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A. Pengantar 
 

Sebelum kalian mempelajari materi-materi pokok tentang akhlak atau 
lengkapnya akhlak Islam, terlebih dahulu kalian perlu memahami secara singkat 
apa yang dimaksud dengan akhlak dan bagaimana kedudukannya dalam Islam. 
Akhlak merupakan konsep tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari baik 
yang bernilai positif (baik) yang disebut akhlak mulia (akhlaq karimah) maupun 
yang bernilai negatif (jelek) yang disebut akhlak tercela (akhlaq madzmumah). 
Akhlak mulia harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sedang akhlak 
tercela harus dihindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaq. Kata akhlaq 
merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, 
atau budi pekerti. Dalam kehidupan sehari-hari akhlak sering diidentikkan sebagai 
tingkah laku yang bernilai baik. Kita sering menyebut orang yang baik dengan 
istilah ‘orang yang berakhlak’, sebaliknya orang yang jahat kita sebut dengan ‘orang 
yang tidak berakhlak’. Sebenarnya akhlak bisa bernilai baik dan bisa bernilai 
buruk, tergantung kepada sifat perbuatan yang dilakukan seseorang. Akhlak 
menggambarkan tingkah laku manusia yang timbul tanpa dibuat-buat (direkayasa), 
tetapi benar-benar menjadi tabiat atau terjadi dengan sendirinya yang menjadi 
bagian dari kehidupannya sehari-hari. Jika dibuat-buat bukanlah akhlak yang 
sebenarnya. Akhlak bisa terjadi dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, 
dengan sesamanya, dan juga dengan makhluk lainnya. 

 Nabi Muhammad Saw. diutus ke dunia ini membawa misi utama, yakni 
menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, sejak Nabi berada di 
Makkah, Nabi berusaha merubah akhlak masyarakat Makkah yang sangat tidak 
beradab hingga menjadi beradab (Islami). Pencapaian akhlak mulia bagi seseorang 
merupakan proses perjalanan akhir dari keislamannya. Akhlak mulia ini akan 
tercapai jika didasari oleh dua kerangka dasar Islam yang lain, yaitu aqidah dan 
syariah. Tanpa kedua dasar ini, tidak mungkin seseorang akan mencapai akhlak 
mulia.   

Dengan demikian, untuk tercapainya akhlak mulia harus ditempuh melaui 
proses yang cukup panjang, diawali dengan pembinaan aqidah yang benar, 
diamalkan sesuai dengan ketentuan syariah yang benar, dan dihiasi dengan nilai-
nilai moral atau etika yang baik dan berusaha menjauhkan semua nilai yang jelek, 
sehingga akan tampil sebagai pribadi Muslim paripurna yang memiliki akhlak yang 
mulia. Dengan proses inilah, akhlak mulia itu akan tercipta pada diri seseorang, 
sehingga dia disebut sebagai muhsin (orang yang baik/orang yang memperoleh 
ihsan), yaitu orang yang berakhlak mulia. Harus disadari, bahwa konsep akhlak 
paling mudah untuk dikaji, tetapi paling sulit untuk diterapkan. 

Selanjutnya pada bab sebelumnya kalian sudah mempelajari permasalahan 
tentang iman, khususnya iman kepada Allah. Dalam mengimani Allah manusia 
dituntut untuk mengakui eksistensi (keberadaan) Allah dan mengakui sifat-sifat 
kesempurnaan-Nya. Di samping mengakui sifat-sifat Allah, manusia juga dituntut 
untuk mengakui nama-nama Allah yang disebut Asmaul Husna. Pengakuan 
terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah tidak berhenti hanya dalam bentuk kajian 
saja, tetapi harus terealisasi dalam praktek kehidupan manusia sehari-hari, dengan 
berusaha meneladani sifat-sifat Allah tersebut. Dengan cara demikian maka 
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manusia akan dapat berakhlak seperti akhlak Allah. Meneladani sifat-sifat Allah 
tidak mungkin secara keseluruhannya, tetapi sebagiannya saja, tergantung kepada 
kemampuan manusia dalam menirunya. Manusia harus berusaha semaksimal 
mungkin untuk meniru sifat-sifat Allah dalam kehidupannya.  

Cara yang dapat dilakukan seseorang untuk meneladani sifat-sifat Allah di 
antaranya dengan menerapkan sifat-sifat yang baik dan mulia dalam kehidupannya 
sehari-hari. Di antara sifat-sifat mulia tersebut adalah tawadlu’, taat, qana’ah, dan 
sabar. Sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat mulia yang harus dipraktekkan dalam 
kehidupan seorang Muslim dalam kesehariannya. Uraian berikut berusaha 
memaparkan sifat-sifat tersebut secara singkat 

 
 

Kegiatan Pembelajaran  

Di antara bentuk kegiatan pembelajaran (pengalaman belajar) yang bisa dilakukan 
misalnya adalah siswa membaca dan mengkaji literatur untuk menemukan konsep 
yang jelas dan benar tentang tawadlu, taat, qana’ah, dan sabar lalu 
mendiskusikannya. Di samping itu siswa bisa mengkaji ayat-ayat al-Quran yang 
terkait dengan keempat sifat terpuji tersebut. Bisa juga guru memberikan penjelasan 
singkat tentang topik tersebut kemudian melakukan simulasi untuk mempraktekkan 
bentuk-bentuk perilaku yang terkait dengan tema tersebut. 

 
 
 

B. Tawadlu’ 

 

Perlu diperhatikan: 
 

Dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu pernah mengamati tingkah laku orang 
lain dan mungkin juga menyadari tingkah laku kalian sendiri. Sebagian orang ada 
yang berpenampilan sederhana, rendah diri, dan tidak pernah sombong dan 
berlebihan dalam bertingkah laku. Sementara itu banyak juga orang yang dalam 
kehidupan sehari-hari selalu berpenampilan “serba wah”, bicaranya selalu tinggi 
sambil menyombongkan diri, dan tidak pernah merasa rendah di hadapan orang 
lain. Inilah di antara gambaran perilaku manusia yang sebagiannya ada yang 
merendahkan diri dan sebagian yang lain selalu sombong. Perilaku orang yang 
selalu merendahkan diri di hadapan orang lain dan juga di hadapan Allah disebut 
tawadlu’. Sikap tawadlu’ merupakan kunci bagi seseorang untuk dapat dinilai 
baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Karena itu tawadlu’ 
merupakan salah satu sifat mulia yang sekaligus menjadi bagian dari akhlak 
mulia. Sebagai siswa tentunya kalian harus berusaha membiasakan sikap 
tawadlu’ ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk mendalami masalah 
tawadlu’ ini kalian dapat mengikuti uraikan seperti di bawah. 

 
 

1. Pengertian Tawadlu’ 
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Dari segi bahasa kata tawadlu’ berasal dari bahasa Arab tawadlu’. Kata ini 
berasal dari kata wadla’a yang berarti merendahkan, meletakkan, atau 
menjatuhkan. Para ahli mengartikan tawadlu’ sebagai sikap merendahkan diri atau 
rendah hati. Sikap tawadlu’ merupakan lawan dari sikap takabur (sombong). Orang 
yang bertawadlu’ menganggap dirinya tidak lebih dari orang lain. Sebaliknya, orang 
yang bertakabur memandang dirinya melebihi orang lain. 

Sikap tawadlu’ merupakan sikap mulia yang lahir dari kesadaran akan 
kemahakuasaan Allah Swt. atas segala hamba-Nya. Manusia adalah hamba Allah 
yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Swt. Orang yang bertawadlu’ adalah 
orang yang menyadari bahwa apa yang dimiliki dan yang diraihnya merupakan 
anugerah dan rahmat dari Allah Swt. Dalam al-Quran dinyatakan: 

 

 )٥٣: النحل( نَ ُمث ِإَذا َمسُكُم الضر َفِإلَْيِه َجتَْأُروْ  ْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اهللاِ َوَما ِبكُ 
 
Artinya: “Dan apa saja ni`mat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah 
(datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah 
kamu meminta pertolongan.” (QS. an-Nahl (16): 53). 

 
Dengan kesadaran seperti dalam ayat di atas, maka manusia tidaklah pantas 

menunjukkan kesombongan di hadapan manusia lain, apalagi di hadapan Allah 
Swt. Sebaliknya ia akan selalu menundukkan diri dan merasa rendah di hadapan 
orang lain, terutama di hadapan Allah Swt. 

Sikap rendah diri atau rendah hati merupakan sikap positif yang akan 
mengantarkan seseorang mendapat penghormatan dari orang lain. Yang lebih utama 
lagi, orang yang bertawadlu’ akan mendapatkan rahmat dari Allah Yang Maha 
Rahman dan Maha Rahim. Allah Swt. berfirman: 

 

ا َن َقاُلوْ َن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوْ ِن الِذيَن َميُْشوْ َوِعَباُد الرمحْٰ 
 )٦٣: الفرقان( َسَالًما

 
Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang 
yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil 
menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik.” (QS. al-Furqan (25): 
63). 

