yusuf berkata: “Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan 
aku dengan baik.” Sesungguhnya orangorang yang zalim tiada akan beruntung.  
Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, 
dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata Dia tidak 
melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya 
kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hambahamba Kami 
yang terpilih.”
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Rasulullah SAW sendiri sering memberikan arahan dan nasehat kepada para 
pemuda, seperti nasehat beliau kepada Abdullah bin Abbas: “Wahai anakku,  jagalah 
Allah maka Dia pasti akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan menemukan
Nya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka memintalah kepada Allah. Jika kamu 
memohon pertolongan, maka memohonlah kepada Allah. Seandainya semua umat 
bersatu untuk memberimu suatu manfaat, mereka tidak akan mampu kecuali sudah 
ditentukan Allah. Dan seandainya semua umat berkumpul untuk mencelakaimu, 
mereka tidak akan mampu kecuali yang telah Allah tetapkan Allah. Pena (pencatat 
taqdir) telah diangkat dan lembaranlembaran (catatan taqdir) telah mongering”. 
(HR Bukhari dan Muslim)

Para remaja dan pemuda pemuda sangat membutuhkan nasehat  dan orang-
orang yang lebih tua harus memberikan nasehat kepada mereka agar hendaknya 
menjadikan diri mereka mempunyai  waktu untuk melakukan penyucian jiwa 
dengan harapan mereka terjaga dari maksiat. misalnya dengan rajin beribadah, 
mempelajari ilmu dan berpuasa sunnah.

ْحَصُن 
َ
َغضُّ لِلَْبَصِ َوأ

َ
ْج فَإِنَُّه أ وَّ َباِب َمْن اْسَتَطاَع ِمنُْكْم اْلَاَءةَ فَلَْيَتَ يَا َمْعَشَ الشَّ

وِْم فَإِنَُّه َلُ وَِجاٌء  لِلَْفْرِج َوَمْن لَْم يَْسَتِطْع َفَعلَيْهِ بِالصَّ
“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu semua yang mampu (menikah), 
maka menikahlah. Karena hal itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga 
kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena 
hal itu sebagai perisai”.(HR. BukhariMuslim)

 b. Mempererat persaudaraan

Orang yang lebih tua harus mencintai saudaranya yang lebih muda karena Allah 
akan memandang bahwa dirinya merupakan bagian integral dari suatu masyarakat  
yang harus membangun suatu tatanan untuk kebahagiaan bersama. Apapun yang 
dirasakan oleh saudaranya, baik kebahagiaan maupun kesengsaraan akan  dianggap 
sebagai kebahagiaan dan kesengsaraannya juga. Dengan demikian akan terjadi 
keharmonisan hubungan antar individu yang akan memperkokoh persatuan dan 
kesatuan masyarakat. Dalam hal ini Allah Swt berfirman:

َ بِهِ َعلِيٌم  ٍء فَإِنَّ اللَّ ا ُتِبُّوَن َوَما ُتنْفُِقوا ِمْن َشْ لَْن َتَنالُوا الِْبَّ َحتَّ ُتنْفُِقوا ِممَّ
”Kamu sekalikali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan 
Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.(QS. Ali Imran: 92)
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Masyarakat seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah Saw. Saaat itu Kaum 
Anshar dengan tulus ikhlas menolong dan merasakan penderitaan yang dialami oleh 
kaum Muhajirin. Perasaan seperti itu sama sekali tidak terkait dengan keterkaitan 
daerah atau keluarga, tetapi didasarkan pada keimanan yang teguh.

Dalam hadits lain Rasulullah saw bersabda:

ُمْؤِمُن 
ْ
اَل وََسلََّم  َعلَيِْه  اهلُل  َصلَّ  اهلِل  رَُسْوُل  قَاَل  قَاَل:  َعنُْه  اهلُل  رَِضَ  ُموَْس  ِبْ 

َ
أ َعْن 

ُنْيَاِن يَُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا.  ُمْؤِمِن اَكلْ
ْ
لِل

“Diriwayatkan dari Abi Musa ra. di berkata, “Rasulullah saw. pernah bersabda, ‘Orang 
mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagianbagiannya 
saling mengokohkan”. (HR. Bukhari)

		 c.	Memberi	perhatian	dan	kasih	sayang

Orang yang lebih muda usianya membutuhkan perhatian orang yang lebih tua. 
Oleh karena itu hendaknya orang yang lebih tua menampakkan perhatian yang lebih 
besar kepada mereka yang muda. seorang anak atau pemuda bisa berprilaku nakal, 
karena mau mendapat perhatian orang dewasa. Mereka  membutuhkan diri untuk 
diperhatikan, di antara caranya adalah dengan mencari informasi latar belakang 
mengapa mereka berperilaku demikian dan menunjukkan sikap secara langsung  
berupa kasih sayang dengan bergaul. Rasulullah SAW bersabda,

ِغَي تَُرافِْقِن ِف  َكِبَي َوارَْحِم الصَّ
ْ
نَُس ،َوقِِّر ال

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم : يَا أ ِ َصلَّ اللَّ قَاَل رَُسوُل اللَّ

َنَِّة
ْ
ال

“Rasulullah SAW bersabda, Wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang 
lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga”. (HR. Baihaqi)

َحَتّ  َنَّة  اْلَ تَْدُخلُوَن  َل  وََسلََّم  َعلَيْهِ  اهلل  َصَلّ  اهلل  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَريَْرةَ  ِب 
َ
أ َعْن 

