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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU 
 
 
 
 Buku ini terdiri dari 33 judul materi. Metode pendekatan yang digunakan adalah 
ceramah, game, dan diskusi. Dalam penyampaiannya, setiap materi membutuhkan 
waktu 60 menit (satu jam), dengan alokasi waktu sebagai berikut : 
 

Langkah Uraian Waktu 
Pembukaan Mentor membuka pertemuan dan menyampaikan tujuan 

materi 
 5 menit 

Game(optional) Mentor melakukan simulasi sebagai pengantar materi 10 menit 
Ceramah  Mentor menyampaikan isi materi 40 menit 
Diskusi Berdiskusi dan tanya jawab 10 menit 
Penutup Mentor menyimpulkan isi materi dan menutup pertemuan 

dengan do’a 
 5 menit 

 
 
 
Do’a penutup majelis 
 
“Mahasuci bagi-Mu, Ya Allah dan segala puji bagi-Mu, aku bersaksi tidak ada illah selain 
Engkau,aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu” 
 
Buku ini sebatas panduan yang harus disempurnakan dengan membaca buku-buku 
referensi yang bersangkutan. 
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1.  TAWAZUN 

 
TUJUAN : 
� Peserta memahami makna dan hakikat tawazun 
� Peserta mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri manusia dan kebutuhan-

kebutu-hannya 
� Peserta mengetahui contoh-contoh manusia yang tidak tawazun 
 
RINCIAN BAHASAN 
 Tawazun artinya seimbang. Allah telah mengisyaratkan agar kita hidup 
seimbang, sebagaimana Allah telah menjadikan alam beserta isinya berada dalam 
sebuah keseimbangan. (QS.67:3) 
 Manusia dan agama Islam kedua-duanya merupakan ciptaan Allah 
yang sesuai dengan fitrah yang telah Allah tetapkan. Mustahil Allah 
menciptakan agama Islam untuk manusia yang tidak sesuai dengan fitrah 
tersebut (QS.30:30). Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu 
diciptakan sesuai dengan fitrah Allah yaitu memilki naluri beragama (agama 
tauhid : al-Islam) dan Allah menghendaki manusia untuk tetap dalam fitrah itu. 
Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, itu hanyalah karena pengaruh 
lingkungan (Hadits,”Tiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah (Islam) 
orangtuanyalah yang menjadikan ia sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”). 
 Sesuai dengan fitrah Allah,manusia memiliki tiga potensi, yaitu al-jasad 
(jasmani), al-aql (akal), dan ar-ruh (ruhani). Islam menghendaki ketiga dimensi 
tersebut berada dalam keadaan tawazun (seimbang). Perintah untuk 
menegakkan neraca keseimbangan ini dapat dilihat pada QS.55:7-9. 
 Ketiga potensi ini membutuhkan makanannya masing-masing, yaitu 
sbb : 
1. Jasmani 
 Jasmani atau fisik adalah amanah dari Allah swt,karena itu harus kita 
jaga . Dalam sebuah hadits dikatakan ,”Mu’min yang kuat itu lebih baik atau 
disukai Allah daripada mu’min yang lemah.”(HR.Muslim), maka jasmani pun 
harus dipenuhi kebutuhannya agar menjadi kuat. Kebutuhannya adalah 
makanan, yaitu makanan yang halalan thoyyiban (halal dan baik) 
(QS.80:24,2:168), beristirahat (QS.78:9), kebutuhan biologis (QS.30:20-21) dan 
hal-hal lain yang menjadikan jasmani kuat. 
2. Akal  
 Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Akal pulalah 
yang menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk-makhluk lainnya. Dengan 
akal manusia mampu mengenali hakikat sesuatu, mencegahnya dari kejahatan 
dan perbuatan jelek. Membantunya dalam memanfaatkan kekayaan alam yang 



                                                                                                                                                                                                          
                

oleh Allah diperuntukkan baginya supaya manusia dapat melaksanakan 
tugasnya sebagai khalifatullah fil-ardhi (wakil Allah di atas bumi) 
(QS.2:30;33:72). Kebutuhan akal adalah ilmu (QS.3:190) untuk pemenuhan 
sarana kehidupannya. 
3. Ruh (hati)  
 Kebutuhannya adalah dzikrullah (QS.13:28;62:9-10). Pemenuhan 
kebutuhan ruhani sangat penting, agar ruh/jiwa tetap memiliki semangat hidup, 
tanpa pemenuhan kebutuhan tersebut jiwa akan mati dan tidak sanggup 
mengemban amanah besar yang dilimpahkan kepadanya. 
 
 Dengan keseimbangan, manusia dapat meraih kebahagiaan hakiki 
yang merupakan ni’mat Allah, karena pelaksanaan syariah sesuai dengan 
fitrahnya. Untuk skala ketawazunan akan menempatkan umat Islam menjadi 
umat pertengahan / ummatan wasathon (QS.2:143), yaitu umat yang seimbang. 
Kebahagiaan pada diri manusia itu dapat berupa: 
• Kebahagiaan bathin/jiwa, dalam bentuk ketenangan jiwa (QS.13:28) 
• Kebahagiaan dzahir/gerak, dalam bentuk kesetabilan, ketenangan ibadah, 

bekerja dan aktivitas lainnya. 
 Dengan menyeimbangkan dirinya, maka manusia tersebut tergolong 
sebagai hamba yang pandai mensyukuri ni’mat Allah. Hamba/manusia seperti 
inilah yang disebut manusia seutuhnya. 
 
Contoh-contoh manusia yang tidak tawazun 
• Manusia Atheis: tidak mengakui Allah, hanya bersandar pada akal (rasio 

sebagai dasar). 
• Manusia Materialis: mementingkan masalah jasmani/materi saja. 
• Manusia Pantheis (kebatinan): bersandar pada hati/batinnya saja. 
 
DISKUSI 
1. Banyak artis yang hidup dengan kemewahan, namun akhirnya dia mati 

bunuh diri akibat over dosis obat-obatan terlarang (NAZA). Menurut kamu, 
apa sebenarnya arti kebahagiaan itu? 

2. Sejujurnya, apakah kamu selama ini sudah hidup seimbang? 
3. Coba diskusikan dengan temanmu, usaha-usaha apa saja yang sudah dan 

akan kamu lakukan agar hidup kamu seimbang? 
 
REFERENSI 
Al-Qadiry, Seimbanglah dalam Beragama,Jakarta:GIP  
Silabus Materi Mentoring th 1994/1995 
 

 
2.  IKHLASSUNNIYAH 

 
 
TUJUAN  : 
� Peserta memahami makna ikhlassunniyah baik secara bahasa maupun istilah 
� Peserta memahami pentingnya ikhlassunniyah dalam beramal 
� Peserta mengetahui cara-cara untuk menumbuhkan niat yang ikhlas 
 
RINCIAN BAHASAN 
 Secara bahasa ikhlas berasal dari kata khalasha yang berarti bersih/murni. 
Sedangkan niat berarti al-qoshdu  artinya, maksud atau tujuan. Ikhlassunniyah berarti 
membersihkan maksud dan motivasi kepada Allah dari maksud dan niat lain. Hanya 
mengkhususkan Allah azza wajalla sebagai tujuan dalam berbuat. Allah telah 
memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal dan beribadah kepadanya seperti yang 
tercantum dalam QS.98:5; 7:29; 18:110. 
 
