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Pengertian Sabar  

Sabar berasal dari kata shabr yang berarti menahan, tabah hati, mencegah, atau 

menanggung (Munawwir, 1984: 813). Menurut istilah, sabar berarti menahan diri dari segala 

sesuatu yang tidak disukai karena mengharap rido dari Allah Swt. (al-Qardlawi, 1989: 8) 

Sabar bisa juga berarti menahan diri dalam menanggung penderitaan, baik dalam 

menemukan sesuatu yang tidak diinginkan maupun kehilangan sesuatu yang disenangi. 

Yang tidak disukai tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi seperti 

musibah kematian, sakit, bencana, dan sebagainya, tetapi bisa juga berupa hal-hal yang 

disenangi, seperti berbagai kenikmatan duniawi yang disukai hawa nafsu. Sabar dalam hal 

ini berarti menahan dan mengekang dari memperturutkan hawa nafsu. 

Imam al-Ghazali mengemukakan, sabar adalah suatu kondisi mental dalam 

mengendalikan nafsu yang tumbuhnya atas dorongan ajaran agama. Dengan kata lain, 

sabar ialah tetap tegaknya dorongan agama berhadapan dengan dorongan hawa nafsu. Al-

Ghazali juga mengemukakan bahwa sabar merupakan ciri khas manusia, sebab malaikat 

dan binatang tidak memerlukan sifat sabar. Malaikat tidak memerlukan sifat sabar, karena 

malaikat tidak memiliki nafsu, sehingga memang tidak ada hawa nafsu yang dihadapinya. 

Malaikat selalu cenderung kepada kesucian, sehingga tidak memerlukan sabar. Sedangkan 

binatang tidak memerlukan sifat sabar, karena binatang diciptakan tunduk sepenuhnya 

kepada hawa nafsu, bahkan hawa nafsu itulah satu-satunya yang mendorong binatang 

untuk bergerak atau diam. Dan binatang tidak memiliki kekuatan untuk menolak hawa 

nafsunya. Karena itu, hanya manusialah yang memiliki dan memerlukan sifat sabar (al-

Ghazali, 1995: 236). 

Allah Swt. menjelaskan sifat sabar melalui al-Quran dalam berbagai ayat, begitu juga 

Nabi Muhammad Saw. melalui hadis-hadisnya. Untuk sekedar mengidentifikasi ayat-ayat 

penting yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat sabar dengan berbagai 

konsekuensinya, dapat dibaca misalnya QS. Ali ‘Imran (3): 186 yang berisi sabar dalam 

menghadapi ujian harta dan diri kita, QS. al-An’am (6): 165 yang berisi ujian terhadap orang 

yang diberi derajat tinggi maupun rendah, QS. al-Kahfi (18): 7 yang berisi ujian Allah 

terhadap manusia dengan berbagai perhiasan dunia, QS. Muhammad (47): 31 yang berisi 

ujian Allah terhadap orang yang sabar dan berjihad di jalan Allah, QS. al-Baqarah (2): 155 

yang berisi berbagai ujian yang ditimpakan kepada orang-orang yang sabar, QS. Ali ‘Imran 

(3): 200 yang berisi perintah kepada orang yang beriman agar bersabar, QS. al-Baqarah (2): 

153 yang berisi anjuran untuk memohon kepada Allah dengan sabar dan Allah beserta 

orang yang sabar, dan masih banyak lagi ayat al-Quran yang lain.  

Dalam salah satu hadis qudsi dijelaskan: 



ْعــُت َرُســْوَل اِهللا َصــلى اهللاُ َعَلْيــِه َوَســلَم يـَُقــْولُ : ُه قَــالَ َعــْن أَنَــٍس َرِضــَي اهللاُ َعْنــ ِإن اَهللا َعـــز : مسَِ
نَـْيِه : َوَجل قَالَ  ُهَما اْجلَنَة يُرِْيُد َعيـْ   )رواه البخاري(ِإَذا بـْتَـَلْيُت َعْبِدْي ِحبَِبْيَبتَـْيِه َفَصبَـَر َعوْضُتُه ِمنـْ

Artinya: “Dari Anas r.a. ia berkata: “Saya telah mendengan Rasulullah Saw. bersabda: “Allah telah 

berfirman: “Apabila saya menguji seorang hamba-Ku dengan buta kedua matanya, kemudian ia 

bersabar, maka Saya akan menggantinya dengan surga.” (HR. al-Bukhari). 

