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Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca  al-Qur’an dengan 
tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca  al-Qur’an, kita selalu 
mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan 
ridha-Nya. Amin.

  Aktivitas Peserta Didik:

1. Bacalah Q.S. at-Taubah/ 9: 105, Q.S. al-Fushilat/41: 5, Q.S. Yasin/ 36: 12, Q.S. 
al-An’am/6: 164, dan Q.S. al-Qashash/28:77!

2.  Perhatikan terjemah ayat, mahraj, dan tajwidnya.

Aktivitas 3.1Aktivitas 3.1

1. Q.S. at-Taubah/ 9: 105

ۗ
َ

ُمْؤِمُنْون
ْ
َوال ٗه 

ُ
َوَرُسْول ْم 

ُ
ك

َ
َعَمل  ُ ّٰ

الل َسَيَرى 
َ
ف ْوا 

ُ
اْعَمل ِل 

ُ
 َوق

ۚ
َ

ْون
ُ
ُتْم َتْعَمل

ْ
ن
ُ
ْم ِبَما ك

ُ
ُئك ّبِ

َ
ُين

َ
َهاَدِة ف َغْيِب َوالشَّ

ْ
ى ٰعِلِم ال

ٰ
 ِال

َ
ْون   َوَسُتَردُّ

Artinya : “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang 
ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 
telah kamu kerjakan”.

2. Q.S. al-Fushilat/41: 5

ِمْنۢ َبْيِنَنا ٌر وَّ
ْ
َذانَِنا َوق

ٰ
ْيِه َوِفْيٓ ا

َ
ا َتْدُعْوَنٓا ِال ةٍ مَِّّ ِكنَّ

َ
ْوبَُنا ِفْيٓ ا

ُ
ل
ُ
ْوا ق

ُ
ال

َ
 َوق

َ
ْون

ُ
 ِانََّنا ٰعِمل

ْ
اْعَمل

َ
َوَبْيِنَك ِحَجاٌب ف

A.   AYo...KITA MEMBACA  AL-QuR’AN ! 
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Artinya :” Mereka berkata:  “Hati kami berada dalam tutupan (yang 
menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada 
sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah 
kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula).”

3. Q.S. Yasin/ 36: 12

اَرُهمْۗ
َ
ث
ٰ
ُمْوا َوا دَّ

َ
ُب َما ق

ُ
ت
ْ
ى َونَك

ٰ
َمْوت

ْ
ِي ال حْ

ُ
ُن ن حْ

َ
ࣖ ِانَّا ن

Artinya: Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas 
yang mereka tinggalkan. 

4. Q.S. al-An’am/6: 164 

ٍس
ْ
 َنف

ُّ
ل

ُ
ِسُب ك

ْ
ا َتك

َ
ْيٍءۗ َول

َ
ِ ش

ّ
ل

ُ
ُهَو َربُّ ك ا وَّ ْبِغْي َربًّ

َ
ِ ا

ّٰ
ْيَر الل

َ
غ

َ
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ْ
ل

ُ
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ْم
ُ
ْرِجُعك مَّ ْم 

ُ
ك َرّبِ ى 

ٰ
ِال مَّ 

ُ
ث ْخٰرىۚ 

ُ
ا ْزَر  ِوّ َواِزَرٌة  َتِزُر  ا 

َ
َول ْيَهاۚ 

َ
َعل ا 

َّ
 ِال

َ
ْون

ُ
َتِلف خْ

َ
ُتْم ِفْيِه ت

ْ
ن
ُ
ْم ِبَما ك

ُ
ُئك ّبِ

َ
ُين

َ
ف

Artinya : “Katakanlah: “Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, 
padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang 
membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada 
dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa 
orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan 
diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”

5.  Q.S. al-Qashash/28:77

نَْيا َس َنِصْيَبَك ِمَن الدُّ
ْ
ا َتن

َ
ِخَرَة  َول

ٰ
ا

ْ
اَر ال ُ الدَّ ّٰ

ٰتىَك الل
ٰ
  َواْبَتِغ ِفْيَمٓا ا

َّ
ْرِضۗ ِان

َ
ا

ْ
َساَد ِفى ال

َ
ف

ْ
ا َتْبِغ ال

َ
ْيَك  َول

َ
ُ ِال ّٰ

ْحَسَن الل
َ
َمٓا ا

َ
ْحِسْن ك

َ
 َوا

ِسِدْيَن
ْ
ُمف

ْ
بُّ ال حِ

ُ
ا ي

َ
َ ل ّٰ

الل



56 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BuDI PEKERTI

Artinya :  “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 
kamu melupakan bahagian-mu dari (keni’matan) duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 
telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan”. 

 
B.   INFoGRAFIS.
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C.   TADABuR

  Aktivitas Peserta Didik:
1. Bacalah inspirasi di bawah ini dan renungkan untuk mengawali 

pembelajaran ini!
2. Amati gambar berikut kemudian jelaskan makna yang dikandungnya yang 

berkaitan dengan tema pelajaran!

Aktivitas 3.2

  Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 3.2

Bekerja merupakan  salah satu bagian syarat wajib bagi kita untuk bisa 
hidup dalam  kehidupan. Tidak hanya bekerja keras, tetapi kita juga harus 
punya  motivasi dan tekad yang kuat juga harus bersungguh-sungguh, 
bekerja keras dan semangat  tinggi untuk bisa berhasil bagaimanapun 
kondisi dan jenis pekerjaan yang sedang dan akan digeluti saat ini. Semua 
pekerjaan, apapun itu, jika niat dan usaha kita baik  Allah akan memberikan 
hasil yang baik pula sesuai dengan usaha yang kita lakukan. 

Jangan pernah berpikir dan berimajinasi bahwa Tuhan tidak adil 
karena pikiran seperti ini justru akan membuat kita kufur dengan apa yang 
kita miliki, termasuk pekerjaan kita. Kita perhatikan masih banyak orang-
orang yang terlunta-lunta mencari pekerjaan. Oleh karena itu, kita saat 
ini sudah memiliki pekerjaan maka syukurilah dan jalani dengan niat dan 
tekad yang yang sungguh sungguh. Niat baik untuk memulai usaha adalah 
karena Allah semata mata melalui doa, usaha dan ikhtiar. Adapun hasilnya 
percayakan pada Allah Swt. Insya Allah hasil yang didapat akan maksimal.

Motivasi, dorongan, dan semangat dibutuhkan pada saat kita sedang 
menghadapi bermacam macam problema dalam bekerja, seperti kecewa 
pada atasan dan teman, jenuh karena hasil yang tidak memuaskan. Disinilah 
banyak hal yang kita anggap sia-sia sehingga rasanya menjengkelkan, 
membosankan dan membuat semangat bekerja menjadi turun, tidak fokus 
menatap masa depan. Memang untuk menghadapi semua itu harus mencari 
solusi terbaik dengan mancari inspirasi dan  motivasi agar tetap semangat.

Semoga inspirasi di atas dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadikan 
ini semua sebagai  motivasi untuk kita semua sehingga kita bisa menjadi 
pribadi yang lebih baik dalam bekerja, berusaha, beribadah menjalani hidup 
dan  kehidupan ini.

