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Contoh Format Tugas Kelompok SKI 

PERADABAN BANGSA ARAB SEBELUM ISLAM 

 

Disusun Kelompok 1 Kelas X IPA-1 

Oleh: 1. ……………… 

           2. ………………. 

           3. ………………. 

Sistem Peribadatan Bangsa Quraisy Sebelum Islam  

 

Pada permulaanya bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama 

Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yaitu agama Hanifiyah, “hanif” artinya benar dan lurus. Karena 

itu sejak dulu, ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembauran dan 

pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka, tetapi seiring 

berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan 

yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul 

berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang 

dibawa oleh Amr bin Luay al Khuzai.  

 

Pada masa jahiliyah orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau 

patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu dan logam. Menurut Ibnu Kalbi 

yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu, ialah barang siapa yang 

meninggalkan kota Mekkah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di 

tanah Haram Ka’bah. Hal itu mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah 

Haram dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekkah. Kemudian di setiap 

tempat persinggahan, mereka meletakan batu itu dan bertawaf mengelilinginya seperti 

mengelilingi Ka’bah. Proses ini berlangsung terus menerus dan akhirnya mereka 

menyembah apa yang mereka sukai dan yakini.  

 

Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka’bah berada di bawah kekuasaan 

Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Luay al Khuzai dari keturunan Khuza’ah 
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datang ke Mekkah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Luay al Khuzai 

meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna 

merah berbentuk patung manusia, yang ditempatkan di sisi Ka’bah. Kemudian ia 

menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu. Di samping itu banyak 

lagi berhala-berhala yang lain seperti al-Latta tempatnya di Thaif, menurut Tsaqif (penduduk 

Thaif) al-Latta ini adalah berhala yang paling tua. Al-’Uzza tempatnya di Hejaz 

kedudukannya sesudah Hubal, Manath, tempatnya di dekat kota Madinah Manath ini 

dimuliakan oleh penduduk Yatsrib.  

 

Beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama 

Islam:  

1. Menyembah Malaikat, di antara bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan 

menuhankan Malaikat. Di kota Mekkah ada sebagian bangsa Arab yang 

menganggap bahwa Malaikat itu adalah putera-puteri Tuhan  

2. Menyembah jin, ruh, dan hantu sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin 

dan ruh-ruh leluhur mereka atau menganggap batu-batu sebagai makluk yang 

terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama ”Darahim” mereka 

selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari 

segala bencana.  

3. Menyembah bintang-bintang, yang dimaksud bintang-bintang adalah matahari, bulan 

dan bintang-bintang yang gemerlap cahayanya pada malam hari, mereka 

menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk 

mengatur alam ini.  

4. Menyembah berhala, sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arcaarca 

yang terbuat dari batu, kayu dan logam yang mereka buat sendiri dan dengan selera 

mereka sendiri uantuk kemudian mereka sembah.  

5. Agama Yahudi dan Nasrani (Kristen), agama Yahudi mulai masuk ke Jazirah Arab 

tahun 1491 SM, mula - mula di Mesir pada zaman Nabi Musa as. Sedangkan agama 

Nasrani (Kristen) masuk ke Jazirah Arab kira-kira abad ke-4 M, agama Nasrani 

berkembang di Jazirah Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan 

Habsyi.  

Sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya pada takhayul, antara lain:  

1. Di dalam setiap perut orang ada ular, perasaan lapar timbul karena ular menggigit 

usus manusia.  

2. Mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi, dengan keyakinan untuk 

menambah kekuatan.  

3. Bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada 

ekor kambing.  

*** 
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Contoh Format Tugas Kelompok Al-Qur’an Hadits 

MEMAHAMI AL-QUR’AN SURAT AL-ISRA’ (17): 23-24 

 

Disusun Kelompok 1 Kelas XI IPA-1 

Oleh: 1. ……………… 

           2. ………………. 

           3. ………………. 

