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BAB IV 

PERILAK TERPUJI 

Standar 
Kompetensi 

(Akhlak) 
Kompetensi Dasar Indiikator 

4. Membiasa 
kan Perilaku 
Terpuji 

4.1  Menjelaskan 
pengertian tawadlu, 
taat, qana’ah, dan 
sabar. 

1. Menjelaskan pengertian tawadlu, taat, qana’ah, dan 
sabar 

2. Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang 
tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar 

3. Menjelaskan fungsi tawadhu, ta’at, qana’ah dan sabar  
4.2  Menampilkan 

contoh-contoh 
perilaku tawadlu, taat, 
qana’ah, dan sabar. 

4. Menyebutkan contoh-contoh perilaku tawadhu, ta’at, 
qana’ah dan sabar dalam kehidupan 

5. Menunjukkan sikap senang berperilaku tawadhu, ta’at, 
qana’ah dan sabar dalam kehidupan 
 

4.3 Membiasakan 
perilaku tawadlu, taat, 
qana’ah, dan sabar. 

6. Membiasakan diri berperilaku tawadhu, ta’at, qana’ah 
dan sabar dalam kehidupan 

7. Merasakan manfaat berperilaku tawadhu, ta’at, 
qana’ah dan sabar dalam kehidupan 
 

 
Iman seseorang dapat dibuktikan dengan beribadah kepada Allah SWT dan melakukan 

perbuatanperbuatan (amal) saleh kepada sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan 
seseorang tidak hanya tercermin dalam ibadahnya namun juga dalam perilaku sehari-hari. Perilaku 
seorang mukmin dalam kehidupan sehari-hari telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. yaitu berupa 
akhlakakhlak mulia (akhlaqul karirnah). 

Rasulullah SAW merupakan teladan bagi seluruh umatnya. Segala perilaku Rasulullah SAW, baik 
perkataan, perbuatan maupun kepribadiannya merupakan contoh yang baik untuk ditiru. Di antara perilaku 
Rasulullah yang patut untuk ditiru adalah tawaddu', taat, qana'ah, dan sabar. 

 
A. TAWADHU’ 

1. Pengertian Tawadu’ 
Tawadu' artinya rendah hati, tidak sombong, dan menghargai orang lain. Tawadu’ adalah 

lawan kata dari takabur (sombong)  
Orang yang tawadhu’ senantiasa menempatkan dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. 

Dengan demikian orang yang tawadhu mau menerima kebenaran, apapun bentuknya dan dari 
siapapun asalnya. Ketika melakukan suatu kesalahan dan diingatkan, maka orang yang tawadhu 
segera mengakuinya serta berterima kasih kepada orang yang mengingatkan. Mengapa demikian? 
Karena orang yag tawadhu menyadari bahwa sebagai makhluk dirinya tentu masih mempunyai 
kekurangan, dan hanya Allah SWT yang sempurna. 

Allah SWT sangat menyukai orang yang memiliki akhlak tawaddu' dan sangat membenci 
orang yang sombong atau takabbur. Firman Allah SWT dalam Alquran: 

                                

  

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 mengandung) keselamatan. (QS. Al Furqan [25]:63) 
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Artinya:Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah 
kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan[1182] dan 
lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. QS. Luqman [31]: 
18-19: 

 
2.  Contoh Perilaku Tawadhu’ 

 Ada seorang konglomerat (orang kaya) yang tidak sombong dengan kekayaannya. Ia selalu 
mengeluarkan zakat dan sedekah kepada fakir miskin. Baginya, di dunia ini tidak ada orang yang 
kaya karena kekayaan hanyalah milik Allah SWT. Harta yang dimilikinya tidak lain hanyalah 
titipan Allah SWT yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang tidak senang 
denganorang yang memiliki sifat ini? 
 