فُْشوا 
َ
أ َتَابَبُْتْم  َفَعلُْتُموهُ  إَِذا  ٍء  َشْ َعَ  ُدلُُّكْم 

َ
أ َوَل 

َ
أ َتَابُّوا  َحَتّ  تُْؤِمُنوا  َوَل  تُْؤِمُنوا 

َلَم بَيَْنُكْم  الَسّ
“Dari Abu Hurairah ra berkata, “Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. 
Dan kalian tidak (dikatakan) beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku 
beritahu pada kalian pada satu hal, yang jika kalian lakukan, maka kalian akan saling 
mencintai? (Yaitu) sebarkanlah salam diantara kalian.” (HR. Muslim)
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Perhatian dan kasih sayang ini dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik. 
Karena pada hakekatnya anak-anak, remaja dan pemuda ingin dihargai, didengar 
dan diperhatikan keluhan-keluhan mereka. Dalam hal ini tentunya diperlukan 
sosok yang tua yang dapat bersikap tegas, tetapi dapat akrab dengan mereka. Di sini 
orang yang lebih tua harus bisa bersikap sebagai orang tua, guru sekaligus kawan 
bagi mereka. Dalam mendidik anak harus dilakukan dengan cara yang masuk akal, 
dapat menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, melakukan pendekatan 
persuasif dan memberikan perhatian yang cukup. Hal ini dilakukan karena anak, 
remaja dan pemuda sekarang semakin kritis dan memiliki wawasan yang luas yang 
diakibatkan oleh informasi dan proses globalisasi. 

	 d.	Memberi	teladan	yang	baik

Menampilkan teladan yang baik dalam sikap dan tingkah laku kepada siapa 
saja yang berusia lebih muda adalah metode pendidikan yang paling baik dan 
utama. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari 
perbuatan dan tingkah laku yang langsung terlihat terkadang lebih besar dari pada 
pengaruh ucapan. Hal ini disebabkan jiwa manusia itu lebih mudah mengambil 
teladan dari contoh yang terlihat di hadapannya, dan menjadikannya lebih semangat 
dalam beramal seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw yang menjadikan 
tantangan sebagai peluang hingga ia menjadi pemuda yang  bergelar alamin 
(tepercaya) dari masyarakatnya.

ِإَونََّك لََعل ُخلٍُق َعِظيٍم
 “Dan Sesungguhnya kamu benarbenar berbudi pekerti yang agung”. (QS. Al Qalam: 4)

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh besar 
terhadap perkembangan anak-anak, remaja dan pemuda. Dalam hal ini Allah Swt 
berfirman:

َعلَۡيَها  َوٱۡلَِجاَرةُ  َوقُوُدَها ٱنلَّاُس  نَاٗرا  ۡهلِيُكۡم 
َ
َوأ نُفَسُكۡم 

َ
أ قُٓواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن     
َ
َ َمآ أ َمَلٰٓئَِكٌة ِغَلٞظ ِشَدادٞ لَّ َيۡعُصوَن ٱللَّ

“Hai orangorang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikatmalaikat yang 
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. al Tahrim(66):6)
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Kasih sayang dan teladan orang tua serta anggota keluarga memberikan dampak 
dalam kehidupan mereka. Demikian pula cara mendidik dan teladan khususnya dari 
orang tua memiliki dampak yang besar bagi anak-anak yang masih belia itu. Dalam 
keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah akan memiliki keteladanan keislaman 
yang baik. Insya Allah akan tumbuh generasi muda yang berakhlak mulia, memiliki 
sopan santun dan melaksanakan ajaran agamanya. Sebaliknya keluarga yang tidak 
harmonis, keteladanan dari orang tuanya tidak ada dan tidak ada keteladanan islami, 
maka akan tumbuh generasi muda yang cenderung menyimpang.

	 	e.		Melakukan	pembinaan	dengan	baik

Pemuda adalah tonggak penopang Umat. Dari mereka kelak akan lahir para 
ulama, para reformis, pada mujahid dan tokoh-tokoh lain yang memiliki peran 
sangat besar dalam membangun masyarakat. Jika mereka baik, maka lingkungannya 
juga akan mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. 

ْنَاُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن 
َ

ل
َ
يَّتَُهْم َوَما أ َْقنَا بِِهْم ُذِرّ

ْ
حل

َ
يَّتُُهْم بِإِيَماٍن أ بََعتُْهْم ُذِرّ يَن آَمنُوا َواتَّ ِ

َّ
َوال

ٍء ُكُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب رَِهنٌي  َشْ
“Dan orangoranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka 
dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada 
mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiaptiap manusia terikat dengan 
apa yang dikerjakannya”. (QS. AlThur: 21)

Dalam memberi bimbingan hendaknya mempertimbangkan perkembangan 
berfikir dan daya kreatifitasnya sehingga mereka yang muda tidak merasa didikte 
yang akan berakhir pada keengganan mereka untuk mengikuti bimbingan. Demikian 
pula, dalam memberikan bimbingan hendaknya dilakukan juga dengan diskusi 
untuk mengetahui pola pikir mereka. Rasulullah Saw bersabda:

وا َول  ُ واَوبَشِّ ُ وا َول ُتَعسِّ ُ نَِس بِْن َمالٍِك َعْن انلَِّبِّ َصلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل يَسِّ
َ
 َعْن أ

َْخِفيَْف َوالتََّسِّي َعَ انلَّاِس  َن ُيِبُّ الْ
َ
ُروا َواك ُتنَفِّ

“Dari Anas ibn Malik dari Nabi saw. Rasulullah SAW. bersabda: Mudahkanlah dan jangan 
mempersulit dan berilah kabar gembira dan jangan menakutnakuti. Rasulullah saw. 
suka memberikan keringanan dan merahasiakan (amal shaleh)kepada manusia”.(HR. 
Bukhari)
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نَُّه َسِمَع 
َ
ُ َعلَيْهِ وََسلََّم قَاَل َوِف َحِديِث بَْكٍر أ ِ َصلَّ اللَّ نَّ رَُسوَل اللَّ

َ
ِب ُهَريَْرةَأ

َ
َعْن أ

َحِدُكْم َيْغتَِسُل ِمنُْه 
َ
نَّ َنْهًرا بَِباِب أ

َ
ْيُتْم لَْو أ

َ
ُ َعلَيْهِ وََسلََّم َيُقوُل اََرأ ِ َصلَّ اللَّ رَُسوَل اللَّ

ٌء قَاَل فََذلَِك  ٌء قَالُوا ل َيبَْق ِمْن َدَرنِهِ َشْ اٍت َهْل َيبَْق ِمْن َدَرنِهِ َشْ ُكَّ يَْوٍم َخَْس َمرَّ
ُ بِِهنَّ اْلََطايَا لََواِت اْلَْمِس َيْمُحواللَّ َمَثُل الصَّ

“Dari Abu Hurairah r.a.sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda. Di dalam hadis Bakar 
sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: Bagaimana pendapat kalian 
seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian lalu Ia mandi 
di sana lima kali sehari. Apakah masih akan tersisa kotorannya? Mereka menjawab: 
Tidak akan tersisa kotorannya sedikitpun. Beliau bersabda: Begitulah perumpamaan 
salat lima waktu, dengannya Allah menghapus dosadosa”. (HR. Muslim).

