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BAHAN AJAR 
BAB 4 

 
P E R I L A K U   T E R C E L A 

 
Sekolah : SMP  
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
Kelas /Semester : VIII/1 
Standar Kompetensi : 4. Menghindari Perilaku tercela 
Kompetensi Dasar : 4.1. Menjelaskan pengertian ananiah, ghadab, hasad, ghibah dan 

namimah 
Indikator   Menjelaskan pengertian ananiah, ghadab,  hasad, ghibah dan 

namimah 
 Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang ananiah, 

ghadab,  hasad, ghibah dan namimah 
 Menjelaskan akibat buruk ananiah, ghadab,  hasad, ghibah dan 

namimah dalam kehidupan 
 Menyebutkan contoh-contoh perilaku ananiah, ghadab,  hasad, 

ghibah dan namimah dalam kehidupan  
 Menunjukkan sikap tidak senang berperilaku ananiah, ghadab, 

 hasad, ghibah dan namimah dalam kehidupan 
Alokasi Waktu
  

: 6  X  40 menit ( 1 pertemuan) 

 
Tujuan Pembelajaran   
 Siswa dapat mamahami ananiah, ghadab,  hasad, ghibah dan namimah dengan membaca dan 

mengartikan dalil naqlinya serta memahami akibat buruknya. 
 Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku ananiah, ghadab,  hasad, ghibah dan namimah 

dalam kehidupan serta menunjukkan sikap tidak senang berperilaku ananiah, ghadab,  hasad, 
ghibah dan namimah. 

 Siswa terbiasa menjauhi ananiah, ghadab,  hasad, ghibah dan namimah dalam kehidupan serta 
merasakan manfaatnya 

 Agar siswa memiliki sifat toleransi, pemaaf, ikhlas, berani dan suka berdamai. 
 

Materi Pembelajaran     
I. Ananiyah (Egois) 

            
 

Ananiyah atau egois yaitu sifat mementingkan diri jdiri dan tidak punya kepedulian kepada orang n. 
Dalam sebuah hadis dikatakan "Barangsiapa M tidak mau memikirkan urusan sesama orang Islam tea bukan 
termasuk golongan mereka" 
a. Dalil 

 
Kasih Sayang, sebagai mana sabda Nabi Muhammad Saw.  (Dari Anas Bin Malik. HR. 
Bukhari, Ahmad, Tarmizi dll) 
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(la yu’minu ahadukum hatta yhibba liakhihi ma yuhibbu linafsisi) 

b. Ciri-cirinya  
  1. selalu menang sendiri  
  2. tidak peduli pada perasaan org lain 
  3. bersikap acuh tak acuh  
  4. tidak mau mendengar pendapat orang lain 
  5. untuk mencapai tujuan H3 
  6. memikirkan kepentingan sendiri saja  
  7. sombong,tamak 
  
c. Kita harus menjauhi  sifat  ananiyah karena bahaya, di antara bahayanya, yaitu: 

1. tidak disenangi oleh orang lain; 
2. membatasi ruang pergaulan; 
3. mendapat siksa api neraka  
4. Karena merugikan diri sendiri dan org lain 
5. Membawa kpd sifat takabur 
6. Membiasakan diri besedekah dan beramal sholeh 
7. Memupuk sifat tenggang rasa 
8. Sadari manusia diciptakan sama 
9.  

Bgaimanakah apabila di kelasmu banyak orang berperilaku ananiyahl Apa yang akan kamu 
lakukan terhadap mereka? 