 
Agar kalian dapat menjadi orang yang bertawadlu’, maka kalian harus selalu 

berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan sikap tawadlu’. 
Sikap tawadlu’ dapat terlihat dalam perilaku-perilaku seseorang sehari-hari, 
misalnya: 
a. Tidak menonjolkan diri di hadapan orang yang sederajat, kecuali jika sikap 

tersebut akan merugikan agama atau umat Islam. 
b. Berdiri dari tempat duduknya dalam suatu majlis (tempat pertemuan) untuk 

menyambut kedatangan dan menghormati orang yang lebih mulia dan lebih 
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berilmu, dan mengantarkannya ke pintu ke luar jika yang bersangkutan 
meninggalkan tempatnya.  

c. Bergaul dengan orang awam (orang kebanyakan) dengan merendahkan diri 
tanpa memandang dirinya lebih tinggi dari mereka. 

d. Mau mengunjungi orang lain meskipun dia lebih rendah derajatnya atau lebih 
rendah ilmunya. 

e. Mau duduk-duduk bersama dengan orang-orang fakir miskin, orang-orang cacat 
fisik, dan bersedia mengabulkan undangan mereka. 

f. Tidak makan dan minum secara berlebihan serta tidak memakai pakaian yang 
menunjukkan kemegahan dan kesombongan. 

 
Tentu saja, masih banyak perilaku sehari-hari yang menunjukkan adanya 

sikap tawadu’ pada diri seseorang. Silahkan kalian berusaha untuk melakukan 
perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap tawadlu’ ini sehingga kalian benar-benar 
menjadi orang yang bertawadlu’ baik di hadapan manusia maupun di hadapan 
Allah.  

 

 

Yang harus kalian lakukan adalah: 
 
Mulailah kalian bersikap tawadlu’ di hadapan orang tua kalian, guru-guru 
kalian, di hadapan teman-teman kalian di sekolah, dan juga di hadapan 
masyarakat pada umumnya. Biasakah kalian berpakaian sederhana dan makan 
makanan yang biasa di makan teman-teman kalian, agar teman-teman kalian 
tidak iri dan cemburu dengan kalian, meskipun kalian mampu membeli 
makanan dan pakaian yang mahal-mahal. Di samping itu, jangan lupa kalian 
harus selalu bertawadlu’ di hadapan Allah, terutama ketika kalian sedang 
beribadah kepada-Nya, misalnya ketika shalat, ketika berpuasa, dan yang 
sejenisnya. 

 

 

2. Membiasakan perilaku tawadlu’ 

Tawadlu’ merupakah salah satu bentuk akhlak mulia yang tercermin dalam 
perilaku Nabi Muhammad Saw. Hikmah yang diperoleh orang yang bertawadlu’ 
adalah selalu mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Swt. (QS. al-
Furqan (25): 63).  

Dalam kehidupan sehari-hari orang yang bertawadlu’ akan memperoleh 
penghormatan dari orang-orang di sekitarnya, karena dia dapat bergaul dengan 
siapa pun tanpa memperhatikan status sosial dan derajatnya. Dengan luasnya tali 
silaturrahim yang dibangun, ia akan mendapatkan banyak manfaat dari masyarakat 
yang lebih luas. 

Untuk memperoleh hikmah tersebut kalian harus berusaha membiasakan 
sikap tawadlu’ sejak dini. Kalian harus memulai sejak sekarang dan jangan ditunda-
tunda. Mesti saja untuk melakukan tawadlu’ ini banyak tantangannya, baik dari 
dalam diri kalian maupun dari luar diri kalian. Apapun tantangannya, kalian harus 
tetap berusaha untuk melakukannya, jika kalian ingin memperoleh hikmah 
tersebut. 
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C. Taat 
 
 

Perlu diperhatikan: 
 

Menaati perintah bukanlah suatu yang gampang. Lebih mudah memerintah orang 
lain daripada menaati perintah orang lain. Para pemimpin kita sering memerintah 
orang lain dan harus ditaati perintahnya, sementara mereka sendiri lupa tidak 
menaati aturan yang ada. Menaati yang kata dasarnya taat bisa dibagi dalam 
berbagai tingkatan. Ada seseorang yang mampu menaati aturan atau perintah 
secara penuh, sehingga ia termasuk orang yang benar-benar taat. Ada juga 
seseorang yang mampu menaati aturan hanya sebagian saja, sementara sebagian 
yang lainnya tidak ditaati. Yang paling celaka adalah seseorang yang sama sekali 
tidak mampu menaati aturan atau perintah sedikit pun. Tentu saja menaati 
sesuatu tidak bisa sembarangan. Yang patut ditaati adalah aturan-aturan yang 
sesuai dengan perintah Allah Swt. Terhadap aturan-aturan yang tidak sesuai 
dengan perintah Allah, tentu saja kita tidak boleh menaatinya. Taati juga masih 
dibagi-bagi lagi menurut siapa yang harus ditaati. Untuk lebih jelasnya tentang 
taat ini ikutilah uraian di bawah ini. 

 
 
1. Pengertian taat 

Dari segi bahasa, kata taat berasal dari bahasa Arab tha’ah yang berakar pada 
kata tha’a. Kata tha’a berarti tunduk, patuh, atau taat. Dari arti bahasa seperti itu 
dapat dipahami bahwa orang yang taat adalah orang yang tunduk dan patuh kepada 
Allah Swt. dan Rasulullah Saw. atau kepada orang yang selalu dihormatinya, seperti 
orang tuanya, gurunya, para ulama, pemerintah, dan sebagainya. 

Taat merupakan salah satu dari perintah Allah terhadap orang-orang yang 
beriman kepada yang pantas untuk ditaati. Terkait dengan masalah taat ini Allah 
Swt. berfirman dalam al-Quran surat an-Nisa’ (4) ayat 59:  

 

ُعوا الرُسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن تـََناَزْعُتْم َوَأِطيْـ  ُعوا اهللاَ َأِطيْـ  آو َن َءاَمنُ أَيـَها الِذيْ آيَ 
ٌر َواْليَـْوِم اْآلِخِر ذٰ  َن بِاهللاِ ِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمنُـوْ َوالرُسوْ  ُه ِإَىل اهللاِ َشْيٍء فَـُردوْ  ِيفْ  ِلَك َخيـْ

 )٥٩: ساءنلا( ًال َوَأْحَسُن تَْأِويْ 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisa’ (4): 59). 
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Ayat di atas dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman 

agar selalu taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Ketaatan kepada Allah dan 
Rasulullah tidak dibatasi oleh apapun. Artinya semua perintah Allah dan Rasulullah 
harus ditaati dan semua larangan Allah dan Rasulullah harus dijauhi. Sementara 
itu ketaatan kepada ulil amri (para ulama dan pemerintah) dibatasi oleh ketentuan, 
selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah (al-Quran dan 
Sunnah). 

Untuk memahami masalah taat secara lebih rinci, selanjutnya akan diuraikan 
bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Swt., ketaatan kepada Rasulullah Saw., 
ketaatan kepada ulil amri (ulama dan pemerintah), dan juga ketaatan kepada orang 
tua, guru, atau orang-orang yang pantas dihormati. 

 
 

2. Taat kepada Allah Swt. 

Di atas sudah disebutkan satu ayat al-Quran yang menegaskan perintah 
kepada orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah Swt. Taat kepada Allah 
Swt. merupakan dasar dari semua ketaatan terhadap selain Allah Swt. Artinya 
ketaatan kepada Allah Swt. merupakan kunci dan patokan untuk menaati yang 
lain. Ketaatan kepada selain Allah Swt. (yakni: makhluk Allah) tidak boleh 
menyalahi perintah Allah Swt. atau bermaksiat kepada Allah Swt. Terkait dengan 
hal ini Rasulullah Saw. bersabda: 
 

  )رواه أمحد( ل جَ  وَ  ز عَ  اهللاِ  ةِ يَ صِ عْ  مَ ِيف  قٍ وْ لُ خْ مَ لِ  ةَ اعَ طَ  الَ 
 
Artinya: “Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka berbuat maksiat 
kepada Allah ‘Azza wa Jalla.” (HR. Ahmad).  
 

Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang Muslim dalam rangka taat kepada 
Allah Swt.? Seorang Muslim harus selalu taat dan patuh kepada Allah Swt. dalam 
keadaan bagaimanapun. Ia tidak boleh melampaui batas dan harus mengikuti 
semua perintah Allah Swt. sekalipun hal itu tidak sesuai dengan keinginannya. 
Ketaatan kepada Allah Swt. harus diikuti oleh ketaatan kepada Rasulullah Saw. Hal 
ini ditegaskan dalam al-Quran surat an-Nisa’ (4): 65: 
 

نَـُهْم ُمث َال جيَُِدوْ َك ِفيْ  ُحيَكُموْ َن َحىتّٰ َفَال َوَربَك َال يـُْؤِمنُـوْ  أَنـُْفِسِهْم  ا ِيفْۤ َما َشَجَر بـَيـْ
 )٦٥: النساء( ًماا َتْسِليْ َحَرًجا ِمما َقَضْيَت َوُيَسلُموْ 

 
Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, 
kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang 
kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. an-Nisa’ (4): 65). 
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Ayat di atas menegaskan kepatuhan mutlak kepada Allah Swt. dan Rasulullah 
Saw. Tanpa ketaatan kepada keduanya seseorang tidak dapat dikatakan beriman  
(mu’min), demikian juga Muslim. 

Bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Swt. yang dapat dilakukan oleh seorang 
Muslim dalam kehidupannya sehari-hari di antaranya adalah: 
a. Orang yang taat kepada Allah Swt. dengan tulus juga harus selalu menerima 

semua kehendak dan ketentuan-Nya. Hal ini karena, menerima semua 
kehendak Allah merupakan salah satu dari rukun iman yang enam. Orang yang 
taat kepada Allah  Swt. juga harus selalu mencari rido-Nya. dalam setiap 
perilakunya. Ia tidak berusaha untuk mencari persetujuan selain dari-Nya, 
meskipun boleh jadi hal ini mengakibatkan orang lain membencinya.  

b. Orang yang taat kepada Allah Swt. selanjutnya akan melaksanakan seluruh 
kewajiban dan rukun Islam secara sempurna dan didasari dengan niat yang 
tulus ikhlas. Ia melaksanakan semua kewajibannya tanpa ragu-ragu dan tidak 
pernah mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakannya. Ia selalu 
melaksanakan shalat  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Shalat 
merupakan tiang agama dan kunci amal baik seorang Muslim dalam beribadah 
kepada Allah Swt. Ia selalu melaksanakan shalat tepat pada waktunya dan tidak 
pernah meninggalkannya. Di samping melaksanakan shalat wajib, ia juga 
melaksanakan shalat-shalat sunnat untuk mendapatkan kesempurnaan dari 
perintah shalat. Ia juga menambah amalan-amalan lain yang terkait dengan 
pelaksanaan shalat, seperti “wirid” (membaca kalimah-kalimah thayyibah) dan 
selalu berdoa kepada Allah Swt. 

c. Orang yang taat kepada Allah Swt. juga selalu membayar zakat jika memiliki 
harta yang cukup sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagaimana shalat, zakat 
juga merupakan pilar Islam yang tidak boleh ditinggalkan bagi yang mampu. 
Perintah shalat dan zakat sering disebut beriringan dalam al-Quran. Hal ini 
menunjukkan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam hal 
kewajiban yang harus dilaksanakan seorang Muslim. 

d. Orang yang taat kepada Allah Swt. juga harus selalu berpuasa di bulan 
Ramadlan semata-mata mencari keridoan Allah Swt. dan didasari dengan iman 
yang murni.  Ia juga selalu berpuasa sunnah untuk meraih keutamaan perintah 
berpuasa. Dan akhirnya orang yang taat kepada Allah akan menyempurnakan 
keislamannya dengan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (Makkah) jika 
mampu. Dengan haji inilah ia akan meraih kebaikan yang sempurna (mabrur) 
yang tidak ada balasan yang layak kepadanya dari Allah Swt. selain surga. 
  
 

 

Apa yang harus kalian lakukan? 
 
Kalian harus berusaha menerapkan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Swt. 
seperti di atas dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mulailah dari yang paling 
mudah dan mendasar, misalnya kalian harus menerima kondisi kalian seperti 
sekarang ini. Jika ada yang kurang baik, usahakan untuk memperbaikinya. 
Kalian jangan mudah mengeluh. Kewajiban kalian selaku seorang Muslim harus 
kalian penuhi dengan sebaik-baiknya. Kalian harus selalu melaksanakan shalat-
shalat wajib dan jika perlu ditambah dengan shalat-salat sunnah. Pada bulan 
Ramadlan kalian juga harus berpuasa penuh satu bulan, kecuali ada halangan. 
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Kalian juga perlu latihan melaksanakan zakat dan haji sehingga kelak kalian 
akan benar-benar dapat melaksanakan kedua kewajiban ini dengan baik jika 
kalian mampu. 

 

 

3.  Taat kepada Rasulullah Saw.  
 

Taat dan patuh kepada Rasulullah Saw. merupakan konsekuensi dari taat dan 
patuh kepada Allah Swt. Dalam berbagai ayat al-Quran Allah menegaskan bahwa 
ketaatan kepada Allah Swt. harus dibuktikan dengan menaati Rasulullah Saw. 
Dalam QS. an-Nisa’ (4): 80 Allah Swt. berfirman: 

 

: النساء( ظًاأَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيْ  آ َفمَ َوَمْن تـََوىلّٰ  لرُسوَل فَـَقْد َأطَاَع اهللاَ َمْن ُيِطِع ا
٨٠(    

 

Artinya: “Barangsiapa yang menta`ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta`ati 
Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta`atan itu), maka Kami tidak 
mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” (QS. an-Nisa’ (4): 80). 

 
Dalam ayat yang lain Allah Swt. menegaskan bahwa bukti seseorang cinta 

kepada Allah Swt. adalah mengikuti Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti dan 
menaati Rasulullah, maka Allah Swt. akan mencintainya dan akan mengampuni 
dosa-dosanya. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: 

 

ٌر َغُفوْ  َبُكْم َواهللاُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُوْ  ُحيِْبْبُكُم اهللاُ  ِينْ َفاتِبُعوْ  َن اهللاَ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبـوْ 
 )٣١: آل عمران( مٌ َرِحيْ 

 

Artinya: “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali ‘Imran (3): 31). 
 

Allah Swt. juga menyatakan bahwa diutusnya Rasulullah Saw. adalah agar 
ditaati oleh umatnya. Karena itulah taat dan patuh kepada Rasulullah Saw. 
merupakan perintah Allah Swt. yang wajib hukumnya. Dalam QS. an-Nisa’ (4): 64 
Allah Swt. berfirman: 

 

 )٦٤: النساء( ٍل ِإال لُِيطَاَع بِِإْذِن اهللاِ أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوْ  آَومَ 
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Artinya: “Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk dita`ati 
dengan seizin Allah.” (QS. an-Nisa’ (4): 64). 
 

Taat dan patuh kepada Rasulullah Saw. dilakukan dengan cara mengikuti 
semua yang diperintahkannya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. 
Demikian firman Allah Swt. dalam QS. al-Hasyr (59): 7: 

 

  )٧: احلشر(َوَمآ َءاٰتيُكُم الرُسْوُل َفُخُذْوُه َوَما نـَٰهيُكْم َعْنُه َفانـْتَـُهْوا 

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” (QS. al-Hasyr (59): 7). 

 
Dalam berbagai ayat al-Quran, Allah Swt. menyebutkan bahwa ketaatan 

kepada Allah Swt. selalu beriringan dengan ketaatan kepada Rasulullah. Hal ini 
menunjukkan bahwa menaati Rasulullah itu harus total sebagaimana menaati 
Allah. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam QS. an-Nisa’ (4): 59 seperti di atas dan QS. 
Ali ‘Imran (3): 32. Kita tidak bisa mewujudkan ketaatan kita kepada Allah jika tidak 
menaati Rasulullah. Dalam hal shalat, misalnya, kita tidak dapat melaksanakan 
shalat yang diperintahkan Allah kepada kita, jika kita tidak mengikuti Rasulullah 
yang mengajarkan cara-cara melakukan shalat. Rasulullah Saw. bersabda: 

 

  )رواه البخاري(ُأَصلي  َصلْوا َكَما َرأَيـُْتُمْوِين 

Artinya: “Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat.” (HR. al-Bukhari). 
 
Hal yang sama juga terjadi dalam masalah praktek melakukan ibadah haji dan 

praktek-praktek ibadah lainnya, termasuk juga praktek-praktek bermuamalah.  
Rasulullah Saw. merupakan manusia pilihan yang dapat memberi jalan dan 

penerang untuk meniti jalan yang benar dan lurus sekaligus juga memberi 
peringatan dan kabar gembira kepada manusia. Jalan lurus yang ditunjukkan 
Rasulullah Saw. adalah jalan yang diridoi oleh Allah Swt. Jalan lurus ini juga 
dilengkapi dengan rambu-rambu untuk dijadikan petunjuk bagaimana melewatinya. 
Karena itu, siapa yang tidak mengikuti jalan ini, pastilah ia akan mendapatkan 
kesesatan baik di dunia maupun di akhirat.  

Bentuk ketaatan seseorang kepada Rasulullah Saw. yang paling pokok adalah 
ia selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Saw. Ia berusaha melakukan 
perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan begitu seseorang 
benar-benar taat kepadanya. 

Pada akhirnya, Allah Swt. juga menyatakan bahwa orang yang taat kepada 
Allah dan Rasulullah di akhirat kelak akan bersama para nabi, para shiddiqin, 
syuhada’, dan shalihin (QS. an-Nisa’ (4): 69). Itulah teman-teman terbaik yang akan 
didapatkan orang yang menataati Allah dan Rasulullah di akhirat kelak. 

Karena itulah, kalian harus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu 
menaati perintah-perintah Allah dan Rasulullah, sekaligus berusaha untuk selalu 
meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulullah. Dengan begitu kalian akan 



Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 
 

55

selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan selalu berada dalam bimbingan dan 
lindungan-Nya. Inilah yang dapat mengantarkan kalian dalam meraih kesuksesan di 
segala bidang yang kalian geluti dan kalian tekuni, misalnya dalam pendidikan 
seperti yang sekarang kalian jalani. Berusahalah dengan keras untuk hal ini! 

 
 

 

Yang harus kalian lakukan adalah: 
 
Kalian harus berusaha menjadikan Rasulullah Saw. sebagai figur teladan yang 
terbaik buat kalian (uswatun hasanah). Berusahalah kalian melaksanakan 
sunnah-sunnahnya dengan memulai mempelajari dan memahami sunnah-
sunnahnya. Tentu saja langkah awal yang harus kalian lakukan adalah 
memperbanyak bacaan kalian akan hadits-hadits Nabi Saw. sehingga kalian 
mengetahui apa sunnah-sunnah Nabi yang harus kalian terapkan dalam 
kehidupan kalian sehari-hari. Dengan memedomani hadits-hadits Nabi tersebut 
dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, berarti kalian 
sudah taat kepada Rasulullah Saw. Buang jauh-jauh sifat-sifat negatif yang 
sangat dibenci oleh Rasulullah Saw. dari keseharian kalian. 

 

 

4. Taat kepada ulil amri 
 

Dari segi bahasa ulil amri berarti pemilik perkara atau kekuasaan. Dengan 
kata lain ulil amri berarti yang memiliki urusan atau kekuasaan. Dalam buku (kitab 
tafsir) al-Qur’an dan Terjemahnya yang disusun oleh Departemen Agama RI, kata ulil 
amri yang terdapat dalam QS. an-Nisa’ (4) ayat 59 diterjemahkan menjadi setiap 
yang memiliki hak untuk mengatur, seperti ulama dan pemerintah.  