Sekarang ini ada unsur lain yang menjadi pembimbing pemikiran anak-anak, 
remaja dan para pemuda selain keluarga, sekolah dan teman sebayanya yaitu dunia 
maya. Dunia maya memiliki pengaruh yang besar terhadap kepribadian generasi 
muda sekarang. Dunia maya ini mmeiliki pengaruh yang besar karena didukung 
oleh kemajuan teknolog dan informasi. Melalui dunia maya hal-hal positif sekaligus 
negatif mempengaruhi generasi muda. Ini adalah tantangan yang besar bagi orang 
tua, tokoh masyarakat dan para pengambil kebijakan di Indonesia.

Lingkungan yang dibutuhkan oleh generasi muda sesungguhnya lingkungan 
yang islami, baik lingkungan keluarga, sekolah dan teman sebaya. Intinya lingkungan 
yang dapat membentuk perkembangan imajinasi positif agar menuntun mereka 
pada kepribadian yang benar. Lingkungan islami akan memberikan kemudahan 
dalam pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda dalam Islam bertujuan 
untuk membentuk anak yang shaleh, yang baik, beriman, memiliki ketrampilan dan 
memiliki akhlak yang mulia. Generasi seperti inilah yang menjadi dambaan orang 
tua, negara dan agama. 

	 f.	 Memberikan	penghargaan	atas	capaian	prestasi

Sebagai orang yang lebih tua dan memahami peran pemuda di masa mendatang, 
mereka akan memberi penghargaan (reward) atas dedikasi yang ditunjukkan oleh 
pemuda. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling menghargai satu 
sama lain. Sikap selalu menghargai orang lain itu harus didasari oleh jiwa yang 
santun,  dimana seseorang dapat menumbuhkan sikap menghargai orang di luar 
dirinya sendiri. Termasuk bagian dari menghargai orang di luar dirinya itu adalah 
penghargaan terhadap prestasi. 
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Setiap muslim diperintahkan agar bekerja sebagai wujud penghargaan 
terhadap pekerjaan itu sendiri. Allah berjanji akan melipatgandakan perbuatan 
hamba-hamba-Nya yang berbuat kebaikan.

َونَلَْجزَِينَُّهْم  َطيَِّبًة  َحَياةً  فَلَُنْحيَِينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  نَْث 
ُ
أ ْو 

َ
أ َذَكٍر  ِمْن  َصاِلًا  َعِمَل  َمْن 

ْحَسِن َما َكنُوا َيْعَملُوَن
َ
ْجَرُهْم بِأ

َ
أ

 “Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik lakilaki maupun perempuan dalam 
Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik  dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala 
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.(QS. AlNahl: 97)

ُمْؤِمُن 
ْ
ِب ُهَريَْرَة رَِضَ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اهلِل َصلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم : ال

َ
َعْن أ

َما  َعَ  ِاْحرِْص   ، َخْيٌ  ُكٍّ  َوِف   ، ِعيِف  الضَّ ُمْؤِمِن 
ْ
ال ِمْن   َِّ اهلل  

َ
إل َحبُّ 

َ
َوأ َخْيٌ  َقوِيُّ 

ْ
ال

ُت َكَذا اَكَن 
ْ
نِّ َفَعل

َ
ٌء فَاَل َتُقْل : لَْو أ َصابَك َشْ

َ
 َتْعِجْز ، َوإِْن أ

َ
َينَْفُعَك َواْستَِعْن بِاهلَِل َول

يَْطاِن إِنَّ لَْو َتْفتَُح َعَمَل الشَّ
َر اهلُل َوَما َشاَء اهلُل َفَعَل ، فَ َكَذا َوَكَذا ، َولَِكْن قُْل : قَدَّ

“Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Orang mukmin yang 
kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan dalam 
segala sesuatu ia dipandang lebih baik. Raihlah apa yang memberikan manfaat 
bagimu. Minta tolonglah kepada Allah. janganlah lemah! Kalau engkau tertimpa 
sesuatu, janganlah berkata, ‘kalau aku berbuat begini, pasti begini dan begitu tetapi 
katakanlah “Allah Swt telah menentukan dan Allah menghendaki aku untuk berbuat 
karena kata “kalau” akan mendorong pada perbuatan setan”.(HR. Muslim)

3. Larangan dalam bergaul dengan orang lebih muda
	 a.	Tidak	Meminta	penghormatan	yang	berlebihan

Orang yang lebih tua yang meminta untuk dihormati dengan cara berlebihan 
sehingga meletakkannya pada martabat lebih dari kedudukannya sebagai manusia, 
merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW 
bersabda dalam sebuah hadits dari  Umar bin Khattab ra,

ُ نَا َعبٌْد َفُقْولُْوا َعبُْد اهلِل َورَُسْولُ
َ
َما أ ْطَرِت انلََّصارَى ِعيَْس بِْن َمْرَيَم، إِنَّ

َ
َل ُتْطُرْوِنْ َكَما أ

“Janganlah kalian memujiku sebagaimana orangorang Nasrani memuji ‘Isa bin 
Maryam. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba, maka katakanlah: hamba Allah 
dan rasulNya.” (HR. Bukhari, Muslim dan At Tirmidzi)
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 b. Antipati 

Antipati yaitu sikap tidak percaya kepada seseorang atau suatu komunitas. 
Sikap antipati merupakan wujud dari sukap individualis yang merugikan. Sikap 
individualistis ini cenderung sikap yang mementingkan diri sendiri dan tidak 
memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Salah satunya 
adalah tidak percaya kepada orang lain apalagi terhadap generasi muda. 

