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MALU, IMAN DAN HARGA DIRI

Oleh Zulkifli PTA PBR

Malu menurut kamus bahasa Indonesia adalah perasaan sangat tidak senang
(hina, rendah, dsb), karena berbuat sesuatu yang kurang baik, jadi malu sebenarnya
kesadaran seseorang akan nilai dan norma kebenaran, oleh sebab itu kata Rasulullah
malu itu cabangnya Iman, tidak ada iman bagi  orang yang tidak mempunyai malu (
Bukhari Muslim) iman sebagai dasar untuk memahami proses memperoleh kebebasan
dari rasa malu, pokoknya perhatian dalam hal ini adalah kepercayaan kepada Allah,
orang lain diri sendiri, kepercayaan diri sendiri merupakan suatu pemberian dari Allah.
Swt.

Malu itu sendiri terambil dari kata “Hayaa” yang bermakna hidup, artinya hidup
ini berhubungan dengan hidup matinya hati seseorang, semakin hidup hati seseorang
maka semakin berkembang pula malu dan imannya, sementara para ulama berpendapat
pada dasaranya malu bertujuan untuk menghindarkan diri dari keburukan mungkin
inilah yang dimksud oleh Rarulullah saw dalam sabdanya “malu itu kebaikan
seluruhnya” dalam riwayat lain nabi menyampaikan “ jika seseorang tidak memiliki
malu maka berbuatlah sesukamu, selintas perkataan nabi ini seakan menegaskan hanya
orang yang tidak memiliki rasa malu yang mau berbuat keburukan seenaknya tanpa bisa
mengontrol diri.

Malu sebenarnya merupakan  salah satu cabang iman, karena iman itu adalah
satu dimensi total yang mesti utuh dan menyeluruh, apabila sedikit saja iman cedera dan
tercemar, rusaklah totalitas nilai iman itu, orang beriman tersebut tanpa fisik dan ragawi
bisa terlihat dari seluruh perilaku dan jejak langkah hidupnya, namun yang paling pasti
tahu apakah kita benar atau tidak, itu hanyalah Allah swt, seabab iman pada akhirnya
akan dinilai oleh Allah Ahkamul Hakimin mutlak.

Lalu mengapa  Iman dihubungkan dengan rasa malu, jawabannya iman adalah
kesadaran individual yang suci, bahwa dirinya bebas dari pengaruh sesuatu apapun,
sedangkan rasa malu adalah akhlak yang sesuai dengan sunnah yang membangkitkan
fikiran untuk meninggalkan perbuatan buruk sehinga menjauhkan manusia dari
kemaksiatan dan menghilangkan rasa malas untuk menjalankan hak Allah Swt,
membentengi diri dari rasa takut, keterikatan iman dan rasa malu itulah menumbuhkan
perangai mulia,, karena setiap manusia dilahirkan memiliki martabat dirinya yang
disebut dengan harga diri.

Harga diri dan malu adalah serangkai, karena orang yang sadar akan harga diri
niscaya akan timbul rasa malu, jika melakukan hal yang tidak sebenarnya, disisi lain
orang malu tentu mengerti akan arti harga diri dan dalam agama sudah jelas bahwa
“malu merupakan bagian dari iman”.Seseorang yang melepaskan dirinya dari rasa
keterikatan dengan Allah, maka rasa keterikatan dengan rasa malupun akan hilang, dan
kalau rasa malu sudah hilang, harga dirinya pun akan hilang. jika harga diri sudah



2

hilang orangpun tidak segan-segan untuk menghinakan dirinya melakukan perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.

Orang yang mempunyai rasa malu terhadap Allah, masyarakat bahkan terhadap
dirinya sendiri akan melahirkan semangat yang berani menyatakan kebenaran, tidak
sombong, congkak dan angkuh. Malu yang dimaksudkan oleh ajaran agama yang
dijiwai oleh iman, adalah kemampuan untuk menahan diri berbuat sesuatu yang
merusak dirinya sendiri. Kata Sayid Sabiq “Kebenaran itu adalah tamengnya orang
yang tahu diri untuk menolak segala macam bentuk penghinaan yang ditujukan
terhadapnya. Dan akan menjadi senjata yang ampuh memerangi kezaliman dan
perbuatan sewenang-wenang dari manapun datangnya, atau seperti yang disebutkan
dalam Al-quran surat An-Nazi’at ayat 40-41 yang artinya “Dan  orang-orang yang
merasa takut kepada kebesaran Tuhannya serta mencegah nafsunya dari hal-hal yang
tercela, ia akan mendapat kebahagiaan yang abadi”.justru itu setiap manusia yang
tidak menyimpan rasa malu, pastilah akan kehilangan pribadinya, ia akan berbuat apa
saja yang menurut pandangannya benar  ia akan berbuat apa yang ia sukai menurutkan
panggilan hawa nafsunya, maka perlu jadi renungan kita. Sesungguhnya Allah Azza
wajalla jika berkeinginan membinasakan seseorang, Allah Swt mencabut rasa malunya,
bila malu sudah hilang seseorang tersebut tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali
kehinaan dan kebencian.

Sebagai ilustrasi, kita melihat fenomena yang terjadi pada saat kita sekarang ini,
yaitu kejadian dan peristiwa OTT (Operasi Tangkap Tangan) atas prilaku buruknya,
melakukan tindakan  korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memangku jabatan,
padahal atas perlakuannya itu bukan saja yang mendapat malu dia sendiri, akan tetapi
juga termasuk anak dan keluarga besarnya, bahkan intitusinya juga mendapat rasa malu,
peristiwa semacam ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena kita sering melihat di
layar Telivisi di mas media bahwa orang tidak lagi ada rasa malu melakukan kejahatan
seperti korupsi, pencurian, penipuan, hal ini selalu dimuat dalam berita di mas media,
anehnya lagi, para pelaku kejahatan itu sudah tidak malu melakukan aksinya, tidak saja
dalam skala kecil, namun dalam skala besarpun mereka tidak ada rasa malu lagi, tidak
kenal waktu, bisa siang, bisa malam, pagi hari dan kapan saja, lebih tragis lagi para
pelaku kejahatan tersebut kebanyakan adalah orang-orang yang memegang peranan di
masyarakat.

Mari kita perhatikan di tengah masyarakat kita, betapa banyaknya yang mengaku
beriman, terlanjur keliru dan meneruskan kekeliruannya. Itulah sebabnya modal utama
adalah rasa keimanan itu, jika iman tetap menjadi tonggak kehidupan dalam perjalanan,
keterlanjuran sekali waktu akan terbuka pintu untuk kembali melakukannya, untuk itu
betapa pentingnya rasa malu dalam kehidupan manusia, baik kehidupan beragama
maupun bermasyarakat dan bernegara, maka perlu dimiliki dan dibudayakan. Sebab
timbulnya berbagai perbuatan yang tidak baik dan tidak manusiawi justru kebanyakan
manusia sudah kehilangan rasa malunya.
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Akhirnya semoga rasa malu dalam diri kita senentiasa terjaga, semakin kuat
mendorang kita untuk tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan, menguaatkan kita untuk
menjauhi keburukan bahkan membencinya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang
mencintai kebaikan dan  rindu untuk menikmatinya dan enggan bersahabat dengan
kemaksiatan  serta risih dengan kezaliman, dan kepada Allah kita bermohon agar
memudahkan kita menjadi hamba yang memiliki rasa malu, beriman dan memiliki
harga diri serta mewariskan rasa malu yang terpuji tersebut kepada generasi
penerus……..Aamin
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