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STANDAR KOMPETENSI 3:  

Membiasakan perilaku terpuji. 

 

KOMPETENSI DASAR: 

3.1. Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal. 

3.2. Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakal. 

3.3. Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. 

 

STANDAR KOMPETENSI 4:  

Menghindari perilaku tercela. 

 

KOMPETENSI DASAR: 

4.1. Menjelaskan pengertian ananiah, ghadhab, hasad, ghibah, dan namimah. 

4.2. Menyebutkan contoh-contoh perilaku ananiah, ghadhab, hasad, ghibah, 

dan namimah. 

4.3. Menghindari perilaku ananiah, ghadhab, hasad, ghibah, dan namimah 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Sebelum kalian mengkaji bab ini, ada baiknya kalian mengingat kembali 
pengertian singkat tentang akhlak Islam sebagaimana sudah kalian pelajari di kelas 
VII.  Pada prinsipnya akhlak merupakan konsep tingkah laku manusia dalam 
kehidupan sehari-hari yang dapat bernilai positif (akhlaq karimah) dan dapat juga 
bernilai negatif (akhlaq madzmumah).  

Kalian juga telah mengkaji berbagai masalah terkait dengan akhlak Islam, 
seperti berhati lembut, setia, kerja keras, tekun, dan ulet, berperilaku sabar dan 
tawakkal, serta menghindari sifat hasad, su’uzhan, khianat, dan jubun. Di kelas VIII 
ini kalian akan mengkaji berbagai masalah akhlak yang masih terkait dengan yang 
kalian pelajari di kelas VII, seperti tatacara dalam pergaulan sehari-hari, tatakrama 
dalam kehidupan, serta menghindari sifat-sifat egois, pemarah, dendam, dan 
munafik. Satu persatu permasalahan ini akan diuraikan seperti di bawah. 

 
 

A. Zuhud 

Untuk memahami konsep zuhud secara rinci berikut akan diuraikan 
permasalahan zuhud mulai dari pengertiannya, macam-macam atau bentuk-
bentuknya, dan hikmahnya. Uraian ini juga dilengkapi dengan dalil-dalil naqli dari 
al-Quran maupun hadits Nabi Saw. untuk lebih memperkuat dan lebih meyakinkan 
kalian dalam menerima dan mengamalkannya. 

 
 

1. Pengertian Zuhud 

Menurut bahasa kata zuhud berasal dari bahasa Arab zuhd (dari fi’il: zahada-
yazhadu) yang berarti meninggalkan dan tidak menyukai. Orang yang zuhud 
disebut zahid.  

Adapun menurut istilah, zuhud didefinisikan  dengan kalimat yang berbeda-
beda oleh para ahli, namun tetap memiliki pengertian yang sama. Menurut Ali bin 
Abi Thalib, zuhud berarti membatasi ambisi-ambisi duniawi, syukur terhadap setiap 
anugerah, dan menghindari apa yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Dengan 
demikian, zuhud tidak berarti membuang harta benda dan menolak apa yang 
dibolehkan, tetapi zuhud berarti bahwa kita tidak boleh beranggapan bahwa apa 
saja yang kita miliki, harta atau kekuasaan, adalah lebih aman dari pada apa yang 
ada di sisi Allah Swt. 

Terkait dengan zuhud ini Allah Swt. berfirman dalam QS. Thaha (20): 131: 
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Artinya: “Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami 
berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia 
untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik 
dan lebih kekal.” (QS. Thaha (20): 131). 

 
Dalam ayat yang lain, yaitu QS. asy-Syura (42): 20, Allah Swt. berfirman: 
 

 
Artinya: “Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah 
keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia 
Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya 
suatu bahagianpun di akhirat.”  (QS. asy-Syura (42): 20). 

 
Dua ayat di atas menggambarkan bahwa sikap zuhud itu tidak silau dengan 

masalah duniawi (harta, jabatan, atau yang lain), tetapi lebih mementingkan 
karunia Allah Swt. dan keuntungan akhirat. Bukan berarti dengan zuhud ini 
seseorang tidak mendapatkan keuntungan dunia, akan tetapi ia lebih 
mementingkan keuntungan akhirat daripada keuntungan dunianya. 

Imam al-Ghazali mengatakan, esensi zuhud adalah menjauhkan diri dari 
kehidupan dunia dan memalingkan diri daripadanya dengan penuh kepatuhan 
kepada Allah Swt. Sikap zuhud seperti ini akan muncul jika didasari dengan ilmu 
dan cahaya yang memancar dari kalbu seseorang serta kelapangan dada dalam 
memandang dunia.  

Dengan dasar inilah maka seorang yang zuhud (zahid) akan merasa cukup 
dengan apa yang diterimanya. Dia mencari harta hanya untuk sekedar memenuhi 
kebutuhan, bukan menjadi tujuan utamanya. Orang yang zuhud adalah orang yang 
mempunyai kemampuan untuk hidup mewah tetapi tidak mau demikian. Orang 
yang zuhud, ketika mendapatkan kekayaan semacam itu, membelanjakan semua 
kekayaannya di jalan Allah untuk mendapatkan keridoan-Nya. 

Orang yang zuhud adalah orang yang tidak mennyintai dunia secara 
berlebihan. Orang yang zuhud juga bukan orang yang meninggalkan dunia secara 
total. Orang yang zuhud adalah yang menyintai dunia hanya sekedarnya, sebab ada 
yang lebih berhak untuk dicintai, yakni Allah Swt. Ia menjadikan dunia sebagai 
sarana untuk mendapatkan cinta dan rido dari Allah Swt. 