Pentingnya Ikhlassunniyah 
1. Merupakan ruhnya amal karena seperti badan yang tidak ada ruhnya, maka tanpa 

ikhlas amal; sebagus apapun tidak ada artinya. 
2. Salah satu syarat diterimanya amal.”Allah azza wajalla tidak menerima amal kecuali 

apabila dilaksanakan dengan ikhlas dalam mencari keridhoannya semata”(HR.Abu 
Daud dan Nasai) 

3. Syarat diterimanya amal atau perbuatan: 
♦ Bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya 
♦ Ikhlas dalam berniat 
♦ Sesuai dengan syariat Islam(al-Qur’an dan Sunnah) 

4. Penentu nilai/kualitas suatu amal (QS.4:125),”Sesungguhnya segala amal 
perbuatan tergantung pada niat, dan bahwasanya bagi tiap-tiap orang apa yang ia 
niatkan. Maka barangsiapa hijrah menuju ridho Allah dan Rasul-Nya, maka 
hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa berhijrah kepada dunia 
(harta atau kemegahan dunia) atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, 
maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya.”(HR.Bukhari- Muslim) 

5. Mendatangkan berkah dan pahala dari Allah (QS.2:262; 4:145-146). 
 
Cara-cara untuk menumbuhkan niat yang ikhlas 
1. Mengetahui arti keikhlasan dan urgensinya dalam beramal 
2. Menambah pengetahuan tentang Allah swt dan hari kiamat. Dengan mengetahui 

ilmu tentang-Nya, maka seseoang mengenal Allah swt dengan sebenar-benarnya 
tentulah tidak akan berani berbuat syirik (menyekutukan Allah dengan selain-Nya di 
dalam niatnya). Ia juga akan mempertimbangkan amal-amalnya dan balasannya 
nanti di akhirat. 

3. Memperbanyak membaca/berinteraksi dengan al-Qur’an, karena al-Quran adalah 
penyembuh dari segala penyakit dalam dada (QS.10:57) termasuk penyakit riya, 
ujub, dan sum’ah. 



                                                                                                                                                                                                          
                

4. Memperbanyak amal-amal rahasia, sehingga kita terbiasa untuk beramal karena 
Allah semata tanpa diketahui orang lain. 

5. Menghindari / mengurangi saling memuji, karena dengan pujian terkadang orang 
jadi lalai hatinya dan menjadi sombong. 

6. Berdoa, dengan tujuan agar selalu diberi keikhlasan dan dijauhi dari syirik. Doa 
yang dicontohkan oleh Rasulullah saw : “Allahumma innii a’udzubika annusyrikabika 
syaian a’lamuhu wa astaghfiruka lima laa a’lamuhu.” (Ya Allah aku berlindung 
kepada-Mu dari syirik kepada-Mu dalam perbuatan yang aku lakukan dan aku 
memohon ampun kepada-Mu terhadap apa yang tidak aku ketahui.) 

 
DISKUSI 
Suatu ketika di sebuah kereta, Amin akan memberikan infaq kepada pengurus masjid 
yang mengumpulkannya lewat kotak-kotak yang disodorkan kepada para penumpang. 
Ketika kotak itu hampir mendekati tempat duduknya, ia mengurungkan niatnya 
memberikan infaq, karena takut riya kepada orang-orang di sekitarnya. Bagaimana 
menurut pendapatmu? Tepatkah yang dilakukan Amin tersebut? 
 
REFERENSI 
♦ Imam al-Ghazali,Ibnu Razab al-Hambali,dan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah,Pembersih 

Jiwa, Pustaka. 
♦ Ibnu Taimiyah, Etika beramar ma’ruf nahi munkar,GIP. 
♦ Panduan Aktivis Harokah,hal.42,al-ummah. 
 
 
 
 
 

“Meninggalkan AMAL karena manusia adalah riya. 
Beramal karena manusia adalah syirik. 

IKHLAS beramal adalah yang selamat dari keduanya.” 
(Fudhail bin ‘Iyadh) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AQIDAH ISLAMIYAH 
 
 
TUJUAN : 
� Peserta memahami makna aqidah secara bahasa dan istilah  
� Peserta memahami hubungan iman kapada Allah dengan aqidah Islam 
� Peserta memahami standar nilai aqidah Islam 
� Peserta memahami makna dan jenis tauhid  
 
RINCIAN BAHASAN 
 Secara bahasa : ’Aqdun-’Aqooid berarti akal atau ikatan. Maksudnya yaitu 
ikatan yang mengikat manusia dengan aturan-aturan Allah dan nilai-nilai Islam. 
Sedangkan secara istilah : Aqidah ialah suatu yang wajib diyakini atau diimanai tanpa 
keraguan, diikrarkan dengan lisan dan diwujudkannya dalam amal perbuatan sehari-hari. 
 Aqidah meerupakan motor penggerak dan otak dalam kehidupan manusia 
sehingga apabila terjadi sedikit penyimpangan padanya, maka menimbulkan 
penyelewengan dari jalan yang lurus pada gerakan dan langkah yang dihasilkan. 
 Aqidah bagaikan pondasi bangunan. Dia harus dirancang dan dibangun terlebih 
dahulu sebelum merancang dan membangun bagian yang lain.Kualitas pondasi yang 
dibangun akan berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ditegakkan. Bangunan 
yang ingin dibangun itu sendiri adalah Islam yang sempurna  (kamil), menyeluruh 
(syamil) dan benar (shohih). 
 Aqidah merupakan misi dawah yang dibawa oleh Rasul Allah yang pertama 
sampai dengan yang terakhir yang tidak berubah-ubah karena pergantian zaman dan 
tempat, atau karena perbedaan golongan atau masyarakat (QS.42:13) (Aqidah 
Islam,Sayyid Sabiq,hal.18) 
 Hal-hal pokok yang terutama  harus diyakini seseorang yang beriman adalah 
tentang eksistensi dan kebenaran Allah, kebenaran Islam dan kebenaran janji serta 
ancaman Allah (QS.4:136;21:25;16:35). Semakin kokoh keyakinan seseorang, maka 
akan semakin baik pula ibadah dan akhlaknya, karena aqidah bukan sekedar 
kepercayaan kepada Allah. Iman adalah keyakinan akan kemahasempurnaan Allah 
yang menumbuhkan keberanian dan kesiapan untruk mengatur hidup sesuai dengan 
yang dikehendaki-Nya. Aqidah harus menjelma menjadi sesuatu yang nyata - bukan 
sekadar hapalan tentang ilmu aqidah - dalam kehidupan. 
 Al-Quran telah mengungkapkan aqidah dengan “iman” dan syariat dengan 
“amal shaleh (perbuatan yang baik)”, seperti yang tersebut dalam QS.18:107-108 dan 
QS.16:97. Karena iman itu letaknya di hati, maka hati merupakan standar penilaian 
aqidah yang akan menentukan tempat kita di akhirat nanti (QS.26:88-89). Selain itu di 
dalam sebuah hadits dikatakan : ”Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa atau 
bentuk kamu, tidak juga kepada jasadmu, tetapi ia melihat kepada hati dan 
perbuatanmu.” 
 Memahami aqidah dimulai dari tauhid (QS.112:1-4).Tauhid berasal dari kata 
wahhada yang berarti menjadikan satu. Tauhidullah merupakan dasar dari iman kepada 
Allah. Setiap muslim wajib menghayati hakikat tauhid yang diperintahkan Allah sebab dia 



                                                                                                                                                                                                          
                

merupakan landasan agama-Nya. Penerimaan tauhid menjadi penyebab keselamatan 
hidup manusia di dunia dan di akhirat dan mendapatkan imbalan syurga. 
Jenis tauhid 
1. Tauhid uluhiyah 
• Tauhid uluhiyah adalah pengesaan Allah dalam peribadatan, kepatuhan, kecintaan, 

ketakutan, dan ketaatan secara mutlak. Tidak menghambakan diri kepada selain 
Allah dan tidak pula mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain baik yang 
ada di bumi maupun di langit. 

2. Tauhid rububiyah 
• Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta 

semua makhluk dan penguasa seluruh alam. Pada hakikatnya tauhid rububiyah 
menuntut adanya tauhid uluhiyah. Keyakinan terhadap tauhid rububiyah saja dan 
bahkan sengaja membuat aturan menentang serta membuat tandingan-tandingan 
selain Allah, maka tauhid ini tidak memberi manfaat sedikitpun.Bahkan dia telah 
berada di wilayah kemusyrikan (QS.10:106). 

3. Tauhid asma dan sifat Allah 
• Allah memiliki 99 asmaul husna (nama yang baik) dan sifat-sifat yang tidak dimiliki 

oleh selain-Nya. Semuanya itu harus diyakini dengan sepenuh hati. 
 
DISKUSI 
1. Ada seorang muslim yang sangat pemurah dan baik hati kepada setiap orang, tetapi 

ia tidak pernah shalat. Prinsipnya yaitu bahwa kebaikan-kebaikannya itu nanti tetap 
akan sampai kepada Allah. Bagaimana pendapatmu? 