 
II. Gadab x hilm (murah hati)= keras, kasar = Jiwa begejolak apabila tertimpa suatu bencana yg tdk 

disukai. Tidak mau memaafkan walaupun orang sdh minta maaf. Pemarah sangat dilarang dalam Islam karena : 
a. Firman Allah Swt. QS. 3:123 

 
 

b. “ seorang laki-laki berkata pada Nabi Muhammad saw. Ya Rasululloh Berikan wasiat 
padaku. Lalu nabi bersabda “  التغضب “ (jangan pemarah)  

 
c. Dan juga Sabda Nabi Muhammad saw  

  التغضب , فإن الغضب مفسدة 
(la taghdhod fainnal ghodhoba mafsadatun) 

d. Kata Hikmah Abid : 
 إنالغضبلیفسداإلیمانكمایفسدالصبرالعسل     

(innal ghadhoba layufsidul iimaan kamaa yufsidush shobirul ‘asala)  
“ marah itu merusakkan iman, sebagaimana sesuatu zat yang pahit merusakkan madu “  

( Irsadul Ibad 78 ) 
 

e. Tingkat marah dan hukumnya 
I. Tkt. Sederhana, marah membela agama, kehormatan diri, harta, pada 

kemungkaran, perbutan dosa,  hukumnya Wajib. 
II. Tafrith = marah yg kurang sekali, tidak tergerak hatinya utk membela 

agama, jiwa, harta dan kehormatanya (inilah orang jubun), bisa-bisa 
mendatangkan dosa. ( haram )  

III. Marah melampaui batas, tidak normal lagi, marah merusak agama dan akal. 
Marah mempertrutkan hawa nafsu, ( haram ) 

IV. Marah dalam batasan yg wajar ( boleh ). 
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f. Bahaya sifat Pemarah : 
» Akan merusak iman  
» Akan mendatangkan murka Alloh  
» Sulit bergaul  
» Sumber pertengkaran – permusuhan  
» Akan tumbuh rasa dendam  
» Akan merangsang penyakit tekanan darah tinggi  
» Masalah sulit akan terselesaikan  
» Penyebab terputusnya  silaturrahmi  

 الیدخل الجنة  قاطع
(laa yadkhulul jannata qaathi’un) (HR. tarmizi, Abu Daud dll) 

 
 

g. Gadab menurut bahasa artinya marah. Adapun pengertian gadab menurut istilah, yaitu 
perasaan tidak senang karena diperlakukan tidak sepantasnya oleh orang lain. 
 

h. Hendaklah kita menjauhi perilaku gadab (marah) karena dapat membahayakan diri 
kita sendiri. Adapun bahaya marah di antaranya: 

1. dijauhi oleh teman; 
2. hidup tidak tenang; 
3. merusak kesehatan jiwa; 
4. hidupnya tidak rukun; 
5. memperumit masalah. 
 

i. Cara menghidari Sifat Pemarah  
1. Baca Ta’uwuz dan istghfar, tinggalkan hal yg menyebabkan marah  
2. Segera bewuduk, sifat marah dibenci Alloh  
3. Bila marah ketika berdiri sgra duduk, /berbaring. Dan miliki sifat lapang dada  

III. Hasad =  
Hasad adalah menaruh perasaan benci . 

1. Hasad  = iri /dengki = mengingini sesutu nikamt yang diberikan oleh Allah kepada  
seseorang, serta ingin pula melenyapkan nikmat tersebut dari orang itu. 
 

2. CIRI_CIRI sifat hasad : (karena hawa-nafsu tidak terkendali) 
   1.  agar hilang nikmat dari orang lain dan berpindah padanya. 
   2.  agar hilang nikmat dari orang lain walaupun tidak berpindah pada dirinya. 
   3.  Merasa tidak senang orang lain mendapat nikmat yang lebih dari dirinya 
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Hasad menurut bahasa artinya iri hati. Adapun. pengertian hasad menurut istilah, yaitu 
perasaan tidak senang ketika orang lain memperoleh nikmat. Bahkan, dia berusaha nikmat 
seseorang yang dihasud tersebut berpindah kepadanya. 
Seorang muslim hendaklah menjauhi perilaku hasad, karena dapat membahayakan. 
 

