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1. Pengertian Bekerja Keras 

Waktu yang disediakan untuk manusia dalam sehari semalam (24 jam) sudah dibagi-
bagi oleh Nabi Muhammad Saw. Sepertiga dari waktu kita (8 jam) sebaiknya digunakan 
untuk beribadah kepada Allah, sepertiga berikutnya (8 jam) digunakan untuk bekerja, dan 
sepertiga sisanya (8 jam) digunakan untuk beristirahat. Namun demikian, pembagian waktu 
ini tidak serta merta harus dipraktikkan dengan pasti seperti itu. Masing-masing manusia 
dibekali oleh Allah dengan berbagai kemampuan, baik kemampuan untuk berpikir maupun 
kemampuan untuk berbuat atau bekerja. Allah juga memberikan kemampuan atau potensi 
kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Kemampuan-kemampuan inilah yang pada 
akhirnya dapat mengisi aktivitas manusia dalam menghabiskan waktunya. 

Orang yang bekerja keras adalah orang yang dapat memanfaatkan waktunya dengan 
baik. Dia dapat memanfaatkan dua pertiga waktunya (16 jam) untuk bekerja dan beribadah 
dan 8 jam sisanya digunakan untuk istirahat (tidur). Ibadah di sini tidak hanya dalam 
bentuk ibadah mahdlah (khusus) tetapi juga semua aktivitas lainnya yang didasari dengan 
niat yang tulus ikhlas karena Allah. Pekerjaan apa pun yang ditekuninya harus dilakukan 
dengan baik dan profesional. Jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia yang tidak ada 
manfaatnya dan juga jangan melakukan pekerjaan didasari dengan sikap malas. Dalam 
salah satu hadisnya, Nabi Saw. banyak memuji orang yang bekerja keras dan membenci 
pemalas. Orang yang banyak berdoa kepada Allah dengan menambah ibadah sunnah tetapi 
tidak mau bekerja termasuk pemalas yang dibenci Nabi Saw. Oleh karena itu, pandai-
pandailah kita memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk bekerja keras dalam hal apa 
pun yang mendatangkan manfaat bagi kita. Jangan sebaliknya kita banyak bekerja tetapi 
tidak mendatangkan manfaat bagi kita, seperti pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, atau 
menghabiskan waktunya untuk bekerja mencari kehidupan dunia dan meninggalkan 
pekerjaan-pekerjaan untuk kehidupan akhirat. 

Terkait dengan bekerja keras, Allah berfirman dalam al-Quran yang menggambarkan 
perbuatan orang beriman yang bekerja keras: 

َلُكـْم ِمـَن اْألَْرِض َوَال تـََيمُمـوا يَآأَيـَهـا الـِذْيَن َءاَمنُــْوآ أَْنِفُقـْوا ِمـْن طَيبَـاِت َمـا َكَسـْبُتْم َوِممـا َأْخَرْجنَـا 
ْيــدٌ  : البقــرة( اْخلَِبْيــَث ِمْنــُه تـُْنِفُقــوَن َوَلْســُتْم بِآِخِذيْــِه ِإآل َأْن تـُْغِمُضــْوا ِفْيــِه َواْعَلُمــْوآ َأن اَهللا َغــِين محَِ

٢٦٧( 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu 
(mengolah potensi diri) yang bersih dan sebagian dari apa yang Kami tumbuhkan/keluarkan dari 
bumi (mengolah potensi alam) untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk 
kamu nafkahkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan 
mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-
Baqarah (2): 267). 

 

2. Hikmah Bekerja Keras 



Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini. Setiap 
detik kehidupan yang dijalaninya adalah kerikil kecil bagi dasar bangunan masa tuanya. 
Setiap detak nafas kehidupan dilaluinya dengan kepuasan hati. Dan setiap langkahnya 
adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja yang dijumpainya.  

Selaku umat Islam, kita harus bekerja keras dalam bidang pekerjaan yang kita tekuni. 
Tidak mungkin pekerjaan yang kita lakukan akan berhasil maksimal jika kita bermalas-
malasan, atau tidak mau bekerja keras. Kita akan jauh ketinggalan dari orang lain jika kita 
tidak memiliki semangat kerja keras ini. Dalam sejarah Islam kita dapat belajar dari 
pekerjaan Nabi Saw. yang selalu dilakukan dengan kerja keras. Mustahil Nabi Saw. akan 
dapat merubah bangsa Arab yang semula jahiliah menjadi bangsa yang sangat beradab, jika 
tidak dilakukan dengan kerja keras bersama-sama para sahabatnya.  

 

U. Tekun 

1. Pengertian Tekun 

Tekun berarti rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh (bekerja, belajar, berusaha, 
dsb). Tekun juga berarti tetap berpegang teguh pada (adat dsb) (Tim Redaksi KBBI, 2001: 
1159). Orang yang tekun adalah orang yang bekerja secara teratur, mampu menahan rasa 
bosan/jemu, dan mau belajar dari kesalahan (orang lain maupun dirinya) di masa lalu agar 
tidak terulang kembali.  

Ketekunan merupakan modal utama untuk suksesnya perbuatan yang kita lakukan. 
Banyak orang yang memiliki perbuatan yang kecil dan sederhana, namun berkat 
ketekunannya perbuatan tersebut dapat mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi 
mereka. Sebaliknya banyak orang yang melakukan pekerjaan yang besar dan kompleks, 
namun karena dilakukannya tidak hati-hati dan tidak didasari dengan sikap tekun, maka 
perbuatan itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi mereka, bahkan justeru pekerjaan itu 
banyak mendatangkan madarat bagi mereka. Di sinilah arti pentingnya ketekunan dalam 
diri seseorang yang melakukan suatu pekerjaan.  

