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STANDAR KOMPETENSI 11:  

  
Membiasakan perilaku terpuji. 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR: 

 
11.1. Menjelaskan arti kerja keras, tekun, ulet, dan teliti. 

11.2. Menampilkan contoh perilaku kerja keras, tekun, ulet, dan teliti. 

11.3. Membiasakan perilaku kerja keras, tekun, ulet, dan teliti. 
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Pada bab sebelumnya (bab 3) sudah dibicarakan beberapa permasalahan 

tentang akhlak mulia, yakni tawadlu’, taat, qana’ah, dan iffah. Bentuk-bentuk 
akhlak mulia seperti itu menggambarkan akhlak manusia dalam berhubungan 
dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Tawadlu’, taat, dan qana’ah adalah 
bentuk-bentuk akhlak mulia yang terkait dengan dua macam akhlak tersebut. 
Sedang iffah lebih menggambarkan akhlak manusia kepada dirinya. Di samping 
empat bentuk tersebut, masih banyak bentuk akhlak mulia yang lain. 

Pada bab ini (bab 8) kalian akan mempelajari bentuk-bentuk akhlak mulia 
yang lain, yakni kerja keras, tekun, dan ulet. Tiga bentuk akhlak mulia ini terkait 
dengan etos kerja dalam Islam. Seorang Muslim seyogyanya memiliki etos kerja 
yang tinggi dengan selalu bekerja keras, tekun, dan ulet. Dengan ketiga sikap 
inilah seorang Muslim akan berhasil dalam setiap usahanya. Selain tiga sikap 
mulia itu dalam bab ini ditambahkan lagi dua sikap mulia lainnya, yaitu berhati 
lembut dan bersikap setia. 

Untuk memahami kelima bentuk akhlak mulia tersebut, kalian dapat 
mengikuti uraian di bawah ini satu persatu. Seperti biasanya uraian akan 
dilengkapi dengan berbagai dalil naqli baik dari al-Quran maupun hadits Nabi 
Muhammad Saw. 

 
 

 
Kegiatan Pembelajaran  

Di antara bentuk kegiatan pembelajaran (pengalaman belajar) yang bisa dilakukan 
bisa sama seperti ketika mengkaji materi tentang sifat-sifat terpuji (akhlak mulia). 
Silahkan dilihat kembali kegiatan pembelajaran pada bab 3 dalam buku ini.  
 

 

 

A. 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 dipraktekkan dengan pasti 
seperti itu. Masing-masing manusia dibekali oleh Allah Swt. dengan berbagai 
kemampuan, baik kemampuan untuk berpikir maupun kemampuan untuk 
berbuat atau bekerja. Allah Swt. juga memberikan kemampuan atau potensi 
kepada manusia untuk beribadah kepada-Nya. Kemampuan-kemapuan inilah yang 
pada akhirnya dapat mengisi aktivitas manusia dalam menghabiskan waktunya.  
 
 

1. Pengertian bekerja keras 

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 beristirahat (tidur). 



                                                                                      Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 
 

186

Ibadah di sini tidak hanya dalam bentuk ibadah mahdlah (khusus) tetapi juga 
semua aktivitas lainnya yang didasari dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah 
Swt.  

Pekerjaan apa pun yang ditekuni oleh seorang Muslim hendaknya dilakukan 
dengan baik dan profesional. Jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia yang tidak 
ada manfaatnya. Di samping itu, jangan sekali-kali melakukan pekerjaan didasari 
dengan sikap malas. Dalam salah satu haditsnya, Nabi Muhammad Saw. banyak 
memuji orang yang bekerja keras dan membenci pemalas. Orang yang banyak 
berdoa kepada Allah Swt. 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. 

 
 

 
 
 
 

Gambar orang yang sedang bekerja keras 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

َأْخَرْجَنـــا َلُكـــْم ِمـــَن  آيَبـــاِت َمـــا َكَســـْبُتْم َوِممـــا ِمـــْن طَ أَْنِفُقـــوْ  آَن َءاَمُنـــو أَيـَهـــا الـــِذيْ آيَ 
ــ ــُه تـُْنِفُقــوْ اْألَْرِض َوَال تـََيمُمــوا اْخلَِبْي ــَأْن تـُْغِمُضــوْ  ِه ِإآل َن َوَلْســُتْم ِبآِخِذْيــَث ِمْن ِه ا ِفْي

يْ  َأن اهللاَ  آُموْ َواْعلَ   ).٢٦٧:  البقرة(ٌد َغِين محَِ
 

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 
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terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui.” (QS. 
al-Baqarah (2): 267). 
 