3. Di antara bahayanya, yaitu: 
1. merusak tali silaturahim; 
2. mempersempit pergaulan; 
3. menciptakan permusuhan; 
4. merusak kesehatan; 
5. menghilangkan pahala kebaikan. 

Nabi Muhammad saw. Bersabda 
 
 
 
 
 

 
 

IV. Gibah 
A. Mengunjing = membicarakan kejelekan org lain dg maksud mencari kesalahan- 

kesalahn  
B. Ghibah = menceritakan sesuatau yg terjadi pada seseorang, yg apabila orang yg 

dibicarakanitu mendengarnya akan merasa tidak senang…… (berupa fisik, akhlak, 
keturunan, ucapan, dll) (merumpi, mengunjing)  

 
C. Mengunjing = suka membicarakan keburukan orang lain (dengan menyebut 

identitas/nama orang tersebtut) walaupun benar. 
 

D.  Larangan Ghibah. Sebagai mana sabda Nabi Muhammad Saw 
 

 

"Dari  Abu Hurairah r .a,  Nabi Muhamad 
saw. bersabda: Jagalah dirimu dari hasad. 
Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan 
seperti api membakar kayu bakar." (H.R. Abu 
Daud) 
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E. Pengertian lain 
Gibah menurut bahasa artinya menggunjing. Adapun pengertian gibah 
menurut istilah, yaitu membicarakan kejelekan, kekurangan, dan aib orang 
lain yang tidak disukainya. 
 

Sebagai seorang pelajar, hendaklah Kamu menghindari perilaku gibah tersebut karena 
sangat berbahaya.  
 

F. Di antara bahaya perilak gibah adalah sebagai berikut: 
1. Melukai hati orang yang dibicarakan 
2. Menimbulkan pertengkaran dan permusuhan 
3. Mengacaukan hubungan persaudaraan 
4. Menimbulkan saling curiga 
 

Nabi Muhammad saw. bersabda yang artinya:  
 

"Jauhilah olehmu gibah, sesungguhnya gibah itu lebih berbahaya dari zina"  
(H.R. Ibnu Hibban, Ibnu Abid Dun bia, dan Ibnu Mardawaih). 

 
G. Macam-macam Kosa kata dari gibah 

• Ghibah = jika seseorang membicarakan tentang keburukan yg terjadi pd diri 
seseorang (غیبة)  

• Buhtan = menceritakan sesuatu keburukan, pd hal itu tidak terjadi pada diri 
orang yang dibicarakan (  بھتان  )  

• Ifk = menyampaikan sesuatu yg masih bersifat desas-desusyg belum jelas 
kebenarannya  (  إفك ) 
 

H. Penyebab   Ghibah 
1. Dendam  
2. Mendukung pembicaraan orang lain 
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3. Kekhawatiran akan dicela orang (ia mendahului) 
4. Pamer kelebihan dengan mengejek org lain 
5. Rasa dengki  
6. Kadang sekedar bersenda gurau  

 
I. Menghindari prilaku ghibah 

1. Ingat bahwa ghibah mengundang kemarahan Alloh 
2. Bahwa tmbangan kebaikan ghibah akan berpindah pada org yan 

digunjinkannya 
3. Ingatllah aib kita 
4. Jngan ikut campur bila ada org yg bergunjing  

 
 

V. Namimah 
1. Pengertian Namimah  

Namimah = merekayasa omongan utk menghancurkan sesama manusia  
 

2. Namimah = menghasud = adudomba atau menyebar fitnah antara seseorang atau 
kelompok dg orang lain atau kelompok dengan tujuan agar masing-masing orang atau 
kelompok saling bermusuhan.  Kadang-kadang dia mengambil keuntungan dari 
permusuhan orang / kelompok tersebut  

 

 
 

      
 

3. Namimah menurut bahasa artinya adu domba. Adapun pengertian namimah 
menurut istilah yaitu melakukan perbuatan yang dapat mengadu domba dua 
orang atau kelompok sehingga terjadi permusuhan dan saling membenci 

 
Setiap muslimah hendaklah menjauhi sikap namimah, karena dapat membahayakan.  