Yang dimaksud  tanggung jawab itu bukan seperti yang sering 
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kita dengar “Aku yang jawab, kamu yang nanggung”. Kebanyakan 
orang mengelak untuk bertanggung jawab karena lebih mudah 
untuk “menghindari” daripada “menerima” tanggung jawab. Memang, lebih 
mudah menggeser tanggung jawab dari pada berdiri dengan berani dan 
menyatakan dengan tegas bahwa“Ini tanggung jawab saya!” Banyak orang 
yang senang melempar tanggung jawabnya kepada orang lain, seperti 
peribahasa “lempar batu sembunyi tangan”. Seseorang yang lepas tanggung 
jawab, suka mencari “kambing hitam” untuk menyelamatkan dirinya sendiri 
dari perilakunya yang merugikan orang lain. Sebagai contoh, ketika ada 
seseorang yang melakukan tabrak lari dan kabur karena menghindari 
kesalahan yang diperbuatnya. Apakah orang tersebut layak disebut orang 
yang bertanggung jawab.

Bagaimanapun juga tanggung jawab menjadi nomor satu di dalam 
kehidupan seseorang. Dengan bertanggung jawab, kita akan mendapat 
kepercayaan orang lain, selalu tepat melaksanakan sesuatu, dan 
mendapatkan hak dengan sewajarnya. Seringkali orang tidak bertanggung 
jawab, karena hal-hal yang sepele, yang sudah menjadi kebiasaannya. Jika 
kita melalaikan tanggung jawab, kualitas diri kitapun akan rendah. Oleh 
karena itu, tanggung jawab itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam 
kehidupan karena tanggung jawab menyangkut orang lain, dan juga diri 
sendiri.
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Amati gambar berikut! Kemudian jelaskan makna yang tersirat dalam 
gambar di bawah ini.

                                                                                                                                                                                                                                            

  Aktivitas Peserta Didik:
1. Amati gambar berikut. Kemudian jelaskan makna yang dikandungnya, 

terkait dengan tema pelajaran!
2. Jelaskan nilai nilai luhur dari kepribadian yang dapat dipetik 
3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai nilai 

kepribadian dan berikan tanggapan!

Aktivitas 3.3

  Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 3.3

Gambar 3.1  Etos  Kerja orang 
Jepang

Gambar 3.2 Pemuda yang 
Kreatif dan Motivatif

Gambar 3.3 Sosok orang 
Dewasa yang Sukses

Gambar 3.4  Karya orang yang 
masih dimanfaatkan sampai 

saat ini
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1.  Pandangan Islam tentang  Kerja Keras
 Kerja keras termasuk salah satu hal yang diajarkan oleh ajaran Islam. 

Bahkan, umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Kewajiban 
untuk selalu bekerja keras ini terdapat dalam Q.S. al-Qashash/28 : 77, 
“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh 
Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.  

Dari ayat  al-Qur’an di atas kita mengetahui bahwa kerja keras 
ternyata juga merupakan kewajiban dalam Islam. Pada ayat tersebut kita 
diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan  kehidupan akhirat saja, 
tetapi kita juga harus memperjuangkan  kehidupan kita di dunia. Kedua hal 
ini, dunia dan akhirat, harus seimbang untuk diperjuangkan tidak boleh 
hanya memilih akhirat atau dunianya saja. Selain dengan memaksimalkan 
ibadah kita untuk akhirat, sangat baik pula bagi kita untuk bekerja keras 
demi kesejahteraan hidup di dunia. 

Pernah diceritakan dalam hadis  Rasulullah Saw. bahwa suatu hari 
ketika  Rasulullah sedang berada di sebuah majelis dengan para sahabat, 
terlihat pemuda berbadan kekar dan kuat sedang sibuk bekerja. Pemuda 
itu berlalu lalang di sekitar rumah  Rasulullah Saw. Kemudian, salah 
satu sahabat berkomentar, “Wah, sayang sekali pemuda itu, sepagi ini 
sudah sibuk bekerja”. Sahabat tersebut pun melanjutkan perkataannya, 
‘Seandainya saja, kekuatan tubuh, umur muda dan kesempatan waktunya 
digunakan untuk jihad fi  sabilillah sungguh alangkah baiknya’.

Mendengar ucapan salah satu sahabat tersebut,  Rasulullah Saw. 
mengingatkan agar tidak berkata demikian. Teguran  Rasulullah Saw. ini 
sesuai dengan fi rman Allah Swt. surat al-Qashash sebelumnya bahwa 
manusia selama hidupnya pun memang dianjurkan untuk bekerja keras 
dalam mencapai keinginannya.

Sebenarnya, kerja keras manusia dalam bekerja ternyata juga 
merupakan bentuk keimanannya kepada Allah Swt. Kita harus ingat 
bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah untuk mencari rida Allah Swt. 
Oleh karena itu,  kita mengingat hal tersebut, kita akan bisa meluruskan 
niat dalam bekerja dan melakukan kegiatan dengan niat ibadah untuk 
mencari ridha-Nya.

D.   WAWASAN ISLAMI
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Kesungguhan dalam berusaha akan memunculkan kerja keras 
dalam setiap usaha dan pekerjaan, tidak bertindak sembarangan, 
melainkan akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani segala 
sesuatu. Islam mengajarkan untuk berharap hasil yang baik dalam hidup 
dan kehidupannya. Sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 201, “Dan di 
antara mereka ada yang berdoa, ‘Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka’”. 

Bekerja keras tidak hanya berbicara tentang usaha untuk mencapai 
keinginan atau cita-cita. Dalam ajaran Islam, manusia wajib beriman pada 
ketentuan takdir. Namun, di sisi lain, juga percaya bahwa takdir atau nasib 
seseorang bisa berubah dengan adanya usaha dari manusia itu sendiri.

Hal tersebut disebutkan dalam Q.S. ar-Ra’d/13 : 11, “Sesungguhnya 
Allah tak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 
keadaan mereka sendiri”. Dengan mengikuti anjuran tersebut, bekerja 
keras untuk dapat mengubah nasib

Dengan bekerja keras dan terus berusaha, insya Allah kita akan bisa 
mendapatkan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan ayat di atas, Allah 
mengajarkan manusia untuk bekerja keras karena apa yang kita usahakan,  
itulah yang akan kita dapatkan. Hal ini tertulis dalam Q.S. an-Najm/53 
ayat:39 yang memiliki arti, “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa 
yang telah diusahakannya”. Oleh karena itu, kita harus yakin semakin kita 
bekerja keras, semakin maksimal pula hasil yang dapatkan.

2.  Ajaran  Islam tentang Kerja Keras
2.1. Pengertian Kerja Keras 

Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu 
yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh 
manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, 
pengakuan, dan kebahagiaan hidup.

Kerja keras bermakna melakukan sesuatu kegiatan untuk 
mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk 
mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai 
dengan tawakal kepada Allah Swt., untuk kepentingan dunia maupun 
akhirat.

Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Qasas /28 ayat : 77

ْحِسْن
َ
نَْيا  َوا َس َنِصْيَبَك ِمَن الدُّ

ْ
ا َتن

َ
ِخَرَة  َول

ٰ
ا

ْ
اَر ال ُ الدَّ

ّٰ
ٰتىَك الل

ٰ
 َواْبَتِغ ِفْيَمآ ا

ِسِدْيَن
ْ
ُمف

ْ
بُّ ال حِ

ُ
ا ي

َ
َ ل

ّٰ
 الل

َّ
ْرِض ِۗان

َ
ا

ْ
َساَد ِفى ال

َ
ف

ْ
ا َتْبِغ ال

َ
ْيَك  َول

َ
ُ ِال

ّٰ
ْحَسَن الل

َ
َمآ ا

َ
ك
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Artinya: ”Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 
bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah 
kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai 
orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Qasas/28 : 77).