2. Adalagi orang yang rajin shalat dan puasa tetapi ia suka pergi ke dukun. Bagaimana 
menurutmu? 

 
REFERENSI 
• DR.Ibrahim Muhammad bin Abdullah al-Buraikan, Pengantar Studi Aqidah Islam. 
• Aqidah Seorang Muslim, al-Ummah 
• Sayyid Sabiq, Aqidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman, C.V.Diponegoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MAKNA BASMALAH 
 
 
TUJUAN : 
� Peserta memahami makna Bismillah 
� Peserta memahami makna ar-Rahman dan ar-Rohim 
� Peserta mengetahui pengaruh membaca basmalah yang dilakukan dengan 

sungguh-sungguh 
 
RINCIAN BAHASAN 
 Ayat Basmalah termasuk dalam surat al-Fatihah. Hadits, dari ad-Da’ru 
Quthni dari Abu Hurairah ra., ia berkata Rasulullah saw bersabda, ”Jika kalian 
membaca surat al-Fatihah, hendaklah kalian membaca 
bismillahirrohmanirrohim, karena ia termasuk ke dalam surat al-Fatihah. 
Sedangkan surat al-Fatihah terdiri dari tujuh ayat, dan bismillahhirrohmanirohim 
termasuk ke dalam salah satu ayatnya.” 
 
Makna Bismillah 
• Preposisi “Bi” = aku memulai 
• Al-Ism = nama,menunjuk pada sesuatu/person yang dinamai 
• Allah = nama Tuhan, berasal dari kata al-Illah 
 
Bismillah memiliki dua makna 
 
1. Sebagai kalimat IZIN 
• Bismillah bukan sebagai penukar kenikmatan, contohnya makan nasi 

dengan membaca bismillah akan sama ni’matnya dengan makan nasi 
tanpa membaca bismillah, tapi bismillah merupakan kalimat izin bagi 
hamba Allah yang merasa hidupnya hanya sekadar “numpang”, karena 
sesungguhnya semua yang ada di atas dunia ini milik Allah dan manusia 
diberi kenikmatan untuk memakai fasilitas Allah tsb. 

2. Sebagai kalimat PENGAKUAN OTORITAS 
• Yaitu pengakuan otoritas bagi hamba Allah yang menyadari bahwa 

sesungguhnya yang memiliki wewenang/otoritas hanyalah Allah.Manusia 
hanya sebagai wakil Allah dimuka bumi ini, bukan sebagai penguasa. Bila 
seseorang mengucapkan bismilhirohmanirohim ia telah menandai 
kehambaannya dengan nama Allah, ia mengokohkan jiwanya - yang 
dinisbahkan kepada hakikat kehambaan - dengan salah satu dari tanda-
tanda Allah. 

 



                                                                                                                                                                                                          
                

Makna ar-Rahman 
 Ar-Rahman (Maha Pengasih), merupakan rahmat Allah dalam bentuk 
sarana hidup. Dilihat dari segi etimologisnya, ar-Rahman berwazan “fa’laan” 
yang menunjukkan banyak. Oleh karena itu rahmat Allah yang berupa sarana 
hidup ini diberikan untuk semua makhluk di alam semesta (rahmatan lil’alamiin) 
baik manusia maupun binatang, baik muslim maupun kafir. Makna ini 
digunakan dalam al-Quran (QS.20:5;19:75). 
 
Makna ar-Rahim 
 Ar-Rahim: Maha Penyayang merupakan rahmat Allah dalam bentuk 
petunjuk hidup. Dilihat dari segi bahasanya, ar-Rahim berwazan (berpola) “fa’iil” 
yang menunjuk ketetapan dan kekekalan. Ar-Rahim berupa rahmat Allah dalam 
bentuk petunjuk hidup, diberikan hanya untuk orang-orang yang beriman, 
menunjukkan keni’matan yang terus-menerus dan kekal. Dalam al-Quran 
makna ar-Rahim seperti terdapat pada QS.33:43;9:117. 
 Ar-Rahman dan ar-Rahim Allah berikan bersama-sama kepada hamba-
hambaNya sesuai pengucapannya yang utuh dan lengkap (selalu 
bismilahirohmanirohim). Allah telah memberikan  kepada manusia selain 
sarana hidup juga petunjuk hidup (hidayah). Tinggal manusia yang berusaha 
menggapai petunjuk hidup (hidayah) tersebut. 
 Fenomena sekarang, manusia umumnya menikmati sarana hidup tapi 
lupa/  mencampakkan petunjuk hidup yang berharga.Manusia lupa, siapa yang 
memberikan sarana hidup tersebut, manusia menganggapnya semata-mata 
atas usaha mereka, padahal semua sarana hidup tersebut Allah berikan gratis 
dan bersifat menyeluruh. 
 Rasulullah menerangkan keutamaan seseorang yang mengucapkan 
basmalah dalam HR.Abu Daud dan dihasankan oleh Ibnu Shalah : ”Setiap 
urusan yang baik yang tidak diawali dengan bismilahirrohmanirrohim maka 
tidak akan mendapat barokah.” 
 Bila pengucapan basmalah dilakukan dengan sadar dan sungguh-
sungguh akan menghasilkan tiga kebaikan,yaitu: 
1. Akan terjaga dari syaitan, karena dengan menyebut nama Allah akan 

mendorong seorang mu’min mempertimbangkan apakah ia dibenarkan 
mengkaitkan nama Allah dengan niat dan perbuatan yang buruk. 

2. Dengan menyebut nama Allah akan timbul pada dirinya sikap yang benar 
dan membawa dirinya ke arah yang benar. 

3. Orang tersebut akan menerima pertolongan dan ridho Allah dan akan 
dilindungi dari godaan syaitan, karena Allah menerima perbuatan seorang 
mu’min bila ia beribadah kepada-Nya. 

 

DISKUSI 
Sebelum mengerjakan soal-soal ulangan fisika, Rahmat  mengucapkan 
basmalah. Namun ketika menemukan soal yang sulit ia mencontek ke teman 
sebangkunya. Bagaimana menurutmu terhadap tindakan Rahmat tersebut? 
 
REFERENSI 
• Paket BP Nurul Fikri, Setetes Basmalah dan Hamdalah 
• Hasan al-Bana, Kunci memahami alquran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

5. MAKNA ALHAMDULILLAHIROBBIL ‘AALAMIIN 
 
TUJUAN  
� Peserta memahami makna alhamdulilah dan robbul ‘alamin 
� Peserta dapat mengaplikasikan pemahamannya dalam kehidupannya 
 
RINCIAN BAHASAN 
Makna alhamdulillah 
• Alhamdu = pujian terhadap suatu kebaikan yang didasari oleh ikhtiar 
• Allah memiliki prestasi yang tak mungkin disamai oleh manusia.Allah SWT 

dipuji atas keindahan nama-nama-Nya dan kebaikan perbuatan-Nya. 
Dalam Al-Qur’an pujian terhadap Allah seperti dalam QS.14:39; 27:15,93. 

• Alasan Allah dipuji: 
• - Allah Maha Pembuat prestasi (QS.40:62) 
• - Allah Maha Indah dalam nama-nama-Nya (QS.20:8; 7:180) 
• - Allah Maha Baik dalam perbuatan-Nya (QS.32:7) 
• - Allah  Mencipta  segala sesuatu  berdasarkan  pengetahuan dan 

kehendak-Nya   
•   (QS.20:111) 
 
Makna Rabbul alamin 
Rabb     = Pemilik yang mengatur urusan hamba-Nya 
Al-’Alamin = Apa yang diketahui, berarti alam manusia dan jin dan kelompok-kelompok 

mereka (QS.7:80;3:42) 
 
Sekurang-kurangnya harus ada empat kata sekaligus untuk dapat 
menerjemahkan Rabb secara tepat dan sempurna yaitu: 
1. Allah sebagai Pencipta (QS.2:164) 
• Manusia tidak mencipta, ia hanya merekayasa, membuat dan menyusun. 

