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Pengertian Malu  

Dalam istilah Islam sikap malu ini disebut haya’ (Arab: al-haya’). Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, malu bisa berarti: 1) merasa sangat tidak enak hati (hina, rendah, dsb) 

karena berbuat sesuatu yang kurang baik (kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, 

mempunyai cacat atau kekurangan, dsb); 2) segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, 

agak takut, dsb; dan 3) kurang senang (rendah, hina, dsb) (Tim Redaksi KBBI, 2001: 706). 

Arti yang pertama yang pas untuk mengartikan malu di sini. Jadi, maksud malu yang 

merupakan salah satu akhlak mulia adalah malu untuk berbuat sesuatu yang kurang baik, 

hina, atau rendah. Orang yang malu di sini adalah orang yang tidak mau melakukan perbuatan 

salah dan hina yang dapat merendahkan dirinya di mata orang lain. 

Sifat malu adalah salah satu dari akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan ajaran 

Islam. Rasulullah Saw. bersabda: 

  )رواه مالك(إِنَّ لُِكلِّ ِدْيٍن ُخلُقًا َوُخلُُق ْاِ�ْسَِم اْلَحيَاُء 

Artinya: “Sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam itu adalah 

sifat malu.” (HR. Malik). 

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi Rasulullah Saw. bersabda: 

  )رواه الترمذي(*َّ َزانَهُ َما َكاَن ْالفُْخُش فِي َشْيٍء إِ*َّ َشانَهُ َوَما َكاَن اْلَحيَاُء فِي َشْيٍء إِ 

Artinya: “Kekejian itu membuat segala sesuatu menjadi jelek, sebaliknya malu itu selalu 

membuat segala sesuatu menjadi bagus.” (HR. al-Tirmidzi). 

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kekejian merupakan sumber dari segala 

keburukan, sedang sifat malu merupakan sumber dari segala kebaikan dan unsur kemuliaan 

dalam setiap pekerjaan. 

Dalam konteks akhlak, sifat malu ada tiga macam, yaitu malu kepada Allah, hakikat 

malu, malu kepada diri sendiri, dan malu kepada Orang lain. Orang akan malu kepada Allah 

jika dia tidak dapat melaksanakan perintah-perintah-Nya atau tidak dapat menjauhi larangan-

larangan-Nya. Sikap malu seperti inilah yang merupakan kunci sukses kita menjadi orang 

yang bertakwa. Dengan bekal malu ini, seseorang akan berusaha untuk dapat menjadi orang 

bertakwa yang utuh. Orang yang malu kepada Allah pasti akan malu terhadap dirinya sendiri. 



Malu terhadap diri berarti dia akan berusaha mengendalikan nafsunya dari keinginan-

keinginan yang tidak baik dan tidak benar. Orang yang malu kepada Allah dan kepada dirinya 

sendiri pasti akan malu juga kepada orang lain. Dengan malu ini ia akan terpelihara dalam 

semua perilakunya. 

Sikap malu juga merupakan refleksi dari iman seseorang. Malu dan iman memiliki 

keterkaitan yang kuat. Semakin kuat keimanan seseorang, maka akan kuatlah rasa malunya, 

demikian juga sebaliknya. Karena itulah, Nabi Saw. menjadikan malu sebagai salah satu 

bagian dari iman. Nabi Saw. bersabda: 

رواه (هَ إِ*َّ هللاُ َوأَْدنَاھَا إَِماَطةُ ْاEََدى َعِن الطَِّرْيِق َواْلَحيAَاُء ُشAْعبَةٌ ِمAَن ْاِ�ْيَمAِنِ◌ ْاِ�ْيَماُن بِْضٌع َوَسْبُعْوَن ُشْعبَةً  فَأَْفَضلُھَا قٌْوٌل *َإِلَ 

  )البخاري

Artinya: “Iman itu mempunyai tujuh puluh cabang, yang paling utama adalah (pernyataan) 

La ilaha illallah (tiada Tuhan selalin Allah) dan yang paling rendah ialah menyingkirkan duri 

dari tengah jalan, dan malu merupakan salah satu dari cabang iman.” (HR. al-Bukhari). 

Dalam hadis yang lain Nabi Saw. bersabda: 

  ) رواه الترمذي(فَاِء َواْلَجفَاُء فِي النَّاِر اْلَحيَاُء ِمَن ْاِ�ْيَماِن َوْاِ�ْيَماُن فِي اْلَجنَِّة َوْالبََذاُء ِمَن اْلجَ 

Artinya: “Malu itu sebagian dari iman dan iman itu di dalam surga. Lidah yang keji itu 

termasuk kebengisan dan kebengisan itu di dalam neraka.” (HR. al-Tirmidzi). 

 

Hikmah Malu 

Malu merupakan salah satu sifat teruji yang memiliki hikmah yang cukup besar bagi 

seorang mukmin untuk mempertahankan keimanannya, malu dan iman merupakan satu 

kesatuan yang saling mengisi. Terkait dengan hal ini Nabi Saw. bersabda: 

 )رواه الحاكم(فََع أََحُدھَُما َرفََع ْاEََخُر اْلَحيَاُء َوْاِ�ْيَماُن قَْرنَاُء َجِمْيًعا فَإَِذا رَ 

Artinya: “Rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu, maka bilamana lenyap 

salah satunya hilang pulalah yang lainnya.” (HR. Hakim). 

Malu juga berfungsi mengontrol dan mengendalikan seseorang dari segala sikap dan 

perbuatan yang dilarang oleh agama. Orang yang yang tidak memiliki sifat malu akan bebas 

melakukan apa saja yang diinginkan hawa nafsunya . Rasulullah Saw. bersabda: 

ِة ْاEُْولِى   )رواه البخاري(لَْم تَْستَحِ فَاْصنَْع َما ِشْئَت  إَِذا: إِنَّ ِمْن أَْدَرَك النَّاُس ِمْن َكَِم النُّبُوَّ



Artinya: “Sesungguhnya di antara yang diperoleh manusia dari kata-kata kenabian yang 

pertama ialah “Jika engkau tidak lagi mempunyai sifat malu, maka berbuatlah sekehendak 

hatimu”.” (HR. al-Bukhari). 

Pernyataan Nabi di atas terbukti di jaman sekarang ini. Orang tidak lagi berbuat malu 

ketika auratnya dilihat orang lain, bahkan sengaja dipertontonkan untuk membuat sensasi dan 

mengajak orang lain masuk dalam perangkapnya. Orang tidak malu lagi melakukan suap, 

baik yang menyuap maupun yang disuap merasa bangga memberitahukan kepada orang lain. 

Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Di sinilah malu sangat berharga untuk mengontrol 

keinginan manusia dalam mengumbar nafsunya. Hilangnya rasa malu merupakan awal dari 

bencana kehancuran moral manusia. 

 