 
2.2. Membiasakan Perilaku Kerja Keras

Perilaku kerja keras sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad 
Saw. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengingat 
Allah saja, tetapi bekerja keras berdakwah, baik di Mekah maupun 
di Madinah. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mencontoh 
Nabi bahwa kita diperintahkah oleh Allah dan Rasul-Nya untuk 
membiasakan perilaku bekerja keras tidak boleh berimajinasi saja 
atau bergantung pada orang lain dengan cara meminta-minta. Agar 
kita mendapatkan hasil kerja yang baik, kita harus memiliki motivasi 
atau semangat, rajin, tekun dan ulet dengan maksud agar berhasil dan 
dapat mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kreativitas 
dengan cara berdoa dan bertawakal kepada Allah. Di samping itu 
tidak mengabaikan perilaku jujur, tidak mudah putus asa, sabar jika 
mengalami kesulitan. Kita harus selalu bersyukur atas rahmat Allah 
yang diterima.

Perintah bekerja, berkarya untuk mencari rezeki yang halal 
dinyatakan dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi. Allah Swt. berfirman :

ۗ
َ

ُمْؤِمُنْون
ْ
َوال ٗه 

ُ
َوَرُسْول ْم 

ُ
ك

َ
َعَمل  ُ ّٰ

الل َسَيَرى 
َ
ف ْوا 

ُ
اْعَمل ِل 

ُ
 َوق

ۚ
َ

ْون
ُ
ُتْم َتْعَمل

ْ
ن
ُ
ْم ِبَما ك

ُ
ُئك ّبِ

َ
ُين

َ
َهاَدِة ف َغْيِب َوالشَّ

ْ
ى ٰعِلِم ال

ٰ
 ِال

َ
ْون   َوَسُتَردُّ

 Artinya: “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya 
serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan 
yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” (Surah At-Taubah/ 9:105).
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Hadis Nabi Muhammad Saw. :

 ُ َّ
ى الل

َّ
ِ َصل

َّ
 الل

ُ
 َرُسْول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ َعْنُه ق َّ

َداِم َرِضَي الل
ْ
ِمق

ْ
َعِن ال

 ِمْن 
َ

ل
ٌ
ك

ْ
 َيا

ْ
ن

َ
طُّ َخْيًرا ِمْن ا

َ
َحٌد َطَعاًما ق

َ
 ا

َ
ل

َ
ك

َ
َم : َماا

َّ
ْيِه َوَسل

َ
َعل

)َرَواُه  َيِدِه  َعَمِل  ِمْن   
َ

ل
ٌ
ك

ْ
َيا  

َ
ان

َ
َداُوَد ك  ِ

َّ
َنِبيَّ الل  

َّ
َوِان َيِدِه  َعَمِل 

،،،) اِرىُّ
َ

ُبخ
ْ
ال

Artinya: ”Dari Miqdam r.a. berkata bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: 
“Tidak satu pun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik 
daripada kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari 
hasil kerja tangannya”. (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan pada kita tentang membiasakan 
bekerja dengan semangat, rajin, tekun dan ulet tidak berpangku-
tangan mengharapkan balas kasihan orang lain. 

  Aktivitas Peserta Didik:
1. Amati bila ada kejadian di daerah atau sekeliling kalian, ketika ada seorang 

pemuda, yang kuat untuk bekerja, tetapi ia bermalas malasan saja, 
senangnya bersenda-gurau dan bermain-main. Peserta didik membagi diri 
dalam kelompok-kelompok kecil untuk menentukan akar permasalahan, 
penyebab, dan solusi yang akan dipelajari.

2. Jelaskan nilai nilai luhur dari kepribadian yang dapat di petik! 
3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai nilai 

kepribadian dan berikan tanggapan.

Aktivitas 3.4

  Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 3.4

Penerapan akhlak yang benar akan menciptakan keselarasan 
dalam setiap  kehidupan. Pada bab ini, kita akan membahas   motivasi 
dalam bekerja keras.

3.  Cara Membiasakan Diri untuk Berperilaku  Kerja Keras.
Adapun cara agar dapat membiasakan diri untu kerja keras adalah 

sebagai berikut .
1. Niatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah;
2. Mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh;
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3. Pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan ;
4. Tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama;
5. Selalu bertawakal kepada Allah Swt. setelah bekerja keras;
6. Selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan;
7. Selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa 

yang kita hendaki.

Firman Allah Swt dalam al-Qur’an13:11
”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 
Allah Swt. Sesungguhnya Allah Swt. tidak mengubah keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri, dan apabila Allah SWT menghendaki keburukan terhadap sesuatu 
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia”.

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw disebutkan:
“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil 

(professional atau ahli). Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk 
keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza 
wajalla.” (H.R. Ahmad)

Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa mencari nafkah (kerja 
keras) untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah serupa dengan 
mujahid, hal itu berarti memiliki nilai yang sangat besar. Oleh sebab itu 
Allah Swt. senang terhadap hamba-Nya yang mau berusah payah dan 
bekerja keras dalam mencari nafkah.

Dalam hadits lain Rasulullah Saw. bersabda:
“Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya 

ketrampilan kedua tangannya pada siang hari pada malam itu ia diampuni 
oleh Allah.” (HR. Ahmad)

Namun perlu diketahui bahwa motivasi dalam bekerja merupakan 
pekerjaan yang bernilai ibadah karena Islam telah mengajarkan untuk 
menjaga keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. 
Bekerja untuk kepentingan dunia harus seimbang dengan beribadah 
untuk akhirat. Syarat khusus dalam meraih kesuksesan di kehidupan 
dunia adalah harus dapat melakukannya dengan usaha dan kerja keras.
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Firman Allah Swt.
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. al Qasas/28: 77)

 Rasulullah Saw. bersabda:
”Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup 

selamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati 
esok hari.” (H.R.  Bukhari)

  Aktivitas Peserta Didik:
1. Bacalah biodata sejarah orang sukses, peserta didik  membagi dalam 

kelompok  untuk menetukan riwayat kerja, karier yang pernah dialami, 
tantangan dan kesulitan yang dihadapi dan rumuskan kesimpulan kerja.

2. Jelaskan nilai nilai luhur dari kepribadian yang dapat dipetik
3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai nilai 

kepribadian dan berikan tanggapan.

Aktivitas 3.5

  Aktivitas Peserta Didik:

4.  Hikmah  Kerja Keras  
Allah Swt. telah menyuruh kita untuk bekerja keras karena bekerja 

keras dalam Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat terhadap 
lingkungan. Adapun  hikmah bekerja keras, di antaranya adalah sebagai 
berikut:

a. Dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, 
pengetahuan, maupun keterampilan;

b. Dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab;
c. Mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu 

maupun sebagai  masyarakat;
d. Dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan;
e. Dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya 

beban bagi orang lain;
f. Dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan  keluarga terpenuhi;
g. Mampu menjalani hidup layak;
h. Menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia;
i. Dapat meraih cita-cita menjadikannya seorang yang  dermawan.
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l. Yang utama hikmah dari kerja keras adalah disukai Allah Swt.
k. Mendapatkan pahala dari Allah Swt karena niat kerja keras yang di 

niatkan karena Allah Swt merupakan bagian dari ibadah;
m. Dapat memelihara kemuliaan sebagai seorang muslim.