Manusia membuat sesuatu karena diilhami  oleh fenomena ciptaan Allah, 
contoh: helikopter yang diilhami oleh capung, sistem radar yang diilhami 
cara kelelawar terbang di gua yang gelap. Sekalipun ia merekayasa atau 
menyusun bentuk baru pasti bahan bakunya diambil dari ciptaan Allah juga. 
Allah sebagai Pencipta menantang manusia untuk menciptakan lalat dalam 
QS.15:73. 

2. Allah sebagai Pemilik (QS.14:2) 
• Siapa yang mencipta pasti memiliki. Aksioma ini tidak berlaku bagi 

manusia, tetapi berlaku mutlak bagi Allah SWT, karena Allah SWT 
mencipta atas irodat dan kehendak-Nya sendiri. Allah pencipta dan 
otomatis Allah sebagai pemiliknya. 

3. Allah sebagai Pemelihara (QS.15:9) 

• Allah memiliki sesuatu yang Ia ciptakan sendiri oleh karena itu Ia tidak akan 
lalai untuk menjaga dan memeliharanya. 

4. Allah sebagai Penguasa (QS.15:16-27) 
• Allah adalah sebagai pencipta, pemilik,dan sekaligus pemelihara atas alam 

semesta ini, tentu saja Dia adalah penguasa mutlak atas semua yang ada 
di dalamnya. Apabila ada satu saja urusan atau aturan yang dilakukan atau 
diberlakukan oleh manusia secara nyata-nyata bertentangan dengan 
aturan-Nya, berarti manusia telah subversif kepada-Nya.Na’udzubillahi min 
dzaalika! 

 
DISKUSI 
Bagaimana cara lain - selain mengucapkan hamdalah - untuk memuji Allah? 

 
REFERENSI 
♦  Paket BP Nurul Fikri, Setetes Basmalah dan Hamdalah dalam Lautan al-

Fatihah 
♦  Allamah,Thabathaba’i Tafsir Al-Mizan, Mengupas Surat Al-fatihah, 

CV.Firdaus 
 
 
 
 
 
 

“Tidak akan masuk syurga,orang yang ada dalam hatinya 
sedikit sikap takabur. 

Shahabat bertanya : ‘Bagaimana seandainya 
 seseorang ingin memakai baju yang indah dan 

sepatu yang bagus?’ 
Nabi menjawab: “Sesungguhnya Allah itu indah 

dan suka kepada keindahan. 
Takabur ialah menolak kebenaran(haq) 

dan menganiaya orang lain(merendahkannya)” 
(HR.Muslim) 

 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

 
6.  AL-IMAN 

 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan 
� Peserta memahami hakekat Iman 
� Peserta mengetahui cara-cara mengimani Rukun Iman dengan benar 
 
GAME 
A. Judul   : Rumah Kita 
B. Skema/gambar   : 

a. Islam  1. ....... 
b. Iman  2. ...... 
c. Ihsan  3. ...... 
 

C. Media          : - Papan  tulis dan spidol / kapur          
                          - 2 kelompok atau lebih     
                          - Naskah pembahasan / materi 
D. Bahan          : - Gambar di atas dengan lembar jawaban 
                           - Pembahasan materi tentang Iman, Islam dan Ihsan 
E. Langkah-langkah  : 
1. Setiap kelompok disuruh menentukan jawaban menjodohkan di atas beserta 
alasannya 
2. Diskusikan antar kelompok 
3. Cari kesamaan 
4. Mentor membahas jawaban yang benar, yaitu : 
                No. 1 adalah  b (Iman) 
                No. 2 adalah  a (Islam) 
                No. 3 adalah  c (Ihsan) 
Catatan : Pembahasan dan hikmah permainan langsung dibahas di dalam materi 
 
RINCIAN BAHASAN 
         Konsep-konsep tentang Iman, Islam dan Ihsan mungkin sudah pernah kita pelajari.  
Namun ternyata gambaran yang kita miliki selama ini belum cukup valid (shohih) dan 
integral (syamiil), karena kita melihat Iman, Islam dan Ihsan secara sektoral dan terpisah 
satu sama lain. Padahal ketiga konsep tersebut adalah merupakan satu bangunan yang 
dapat disebut sebagai RUMAH KITA, yang secara global terdiri dari tiga bagian utama, 
yaitu : 
1. RUKUN IMAN, yang berfungsi sebagai lapisan fondasinya. 
2. RUKUN ISLAM, yang berfungsi sebagai tiang penyangganya. 
3. IHSAN, yang berfungsi sebagai atapnya. 
Artinya : tegaknya Islam pada diri seseorang tergantung pada kualitas pondasinya dan 
daya  tahan Islam pada  diri seseorang tergantung pada kualitas atapnya. Jadi satu 
sama lain saling membantu, menguatkan dan memelihara. 

Hakikat Iman 
        Pengertian Iman menurut ahlussunah : Iman terdiri dari tiga unsur, yaitu 
pembenaran dengan  hati, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota 
badan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi Iman adalah 
keyakinan dan sekaligus juga amal. 
Rukun Iman 
         Rukun Iman merupakan basis konsepsional atau landasan idiil  yang  mendasari 
pemikiran, ucapan dan tindakan seorang muslim. Artinya : seorang muslim yang 
beriman maka pemikiran, ucapan dan tindakannya tidak akan bertentangan dengan  
keimanannya kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Taqdir dan Kiamat. Orang yang 
beriman haruslah beriman kepada enam rukun iman. (Lihat QS. 2:285, 4 :136, dan 
Hadits. Ketika  Nabi ditanya  Malaikat jibril tentang Iman, maka jawab Nabi : "Hendaklah 
engkau beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada 
Utusan-utusan-Nya, kepada Hari Kiamat dan hendaklah engkau beriman kepada Qadar 
yang baik dan yang buruk" (HR. Muslim). Maka barangsiapa yang mengingkari salah 
satunya maka ia telah mengingkari seluruh Rukun Iman. 
Adapun penjabaran dari pelaksanaan rukun iman tersebut, yaitu : 
1. Iman kepada Allah SWT. Konsekuensinya yaitu : mencintai Allah SWT (QS. 2:165). 

Tanda-tandanya : lihat QS. 8:2. Akibatnya : ikhlash dalam menjalankan perintah-
perintah-Nya. 

2. Iman kepada Malaikat (QS. 50:16-18). Konsekuensinya : tidak mungkin seorang 
mu'min berbuat ma'siat karena selalu ditongkrongi malaikat. 

3. Iman kepada Kitab-kitab (QS. 2:2,  20:1-3). Konsekuensinya : menjadikan Al-Qur'an 
sebagai pedoman hidup. 

4. Iman kepada Nabi dan Rasul (QS. 33:40). Konsekuensinya : mencintai dan 
mengikutinya (QS. 3:31-32). 

5. Iman kepada Hari Akhir (QS. 3:185). Konsekuensinya : mempersiapkan diri untuk 
mennghadapinya. 

6. Iman kepada Takdir (QS. 22:7). Konsekuensinya : berprinsip bahwa "Janganlah kita 
mempersoalkan apa-apa yang Allah ingin lakukan terhadap kita, tetapi kita harus 
melakukan apa-apa yang Allah ingin dari kita." 

 
DISKUSI 
Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang sudah hafal betul rukun iman dan ia 
meyakininya, namun dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah melakukan syari'at 
Islam, seperti  shalat, puasa dan berdo'a. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat pun, 
ia tidak berakhlak Islami. Sifatnya bakhil dan suka merugikan orang lain. Pelajaran apa 
yang dapat kamu ambil ? 
 
