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Contoh Implementasi Keikhlasan

Dikisahkan oleh seorang pemuda ketika ia berada di salah satu supermarket

di Mekah. Saat ia sedang mengantri di kasir untuk membayar apa yang hendak

dibelinya, di depannya terdapat seorang wanita bersama dua putri kecilnya dan tepat

di belakang mereka dan didepannya terdapat seorang pemuda. Ketika wanita

bersama dua putri kecilnya itu hendak membayar apa yang dibelinya seharga 145

real, sang wanita memasukkan tangannya ke tas kecilnya untuk mencari-cari uang,

ternyata ia hanya mendapatkan pecahan 50 realan dan beberapa lembar pecahan

sepuluhan realan. Ia juga melihat kedua putrinya juga sibuk mengumpulkan uang

pecahan realan milik mereka berdua hingga akhirnya terkumpulah uang mereka 125

real. Maka terlihatlah ibu mereka berdua kebingungan dan mulailah sang ibureal. Maka terlihatlah ibu mereka berdua kebingungan dan mulailah sang ibu

mengembalikan sebagian barang-barang yang telah dibelinya. Salah seorang putrinya

berkata, “Bu, yang ini kami tidak jadi beli, tidak penting bu” .

Tiba-tiba Ia melihat sang pemuda yang berdiri persis di belakang mereka

melemparkan selembar uang 50 realan di samping sang wanita dengan sembunyi-

sembunyi dan cepat. Lalu sang pemuda tersebut segera berbicara kepada sang

wanita dengan penuh kesopanan dan ketenangan seraya berkata, “Ukhti, perhatikan,

mungkin uang 50 realan ini jatuh dari tas kecilmu”.

Lalu sang pemuda menunduk dan mengambil uang 50 realan tersebut dari

lantai lalu ia berikan kepada sang wanita. Sang wanitapun berterima kasih kepadanya

lalu melanjutkan pembayaran barang ke kasir, kemudian wanita itupun pergi.



Lanjutan...
Setelah sang pemuda menyelesaikan pembayaran barang belanjaannya di kasir iapun

segera pergi tanpa melirik ke belakang seakan-akan ia kabur melarikan diri. Pemuda inipun

segera menyusulnya lalu ia berkata, “Akhi. sebentar dulu!, aku ingin berbicara denganmu

sebentar” . Lalu ia bertanya kepadanya, “Demi Allah, bagaimana kau punya ide yang cepat

dan cemerlang seperti tadi?”

Tentunya pada mulanya sang pemuda berusaha mengingkari apa yang telah ia

lakukan, akan tetapi setelah pemuda ini kabarkan kepadanya bahwa ia telah menyaksikan

semuanya, dan ia menenangkannya dan menjelaskan bahwasanya ia bukanlah penduduk

Mekah, ia hanya menunaikan ibadah umroh dan ia akan segera kembali ke negerinya, dan

kemungkinan besar ia tidak akan melihatnya lagi. Lalu pemuda tersebutpun berkata,

“Saudaraku, demi Allah aku tadi bingung juga, apa yang harus aku lakukan, selama

dua menit tatkala sang wanita dan kedua putrinya berusaha mengumpulkan uang mereka

untuk membayar kasir, akan tetapi Robmu Allah subhaanahu wa ta’aala mengilhamkan

kepadaku apa yang telah aku lakukan tadi, agar aku tidak menjadikan sang wanita malu di

hadapan kedua putrinya. Demi Allah, saya mohon agar engkau tidak bertanya-tanya lagi dan

biarkan aku pergi” . Aku berkata kepadanya, “Wahai saudaraku, aku berharap engkau

termasuk dari orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka: “Adapun orang yang

memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang

terbaik (syurga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah” (QS Al-Lail 5-

7)

Lalu sang pemuda itupun menangis, lalu meminta izin kepada pemuda ini dan

berjalan menuju mobilnya sambil menutup wajahnya.



Klasifikasi Ikhlas
1. Iklhas Mubtadi’ : Yakni orang yang beramal karena Allah, tetapi di dalam hatinya 1. Iklhas Mubtadi’ : Yakni orang yang beramal karena Allah, tetapi di dalam hatinya 

terbesit keinginan pada dunia. Ibadahnya dilakukan hanya untuk menghilangkan 
kesulitan dan kebingungan. Ia melaksanakan shalat tahajud dan bersedekah karena ingin 
usahanya berhasil. Ciri orang yang mubtadi’ bisa terlihat dari cara dia beribadah. Orang 
yang hanya beribadah ketika sedang butuh biasanya ia tidak akan istiqomah. Ia 
beribadah ketika ada kebutuhan. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, ibadahnya pun 
akan berhenti.