Menyintai dunia secara umum tidaklah dilarang. Namun menyintai dunia 
secara berlebihan termasuk larangan agama. Yang dimaksud menyintai dunia yang 
dilarang adalah menyintai dunia secara berlebihan sehingga melupakan cintanya 
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kepada Allah dan Rasul-Nya. Islam menempatkan cinta kepada Allah sebagai 
prioritas utama yang harus dilakukan orang yang beriman (QS. al-Baqarah (2): 165). 
Setelah itu yang harus dicintai seorang mukmin adalah Rasulullah Saw. Baru 
setelah cinta kepada Allah dan Rasulullah, seorang mukmin boleh menyintai kepada 
yang lain, termasuk menyintai dunia. Orang yang berlebihan dalam menyintai dunia 
biasanya melupakan cintanya kepada Allah dan Rasulullah, padahal cinta seperti 
inilah yang wajib ditanamkan dalam dirinya. Karena itu, menyintai dunia secara 
berlebihan termasuk akhlak yang tercela. Adapun yang dimaksud dunia di sini 
adalah hal-hal yang bersifat duniawi yang sifatnya tidak kekal (sesaat), seperti harta 
benda, kedudukan (tahta), isteri atau suami, dan sebagainya. 

Banyak ayat al-Quran dan hadits Nabi yang mengutuk nafsu-nafsu duniawi. 
Dalam salah satu ayat al-Quran Allah Swt. berfirman: 

 
Artinya: “Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau 
belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang 
bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?” (QS. al-An’am (6): 32). 

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman: 

 
Artinya: “Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. 
Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka 
mengetahui.” (QS. al-Ankabut (29): 64). 

Allah Swt. juga berfirman: 

 
Artinya: “Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami 
segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami 
kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya 
dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan 
akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mu'min, 
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maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik.” (QS. al-
Isra’ (17): 18-19). 
 

Tiga ayat al-Quran di atas dan juga ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa 
kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang hakiki, tetapi hanyalah permainan, 
senda gurau, atau hanya sementara sebagai sarana untuk bermegah-megahan saja. 
Karena itulah, kehidupan dunia yang berlebihan dan melupakan kehidupan akhirat 
dapat mengantar manusia ke neraka Jahannam. 

Di antara hadits Nabi yang menjelaskan masalah dunia adalah, sabda Nabi 
Saw.: 

 

َها ِإال ذِْكَر اِهللا َوَما َواَالُه َأْو َعاِلًما َأْو َمتَـَعلمً  نـَْيا َمْلُعْونٌَة َمْلُعْوٌن َما ِفيـْ رواه (ا الد
  )الرتمذي وابن ماجه

 

Artinya: “Dunia itu dilaknat termasuk segenap isinya, kecuali jika disertai dzikir 
kepada Allah dan apa yang membantunya atau orang yang ‘alim dan yan mau 
belajar.” (HR. al-Tirmidzi dan Ibnu Majah). 

 
Nabi Saw. juga bersabda:  
 

َها فَـيَـْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلْونَ  نـَْيا ُحْلَوٌة َخِضَرٌة َوِإن اَهللا ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيـْ الد َفا . ِإن
َنِة َبِين ِإْسَرائِْيَل َكاَنْت ِيف النَساِء  نـَْيا َواتـُقوا النَساَء َفِإن َأوَل ِفتـْ ُقوا الدرواه (تـ

  )مسلم
 

Artinya: “Sesungguhnya dunia itu manisan hijau, dan Allah mengangkat kamu 
sebagai khalifah di atasnya maka Allah akan menyaksikan bagaimana kamu 
melakukannya. Maka takutlah kamu sekalian terhadap dunia dan takutlah juga 
terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel 
adalah karena wanita.” (HR. Muslim). 

 
Harus disadari juga bahwa tidak semua kehidupan dunia itu berbahaya, 

sehingga kita harus meninggalkannya secara total. Kehidupan dunia merupakan 
sarana yang menentukan kehidupan kelak di akhirat. Karena itu kehidupan dunia 
harus disikapi dengan benar. Nabi menyatakan bahwa dunia itu ladang akhirat, 
karena itu hendaknya ladang ini ditanami dengan baik sehingga nanti buahnya 
akan dapat dipetik di akhirat. 

 
 
 

2. Bentuk-bentuk zuhud 
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Zuhud memiliki beberapa bentuk atau tingkatan yang masing-masing 
menunjukkan derajat orang yang memilikinya. Imam al-Ghazali membagi orang 
yang zuhud menjadi tiga tingkatan: 
a. Orang yang zuhud, sementara nafsunya cenderung pada dunia, namun ia terus 

berjuang dan memeranginya. Orang ini adalah orang yang betul-betul berjuang 
untuk menjadi zahid. 

b. Orang yang berpaling dari dunia dan sama sekali tidak cenderung kepadanya. Ia 
melakukan hal ini karena ia tahu bahwa kompromi antara kenikmatan dunia 
dan akhirat sangatlah mustahil. Karena itu, jiwanya dibiarkan meninggalkan 
dunia untuk meraih keuntungan yang hakiki di akhirat. 

c. Orang yang jiwanya tidak cenderung dan tidak berpaling dari dunia. Bagi orang 
ini, ada dan tidak adanya harta (dunia) adalah sama. Ia menganggap dunia 
sebagai milik Allah yang ia tidak harus menyintainya atau harus berpaling 
darinya.  

 
Dari tiga tingkatan di atas, tingkatan yang ketigalah, yang menurut al-Ghazali, 

merupakan tingkatan yang paling sempurna. Karena menurut al-Ghazali, orang 
yang benci terhadap sesuatu akan disibukkan oleh sesuatu itu sendiri, 
sebagaimana jika ia menyintainya. Al-Ghazali juga mengatakan, hidup zuhud yang 
sempurna adalah zuhud dalam zuhud. Maksudnya adalah orang yang zuhud tidak 
menganggap hidup zuhud sebagai derajat tertentu yang harus diraih. Sebab, orang 
yang meninggalkan kehidupan dunia dan mengira bahwa dirinya meninggalkan 
sesuatu sama dengan orang yang mengagungkan dunia.  

 
 

 
Apa yang harus kalian lakukan? 
 
Ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan agar kalian dapat menjadi seorang 
zahid. Pertama, kalian jangan menyintai dunia secara berlebihan. Agar kalian 
dapat menjauhkan diri dari cinta dunia yang berlebihan maka kalian harus 
memandang dunia jangan sebagai tujuan, tetapi jadikan dunia sebagai alat atau 
sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang utama. Tidak mungkin kita hidup di 
dunia ini tanpa dunia. Bukankah Allah menjadikan dunia ini sebagai amanat 
yang harus dilaksanakan oleh manusia? (QS. al-Ahzab (33): 72). Namun, sekali 
lagi jangan jadikan dunia sebagai tujuan utma kalian. Kedua, hidup kalian di 
dunia hendaklah kalian fungsikan untuk mengisi dan memakmurkan dunia 
sehingga kalian dapat mempertanggungjawabkannya dengan mudah di hadapan 
Allah Swt. Dengan sikap seperti itu kalian akan menjadikan dunia sebagai sarana 
dan arena untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah Swt., bukan sebagai 
tujuan utama kalian. Semua harta yang kalian miliki, jadikanlah sebagai sarana 
untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Swt. Ketika kalian memiliki harta 
yang lebih, maka kalian harus sisihkan sebagiannya untuk orang lain dengan 
mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah. Tentu saja masih banyak bentuk-
bentuk pemanfaatan harta yang lain. 
  

 
 

3.  Hikmah berperilaku zuhud 
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Orang yang zuhud (zahid) akan mendapatkan berbagai keuntungan atau 
hikmah yang tidak didapatkan oleh orang lain. Di antara hikmah yang didapat 
adalah sebagai berikut:  
a. Hikmah terbesar dari zuhud adalah selalu merasa cukup dengan apa yang ada. 

Dengan sikap seperti ini orang tidak akan menyintai dunia secara berlebihan, 
sehingga ia tidak diperbudak oleh dunia. 

b. Cinta dunia merupakan sumber dari setiap kesusahan. Karena itu, orang yang 
zuhud dapat terhindar dari bahaya akibat menyintai dunia. 

c. Orang yang zuhud akan mendapatkan kuntungan dan kesenangan yang hakiki 
di akhirat, bukan kesenangan yang semu di dunia ini.  

d. Orang yang zuhud dapat menyintai Allah Swt. dan Rasulullah Saw. dengan 
sepenuhnya. Orang yang lebih menyintai dunia dibanding Allah dan Rasul-Nya 
akan mendapatkan bencana atau dari Allah Swt.   

e. Pada akhirnya, orang yang zuhud akan mendapatkan tempat yang sebaik-
baiknya di akhirat, yakni di surga. Sebaliknya, orang yang menyintai dunia 
secara berlebihan akan mendapatkan tempat yang seburuk-buruknya, yakni di 
neraka. 

 
Itulah beberapa hikmah yang dapat diperoleh bagi orang yang zuhud. 

Tentunya kalian masih dapat menggali hikmah-hikmah yang lain dengan 
mendasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabi Saw., atau mungkin dari 
praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang zahid. 
  
 
 
B. TAWAKKAL 

1. Pengertian Tawakkal  

Dari segi bahasa, kata tawakkal berasal dari bahasa Arab tawakkal. Kata ini 
berasal dari kata kerja (fi’il) wakala yang berarti menyerahkan atau 
mempercayakan. Kata tawakkal juga bisa berarti bersandar, menjamin, atau 
menjadi wakil. Tawakkal ‘ala Allah berarti bersandar kepada Allah atau  tunduk 
dan patuh kepada Allah.  

Adapun menurut istilah, tawakkal berarti berserah diri kepada kehendak Allah 
Swt., dan percaya dengan sepenuh hati atas keputusan-Nya. Ada juga yang 
mendefinisakan, tawakkal adalah menyerahkan dan menggantungkan segala 
sesuatu kepada Allah Swt. dengan mengharap rido-Nya. Tawakkal juga bisa berarti 
membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah Swt. dan 
menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada-Nya.  

Seorang Muslim hanya boleh menyerahkan urusannya (bertawakkal) kepada 
Allah Swt. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: 
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Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan 
kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan 
bertawakkallah kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang 
kamu kerjakan.” (QS. Hud (11): 123). 
 

Tawakkal merupakan salah satu dari buah keimanan, terutama keimanan 
kepada qadla’ dan qadar. Setiap orang yang beriman harus menyadari bahwa semua 
urusan kehidupan serta semua manfaat dan madlarat berada di tangan Allah Swt. 
Dia akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Swt. dan akan rela dengan 
segala keputusan dan kehendak-Nya.  
 
 

2. Bentuk-bentuk tawakkal 

Dalam praktek kehidupan sehari-hari orang yang bertawakkal adalah orang 
yang mempersiapkan semua kemungkinan di masa depan secara penuh, yang 
persiapan itu sendiri dilakukan pada hari ini, dan kemungkinan yang tidak 
terpikirkan diserahkan sepenuhnya kepada Allah Swt. Misalnya, untuk menghindari 
kemungkinan hilangnya kendaraan bermotor milik kita ketika diparkir, maka kita 
mengunci kendaraan bermotor tersebut sebelum meninggalkannya. Urusan sisanya 
sepenuhnya diserahkan kepada Allah Swt. 

Orang yang bertawakkal akan tenang menghadapi hidup ini, karena dia yakin 
akan keadilan dan rahmat Allah. Karena itulah, iman harus diikuti dengan sikal 
tawakkal. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: 

 

ُلْوآ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنْنيَ  ٢٣: املائدة(َوَعَلى اِهللا فَـتَـوَك(  

Artinya: “... Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu 
benar-benar orang yang beriman.” (QS. al-Maidah (5): 23). 
 

Sikap tawakkal sangat terkait erat dengan sikap ikhtiar (berusaha). Ucapan 
Umar bin Khaththab, “Langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak”, 
cukup memberikan pengertian tentang arti tawakkal terkait dengan ikhtiar. Untuk 
mencapai tujuan tertentu, seseorang harus berusaha dan bekerja keras. Jalan 
untuk mencapai tujuan itu harus dicari, sebab-sebab yang memungkinkan untuk 
mendapatkannya harus diusahakan.  