REFERENSI 
Paket BP Nurul Fikri, Al-Iman 
DR. Muhammad Na'im, Yang Menguatkan Yang Membatalkan Iman, GIP 
Abdul Majid Al-Zanday, dkk, Al-Iman 
 
 

1 

 
2 

3 



                                                                                                                                                                                                          
                

 
7.  RUKUN ISLAM 

 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami makna dan hakikat rukun Islam 
� Peserta mengetahui tuntutan rukun Islam di dalam kehidupan seorang muslim 
 
GAMES 
A. Judul                : Games Lima Garis 
B. Skema/gambar :     
 
 
C. Media                : Papan tulis dan kapur 
D. Bahan                : Materi Rukun Islam 
E. Langkah-langkah      :  
1. Bentuk kelompok atau perorangan 
2. Mentor membuat lima garis di papan tulis 
3. Mintalah pendapat masing-masing kelompok tentang persepsi dari gambar tersebut 
4. Biasanya didapatkan pendapat yang berbeda-beda (misal : barisan, tingkatan, 

lidi,dsb), buatlah kesepakatan bahwa gambar tersebut adalah rukun Islam 
5. Mintalah komentar lagi, apa itu rukun Islam ? 
F. Kesimpulan : 
1. Rukun Islam merupakan karakteristik seorang muslim bila dibandingkan dengan 

umat lain 
2. Dilaksanakannya rukun Islam merupakan standar keimanan seorang muslim. Kita 

bisa membedakan kualitas keimanan seorang muslim dengan melihat dikerjakan 
atau tidaknya ibadah tersebut 

3. Diri kita belum sempurna membentuk pribadi Islam secara lengkap, sekalipun kita 
telah melaksanakan rukun Islam, itu belum final untuk membangun keislaman 
dalam diri kita. Masih perlu ada pemahaman Iman yang benar agar terhindar dari 
muslim yang TBC (Takhyul, Bid'ah dan Churafat) 

4. Masih perlu peningkatan akhlakul karimah sehingga keislaman yang dimiliki menjadi 
indah dan dapat merasakan lezatnya Iman Islam. 

5. Harus ada proses pembinaan Islam secara kontinu dan berharap untuk 
mendapatkan pemahaman Islam yang utuh 

 
RINCIAN BAHASAN 
Makna dan Hakikat Rukun Islam 
           Islam dibangun di atas lima dasar, yaitu rukun Islam. Ibarat sebuah rumah, rukun 
Islam merupakan tiang-tiang penyangga bangunan ke-Islaman seseorang. Bukan hanya 
shalat sebagai tiang agama (Ash-Shalatu 'imaduddin) tapi juga zakat, shaum dan haji 
adalah tiang-tiang agama. Oleh karena itu semua disebut Arkanul Islam (Tiang-
tiang/penyangga Islam). Di dalamnya tercakup hukum-hukum Islam yang mengatur 
seluruh aspek kehidupan manusia. "Sesungguhnya Islam itu dibangun atas lima perkara 

: bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-
Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan 
Ramadhan" (HR. Bukhari dan Muslim). Bagi siapa saja yang telah mengerjakan rukun 
Islam yang lima belum berarti bahwa ia telah total masuk ke dalam Islam. Ia baru 
membangun landasan bagi amal-amal yang lain. 

Rukun Islam merupakan landasan operasional dari rukun Iman dan bukan 
operasionalisasi dari rukun Iman. Belum cukup dikatakan beriman hanya dengan 
mengerjakan rukun Islam tanpa ada upaya untuk menegakkannya. 

Selain itu rukun Islam merupakan training center / pusat pelatihan bagi orang 
mukmin. Sebagaimana halnya training-training pada umumnya, maka keberhasilan 
suatu training bukan diukur dari apakah training itu telah selesai diikuti  dengan baik atau 
tidak. Melainkan dari sejauh mana hasil yang diperoleh dalam training tersebut mampu 
menjawab/ menyelesaikan permasalahan konkrit yang dihadapi. Maka dari sinilah dapat 
kita pahami perbedaan antara "mengerjakan" dengan "menegakkan" rukun Islam. Yang 
pertama (mengerjakan) kita analogikan sebagai training, sedang yang kedua merupakan 
aplikasi yang akan menentukan efektivitas training tersebut. 
♦ Syahadah adalah Agreement. Yaitu perjanjian antara seorang muslim dengan Allah 

SWT (7:172). Dengan menyatakan Laa ilaaha illallah, seorang muslim telah siap 
untuk bertarung melawan hidup, menghadapi cobaan dan melawan segala bentuk 
illah di luar Allah. Dengan syahadat seseorang bersedia melaksanakan segala 
konsekuensi sebagai seorang muslim, termasuk melaksanakan apa-apa yang 
merupakan kewajibannya. Itulah sebabnya mengapa seseorang tidak wajib 
mengerjakan shalat, zakat, shaum dan haji, sedang ia bukan seorang muslim, 
sedangkan ia belum bersyahadat. Karena sebelumnya shalat, zakat, shaum dan 
haji merupakan suatu training center yang telah dipersiapkan Allah sesuai dengan 
motivasi, tujuan dan cara hidup seorang muslim. Kelima rukun Islam tersebut 
masing-masing merupakan suatu paket training dan masing-masing memiliki 
sasaran pencapaiannya sendiri, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Masing-
masing saling melengkapi, membentuk kekuatan dan ketinggian seorang muslim 
serta kelengkapan bagi Penegakkan Aturan Hidup Islam di atas aturan hidup lain. 

♦ Shalat adalah training yang bertujuan agar setiap muslim mengetahui, memahami, 
menguasai dan mengamalkan dalam setiap lintasan hati, pemikiran, ucapan dan 
tindakannya bahwa setiap sendi kehidupan ini adalah dalam rangka sujud atau 
beribadah kepada Allah (QS.6 : 162). Karena pengertian ibadah dalam Islam 
berbeda sekali dengan ibadah dalam agama-agama lain. Ibadah dalam Islam tidak 
terbatas pada praktek-praktek ibadah khusus/ritual saja, tapi juga mencakup seluruh 
aktivitas hidup manusia. Apabila tujuan hidup kita adalah mengabdi pada Allah, 
maka hendaklah kita memandang seluruh fenomena hidup ini sebagai tanggung 
jawab moral yang berdimensi banyak. Seluruh tindakan kita, bahkan yang 
tampaknya kecil, harus dilakukan sebagai tindakan pengabdian kepada Allah. 

♦ Zakat adalah training yang bertujuan agar setiap muslim mengetahui, memahami 
dan mengamalkan bahwa setiap harta dan rezeki statusnya adalah milik Allah dan 
setiap muslim berkewajiban untuk menegakkan keadilan sosial. Salah satu kriteria 
orang yang bertakwa adalah menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan 
(QS.2:2-3). Dan setiap muslim hendaknya sadar bahwa mereka hanya diberi 



                                                                                                                                                                                                          
                

amanah untuk menguasai, tapi kemudian berkewajiban untuk menginfakkannya 
(QS.57:7). Allah telah mengatur bahwa di dalam harta-harta kita sesungguhnya 
terdapat hak-hak orang lain (QS.70:24-25). Dengan berzakat sesungguhnya 
seseorang telah membersihkan hartanya dari sebagian kecil harta yang bukan 
menjadi haknya (QS.9:103). Kalau kita mempelajari dengan sungguh-sungguh 
sistem zakat ini, niscaya kita akan sampai pada kesimpulan bahwa dia merupakan 
konsep dasar tata ekonomi dalam Islam. Penjabaran konsep ini insya Allah 
merupakan solusi tata ekonomi dunia di masa yang akan datang. 

♦ Shaum adalah training yang bertujuan untuk membebaskan muslim dari 
perbudakan kebiasaan, baik secara jasmani maupun rohani. Perbudakan kebiasaan 
terhadap jasmani manusia dapat dilihat dari pola perilaku makannya. Dengan 
shaum seorang muslim siap untuk makan kapan saja sesuai dengan yang Allah 
rizkikan kepadanya. Betapapun laparnya, seorang muslim tidak akan mencuri. 
Dengan training shaum ini seorang muslim dapat ikut merasakan kesulitan orang 
kecil yang belum tentu dalam seharinya selalu bertemu dengan nasi. Perbudakan 
kebiasaan terhadap ruhani terlihat dari kenyataan bahwa sebagian besar manusia 
lebih banyak memperturutkan hawa nafsu / syahwat daripada ketinggian ruhaninya. 
Terbukti segala macam bentuk akhlak dan perilaku, baik perkataan maupun 
perbuatan yang tidak Islami sebenarnya didasari oleh hawa nafsu. Semata-mata 
mengikuti pikiran dan perasaan bukan didasari oleh petunjuk. Orang yang selalu 
dibimbing petunjuk, akhlak dan perilakunya tentu mencerminkan ruhani Islam yang 
tinggi jauh dari perbuatan keji. Dalam shaum, seseoang dilatih untuk tidak berbuat 
bahkan berkata keji karena akan merusak shaumnya (Hadits :"Banyak orang yang 
berpuasa, tetapi tidak ada yang ia dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga"). 
Begitu pula, setelah Ramadhan berlalu apa yang kita latih dalam bulan suci tersebut 
seharusnya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

♦ Haji adalah training yang bertujuan agar setiap muslim memahami dan 
mengamalkan persatuan dan persamaan derajat, baik secara fisik maupun spiritual 
dalam hubungan dengan sesama manusia. Kesatuan dan persamaan derajat 
secara fisikal yang ingin dicapai oleh training haji dilatihkan pada saat wukuf di 
Padang Arofah. Tidak ada perbedaan warna, bahasa, bangsa dan kedudukan sosial 
pada waktu itu. Semua sama di hadapan Allah, semua mengharapkan ampunan 
dan rahmat-Nya. Mabrur tidaknya haji seseorang diukur dari seberapa jauh 
seseorang menegakkan nilai-nilai persatuan dan persamaan derajat yang telah 
dikerjakan dalam training haji ke dalam kehidupan sehari-hari. 