  Aktivitas Peserta Didik:
1. Baca biografi  Kholifah Umar Bin Abdul Aziz tokoh pemimpin yang sukses 

dan mampu memperkenalkan Islam pada dunia dan berhati hati dalam 
kepemimpinannya. Ambillah tema tanggungjawab sebagai keywordnya!

2. Jelaskan nilai nilai luhur dari kepribadian yang dapat dipetik! 
3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai nilai 

kepribadian dan berikan tanggapan.

Aktivitas 3.6

  Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 3.6

5. Islam dan Tanggung jawab
Dalam catatan sejarah  ulama terdahulu diriwayatkan bahwa  

Khalifah Umar bin Abdil Aziz dalam suatu shalat tahajjudnya membaca 
Q.S. as-Saff at/37: 22-24.

ۙ ٢٢ ِمْن 
َ

اُنْوا َيْعُبُدْون
َ
ْزَواَجُهْم َوَما ك

َ
ُمْوا َوا

َ
ِذيَْن َظل

َّ
ْحُشُروا ال

ُ
ا

ُهْم 
َّ
ِان ْوُهْم 

ُ
٢٣َوِقف َجِحْيِم 

ْ
ال ِ�َراِط  ى 

ٰ
ِال اْهُدْوُهْم 

َ
ف  ِ

ّٰ
الل ُدْوِن 

٢٤ ۙ
َ

ْون
ُ
ْول ُـٔ ْس مَّ

Artinya : “(Kepada para malaikat diperintahkan) “Kumpulkanlah 
orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan 
sembah-sembahan yang selalu mereka sembah, selain Allah: 
maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah 
mereka di tempat pemberhentian, karena sesungguhnya mereka 
akan ditanya ( dimintai pertanggungjawaban ).”

Khalifah Umar bin Abdil Aziz mengulangi ayat tersebut beberapa 
kali karena merenungi besarnya  tanggung jawab seorang pemimpin. 
Dalam riwayat lain, Umar bin Khattab r.a. mengungkapkan besarnya 
 tanggung jawab seorang pemimpin di akhiarat nanti dengan kata-katanya 
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yang terkenal: “Seandainya seekor keledai terperosok di kota Baghdad 
nicaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya, seraya ditanya: 
“Mengapa tidak meratakan jalan untuknya?” Itulah dua dari ribuan contoh 
yang pernah dilukiskan para sahabat/ulama tentang tanggung jawab 
pemimpin di hadapan Allah Swt. kelak.

Prinsip tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan 
individu sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al An’am/6: 164 

ا
َّ
ٍس ِال

ْ
 َنف

ُّ
ل

ُ
ِسُب ك

ْ
ا َتك

َ
ْيٍءۗ َول

َ
ِ ش

ّ
ل

ُ
ُهَو َربُّ ك ا وَّ ْبِغْي َربًّ

َ
ِ ا

ّٰ
ْيَر الل

َ
غ

َ
 ا

ْ
ل

ُ
 ق

ْخٰرىۚ
ُ
ْزَر ا ا َتِزُر َواِزَرٌة ِوّ

َ
ْيَهاۚ َول

َ
َعل

Artinya: “Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan 
kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang 
yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”(Q.S.al-
An’am/6: 164)

Dalam Q.S. al-Mudatstsir/74: 38 
َسَبْت َرِهْيَنةٌۙ

َ
ٍسۢ ِبَما ك

ْ
 َنف

ُّ
ل

ُ
ك

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 
diperbuatnya”

Tanggung jawab merupakan perbuatan individu sebagai suatu 
gerakan yang dilakukan pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi tertentu 
yang mungkin dapat  meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang 
lain. Oleh karena itu tanggung jawab seseorang tidak terbatas hanya pada 
amalannya saja atau sekedar dapat melewati batas waktu yang tak terbatas 
apabila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus berlangsung 
melainkan sampai manusia meninggal dunia tanggungjawab itu tetap 
ada.

Seorang yang cerdas selayaknya merenungi hal ini sehingga tidak 
meremehkan perbuatan baik sekecil apapun dan tidak gegabah berbuat 
dosa walau sekecil biji sawi. Mengapa demikian? Boleh jadi perbuatan 
baik atau jahat itu mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila 
pengaruh dan akibatnya terus berlangsung lama, bisa jadi amat besar 
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pahala atau dosanya.
Allah Swt Q.S. Yasin/36: 12

اَرُهمْۗ
َ
ث
ٰ
ُمْوا َوا دَّ

َ
ُب َما ق

ُ
ت
ْ
ى َونَك

ٰ
َمْوت

ْ
ِي ال حْ

ُ
ُن ن حْ

َ
 ِانَّا ن

Artinya: Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-
bekas yang mereka tinggalkan. (Q.S. Yasin/36: 12).

Ayat ini menegaskan bahwa tanggang jawab itu tidak saja terhadap 
apa yang diperbuatnya, tetapi melebar sampai akibat dan bekas-
bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang 
bermanfaat, sedekah jariyah atau anak yang sholeh, akan meninggalkan 
bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapan pun. Jelaslah bahwa 
orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau 
menanggung dosanya ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang 
yang meniru perbuatannya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. an-Nahl/16: 25

ُهْم
َ
ْون

ُّ
ِذيَْن ُيِضل

َّ
ْوَزاِر ال

َ
ِقٰيَمِةۙ َوِمْن ا

ْ
ْوَم ال  يَّ

ً
ة

َ
اِمل

َ
ْوَزاَرُهْم ك

َ
ْوٓا ا

ُ
  ِلَيْحِمل

َ
ا َساَۤء َما َيِزُرْون

َ
ل
َ
ٍمۗ  ا

ْ
 ِبَغْيِر ِعل

Artinya: “(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya 
dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat dan sebagian dosa 
orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun 
bahwa mereka disesatkan. Ingatlah amat buruklah dosa yang 
mereka pikul itu.” (Q.S. an-Nahl/16: 25)

Di sini kita merenung sejenak seraya bertanya, “Apabila yang 
memerintah kejahatan atau kedurhakaan itu seorang pemimpin yang 
memiliki kekuasaan penuh, apakah dia saja yang akan menanggung 
dosanya dan dosa rakyatnya karena mereka dipaksa? Ataukah rakyat 
juga harus menaggung dosanya walau ia lakukan di bawah ancaman 
paksaan tersebut?” Menurut hemat saya, seorang penguasa dianggap 
tidak memaksa selama rakyat masih bisa memiliki kehendak yang 
ada dalam dirinya. Perintah seorang baik secara lisan maupun tulisan 
tidak berarti melepaskan seorang bawahan dari tanggung jawab atas 
semua perbuatannya. Al-Qur’an mencela orang-orang yang melakukan 
dosa dengan alasan pimpinannya menyuruh berbuat dosa. Allah Swt. 
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menyatakan dalam Q.S. al–Ahzab/33: 66-67

 
۠
ا

َ
ِبْيل السَّ ْوَنا 

ُّ
َضل

َ
ا
َ
ف َبَراَۤءَنا 

ُ
وَك َنا 

َ
َساَدت َطْعَنا 

َ
ا ِانَّٓا  َربََّنٓا  ْوا 

ُ
ال

َ
َوق

ِبْيًرا ࣖ 67
َ
ْعًنا ك

َ
َعْنُهْم ل

ْ
اِب َوال

َ
َعذ

ْ
ْيِن ِمَن ال

َ
ِتِهْم ِضْعف

ٰ
66َربََّنٓا ا

Artinya : “Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, 
mereka berkata: “Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada 
Allah dan taat pula kepada Rasul” Dan mereka berkata: “Ya Tuhan 
kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin 
dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami 
dari jalan yang benar.” (Q.S. al–Ahzab/33: 66-67).