Mengharapkan sesuatu dari Allah Swt. tidak cukup hanya dengan berdoa saja, 
tetapi harus disertai dengan ikhtiar yang maksimal. Tidaklah dinamakan tawakkal 
jika manusia hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan, tanpa 



Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 2 SMP 
 

41

melakukan apa-apa. Sikap pasrah seperti ini merupakan salah satu bentuk 
kesalahpahaman dalam memahami hakikat tawakkal.  

Seseorang yang ingin berhasil dalam usahanya tidak cukup hanya dengan 
tekun beribadah sambil berdoa kepada Allah Swt. agar usahanya berhasil dan 
sukses sehingga kekayaannya melimpah. Untuk mendapatkan kesuksesan dalam 
berusaha, ia harus bekerja keras dan penuh perhitungan sambil memohon kepada 
Allah Swt. demi kesuksesan usahanya itu. Inilah cara bertawakkal kepada Allah 
Swt. Dengan demikian, tawakkal harus ditempuh setelah seseorang berusaha 
secara maksimal. 

Tawakkal harus didahului dengan usaha yang cukup bahkan kalau bisa yang 
maksimal. Setelah usaha itu dilakukan barulah diserahkan keberhasilannya kepada 
Allah Swt. Terkait dengan hal ini, Allah Swt. berfirman:  

ِلْنيَ  اْلُمتَـوَك اَهللا حيُِب ْل َعَلى اِهللا ِإن١٥٩:  آل عمران(َفِإَذا َعَزْمَت فَـتَـوَك.( 
 

Artinya: “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.” (QS. Ali ‘Imran (3): 159). 

 
Islam memerintahkan agar kita selalu mengikuti sunnatullah, yakni dengan 

berpegang kepada hukum sebab akibat. Nabi Saw. mengajarkan kepada kita 
bagaimana kita harus berusaha melakukan tindakan preventif untuk menghindari 
bahaya dan penyakit. Beliau bersabda: 

 

ـــَال  ـــا َف َه ـــُتْم ِفيـْ ـــَأْرٍض َوأَنـْ ـــَع ِب ـــْدُخُلْوَها، َوِإَذا َوَق ـــَال َت ـــَأْرٍض َف ـــُتُم الطـــاُعْوَن ِب ْع ِإَذا مسَِ
َها    )رواه البخاري(َختُْرُجْوا ِمنـْ

 

Artinya: “Apabila kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah, maka 
janganlah kamu memasuki daerah itu. Dan apabila wabah itu sedang berjangkit di 
daerah kamu, maka janganlah kamu keluar dari daerah itu.” (HR. al-Bukhari). 

 
Dalam hadits di atas dijelaskan, jika kita ingin selamat dari suatu penyakit, 

janganlah kita memasuki daerah yang sedang terjangkit penyakit. Sebaliknya jika 
kita berada di daerah yang sedang terjangkit suatu penyakit, janganlah kita keluar 
ke daerah lain, karena kita akan menularkan penyakit di daerah tersebut. Dalam 
hadits lainnya, Nabi Saw. bersabda: “Matikan lampu-lampu di waktu malam sebelum 
kamu tidur, ikatlah pundi-pundi air, dan tutuplah makanan dan minuman.” (HR. al-
Bukhari). Beginilah seharusnya kita bertawakkal. 

Sikap tawakkal juga terkait erat dengan sifat sabar. Kedua sifat ini harus 
selalu bersamaan dalam prakteknya, karena keduanya saling isi-mengisi. Kesabaran 
harus diikuti dengan sikap tawakkal kepada Allah Swt. Sebaliknya bertawakkal 
kepada Allah harus benar-benar disertai kesabaran dalam menunggu keputusan 
Allah.   

Terkait dengan hal di atas, kita harus banyak belajar dari sikap sabar dan 
tawakkal yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul Allah dalam berjuang 
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menegakkan kalimah Allah. Nabi Ayub a.s. diuji dengan berbagai musibah oleh 
Allah Swt., namun berkat kesabarannya dia berhasil melewati semua ujian yang 
dihadapinya. Nabi kita, Muhammad Saw., juga mengajarkan kepada kita bagaimana 
kita harus bersikap sabar dan tawakkal dalam berbagai masalah yang kita hadapi. 
Alhasil, kedua sifat terpuji ini harus kita pegangi dan kita praktekkan dalam 
kehidupan keseharian kita 

 

 
Lalu apa yang harus kalian lakukan? 
 

Dalam rangka bertawakkal, kalian sebagai siswa tidak boleh hanya 
berpangku tangan ketika akan melakukan ujian atau mengerjakan tugas-tugas 
lain. Kalian harus berusaha semaksimal mungkin, misalnya dengan mempelajari 
semua bahan atau materi yang terkait dengan ujian yang akan kalian tempuh. 
Atau kalian melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian sesuai 
dengan yang diminta.  

Kalian tidak bisa mengerjakannya semau kalian. Setelah kalian melakukan 
usaha-usaha yang maksimal seperti itu, barulah kalian bertawakkal, yakni 
menyerahkan keputusan selanjutnya kepada Allah Swt. Kalian tidak bisa 
memastikan bahwa apa yang kalian lakukan pasti mendapatkan nilai baik atau 
maksimal, meskipun usaha kalian sudah maksimal. Kalian harus menyerahkan 
urusan-urusan itu kepada Allah Swt. sambil berdoa agar Allah Swt. memberikan 
keputusan yang terbaik buat kalian.  

Itulah bentuk tawakkal yang harus kalian lakukan ketika kalian mengikuti 
ujian atau mengerjakan tugas-tugas dari guru kalian. Ketika kalian benar-benar 
memperoleh nilai yang baik, kalian harus bersyukur kepada Allah Swt. 
Sebaliknya, jika kalian mendapatkan nilai yang tidak baik, kalian harus 
memperbaiki usaha kalian, mungkin usaha kalian kurang maksimal atau 
mungkin kalian salah strategi, atau mungkin ada hal-hal lain. Bentuk tawakkal 
yang lain tentu saja disesuaikan dengan bentuk-bentuk usaha atau pekerjaan 
kalian yang lain, misalnya berdagang, bertani, dan lain sebagainya. 
 