Bentuk kerja keras yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 
meliputi berbagai bidang kehidupan manusia, seperti dalam mencari nafkah, 
dalam belajar, dalam meniti karir, dalam merintis suatu pekerjaan, dan lain 
sebagainya. Hampir tidak tidak kita temukan seseorang dapat sukses dalam 
usahanya jika tidak bekerja keras. Karena itu, sebagai siswa kalian harus bekerja 
keras dalam meraih cita-cita kalian melalui belajar yang giat dalam semua mata 
pelajaran yang kalian pelajari. Jangan sampai kalian bermalas-malasan dalam 
belajar jika kalian ingin sukses dalam sekolah kalian.  

Dalam bidang-bidang yang lain pun kalian juga harus bekerja keras jika 
kalian ingin sukses. Pada saatnya nanti kalian akan menekuni bidang-bidang 
tersebut, dan kalian mau tidak mau dituntut untuk bekerja keras. Kalian nantinya 
pasti akan bekerja untuk mencari nafkah, untuk meniti karir dalam bidang yang 
kalian tekuni, mengurus keluarga, mengurus masalah-masalah sosial, dan lain 
sebagainya. Semua itu harus kalian lakukan dengan semangat dan bekerja keras 
jika kalian tidak ingin gagal.   

 

2. Membiasakan perilaku 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.  

 
 

Apa yang harus kalian lakukan? 

Yang paling penting sekarang ini kalian harus belajar dengan giat. Jika kalian 
mendapatkan kesulitan dalam belajar kalian, maka kalian harus berusaha 
keras agar kalian dapat mengatasinya. Jangan cepat menyerah dan putus asa. 
Pelajaran sesulit apa pun jika dipelajari dengan baik dan dengan semangat 
kerja keras, pasti akan dapat kalian pahami dengan baik, meskipun tidak 
sempurna. Sebaliknya jika kalian hanya bermalas-malasan jangan berharap 
kalian dapat menguasai semua pelajaran yang kalian pelajari. Jadikan 
semangat kerja keras ini sebagai bagian dari kebiasaan kalian. 
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B. Bersikap Tekun 

1. Pengertian tekun 

Tekun artinya rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. 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 dengan 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. 

 

 
 
 
 

Gambar anak yang sedang tekun belajar 
 
 
 
 
 

 
 

Sikap tekun ini juga banyak ditekankan oleh Allah Swt. dalam al-Quran dan 
oleh Nabi Muhammad Saw. melalui hadits-haditsnya. Nabi Saw. memberikan 
teladan kepada kita dalam bersikap tekun ini. Pekerjaan apa pun yang dilakukan 
oleh Nabi Saw. 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 َربَك َوتـََبتْل ِإلَْيِه تـَْبِتيًال 

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

Bentuk-bentuk ketekunan dapat terlihat dalam berbagai bidang. Dalam 
bidang pendidikan siswa harus tekun dalam belajar dan mengikuti pelajaran di 
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kelas. Guru pun harus tekun dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik dan 
tekun membimbing para siswanya yang berlainan kemampuan dan latar 
belakangnya. Para orang tua juga harus tekun dalam membimbing dan 
mengantarkan anak-anaknya hingga dewasa. Jangan sampai orang tua merasa 
bosan dalam mengasuh anak-anaknya. Ketekunan dalam mengasuh anak dapat 
menjadi kunci bagi suksesnya orang tua mengantarkan anak-anaknya dalam 
berbagai bidang yang ditekuninya. Seorang seniman yang ingin sukses dalam 
menghasilkan karya-karya seninya juga harus tekun dalam dunianya. Begitu juga 
yang harus dilakukan oleh seorang politikus, seorang penulis, seorang sutradara, 
dan lain sebagainya.  

Dengan demikian, ketekunan adalah suatu yang mutlak ada dalam diri 
seseorang yang ingin meraih kesuksesan yang maksimal, dalam bidang apa pun 
yang ditekuninya. Sebaliknya jika ketekunan tidak pernah ada, atau dengan kata 
lain, seseorang cepat bosan dalam suatu bidang pekerjaan, maka amat sulitlah dia 
akan sukses dalam pekerjaan tersebut.  