Yang dimaksud ulama di sini adalah orang-orang yang mengetahui berbagai 
macam ilmu secara mendalam dan dapat memberitahukannya kepada orang lain. 
Sebenarnya makna ulama secara umum meliputi semua bidang ilmu, tanpa dibatasi 
pada ilmu-ilmu tertentu. Namun dalam pemahaman masyarakat kita, khususnya di 
Indonesia, kata ulama lebih dimaknai sebagai orang-orang yang mendalami berbagai 
bidang ilmu agama, seperti ilmu-ilmu yang terkait dengan al-Quran dan hadits, ilmu 
fikih, ilmu tauhid, dan yang sejenisnya. Orang-orang yang menekuni atau 
mendalami bidang-bidang ilmu selain ilmu-ilmu agama tidak disebut sebagai ulama, 
tetapi mereka sering disebut sebagai cendekiawan atau pakar ilmu pengetahuan 
(ilmuwan).  

Adapun yang dimaksud umara’ (pemerintah) adalah para penyelenggara negara 
mulai dari yang tertinggi (presiden) hingga yang paling rendah (kepala desa) atau 
mungkin yang lebih rendah dari kepala desa. Mereka melakukan tugasnya untuk 
kemakmuran negara dan rakyat (bangsa), bukan atas nama pribadi. 

Dengan demikian, menaati ulama dan ulil amri berarti taat dan patuh terhadap 
semua ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh para ulama dan para umara’ 
(pemerintah). Menaati ulama dan ulil amri termasuk salah satu kewajiban kita 
selaku umat Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam al-Quran 
(sperti sudah disebutkan di atas): 
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ُعوا الرُسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن تـََناَزْعُتْم َوَأِطيْـ  ُعوا اهللاَ َأِطيْـ  آَن َءاَمُنو أَيـَها الِذيْ آيَ 
ٌر َواْليَـْوِم اْآلِخِر ذٰ  َن بِاهللاِ ِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمنُـوْ َوالرُسوْ  ُه ِإَىل اهللاِ َشْيٍء فَـُردوْ  ِيفْ  ِلَك َخيـْ

 )٥٩: النساء( ًال ْأِويْ َوَأْحَسُن تَ 
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisa’ (4): 59). 
 

Ayat di atas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk taat kepada 
Allah Swt. (dengan memegangi al-Quran), kepada Rasulullah Saw. (dengan 
memegangi Sunnahnya), dan kepada ulil amri (dengan memegangi hasil-hasil 
ketetapan dan keputusan mereka). Dari ayat di atas dapat juga dipahami bahwa 
ketaatan terhadap Allah dan Rasulullah bersifat mutlak, artinya tidak ada prasarat 
khusus. Sedang taat kepada ulil amri tidak bersifat mutlak, tetapi memiliki prasarat 
khusus, yakni jika keputusan atau ketetapan yang mereka buat tidak bertentangan 
dengan al-Quran dan Sunnah. Jika keputusan yang mereka buat bertentangan 
dengan al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada kewajiban bagi orang-orang mu’min 
untuk menaati mereka. 

Ulama adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam perkembangan Islam. 
Berkat jasa ulama ajaran-ajaran Islam tetap lestari hingga sekarang dan di masa-
masa mendatang. Melalui ulama kita dapat mengetahui dan mengkaji al-Quran dan 
Hadits. Dengan ijtihad mereka lahir berbagai ilmu (agama) yang memudahkan kita 
untuk memahami dan mengamalkan isi dan ajaran al-Quran dan Hadits. Karena 
begitu besar jasa para ulama ini sampai-sampai Nabi Saw. bersabda: 

 

  )رواه الرتمذي(اْلُعَلَماُء َوَرثَُة ْاألَنِْبَياِء 
Artinya: “Para ulama adalah pewaris para nabi.” (HR. at-Tirmidzi). 
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Gambar 3. . Ulama dan umara’ 

 
Adapun bentuk ketaatan kita kepada ulama misalnya dengan mengikuti 

ketetapan atau fatwa-fatwa mereka dalam hal ibadah dan muamalah. Dalam hal 
ibadah misalnya kita menaati ketentuan-ketentuan yang lebih praktis dan teknis 
dalam masalah shalat, zakat, puasa, haji, dan hal-hal yang terkait dengan semua 
itu. Bentuk ketaatan kepada umara’ (pemerintah) misalnya dengan mengikuti 
semua ketentuan yang (peraturan) yang mereka buat terkait dengan kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh dalam kehidupan bernegara adalah 
kita berusaha mengikuti ketetapan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan 
kita yang ditetapkan melalui undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah, 
seperti dalam bidang hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. 

Tentu saja kita tidak membabi buta menaati semua ketetapan ulama dan 
pemerintah. Semua ketetapan yang harus kita taati adalah yang tidak bertentangan 
dengan ketetapan Allah Swt. juga Rasulullah Saw. Jika ketetapan yang mereka buat 
bertentangan dengan ketetapan Allah atau dalam rangka bermaksiat kepada Allah, 
maka kita tidak boleh menaati mereka. Dalam hal ini kita bahkan diperintahkan 
untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada ketetapan Allah Swt.  
 

 

 

Yang dapat kalian lakukan adalah: 
 
Kalian jangan menyepelekan ketetapan-ketetapan para ulama dan pemerintah, 
sebab kalian diperintahkan untuk taat kepada mereka. Jika ketetapan-
ketetapan yang dibuat oleh mereka (ulil amri) tidak bertentangan dengan al-
Quran dan Sunnah maka kalian harus menaatinya. Karena itu kalian harus 
memulai dengan mengenal berbagai peraturan yang ada di lingkungan kalian, 
seperti peraturan sekolah, peraturan rumah tangga, peraturan di masyarakat, 
dan lain sebagainya. Jika peraturan-peraturan itu isinya tidak bertentangan 
dengan ketentuan agama Islam (al-Quran dan Sunnah), maka kalian harus 
mematuhinya. Dengan begitu kalian nantinya akan taat pada peraturan-
peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari itu, seperti peraturan lalu lintas, 
peraturan berpolitik, dan peraturan-peraturan negara lainnya. 

 

 

5. Taat kepada orang tua dan guru 
 

Orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Kita memiliki dua orang tua, 
yaitu bapak dan ibu, yang keduanya selalu disebut dengan kedua orang tua. 
Bergaul dengan orang tua tidak sama seperti bergaul dengan orang-orang lain atau 
teman-teman sebaya kita. Orang tua memiliki kedudukan yang sangat istimewa di 
hadapan kita, sehingga kita harus menghormati mereka dan patuh terhadap 
perintah-perintahnya. Kita ada di muka bumi ini lantaran orang tua kita. Merekalah 
yang melahirkan kita. Karena itu, kita harus memberikan penghargaan yang 
istimewa kepada mereka. Islam melalui al-Quran dan hadits Nabi Saw. telah 
memberikan aturan mengenai apa yang harus kita lakukan terhadap kedua orang 
tua.  
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Di samping kita harus memberikan perlakuan yang istimewa kepada kedua 
orang tua, kita pun harus berbuat yang sama kepada guru. Guru juga merupakan 
orang yang istimewa bagi kita. Guru merupakan orang tua kedua bagi kita. Orang 
tua nomor satu adalah orang tua yang melahirkan kita dan orang tua kedua adalah 
orang tua yang memberikan kepandaian kepada kita. 

Dalam sebuah hadits Nabi ditegaskan bahwa keridoan Allah Swt. sangat 
tergantung pada keridoan orang tua, dan sebaliknya kemurkaan Allah Swt. sangat 
tergantung pada kemurkaan orang tua. Nabi Saw. bersabda: 
 

 ).رواه الرتمذى(ِرَضى اهللاُ ِىف ِرَضى اْلَواِلَدْيِن َوُسْخُط اِهللا ِىف ُسْخِط اْلَواِلَدْين 
 
Artinya: “Keridoan Allah terletak pada keridoan kedua orang tua dan kemurkaan 
Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua.” (HR. at-Tirmidzi). 
 

Kedua orang tua sangat besar jasanya bagi kita. Tidak ada manusia di muka 
bumi ini yang paling besar jasanya selain dari kedua orang tua kita, terutama ibu 
kita. Keduanya yang melahirkan kita, kemudian mengasuh, mendidik, dan 
membesarkan kita dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, tanpa ada rasa 
pamrih atau ingin dibalas jasanya nanti. Karena itulah, kedua orang tua kita harus 
menjadi prioritas utama yang harus kita beri penghormatan.  

Islam menetapkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua (birrul 
walidain) adalah wajib dan merupakan amalan utama. Dalam hadits, diriwayatkan 
melalui shahabat, ‘Abdullah bin Mas’ud, dia berkata: 
 

ـــِه َوَســـلمَ  ـــالَ : َســـأَْلُت النـــِىب َصـــلى اهللاُ َعَلْي ـــاَىل؟ َق ـــِل َأَحـــب ِإَىل اِهللا تـََع : َأى اْلَعَم
 ُمث َأي؟ ْاِجلَهاُد ِىف : قـُْلتُ . ِبر اْلَواِلَدْينِ : ُمث َأي؟ َقالَ : قـُْلتُ . اَلصَالُة َعَلى َوْقِتَها

  ).متفق عليه(َسِبْيِل اِهللا 
 

Artinya: “Aku bertanya kepada Nabi Saw.: “Apa amalan yang paling disukai oleh 
Allah Swt.?” Beliau menjawab: “Shalat tepat waktunya”. Aku bertanya lagi: 
“Kemudian apa?” Beliau menjawab: “Berbuat baik kepada kedua orang tua”. 
Kemudian aku bertanya lagi: “Seterusnya apa?” Beliau menjawab: “Jihad fi 
sabilillah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).  