 
 

3.  Hikmah Tawakkal 

Tawakkal merupakan salah satu sifat dan sikap terpuji yang akan membawa 
berbagai hikmah. Di antara hikmah yang akan didapat oleh seorang Muslim yang 
bertawakkal adalah: 
a. Mendapatkan ketenangan batin dan ketentraman jiwa. 

Orang yang bertawakkal jika telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 
mencapai sesuatu lalu mendapatkan kegagalan, ia tidak akan berputus asa. Ia 
menerimanya sebagai musibah dan ujian dari Allah Swt. yang harus dihadapi 
dengan sabar. Sebaliknya, jika ia berhasil dengan baik, ia bersyukur kepada 
Allah Swt., tidak sombong, dan membanggakan diri, karena ia yakin bahwa 
usahanya tidak akan berhasil jika tidak ada izin Allah Swt. Dengan demikian, 
semua situasi ia hadapi dengan tenang, jika berhasil bersyukur, dan jika gagal 
bersabar. Orang yang tidak tawakkal, jika usahanya gagal bisa membuatnya 
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stres dan putus asa, dan jika usahanya berhasil bisa membuatnya sombong dan 
lupa diri.  

b. Memberikan kepercayaan diri untuk menghadapai masa depan.  
Orang yang bertawakkal akan menghadapi masa depannya dengan segala 
kemungkinannya tanpa rasa cemas dan takut. Ia menghadapinya dengan 
tenang. Yang terpenting baginya adalah berusaha dengan giat. Hasilnya 
diserahkan kepada Allah Swt. Orang yang tidak bertawakkal hatinya selalu 
cemas dan diliputi rasa takut dalam menyongsong masa depannya. Dia 
membayangkan betapa kerasnya persaingan untuk hidup di masa datang 
dengan melihat kejadian yang terjadi sekarang. Krisis ekonomi, politik, dan 
banyaknya bencana yang menimpa membuatnya semakin takut untuk menatap 
masa depannya, sehingga dapat mengakibatkan sakit secara fisik, bahkan sakit 
secara mental. 
 
Dengan memperhatikan hikmah tawakkal seperti di atas, sudah seharusnya 

kalian sebagai generasi muda Muslim selalu bertawakkal kepada Allah Swt. dalam 
berbagai hal yang kalian lakukan. Usaha keras yang disertai dengan tawakkal 
membuat kalian tetap tenang dan membuat iman kalian semakin mantap. Semua 
keputusan ada di tangan Allah, karenanya serahkan keputusan kalian kepada-Nya. 
Allah Swt. berfirman: 

 

  )٣: الطالق( ’َوَمْن يـَتَـوَكْل َعَلى اِهللا فَـُهَو َحْسُبه
 
Artinya: “Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluannya)” (QS. al-Thalaq (65): 3) 
 
 

UJI KOMPETENSI 

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

 

1.  Dari segi bahasa kata zuhud berasal dari bahasa Arab zuhd yang berarti  ... 
 A. Meninggalkan    B. Membenci 
 C. Menyintai dunia    D. Membakar 
 
2.   Esensi zuhud menurut al-Ghazali adalah: 

A. Menghindari kehidupan dunia secara total dan tidak mau lagi berurusan 
dengan dunia. 

B. menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan memalingkan diri daripadanya 
dengan penuh kepatuhan kepada Allah Swt. 

C. Menyintai dunia tetapi tidak sampai berlebihan. 
D. Selalu beribadah kepada Allah Swt. sehingg tidak sempat lagi berurusan 

dengan dunia. 
     
3. Orang yang zuhud (zahid) memandang dunia sebagai ... 



                                                                                        Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 2 SMP 
 

44

A. Sesuatu yang menjijikkan sehingga harus dihindari, karena akan 
mengantarkan manusia ke neraka. 

B. Sesuatu yang mendatangkan kenikmatan sehingga harus diraihnya. 
C. Sesuatu yang mesti ada dan merupakan milik Allah yang harus 

dimanfaatkan untuk ibadah. 
D. Sesuatu yang mesti ada tetapi tidak perlu dihiraukan sama sekali karena 

akan menghalanginya untuk beribadah. 
 
4.  Menyerahkan urusan kepada Allah Swt. setelah didahului dengan berusaha 

disebut … 
A. Sabar                                                  B. Ikhtiar 
C. Istighfar                                                D. Tawakkal 

 
5. Di antara manfaat sabar dan tawakkal seperti yang ditegaskan oleh al-Quran 

adalah: 
A. Dijanjikan tempat yang baik di dunia    
B. Diberi rizki yang sebanyak-banyaknya 
C. Dihormati oleh banyak orang               
D. Dijamin usahanya pasti berhasil 

 
 
B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Kata zuhud berasal dari akar kata (kata kerja) ... 
2. Merasa cukup dengan apa yang ada merupakan ... zuhud. 
3. Orang yang jiwanya tidak cenderung dan tidak berpaling dari dunia merupakan 

tingkatan zuhud yang ... 
4. Ingin sukses dalam bekerja hanya dengan mengandalkan doa kepada Allah Swt. 

merupakan bentuk tawakkal yang ... 
5. Orang yang sudah dapat berperilaku zuhud biasa disebut ... 
 
 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Jelaskan apa yang disebut zuhud dan jelaskan pula tingkatan-tingkatan zuhud! 
2. Mengapa manusia harus bertawakkal kepada Allah Swt.? 
3. Tunjukkan satu kasus yang kalian amati yang menunjukkan adanya sikap 

tawakkal! 
4. Sebutkan beberapa contoh dari tindakan kalian yang menunjukkan sikap zuhud! 
5. Tunjukkan salah satu ayat al-Quran yang menunjukkan sikap bertawakkal! 
 
 
D.  Tugas individu dan kelompok! 

1. Untuk tugas individu, carilah dalil naqli dalam al-Quran maupun hadits yang 
menunjukkan perintah untuk bersikap zuhud dan bertawakkal! 