Allah membantah mereka dengan tegas dalam Q.S. az-Zukhruf/43: 39

َ
ْون

ُ
اِب ُمْشَترِك

َ
َعذ

ْ
ْم ِفى ال

ُ
نَّك

َ
ْمُتْم ا

َ
ل َيْوَم ِاْذ ظَّ

ْ
ُم ال

ُ
َعك

َ
ْنف ْن يَّ

َ
 َول

Artinya : “Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat 
kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu 
sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu.” (Q.S. az 
Zukhruf/43: 39).

Berdasarkan firman tersebut jelaslah bahwa pemimpin yang dzalim 
tidak akan bisa memaksa hati seseorang kendati mampu memaksa secara 
lahiriyah. Hal ini dikarenakan rakyat atau bawahan pun harus bertanggung 
jawab terhadap akidah dan perbuatannya dalam kondisi apapun kendati 
diperintah atau dilarang oleh pemimpin yang dhalim.

Hal seperti ini pernah terjadi pada masa awal Islam di Makkah ketika 
orang yang masuk Islam dipaksa harus murtad, seperti Bilal bin Rabbah, 
keluarga Yasir. Mereka dipaksa dan disiksa untuk menyatakan kekufuran, 
tapi sahabat-sahabat nabi itu tetap menjaga imannya. 

Tanggung jawab seorang berkaitan erat dengan kewajiban yang 
dibebankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, 
semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Seorang pemimpin negara 
bertanggung jawab atas prilaku diri, keluarga, saudara-saudara, 
masyarakatnya dan rakyatnya. Hal ini ditegaskan Allah Swt; “Wahai orang-
orang mukmin peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (Q.S. at-
Tahrim/66: 6) Sebagaimana juga yang ditegaskan Rasululah Saw: “Setiap 
kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung 
jawaban atas kepemimpinannya.”(Muttafaq Alaih)
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Tanggung jawab vertikal ini bertingkat-tingkat bergantung pada 
kondisinya. Kepala keluarga, kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan 
kepala negara, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya 
sesuai dengan ruang lingkup yang dipimpinnya. Seorang mukmin yang 
cerdas tidak akan menerima kepemimpinan itu kecuali dengan ekstra 
hati-hati dan senantiasa akan memperbaiki diri, keluarga dan semua yang 
menjadi tanggungannya. 

Pemimpin dalam tingkatan apapun akan dimintai 
pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. atas semua perbuatannya 
di samping seluruh apa yang terjadi pada rakyat yang dipimpinnya. Baik dan 
buruknya prilaku dan keadaan rakyat bergantung kepada pemimpinnya. 
Sebagaimana rakyat juga akan dimintai pertanggungjawabannya ketika 
memilih seorang pemimpin. Bila mereka memilih pemimpin yang bodoh 
dan tidak memiliki kapabilitas serta akseptabilitas, kelak pemimpin itu 
akan membawa rakyatnya ke jurang kedurhakaan. Para pemilih juga akan 
turut menanggung pertanggungjawaban itu.

Seorang penguasa tidak akan terlepas dari beban berat tersebut 
kecuali bila selalu melakukan kontrol, mereformasi yang rusak pada 
rakyatnya, menyingkirkan orang-orang yang tidak amanah dan 
menggantinya dengan orang yang saleh. Pertolongan Allah bergantung 
pada niatnya sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. at-Taghābun/64: 11

ُ ّٰ
َبٗهۗ َوالل

ْ
ل
َ
ِ َيْهِد ق

ّٰ
ْؤِمْنۢ ِبالل ۗ َوَمْن يُّ ِ

ّٰ
ا ِبِاْذِن الل

َّ
ِصْيَبٍة ِال َصاَب ِمْن مُّ

َ
 َمٓا ا

ْيٍء َعِلْيٌم
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
 ِبك

Artinya : “Barangsiapa yang beriman kepada Allah akan ditunjuki 
hatinya danAllah Maha Mengetahui ats segala sesuatu.” (Q.S. at-
Taghābun/64: 11)

6.  Makna Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau 

perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung 
jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan 
kewajibannya.

Masalah tanggung jawab dalam konteks individual berkaitan 
dengan konteks teologis. Sebagai makhluk individu, manusia harus 
bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri yaitu dengan menjaga 
keseimbangan antara jasmani dan rohaninya sendiri dan juga harus 
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bertanggung jawab terhadap Allah Swt. yang Mahapencipta. Tanggung 
jawab manusia sebagai makhluk individual akan lebih kuat jika dia  
mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya dan akan berusaha 
dengan sepenuh hati untuk menjalankan tanggung jawabnya bukan 
sebagai beban tetapi sebagai kesadaran. 

Dalam konteks sosial, manusia merupakan makhluk sosial, ia 
tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Nilai-nilai yang diperankan 
oleh seseorang sebagai makhluk sosial harus dipertanggungjawabkan 
sehingga tidak menganggu keharmonisan hidup antar anggota sosial 
dan tidak mengganggu konsensus nilai yang ada dan telah disetujui 
bersama. Hal ini dicontohkan Nabi Adam a.s. yang diciptakan oleh Allah 
Swt. sebagai khalifah-Nya di bumi, tetapi ia tidak bisa hidup sendirian. 
Untuk itu Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya dari jenisnya sendiri. 
Firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30 

ًة
َ
ْرِض َخِلْيف

َ
ا

ْ
 ِفى ال

ٌ
ْي َجاِعل ِ

ِة ِانّ
َ
َملٰۤىِٕك

ْ
َك ِلل  َربُّ

َ
ال

َ
 َوِاْذ ق

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat : “ 
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi.” ( Q.S. al-Baqarah/2: 30)

Demikian juga tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, 
timbul karena manusia sadar akan keyakinannya terhadap nilai-nilai 
yang ada dalam ajaran agamanya. Manusia bertanggung jawab terhadap 
kewajibannya menurut keyakinan agamanya. Misalnya kita sebagai 
seorang muslim berkewajiban untuk melakukan shalat 5 waktu dalam 
sehari. Oleh karena itu kita harus melaksanakan kewajiban tersebut 
dengan penuh kesadaran karena kita yakin akan hal tersebut. Dengan 
demikian, kita telah bertanggung jawab terhadap kewajiban kita sebagai 
seorang hamba-Nya.

Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah sebuah 
keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani 
menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Ia 
bersifat jujur terhadap dirinya sendiri dan juga jujur terhadap orang lain. 
Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan berusaha 
melalui seluruh potensi dirinya untuk menjalankan tanggung jawabnya 
dengan sepenuh hati dan orang yang bertanggung jawab adalah orang 
yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain. 

Perjuangan orang tua untuk anak-anaknya tidak bisa dihitung 
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lagi banyaknya. Begitu besar pengorbanan mereka, hingga mereka 
menggadaikan kepentingan dan kebahagiaan mereka sendiri hanya 
untuk anak-anaknya. Itulah wujud tanggung jawab yang dilakukan orang 
tua kepada anaknya. Dengan begitu, mereka telah bertanggung jawab 
atas titipan-Nya yang diberikan  kepada mereka yaitu anak-anak yang 
harus mereka rawat, besarkan dan didik dengan amanah.

Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. 
Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. 
Kewajiban juga merupakan bandingan terhadap hak. Oleh karena itu, 
tanggung jawab adalah kewajiban. Sebagai pelajar maka kewajiban kita 
adalah belajar, dengan demikian kita telah memenuhi kewajiban kita 
sebagai pelajar. Hal ini berarti bahwa kita telah bertanggung jawab atas 
kewajiban kita.

Akan tetapi ketika kita menghadapi ujian dan kita sadar akan 
kewajiban kita untuk belajar, tetapi kita tidak mau belajar dengan alasan 
malas, capek, segan dan lain-lain, itu berarti kita tidak bertanggung jawab 
pada diri sendiri.

Orang yang bertanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan 
karena mampu menunaikan kewajibannya. Kebahagiaan dapat dirasakan 
oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak 
bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan sebab ia tidak mengikuti 
aturan, norma, atau nilai-nilai yang berlaku. Problema utama yang 
dirasakan pada zaman sekarang, adalah rusaknya perasaan moral dan 
rasa hormat diri terhadap pertanggung jawaban. 

7. Hikmah Tanggung Jawab
Menurut sifat dasarnya manusia merupakan makhluk bermoral, 

tetapi manusia juga seorang pribadi yang mempunyai pendapat, perasaan, 
dan kemauan untuk bertindak sesuai dengan keinginan sehingga manusia 
tidak luput dari kesalahan, kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak. 

Beberapa tanggung jawab manusia  dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut.
1.  Tanggung Jawab kepada Allah

Manusia ada tidak terwujud dengan sendirinya, tetapi 
merupakan makhluk ciptaan Allah Swt. Sebagai makhluk ciptaan Allah 
Swt. manusia bisa mengembangkan diri sendiri dengan pikiran, akal, 
perasaan, seluruh anggota tubuhnya dan alam sekitarnya yang telah 
Allah karuniakan padanya.

Tanggung jawab kepada Allah menuntut kesadaran manusia 
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untuk memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Allah 
SWT. Sebagai makhluk ciptaan Allah Swt manusia harus bersyukur 
atas kepada-Nya yang telah menciptakan, memberi rizki dan selalu 
memberikan yang terbaik untuk makhlukNya. Karena itu manusia 
wajib mengabdi kepada Allah Swt .

Menyembah itu merupakan pengabdian kepada Allah Swt. 
sebagai wujud tanggung jawab kepada Allah Swt. Seperti yang telah 
disebutkan di atas bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan 
kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap 
seseorang. Allah Swt. hanya memberikan beban kepada seseorang 
disesuaikan dengan kemampuannya. 

Olehsebab itu, misalnya dalam perintah mengejakan salat 
Allah Swt. membolehkan dilakukan dengan cara berdiri, duduk, dan 
berbaring sekalipun, sesuai kemampuan hambanya. Kemudahan 
yang Allah berikan itu hendaknya kita pahami dengan cara berusaha 
menjaga kewajiban salat yang menjadi tanggungjawab kita. 

2.  Tanggung Jawab kepada Keluarga
Masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Keluarga terdiri atas 

ayah ibu, anak-anak, dan juga orang-orang lain yang menjadi anggota 
keluarga. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap 
keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. 
Namun tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, 
keamanan, pendidikan, dan kehidupan. Tanggung jawab kepada 
keluarga ini menuntut tiap anggota keluarga untuk mempunyai 
kesadaran tentang tanggung jawab. Misalnya, seorang ayah 
mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi dan 
menghidupi istri dan anak-anaknya dengan seluruh kemampuannya. 
Seorang ayah yang baik tidak akan pernah lari dari tanggung jawabnya 
untuk membahagiakan keluarganya. Sama halnya juga dengan 
seorang ibu yang mempunyai tanggung jawab sangat penting untuk 
mengurus suami dan anak-anaknya dengan semua tenaga dan 
pikirannya. Seorang ibu juga bertanggung jawab untuk mendidik 
anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Seorang 
anak juga mempunyai tanggung jawab yang besar kepada keluarga 
terutama kepada kedua orang tuanya dengan membahagiakannya, 
dengan sungguh-sungguh belajar, menjaga nama baik keluarga, dan 
berusaha dengan mengoptimalkan potensi sehingga bisa membuat 
kedua orang tua bangga dengan apa yang kita lakukan. 

Dari semua pemaparan tersebut, jadi sangat jelas bahwa setiap 
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anggota keluarga mempunyai tanggung jawab masing-masing yang 
harus dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga.

3.  Tanggung Jawab kepada Masyarakat
Manusia merupakan makhluk sosial yang merupakan anggota 

masyarakat. Oleh karena itu dalam berfikir, berbicara, dan bertingkah 
laku, manusia terikat oleh norma masyarakat. Semua tingkah laku 
dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat 
harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sebagai contoh 
di sekitar kita tinggal sedang diadakan kerja bakti tetapi kita dengan 
sengaja tidak ikut berpartisipasi di dalamnya, maka kita harus 
mempertanggung jawabkan perbuatan kita itu. Sebagai akibatnya kita 
harus siap apabila terjadi ketidak nyamanan dalam hubungan dengan 
masyarakat sekitar. Misalnya kita akan menjadi bahan omongan 
masyarakat sekitar. Jika memang ada sanksi yang telah disepakati 
bersama seperti membayar denda karena tidak ikut berpartisipasi, kita 
harus bertanggung jawab dengan membayar denda dan berusaha 
untuk mengikuti kegiatan yang ada dalam masyarakat sekitar.

Dari penyelesaian tersebut kita tahu bahwa tanggung jawab 
kita sebagai anggota masyarakat bukan sekadar wacana melainkan 
juga dalam hal perbuatan kita harus bertanggung jawab. Contoh lain 
adalah ketika menjadi aparatur desa yang dipilih oleh masyarakat, 
kita harus memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab 
tersebut dengan sepenuh hati dan ikhlas. Caranya adalah bekerja 
secara optimal, jujur, dan bertanggung jawab terhadap tugas-
tugasnya. Setiap anggota masyarakat juga mempunyai tanggung 
jawab dengan cara saling menjaga kerukunan dan keharmonisan 
antar anggota masyarakat.  

4.  Tanggung Jawab kepada Bangsa dan Negara
Suatu kenyataan bahwa setiap orang merupakan warga negara 

suatu negara. Manusia terikat dengan norma-norma atau peraturan, 
hukum yang dibuat oleh  suatu negara.  Seseorang tidak dapat berbuat 
sesuai dengan kemauannya sendiri. Apabila perbuatan seseorang itu 
salah dan melanggar aturan, ia harus bertanggung-jawab kepada 
negara. Misalnya, seorang pejabat pemerintah mempunyai tanggung 
jawab untuk mengatur dan mengelola pemerintahan yang telah 
dipercayakan kepadanya, tetapi pejabat tersebut melakukan korupsi 
maka ia juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada 
pemerintah, melalui proses hukum. Sebagai warga negara yang baik 
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kita memiliki  tanggung jawab untuk menjaga nama baik  negara, 
berusaha untuk memajukan  negara. Sebagai pelajar, kita harus terus 
menuntut ilmu untuk kepentingan dan kemajuan  bangsa dari segi 
pendidikan. 

  Aktivitas Peserta Didik:
1. Kumpulkan kliping atau berita di surat kabar tentang seseorang yang 

diberi amanah, tetapi tidak bertanggungjawab. Peserta didik  membagi 
diri dalam kelompok-kelompok kecil untuk menganalisis berita surat kabar 
tersebut. Ambillah tema kerja kejujuran dan  tanggung jawab sebagai 
keywordnya.