 
REFERENSI 
Paket BP Nurul Fikri, Rumah Kita II (Al-Islam) 
Sa'id Hawa, Al-Islam 
 
 
 
 
 
 

 
8.  IHSAN 

 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami hakikat ihsan dan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan 
� Peserta mengetahui landasan berbuat ihsan 
� Peserta mengetahui cara beramal dengan ihsan 
 
RINCIAN BAHASAN 
Pengertian 
        Ihsan dianalogikan sebagai atap bangunan Islam (Rukun Iman adalah pondasi, 
rukun Islam adalah tiang-tiang bangunannya). Sebagaimana sebuah atap yang 
berfungsi untuk melindungi isi bangunan, begitu pula dengan ihsan. Ihsan (perbuatan 
baik dan berkualitas) berfungsi sebagai pelindung bagi bangunan keislaman seseorang. 
Jika seseorang berbuat ihsan, maka amal-amal Islam lainnya akan terpelihara dan tahan 
lama. 
 
Landasan Ihsan 
1. Landasan Quality (Landasan Hukum) 
• Allah memerintahkan kita berbuat ihsan (baik) kepada orang lain (QS.28:77) dan 

Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan (QS. 2:195). Dalam hadits yang 
diriwayatkan dari Abi Ya'la Syaddad bin Aus r.a. dari Rasulullah SAW bersabda : 
"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan terhadap segala 
sesuatu, maka jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang ihsan, 
dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan (menenangkan dan 
menentramkan) hewan sembelihan itu" (HR Muslim). Tuntutan untuk berbuat ihsan 
dalam Islam yaitu secara maksimal (terhadap segala sesuatu : manusia, hewan, 
tumbuhan, dll) dan optimal (terhadap yang hidup maupun yang akan mati). 

2. Landasan Kauniy 
• Dengan melihat fenomena dalam kehidupan ini, secara sunnatullah setiap orang 

suka akan perbuatan baik dan berkualitas. Misalnya dalam segi kebersihan, 
keteraturan, dan kedisiplinan dalam bermasyarakat. 

 
Alasan Berbuat Ihsan 
Ada dua alasan mengapa kita berbuat ihsan : 
1. Adanya monitoring Allah (Muraqabatullah) 
• Dalam HR Muslim dikisahkan jawaban Rasul ketika ditanya malaikat Jibril yang 

menyamar sebagai manusia, tentang definisi ihsan : "Mengabdilah kamu kepada 
Allah seakan-akan kamu melihat Dia, jika kamu tidak melihat-Nya sesungguhnya 
Dia melihatmu." 

2. Adanya kebaikan Allah (Ihsanullah) 
• Allah akan memberikan nikmat-Nya yang besar kepada semua makhluknya, maka 

seharusnya pula kita berbuat ihsan, kapan dan di manapun, kepada siapapun 
(QS.28:77, 55:60, 108:1-3). 



                                                                                                                                                                                                          
                

 
Dengan mengingat Muraqabatullah dan Ihsanullah, maka sudah selayaknya kita 

ber-Ihsanu Niyah (berniat yang baik). Karena niat yang baik akan mengarahkan kita 
kepada : 
1. Ikhlasun Niyat (Niat yang ikhlas). Niat yang baik seharusnya pula diiringi dengan 

niat yang ikhlas. 
2. Itqonul ‘Amal (Amal yang rapih). Setelah kita berusaha mengikhlaskan niat kita, kita 

berusaha untuk beramal sebaik-baiknya. Salah satu ciri amal yang baik ialah yang 
rapi dalam pelaksanaannya. Kesungguhan dalam beramal salah satunya 
mencerminkan niat yang ikhlas. Selama ini pengertian kita kepada karakteristik niat 
yang ikhlas cenderung keliru (karena niat kita ikhlas maka amal yang kita lakukan 
seadanya, tidak sepenuh hati). Padahal sebaliknya, niat yang ikhlas tercermin 
dalam amal yang sungguh-sungguh dan berkualitas. 

3. Jaudatul Adaa’ (Penyelesaian yang baik). Niat yang baik juga akan menyebabkan 
kita berusaha untuk menyelesaikan amal kita dengan baik. Evaluasi setelah 
beramal adalah hal yang sebaiknya dilakukan. 

 
Jika seseorang beramal dan memenuhi kriteria di atas, maka ia telah memiliki 

Ihsanul ‘Amal (Amal yang ihsan). 
Ada tiga keuntungan jika seseorang beramal dengan amal yang ihsan : 
1. Dicintai Allah (QS.2:195). Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan karena 

orang tersebut telah menunaikan hak-hak Allah atas makhluk-Nya (berbuat baik 
terhadap makhluk Allah), selain itu juga Allah mencintai amal yang rapi dan 
berkualitas (QS.61:4, 55:60). 

2. Mendapat pahala (QS.33:29). Adalah hal yang wajar dan masuk akal, orang akan 
lebih menghargai perbuatan yang baik dan berkualitas. Kita sebagai muslim 
tentunya mengharap lebih dari itu, yaitu pahala dan keridhaan dari Allah. 

3. Mendapat Pertolongan Allah (QS.16:128). Keuntungan lain dari amal yang ihsan 
ialah kelak pelakunya akan mendapat pertolongan Allah, sesuatu yang hanya Allah 
karuniakan pada orang-orang yang dikehendaki-Nya. 

 
Kesimpulan 
Jadi untuk beramal yang ihsan harus memenuhi kriteria : 
1. Zhohirotul Ihsan (Penampakan yang ihsan). Artinya : Lakukanlah yang terbaik! (Do 

your Best !) 
2. Qiimatul Ihsan (Niat yang ihsan). Artinya, Ikhlaslah selalu (To be ikhlas, please !) 

 
DISKUSI 
Sebutkanlah contoh perbuatan yang tidak ihsan di sekitarmu. Mengapa perbuatan 
tersebut banyak terjadi pada kaum muslimin? 
 
REFERENSI 
Paket BP Nurul Fikri, Ihsan. 
 
 

 
9. MA’RIFATULLAH 

 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami makna dan maksud dari ma’rifatullah 
� Peserta mengetahui manfaat dan pentingnya ma’rifatullah 
� Peserta mengetahui jalan-jalan untuk mengenal Allah 
� Peserta mengetahui hal-hal yang menghalangi ma’rifatullah 
 
RINCIAN BAHASAN 
Makna Ma’rifatullah 
• Ma’rifatullah berasal dari kata ma’rifah dan Allah. Ma’rifah artinya mengetahui, 

mengenal. Mengenal Allah bukan melalui zat Allah tetapi mengenal-Nya lewat 
tanda-tanda kebesaran-Nya (ayat-ayat-Nya). 

 
Pentingnya Mengenal Allah 
• Seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya, tujuan mengapa 

ia diciptakan (QS.52:56) dan tidak tertipu oleh dunia. Sebaliknya orang yang tidak 
mengenal Allah akan menjalani hidupnya untuk dunia saja (QS.47:12). 

• Ma’rifatullah merupakan ilmu yang tertinggi yang harus dipahami manusia 
(QS.6:122). Hakikat ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang 
mendalaminya. Ma’rifatullah adalah ilmu yang tertinggi, sebab jika dipahami akan 
memberikan keyakinan mendalam. Memahami ma’rifatullah juga akan 
mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan kepada cahaya hidayah yang 
terang (QS.6:122). 