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-temanmu tentang fungsi 
atau manfaat bersikap zuhud dan bertawakkal! 
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C.  Menghindari Sifat Egois dan Pemarah 
 

Perlu diperhatikan: 

Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita sangat sulit menghindari 
sifat-sifat jelek seperti egois dan pemarah. Kedua sifat ini, yang merupakan 
bagian dari akhlak tercela, selalu ada dalam diri kita dan terkadang tiba-tiba 
muncul ke permukaan tanpa kontrol kita. Dalam pergaulan sehari-hari tanpa 
terasa sifat egois kita tiba-tiba nampak ketika kita berhadapan dengan teman-
teman kita. Tanpa terasa kita menonjolkan diri kita yang tanpa kita sadari 
membuat teman-teman kita tidak berkenan. Begitu juga sifat pemarah akan 
selalu muncul ketika kita dihadapkan pada masalah-masalah yang 
memancing amarah kita. Jika kita tidak hati-hati sifat pemarah ini akan selalu 
muncul dan akan dapat merendahkan martabat kita. Karena kedua sifat ini 
sangat berbahaya bagi kita, terutama dalam pergaulan dengan sesama teman 
kita, maka kita harus mewaspadainya, sehingga kita benar-benar dapat 
terhindari dari bahaya yang mungkin timbul akibat kita terjangkit kedua sifat 
tercela tersebut. Di sinilah arti pentingnya kita mengkaji kedua sifat ini. 
 

 

Ada dua sifat tercela yang akan diuraikan pada bagian ini, yaitu sifat egois 
dan sifat pemarah. Kedua sifat ini akan diuraikan satu persatu mulai dari 
pengertiannya, dalil-dalil yang terkait dengannya, bahaya-bahaya yang mungkin 
timbul akibat sifat-sifat tersebut, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. 
 
1. Sifat egois 

a. Pengertian egois 

Dari segi bahasa kata egois berasal dari kata ‘ego’ yang berarti aku atau 
diri pribadi. Kata egois sebenarnya menunjuk kepada orang yang selalu 
mementingkan diri sendiri. Namun bisa juga kata egois diartikan sama dengan 
egoistis, yakni bersifat mementingkan diri sendiri. Periaku yang didasarkan atas 
dorongan untuk keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain 
disebut egoisme. Sifat egois ini merupakan perwujudan dari sikap individualistis. 
Orang yang egois tidak mau berpikir universal, tetapi sebaliknya dia berpikir 
sempit, sehingga apa yang dilakukannya hanya tertuju untuk kepentingan 
dirinya, tanpa harus berpikir untuk orang lain. Orang yang egois tidak pernah 
berpikir apa akibat yang dilakukannya bagi orang lain, karena yang paling 
penting adalah apa yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya. 

Sifat egois ini merupakan sifat tercela yang sangat berbahaya, baik bagi 
dirinya maupun bagi orang lain. Orang yang egois akan dikucilkan dalam 
pergaulan sehari-hari. Sebagai manusia yang memiliki sifat sosial (hidup 
bersama-sama), sifat egois merupakan sifat yang bertentangan dengan jatidiri 
manusia. Karena itu, seseorang yang egois sebenarnya mengingkari kodratnya 
sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita 
tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Segala kebutuhan kita sehari-hari 
hampir tidak pernah lepas dari bantuan orang lain. Karena begitu besarnya 



                                                                                        Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 2 SMP 
 

46

ketergantungan kita kepada orang lain, maka kita dilarang berbuat sesuatu 
hanya mementingkan diri sendiri, padahal kita sendiri sangat membutuhkan 
bantuan orang lain. 

Seorang Muslim sejati harus lebih mengutamakan orang lain dari pada 
dirinya sendiri. Sifat mengutamakan orang lain ini merupakan karakteristik 
dasar seorang Muslim sejati, yang membedakan dirinya dengan orang lain. Kaum 
Anshar merupakan generasi Islam pertama yang menunjukkan sifat ini, terutama 
kepada saudara mereka dari kaum Muhajirin. Gambaran sikap mementingkan 
orang lain yang dilakukan kaum Anshar ini disebutkan dalam al-Quran: 
 

ـْبِلِهْم ُيِحبـوَن َمـْن َهـاَجَر ِإلَـْيِهْم َوَال َيِجـُدوَن ِفـي ُصـُدورِ  يَمـاَن ِمـْن قـَ اَر َواْإلِ ُءوا الـدِذيَن تـَبَــوـاۤ َوالُأوتُـوا    ِهْم َحاَجـًة ِمم
  ).٩: احلشر(ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشح نـَْفِسِه فَُأولَۤ  َويـُْؤثُِروَن َعَلىۤ 
 

Artinya: “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman 
(Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang-orang 
yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati 
mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin), dan 
mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun 
mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari 
kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. al-Hasyr (59): 
9). 

 
b.  Bahaya egois dalam kehidupan  

Sifat egois adalah sifat yang sangat dibenci Nabi, sebaliknya sikap 
mementingkan orang lain sangat dicintai Nabi, terutama di saat-saat krisis 
seperti masa kekeringan dan kelaparan. Dalam salah satu haditsnya, Nabi 
bersabda: “Ketika sejumlah orang terbunuh dalam peperangan, dan mereka tidak 
memiliki cukup makanan bagi anak-anak mereka, anggota suku Asy’ari 
mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu bungkusan dan 
membagikannya secara sama. Mereka adalah milikku dan aku milik mereka.” (HR. 
al-Bukhari dan Muslim). 