3. Membiasakan Perilaku Tawadhu’ 
Pembiasaan sikap tawadhu’ dapat dilakukan dengan cara sbb: 

a.   Mengenal Allah. 
Dengan mengenal Allah beserta sifat-sifatnya, maka akan muncul kesadaran bahwa manusia 
adalah makhluk yang sangat lemah dan kecil. Begitu kuasa, kaya, dan besamya Allah. Oleh 
karena itu tidaklah pantas bagi manusia untuk menyombongkan diri. 
Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatu pun, clan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan Kati, agar kamu 
bersyukur. (QS. An Nahl : 78) 
 

b.   Mengenal kekurangan diri 
Seseorang dapat terjebak pada kesombongan bila ia tidak menyadari kekurangan yang ada 
pada dirinya. Boleh jadi seseorang mengira bahwa dirinya telah banyak melakukan kebaikan. 
padahal ia justru melakukan kerusakan dan aniaya. Oleh karena itu setiap muslim harus selalu 
melakukan introspeksi diri sebelum melakukan, saat melakukan, dan sesudah melakukan 
sesuatu. Hal itu dilakukan setiap muslim agar sadar akan kekurangan dirinya sejak dini, 
sehingga ia akan bersikap tawaddu' dan tidak sombong kepada orang lain. 
 

c. Merenungkan nikmat Allah 
Semua manusia pada hakekatnya diciptakan sama. la berasal dari bahan yang sama dan 

keturunan yang satu. yaitu Adam dan Hawa. Tidak ada kelebihan antara satu dengan yang 
lainnya dihadapan Allah SW I' kecuali derajat ketakwaannya. 

Banyak di antara manusia yang tidak menyadari nikmat yang dianugerahkan Allah 
kepada hamba-Nya adalah ujian untuk mengetahui siapa yang bersyukur dan siapa yang 
kufur, sehingga mereka membanggakan dan menyombongkan nikmat yang Allah berikan 
kepadanya.  
 

d.  Membiasakan diri untuk selalu menghargai orang lain. 
e.   Membiasakan bersikap tenang, wajar, santun dalam menghadapi berbagai masalah.  
 
 

B.  TAAT 

1. Pengertian Taat. 
Taat sering disamakan artinya dengan  tunduk, setia dan patuh. Yang dimaksud dengan taat 

adalah tunduk dan patuh terhadap perintah atau larangan seseorang atau peraturan yang berlaku. 
Sikap taat kepada Allah disebut dengan takwa.  
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Sifat taat dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan ini sangat diperlukan 
dalam kehidupan beragama, dalam keluarga, bermasayarakat, maupun bernegara. Sifat taat dalam 
menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan ini sangat diperlukan dalam kehidupan 
beragama, dalam keluarga, bermasayarakat, maupun bernegara. 
Dalam beragama seseorang diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dan rasul-Nya, dengan 
melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Orang yang taat akan tetap melaksanakan 
shalat dalam keadaan sesibuk apapun, orang yang taat juga tetap menjalankan puasa walaupun 
merasaklan lapar dan dahaga. 
Mentaati peraturan termasuk akhlak terpuji dan hukumnya wajib, perhatikan firman Allah berikut:  

                                   

                          

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 Quran) 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-Nisaa: 59) 
 
 Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa yang wajib kita taati pertama kali adalah Allah dan rasul-
Nya. Kewajiban taat kepada selain Allah dan rasul, hanya diperbolehkan jika tidak bertentangan denga 
ajaran agama. Karena itu kita wajib mentaati pemerintah (Ulul amri), pemimpin, orang ta,guru, dan 
orang lain, selagi apa yang diperintahkan tidak bertentangan dengan ajaran agama. 
    
2. Contoh perilaku Taat.  

a. Di dalam berkeluarga maka seluruh anggota keluarga harus taat kepada tatanan keluarga, 
suami bertanggung jawab menafkahi dan menyayangi anak istrinya; Istri taat kepada suami dan 
menjaga harta serta mendidik anak-anaknya dengan baik; anak taat dan patuh kepada kedua 
orang tuanya. 

b. Dalam kehidupan bermasayarakat adalah dengan mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban 
di lingkungan masyarakat. Jika seluruh anggota masyarakat menerapkan sifat taat 
makaakantercipta lingkungan yang aman, tenteram dan damai. Suasana semacam ini akan 
membuat seluruh anggota masyarakat merasakannya. 

 
c. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara harus  taat kepada pemerintah 

dan aturan-aturan yang berlaku. 
 
Dengan demikian tujuan utama Allah SWT memerintahkan kita agar menjadi orang yang taat adalah 
agar tercipta keidupan di dunia yang tenteram, damai, aman, dan membahagiakan. Sebaliknya jika saja 
seluruh manusia tidak memiliiki sifat taat, maka akan terjadi ketidakteraturan dan kerusakan. 
 

C. QANAAH 

1. Pengertian Qanaah 
Qanaah menurut arti bahasa adalah merasa cukup. Yang dimaksud dengan Qonaah adalah 

rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak 
puas dan merasa kurang yang berlebihan.  

