MENUJU PRIBADI YANG BERTAQWA
1. Pengertian Taqwa
Kata taqwa berasal dari kata kerja lampau (fi’il madhi) waqa-, artinya menjaga,
takut atau memelihara. Secara terminologis, taqwa berarti memelihara diri dari siksaan
Allah dengan cara mengikuti perintah-Nya dan menjauhi segala laranganNya. Orang
yang mempunyai sifat taqwa itu disebut Muttaqi (bentuk tunggal) atau muttaqun
(bentuk jamak). Sebagian umat Islam mengartikan taqwa adalah takut kepada Allah,
takut yang dimaksud bukan takut biasa tetapi takut yang membawa konsekuensi
akhirat. Dengan taqwa justru manusia menjadi pemberani dalam kehidupan di dunia,
karena ia hanya takut kepada Allahsemata.
Pada hakekatnya orang bertaqwa itu adalah orang yang mampu mewujudkan
Iman, Islam dan Ihsan secara terpadu dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Orang
yang bertaqwa, adalah orang yang dalam waktu bersamaan menjadi mukmin, muslim
dan muhsin. Setiap muslim wajib berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang
bertaqwa dengan cara menyerahkan seluruh kemampuan baik jiwa, raga dan harta
sebesar-besarnya untuk taat, patuh dan ibadah hanya kepada Allah SWT.
2. Taqwa Dalam Al-Qur’an
Istilah tqwa dalam al-qur’an dengan kata-kata jadiannya diulang sebanyak 242
kali, 102 terdapat dalam surat Makkiyah dan 140 kali dalam surat Madaniyah. Dalam
al-qur’an, taqwa disinonimkan dengan hidayah (petunjuk), lawan dari fujur
(menyimpang dari jalan yang benar). Setiap manusia diberikan dua potensi, yaitu
potensi taqwa dan fujur sebagaimana difirmankan Allah dalam surat asy-syam ayat 810:

)10(اها
َ اب َم هن َد َّس
َ )قَ هد أَفهلَ َح َم هن َزَّك8(ورَها َوتَ هق َو َاها
َ )وقَ هد َخ
ُ ُفَأَ هْلََم َها ف
َ 9(اها
َج

Artinya: “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan
ketaqwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa
itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” (Qs.asyٍSyam (91) 8-10)
Firman Allah yang membicarakan masalah taqwa di antaranya:

ِ
اَّللَ َح َّق تُ َقاتِِه َوالَ َتَُوتُ َّن إِالَّ َوأَنهتُ هم ُم هسلِ ُمو َن
َّ ين ءَ َامنُوا اتَّ ُقوا
َ ََيأَيُّ َها الَّذ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenarbenar taqwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan
dalam keadaan beragama Islam.” (Qs.Ali Imran (3): 102)
Anjuran untuk bertaqwa kepada Allah banyak dijumpai dalam hadits Rasulullah
SAW, di antaranya:

َِّ اِت َِّق
ِِ
َّاس ِِبُلُ ٍق َح َس ٍن
َّ ت َوأَتهبِ هع
َ اَّلل َحهي ثُ َما ُكهن
ُ السيِئَةَ ا هْلَ َسنَةَ َتَه
َ ح َها َو َخالق الن
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Artinya: “Bertaqwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada dan ikutilah
(tutuplah) perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik (utama) dan
bergaulah terhadap sesame manusia dengan budi pekerti yang baik.” (HR.
Tirmidzi)
Dari ayat dan Hadits tersebut, Allah dan Rasul-Nya secara tegas menyatakan
bahwa siapapun dan dimanapun serta dalam situasi bagaimanapun wajib bertaqwa
kepada Allah SWT., sebab kualitas ketaqwaan seseorang sasngat menentukan tingkat
kemuliaannya di sisi Allah, semakin tinggi tingkatan taqwa seseorng maka semakin
mulia pula di sisi Allah sebagaimana difirmankan Allah dalam al-Qur’an :

اَّللِ أَته َقا ُك هم
َّ إِ َّن أَ هكَرَم ُك هم ِعهن َد

Artinya : “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah
orang yang paling bertaqwa di antara kamu (QS. Al-Hujurat (49) : 13)

3. Ciri-ciri Orang Bertaqwa
Sebagaimana terkandung dalam pengertian taqwa, sebenarnya dapat diketahui
dengan mudah cirri orang taqwa yaitu orang yang senantiasa melaksanakan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya. Al-Qur’an memerinci cirri-ciri orang bertaqwa
dalam beberapa firman Allah berikut ini