  
 

2. Membiasakan berperilaku tekun 

Orang yang tekun akan berhasil dalam setiap kegiatan 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 siswa yang tekun akan dapat meraih cita-citanya dengan lancar. 
Sebaliknya siswa yang malas, jangan berharap dapat meraih cita-citanya dengan 
lancar.  Karena itulah, biasakan bersikap tekun dalam menjalani semua pekerjaan 
yang kalian lakukan. Jangan berharap akan turun bintang dari langit, tetapi 
bagaimana kalian berusaha dengan tekun sehingga dapat meraih bintang tersebut. 

 

 
Yang harus kalian lakukan adalah: 
 
Kalian harus membiasakan sikap tekun ini, terutama ketika kalian belajar dan 
bekerja. Jika kalian belajar dengan tekun baik di sekolah maupun di rumah, maka 
kalian akan berhasil dalam sekolah kalian, dan sebaliknya jika kalian bermalas-
malasan dalam belajar, maka jangan berharap kalian akan berhasil dalam sekolah 
kalian. 
 

 
 

C. Bersikap 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. Orang yang ulet adalah orang yang tabah mengalami penderitaan yang 
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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: 

 

هُ َن َأْحَسنُـوْ َأَصابـَُهُم اْلَقرُْح لِلِذيْ  آِل ِمْن بـَْعِد مَ ا لِلِه َوالرُسوْ الِذيَن اْسَتَجابـُوْ  ْم ا ِمنـْ
ا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َن َقاَل َهلُُم الناُس ِإن الناَس َقْد َمجَُعوْ الِذيْ . ٌم َواتـَقْوا َأْجٌر َعِظيْ 

  ).  ١٧٣-١٧٢:  آل عمران(ُل َونِْعَم اْلوَِكيْ  ا َحْسبُـَنا اهللاُ انًا َوَقاُلوْ فَـَزاَدُهْم ِإميَْ 
 
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 Swt. dengan tegas melarang orang yang berputus asa 
dengan mengambil kata-kata Nabi Ya’qub  kepada anak-anaknya, yakni: 
 

َن ِإال اْلَقـــــْوُم اْلَكـــــاِفُروْ  ِمـــــْن َرْوِح اهللاِ َال يـَْيـــــَئُس  ’ِإنـــــه .ا ِمـــــْن َرْوِح اهللاِ َوَال تـَْيَئُســـــوْ 
 ).٨٧:  يوسف(

 

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

Bentuk keuletan dalam mencari nafkah terlihat pada orang-orang yang tidak 
pernah menyerah dan berputus asa dalam mencari ikan di laut. Para nelayan tidak 
pernah menyerah untuk selalu mencari ikan, meskipun terkadang mereka tidak 
mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan, bahkan dalam sehari mereka 
terkadang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Begitu juga para pedagang yang 
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sedang menjajakan dagangannya di pasar. Mereka semua tekun dan ulet tanpa 
kenal putus asa dan juga tidak pernah merasa bosan.  

Tidak sedikit para pedagang yang berkat keuletannya dapat menjadi pedagang 
yang besar. Mereka memulai dari usaha kecil-kecilan kemudian ditingkatkan ke 
usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha yang besar. Inilah yang 
dialami oleh para pedagang besar seperti Puspowardoyo, seorang yang berhasil 
dalam usaha ayam bakar. Demikian juga banyak orang-orang terkenal (para 
selebritis) di Indonesia yang meniti karirnya dari bawah. Inul Daratista, misalnya, 
memulai karirnya dari penyanyi tingkat RT, dan berkat ketekunan dan 
keuletannya dia dapat meraih sukses menjadi penyanyi yang sangat terkenal di 
negeri ini. 

Di kalangan para politisi atau pejabat di Indonesa, banyak ditemukan orang-
orang yang pada masa kecilnya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa, bakan dari 
keluarga miskin. Berkat keuletannya dalam belajar mereka memperoleh 
kesempatan yang besar untuk belajar di jenjang-jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi hingga akhirnya meraih kesuksesan dalam pendidikannya. Dengan bekal 
inilah mereka kemudian memasuki dunia kerja dengan mudah dan akhirnya 
menjadi para politisi dan pejabat yang terkenal di negeri ini. 