2. Jelaskan nilai nilai luhur dari kepribadian yang dapat dipetik! 
3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai nilai 

kepribadian dan berikan tanggapan.

Aktivitas 3.7

  Aktivitas Peserta Didik:

Aktivitas 3.7

8.  Hikmah Tanggung jawab
Kita dituntut memiliki  tanggung jawab yang baik. Pada saat bekerja, 

berbicara, dan berbuat. Memiliki sikap berani bertanggung jawab atas 
kesalahan yang  lakukan, dan mengubah tindakan dengan tindakan 
yang lebih baik dapat memudahkan kita untuk selalu mendapatkan 
kepercayaan dan meraih kesuksesan. Daripada melempar kesalahan pada 
orang lain, kita tentu dihargai dan dipandang sebagai orang yang baik 
jika memiliki sikap betanggung jawab. Dengan memiliki sikap  tanggung 
jawab yang baik kita dapat memperoleh banyak manfaat.

Adapun hikmah bertangggungjawab adalah sebagai berikut,
a.  Mendapatkan kepercayaan orang banyak; 
b. Mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih 

mudah dan cepat sukses;
c. Memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam 

menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan;
d. Mendapatkan penghargaan oleh  masyarakat; 
e. Dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di 

 masyarakat;
f. Mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat.
g. Akan merasalakan lebih tenang, aman, dan nyaman dalam segala 

hal.
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E.   PENERAPAN KARAKTER

Setelah mengkaji materi tentang “Nikmatnya  Kerja Keras dan Tanggung 
jawab”, diharapkan peserta didik  dapat menerapkan karakter dalam 
 kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

 Materi
Karakter yang 

dikembangkan

Nikmatnya  Kerja Keras dan Tangggung jawab

religius, 
kerjasama, 
toleran, damai, 
displin, jujur, 
 tanggung 
jawab,  dan 
peduli

No.  Butir Sikap Nilai Karakter

1 Ketika memulai pekerjaan, Ahmad selalu berdoa

2 Muhdori membantu pekerjaan teman sekantor 
nya dengan niat ikhlas karena dengan membantu 
akan meringankan diri dan beban orang lain

3 Dalam sebuah rapat, untuk memecahkan 
problem pekerjaan terjadi perbedaan pendapat 
antara Abdul Mar’i dan perserta rapat lainnya. 
Pendapat pribadinya belum diakomodasi oleh 
forum, tetapi ia menghormati keputusan rapat 
yang mengambil pendapat temannya.

4 Untuk membuktikan bahwa ia datang dengan 
sistem fi nger, Abdullah selalu datang sebelum 
jam maksimal presensi pagi dan pulang setelah 
minimal presensi. Jika ada keperluan lain dan 
dinas luar, ia memberi tahu pada pimpinan.
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5 Arman seorang direktur dari C.V. Adil   Makmur 
mendapatkan pekerjaan untuk perbaikan 
gedung sekolah. Kemudian ia mengerjakan 
pekerjaan dengan membongkar gedung. 
Terdapat kusen, genteng dan lain-lain barang 
yang layak pakai. Ia menghitung kembali 
barang tersebut kemudian dipakai kembali 
barang tersebut. Arman juga melaporkan sesuai 
dengan perencanaan  dan pelaksanaannya.

F.   KHULASAH

1.  Sifat kerja keras, menunjukkan hal yang sangat penting untuk 
dibiasakan dalam  kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja keras kita 
akan dapat memperoleh kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. 
 Kerja keras, tekun, ulet, dan teliti merupakan akhlak terpuji yang 
seharusnya dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi seorang 
pelajar dalam proses pendidikan.

2. Pekerja keras selalu melakukan perencanaan dalam hidupnya. 
Meskipun hasilnya tidak dapat ia petik langsung, tetapi dapat 
dimanfaatkan untuk generasi sesudahnya. 

3. Akhlak terpuji tersebut tidak hanya membutuhkan pemahaman 
konsep, tetapi juga diimplementasikan atau diaplikasikan ke dalam 
 kehidupan sehari-hari. Terutama sebagai umat muslim urgensi 
akhlak diutamakan untuk mencetak prestasi bagi dunia  peradaban 
Islam.

4. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku 
atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 
Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan 
kesadaran akan kewajibannya.  Setiap manusia memiliki  tanggung 
jawab, yaitu  tanggung jawab terhadap Allah Swt. terhadap 
 keluarga, terhadap  masyarakat dan terhadap  bangsa dan  negara. 

5. Tanggung jawab seorang berkaitan erat dengan kewajiban 
yang dibebankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukannya 
di  masyarakat maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya. 
Seorang pemimpin  negara bertanggung jawab atas perilaku diri, 
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 keluarga, saudara-saudara,  masyarakat dan rakyatnya. 
6. Pemimpin  pada tingkat apa pun akan dimintai 

pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. atas semua 
perbuatannya, selain seluruh apa yang terjadi pada rakyat yang 
dipimpinnya. Baik dan buruknya perilaku dan keadaan rakyat 
bergantung pada pemimpinnya. Sebagaimana rakyat juga 
akan dimintai pertanggungjawabannya ketika memilih seorang 
pemimpin. Apabila rakyat memilih pemimpin yang bodoh dan 
tidak memiliki kecakapan serta kelayakan yang dapat membawa 
rakyatnya ke jurang kedurhakaan, mereka juga akan dibebani 
pertanggung jawaban itu.

G.   PENILAIAN

1.  Penilaian Sikap
Berilah nilai  sikap sosial siswa pada kolom yang sesuai dengan sikap 

peserta didik melalui observasi!

No.
Nama 

Siswa

Aspek Penilaian

kerja 

sama 
religius toleran damai disiplin Jujur peduli skor nilai 

1

2

3
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2.  Penilaian Pengetahuan
I.  Pilihlah salah satu jawaban yang benar dan berikan tanda silang (X) 

pada  a, b, c, d, atau e
1. “Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit 

sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih” adalah terjemahan 
dari …
A.  Q.S. Saba : 13
B.  Q.S. az-Zumar : 39
C.  Q.S. at-Taubah : 105
D.  Q.S. al-Isra : 36
E. Q.S. al-Muddassir : 38

2. Cara-cara bertanggung jawab antara lain, kecuali …
A.  mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya
B.  selalu berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak
C.  manusia yang bertanggung jawab akan lebih dipercaya
D.  berdoa dan berusaha agar semua tanggung jawab yang dipikul 

dapat  membuahkan hasil yang baik
E.  Memberikan solusi yang berdampak positif dalam memecahkan 

masalah

3. Lengkapilah terjemahan hadist berikut ini! 
 “Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik 

dari makanan hasil …..” (HR. Bukhari)
A.  mencuri
B.  usaha orang tuanya
C.  jerih payahnya
D.  pekerjaannya sendiri
E.  usaha tangannya sendiri

4. Yang tidak termasuk hikmah bekerja keras adalah …..
A.  menjaga tali silahturahmi antar umat
B.  membentuk diri menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab
C.  dicintai Allah Swt.
D.  mengembangkan kemampuan diri
E.  meningkatkan taraf hidup

5. Lengkapilah terjemahan hadist berikut ini! 
 “Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya 

jika dia …..” (HR. Ahmad)
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A.  sabar
B.  tawakal
C.  konsisten
D.  ikhlas
E.  tabah

6. Hadis tentang bekerja lebih dicintai daripada meminta-minta 
diriwayatkan oleh …..
A.  Ahmad
B.  Bukhari
C.  Muslim
D.  Muttafaq Alaih
E.  Abu Hurairah