ِ ِ )الَّ ِذين ي هؤِمنُو َن ِِبلهغَي2(ك اله ِكتَاب الَ ريب فِ ِيه ه ًدى لِلهمت َِّقي
الصالَةَ َوِِمَّا
َّ يمو َن
َ ِذَل
َ ُ
ُ
ه
ُ َ
ُ ب َويُق
َ ُ َه
ِ ِ
ِ 3(رزقهنَاهم ي هن ِف ُقو َن
ِ ك وِِبه
)4(ألخَرةِ ُه هم يُوقِنُو َن
َ ين يُ هؤِمنُو َن ِِبَا أُنه ِزَل إِلَهي
ُ ََ ُ ه
َ َ ك َوَما أُنه ِزَل م هن قَ هبل
َ )والَّذ
َ
Artinya: “Kitab (Al-Qur’an) itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka
yang bertaqwa; yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang
mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian rizqi yang kami
anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab
(Al-Qur’an) yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan
adanya kehidupan akherat.” (QS. Al Baqarah (2) : 2-4)

ِ
ِ ب ولَ ِك َّن الهِِبَّ من ءامن ِِب ََّّللِ والهي وِم اه
ِ
ِ
ألخ ِر
َ س الهِِبَّ أَ هن تُ َولُّوا ُو ُج
َ َه
َََ َه
َ وه ُك هم قبَ َل اله َم هش ِرق َواله َم هغ ِر
َ لَهي
ِ
ِ
ِ َوالهمالَئِ َك ِة واله ِكت
ي َوابه َن
َ ي َوءَاتَى اله َم
َ ال َعلَى ُحبِه َذ ِوي اله ُق هرََب َوالهيَ تَ َامى َواله َم َساك
َ ِاب َوالنَّبِي
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َالرق
ِ ي َوِِف
َّ الصالَةَ َوءَاتَى
اه ُدوا
َّ اب َوأَقَ َام
َّ السبِ ِيل َو
َّ
َ السائل
َ الزَكاةَ َواله ُموفُو َن بِ َع ههده هم إِذَا َع
ِ َ ِالصابِ ِرين ِِف الهبأهس ِاء والض ََّّر ِاء و ِحي الهبأه ِس أُولَئ
)177(ك ُه ُم اله ُمتَّ ُقو َن
َ ِص َدقُوا َوأُولَئ
َ ين
َ َ َ
َ ك الَّذ
َ َ َ َ َّ َو

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah Timur dan Barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada
Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orangorang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya,
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mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati
janjinya apabila (ia berjanji) dan orang-orang yang sabar dalam
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orangorang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.” (QS.
Al-Baqarah (2) 177)

ِ
ِ ِ السموات واهألرض أ ُِعد
ِ
ين
ه
ُ َو َسا ِرعُوا إِ ََل َمغهفَرةٍ ِم هن َربِ ُك هم َو َجن ٍَّة َع هر
َ َّت لله ُمتَّق
ُ ض َها َّ َ َ ُ َ ه
َ )الَّذ133(ي
ِ
ِ َّ ي هن ِف ُقو َن ِِف
ِ
ِِ
ِ ي َع ِن الن
ب
َّ َّاس َو
َ ي الهغَهي
ُّ اَّللُ ُُِي
َ ظ َواله َعاف
َ الس َّراء َوالض ََّّراء َواله َكاظم
ُ
ِ َ)والَّ ِذين إِ َذا فَعلُوا ف134(الهمح ِسنِي
استَ هغ َف ُروا لِ ُذنُوِبِِ هم َوَم هن
َّ اح َشةً أ هَو ظَلَ ُموا أَنه ُف َس ُه هم ذَ َك ُروا
َ ُه
اَّللَ فَ ه
َ َ َ
ِ اَّلل وََل ي
ُّ يَ هغ ِفر
)135(ص ُّروا َعلَى َما فَ َعلُوا َو ُه هم يَ هعلَ ُمو َن
َ ُالذن
ُ وب إِالَّ َُّ َ ه
ُ
Artinya: “Dan bersegeralah kamu-kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertaqwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya)
baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya
dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang yang
berbuat kebajikan dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu
memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat
mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan
kejinya itu sedang mereka mengetahui.” (QS. Ali Imran (3) : 134-135)
Berdasarkan firman Allah tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri orang yang
bertaqwa antara lain :
a. Beriman kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab, Rasul, Qadha dan Qadar
serta hari akhir
b. Mendirikan shalat dan menunaikan zakat
c. Menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah
d. Menepati janji bila berjanji
e. Bersabar dalam kesempitan, penderitaan maupun dalam menghadapi
berbagai persoalan hidup
f. Mampu menahan amarah dan kemauan hawa nafsu
g. Beristighfar dan bertaubat terhadap kesalahan dan dosa-dosanya.
Konsep taqwa dalam al-Qur’an tidak semata-mata menyangkut hubungan
manusia dan Tuhan semata, tetapi juga terkait dengan kehidupan sosial. Hal itu
dapat dilihat dari contoh ayat berikut ini :
a.

Taqwa akan membentuk menusia bersifat adil sebagaimana
dijelaskan dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 8

ِ
ِ
ي ََِّّللِ ُش َه َداءَ ِِبله ِق هس ِط َوالَ َهَي ِرَمنَّ ُك هم َشنَآ ُن قَ هوٍم َعلَى أَالَّ تَ هع ِدلُوا
َ ين ءَ َامنُوا ُكونُوا قَ َّوام
َ ََيأَيُّ َها الَّذ
ِ
)8(اَّللَ َخبِريٌ ِِبَا تَ هع َملُو َن
َّ اَّللَ إِ َّن
َّ ب لِلتَّ هق َوى َواتَّ ُقوا
ُ هاعدلُوا ُه َو أَقه َر
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
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sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak
adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Maidah/5:
8)
b.