Realitas seperti ini biasanya terjadi pada orang tua yang merasa memiliki 
pengalaman dan pengetahuan yang banyak sehingga para pemuda dan remaja yang 
biasanya dalam kondisi panca roba tidak diberikan kesempatan. Hal seperti ini tentu 
saja akan merusak pergaulan orang tua dengan orang muda. Oleh karena itu antipati 
dapat menjadi penghambat hubungan baik antara kelompok yang tua dengan yang 
muda. Oleh karena itu Rasulullah Saw bersabda:  

َحُدُكْم َحتَّ 
َ
ّ َصلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َليُْؤِمُن أ

ِبِ
نٍَس رَِضَ اهلُل َعنُْه َعِن انلَّ

َ
َعْن أ

ِخيِْه َماُيِبُّ نِلَْفِسِه.
َ
ُيِبَّ ِأل

“Anas ra. berkata, bahwa Nabi SAW. bersabda, “Tidaklah termasuk beriman seseorang 
di antara kami sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya 
sendiri”. (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa’i)

	 c.	 Tidak	memahami	aktifitas	generasi	muda

Islam memandang posisi pemuda di masyarakat bukan menjadi kelompok 
pengekor yang hanya berfoya-foya. Islam menaruh harapan yang besar kepada 
para pemuda untuk menjadi pelopor dan penggerak kegiatan-kegiatan islami tetapi 
karena sikap-sikap buruk para orang tua yang dipicu oleh su’u dzan, kecurigaan dan 
menuduh tanpa tahu latar belakang, aktifitas pemuda banyak disalah pahami oleh 
orang yang lebih tua. Oleh karena itu tidak baik seorang muslim berburuk sangka 
terhadap saudaranya apalagi terhadap generasi muda, tanpa suatu alasan dan bukti 
yang jelas. Allah Swt berfirman:

ا ِمنُْهْم ْن يَُكونُوا َخرْيً
َ
ِيَن ٓاَمُنوا ل يَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَس أ َها الَّ يُّ

َ
يَاأ

“Hai orangorang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lakilaki merendahkan 
kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka”. (QS. 
AlHujurat(49): 11)
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َنّ  َنّ فَاَِنّ الَظّ َعْن اَِب ُهَريَْرَة قَاَل : قَاَل رَُسْوُل اهلِل َصَلّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم : إِيَّاُكْم َوالَظّ
َِديِْث

ْ
َذُب احل

ْ
اَك

“Dari Abu Hurairah ia berkata telah bersabda Rasululloh.” Jauhkanlah diri kamu 
daripada sangka (jahat) karena sangka (jahat) itu sedustadusta omongan, (hati)”. 
(HR. Muttafaq ‘Alaih)

D. ADAB BERGAUL DENGAN LAWAN JENIS 
1. Pengertian lawan jenis

Islam adalah agama yang mengatur tata kehidupan manusia. Islam 
sesungguhnya tidak melarang bergaul dengan siapapun termasuk pergaulan  
dengan lawan jenis. Lawan jenis berarti lawan dari jenis kelamin. Apabila laki-laki, 
maka lawannya perempuan dan begitu pula sebaliknya. Laki-laki dan perempuan 
merupakan makhluk Allah yang telah diciptakan untuk berpasang-pasangan 
sehingga merupakan suatu keniscayaan dan sangat wajar, jika terjadi pergaulan di 
antara mereka. Dalam pergaulan tersebut, masing-masing berusaha untuk saling 
mengenal. Bahkan lebih jauh lagi, ada yang berusaha saling memahami, saling 
mengerti dan ada yang sampai hidup bersama dalam kerangka hidup berumah 
tangga. Hal tersebut sangat wajar karena manusia memiliki dorongan psikologik 
dan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Dalam hal ini Allah Swt berfirman: 

نَْث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل تِلََعاَرفُوا إِنَّ 
ُ
َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ يُّ

َ
يَاأ

َ َعلِيٌم َخبرٌِي تَْقاُكْم إِنَّ اللَّ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَّ

َ
أ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersukusuku 
supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. AlHujurat(49): 13)

Pergaulan yang baik dengan lawan jenis. hendaklah tidak didasarkan pada nafsu 
(syahwat) yang dapat menjerumuskan pada pergaulan bebas yang dilarang agama. 
Inilah yang tidak dikehendaki dalam Islam. Islam sangat memperhatikan batasan-
batasan yang sangat jelas dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. 
Islam mengajarkan agar dalam pergaulan dengan lawan jenis untuk senantiasa 
saling menjaga diri, menghormati dan menghargai atas dasar kasih sayang yang 
tulus karena Allah.
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Pergaulan bebas muda-mudi yang menyimpang dari ajaran agama sangat 
dilarang. Sebab pergaulan bebas pada hakekatnya merupakan budaya barat bukan 
ajaran Islam.

2.  Tata cara bergaul dengan lawan jenis
	 a.	Berteman	semata-mata	karena	Allah

Siapa saja yang bersahabat, bergaül dan berkomunikasi dengan lawan jenisnya, 
maka harus didasarkan pada pandangan  hanya karena Allah.  Indikatornya adalah 
senantiasa berusaha untuk melakukan aktifitas dengan saling menjaga kehormatan 
sesuai dengan petunjuk Allah. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan serta 
ketulusan iman di mana kedua-duanya berhak untuk mendapatkan pahala yang 
paling besar di sisi Allah. Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda:

ِْه 
َ

ِال اََحبَّ   ُ
ُ

َورَُسْول اهلُل  يَُكْوَن  ْن 
َ
أ ِلْيَماِن: 

ْ
ا َحالََوَة  وََجَد  ِفيِْه  ُكنَّ  َمْن  ثاََلٌث 

اِسَواُهَما َواَْن ُيِبَّ ِف اهلِل َوَيبَْغَض ِف اهلِل َواَْن تُْوقََد نَاٌر َعِظيَْمٌة َفيََقُع ِفيَْها اََحبُّ  ِممَّ
ِْه ِمْن اَْن يُْشَِك بِااهلِل َشيْئًا