 
Dalam surat al-Isra’ (17) ayat 23-24 Allah Swt. berfirman: 

 

ـــَر  ى َربـــَك َأال تـَْعبُـــُدواۤ ِإالۤ ِإيـــاُه َوبِاْلَوالِـــَدْيِن ِإْحَســـانًاَوَقٰضـــ ُلَغن ِعْنـــَدَك اْلِكبَـ ِإمـــا يـَـــبـْ
ــــْل َهلَُمــــا قَـــــْوًال َكرِميًــــا َهْرُمهَــــا َوُق ــــْل َهلَُمــــاۤ  ُأف َوَال تـَنـْ ــــُدُمهَاۤ َأْو ِكَالُمهَــــا فَــــَال تـَُق . َأَح
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ًرا يْـ َصـغِ       َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذل ِمَن الرْمحَـِة َوقُـْل َرب اْرَمحُْهَمـا َكَمـا َربـيَـاِينْ 
  ).٢٤-٢٣: اإلسراء (

 
Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan supaya kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau kedua-duanya ada dekat denganmu (dalam pemeliharaanmu) 
sampai berumur lanjut, sekali-kali janganlah kamu berkata kepada keduanya “ah”, 
jangan pula kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya 
perkataan yang hormat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh 
kasih sayang, dan katakanlah: “Wahai Tuhanku, kasihanilah kiranya keduanya, 
sebagaimana keduanya telah mengasihani aku masih kecil”.” (QS. al-Isra’ (17): 23-
24). 
 

Berdasarkan ayat di atas kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua 
(birrul walidain), terutama setelah keduanya mulai tua (lemah). Jangan sekali-kali 
kita menyakiti keduanya (‘uququl walidain), meskipun hanya sekedar mengucapkan 
kata “ah” atau perkataan lain yang menyinggung atau menyakiti hati mereka. Kita 
harus selalu mengucapkan perkataan yang baik dan sopan. Kita juga diperintahkan 
untuk selalu mendoakan keduanya agar diampuni dosanya, baik ketika keduanya 
masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. 

Dari kedua orang tua tersebut, ibulah yang harus didahulukan untuk kita 
hormati. Nabi melalui beberapa haditsnya menjelaskan keutamaan ibu daripada 
bapak untuk kita hormati. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Nabi 
bersabda: “Orang yang paling besar haknya kepada anak adalah ibunya.”  
Disabdakan juga: “Jika ibu dan bapakmu memanggil kamu, datanglah (lebih dahulu) 
kepada ibumu.” (HR. ad-Dailami). Ada juga hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-
Bukhari dan Muslim yang menjelaskan jawaban Nabi atas pertanyaan seorang 
sahabat tentang siapa yang lebih berhak untuk dihormati. Jawaban Nabi yang 
pertama sampai ketiga adalah ibunya, dan baru jawaban Nabi yang keempat adalah 
bapaknya. Satu hadits lagi yang sangat populer di kalangan umat Islam adalah 
hadits yang menunjukkan tingginya kedudukan seorang ibu, sampai-sampai Nabi 
bersabda: 
 

 ).رواه أمحد(ِت َاْجلَنُة َحتَْت أَْقَداِم ْاألُمَها
 
Artinya: “Surga itu terletak di bawah telapak kaki para ibu.” (HR. Ahmad). 
 

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa seorang ibu sangat menentukan surga 
bagi anak-anaknya. Artinya seorang anak belum dapat masuk surga jika tidak 
mendapatkan restu dari ibunya. Di sinilah arti pentingnya taat kepada orang tua, 
terutama ibu. Betapapun pandai dan shalihnya seseorang, jika terhadap orang 
tuanya tidak hormat dan tidak taat, maka tidak akan memperoleh rido dari Allah 
Swt. dan tidak akan dapat memasuki surga-Nya. 
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Gambar ketundukan anak kepada kedua orang tuanya 
misalnya. anak yang sedang bersalaman dengan orang tuanya 

atau anak yang sedang membantu orang tuanya, dll. 
 
 
 
 

 
 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan beberapa bentuk ketaatan seorang anak 
kepada kedua orang tuanya, yakni sebagai berikut: 
a. Mengikuti keinginan dan saran kedua orang tua dalam berbagai aspek 

kehidupan, baik dalam masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh, maupun masalah 
lainnya, selama semuanya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apabila di 
antara hal itu ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak ada 
kewajiban bagi si anak untuk menaati orang tuanya, tetapi anak harus 
menolaknya dengan cara yang baik dan penuh rasa hormat, seperti yang 
dijelaskan oleh ayat al-Quran di bawah ini: 

 

َأْن ُتْشــــرَِك ِيب َمــــا لَــــْيَس لَــــَك بِــــِه ِعْلــــٌم فَــــَال ُتِطْعُهَمــــا ◌ۤ  َوِإْن َجاَهــــَداَك َعلــــىٰ 
نـَْيا َمْعُروًفا  ُهَما ِيف الد   ).١٥: لقمان(… َوَصاِحبـْ

 
Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku 
sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti 
keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik …” (QS. Luqman (31): 
15). 
 

b. Menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih 
dan kasih sayang atas jasa-jasa keduanya yang tidak mungkin bisa dinilai 
dengan apa pun. Sang ibu telah mengandung anak dengan susah payah dan 
penuh penderitaan, kemudian melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat, dan 
membesarkannya. Sang bapak juga ikut bersama-sama ibu mengasuh, merawat, 
dan membesarkannya, terutama dengan mencari nafkah untuk keluarga dan 
melindungi keluarga dari berbagai gangguan yang mungkin terjadi. Al-Quran 
menggambarkan penderitaan orang tua dalam mengasuh anak dengan firman-
Nya: 
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ْنَســاَن  َنا اْإلِ َعــاَمْنيِ َأِن  ِيفْ  ’َوْهــٍن َوِفَصــالُه ًنــا َعلــىٰ َوهْ  ’َلْتــُه أُمــهِبَواِلَديْــِه محََ َوَوصــيـْ
  ).١٤: لقمان(ُر َوِلَواِلَدْيَك ِإَيل اْلَمِصيْـ  اْشُكْر ِيلْ 

 
Artinya: “Dan Kami wasiatkan (wajibkan) kepada manusia (berbuat baik) kepada 
dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 
yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” 
(QS. Luqman (31): 14). 
 
Di antara bentuk penghormatan kepada orang tua adalah: 
1) memanggil orang tua dengan panggilan yang menunjukkan rasa hormat, 

seperti bapak, ayah, papa, dan lain sebagainya; 
2) berbicara dengan orang tua dengan lemah lembut (baik bahasanya maupun 

suaranya); 
3) tidak mengucapkan kata-kata kasar atau kata-kata lain yang menyakitkan hati 

orang tua. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: 
 

ُلَغن ِعْنـَدَك اْلِكبَــَر َأَحـُدُمهَاۤ َأْو ِكَالُمهَـا فَـَال  َهْرُمهَـا  آتـَُقـْل َهلَُمـِإما يـَبـْ ُأف َوَال تـَنـْ
  ).٢٣: اإلسراء(َوُقْل َهلَُما قَـْوًال َكرِميًا 

 
Artinya: “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.” (QS. al-Isra’ 
(17): 23). 
 

c. Membantu kedua orang tua secara fisik dan material. Ketika masih tinggal 
bersama-sama dengan orang tua (belum berkeluarga), seorang anak, misalnya, 
harus selalu membantu pekerjaan orang tua, dan ketika sudah berkeluarga 
(berdiri sendiri) seorang anak harus selalu membantu orang tua dari segi 
keuangan. 

d. Selalu mendoakan kedua orang tua agar selalu mendapatkan ampunan, rahmat, 
dan karunia dari Allah  Swt. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: 
 

ــاِينْ  َواْخِفــْض َهلَُمــا َجَنــاَح الــذل ِمــَن الرْمحَــةِ  ًرا َصــِغيْـ  َوقُــْل َرب اْرَمحُْهَمــا َكَمــا َربـَي
  ).٢٤: اإلسراء(

 
Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih 
sayang dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, 
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sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” (QS. al-Isra’ (17): 
24). 
 

e. Jika kedua orang tua telah meninggal, maka yang harus dilakukan seorang anak 
adalah: 
1) mengurus jenazahnya dengan sebaik-baiknya, mulai dari memandikan, 

mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya; 
2) melunasi hutang-hutangnya; 
3) melaksanakan wasiatnya; 
4) meneruskan silaturrahim yang dibina orang tua di waktu hidupnya; 
5) memuliakan sahabat-sahabatnya; dan 
6) mendoakannya. 
 

Itulah beberapa uraian tentang kewajiban berbuat baik atau taat kepada 
kedua orang tua dan cara-cara yang harus dilakukan oleh seorang anak dalam 
pergaulannya dengan kedua orang tuanya. Jika berbuat baik kepada orang tua 
(birrul walidain) itu wajib maka durhaka kepada kedua orang tua (uququl walidain) 
adalah dosa besar yang harus benar-benar dijauhi. Hal-hal yang harus diperhatikan 
terkait dengan durhaka kepada kedua orang tua adalah: 
a. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk di antara dosa besar yang dapat 

mengakibatkan siksaan neraka. 
b. Durhaka kepada kedua orang tua menyebabkan semua amal menjadi sia-sia dan 

tidak bermanfaat. 
c. Durhaka kepada kedua orang tua akan disegerakan pembalasannya oleh Allah di 

dunia sekarang, di samping pembalasan (siksa) di akhirat kelak. 
 