Qana’ah bukan berarti hidup bermalas-malasan, tidak mau berusaha sebaik-baiknya untuk 
meningkatkan kesejahteraan hidup. Justru orang yang Qana’ah itu selalu giat bekerja dan 
berusaha, namun apabila hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia akan tetap rela hati 
menerima hasil tersebut dengan rasa syukur kepada Allah SWT. Sikap yang demikian itu akan 
mendatangkan rasa tentram dalam hidup dan menjauhkan diri dari sifat serakah dan tamak. Nabi 
Muhammad SAW Bersabda :  
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.   Lawan kata dari qanaah ini adalah tamak. Orang yang tamak adalah orang yang selalu merasa 
kurang, kurang, dan terus merasa kurang, walaupun dia sudah mendapatkan karunia dan rizki 
berlimpah. Tidak sedikit orang yang secara materi melimpah, tetapi tetap merasa miskin, tamak, 
serakah, dan rakus. 

Orang yang qana’ah akan senantiasa merasa tenteram dan merasa berkecukupan terhadap 
apa yang dimilikinya selama ini. Karena meyakini bahwa pada hakikatnya kekayaan ataupun 
kemiskinan tidak diukur dari banyak dan sedikitnya harta. Akan tetapi, terletak kepada kelapangan 
hatinya untuk menerima dan mensyukuri segala karunia yang diberikan Allah SWT. 
Hadis Rasulullah saw. 

 
artinya : “Dari Abdillah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Sungguh beruntung 
orang yang beragama Islam dan dicukupkan rizqinya, kemudian merasa cukup dengan apayang 
diberikan Allah kepadanya.”     (HR. Muslim) 

 
2. Ciri-ciri perilaku Qanaah 

Sifat Qonaah memiliki banyak ciri, diantaranya: 
a. Menerima apa adanya dengan ikhlas. 
b. Memohon kepada Allah dengan ikhlas. 
c. Menerima dengan sabar ketentuan dari Allah 
d. Setelah berusaha dan hasilnya belum memuaskan, selalu bertawakkal kepada Allah. 

   
3. Manfaat Qonaah dalam kehidupan pribadi 

a. Jiwa akan tetap tenteram. 
b. Terhindar dari Sifat tamak dan dengki. 
c. Menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan. 
d. Terhindar dari kekhawatiran dan keresahan. 
e. Selal puas terhadap nikmat yang Allah berikan. 
f. Saar atas segala cobaan dari Allah. 

 
4. Membiasakan perialaku Qanaah dalam kehidupan sehari-hari. 

 
 

D.  SABAR 

1. Pengertian Sabar 
Sabar berarti tidak mudah putus asa, tahan uji, kuat menderita, terus  berusaha, dan senantiasa 

bersikap tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi. 
  Orang yang sabar apabila berikhtiar mengalami kegagalan atau belum berhasil, tidak mengeluh 
dan tidak putus asa. Kegagalan akan dihadapi dengan berbaik sangka kepada Allah bahwa 
kegagalan itu ada hikmahnya. Demikian pula apabila mengalami musibah sakit, kematian anggota 
keluarga atau bencana alam, disikapi dengan sabar dan tawakal kepada Allah SWT, bahwa semua 
itu adalah cobaan imannya. Firman Allah SWT: 
Firman Allah: 
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artinya: “... dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, 
mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. “ 
(QS. Al Baqarah: 177 
 
 
2.  Macam-Macam Sabar  

a. Sabar dalam menjalankan semua perintah Allah SWT. Misalnya shalat, puasa, zakat, haji, 
menuntut ilrnu, tawaciuk, qanaah, sabar, dan sebagainya. 

 
b. Sabar dalam meninggalkan semua larangan Allah SWT. Misalnya: meninggalkan minuman 

keras, berjudi, menjauhi marah, dan sebagainya. 
 
c. Sabar ketika menghadapi musibah atau cobaan yang menimpanya. Misalnya kehilangan 

harta, dikurangi rezekinya, terkena banjir, bencana alam, dan sebagainya. 
 
Orang yang sabar akan mendapat belas kasih Allah SWT, mendapat keberkatan yang sempurna 
mendapat rahmat dan Allah dan tergolong orang yang mendapat petunjuk. 

 

                          

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS.Al-Baqarah:153) 
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