2. Ikhlas Abid: Yakni orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih dari riya’ serta 
keinginan dunia. Ibadahnya dilakukan hanya karena Allah dan demi meraih kebahagiaan 
akhirat, menggapai surga, takut neraka, dengan dibarengi keyakinan bahwa amal ini bisa 
menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka. Ibadah seorang abid ini cenderung 
berkesinambungan, tetapi ia tidak mengetahui mana yang harus dilakukan dengan 
segera (mudhayyaq) dan mana yang bisa diakhirkan (muwassa’), serta mana yang 
berkesinambungan, tetapi ia tidak mengetahui mana yang harus dilakukan dengan 
segera (mudhayyaq) dan mana yang bisa diakhirkan (muwassa’), serta mana yang 
penting dan lebih penting. Ia menganggap semua ibadah itu adalah sama.

3. Ikhlas Muhibb : Yakni orang yang beribadah hanya karena Allah, bukan ingin surga atau 
takut neraka. Semuanya dilakukan karena bakti dan memenuhi perintah dan 
mengagungkan-Nya.

4. Ikhlas Arif : Yakni orang yang dalam ibadahnya memiliki perasaan bahwa ia digerakkan 
Allah. Ia merasa bahwa yang beribadah itu bukanlah dirinya. Ia hanya menyaksikan ia 
sedang digerakkan Allah karena memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki daya dan 
upaya melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Semuanya berjalan atas 
pertolongan kehendak Allah Swt.



Ciri Orang yang Ikhlas
1. Senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam1. Senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam

keadaan sendiri atau bersama orang banyak, baik ada pujian ataupun
celaan. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, “Orang yang riya memiliki beberapa
ciri; malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang. Semakin
bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela.”

2. Terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama
manusia atau jauh dari mereka. Disebutkan dalam hadits, “Aku beritahukan
bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan
seperti Gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-
debu yang beterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu, dan kulitnya
sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu. Tetapi merekasama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu. Tetapi mereka
adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah.” (HR Ibnu
Majah),Tujuan yang hendak dicapai orang yang ikhlas adalah ridha Allah,
bukan ridha manusia. Sehingga, mereka senantiasa memperbaiki diri dan
terus beramal, baik dalam kondisi sendiri atau ramai, dilihat orang atau tidak,
mendapat pujian atau celaan. Karena mereka yakin Allah Maha melihat setiap
amal baik dan buruk sekecil apapun.

3. Tidak mencari populartias dan tidak menonjolkan diri.

4. Tidak silau dan cinta jabatan.

5. Tidak diperbudak imbalan dan balas budi.

6. Tidak mudah kecewa.

7. Istiqomah ( Istaqama, yastaqimu, istiqamah---Aqama, yuqimu, Iqamah)



Cara Mencapai Keikhlasan
• Memfokuskan pikiran disaat kita sedang beribadah kepada • Memfokuskan pikiran disaat kita sedang beribadah kepada 

Allah SWT. Kita hanya memikirkan Allah, shalat untuk Allah, 
zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk 
Allah.

• Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada 
Allah.

• Jangan munculkan rasa riya’ atau sombong di dalam diri kita 
karena kita tidak berdaya di hadapan Allah SWT.karena kita tidak berdaya di hadapan Allah SWT.

• Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang 
menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara tersebut keikhlasan 
dapat dicapai.

• Dan jangan lupa untuk berdo’a memohon kepada Allah SWT 
agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuk-Nya, 
sebagaimana do’a Nabi Ibrahim a.s, ”Sesungguhnya jika 
Rabb-ku tidak memberi hidayah kepadaku, pastilah 
aku termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. al An’aam: 77).



Perusak-Perusak Keikhlasan

• Riya’ ialah memperlihatkan suatu bentuk ibadah 
dengan tujuan dilihat manusia, lalu orang-orang 
pun memujinya. 

• Sum’ah, yaitu beramal dengan tujuan untuk 
didengar oleh orang lain (mencari popularitas).

• ‘Ujub, masih termasuk kategori riya’ hanya saja • ‘Ujub, masih termasuk kategori riya’ hanya saja 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membedakan 
keduanya dengan mengatakan bahwa: “Riya’ 
masuk didalam bab menyekutukan Allah dengan 
makhluk, sedang ujub masuk dalam bab 
menyekutukan Allah dengan diri sendiri. (Kitab 
Al fatawaa, 10/277)