 

MUTIARA KISAH 

Dalam hadits shahih yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim, serta yang 
lainnya dengan riwayat yang bermacam-macam, Ada tiga pemuda – sebelum 
zaman kami – pergi, karena terusir dari keluarganya. Kemudian turunlah hujan, 
sehingga mereka tergiring ke sebuah goa di kaki gunung. Bergeserlah di mulut goa 
itu batu besar yang kemudian menutupnya. Mereka berkata, “Tidak ada yang bisa 
menyelamatkanmu dari batu ini, kecuali kalian meminta dengan amal salehnya.” 
Dalam riwayat lain disebutkan, Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang 
lain, “Lihatlah pada amal perbuatan saleh yang telah kalian lakukan karena Allah 
Swt. Memohonlah kepada Allah semoga akan dapat membukanya.” Dalam riwayat 
yang lain, “Lenyaplah jejak dan tertutup batu. Tidak ada yang tahu posisi kalian, 
kecuali Allah. Karena itu, mintalah kepada Allah dengan amal terbaikmu.” Salah 
seorang dari mereka berkata, ”Ya Allah, sungguh aku mempunyai kedua orang tua 
yang sudah renta. Sedangkan aku tidak pernah menyediakan minum sebelumnya 
untuk keluarga. Suatu hari, aku pergi mencari kayu. Aku tidak pergi sebelumnya, 
sampai keduanya tertidur. Kemudian aku memerah susu untuk minum keduanya. 
Aku masih menemukannya dalam keadaan tertidur. Sedangkan sebelumnya aku 
benci untuk memerah susu. Tanganku hitam dan kotor. Aku menunggu keduanya 
bangun sampai pagi. Kemudian, keduanya terbangun, lalu meminumnya. Ya Allah, 
jika aku mengerjakan hal itu untuk mencari rido-Mu, maka geserlah posisi batu itu. 
Batu itu bergeser sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar.” Kemudian yang lainnya 
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menyebut amal terbaiknya, “Aku telah terbebas dari keinginan perbuatan zina 
dengan anak pamanku.” Yang satunya lagi, “Menumbuhkan harta benda yang 
disewakan.” Bergeserlah batu itu dari mereka secara keseluruhan. Sehingga, 
semuanya bisa keluar dengan leluasa. 
 

 
 

Adapun guru adalah orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran 
kepada kita, baik secara formal maupun informal. Dari pengertian ini ada dua 
macam guru, yaitu guru formal dan guru informal. Guru formal adalah guru yang 
memberikan pendidikan dan pengajaran secara formal di kelas atau dalam suatu 
lembaga pendidikan dan pengajaran yang disebut sekolah. Sedang guru informal 
adalah guru yang memberikan pendidikan dan pengajaran di luar kelas/sekolah 
melalui ceramah, diskusi, buku, dan lain sebagainya. Kebalikan dari guru adalah 
murid, yakni orang yang mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari seorang 
guru baik secara formal maupun informal. 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa guru merupakan orang tua kita yang 
kedua. Gurulah yang mengantarkan kita menjadi orang yang memiliki bekal untuk 
hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak semua orang tua mampu 
mengantarkan anaknya menjadi orang yang baik dan berguna, meskipun ada juga 
orang tua yang dapat melakukan tugas seperti itu. Karena itu, guru dapat 
mengganti peran orang tua dalam mendidik anaknya. Dengan demikian, peran guru 
tidak kalah pentingnya bagi kita di samping orang tua.  

Karena begitu besarnya jasa guru kepada kita, maka kita harus berbuat baik 
kepada guru dengan cara seperti berikut: 
a. Berperilaku sopan terhadap guru baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah 

laku.  
b. Memperhatikan pelajaran dan pendidikan yang diberikan guru baik di kelas 

maupun setelah di luar kelas serta berusaha untuk menguasainya. 
c. Menaati dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh guru.  
d. Mengamalkan ilmu yang diajarkan guru. 
e. Jangan berperilaku tidak sopan kepada guru, apalagi berbuat kasar kepadanya. 
f. Jangan mempersulit guru dengan berbagai pertanyaan yang memang bukan 

bidang gurunya, apalagi dengan sengaja meremehkan dan merendahkan guru di 
hadapan orang lain.  

g. Jangan membicarakan kekurangan guru di hadapan orang lain. 
 

Di samping orang tua dan guru, mungkin ada orang-orang lain yang perlu 
kalian hormati dan sekaligus kalian taati. Orang-orang yang banyak ber jasa kepada 
kalian juga layak untuk kalian taati, tentu saja selama tidak melanggar ketaatan 
kalian kepada Allah Swt. Agama Islam mengajarkan untuk selalu membalas jasa 
baik orang lain. Jangan sampai kalian mengikuti pepatah: “air susu dibalas dengan 
air toba”. 

 

 

Apa yang harus kalian lakukan? 

Dengan memahami bentuk-bentuk ketaatan kepada kedua orang tua dan guru 
seperti yang diuraikan di atas, tentunya kalian sudah memahami apa yang 
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dapat kalian lakukan dalam rangka menaati kedua orang tua dan guru 
tersebut. Karena begitu besarnya jasa orang tua dan guru terhadap kalian dan 
juga kita semua, maka taat dan hormat kepada mereka merupakan suatu 
kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda. Untuk meraih keridoan Allah Swt. 
kalian mutlak harus taat kepada orang tua kalian. Begitu juga kalian mutlak 
menaati guru kalian agar kalian sukses dalam menjalankan tugas kalian 
sebagai peserta didik yang menjalankan proses pendidikan. Bagaimana kalian 
dapat menguasai ilmu jika kalian tidak taat kepada guru yang mengajarkan 
ilmu tersebut? Berusahalah kalian sebaik-baiknya untuk hal ini dan abaikan 
teman-teman kalian yang mencemooh kalian untuk kewajiban yang sangat 
penting ini. Jika perlu ajaklah mereka untuk melakukan hal yang seperti 
kalian lakukan. Ingatlah! Ini adalah kunci sukses kalian dalam meniti 
kehidupan di dunia ini dan untuk meraih sukses besar nanti di akhirat. 

 

 
 

D. Qana’ah 
 

 

Perlu diperhatikan: 

Sebagai umat yang beriman yang mengakui salah satu pilar keimanan, yakni 
iman kepada qadla’ dan qadar, kita harus berusaha untuk menerima setiap 
keputusan Allah yang ada pada kita semua. Apa pun yang diberikan oleh Allah 
Swt. kepada kita, harus kita terima dengan lapang dada dan penuh dengan 
ungkapan rasa syukur kepada-Nya. Kita harus dapat menyikapi semua 
keputusan Allah itu dengan benar. Salah satu sikap yang harus kita lakukan 
adalah qana’ah, yakni menerima apa adanya. Dengan sikap qana’ah ini, maka 
kita tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah Swt. dengan segala 
keputusannya terhadap kita. Kita akan selalu berusaha untuk mengambil 
hikmah dari semua keputusan itu. Qana’ah sangat mudah untuk diucapkan, 
tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Karena itu, qana’ah ini harus benar-benar 
kita perhatikan dan kita sadari, sehingga kita berusaha untuk selalu 
mempraktekkannya. Untuk memahami konsep qana’ah dengan benar, ikutilah 
uraian di bawah ini. 

 

 
 

1.  Pengertian qana’ah 

Secara lughawi (arti bahasa) qana’ah berarti rela atau suka menerima apa saja 
yang diberikan. Sedang menurut istilah qana’ah berarti menerima dengan rela apa 
yang ada atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Qana’ah merupakan salah 
satu bentuk akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam (Muslim).  

Mungkin ada sebagian orang yang memandang qana’ah sebagai akhlak yang 
tidak baik, sebab banyak orang yang memiliki sifat ini justeru menjadi malas dan 
hanya berharap keberuntungan dari Tuhan. Orang miskin yang memiliki sifat ini 
akan merasa cukup dengan kemiskinannya dan tidak berusaha dengan maksimal 
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untuk beranjak dari kemiskinannya itu. Sikap seperti ini jelas tidak benar dan 
qana’ah bukan berarti menerima tanpa berusaha ke arah yang lebih baik.  

Orang yang bersifat qana’ah akan selalu menerima apa adanya, sesuai dengan 
takdir Allah Swt. terhadapnya. Orang yang qana’ah tidak pernah menyalahkan Allah 
dan menyalahkan orang lain yang mungkin dianggap penyebab keberadaannya. 
Dengan menerima apa adanya, berarti orang yang qana’ah akan selalu bersyukur 
kepada Allah Swt. atas apa yang diberikan-Nya kepadanya. Allah Swt. berfirman: 

 

 نَ فَـْلَيتَـوَكِل اْلُمْؤِمنُـوْ  َالنَا َوَعَلى اهللاِ لََنا ُهَو َموْ  يبَـَنا ِإال َما َكَتَب اهللاُ ُقْل َلْن ُيصِ 
 )٥١: التوبة(

 

Artinya: “Katakanlah: ‘Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang 
telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada 
Allah orang-orang yang beriman harus bertawakkal’.” (QS. al-Taubah (9): 51). 

 
Dalam pengertian yang lebih luas, sifat qana’ah akan tercermin pada beberapa 

perilaku seperti di bawah ini: 
a. Menerima dengan rela apa yang ada. 
b. Menerima dengan sabar ketentuan Allah Swt. 
c. Memohon kepada Allah Swt. tambahan yang pantas disertai dengan usaha atau 

ikhtiar. 
d. Selalu bertawakkal kepada Allah Swt. 
e. Tidak tertarik oleh tipu daya dunia. 
 

