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BERPERILAKU SIFAT – SIFAT YANG TERPUJI 

 

A. TOBAT 

Kata tobat berasal dari bahasa Arab At-Taubah yang berarti ruju; kembali. Menurut istilah yang 

dikemukakan ulama, pengertian tobat adalah : 

 Kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan atau kembali dijalan yang jauh dari Allah kepada jalan 

yang lebih dekat kepada Allah. 

 Membersihkan hati dari segala dosa 

 Meninggalkan keinginan untuk melakukan kejahatan, seperti yang pernah dilakukan karena 

mengagungkan Allah SWT dan menjauhkan diri kemurkaannya. 

 

Tobat dianggap sah dan dapat menghapus dosa apabila telah memenuhi syarat yang telah 

ditentukan. Apabila dosa itu terhadap Allah SWT, maka syarat tobat ada empat macam, yaitu : 

1. Menyesal terhadap perbuatan maksiat yang telah diperbuat ( nadam ) 

2. meninggalkan maksiat itu 

3. bertekad dan berjanji dengan sungguh – sungguh tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu. 

4. Mengikutinya dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus keburukan. 

 

Namun apabila dosanya terhadap sesama manusia, maka syarat tobatnya selain yang empat macam 

tersebut ditambah dengan dua syarat, yaitu : 

1. Meminta maaf terhadap orang yang dizalimi (dianiaya) atau dirugikan 

2. Mengganti kerugian yang setimbang dengan kerugian yang dialaminya, yang diakibatkan 

perbuatan zalim atau meminta kerelaan. 

 

B. RAJA’ 

Kata raja’ berasal dari bahasa Arab yang artinya harapan. Maksud raja’ pada pembahasan ini adalah 

mengharapkan keridhaan Allah SWT dan rahmat-Nya. Rahmat adalah segala karunia dari Allah SWT 

yang mendatangkan manfaat dan nikmat. 

Raja’ termasuk akhlakul karomah terhadap allah SWT yang manfaatnya dapat mempertebal iman 

dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seorang muslim/muslimah yang mengharapkan ampunan 

Allah berarti ia mengakui bahwa Allah itu maha pengampun. 

Kebalikan dari sifat raja’ adalah berputus harapan terhadap ridha dan rahmat Allah SWT. Orang yang 

berputus harapan terhadap Allah, berarti ia berprasangka buruk kepada Allah SWT, yang hukumnya 

haram dan merupakan ciri dari orang kafir. 

Muslim/muslimat yang bersifat raja’ tentu dalam hidupnya akan bersikap optimis, dinamis, berfikir 

kritis dan mengenal diri dalam mengharapkan keridhaan Allah SWT. Berikut adalah penjelasan 

ringkasan tentang hal tersebut. 

 

1. Optimis 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud optimis adalah orang yang 

selalu berpengharapan (berpandagan) baik dalam menghadap segala hal atau persoalan, misalnya : 

- seorang siswa/siswi yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) dia berharap akan 

lulus dan diterima di perguruan tinggi yang ia pilih. 

- Seseorang ingin bekerja di sebuah perusahaan swasta, kalau ia berfikir optimis, tentu dia akan 

berusaha mengajukan lamaran dan berharap agar lamaran diterima serta dapat bekerja di 

perusahaan tersebut. 

 

Kebalikan dari sikap optimis adalah sifat pesimis. Sifat pesimis dapat diartikan berprasangka buruk 
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terhadap Allah SWT. Seseorang yang pesimis biasanya selalu khawatir akan memperoleh kegagalan, 

kekalahan, kerugian atau bencana, sehingga ia tidak mau berusaha untuk mencoba. 

 

2. Dinamis 

Kata dinamis berasal dari bahasa Belanda “dynamisch” yang berarti giat bekerja, tidak mau tinggal 

diam, selalu bergerak, dan terus tumbuh. Dia akan terus berusaha secara sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik dan lebih maju, misalnya : 

- Seorang petani akan berusaha agar hasil pertaniannya meningkat 

- Seorang pedagang akan terus berusaha agar usaha dagangnya berkembang. 

 

Kebalikan dari sifat dinamis ialah statis. Sifat statis harus dijauhi oleh setiap muslim/muslimat karena 

termasuk akhlak tercela yang dapat menghambat kemajuan dan mendatangkan kerugian. 

 

3. Berfikir kritis 

Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa berfikir kritis artinya tajam dalam menganalisa, 

bersifat tidak lekas cepat percaya, dan sikap selalu berusaha menemukan kesalahan, kekeliruan, 

atau kekurangan. Orang yang ahli mmeberi kritik atau memberi pertimbangan apakah sesuatu itu 

benar atau salah, tepat atau keliru, sudah lengkap atau belum disebut kritikus. 

 

Kritik ada dua macam yaitu yang termasuk akhlak terpuji dan yang tercela. Pertama , kritik yang 

termasuk akhlak terpuji yaitu kritik yang sehat, yang didasari dengan niat ikhlas karena Allah SWT, 

tidak menggunakan kata-kata pedas yang menyakitkan hati, dan dengan maksud untuk mmeberikan 

pertolongan kepada orang yang dikritik agar menyadari kesalahan, kekeliruan dan kekurangannya, 

disertai dengan memberikan petunjuk tentang jalan keluar dari kesalahan, kekeliruan dan 

kekurangannya tersebut. 

 

4. Mengenali diri dengan mengharapkan ridho Allah SWT 

seorang muslim yang mnegenali dirinya tentu akan menyadari bahwa dirinya adlah makhluk Allah, 

yang harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan-Nya (sunnatullah). Iapun menyadari tujuan 

hidupnya adalah memperoleh ridha Allah, sehingga hidupnya diabdikan untuk menghambakan diri 

hanya kepada-Nya dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua 

larangan-Nya 