 
 

2. Membiasakan perilaku ulet 

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 peserta didik (siswa), keuletan dalam belajar baik ketika di 
sekolah maupun di luar sekolah akan sangat membantu dalam mewujudkan cita-
citanya. Betapapun sulitnya suatu pelajaran, jika dihadapi dengan sikap ulet dan 
tekun maka pada akhirnya akan dapat dipecahkannya. Pekerjaan serumit apapun 
jika dihadapi dengan sikap ulet, maka akan dapat diselesaikan dengan baik, 
meskipun butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. 

 
 

 
Yang harus kalian lakukan adalah: 
 
Sebagai seorang pelajar, kalian mutlak harus memiliki sikap tekun dan ulet. Dua 
sikap inilah yang dapat mengantarkan kalian untuk dapat meraih kesuksesan 
yang besar dalam belajar kalian. Jangan pernah merasa bosan dalam belajar. 
Sesulit apa pun ilmu yang kalian pelajari, jika kalian tetap ulet dan tekun, pastilah 
kalian akan dapat menguasainya. 
 

 
 
 
 

D.  Teliti 
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1. Pengertian teliti 

Teliti berarti cermat dan seksama. Teliti juga berarti hati-hati. Orang yang 
teliti adalah orang yang selalu cermat dan hati-hati dalam merencanakan hingga 
melakukan suatu pekerjaan. Orang yang tidak teliti adalah orang yang ceroboh dan 
mengerjakan sesuatu dengan semaunya sendiri. 

Ketelitian sangat diperlukan untuk suksesnya pekerjaan yang dilakukan. 
Suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak hati-hati, hampir 
bisa dipastikan hasilnya tidak memuaskan, bahkan kebanyakan gagal. Ketelitian 
merupakan sikap positif yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Karena itu, 
sikap ini termasuk dalam akhlak terpuji. Sedang tergesa-gesa dan ceroboh 
termasuk akhlak yang tercela.  

Sikap teliti diisyaratkan oleh al-Quran, terutama ketika kita mendengar berita 
yang dibawa seorang yang fasiq (tidak baik kelakuannya). Karena jika tidak teliti, 
akibat yang ditimbulkan akan menimpa orang banyak dan akan membawa 
penyesalan. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: 
 

ا قَـْوًمـــا ِجبََهالَـــٍة بُـوْ يْ َأْن ُتِصـــ آءَُكْم َفاِســـٌق بَِنَبـــٍأ فَـَتبَـيـنُــــوْ آِإْن َجـــ آَن َءاَمنُـــو أَيـَهـــا الـــِذيْ آيَ 
 ).١١٤: جراتاحل( ى َما فَـَعْلُتْم نَاِدِمْنيَ ا َعلٰ فَـُتْصِبُحوْ 

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 
yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. al-Hujurat (49): 6). 

 
Ketelitian dalam melakukan suatu pekerjaan dapat menjadi kunci untuk 

suksesnya pekerjaan tersebut. Seorang pengemudi mobil yang teliti akan selamat 
dalam mengemudikan mobilnya dan sampai pada tujuan yang direncanakan. 
Sebaliknya seorang pengemudi yang tergesa-gesa, apalagi ceroboh, maka akan 
membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Seorang siswa yang 
teliti dalam mengerjakan soal-soal ujian, maka ia akan mendapatkan hasil yang 
memuaskan, yakni nilai yang tinggi. Sebaiknya siswa yang mengerjakan soal-soal 
ujian dengan tergesa-gesa biasanya hasilnya tidak memuaskan sehingga gagal.   
 
2.  Membiasakan perilaku teliti 

Teliti merupakan bagian dari perilaku terpuji. Karena itu sudah sepantasnya 
setiap Muslim membiasakan perilaku teliti dalam kehidupan sehari-hari. Namun 
harus disadari bahwa Allah menjadikan manusia memiliki watak atau tabiat 
tergesa-gesa. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam al-Quran: 
 

ْنَساُن ِمْن َعَجٍل َسُأرِيْ   )٣٧: األنبياء( نِ َفَال َتْستَـْعِجُلوْ  ُكْم َءايَاِيتْ ُخِلَق اْإلِ
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Artinya: “Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan aku 
perlihatkan kepadamu tanda-tanda (azab) -Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-
Ku mendatangkannya dengan segera.” (QS. al-Anbiya’ (21): 37). 
 