Dengan demikian, qana’ah merupakan sikap hati dan mental seseorang dalam 
menghadapi apa yang dimiliki atau apa yang menimpa dirinya. Orang yang qana’ah 
akan menerima dengan rela apa yang ada dan semua yang menimpa dirinya 
dihadapinya dengan tabah. Ketika dia menerima kenikmatan yang banyak dari 
Allah, dia akan banyak bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan dengan sebaik-
baiknya kenikmatan itu, dan jika dia mendapatkan kenikmatan yang sedikit atau 
mungkin mendapatkan musibah atau fitnah, dia tetap menerima apa adanya 
dengan penuh ketabahan dan berusaha untuk dapat mengambil hikmah yang 
terbaik dari peristiwa yang menimpanya. Dia menyerahkan semuanya itu kepada 
keputusan Allah. 
 
 

2. Membiasakan perilaku Qana’ah 
 

Orang yang qana’ah akan selalu rido atau rela dengan semua keputusan Allah 
terhadapnya. Karena itu, sifat qana’ah ini dapat mendorong seseorang untuk 
melakukan hal-hal seperti berikut: 
a. Akan selalu berbaik sangka (husnuzhan) kepada Allah Swt. meskipun keputusan 

yang terjadi kepadanya tidak sesuai dengan yang diinginkan. 
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b. Selalu merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak pernah merasa kurang, 
sehingga dia akan pandai mensyukuri nikmat Allah. Terkait dengan ini Nabi 
Muhammad Saw. bersabda:  
 

   )رواه أمحد والرتمذي(طُْوَىب ِلَمْن ُهِدَي ِإَىل ْاِإلْسَالِم وََكاَن َعْيُشُه َكَفاًفا َوقَـَنَع 

 
Artinya: “Berbahagialah orang yang mendapat petunjuk untuk masuk Islam, 
sedang keadaan hidupnya sederhana dan selalu menerima apa adanya”. (HR. 
Ahmad dan at-Tirmidzi). 
 

c. Tidak mudah menyalahkan orang lain dan selalu introspeksi bahwa apa yang 
terjadi kepadanya benar-benar sebagai akibat dari apa yang dilakukannya 
sendiri. 

d. Jiwanya akan selalu tenang, sebab dia akan menghadapi semua kejadian 
dengan berbekal keyakinan dan keikhlasan bahwa semua yang terjadi pada 
dirinya adalah keputusan Allah yang harus terjadi. 

 
Dengan memperhatikan hikmah di atas, maka yang harus kalian lakukan 

adalah kalian selalu menerima apa yang ada pada diri kalian sekarang ini. Jangan 
sampai kalian menyesali apa yang ada sehingga kalian hanya bisa sedih, melamun, 
iri kepada teman-teman kalian, atau bahkan selalu menyalahkan Allah Swt. yang 
kalian anggap tidak adil kepada kalian. Jika kalian sudah memperoleh berbagai 
kenikmatan yang lebih dibanding teman-teman kalian, maka kalian harus banyak 
berterima kasih kepada Allah Swt. Jika kalian berada pada kondisi yang kurang 
(mungkin kurang harta, kurang cantik, atau yang lainnya), kalian harus terima 
dengan senang hari dan berusaha untuk menampilkan kelebihan kalian kepada 
teman-teman kalian sehingga kalian juga termotivasi untuk selalu qana’ah. 
Belajarlah dengan giat dan tekun agar kalian dapat meraih cita-cita kalian. 

 
 

MUTIARA KISAH 

Dikisahkan, ketika Khalifah Umar bin Khaththab berjalan memasuki 
pasar, memeriksa keadaan rakyatnya, bertemulah beliau dengan seorang tua 
yang bungkuk, berjalan bertongkat, dan sudah payah mengingsut langkah. Ia 
menadahkan tangannya ke sana ke mari meminta sedekah sedirham dua 
dirham. Melihat keadaan ini Umar bertanya: “Mengapa sampai begini 
keadaanmu hai orang tua?” Orang itu menjawab: “Saya mengumpulkan uang 
untuk membayar jizyah (pajak bagi orang kafir zhimmi).” “Tidak”, kata Umar. 
“Mulai hari ini engkau mesti berhenti dari meminta-minta.” Lalu beliau menoleh 
kepada pejabat yang mengiringkan beliau dan berkata: “Hari mudanya telah 
ditumpahkannya dan tenaganya telah dihabiskannya untuk memikul 
kewajibannya, setelah tua kalian biarkan ia berjalan tertatih-tatih meminta-minta. 
Ini tidak adil. Mulai hari ini coret namanya dari daftar orang-orang yang wajib 
membayar jizyah, dan masukkan namanya dalam daftar orang tua yang berhak 
menerima bantuan dari Baitul Mal (Kas Negara) setiap bulan.” 
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E. Sabar 
 
 

Perlu diperhatikan: 
 

Di saat negara kita masih berada dalam kesulitan karena berbagai masalah yang 
ada, kesabaran menjadi suatu yang niscaya dan sangat diperlukan. Sabar 
merupakan senjata utama demi suksesnya usaha yang kita lakukan. Sabar dapat 
dimaknai dalam konteks yang berbeda-beda. Berdasarkan konteks inilah sabar 
dapat terwujud dalam perilaku yang berbeda-beda pula. Suatu ketika sabar 
terlihat dalam bentuk pasrah menerima nasib karena ditimpa musibah yang 
bertubi-tubi. Dalam ketika yang lain sabar justeru terlihat dalam bentuk aktivitas 
aktif, misalnya dalam peperangan dalam mencegah kemungkaran, dan yang 
semisalnya. Dengan demikian, sabar tidak seperti yang selama ini dipahami oleh 
kebanyakan orang, yakni menerima apa yang ada tanpa upaya aktif. Sabar 
merupakan sifat sekaligus sikap yang harus terwujud bersamaan dengan bentuk 
perilaku yang dilakukan. Untuk memahami sabar yang sebenarnya yang 
merupakan salah satu dari sifat-sifat dan perilaku-perilaku terpuji, silahkan 
kalian ikuti uraian di bawah ini dengan seksama.  

 
 

1. Pengertian sabar  

Sabar bisa berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas 
putus asa, dan tidak lekas patah hati. Sabar bisa juga berarti tenang, tidak tergesa-
gesa, dan tidak terburu nafsu. Orang yang sabar adalah orang yang tabah dan 
tahan dalam menghadapi berbagai cobaan yang menimpanya serta tidak mudah 
putus asa. Orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan kepahitan hidup 
tanpa mengeluh, menyiksa diri, dan mengkambing-hitamkan orang lain.  

Esensi (intisari) sabar menurut Imam al-Ghazali adalah keteguhan yang 
mendorong hidup beragama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Jika 
dorongan agama lebih kuat dalam menghadapi dorongan hawa nafsu maka berarti 
telah mencapai tingkatan sabar. Sabar akan terwujud ketika terjadi perang antara 
kedua dorongan tersebut. Karena itulah sabar ini sangat erat kaitannya dengan 
iman seseorang.  Begitu pentingnya sabar ini, sampai Rasulullah Saw. bersabda: 
“Sabar itu separo dari iman”. Artinya, sabar merupakan bagian yang sangat penting 
untuk kesempurnaan iman seseorang. Seorang yang beriman (mukmin) yang tidak 
mampu bersikap sabar, berarti bukanlah mukmin yang sebenarnya. Dalam hadits 
yang lain, Nabi Saw. bersabda: “Iman itu terdiri dari dua bagian, bagian pertama 
adalah sabar dan bagian kedua adalah syukur”. 

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, 



                                                                                        Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 
 

68

yakni para rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam 
menghadapi semua cobaan yang menimpa mereka. Allah berfirman dalam al-Quran:  

 

 ).٣٥: األحقاف(َفاْصِربْ َ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). 

 
 
2. Macam-macam sabar 

Sabar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1) sabar dalam rangka taat 
kepada Allah, yakni sabar dalam melaksanakan perintah-perintah-Nya dan 
menjauhi larangan-larangan-Nya, dan 2) sabar dalam menghadapi musibah yang 
menimpanya.  Kesabaran dalam rangka taat kepada Allah banyak ditegaskan oleh 
Allah dalam al-Quran, misalnya dalam surat al-Insan Allah berfirman: 

 

ُهْم َءاِمثًا َأْو َكُفوْ   ).٢٤: اإلنسان(رًا َفاْصِربْ ِحلُْكِم َربَك َوَال ُتِطْع ِمنـْ

Artinya: “Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan 
janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.” 
(QS. al-Insan (76): 24). 

 
Dalam ayat yang lain Allah Swt. memerintahkan kepada kepala keluarga (seorang 
suami/bapak) agar selalu bersabar dalam memerintahkan kepada anggota 
keluarganya untuk menjalankan shalat. Dalam al-Quran surat Thaha Allah 
berfirman: 
 

َها   ).٢٠: طه(َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَالِة َواْصَطِربْ َعَليـْ

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (QS. Thaha (20): 132). 

 
Sedang sabar dalam hal menghadapi musibah ditegaskan oleh Allah dengan 

firman-Nya: 
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ُلَونُكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْخلَـْوِف َواْجلُـوْ  ِع َونـَْقـٍص ِمـَن اْألَْمـَواِل َواْألَنـُْفـِس َوالثَمـَراِت َولََنبـْ
ــاِبرِيْ  ــِر الص ــِذيْ . نَ َوَبشُهْم ُمِصــيْ  آَن ِإذَ ال ــِه رَاِجُعــوْ  آِإنــا لِلــِه َوِإنــ آَبٌة َقــاُلوْ َأَصــابـَتـْ  نَ ِإلَْي

 ).١٥٦-١٥٥:  البقرة(
 

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah 
kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila 
ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan 
kepada-Nyalah kami kembali”.” (QS. al-Baqarah (2): 155-156). 
 