Demikianlah pentingnya sifat sabar bagi seorang Muslim, sebagai bekal untuk 

menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dan kehidupannya. Dengan bekal sabar inilah 

seseorang akan berhasil menghadapi hidup dengan baik dan selamat dan selalu dapat 

mengatasi masalah dengan benar, karena selalu berada dalam bimbingan Allah Swt. 

Sabar juga sangat erat kaitannya dengan ketakwaan seseorang.  Karena itu, dalam al-

Quran ditegaskan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah sabar dalam 

menghadapi berbagai cobaan hidup. Sabar juga merupakan bagian yang sangat penting 

untuk kesempurnaan iman seseorang. Seorang yang beriman (mukmin) yang tidak mampu 

bersikap sabar, berarti bukanlah mukmin yang sebenarnya.  

Dalam menjalani hidup ini tidak selamanya kita berada dalam kesenangan dan 

kesuksesan. Ada kalanya kita dihadapkan pada kegagalan dan kesusahan. Karena itulah 

Allah mengajarkan kepada kita agar selalu sabar dalam menghadapi kegagalan dan 

kesusahan. Allah memberikan keteladanan kepada kita dalam bersikap sabar ini dengan 

mencontoh kesabaran para rasul yang bergelar Ulul Azmi, yakni para rasul yang memiliki 

ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi semua cobaan yang menimpa 

mereka. Allah Swt. berfirman dalam al-Quran:  

 )٣٥: األحقاف(فَاْصِربْ َكَما َصبَـَر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُسِل َوَال َتْستَـْعِجْل َهلُْم 
Artinya: “Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-

rasul yang telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka.” (QS. al-

Ahqaf (46): 35). 

 

Macam-macam Sabar 

Macam atau tingkatan sabar menurut Nabi Muhammad Saw., seperti dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya, ada tiga tingkatan, yaitu: 1) sabar dalam 

menghadapi musibah, 2) sabar dalam mematuhi perintah Allah, dan 3) sabar dalam 

menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Yang pertama merupakan tingkatan sabar 

yang terendah dan yang ketiga merupakan tingkatan sabar yang tertinggi. 

Dari tiga macam sabar itu, Yusuf al-Qardlawi (1989: 35-51) membaginya lebih rinci 

lagi. Al-Qardlawi membagi sabar menjadi enam macam, yaitu: 

a. Sabar dalam menerima cobaan hidup. 



Semua manusia yang hidup di dunia ini akan mengalami cobaan hidup, baik secara 

fisik maupun non-fisik, seperti lapar, haus, sakit, rasa takut, kehilangan orang yang 

dicintai, kehilangan harta, dan lain-lain. Semua bentuk cobaan seperti itu bersifat alami 

dan tidak mungkin dapat dihindari. Yang harus dilakukan adalah menerima semua 

cobaan itu dengan penuh kesabaran seraya mengembalikan semuanya kepada Allah. 

Dalam hal ini Allah Swt. berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 155-157: 

لُــَونُكْم ِبَشــْيٍء ِمــَن اْخلَـــْوِف َواْجلُــوْ  ـــِر َولََنبـْ َمــَراِت َوَبشِع َونـَْقــٍص ِمــَن اْألَْمـــَواِل َواْألَنـُْفــِس َوالث
ــاِبرِيْ  ــِذيْ  .نَ الصُهْم ُمِصــيْ ال ــِه رَاِجُعــوْ َن ِإَذا َأَصــابـَتـْ ــاُلوا ِإنــا لِلــِه َوِإنــا ِإلَْي ــْيِهْم أُولٰۤ .  نَ َبٌة َق ِئــَك َعَل

ْم َوَرْمحٌَة َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوْ  ِ١٥٧-١٥٥: البقرة( نَ َصَلَواٌت ِمْن َر( 
Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada 

orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan, ‘Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun’. Mereka itulah yang mendapat 

keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang 

mendapat petunjuk.” (QS. al-Baqarah (2): 155-157). 

b.   Sabar dari keinginan hawa nafsu. 