4. Di antara bahaya namimah adalah sebagai berikut. 
a. Tersebarnya fitnah 
b. Timbulnya kebencian dan permusuhan 
c. Timbulnya kekacauan di masyarakat. 

 
Sebagai seorang pelajar apa yang kamu lakukan agar terhindar sifat -sifat namimah7 

      
 

5. Agar tidak terpengaruh oleh perbuatan pengadu domba, maka kita harus melakukan sbb.  
a. Jangan bergaul dengan org yang suka adudomba  
b. Segera mencegah penyebaran fitnah/berita yg tidak baik  
c. Jangan diperhatikan orang yg sedang rumpi tersebut  

Yahudi Jerman: Israel Adu 
Domba Muslim dan Yahudi 
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d. Tetap berpikiran positif dan objektif  
e. Jangan menceritakan kata yang akan mengadu domba  

 
VI.  Al Khittah 

 

 
 
 

VII. Diskusi 
Untuk menambah pemahamanmu tentang perilaku tercela, diskusikanlah dengan 
teman'temanm dikelas hal-hal berikut. 

1. Perilaku   tercela   apa   saja  yang  biasa kc 
temukan di lingkungan keluarga, sekolah, 
masyarakat serta bagaimana cara mengatasin 

2. Sebutkan dampak negatif terhadap pribadi 
masyarakat dari perilaku berikut. 

No. Sifat Tercela Dampak  Pribadi Dampak 
terhadap Masyarakat 

1. Ananiya
h 

  
2. Gadab   
3. Hasad   
4. Gibah   
5. Namima

h 
  

 
3. Dalam Al-Quran Surah al-Hujurat ayat  12 disebutkan bahwa perilaku 

Setelah selesai diskusi, susunlah laporannya untuk dipresentasikan di depan kelas. 
 

VIII. TUGAS 
 

Supaya belajar kamu lebih kreatif, kerjakanlah tugas berikut. 
1. Carilah dalil-dalil tentang larangan berbuat ananiyah, gadab, hasad, gibah, dan 

namimah. 
2. Perhatikan perilaku teman-temanmu di kelas,catat   prilaku   terpuji   dan   tercelanya.   

Lalu 
bandingkan antara keduanya mana yang lebih banyak dikerjakan. 

3. Tuliskan   saran   untuk   perbaikan   perilaku temanmu di kelas. 
Setelah kamu menemukan tugas-tugas tersebut. Susun dengan baik dan rapi, kemudian 
kumpulkan guru PAI untuk mendapat penilaian. 
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IX. Soal Latihan  

 
Pilihlah jawaban yang paling tepat. 
 

 
1. Perilaku tercela disebut .... 

a. akhlakul karimah 
b. akhlakul mahmudah 
c. akhlakul mazmumah 
d. akhlakul qari'ah 

 
 

2. Berikut tidak termasuk akhlak tercela- 
adalah… 

a. ananiyah 
b. namimah 
c. gadab 
d. tawakkal 

 
3.  Sifat mementingkan diri sendiri disebut .... 

a. gadab 
b. ananiyah 
c. hasad 
d. gibah 

 
4.  Salah satu contoh perilaku egois adalah .... 

a. merobek tas baru milik teman 
b. merokok di tempat umum 
c. memberi uang kepada pengemis 
d. mengadu domba teman 

 
5.  Orang yang selalu mementingkan 

keperluan diri   sendiri   bertentangan   
dengan   hakikat manusia sebagai.... 

a. makhluk sosial 
b. makhluk ekonomi 
c. makhluk politik 
d. makhluk biidaya 

 
6. Orang yang tidak mau berzakat 

merupakan bentuk dari sikap …. 
a. egois c.    hasad 
b. gadab  d.    gibah 

 
7. Berikut ini yang tidak termasuk bahaya 

atau akibat dari sifat egois adalah .... 
a. mempersempit ruang gerak 
b. dikucilkan orang lain 
c. banyak teman bergaul 
d. mendapat siksa di akhirat 
 