Sifat egois adalah sifat tercela yang bertentangan dengan sifat-sifat terpuji. 
Karena itu, jika kita memiliki sifat egois ini, maka akan berbahaya bagi kita 
dalam menempuh kehidupan sehari-hari. Di antara bahaya yang timbul adalah: 
1) Sifat egois akan merusak persaudaraan di antara umat Islam, karena sifat ini 

dapat menghalangi seseorang mencintai teman-teman dan saudaranya 
sesama Muslim, dan sebaliknya juga akan menghalangi orang lain 
mencintainya. Islam sangat menganjurkan kepada kita agar mencintai 
sesamanya, khususnya yang seiman dan seagama, karena dalam pandangan 
Islam semua umat Islam bersaudara dan harus dibina dengan menjalin 
persaudaraan yang baik. Allah berfirman: 
 

 ).١٠: احلجرات(ِإنَما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.” (QS. al-
Hujurat (49): 10). 
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2) Sifat egois juga merusak sifat kedermawanan seseorang. Orang yang egois 
merasa apa yang dimiliki adalah miliknya sendiri yang dihasilkan atas 
usahanya sendiri. Dia tidak sadar bahwa apa yang dimilikinya ada hak orang 
lain yang harus diberikan kepadanya, misalnya dengan zakat, infak, dan 
shadaqah. Allah berfirman: 

 

 ).١٩: الذاريات(ِئِل َواْلَمْحُروِم ِهْم َحق ِللساۤ َأْمَوالِ  َوِفيۤ 

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.” (QS. adz-Dzariyat 
(51): 19). 
 

3) Sifat egois menyebabkan kita akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat. 
Orang yang egois merasa menang sendiri dan tidak mau menghargai pendapat 
orang lain. Dia juga tidak mau melihat orang lain memperhatikan dirinya, 
sebagaimana dia juga tidak mau perduli dengan urusan orang lain. Orang yang 
egois pada akhirnya akan dibenci orang-orang di sekitarnya, sehingga dia 
mendapatkan musibah atau kesusahan, dia akan menderita, karena orang lain 
tidak akan peduli kepadanya. 

4) Sifat egois akan mendorong seseorang berebut keuntungan dan kekayaan 
sehingga menimbulkan pertentangan dan permusuhan, menuntut dan 
mengambil apa yang bukan haknya, mengingkari hak orang lain pada dirinya, 
memakan harta orang lain dengan cara yang batal, dan mengambilnya dengan 
segala macam cara. 

 
c. Cara menghindari sifat egois 

Karena sifat egois ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita, maka sifat ini 
harus kita buang sejauh-jauhnya. Cara menghindari sifat egois ini di antara 
adalah dengan memperbaiki iman dan takwa kita, yakni dengan kembali 
memperhatikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Iman dapat 
menciptakan kedamaian dan ketentraman di tengah-tengah perjuangan hidup 
yang terkadang banyak permusuhan dan pertentangan. Dengan memperbaiki 
dan meningkatkan ketakwaan kita, berarti kita akan berusaha melaksanakan 
perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena sifat egois 
termasuk sifat tercela yang harus dihindari, maka kita berusaha keras untuk 
menghindarinya. Adapun yang harus kita lakukan agar terhindar dari sifat egois 
ini adalah: 
1) Memperbanyak amalan-amalan yang shalih (terpuji), baik dalam beribadah 
(berhubungan dengan Allah) maupun dalam bermuamalah (berhubungan 
dengan sesama manusia). 

2) Menjalin persaudaraan sesama Muslim, di mulai dari lingkup keluarganya 
sendiri, tetangganya, dan masyarakat Muslim pada umumnya. 

3) Memperbanyak zakat, infak, dan shadaqah, sehingga benih-benih egoisme 
akan terhapus dari kehidupan kita. 

4) Membiasakan sifat dermawan dalam diri kita akan dapat membuang jauh-jauh 
sifat egois ini. 
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MUTIARA KISAH 

Nabi Saw bercerita di hadapan para shahabat tentang dua orang beriman yang dapat 
diteladani dalam hal kejujuran dan menghindari sifat egois: 
”Dikisahkan, ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah. Orang yang membeli  tanah 
itu kemudian menemukan sebuah pura yang berisi emas, lalu katanya kepada yang 
menjual tanah: “Ambillah emas engkau ini, karena saya hanya membeli tanah dan 
tidak membeli emasnya!” Si penjual tanah menjawab: “Aku menjual tanah dan apa 
yang ada di dalamnya.” Keduanya lalu meminta putusan kepada seorang hakim. Oleh 
hakim ini ditanyakan kepada keduanya, adakah masing-masing mempunyai anak? 
Yang seorang menjawab: “Dia mempunyai seorang anak laki-laki.” Jawab yang seorang 
lagi: “Dia mempunyai seorang anak perempuan.” Hakim kemudian memutuskan: 
“Kawinkanlah kedua anak itu dan pergunakan emas itu untuk perbelanjaannya!” 
Keduanya menerima putusan hakim itu dengan senang hati.” 
 

 
 
2. Sifat pemarah 

a. Pengertian pemarah 

Kata pemarah berasal dari kata dasar ‘marah’ yang mendapat awalan ‘pe’.  
Dari segi bahasa marah berarti sangat tidak senang (karena dihina, diperlakukan 
tidak sepantasnya, dan sebagainya). Awalan ‘pe’ pada kata pemarah 
menunjukkan pelakunya, sehingga pemarah dapat diartikan orang yang mudah 
(lekas) marah. Marah sering juga disebut dengan amarah. Kedua istilah ini 
memiliki makna yang sama. 

Marah atau amarah diibaratkan sebagai nyala api dari neraka yang 
menjilat ke relung hati. Orang yang tidak mampu menahan amarahnya identik 
dengan orang yang telah menggeser perilakunya pada perangai syetan yang 
memang diciptakan dari api. Karena itu, kemampuan mengendalikan nafsu 
amarah dipandang penting dalam agama Islam. 