َ
ِال

“Ada tiga perkara, barangsiapa yang terdapat padanya ketiga hal tersebut, maka 
ia akan merasakan lezat (manisnya) iman: “Jika ia mencintai Allah dan rasulnya 
melebihi yang lainnya; mencintai dan membenci sematamata hanya karena Allah; 
Jika dilemparkan ke dalam api neraka yang menyalanyala, lebih disukai daripada 
berbuat syirik (menyekutukan) Allah”. (HR. Muslim)

Persahabatan antar lawan jenis dapat dengan mendoakan dengan tulus. Dalam 
hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda,

لَملَُك: َولََك ِمثُْل َذالَِك
ْ
َغيِْب قَاَل ا

ْ
إَِذاَدَع الرَُّجُل لِخيِْه بَِظْهِر ال

“Jika seseorang berdoa untuk sahabatnya di belakangnya (jaraknya berjauhan), maka 
berkatalah malaikat: “Dan untukmu pun seperti itu”. (HR. Muslim)

 b. Menutup Aurat

Islam memerintahkan wanita untuk memanjangkan pakaian secara sempurna 
sehingga menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian tubuh yang biasa terlihat. 
Menutupi bagian tubuh tersebut disebut dengan menutupi aurat  

Dengan demikian aurat adalah bagian-bagian tertentu pada tubuh manusia 
yang wajib ditutup. Dalam Islam terdapat bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia  
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yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain selain mahramnya karena perbuatan 
tersebut dianggap telah melewati batas ajaran agama.

Dalam pergaulan dengan lawan jenis diwajibkan bagi lelaki dan perempuan 
untuk menutup aurat. Batas aurat lelaki adalah dari pusar sampai lutut. Sedangkan 
aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Tidak 
diperbolehkan bagi laki-laki melihat aurat wanita yang bukan mahramnya walaupun 
tidak dengan syahwat ataupun tidak untuk tujuan kesenangan. 

Adapun melihat bagian yang tidak termasuk kepada aurat seperti wajah dan 
telapak tangan diperbolehkan dengan syarat hal tersebut tidak menimbulkan fitnah 
dan bukan untuk memuaskan kesenangan. Bila hal tersebut menimbulkan fitnah 
dan membangkitkan syahwat, maka melihatnya juga dilarang. Dalam hal ini Allah 
Swt berfirman:

َجالبِيِبِهنَّ  ِمْن  َعلَيِْهنَّ  يُْدِننَي  ُمْؤِمِننَي 
ْ
ال َونَِساِء  َوَبنَاتَِك  ألْزَواِجَك  قُْل  انلَِّبُّ  َها  يُّ

َ
يَاأ

َُّ َغُفوًرا رَِحيًما “ ْن ُيْعَرْفَن فَال يُؤَْذْيَن َواَكَن اهلل
َ
ْدَن أ

َ
َذلَِك أ

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteriisterimu, anakanak perempuanmu dan isteri
isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh 
mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu 
mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
(QS. AlAhzab(33): 59)

Dalam hadits Rasulullah Saw bersabda:

يَْطاُن َفَها الشَّ إَِذا َخرََجِت اْستَْشَ
ُة َعْوَرٌة فَ

َ
َمْرأ

ْ
ال

“Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahnya di mata 
lakilaki.” (HR. Tirmidzi)

 c. Menjaga Kemaluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kenikmatan dan 
kemudahan hidup sekaligus ancaman apabila tidak pandai menyaringnya. Ancaman 
karena melalui teknologi itulah  terjadinya banyak terjadinya pelecehan.  

Oleh karena itu menjaga kemaluan sangat penting karena dewasa ini banyak 
sekali remaja yang terjebak ke dalam pergaulan bebas. Sebagai muslim wajib 
mengetahui bagaimana caranya menjaga kemaluan. Caranya antara lain dengan 
tidak melihat gambar-gambar yang tidak senonoh atau atau gambar –gambar yang 
membangkitkan hawa nafsu. Alalh Swt berfirman:
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َ َخبرٌِي  ْزَك لَُهْم إِنَّ اللَّ
َ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم َذلَِك أ

َ
وا ِمْن أ قُْل لِلُْمْؤِمننَِي َيُغضُّ

بَِما يَْصَنُعوَن 
“Katakanlah kepada orang lakilaki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci 
bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. 
Al Nur(24): 30)

 
	 d.	Menundukkan	pandangan

Islam Memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan 
pandangan. Islam juga mengajarkan agar selalu menjaga mata sehingga tidak 
melakukanperbuatan maksiat. Memandang wanita (bukan mahram) denagn hawa 
nafsu sudah dianggap perbuatan maksiat. Oleh karena itu Rasulullah Saw bersabda:

َُّ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل،ُكِتَب َعَ ابِْن أَدَم  َعْن اَِب ُهَريَْرَة رَِضَي اهلُل َعنُْه اَنَّ انلَِّبَّ َصلَّ اهلل
ِْسِتَماُع 

ْ
اَل ِزنَا ُهَما  ُدنَاِن 

ْ
ِزنَاُهَما انلََّظُر، َواأل َعيْنَاِن 

ْ
ال َمَالَّة، 

َ
نَا ُمْدرٌِك ل الِزّ ِمَن  نَِصيْبَُه 

ُب َيْهوِى 
ْ
َقل

ْ
َُطى وال

ْ
َْطُش ، َوالرَُّجُل ِزنَا َها اخَل َُد ِزنَا َها اَلْ كاَلَُم ، َوالْ

ْ
َواللَِّساُن ِزنَاُه اَل

بُُه. َفْرُج اَْوُيَكذِّ
ْ
ُق َذلَِك ال َوَيتََمنَّ َوُيَصدِّ

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: “telah ditentukan bagi anak 
adam (manusia) bagian zinanya. Dimana ia pasti mengerjakannya. Zina kedua mata 
adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara. 
Zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah berjalan serta zina hati adalah 
bernafsu dan beranganangan, yang semuanya dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh 
kemaluan”.(HR. Bukhari Muslim)

Dalam hadits lain dari Jarir bin Abdullah ra berkata:

ْصَِف بََصِى.
َ
ْن أ

َ
َمَرِن أ

َ
ُفَجاَءِة فَأ

ْ
ُت رَُسوَل اهلِل َصلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َعْن َنَظِر ال

ْ
ل
َ
َسأ

Aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak di sengaja. 
Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. (HR. Muslim)
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 e. Saling bertanggung jawab

Jika ada masalah yang dihadapi, maka diupayakan untuk dipikul atau 
dipertanggung jawabkan bersama-sama, dan tidak membiarkan salah satu pihak 
menderita. Dalam peribahasa diungkapkan: ‘Berat sama dipikul ringan sama 
dijinjing” Rasulullah SAW bersabda:

اَلُْمْؤِمُن لْلُمْؤِمِن َكْلُنَْياِن يَُشدُّ َبْعَضُه َبْعًضا
“Seseorang mukmin terhadap  orang mukmin lainnya adalah bagaikan suatu 
bangunan, yang bagianbagian saling menguatkan satu sama lain”. (HR. Bukhari)

3. Larangan dalam bergaul dengan lawan jenis
	 a.	Berkhalwat

Islam melarang antara laki-laki dan perempuan berdua-duaan atau berkhalwat. 
Berkhalwat yang dimaksud di sini bisa saja tempat yang sepi di mana keberadaan 
dua insan yang berlawanan jenis tidak diketahui oleh orang lain. Bisa juga tempat 
berkhalwat merupakan tempat rahasia, bisa berupa tempat pribadi atau bahkan 
keramaian yang dapat digunakan untuk berkhalwat yaitu tempat yang ramai tetapi 
antara satu dengan yang lainnya sudah tidak saling memperdulikan sehingga setiap 
orang bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan.

Oleh karena itu Islam melarang kaum laki-laki masuk de dalam kamar 
perempuan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal 
ini melalui Uqbah Ibn Amir ra Rasulullah Saw bersabda:

َْمَو؟  
ْ
يَْت احل

َ
فََرأ

َ
نَْصاِر: يَارَُسوَل اهلِل ! أ

َ
خْوَل َعَ النَِّساِء. َفَقاَل رَُجٌل ِمَن األ إِيَّاُكْم َوادُلّ

َموُْت.
ْ
َْمُوال

ْ
قال: احل

“Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: janganlah kamu masuk ke kamarkamar 
perempuan. Seorang lakilaki Anshar berkata: Ya Rasulullah terangkan padaku 
bagaimana hukum masuk ke dalam kamar ipar perempuan. Nabi SAW menjawab; 
ipar itu adalah kematian kebinasaan”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari ‘Umar bin Al Khattab,  Rasulullah Saw bersabda:

يَْطاَن ثَاِلُُهَما إِنَّ الشَّ
ٍة فَ

َ
َحُدُكْم بِاْمَرأ

َ
 َل َيْلَُونَّ أ

“Janganlah salah seorang diantara kalian berduaan dengan seorang wanita (yang 
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bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiap yang 
bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah 
seorang yang mukmin.” (HR. Ahmad)

 
	 b.	Melakukan	pembauran	(ikhtilat) dengan lawan jenis

Dalam segala hal Islam selalu melakukan tindakan preventif termasuk dalam 
masalah perzinahan. Di dalam Islam hal yang diharamkan bukan hanya perzinahan 
saja melainkan hal-hal yang merupakan pengantar perzinahan juga diharamkan 
Allah Swt berfirman:

َوَل َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِنٰٓۖ إِنَُّهۥ َكَن َفِٰحَشٗة وََسآَء َسبِيٗل ٣٢ 
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji. dan suatu jalan yang buruk”(QS. AlIsra (17):32)

Di antara pengantar perzinahan adalah ikhtilat. Ikhtilat adalah bercampur 
baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada kain penghalang. 
Apabila laki-laki sudah berbaur dengan perempuan di satu tempat, maka masing-
masing bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan leluasa. Hal seperti ini 
dilarang karena efek yang ditimbulkan setelah itu yang menjadi masalahnya. Inilah 
yang dimaksud dengan tindakan preventif.

 c.	 Bersolek	berlebihan

Perempuan dilarang berdandan berlebihan serta memakai pakaian seronok 
dan merangsang lawan jenis. Wanita juga dilarang untuk memakai wewangian yang 
harum dan menunjukkan perhiasan yang berlebihan, seperti memakai kutek, tato, 
maskara, dan semacamnya. Dalam hal ini  Allah Swt  berfirman,

َكةَ  الزَّ لةَ وٓاتنَِي  الصَّ قِْمَن 
َ
َوأ اْلَاهِلِيَّةِ الوَل  َج  َتَبُّ َتَبَّْجَن  ُبُيوتُِكنَّ َول  ِف  َوقَْرَن 

َرُكْم  َوُيَطِهّ اْلَيِْت  ْهَل 
َ
أ ِلُْذهَِب َعنُْكُم الرِّْجَس   ُ إِنََّما يُرِيُد اللَّ َ َورَُسوَلُ  ِطْعَن اللَّ

َ
َوأ

َتْطِهرًيا
 “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu  dan janganlah kamu berhias dan bertingkah 
laku seperti orangorang Jahiliyah yang dahulu  dan dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 
menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait  dan membersihkan kamu sebersih
bersihnya”.(QS. AlAhzab(33): 33).
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RANGKUMAN

1. Pergaulan yang baik ialah melaksanakan pergaulan menurut norma-norma 
kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara’, serta memenuhi 
segala hak yang berhak mendapatkannya masing-masing menurut kadarnya.

2. Agama Islam menyeru dan mengajak kaum muslimin melakukan pergaulan di 
antara kaum muslimin lainnya, baik bersifat pribadi maupun dalam bentuk suatu 
badan usaha dalam satu kesatuan. Dengan pergaulan kita dapat saling berhubungan 
mengadakan pendekatan satu sama lain dan bisa saling tunjang menunjang dan 
saling isi mengisi dalam kebutuhan serta dapat mencapai sesuatu yang berguna 
untuk kemaslahatan masyarakat yang adil dan makmur serta berakhlaqul karimah.