8. Sangat tidak senang karena diperlakukan 
tidak sepantasnya disebut .... 
a. marah 
b. egois 
c. iri hati 
d. gibah 

 
9. Orang sedang    marah dapat mengakibat-

kan atau   melakukan   tindakan   yang   
berbahaya diantaranya, kecuali.... 
a. merusak benda 
b. menyakiti orang lain 
c. menghardik orang lain 
d. menyapa orang lain 
 

10. Salah satu akibat buruk dari sifat gadab adalah 
a. mempererat tali silaturahmi 
b. membuat hidup damai 
c. disegani orang lain 
d. memperumit masalah 
 

11. Berikut tidak termasuk ciri pemarah yaitu .... 
a. mudah tersinggung 
b. amarah tidak terkendali 
c. emosi meningkat 
d. sabar 
 

12. Bahaya dari sifat pemarah, yaitu .... 
a. ditakuti orang lain 
b. menjadi berwibawa 
c. memperoleh kedudukan 
d. merusak kesehatan 
 

13. Apabila ada yang mencaci maki kita, 
sebaiknya kita .... 
a. membalas cacian itu 
b. melapor ke polisis 
c. mengadukan kepada guru 
d. sabar sambil beristigfar 
 

14. Berikut tidak termasuk bahaya hasad adalal 
a. berkurangnya teman 
b. merenggangkan tali persaudaraan 
c. menimbulkan permusuhan 
d. menimbulkan perdamaian 
 

15. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa he 
itu seperti halnya api membakar kayu bal 
maksudnya .... 
a. hasad menghapus semua kesenangan 
b. hasad menghapus semua kepintaran 
c. hasad menghapus semua kedamaian 
d. hasad menghapus semua kebaikan 
 

16. Agar terhindar dari sifat hasad, perbuatan ya 
harus kita hindari adalah .... 
a. berusaha menghilangkan kenikmatan 

orang lain 
b. bersyukur terhadap yang kita peroleh 
c. memperkuat irnan dengan banyak 

beribadah 
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d. menyadari bahaya hasad 
 

17. Arti dari hasad menurut bahasa adalah .... 
a. egois 
b. marah 
c. iri hati 
d. adu domba 
 

18. "Dani mencorat-coret tas baru Irwan". Sika 
Dani adalah perbuatan .... 
a. hasad 
b. gibah 
c. ananiyah 
d. gadab 
 

19. Sifat hasad dapat timbul ketika seseorang tidal 
senang .... 
a. melihat kecelakaan pada diri orang lain 
b. melihat kebohongan pada diri orang lain 
c. melihat kesenangan pada diri orang lain 
d. melihat kepedulian orang lain terhadap 

lingkungan 
  

20. Jika mendengar berita yang kurang baik , 
maka yang harus dilakukan adalah …. 
a. mencaci orang yang menyebarkan 

berita 
b.  menyebarkan berita tersebut agar 

waspada 
c.  diam saja tidak usah ikut campur 
d.  mencari informasi tentang kebenaran 

berita itu 
 

21. Gibah   dilarang   oleh   Islam karena   
lebih berbahaya dari perbuatan .... 

a. mencuri  
b. membunuh 
c. zina 
d. menyiksa 

 
22. .  