• Berilmu dengan ma’rifatullah sangat penting, karena : 
a. Berhubungan dengan subjeknya, yaitu Allah 
b. Berhubungan dengan manfaat yang diperoleh, yaitu meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan,  yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan 
kemenangan. 

 
Islam Untuk Mengenal Allah 
1.     Lewat Akal 
♦ Ayat Kauniyah / ayat Allah di alam ini : 

� Fenomena terjadinya alam. Setiap sesuatu yang ada pasti ada yang 
mengadakan, begitu pula alam semesta ini, tentu ada yang menciptakan 
(QS.52:35). 

� Fenomena kehendak yang tinggi. Bila kita perhatikan alam ini, kita akan 
menemukan bahwa alam ini tersusun dengan rapinya. Hal ini menunjukan 
bahwa di sana pasti ada kehendak yang agung yang bersumber dari Sang 
Pencipta Yang Maha Pintar dan Bijaksana (QS.67:3). Sesungguhnya pada 
penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat 
Allah bagi orang-orang yang berakal (QS.3:190). 



                                                                                                                                                                                                          
                

"Barang siapa beriman kepada 
Allah dan 
Hari Akhir 

Hendaklah ia berbicara baik 
Atau lebih baik diam" 

(H.R. Muslim) 
 

� Fenomena kehidupan (QS.24:45). Kehidupan berbagai makhluk di atas bumi ini 
menunjukkan bahwa ada zat yang menciptakan, membentuk, menentukan 
rizkinya dan meniup ruh kehidupan pada dirinya (QS.29:20, 21:30). 
Bagaimanapun pintarnya manusia, tak akan sanggup menciptakan seekor lalat 
pun (QS.22:73-74, 46:4). 

� Fenomena petunjuk dan ilham (QS.20:50). Ketika mempelajari alam semesta 
ini kita akan melihat suatu petunjuk yang sempurna, dari yang sekecil-kecilnya 
sampai yang sebesar-besarnya. Dari sebuah akar tumbuhan yang mencari air 
ke dasar bumi, hingga perjalanan tata surya ini menunjukkan bahwa ada zat 
yang memberi hidayah (petunjuk) dan Al-Qur’an menerangkan bahwa ia adalah 
Allah Yang Menciptakan lalu memberi hidayah. 

� Fenomena pengabulan do’a (QS.6:63). Hal yang logis bila seseorang ketika 
menghadapi bahaya pasti menghadap Allah dan berdo’a, walaupun ia orang 
yang kafir / musyrik (QS.17:67, 10:22-23, 6:63-64). 

 
♦ Ayat Qur’aniyah / ayat Allah di dalam Al-Qur’an : 

� Keindahan Al-Qur’an (QS.2:23) 
� Pemberitahuan tentang umat yang lampau (QS.9:70) 
� Pemberitahuan tentang kejadian yang akan datang (QS.30:1-3, 8:7, 24:55) 

 
2.    Lewat memahami Asma’ul Husna 

� Allah sebagai Al-Khaliq (QS.40:62) 
� Allah sebagai Pemberi Rizqi (QS.35:3, 11:6) 
� Allah sebagai Pemilik (QS.2:284) 
� Dan lain-lain (QS.59:22-24) 

 
Hal-hal yang menghalangi Ma’rifatullah 

• Kesombongan (QS.7:146, 25:21). Sebagaimana lazimnya orang yang sombong 
yang tidak mau mengenal sesamanya, begitu pula manusia yang sombong 
terhadap Rabbnya, yang enggan berhubungan dengan-Nya. 

• Zalim (QS.4:153). Perbuatan zalim yang besar, menyebabkan Allah mengunci hati 
manusia. Padahal lewat hati inilah Allah memberikan hidayah-Nya. Sedangkan awal 
hidayah seseorang ialah mengenal hakikat-Nya lagi. 

• Bersandar pada panca indera (QS.2:55). Mereka tidak beriman kepada Allah 
dengan dalih tidak bisa melihat Allah, padahal banyak sesuatu yang tidak bisa 
mereka lihat, tapi mereka yakin keberadaannya, seperti gaya gravitasi bumi, arus 
listrik, akalpikiran, dsb. 

• Dusta (QS.7:176). Lazimnya seorang yang dusta, yang tidak sama antara hati dan 
ucapannya,perbuatannya. Begitu pula manusia yang berdusta terhadap Allah. 
Sebenarnya hati mengakui keberadaan Allah, namun hawa nafsunya menolak dan 
mengajaknya berdusta. 

• Membatalkan janji dengan Allah (QS.2:26-27) 

• Lalai (QS.21:1-3) 

• Banyak berbuat maksiat. Satu perbuatan maksiat bagaikan satu titik noda hitam 
yang mengotori hati manusia. Bila manusia banyak berbuat maksiat sedangkan ia 
tidak bertaubat, niscaya hati tersebut akan tertutup noda-noda hitam hingga 
menghalangi masuknya hidayah Allah. 

• Ragu-ragu (QS.6:109-10) 
 

Semua sifat di atas merupakan bibit-bibit kekafiran kepada Allah yang harus 
dibersihkan dari hati. Sebab, kekafiranlah yang menyebabkan Allah mengunci mati, 
menutup mata dan telinga manusia serta menyiksa mereka di neraka (QS.2:6-7). 
 
DISKUSI 
Perhatikanlah susunan tubuhmu. Jelaskanlah kekuasaan Allah yang kamu temui pada 
tubuhmu! 
 
REFERENSI 
Said Hawa, Allah Jalla Jalaluhu 
Al-Ummah, Aqidah Seorang Muslim 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

10. MA’RIFATUL RASUL 
 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami makna risalah dan Rasul  
� Peserta memahami kewajiban beriman kepada Rasul  
� Peserta mengetahui tugas para Rasul 
� Peserta mengetahui sifat-sifat Rasul 
 
GAMES 
A. Judul                  : Games Ilmu 
B. Skema/gambar   :  
  
C. Media dan Bahan   :  

1. Sebuah naskah pembahasan 
2. Serangkaian petunjuk 
3. Tiga lembar kertas bujursangkar per orang atau kelompok 
4. Sebuah gunting atau cutter 

D. Langkah-langkah     : 
Instruksi 
Peserta diminta membuat sejumlah lubang (minimal 6) yang berjarak sama antara satu 
lubang dengan lubang lainnya, juga jarak setiap lubang dari titik pusatnya. 
Tahap 1 
Mentor memberikan instruksi di atas tanpa memberikan keterangan tambahan 
Tahap 2 
Mentor memberikan instruksi dan keterangan tambahan secara lisan sbb: 

1. Lipat kertas 2x sehingga membentuk bujursangkar 
2. Lipat bagian kertas yang ujungnya bersatu sehingga menutupi 2/3 bagiannya 
3. Lipat juga 1/3 bagiannya 
4. Lipat lagi kertas dengan bagian yang sama sampai saling menutupi 
5. Lubangi bagian yang ujungnya bersatu menggunakan gunting atau cutter 
6. Lihat, apakah didapatkan lubang-lubang sesuai instruksi 

E. Hikmah 
1. Pentingnya Rasul sebagai penyampai dan penjelas risalah Islam sekaligus 

mencontohkan bagaimana Islam diterapkan dalam keseharian 
2. Rasul sebagai utusan Allah harus kita kenal dan kita taati agar segala aspek 

kehidupan kita menjadi ibadah 
 
RINCIAN BAHASAN 
Makna Risalah dan Rasul 

• Risalah : sesuatu yang diwahyukan Allah SWT berupa prinsip hidup, moral, ibadah, 
aqidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan 
akhirat 

• Rasul : Seorang laki-laki (QS.21:7) yang diberi wahyu oleh Allah SWT yang 
berkewajiban untuk melaksanakannya dan diperintahkan untuk menyampaikannya 
kepada manusia 

 
Pentingnya Iman Kepada Rasul 
 Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap 
muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang 
menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu Tauhidullah. 
 Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali ia beriman kepada seluruh 
rasul, dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya (QS.2:285). 
 