Karena itu, di samping kita berusaha untuk hati-hati dan teliti dalam melakukan 
sesuatu, kita pun harus selalu berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari sikap 
atau perilaku tergesa-gesa. Hanya Allah yang dapat membantu kita untuk 
menjauhkan diri dari bawaan kita tersebut. 

Dalam slogan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan “teliti sebelum 
membeli”. Di jaman yang tidak menentu seperti sekarang, sikap hati-hati atau teliti 
sangat dibutuhkan, agar kita selamat dan tidak dicelakai orang lain. Dalam 
melakukan transaksi jual beli, misalnya, jika kita tidak teliti, maka kita akan 
celaka dan dirugikan orang lain. Dengan demikian, teliti adalah kunci sukses 
dalam melakukan apa pun. 

 
 

UJI KOMPETENSI 

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

 
1. Di antara ciri bahwa seseorang bekerja keras adalah ... 

A. Dia selalu sukses dalam setiap bidang yang ditekuni 
B. Dia tidak pernah gagal dalam berusaha dan bekerja 
C. Dia selalu memanfaatkan waktunya dengan baik                
D. Dia akan memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk bekerja 

 
2.  Sikap Nabi Muhammad Saw. terhadap orang yang tekun beribadah tetapi tidak 

mau bekerja adalah ... 
 A. Nabi memujinya dan menganjurkannya agar beribadah terus 
 B. Nabi membencinya, karena dia bermalas-malasan dalam bekerja 
 C. Nabi memohonkan ampun dan rizki untuk orang itu  
 D. Nabi memberikan hukuman yang keras untuk orang itu 
 
3.  Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan akhlak mulia adalah: 
 A. Orang yang bekerja keras meskipun tidak tekun dan ulet pasti akan sukses 
 B. Orang yang berhasil dalam berkarir selalu dimulai dengan modal yang besar 
 C. Siswa yang pandai pasti akan berhasil meskipun tidak tekun dan ulet 
 D. Berkat ketekunan, usaha yang kecil dapat manfaat yang sangat besar.  

 
4. Untuk sukesnya suatu pekerjaan, apa pun bentuknya, dibutuhkan suatu sikap 

hati-hati. Istilah lain dari hati-hati adalah … 
A. Teliti                               B. Tekun 
C. Sabar                                     D. pelan-pelan 

 
5.  Di antara sikap-sikap di bawah ini yang termasuk akhlak mulia adalah ... 
     A.  Senang dengan kebodohannya        
     B.  Sedih dengan kegagalannya 
     C.  Tidak pernah menyerah walaupun gagal berkali-kali 
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     D.  Mengahadapi masalah selalu dengan sikap keras  
 
B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Dalam menerima informasi, terutama yang dibawa oleh orang yang fasiq, maka 
kita harus bersikap … 

2. Allah akan memberikan kesuksesan kepada orang yang melakukan setiap 
usahanya disertai dengan sikap … dan … 

3. Orang yang bermalas-malasan akan … oleh Allah. 
4. Di antara rahasia kesuksesan Nabi Saw. dalam melakukan dakwahnya 

termasuk dalam menghadapi musuh-musuhnya, Nabi selalu menghadapinya 
dengan … 

5. Sikap ulet dan teliti dalam bekerja termasuk akhlak … 
 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Apa saja bentuk kerja keras yang dicontohkan Nabi ketika beliau masih usia 
muda (anak-anak)? 

2. Jelaskan manfaat teliti dalam melakukan suatu perbuatan! 
3. Bagaimana cara kita menghadapi persoalan yang rumit dalam kehidupan kita? 
4. Sebagai pelajar, apa yang harus kalian lakukan untuk kesuksesan kalian? 
5. Tunjukkan dalil al-Quran yang menjelaskan bahwa sifat manusia itu selalu 

tergesa-gesa! 
 

D.  Tugas individu dan kelompok! 

1. Untuk tugas individu, carilah dalil naqli dalam al-Quran maupun hadits yang 
menunjukkan perintah untuk berakhlak dengan sifat-sifat ulet, kerja keras, 
tekun, dan teliti! 

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-temanmu tentang manfaat 
berakhlak dengan sifat-sifat ulet, kerja keras, tekun, dan teliti! 

 
 