 كماتأكلالنارالخطب
Berdasarkanhadis tersebut perumpa-
maan orang yang suka hasad adalah 
seperti.... 

a. mengambil kekayaan orang lain 
b. memakan daging haram 
c. api membakar kayu bakar 
d. memakan daging bangkai 

saudaranya 
 

23. Jika kita datang ke suatu tempat, ber-
temu teman kita yang sedang mem-
bicarakan orang lain, sikap kita adalah .... 
a. meninggalkan tempat itu 
b. bergabung ikut ngobrol 

c. mengikutinya agar tidak dikatakan som- 
bong 

d.  ikut duduk namun tidak menimpalinya 
 

24. Menyebutkan kekurangan atau aib orang 
lain diizinkan untuk keperluan-keperluan 
tertentu. Adapun yang tidak diizinkan 
adalah .... 
a. untuk mengadukan perbuatan jahat di 

pengadilan 
b.  untuk memberi peringatan kepada 

muslim yang lain 
c. untuk kepentingan pribadi atau kelom 

pok tertentu 
d.  untuk mencegah kemunkaran 

 
25. Melakukan perbuatan mengadu domba 

dua orang atau kelompok tertentu 
disebut …. 
a. ananiyah 
b. namimah 
c. hasad 
d. gibah 
 

26. Akhlak tercela yang harus dihindari   
adalah 
a. adu domba 
b. husnuzan 
c. pemarah 
d. zuhud 
 

27. Salah satu contoh perbuatan namimah 
adalah…. 
a. provokasi 
b. korupsi 
c. gosip 
d. kolusi 
 

28. Mengadu domba dapat mengakibatkan 
.... 
a. timbulnya pertengkaran atau 

permusuhan 
b. timbulnya persatuan 
c. timbulnya ikatan silaturahim 
d. timbulnya persaudaraan 
 

29. Politik Devide et Impera, salah satu politik 
yang dilakukan Belanda ketika menjajah 
Indonesia merupakan salah satu bentuk 
perbuatan .... 
a. namimah 
b. qana'ah 
c. ananiyah 
d. amanah 
 

30. Rina berbicara kepada Yanti bahwa 
Fatimah memakai jilbab itu karena 



( 10 ) 
Abdullah Guru Agama SMPN 1 Rambatan 

rambutnya beruban. Perkataan tersebut 
merupakan perbuatan .... 
a. hasad 
b. gadab 

c. gibah 
d. ananiyah 
 

 
 
 

X. M ENJODOHKAN 
 

1. Istilah lain dari egois adalah 
2. Orang yang egois disebut 
3. Mudah tersinggung merupakan salah satu ciri 

dari orang yang memiliki sifat 
4. Gadab artinya 
5. Membocorkan ban sepeda baru milik teman 

merupakan perbuatan 
6. Dapat menghapus kebaikan yang telah kita 

lakukan merupakan Iri hati atau dengki 
7. Ketika dua orang atau lebih membiacarakan 

kekurangan orang lain, maka mereka sedang 
melakukan perbuatan 

8. Ketika  diajak  menggunjing  oleh  seseorang 
sebaiknya kita • 

9. Orang yang mengadu domba bertujuan agar 
dua orang atau antar kelompok 

10. Perbuatan mengadu domba disebut 

a. Pemarah 
b. Menghindar/menolak 
c. Fitnah 
d. Menggunjing 
e. namimah 
f. Bermusuhan 
g.  Ananiyah 
h.  Sosialis 
i. Marah 
j. Individualis 
k. Bahaya 
l. Manfaat 
m.  Berdamai 
n.   Bergabung 

 

 
 

XI. Isilah titik-fitik berikut dengan benar. 
1. Bahaya egois, yaitu … 

2. Membiasakan membantu orang lain merupakan bentuk perbutan untuk menghindari 

sifat…. 

3. Sikap yang harus diperbuat ketika perasaan kita tersinggung dan ingin marah adalah 

.... 