Manusia dilengkapi oleh Allah dengan nafsu, sehingga terkadang manusia berbuat 

menurut ajakan hawa nafsunya. Hawa nafsu selalu mengajak manusia ke jalan yang 

tidak baik (QS. Yusuf (12): 53) dan mengarah untuk kenikmatan hidup dan kemegahan 

dunia. Untuk dapat mengendalikan ajakan nafsu ini, manusia harus bersabar, jangan 

sampai semua kesenangan nafsu itu membuatnya lupa diri hingga lupa kepada Allah 

Swt. Dalam hal ini al-Quran surat al-Munafiqun (63) ayat 9 mengingatkan kepada orang 

yang beriman: 

ـــوْ أَيـَهـــا الـــِذيْ آيَ  لِـــَك َوَمـــْن يـَْفَعـــْل ذٰ  َأْوَالدُُكـــْم َعـــْن ذِْكـــِر اهللاِ  ِهُكـــْم أَْمـــَواُلُكْم َوَآل ا َال تـُلْ َن َءاَمنُـ
 )٩: املنافقون( نَ ِئَك ُهُم اْخلَاِسُروْ فَُأولٰۤ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu 

melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka 

itulah orang-orang yang rugi.” (QS. al-Munafiqun (63): 9). 

c.    Sabar dalam taat kepada Allah Swt. 

Sabar juga harus dilakukan ketika kita menaati Allah, terutama dalam menjalankan 

ibadah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Ibadah yang tidak dibarengi dengan 

kesabaran kurang memberikan makna bagi yang menjalankan. Allah berfirman dalam 

QS. Maryam (19): 65: 



نَـُهَمــا فَاْعبُــْدُه َواْصــَطِربْ لِِعَباَدتِــِه َهــْل تـَْعَلــُم لَــه ــَمَواِت َواْألَْرِض َوَمــا بـَيـْ الس ــا ’َربي : مــرمي( مسَِ
٦٥( 

Artinya: “Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, 

maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya. Apakah kamu 

mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?” (QS. Maryam (19): 

65). 

d.  Sabar dalam berdakwah. 

Dakwah untuk menegakkan agama Islam terkadang harus ditempuh dengan berliku-

liku yang penuh dengan berbagai rintangan dan tantangan. Karena itulah, maka dalam 

berdakwah diperlukan kesabaran. Al-Quran mengajarkan kesabaran dalam berdakwah 

sebagaimana yang dinasehatkan oleh Lukman al-Hakim kepada anaknya: 

لِـَك ِمـْن َأَصـاَبَك ِإن ذٰ  آِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِربْ َعَلى مَ يَابـَُين أَِقِم الصَالَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروْ 
 )١٧: لقمان( رِ َعْزِم اْألُُموْ 

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 

cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa 

kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (QS. 

Luqman (31): 17). 

e.   Sabar dalam peperangan. 

Dalam peperangan sangat dibutuhkan kesabaran, apalagi musuh yang dihadapi 

jumlahnya lebih banyak dan lebih kuat. Kesabaran di sini juga bisa dilakukan untuk 

mengatur strategi yang terbaik. Al-Quran menegaskan bahwa kesabaran dalam 

peperangan merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Allah Swt. berfirman: 

ــــَك ُهــــُم ...  ــــَك الــــِذْيَن َصــــَدقـُْوا َوأُوٰلِۤئ ــــْأِس أُوٰلِۤئ ــــرآِء َوِحــــْنيَ اْلَب ــــِربِْيَن ِىف اْلَبْأَســــآِء َوالض َوالصّٰ
  )١٧٧: البقرة(اْلُمتـُقْوَن 

Artinya: “... dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. 

Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang 

bertakwa.” (QS. al-Baqarah (2): 177). 

f.   Sabar dalam pergaulan. 

Manusia yang merupakan makhluk sosial tentu saja tidak bisa dilepaskan dari 

pergaulan dengan sesamanya, baik dengan keluarganya sendiri maupun dengan orang 

lain. Dalam pergaulannya, manusia sering mendapatkan hal-hal yang tidak 

menyenangkan dan menyinggung perasaan. Karena itulah, dalam pergaulan sehari-hari 

dibutuhkan kesabaran agar tidak mudah marah dan tidak cepat-cepat memutuskan 



hubungan silaturrahim ketika menemui hal-hal yang kurang menyenangkan. Pergaulan 

antara suami dan isteri yang menjadi satu keluarga seringkali mengalami masalah yang 

dapat meretakkan hubungan di antara keduanya. Karena itu al-Quran mengingatkan 

kepada para suami khususnya agar bergaul dengan isterinya dengan pergaulan yang 

sebaik-baiknya. Allah Swt. berfirman:  

 ـًرا َوَعاِشُرْوُهن ًرا َكِثيـْ بِاْلَمْعُرْوِف، فَِإْن َكرِْهُتُمْوُهن فـََعٰسۤى َأْن َتْكَرُهْوا َشْيًئا َوَجيَْعَل اهللاُ ِفْيِه َخيـْ
  ) ١٩: النساء(

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai 

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 

menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. al-Nisa’ (4): 19). 

 

Hikmah Sabar 

Sabar merupakan sifat terpuji yang memiliki keistimewaan di samping sifat-sifat 

terpuji yang lain. Karena begitu istimewanya sifat sabar ini, maka orang yang memiliki sifat 

sabar juga akan memperoleh berbagai keistimewaan, terutama dari Allah Swt. Di antara 

hikmah atau keistimewaan yang akan diperoleh orang yang sabar adalah: 

a. Menempati urutan pertama dalam mendapatkan surga dan keridoan Allah sebelum 
yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam al-Quran: “Katakanlah: ‘Inginkah aku kabarkan 
kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?’ Untuk orang-orang yang bertakwa 
(kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; 
mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridoan 
Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Yaitu) orang-orang yang berdo`a: ‘Ya 
Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan 
peliharalah kami dari siksa neraka,’ (yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, 
yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur.” (QS. 
Ali ‘Imran (3): 15-17). 

b. Selalu berdampingan dengan Allah dan selalu dicintai oleh Allah. Dalam berbagai ayat 
al-Quran, Allah menyatakan bahwa Dia beserta orang-orang yang sabar. Lihat QS. al-
Baqarah (2): 153 dan 249, QS. al-Anfal (8): 46 dan 66. Dalam QS. Ali ‘Imran (3): 146 
dinyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. 

c. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Allah berfirman dalam al-
Quran: “Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak 
kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada mereka, 
mereka nafkahkan.” (QS. al-Qashash (28): 54). Allah juga berfirman: “... Sesungguhnya 
hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS. al-
Zumar (39): 10). 

d. Mendapatkan pembebasan dari api neraka. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ali ‘Imran (3): 
16-17: “(Yaitu) orang-orang yang berdo`a: ‘Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, 
maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka,’ (yaitu) orang-orang 
yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang 
memohon ampun di waktu sahur.” 



Karena begitu istimewanya sifat sabar ini, marilah kita berusaha untuk menjadi orang 

yang sabar dalam berbagai hal seperti yang dijelaskan di atas. Sebagai anak didik yang 

sedang menuntut ilmu sudah seharusnya memiliki sifat sabar dan belajar giat, sehingga 

kelak dapat meraih yang dicita-citaan. Jika tidak bersabar, jangan berharap apa yang dicita-

citanya akan tercapai. 

 