Dalam ayat di atas Allah berjanji akan menimpakan kepada manusia berbagai 
cobaan, seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan lain-lain. Namun 
Allah juga berjanji akan menolong orang-orang yang sabar dalam menghadapi 
musibah-musibah tersebut. Dalam ayat-ayat yang lain Allah menegaskan akan 
selalu menyertai orang yang sabar. Salah satu ayat tersebut adalah: 
 

 ).١٥٣ :البقرة(َن َمَع الصاِبرِيْ  ِإن اهللاَ 

Artinya: “Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar.” (QS. al-Baqarah 
(2): 153). 

 
 

 
Yang dapat kalian lakukan adalah: 
 
Kesabaran adalah seseuatu yang sangat berharga di zaman sekarang yang serba 
membingungkan. Setiap hari kita menyaksikan berbagai kejadian di negara kita 
baik langsung maupun melalui media TV, betapa Allah Swt. benar-benar 
menunjukkan kemahakuasaan-Nya serta kehebatan-Nya dengan memberikan 
cobaan berupa musibah seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan 
sebagainya. Di sisi lain masyarakat kita sudah mulai meninggalkan budaya sabar 
akibat masuknya budaya-budaya asing yang serba cepat (instan). Akibatnya kita 
menjadi cepat bingung, sering marah, dan sebagainya.  
Karena itulah, sabar kesabaran merupakan solusi yang paling ampuh untuk 
menghadapi berbagai kejadian yang ada di tengah-tengah kita dengan berusaha 
semaksimal mungkin untuk mengatasi semua permasalahan yang ada pada diri 
kita. Sabar bukan berarti harus berdiam diri dan duduk manis tanpa berbuat apa 
pun, tetapi sabar harus aktif melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap apa 
pun yang kita hadari dengan didasari ketundukan diri kepada Allah Swt. dan 
selalu memohon pertolongan dan petunjuk dari-Nya. 
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2.  Membiasakan diri berperilaku sabar 

Orang yang beriman akan selalu diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan. 
Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi tingkat 
ujiannya. Sebaliknya, orang yang tingkat keimanannya rendah, derajat cobaan yang 
dihadapinya juga rendah. Namun, yang harus diperhatikan, semua cobaan itu salah 
satu fungsinya adalah untuk menguji tingkat kesabaran seseorang. Orang yang 
sabar akan menerima dengan tabah semua cobaan yang menimpanya, sebaliknya 
orang yang tidak sabar akan cepat mengambil jalan pintas atau putus asa dalam 
menerima cobaan yang menimpanya. 

Orang yang sabar akan memandang kegagalan sebagai peluang, bukan 
sebagai bencana. Setiap peluang mengandung sejuta kemungkinan dan orang yang 
sabar mampu memetik satu kemungkinan yang paling berharga bagi masa 
depannya. Kegagalan dan penderitaan selalu menyertai usaha dan kehidupan kita 
di dunia ini. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan dan tidak ada kegembiraan 
tanpa penderitaan. Kegagalan dan penderitaan harus kita hadapi dengan sabar, 
karena di balik kegagalan dan penderitaan itu Allah akan memberikan kesuksesan 
dan kebahagiaan. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan kita agar selalu 
bersabar dan lebih memperkuat kesabaran kita dengan firman-Nya:  

 

ـــا الـــِذيْ آيَ  ـــوا اْصـــربُِ أَيـَه ـــوا اهللاَ ا َورَاِبطُـــوْ ا َوَصـــاِبُروْ وْ َن َءاَمُن آل (َن َلَعلُكـــْم تـُْفِلُحـــوْ  ا َواتـُق
 ).٢٠٠:  عمران

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu).” (QS. Ali ‘imran 
(3): 200). 
 
Dalam hadits Nabi Saw. juga ditegaskan bahwa Allah akan mengganti kesabaran 
seseorang dengan surga. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Anas, Nabi Saw. 
bersabda: 
 

ــِه َفَصــبَـَر َعوْضــ: ِإن اَهللا َعــز َوَجــل َقــالَ  ــِدْي ِحبَِبْيَبتَـْي ــُت َعْب ُهَمــا اْجلَنــَة ِإَذا بـْتَـَلْي ُتُه ِمنـْ
نَـْيِه   ).رواه البخاري(يُرِْيُد َعيـْ

 
Artinya: “Sesungguhnya Allah telah berfirman: “Apabila Aku menguji seorang 
hamba-Ku dengan buta kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka Aku akan 
menggantikannya dengan surga.”” (HR. al-Bukhari). 
 

 

 
Untuk menambah kompetensi kalian dalam penguasaan ayat-ayat al-Quran, 
khususnya menyalin dan menghafalnya, buatlah portofolio yang berisi kumpulan 
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ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan sifat-sifat tawadlu’, taat, qana’ah, dan sabar! 
Namun yang paling penting berusahalah kalian menerapkan keempat sifat terpuji 
tersebut. 
  

 

 

UJI KOMPETENSI 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, atau D! 

 
1. Yang pantas untuk membanggakan diri dan sombong di dunia ini adalah ... 
 A. Orang yang berilmu   B. Orang yang kaya 
 C. Allah Swt.    D. Syetan dan Iblis 
 
2. Menurut al-Quran surat an-Nisa’ ayat 59, yang harus ditaati oleh orang yang 

beriman adalah ... 
 A. Allah Swt.    B. Rasulullah Saw. 
 D. Ulil amri     D. Ketiga-tiganya 
 
3. Kita boleh menaati siapa pun dengan syarat ... 
 A. Yang kita taati banyak memberikan manfaat untuk kita. 
 B. Yang kita taati adalah orang tua dan guru kita. 
 C. Yang kita taati tidak pernah menyuruh kita bermaksiat kepada Allah. 
 D. Yang kita taati tidak akan mencelakakan kehidupan kita sehari-hari. 
 
4. Dalam salah satu haditsnya, Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa keridoan 

Allah terletak pada keridoan ... 
A. Nabi-Nya    B. Rasul-Nya 
C. orang tua    D. malaikat-Nya 

 
5.  Berbuat baik kepada orang tua dalam istilah agama disebut ... 

A. birrul walidain    B. sukhtul walidain 
C. uququl walidain   D. khairul walidain 

 
6. Sifat qana’ah akan dapat mewujudkan sikap ... pada seorang Muslim. 

A. tenang     B. keragu-raguan 
C. malas     D. pemberani 

 
7. Orang yang sama kedudukannya dengan orang tua dalam menerima 

penghormatan adalah ... 
A. orang yang usia lanjut  B. pemimpin pemerintahan 
C. kakek dan paman   D. guru 

 
8. Menurut arti bahasa qana’ah berarti ... 

A. tunduk dan patuh kepada Allah B. rela dengan apa yang ada 
C. mengikuti nasib   D. menerima saran orang lai 
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9. Orang-orang yang akan mendapat pertolongan dari Allah dan selalu bersama-Nya 
berdasarkan ayat-ayat al-Quran adalah orang-orang yang memiliki sifat ... 

 A. suf’ah     B. sabar 
 C. ‘alim     D. thalih 
 
10. Orang yang selalu berbaik sangka (husnuzhan) kepada Allah Swt. meskipun 

keputusan yang terjadi kepadanya tidak sesuai dengan yang diinginkan adalah 
orang yang sudah memiliki sifat ... 

 A. Tawadlu’    B. Taat kepada Allah  
 C. Qana’ah    D. Iffah 
 
B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Di antara orang tua yang paling utama mendapat penghormatan adalah ... 
2. Manusia sebagai makhluk Allah yang lemah tidak sepantasnya berbuat 

sombong, tetapi sebaliknya ia harus bersikap ... 
3. Yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal 

di antaranya adalah .... dan ... 
4. Yang mutlak harus ditaati di dunia ini adalah ... dan ... 
5. Di antara yang dapat dilakukan dalam menaati Rasulullah Saw. adalah ... 
6. Rela dengan apa yang ada pada dirinya dalam konsep Islam disebut ... 
7. Sedang menjaga diri dari hal-hal yang dapat menodai dirinya disebut ... 
8. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah ... dan ... 
9. Ketenangan dalam hidup merupakan salah satu buah dari sifat ... yang ada 

pada diri seseorang. 
10. Orang yang memiliki sifat qana’ah akan selalu bersikap ... kepada Allah Swt. 
 
 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Sebutkan beberapa bentuk penghormatan yang diberikan oleh anak kepada 
kedua orang tuanya! 

2. Mengapa kalian harus taat dan hormat kepada guru kalian? 
3. Jelaskan arti qana’ah menurut bahasa dan istilah! 
4. Sebutkan dan terjemahkan satu hadits Nabi Saw. yang menjelaskan anjuran 

untuk bersifat qana’ah! 
5. Apa yang dapat kalian lakukan dalam rangka menaati ulil amri! 
 
 
D.  Proyek! 

1. Sebagai tugas individu, kumpulkan beberapa dalil, baik al-Quran maupun hadits, 
yang terkait dengan perintah untuk menaati kedua orang tua! 

2. Diskusikan bersama teman-temanmu mengenai hikmah yang dapat kalian 
peroleh, jika kalian selalu menaati Allah Swt, Rasulullah Saw., dan ulil amri! 

 