Sikap tekun ini juga banyak ditekankan oleh Allah dalam al-Quran dan oleh Nabi 
Muhammad Saw. melalui hadis-hadisnya. Nabi memberikan teladan kepada kita dalam 
bersikap tekun ini. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh Nabi selalu dilaluinya dengan 
penuh ketekunan, mulai dari menggembala kambing dan berdagang hingga tugas agung 
beliau, menjalankan risalah kenabian, dan menjadi kepala negara. Beribadah pun juga 
memerlukan ketekunan. Dalam al-Quran Allah Swt. berfirman: 

 )٨: املزمل(َواذُْكِر اْسَم رَبَك َوتـََبتْل ِإلَْيِه تـَْبِتْيًال 

Artinya: “Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.” (QS. 
al-Muzzammil (73): 8). 

 

2. Hikmah Ketekunan 

Orang yang tekun akan berhasil dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Tangan 
orang tekun ibarat pesulap yang dapat mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Setiap 
keinginan yang dinyatakan dalam hati orang tekun, akan mengalir secara teratur dalam 
perbuatan setahap demi setahap berdasarkan perhitungan matang sampai keinginannya 
tersebut menjadi kenyataan.  



Seorang pedagang yang tekun dengan bidang yang ditekuninya akan menjadi 
profesional dan akan dapat menuai sasil dari ketekunannya beberapa waktu kemudian. 
Kesuksesan akan sulit diraih tanpa ketekunan. Orang yang tidak memiliki kemantapan 
dalam pekerjaan yang dipilihnya akan sulit mendapatkan hasil yang diinginkan. Karena 
itulah, biasakan bersikap tekun dalam menjalani semua pekerjaan yang dilakukan. Jangan 
berharap akan turun bintang dari langit, tetapi bagaimana kita berusaha dengan tekun 
sehingga dapat meraih bintang tersebut. 

 

V. Ulet 

1. Pengertian Ulet 

Hampir senada dengan sikap tekun adalah sikap ulet. Ulet berarti tidak putus asa 
yang disertai dengan kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita (Tim 
Redaksi KBBI, 2001: 1241). Orang yang ulet adalah orang yang tabah mengalami 
penderitaan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatannya sendiri guna mewujudkan 
keinginan-keinginannya tersebut. Orang yang ulet tidak pernah mengenal kata menyerah 
dalam menghadapi berbagai permasalahan yang sesulit apa pun. Jatuh bangun dalam 
berusaha merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk memupuk sikap ulet pada 
diri seseorang. Dengan keuletan inilah seorang akan banyak belajar dalam proses meraih 
keberhasilan. Berangkat dari berbagai kegagalan yang selama ini dialami, seorang yang ulet 
justeru akan terus berusaha sampai akhirnya dapat meraih kesuksesan dalam usahanya. 

Al-Quran memberikan gambaran mengenai keuletan seseorang dalam menaati Allah 
Swt. dan rasul-Nya. Dalam surat Ali ‘Imran Allah Swt. berfirman: 

ُهْم َواتـقَ  ْوا َأْجٌر الِذْيَن اْسَتَجابـُْوا لِلِه َوالرُسْوِل ِمْن بـَْعِد َمآ َأَصابـَُهُم اْلَقرُْح لِلِذْيَن َأْحَسنـُْوا ِمنـْ
لناُس ِإن الناَس َقْد َمجَُعْوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإْميَانًا َوقَاُلْوا َحْسبُـنَا الِذْيَن قَاَل َهلُُم ا. َعِظْيمٌ 

    )١٧٣-١٧٢:  آل عمران(ُل اهللاُ َونِْعَم اْلوَِكيْ 

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka 
mendapat luka (dalam peperangan Uhud). Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka 
dan yang bertakwa ada pahala yang besar. (Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang 
kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: ‘Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan 
pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka’, maka perkataan itu menambah 
keimanan mereka dan mereka menjawab: ‘Cukuplah Allah menjadi pelindung kami dan Allah adalah 
sebaik-baik Pelindung’.” (QS. Ali ‘Imran (3): 172-173). 

Di ayat lain Allah dengan tegas melarang orang yang berputus asa dengan mengambil 
kata-kata Nabi Ya’qub  kepada anak-anaknya, yakni: 

 )٨٧: يوسف(َال يـَْيَئُس ِمْن َرْوِح اِهللا ِإال اْلَقْوُم اْلَكاِفُرْوَن ’ ِإنه ،َوَال تـَْيَئُسْوا ِمْن َرْوِح اهللاِ 

Artinya: “Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berpurus asa 
dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” (QS. Yusuf (12) 87). 

 

2. Hikmah Keuletan 



Orang yang ulet akan “tahan banting” atas setiap ancaman, gangguan, dan berita 
bohong yang dialamatkan kepada dirinya. Ancaman, gangguan, dan fitnah bagi orang ulet 
merupakan tantangan untuk menaklukkannya. Semakin besar ancaman, maka semakin kuat 
niat di hatinya untuk menaklukkan ancaman tersebut. Bagi para pekerja atau pegawai, 
keuletan dalam pekerjaan mereka sangat membantu dalam mewujudkan kesuksesan usaha 
mereka. Betapapun rumit suatu pekerjaan yang dilakukan, jika dihadapi dengan sikap ulet 
dan tekun maka pada akhirnya akan dapat dipecahkannya dan dapat diselesaikan dengan 
baik, meskipun butuh waktu lama. 

 

 