4. Hendaklah   kita   membuang   sifat   pemarah karena … 

5. Hasad adalah .... 

6. Cara untuk menghindari sifat hasad, yaitu …. 

7. Membicarakan kekurangan orang lain yang tidak disukainya disebut .... 

8. Perbedaan gibah dan namimah, yaitu … 

9. Perbuatan namimah sangat berbahaya. Cara menghindari perbuatan tersebut adalah .... 

10. Contoh perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, yaitu ... 

 

XII. Jawablah pertanyaan-pertanyaan bi dengan benar. 

1. Apa yang dimaksud dengan sifat ananiyah…. 

2. Berikan dua contoh perilaku egois….. 

3. Bagaimana cara menghindari sifat gadab…. 

4. "Rafli suka mencaci maki orang lain apakah yang dimiliki Rafli? 
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5. Mengapa gibah dilarang dalam ajaran Islam…. 

6. Bagaimana tindakan kita menghadapi yang suka gibah … 

7. Tulislah hadis yang menyatakan bahaya…k 

8. Berikan contoh perbuatan hasad di lingkungan keluarga. 

9. Mengapa perilaku namimah dapat menyebarkan fitnah dan menimbulkan permusuhan? 

10. Salah satu cara menghindari namimah tabayyun. Jelaskan maksudnya.. 

 

 
 

 
XIII. SKALA SIKAP 

 
Berilah tanda centang ( √ ) pada pemyataan yang dianggap teladan atau bukan teladan, dan 
tulislalah  alasannya sesuai dengan pemyataan yang kamu pilih. 
 

No. Pernyataan Sikap Alasan 
Teladan Bukan 

Teladan  1. Kegiatan perkemahan yang dilaksanakan 
oleh sekolah bisa menjauhkan diri dari sifat 
egois. 

   

2. Ketika mau melaksanakan ujian akhir 
semester, di perjalanan ada seorang nenek 
yang tertabrak motor. Andi menolong 
nenek tersebut kemudian mengantarnya ke 
rumah sakit sehingga Andi tidak bisa 
mengikuti uj ian akhir semester 

   

3. Frida menghampiri Rina dan Sofi yang 
sedang mengobrol. Diketahuinya ternyata 
mereka sedang menggunjing temannya 
yang lain. 

   

4. Risma memperoleh nilai tertinggi pada 
waktu ulangan PAI, sementara Sita 
mendapat nilai 3. Sita berbicara pada Bu 
guru dan teman-temannya bahwa Risma 
mendapat nilai 10 karena menyontek. 

   

5. Zidan bercerita kepada Ibu guru BP bahwa 
Ramli sering membawa gambar-gambar 
tidak senonoh yang diperlihatkan kepada 
teman-temannya. dan itu benar-benar 
dilakukan Ramli 

   

6 Pak Anan diminta menj adi saksi perkelahian 
antara saudara dan tetangganya. la merasa 
bingung menyampaikan kesalahan yang 
dilakukan saudaranya kepadai tetangganya 
di pengadilan, tetapi pada akhirnya ia 
menceritakan yang sebenarnya. 
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No. Pernyataan Sikap Alasan 
Teladan Bukan 

Teladan  7 Seorang guru memarahi Ali yang beberapa 
hari tidak masuk sekolah tanpa alasan/ 
memberi kabar. 

   

8 Seorang petugas menertibkan memarahi 
para pedagang kaki lima yang berjualan di 
trotoar jalan. 
 

   

9 Hasyim berselisih faham dengan Komar. 
Yandi merasa bingung karena kedua 
temannya itu saling menjelekan dan 
curhatpada Yandi. Namun, Yancii tidak 
pernah menyampaikan pada keduanya malah 
ia berbohong bahwa Hasyirri dan Komar baik, 
tidak pernah saling rnenjelekkan bahkan 
ingin berdamai, Pada akhtrnya keduanya 
berdamai 
 

   

10 Purwanto mengambil uang kas kelas di 
bendahara. Kemudian, uang itu disimpan di 
tas Saleh. Ketika razia, Saleh mendapat 
teguran dan sanksi dari wali kelas 

   

Abdullah 
Guru SMP Negeri 1 Rambatan-Kabupaten Tanah Datar 
Maaf atas kekurangannya, terima kasih atas perhatiannya 
Bantuan… kritik….. yang membangun 
 
 
 