7. Lengkapilah terjemahan hadis berikut ini!
 “Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam 

satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau 
hewan, melainkan itu menjadi ….. baginya” (HR. Bukhari)
A.  sedekah
B.  musibah
C.  rezeki
D.  cobaan
E. ujian

8. Berikut yang merupakan cara-cara bekerja keras adalah …..
A.  menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh 

bisikan setan saat menjalankan suatu pekerjaan
B.  mudah putus asa
C.  melakukan segala sesuatu sesuai suasana hati
D.  menghalalkan segala cara untuk mencapai keberhasilan
E.  giat bekerja hingga lupa waktu

9. Berikut yang bukan merupakan manfaat tanggung jawab adalah…
A.  akan lebih dihargai dan dihormati
B.  akan mendapatkan banyak kepercayaan
C.  lebih berhati-hati dalam bertindak
D.  akan merasa terbebani
E.  member rasa nyaman pada orang lain
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10. Berikut yang merupakan hikmah tanggung jawab adalah …..
A.  membentuk diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan 

disiplin.
B.  meningkatkan taraf hidup
C.  memberi kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang harus 

diselesaikan
D.  mengangkat derajat dan martabat
E.  mencukupi kebutuhan hidup

11. Akan lebih dihargai dan dihormati merupakan ….. bekerja keras
A.  cara
B.  hikmah
C.  manfaat
D. kerugian
E.  kelemahan

12. Bertanggung jawab akan memberikan perasaan …..
A.  takut
B.  sedih
C.  was was
D.  tenang
E.  marah

13. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut …..
A.  muamalah 
B.  zuhud
C.  namimah
D.  masuliyah
E.  tauhid

14.  Perhatikan penyataan-pernyataan berikut ini!                                                                                                                                            
a.) menjadi orang yang tidak mudah putus asa
b.) menjadi lebih terpandang di kalangan
c.) membentuk pribadi yang bertanggung jawab
d.) menghindari kemiskinan
Berikut yang merupakan manfaat bekerja keras adalah …..
A.   a, b, c  D.   b, c, d
B.  a, c E.    benar semua
C.   b, d 
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15. Dalam Q.S. at-Taubah ayat 105,  ْم
ُ
ك

َ
.… artinya َعَمل

A.  pekerjaanku
B.  pekerjaanmu
C.  pekerjaan kami
D.  pekerjaan mereka
E.  pekerjaan dia

16. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda  
terimakasih atas pengurusan surat ijin tertentu. Namun menurut 
peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan, maka saya
A.  ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan 

kantor juga melakukannya
B.  melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan 

untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil
C.  terkadang saja melakukan hal tersebut
D.  berusaha semampunya untuk tidak melakukannya
E.  tidak ingin melakukannya sama sekali

 
17. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin 

membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep 
dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai 
resep itu. Namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan 
dia memberikan sejumlah uang kepada agar mau memberikan obat 
tersebut. Apa yang anda lakukan ?
A.  saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu.
B.  saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil.
C.  saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu.
D.  saya menolaknya dengan mantap.
E.  saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya.

18. Atasan anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka 
anda
A.  dalam hati tidak menyetujui hal tersebut
B.  hal tersebut sering terjadi di kantor manapun
C.  mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang
D.  tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut
E.  hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi dimana-mana
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19. Andi, teman karib anda, melakukan kecurangan mengganti daftar 
kehadiran. Maka, anda
A.  mentoleransi sebab baru kali ini Andi melakukannya
B.  membantunya karena rekan kerja lain juga melakukannya
C.  mengingatkan dan menegur
D.  menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan
E.  menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut

20. Saya ditugasi pimpinan untuk menjadi notula dalam rapat Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah …
A.  berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui 

hasil keputusan rapat
B.  dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat 

saya hasil keputusan rapat
C.  memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat
D.  memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat
E.  tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan 

wewenang saya

 21. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar 
manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah …
A.  saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan 

mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan
B.  seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat 

dalam masalah ini
C.  saya tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian 

tugas saya
D.  Saya memastikan bahwa kepala keuangan bertanggungjawab 

penuh terhadap masalah ini
E. Saya perlu membeberkan permasalah kepada seluruh jajaran 

organisasi

22.  Bagi saya, bekerja adalah…
A.  beribadah
B.  tugas
C.  kewajiban
D.  kebutuhan
E.  mencari uang untuk nafkah
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23. Seorang oknum staf penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 
menawarkan bantuan kepada saya, agar bisa diterima menjadi 
PNS dengan cara memberikan dana sejumlah tertentu. Sikap saya 
adalah                                                                                                                                                        
A.  menerima tawaran tersebut, sebab persaingan memang sangat ketat
B.  mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya
C.  mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara 

seperti itu
D.  menolaknya, karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, 

bukan dengan suap, agar rezki saya sebagai PNS nanti tetap halal
E.  meminta pertimbangan orangtua dan pihak-pihak yang lebih 

berpengalaman

24. Sebagian rekan kerja pulang dua puluh menit lebih awal dari jadwal 
yang seharusnya. Bagaimana dengan anda?
A.  karena banyak yang melakukannya, mungkin hal itu tidaklah 

mengapa.
B.  karena banyak yang melakukannya sayapun juga melakukannya
C.  demi toleransi, saya ikut melakukannya
D.  saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan
E.  saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang 

sesuai jadwal

25. Saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan 
kekeliruan pekerjaan kantor,
A.  Sayapun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut.
B. karena saya atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi saya 

sendiri.
C.  Saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut.
D.  Peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia.
E. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut.

26. Ketika di kantor, saya tiba-tiba ingin mencetak tiga lembar data-data 
pribadi, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan,
A.  Saya langsung saja mencetak di kantor
B.  Saya mencetak di kantor namun dengan memakai kertas saya 

sendiri
C.  Saya mencetak  kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai
D.  Saya mencetak di rumah saja memakai printer sendiri
E.  Saya mencetak kantor pada saat printer tidak dipakai
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3.  Penilaian Ketrampilan
Lembar Portofolio

1.  Lakukan wawancara terhadap ustadz atau kiai di tempat kamu 
mengaji tentang perbuatan yang mencerminkan sikap kerja 
keras dan tanggung jawab. Coba bandingkan dengan sikap 
sehari-hari! Ketiklah hasil wawancara tersebut dengan rapi!

2. Catatlah sikap rida dan tidak rida dalam kolom berikut ini! 
Bandingkan dan sebutkanlah untung dan ruginya menurutmu!

Contoh Kerja Keras Contoh Bertanggung jawab

3. Carilah contoh kasus yang menunjukkan tidak bertanggung 
jawab!

4. Ceritakan pengalaman yang menunjukkan sikapmu yang kurang 
bertanggungjawab di masa lalu! Cobalah renungkan apa yang 
seharusnya kamu lakukan pada waktu itu!

5. Bagilah kelasmu menjadi beberapa kelompok yang masing-
masing terdiri dari lima siswa!

6. Kemudian, carilah kisah teladan dari sikap tanggung jawab, 
kerja keras, dan sukses,! Setiap kelompok memilih dari tiga tema 
tersebut. Kisah diketik rapi kurang lebih dalam dua halaman 
kuarto. Kisah tersebut bisa diambil dari sejarah kehidupan para 
nabi, sahabat, atau ulama.