Taqwa menjadi dasar persamaan hak antara laki-laki dan wanita
dalam membangun sebuah keluarga bahagia, karena keduanya
diciptakan dari jiwa yang sama sebagaimana difirmankan Allah
dalam surat an-Nisa’ ayat 1.

ِ
ِسو
ِ
ث ِمهن ُه َما ِر َج ًاال
َّ َاح َدةٍ َو َخلَ َق ِمهن َها َزهو َج َها َوب
َ ٍ َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الَّذي َخلَ َق ُك هم م هن نَ هف
ُ ََيأَيُّ َها الن
ِ َّ َكثِريا ونِساء واتَّ ُقوا
ِ
)1(اَّللَ َكا َن َعلَهي ُك هم َرقِيبًا
َّ ألر َح َام إِ َّن
اَّللَ الَّذي تَ َساءَلُو َن بِه َواه ه
ًَ َ َ ً

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu
dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah
selalu menjaga dan mengawasi kamu. (an-Nisa’ / 4: 1)
4. Hikmah Taqwa

Orang yang bertaqwa dengan maksimal akan amemperoleh buahnya dari sisi
Allah yang sangat besar yaitu :
a. Akan mendapatkan furqan (kemampuan membedakan antara yang hak dengan
yang bathil, benar dengan salah, halal dengan haram, dan terpuji dengan
tercela). Allah berfimrman dalam surat al-Anfal ayat 29 :

ِ
اَّللُ ذُو
َّ اَّللَ َهَي َع هل لَ ُك هم فُ هرقَا ًًن َويُ َك ِف هر َعهن ُك هم َسيِئَاتِ ُك هم َويَ هغ ِف هر لَ ُك هم َو
َّ ين ءَ َامنُوا إِ هن تَتَّ ُقوا
َ ََيأَيُّ َها الَّذ
ض ِل اله َع ِظي ِم
الهَف ه
Artinya “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqaan dan
menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni
(dosa-dosa) mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar”. (QS.
Al-Anfal (8) : 29)
b. Mendapat limpahan berkat dari langit dan bumi. Allah berfirman dalam surat
al-A’raf ayat 96 :

ِ ِ السم ِاء واهألر
ِ ٍ
َّ َولَ هو أ
َخ هذ ًَن ُه هم
َ ض َولَك هن َك َّذبُوا فَأ
َن أ هَه َل اله ُقَرى ءَ َامنُوا َواتَّ َق هوا لََفتَ هحنَا َعلَهي ِه هم بََرَكات م َن َّ َ َ ه
ِ ِِبَا َكانُوا يك
هسبُو َن
َ
Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit
dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka
Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya". (QS. Al-A’raf (7) :
96)
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c. Mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Allah berfirman dalam surat at-Thalaq
ayat 2 :

اَّللَ َهَي َع هل لَهُ َمَهَر ًجا
َّ َوَم هن يَت َِّق

Artinya: “Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan
mengadakan kepadanya jalan keluar.” (QS. At-Thalaq (65) : 2)
d. Mendapatkan rizki dari arah yang tak terduga. Allah berfirman dalam surat atThalaq ayat 3

ِ
ب
ُ َويَ هرُزقههُ ِم هن َحهي
ُ ث الَ َهُيتَس

Artinya: “Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka”. (QS.
At-Thalaq (65) : 3)
e. Mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Allah berfirman dalam surat atThalaq ayat 4 :

اَّللَ َهَي َع هل لَهُ ِم هن أ هَم ِرهِ يُ هسًرا
َّ َوَم هن يَت َِّق

Artinya: “Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah
menjadikan baginya kemudiahan dalam segala urusannya.” (QS. AtThalaq (65) : 4)
f. Menerima penghapusan dan pengampunan dosa serta akan mendapatkan pahala
yang besar. Allah berfirman dalam surat at-Thalaq ayat 5:

ِ َّ ومن ي ت َِّق
ِ ِِ
َجًرا
اَّللَ يُ َكف هر َعهنهُ َسيِئَاته َويُ هعظ هم لَهُ أ ه
َ ََ ه

Artinya: “… dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan
menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan
pahala baginya.” (QS. At-Thalaq (65) : 5)
g. Akan dibebaskan dari kekawatiran dan duka cita. Allah berfirman dalam surat
al-A’raf ayat 35

ف َعلَهي ِه هم َوالَ ُه هم َهُيَزنُو َن
ٌ َصلَ َح فَالَ َخ هو
فَ َم ِن اتَّ َقى َوأ ه

Artinya: “…maka barang siapa yang bertaqwa dan mengadakan perbaikan,
tidaklah ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka berduka
cita.” (QS. Al-A’raf (7) : 35)
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