Dalam beberapa haditsnya, Nabi menjelaskan sifat amarah ini. Nabi 
bersabda: 
 

 ).البخارى ومسلم(ُك نـَْفَسُه ِعْنَد ْالَغَضِب ِإنَما الشِدْيُد الِذْى يَْملِ , لَْيَس الشِدْيُد بِالصْرَعةِ 

Artinya: “Bukanlah orang yang kuat itu karena kemampuannya bergulat, tetapi 
orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika 
marah.” (HR al-Bukhari dan Muslim). 

 
b. Bahaya pemarah dalam kehidupan 

Marah merupakan sifat tercela yang harus dijauhi. Seorang pemarah tidak 
akan pernah memperoleh kedamaian dalam hidupnya. Setiap saat dia akan 
selalu berada dalam pengaruh syetan yang selalu mengajak untuk berbuat yang 
menyimpang dari aturan agama. Karena itulah maka sifat amarah ini akan dapat 
merusak iman seseorang. Nabi mengibaratkan rusaknya iman akibat amarah ini 
seperti rusaknya madu yang manis karena buah yang pahit. Nabi juga 
menjelaskan bahwa orang yang selalu marah (pemarah) berada di tepi neraka 
jahannam, yang sewaktu-waktu akan jatuh ke dalamnya. 
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Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya: “Wahai 
Rasulullah, siksa apa yang terberat?” Beliau menjawab: “Amarah Allah.” Laki-laki 
itu berkata: “Lalu apa yang dapat menyelamatkanku darinya?” Beliau bersabda: 
“Jangan marah.” Ketika Nabi diminta untuk untuk memerintahkan seseorang 
dengan perbuatan yang sedikit tetapi sangat bermakna, Nabi bersabda: “Kamu 
jangan marah!” Nabi mengulangi kata-kata ini beberapa kali. 

   

 
 
 

Gambar orang yang marah dan bahayanya 
atau gambar bekas-bekas yang diakibatkan orang yang marah 

 
 
 

 

c.  Cara menghindari sifat pemarah 

Hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindarkan diri kita dari sifat 
amarah di antaranya adalah: 
1)  Menahan amarah secara bertahap (sedikit demi sedikit) dengan latihan secara 
intensif. Menghindarkan diri dari sifat ini secara total dalam waktu yang 
singkat merupakan sesuatu yang hampir mustahil. Dengan kata lain, tidak 
mungkin kita akan membuang sifat amarah ini dengan cepat. Sifat amarah 
memang tidak harus kita buang seluruhnya, sebab suatu ketika sifat ini akan 
kita perlukan, misalnya untuk berhadapan dengan musuh-musuh kita (orang-
orang kafir), untuk mencegah kemungkaran, dan untuk melakukan kebaikan 
yang memang membutuhkan amarah. Yang paling penting sebenarnya adalah 
kita harus dapat mengendalikan sifat amarah yang ada pada diri kita sehingga 
berada di bawah kendali akal sehat kita. 

2)  Menahan amarah ketika mencapai puncaknya dengan cara berdiam diri. Hal 
ini dapat ditempuh dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu, kita dapat 
mengetahui sepenuhnya bahwa tiada sesuatu pun yang menyebabkan 
seseorang marah, kecuali bahwa orang tersebut mengingkari kehendak Allah, 
bukan kehendak dirinya. Mengingkari takdir Allah merupakan pangkal dari 
kebodohan.  
Secara amaliah (dalam bentuk perilaku), ada beberapa hal yang harus 
dilakukan agar kita terhindar dari sifat amarah, yakni:  
a) Dengan memperbanyak membaca ta’awwudz (bacaan: A’udzu billahi 

minasy syaithanirrajim), karena amarah ini sebenarnya berasal dari syetan.  
b) Bila amarah ini belum hilang, maka sebaiknya duduk, jika kita sedang 

berdiri, dan jika kita dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. 
c) Jika amarah juga belum hilang, maka kita dapat berwudlu lalu melakukan 

shalat atau membaca al-Quran. Nabi bersabda: “Sesungguhnya syetan itu 
terbuat dari api, dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu, maka 
berwudlulah kamu bila marah.” 
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MUTIARA HIKMAH 

Nabi bersabda: “Ketahuilah, marah itu adalah bara di hati manusia. Tidakkah kalian 
menyaksikan matanya yang memerah dan nafsunya bergemuruh ketika marah? Maka 
barang siapa mendapatkannya (marah), hendaklah menghempaskan pipinya ke tanah 
(berbaring).” 
 
Nabi juga bersabda: “Tiada penahanan yang lebih dicintai Allah Swt. dibanding 
menahan amarah yang didiamkan dalam diri hamba, dan seorang hamba tidak 
menahan amarahnya, kecuali Allah akan memenuhi lubuknya dengan iman.” 
 

 
 
 

PELATIHAN 
 
A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 

huruf a, b, c, atau d! 

1. Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang selalu mementingkan diri sendiri disebut 
... 
a. egois     b. sombong 
c. bakhil     d. iri hati 

2. Di antara bahaya dari sifat egois adalah ... 
a. merusak sifat kedermawanan seseorang 
b. mempercepat kumpulnya harta seseorang 
c. cinta kepada harta secara berlebihan 
d. menjauhkan manusia dari ibadah kepada Allah 

3. Suatu sifat tercela yang diibaratkan dengan nyala api adalah ... 
a. sifat egois    b. sifat sombong 
c. sifat marah    d. sifat iri dan dengki 

4. Di antara cara yang dapat dilakukan untuk meredakan kemarahan adalah ... 
a. tidur     b. berwudlu 
c. berdiskusi    c. berjabat tangan 

5. Di antara cara untuk menghindari sifat egois adalah ... 
a. selalu membaca al-Quran setiap hari 
b. berbaur dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 
c. memperbanyak zakat, infak, dan shadaqah 
d. memahami perasaan orang lain 
  

B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Sifat egois termasuk ke dalam sifat ... 
2. Sifat egois merupakan perwujudan dari sikap ... 
3. Akibat dari sifat egois, seseorang akan ... dari pergaulan masyarakat. 
4. Menurut hadits Nabi, orang yang kuat adalah orang yang dapat ... nafsunya 
ketika marah. 

5. Sifat pemarah oleh Nabi diibaratkan dengan ... 
 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 
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1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat egois! 
2. Mengapa sifat egois termasuk sifat tercela? 
3. Sebutkan beberapa akibat buruk dari sifat egois! 
4. Tunjukkan satu hadits yang menunjukkan kejelekan sifat pemarah! 
5. Kapan kita boleh marah? 
 
D.  Proyek! 
 

Diskusikan bersama teman-temanmu tentang bahaya dari sifat egois dan 
pemarah dalam kehidupan sehari-hari, dan buatlah laporannya! 
 


