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BAB XI 

PERILAKU TERPUJI 

Bekerja Keras, Tekun, Ulet dan Teliti  
Standar 

Kompetensi 
(Akhlak) 

Kompetensi Dasar Indikator 

11.  Membiasa 
kan Perilaku Ter 

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

 

1. Menjelaskan pengertian kerja keras, tekun, 
ulet dan teliti 

2. Membaca dan mengartikan dalil naqli tentang 
kerja keras, tekun, ulet dan teliti 

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

 

3. Menyebutkan contoh-contoh perilaku kerja 
keras, tekun, ulet dan teliti dalam kehidupan 

4. Menunjukkan sikap senang berperilaku kerja 
keras, tekun, ulet dan teliti dalam kehidupan 

11.3   Membiasakan 
perilaku kerja keras, 
tekun, ulet, dan teliti 

5. Membiasakan diri berperilaku kerja keras, 
tekun, ulet dan teliti dalam kehidupan 

6. Merasakan manfaat berperilaku kerja keras, 
tekun, ulet dan teliti dalam kehidupan 

 
 

A. Kerja Keras 
1. Pengertian kerja keras 
Kerja keras adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang 
diinginkan atau dicita-citakan dalam hidupnya.  

Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang malas berusaha, walaupun Allah SWT sudah 
menyediakan segala kebutuhannya. Segala yang di alam ini hams dikelola supaya lebih berrnanfaat 
bagi kehidupan manusia. Kerja keras sangat dibutuhkan untuk rnengelola alam ini 
Kerja keras mengandung maksud bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan usaha, 
tidak berputus asa. 
Firman Allah SWT: 

                          

 
Arttinya: ”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi...”. (QS. Al-Qashash: 
77). 
 
2.  Contoh perilaku kerja keras dalam kehidupan. 

a. Belajar sekuat tenaga tetapi tidak memaksakan diri yang dapat membahayakan diri sendiri. 
b. Memanfaatkan segala kesempatan dan waktu untuk menunjang keberhasilan. 

 
3. Membiasakan diri berperilaku kerja keras  

Jika ingin cita-citamu terwujud, maka mulai saat ini biasakanlah umtuk memiliki sikap kerja 
keras dalam kehidupan. Mlailah melakukan dari hal-hal kecil yang rutin dilakukan sehari-hari 
baik di kelarga sekolah maupun masyarakat. 
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membiasakan diri untuk bekerja keras sbb: 
a. Dalam keluarga 

1)  Bekerja membantu orang tua 
2) Memanfaatkan waktu lang dengan rajin belajar di rumah 
3) Mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. 
4) Membelanjakan uang dengan hati-hati dan gemar menabung. 
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b. Dalam lingkungan sekolah 

1) Giat dan bersemangat dalam belajar. 
2) Selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. 
3) Menjaga lingkungan kelas ataau sekolah tetap bersih dan nyaman.   
4) Rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri untuk meningkatkan 

prestasi. 
 
 

c. Dalam lingkungan masyarakat 
1) Ikut serta kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, siskamling dsb. 
2) Menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. 
3) Suka menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan. 

 
B. Tekun  

1. Pengertian Tekun  
Tekun adalah  sikap dan perilaku yang menunjukkan kesungguhan yang penuh daya tahan 

terus-menerus dan tetap bersemangat melakukan sesatu.  
Dalam belajar dan menuntut ilmupun kita harus giat dan rajin menekuni apa yang sedang 
dipelajari. Dengan rajin belajar, dan tekun, kita dapat meraih kesejahteraan hidup, baik  di dunia 
maupun di akhirat. Allah akan merubah keadaan seseorang apabila ia juga berusaha dengan 
sungguh-sungguh. Firman Allah SWT: 

                   

“… Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 
keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri….” (QS. Ar-Ra’du: 11). 
 

2. Contoh perilaku tekun dalam kehidupan 
1. Teguh pendirian tetrhadap sesuatu yang dijalani dan berkeyakinan dengan hasil 

baik. 
 

C. Ulet  
1. Pengertian Ulet 

Yang dimaksud Ulet mengandung arti gigih, tangguh, tidak berputus asa atau tidak  
patah semangat dalam belajar, bekerja, dan meraih harapan dan cita-cita. Orang yang ulet 
juga tabah ketika mendapatkan ujian maupun cobaan. Lawan kata dari ulet adalah berputus 
asa. 

Sifat ulet itu adalah sifat yang tidak mudah menyerah, sikap dan perilaku yang tidak 
mudah putus asa dan tidak mudah menyerah walaupun banyak hambatan yang harus dihadapi.   

 

                            

Artinya: ”.... jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat 
Allah, melainkan kaum yang kafir" (QS. Yusuf :[12] : 87 ). 

 
 

D. Teliti 
1. Pengertian Teliti 

Teliti adalah berhati-hati menegrjakan sesuatu untuk menghindari kesalahan. Lawan kata teliti 
adalah ceroboh atau sembrono.  
Orang yang bersikap teliti biasanya berfikir panjang ketika ingin berbuat sesuatu, sebaliknya 
orang yang ceroboh biasanya terburu-buru dalam menyelesaikan sesatu pekerjaan. 
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2. Contoh perilaku teliti  

Penerapan teliti juga dapat dilakukan oleh siswa ketika mengerjakan 
ulangan maupun  ujian. 
 
Seorang tukang service elektronik yang bekerja dengan hati-hati-hati, satu persatu rangkaian 
pesawat televisi ditelti sampai menemukan masalahnya, jika pekerjaan itu dilakukan dengan 
ceroboh, kemungkinan yang terjadi televisi akan semakin rusak.  
Dengan ketelitian kamu kamu dapat menghindari kesalahan yang menyebabkan kegagalan, 
sebaliknya kecerobohan akan membawa kepada kerusakan.   
 

 
Dalam Al-Qur’an, Allah juga mengajarkan kita agar bersikap teliti sebagaimana firman-
Nya: 

 

                                        

          

 
”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). 

 
Orang yang beriman itu tidak hanya tercermin dalam hal kekhusyukannya beribadah, 
namun juga tercermin dalam semangat kerja keras, tekun, ulet dan teliti yang diterapkannya 
dalam mencari karunia Allah SWT. Jadi, sikap bermalas-malasan, tidak mau berusaha, 
berputus asa, ceroboh dan menggantungkan hidupnya kepada orang lain dengan cara 
meminta-minta adalah sikap yang tidak terpuji. Di mata Allah SWT orang yang bekerja 
keras dengan pekerjaan apapun asal halal, itu lebih mulia dari pada menggantungkan 
hidupnya kepada orang lain dengan cara meminta-minta. 
Lebih tercela lagi apabila perbuatan meminta-minta itu dilakukan dengan cara paksa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