3. Secara garis besar pergaulan itu dapat dilihat dari beberapa lapisan: 
a. Sosok yang usianya lebih tua dari kita, baik dari sisi usia, ilmu atau ibadahnya. 

Maka hendaknya kita memandang mereka sosok yang mempunyai keutamaan, 
dan sudah sepatutnya memberikan penghormatan yang semestinya.

b. Sosok yang usianya setaraf dengan kita. Mereka harus dihormati, walaupun 
umurnya setaraf karena mungkin mereka lebih tinggi akhlaknya, amalnya lebih 
banyak dan dosanya lebih sedikit dari pada kita.

c. Sosok  yang usianya lebih muda. Golongan inipun harus dihormati secara wajar 
karena mereka lebih muda dan lebih kurang keburukannya dibandingkan 
dengan kita yang lebih tua.

RUANG BERDISKUSI

Setelah anda mendalami materi ini, maka selanjutnya lakukanlah diskusi  dengan 
teman sekelasmu.  Kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi 
tersebut di depan kelas.
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PENDALAMAN KARAKTER

Dengan memahami materi tentang Adab dalam Pergaulan, maka seharusnya kita  
memiliki sikap sebagai berikut :
a. Menghargai pada setiap orang,  baik seusia, lebih tua, lebih muda atau lawan jenis
b. Menghormati pada orang yang lebih tua
c. Menyayangi pada orang yang lebih muda
d. Saling menghargai pendapat dan prinsip teman sebaya
e. Membuat batasan-batasan dalam pergaulan sesuai dengan kaidah agama Islam
f. Tidak terjerumus dalam pergaulan bebas

  TUGAS

1. Penugasan	terstruktur
 Tuliskan dalam buku tugas anda model-model perkumpulan sebaya yang anda 

ketahui!
2. Kegiatan	mandiri	tidak	terstruktur
 Buatlah kliping pergaulan teman sebaya, kepada sosok yang lebih tua, lebih muda 

atau kepada lawan jenis dari media massa seperti surat kabar dan majalah atau 
media sosial lainnya.

      KISAH TELADAN

Mengambil	Hikmah	Pergaulan	Lawan	Jenis	Dari	Barseso

   Al kisah di kalangan kaum Bani Israil terdapat sosok shalih yang senantiasa beribadah 
kepada Allah Swt. Sosok ini bernama Barseso. Di siang hari ia berpuasa dan di malam hari 
senantiasa melaksanakan qiyamulail. Intinya tidak ada luang baginya kecuali untuk beribadah.     
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Dengan ibadah yang ia lakukan tanpa memiliki rasa lelah ini, akhirnya Allah Swt 
memberikan anugerah kepadanya. Apabila ia berdoa, senantiasa doanya dikabulkan 
oleh Allah Swt. Sontak banyak orang yang mengunjungi rumah Barseso terutama ketika 
mereka memiliki sanak famili yang sakit yang sulit disembuhkan secara medis. Atas 
anugerah Allah Swt, maka setiap orang sakit yang datang ke rumah Barseso sembuh 
total dan tidak mengalami sakit semula kembali.

Melihat fenomena seperti ini Iblis tidak tinggal diam dan  berpangku tangan. Dengan 
segera ia memanggil bala tentaranya dan menanyakan kepada mereka kesanggupan 
menjerumuskan Barseso ini. “Wahai para setan! Siapa di antara kalian yang mampu 
membujuk Barseso agar ia menjauh dari Allah Swt”. Dengan lantang ‘Ifrit menjawab:” 
Aku mampu!”. “Baik jika demikian, Wahai Ifrit! Mulai saat ini aku percayakan kepadamu 
tugas menggoda Barseso dan aku berharap misi ini akan berhasil.

Dengan cepat ifrit memutar otaknya dan tertuju pada kediaman seorang raja. Raja 
ini rupanya memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. “Ini kesempatanku. 
Aku akan jadikan anak gadis ini sebagai tumbal bagi Barseso” ujar Ifrit.

Esok harinya ifrit datang menuju kediaman raja dan masuk ke dalam tubuh anak 
gadisnya. Tiba-tiba saja si gadis tidak sadarkan diri(baca:kesurupan). Raja dan 
keluarganya bingung terhadap apa yang terjadi pada putri mereka.

Ifrit yang licik mulai beraksi. Dengan menyamar sebagai manusia biasa ia datang 
membawa berita bahwa ada orang shalih yang bernama Barseso yang apabila berdoa, 
maka doanya segera dikabulkan oleh Allah Swt. Raja setuju dengan usulan tersebut lalu 
ia membawa putrinya menemui Barseso.

Barseso tersenyum sambil terheran-heran ada apa dengan kondisi putri raja, 
gumamnya di dalam hati. “Ada hal yang bisa saya bantu wahai raja?”.  Dengan tenang 
raja menceritakan ihwal kedatangannya menemui Barseso.  Barseso berdoa kepada 
Allah Swt untuk kesembuhan putri raja.  Setelah berdoa sang putripun sembuh dan raja 
sangat bergembira dengan kondisi putrinya ini.

Kegembiraan yang menyelimuti keluarga raja ternyata tidak berlangsung lama. 
Setelah sampai di kediaman mereka, sang putri kembali kerasukan jin Ifrit sama seperti 
sebelumnya. Tidak berselang lama Ifrit yang menyamar sebagai manusia datang 
kembali menemui raja. “Wahai raja! Aku memiliki usul. Demi kesembuhan putrimu 
biarkan putrimu tersebut berada di kediaman Barseso untuk beberapa waktu supaya 
penyakitnya tidak kembali kambuh”. Raja akhirnya setuju dan kembali membawa 
putrinya menuju kediaman Barseso.

“Wahai Barseso! Aku minta biarlahlah anakku untuk beberapa saat berada di 
kediamanmu agar penyakitnya tidak kembali kambuh”, ujar raja. Dengan berat hati 
Akhirnya ia menerima putri raja berada di kediamannya.