 

A. Lafal Bacaan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 23-24 dan Artinya 

                                      

                                  

                     

Artinya: 
23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan 
hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang 
di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, 
Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan 
janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. 
24. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 
ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua 
telah mendidik aku waktu kecil". 
 

B. Isi Kandungan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 23-24 Tentang Hormat dan Patuh 
Kepada Orang Tua 
 

 
 

Surat al-Isra’ ayat 23-24 memiliki kandungan mengenai pendidikan karakter yang 

didefinisikan sebagai satu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lain atau dengan 

kata lain karakter adalah kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa moral, budi pekerti, 

adab, sopan santun dan akhlak. Akhlak dan adab sumbernya adalah wahyu yakni berupa al-

Qur’an dan Sunah. Sedangkan budi pekerti, moral, dan sopan santun sumbernya adalah 

filsafat. Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk 

menyembah Allah Swt semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Kandungan ayat ini juga 
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menunjukkan betapa kaum muslimin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding 

dengan kaum yang mempersekutukan Allah Swt.  

 

Ayat ini juga menjelaskan tentang ihsan (bakti) kepada orang tua yang diperintahkan 

agama Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai 

dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita 

(sebagai anak). Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada 

hamba hamba-Nya untuk menyembah Dia semata, tidak ada sekutu bagi-Nya.  

 

Selanjutnya perintah berbakti kepada orang tua. Yakni memerintahkan kepada kita 

untuk berbuat baik kepada ibu bapak, dan janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang 

buruk kepada keduanya, sehingga kata-kata “ah” pun yang merupakan kata-kata buruk yang 

paling ringan tidak diperbolehkan. Janganlah pula bersikap buruk kepada mereka, seperti 

yang dikatakan oleh Ata Ibnu Rabah sehubungan dengan arti surah tersebut “Dan janganlah 

kamu membentak mereka” maksudnya janganlah kamu menolakkan tangan kepada 

keduanya. Setelah melarang mengeluarkan perkataan dan melakukan perbuatan buruk 

terhadap kedua orang tua, Allah Swt memerintahkan untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, 

dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan 

memuliakannya.  

 

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat-ayat di atas memberi tuntunan kepada 

anak agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Dimulai dengan janganlah 

engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”. Lalu dilanjutkan dengan 

mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan pertama 

karena mengandung pesan penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Selanjutnya 

meningkat lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang 

sekaligus kerendahan di hadapan kedua orang tua. Perilaku yang lahir dari rasa kasih 

sayang yang menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua. Sang anak selalu 

memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya. Akhirnya sang anak dituntut untuk 

mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka terlebih saat kita kecil.  

 

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan tentang ayat di atas: (Dan telah memutuskan) telah 

memerintahkan (Rabbmu supaya janganlah) lafal allaa berasal dari gabungan antara an dan 

laa (kalian menyembah selain Dia dan) hendaklah kalian berbuat baik (pada ibu bapak 

kalian dengan sebaik-baiknya) yaitu dengan berbakti kepada keduanya. (Jika salah seorang 

di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu) lafal ahaduhumaa 

adalah fa`il (atau kedua-duanya) dan menurut suatu qiraat lafal yablughanna dibaca 

yablughaani dengan demikian maka lafal ahaduhumaa menjadi badal daripada alif lafal 

yablughaani (maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan "ah" kepada keduanya) dapat 

dibaca uffin dan uffan; atau uffi dan uffa; lafal ini adalah mashdar yang artinya adalah celaka 

dan sial (dan janganlah kamu membentak mereka) jangan kamu menghardik keduanya (dan 

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia) perkataan yang baik dan sopan. (Dan 

rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua) artinya berlaku sopanlah kamu terhadap 

keduanya (dengan penuh kesayangan) dengan sikap lemah lembutmu kepada keduanya 

(dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku! Kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana) keduanya 

mengasihaniku sewaktu (mereka berdua mendidik aku waktu kecil.").  

 


