
BAB VI 

ZUHUD DAN TAWAKKAL 
Standar Kompetensi 
(Akhlak) 

: 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. 
 

Tujuan Pembelajaran : 1. Menjelaskan pengertian Zuhud dan menyebutkan dalilnya. 
2. Menjelaskan pengertian Tawakal dan menyebutkan dalilnya. 
3. Menunjukkan contoh contoh perilaku Zuhud  
4. Menunjukkan contoh contoh perilaku Tawakal . 
5. Membiasakan perilaku Zuhud dan tawakal dalam lingkungan keluarga . 
6. Membiasakan perilaku Zuhud dan tawakal dalam lingkungan sekolah. 
7. Membiasakan perilaku Zuhud dan tawakal dalam lingkungan masyarakat 

 

A. ZUHUD 
a.   Pengertian Zuhud 

Zuhud ialah suatu sikap hidup dimana seseorang tidak terlalu mementingkan dunia atau harta 
kekayaan, karena harta kekayaan dunia ini hanya merupakan sarana atau alat untuk mencapai 
tujuan kehidupan akhirat. 

  Pengertian lain yang dimaksud Zuhud adalah tidak merasa bangga terhadap kemewahan dunia 
yang dimiliki dan tidak merasa sedih ketika kehilangan harta.  

 Kebalikan dari zuhud adalah hubbuddun-ya  )   باحينالد  ) artinya cinta dunia. Sebagaimana
 dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Humazah sebagai orang yang senang 
mencela dan mengumpulkan harta. Dia terus menerus mengumpumpulkan harta untuk 
ditumpuk tanpa mau menginfakkannya di jalan Allah, dia menjadi orang kikir dan tidak mau 
membantu orang lain.   

 
b. Dalil naqli tentang Zuhud 

Firman Allah: 

                          

 
Artinya: Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang 
yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun (QS.AnNisa’:77) 
 

                              

     

 
.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: 64) 
  

Zuhud merupakan pancaran keimanan seseorang, semakin kuat keimanan sesorang akan semakin kuat 
kecendrungan zuhudnya. Karena mereka meyakini bahwa kehidupan ini sifatnya sementara, akhirat 
adalah kehidupan abadi. 
 



c. Contoh Prilaku Zuhud/ Ciri-ciri orang zuhud 
1. Selalu mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Swt meskipun sedikit. 
2. Selalu merasa cukup meskipun harta yang dimiliki sekedar untuk memenuhi kebutuhan premer saja. 
3. Apabila memiliki banyak harta, maka ia tidak memikirkan harta tersebut kecuali digunakan sebagai 

penunjang kesempurnaan ibadah kepada Allah. 
4. Hidup dengan berpenampilan sederhana, baik dari segi tempat tinggal, pakaian, ataupun pakaian. 
5. Lebih mengutamakan cintanya kepada Allah Swt dibandingkan perasaan cintanya kepada dunia. 
6. Tidak terlalu senang ketika memiliki sesuatu dan tidak bersedih ketika kehilangannya. 

Allah berfirman: 

                        

 
Artinya: supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan 
terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. (QS.Al-Hadid:23)  

 
Orang yang bersikap zuhud tidak boleh meninggalkan kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat. Islam 
menganjurkan adanya keseimbangan hidup untuk di dunia dan bekal di akhirat kelak. Zuhud dengan sikap 
meninggalkan dunia secara berlebihan sama tercelanya dengan mereka yang mengejar kehidupan di dunia 
tanpa memperdulikan  urusan akhirat. 

 
d. Membiasakan Diri Berprilaku Zuhud 
  

Uji Pemahaman Kompetensi 

1. Menjelaskan pengertian Zuhud dan menyebutkan dalilnya. 
2. Menunjukkan contoh contoh perilaku Zuhud  
3. Membiasakan perilaku Zuhud dalam lingkungan keluarga. 

 
 

B. TAWAKAL 
a. Pengertian Tawakkal 
      Kata Tawakkal berasal dari kata bahasa arab       َكَلو     yang artinya menyerahkan, mempercayakan, 
atau mewakilkan urusan kepada orang.  Sedangkan menurut istilah, pengertian  Tawakkal adalah 
penyerahan segala perkara, ikhitiar dan usaha yang telah dilakukan kepada Allah serta berserah diri 
sepenuhnya kepada-Nya untuk mendapatkan manfaat atau menolak yang mudarat.   

Menurut Imam Gazali pengertian tawakal adalah menyandarkan diri kepada Allah dalam menghadapi 
setiap kepentingan. Bersandar kepada Allah waktu menghadapi kesukaran dan teguh hati ketika ditimpa 
bencana, serta menerima dengan hati yang tenang. 
       Dengan demikian, tawakkal kepada Allah bukan berarti penyerahan diri  secara mutlaq kepada Allah, 
melaikan penyerahan diri yang harus didahului dengan ikhtiar secara maksimal. 
 
 

b. Dalil naqli perintah Tawakkal kepada Allah  
      Semua perintah dalam bertawakkal, biasanya selalu didahului oleh perintah melakukan sesuatu.  
Firman Allah SWT. 

                      

Artinya: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya (QS. Ali Imran: 159) 
 
 
  



c. Contoh Prilaku Tawakkal/ Ciri-ciri orang yang tawakal 
Orang yang bertawakkal kepada Swt akan berprilaku antara lain : 
1. Selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dan bersabar jika belum atau tidak tercapai apa yang 

diinginkannya. 
2. Tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah. 
3. Tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar untuk mencapai sesuatu. 
4. Menyerahkan dirinya atas semua keptusan kepada Allah Swt setelah melakukan usaha dan ikhtiar 

secara sempurna. 
5. Menerima segala ketentuan Allah dengan rido terhadap diri dan keadaannya. 
6. Berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. 

 
d. Membiasakan Diri Berprilaku Tawakkal 

Orang yang bertawakal harus membiasakan melakukan 4 hal sbb: 
1. Berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberi manfaat kepadanya. 
2. Berusaha menjadikan sesuatu yang dimilikinya selalu bermanfaat. 
3. Berusaha menolak dan menghindarkan diri dari hal-hal yang akan menimbulkan bahaya dan bencana. 
4. Berusaha menghilangkan mudarat (bahaya) yang menimpa dirinya. 
 

Uji Pemahaman Kompetensi 
1. Menjelaskan pengertian Tawakal dan menyebutkan dalilnya. 
a. Menunjukkan contoh contoh perilaku Tawakal . 
a. Membiasakan perilaku tawakal dalam lingkungan keluarga. 
 Membiasakan perilaku tawakal dalam lingkungan sekolah. 
Membiasakan perilaku tawakal dalam lingkungan masyarakat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