Beberapa hari berlalu dan ternyata tidak ada kondisi apapun yang terjadi antara 
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Barseso yang ahli ibadah ini dan putri raja. Tetapi pada suatu hari Barseso- yang 
senantiasa berpuasa ini- hendak berbuka puasa dan secara tidak sengaja memergoki 
putrid raja dan melihat kecantikannya. Seketika itu pula Barseso menatap tuan putri 
dan akhirnya tidak dapat menahan hawa nafsunya lalu terjadilah hubungan intim di 
antara keduanya. 

Beberapa waktu kemudian ternyata putri raja hamil dan Barseso mulai khawatir 
terhadap kondisi yang ia alami ini. “Apa yang harus aku lakukan, gumamnya”. Ifrit kembali 
beraksi membisikkan Barseso. Menurutku begini Barseso! Raja pasti marah terhadap 
prilakumu ini. Oleh karena itu sebaiknya kau bunuh saja putri raja ini dan jenazahnya 
engkau kuburkan saja di  dekat sini. “Kalau kelak raja bertanya bagaimana? Ujar kyai”. Iblis 
menjawab: “Bilang saja kepada raja bahwa putrinya sudah wafat dan sudah dikebumikan. 
Aku  yakin pasti raja akan percaya padamu karena engkau orang jujur”. 

Barseso menerima saran Ifrit dan akhirnya ia membunuh putri raja dan dikuburkan 
di bagian belakang rumahnya. Benar saja beberapa saat kemudian utusan kerajaan 
datang dan menanyakan perihal kondisi putri raja. Dengan tenang Barseso menjelaskan 
bahwa putri raja telah wafat dan telah dikebumikan jasadnya. Raja menerima berita ini 
dengan lapang dada dan tidak menuntutnya .

Hanya saja Ifrit bergilir membisikan raja. Dengan menyamar sebagai manusia biasa 
Ifrit mempengaruhi raja dan menyatakan bahwa putrinya terbunuh bukan karena takdir 
Allah, melainkan ia wafat karena telah dibunuh oleh Barseso. Akhirnya Ifrit memberikan 
usul untuk menggali kembali kubur putri raja tersebut dan mengotopsinya apakah 
jenazah ini wafat secara wajar atau memang tidak wajar.

Maka digalilah kubur tersebut dan ternyata benar terdapat tusukan benda tajam di 
tubuh  putrid raja dan raja segera menyimpulkan bahwa putrinya wafat dalam kondisi 
tidak wajar. Raja tidak menyia-nyiakan waktu lagi kemudian  menangkap Barseso dan 
membawanya ke tiang gantungan. 

Ifrit ternyata tidak selesai membujuk Barseso. Ifrit datang kembali dan membisikan 
kepada Barseso bahwa dirinyalah yang mempengaruhi raja sehingga  akhirnya raja 
menggantungnya. “Begini Barseso ! Aku bisa mempengaruhi raja agar ia mengurungkan 
niatnya untuk menggantungmu tetapi dengan catatan engkau harus menyembahku” 
ujar Ifrit. “Bagaimana aku akan menyembahmu sementara posisiku dalam kondisi 
seperti ini(berada di tiang gantungan)?, ujarnya”. “Mudah saja engkau lakukan saja 
dengan isyarat mata, ujar Ifrit”. Akhirnya Barseso melakukan itu dan setelah itu Ifrit 
tidak membicarakan kepada raja satu patah katapun sebagaimana yang ia janjikan 
kepada Barseso dan akhirnya sosok ahli ibadah ini wafat di tiang gantungan dalam 
posisi musyrik naudzu billah. 

Demikianlah setan menggoda kita. “Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari iblis dan 
bala tentaranya”.            
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AYO BERLATIH

i.	 Isilah	pertanyaan	berikut	dengan	singkat	dan	tepat!
1. Apa yang akan anda  lakukan apabila teman sekelas anda tidak ada yang 

memperdulikan anda?
2. Apabila anda dihadapkan pada dua keadaan, mengikuti kegiatan ekstra 

kurikukler atau membantu orang tua menjaga toko kelontong milik keluarga. 
Keadaan manakah yang akan kalian pilih? Jelaskan?

3. Anda bertemu dengan adik kelas anda yang agak kurang sopan. Dalam hal ini 
apa yang anda akan lakukan?

4. Apa yang anda lakukan dengan teman lawan jenis anda apabila ia mengajak 
menghadiri suatu acara?

5. Apa yang akan anda lakukan ketika dihadapkan pada situasi berada dalam 
lingkungan lawan jenis dan anda adalah satu-satunya (laki-laki/perempuan) di 
dalamnya ?  

ii. Portofolio	dan	Penilaian	Sikap

1. Jelaskan istilah berikut ini yang berhubungan dengan adab pergaulan dengan 
mengisi kolom di bawah ini :

No. Istilah Keterangan 

1. Pergaulan Bebas

2. Narkoba 

3. Miras 

4. Durhaka kepada orang tua

5. Bersifat Arogan

2. Setelah anda memahami uraian mengenai  adab pergaulan coba anda amati 
perilaku berikut ini dan berikan komentar
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No. Perilaku	Yang	Diamati
Tanggapan / 

Komentar Anda

1. Rijal berbicara dengan bahasa yang sopan kepada 
seorang pemulung tua 

2. Setiap membutuhkan sesuatu Firman selalu 
meminta adiknya untuk memenuhi kebutuhannya

3. Walaupun perasaan Fitria dan Khaerul saling 
menyukai tetapi mereka selalu menghindari 
pertemuan, karena mereka takut melanggar 
larangan Allah

4. Lidia sudah terbiasa berbicara kasar kepada ayah 
dan ibunya

5.

Aini dan Aina adalah dua sahabat yang selalu saling 
mengingatkan di saat di antara mereka ada yang  
yang melakukan kesalahan.

ْيَماِن بِاهلِل : ِ
ْ

ْعَماِل َبْعَد ال
َ ْ
فَْضُل األ

َ
أ

ان َطْبَ
ْ
 انلَّاِس . َرَواُه اَل

َ
ُد إِل

 الَّوَدُّ
“Amal-amal yang paling utama sesudah beriman kepada 

Allah ialah menyayangi sesama manusia “
 (HR. At Thobroni)
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