Tugas Para Rasul 
1. Menyampaikan (tabligh) (QS.5:67, 33:39). Yang disampaikan mereka berupa : 

• Ma’rifatullah (QS.6:102) (Mengenal hakikat Allah) 
• Tauhidullah (QS.21:25) (Mengesakan Allah) 
• Basyir wa Nadzir (QS.6:48) (Memberi kabar gembira dan peringatan) 

2. Mendidik dan membimbing (QS.62:2) 
• Memperbaiki jiwa dan membersihkan serta meluruskan dari hawa nafsu dan 

sifat-sifat tercela (QS.62:2) 
• Meluruskan aqidah serta fiqrah yang menyimpang dari Islam (QS.2:213) 
• Memimpin umat dengan menjalankan metode Robbani (QS.38:26) 

 
Sifat-Sifat Para Rasul 
1. Mereka adalah manusia (QS.17:93-94, 18:110) 
• Mereka memerlukan makan, minum (QS.25:20), beristri (QS.13:38), ditimpa sakit  

(QS.2:83-84) 
2. Ma’shum (terjaga dari kesalahan) (QS.3:161, 53:1-4) 
• Semua Rasul adalah ma’shum, tidak pernah salah dalam menyampaikan risalah 

dari Allah. Yang dimaksud ma’shum di sini adalah mereka tidak pernah 
meninggalkan kewajiban, tidak mengerjan hal-hal yang haram, dan tidak berbuat 
sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (QS.3:161, 53:1-4) 

3. Sebagai suri tauladan (QS.33:21, 6:89-90) 
♦ Teladan dalam kesabaran dan menanggung penderitaan dalam 

memperjuangkan Islam (QS.6:34) 
♦ Teladan dalam ketabahan memegang prinsip 
♦ Teladan dalam saling mencintai dan persaudaraan muslim (QS.59:9) 
♦ Teladan dalam setiap akhlak mulia (QS.33;21, 68:4) 

 
REFERENSI 
Kelompok Studi Al-Ummah, Aqidah Seorang Muslim, hal. 60-71 
Al-Asyqor, Dr. Umar Sulaiman, Para Rasul dan Risalahnya, Pustaka Mantiq 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

“Sesungguhnya yang paling saya takuti 
atasmu ialah :  

syirik kecil, yaitu Riya’ 
(beribadah bukan karena Allah semata, 

tapi untuk dilihat orang)” 
(HR. Ahmad)  

 

11. MA’RIFATUL ISLAM 
 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami pengertian diin menurut Al-Qur’an 
� Peserta mengetahui perbedaan dienullah dan dien ghairu dienullah 
� Peserta mengetahui kesempurnaan ajaran Islam sehingga berusaha mengamalkan 

dan mempelajarinya 
 
RINCIAN BAHASAN 
Ad-Dien Menurut Al-Qur’an 
• Dienullah, Dienul Islam (QS.48:28, 61:90). Yaitu diin yang dibawa oleh semua rasul 

dan nabi untuk keselamatan manusia. Disebut juga dengan dienul-haq dan dienul 
samawi. 

• Dienu ghoiru dienullah, bukan dari Allah. Jumlahnya lebih dari satu (QS.48:28). 
Yaitu diin hasil rekayasa pikiran manusia, biasa disebut juga agama budaya (dienul 
ardh) 

 
Ciri-ciri Dienullah / Dienul Samawi 
• Bukan tumbuh dari masyarakat, tapi diturunkan untuk masyarakat 
• Disampaikan oleh manusia pilihan Allah, utusan itu hanya menyampaikan bukan 

menciptakan 
• Memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia 
• Konsep tentang Tuhannya adalah tauhid 
• Pokok-pokok ajarannya tidak pernah berubah dengan perubahan masyarakat 

penganutnya 
• Kebenarannya universal dan sesuai dengan fitrah manusia 
 
Ciri-ciri Dienul Ardh 
• Tumbuh dalam masyarakat 
• Tidak disampaikan oleh rasul Allah 
• Umumnya tidak memiliki kitab suci, walaupun ada sudah mengalami perubahan-

perubahan dalam perjalanan sejarah 
• Konsep Tuhannya dinamisme, animisme, politheisme, dll. 
• Ajarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan masyarakat penganutnya 
• Kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi segenap manusia, 

masa dan keadaan 
 
Pengertian Islam Secara Ethimologis / Bahasa : 
• Tunduk patuh, berserah diri (al-Istislaam) (QS.3:83) 
• Damai (As-Sulm) 
• Bersih (As-Salim) 
• Selamat (As-Salam) 
 

Secara Terminologis / Istilah 
• Aturan Ilahi yang diberikan kepada manusia yang berakal sehat untuk kebahagiaan 

hidup mereka di dunia dan akhirat 
• Ajaran Islam :  

♦ Sesuai fitrah manusia (QS.30:10). Kepentingan seluruh manusia (QS.34:28) 
♦ Rahmat seluruh alam (QS.21:107) 
♦ Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (QS.2:1790 
♦ Sangat sempurna (QS.5:3) 

 
DISKUSI 
Bagaimana pendapatmu tentang kedua agama ini : Agama Kristen dan Agama Yahudi. 
Apakah kedua agama ini termasuk dienul samawi atau bukan? Berikan alasannya ! 
 
REFERENSI 
Diktat Agama IPB, Ust. Didin Hafidhuddin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

12. AL-QUR’AN 
 

TUJUAN 
� Peserta mengetahui definisi Al-Qur’an secara bahasa dan istilah 
� Peseta mengetahui nama-nama dan karakteristik Al-Qur’an 
� Peserta memahami fungsi Al-Qur’an dan akhlak terhadapnya 
� Peserta termotivasi untuk membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an 
 
RINCIAN BAHASAN 
Definisi Al-Qur’an 
*  Secara bahasa berarti “Bacaan” 
* Secara istilah ialah : “Kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan ibadah” 
 
Nama-nama Al-Qur’an 
*  Al-Qur’an / Bacaan (QS.7 : 9) 
*  Al-Kitab / Buku (QS.21 : 10) 
*  Al-Furqon / Pembeda (QS.25 : 1) 
*  Adz-Dzikir / Pengingat (QS.15 : 9) 
*  An-Nur / Cahaya (QS.4 : 174) 
 
Karakteristik Al-Qur’an 
*  Diturunkan bukan untuk menyusahkan manusia (QS.20 : 2) 
*  Bacaan yang teramat mulia dan terpelihara (QS.56 : 77-78) 
*  Tidak seorang pun yang dapat menandingi keindahan dan keagungan Al-Qur’an (QS.2 

: 23, 17 : 88) 
*  Tersusun secara terperinci dan rapi (QS.11 : 1) 
*  Mudah difahami dan diambil pelajaran (QS. 54 : 17, 34) 
 
Fungsi Al-Qur’an 
*  Pengganti kedudukkan kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan Allah SWT 
*  Tuntunan serta hukum untuk menjalani kehidupan 
*  Menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu 
*  Sebagai mukjizat Rasulullah SAW 
 
Akhlak Terpuji terhadap Al-Qur’an 
*  Membaca ta’awudz sebelum membaca Al-Qur’an (QS. 16 : 98) 
*  Membaca Al-Qur’an secara tartil / perlahan-lahan (QS. 73 : 4) 
*  Lapang dada menerima Al-Qur’an (QS.7 :2) 
*  Mendengarkan baik-baik pembacaan Al-Qur’an (QS.7 : 204) 
*  Bergetar hatinya dan bertambah imannya (QS.8 : 2-4) 
 
Akhlak tercela terhadap Al-Qur’an 
*  Menyombongkan diri dan berpaling (QS.31 : 7) 
*  Menertawakan peringatan ini (QS.53 : 59-62) 

*  Tidak memperhatikan Al-Qur’an (QS.47 : 24) 
 
Keunggulan Al-Qur’an 
 
*  Al-Qur’an adalah mukjizat yang abadi (QS.4 : 174) 

Allah menghendaki agar Al-Qur’an berlaku secara umum (mencangkup 
permasalahan) dan bersifat universal.  Maka disusun dan dikumpulkan Al-Qur’an itu 
dengan sistematis yang memperlihatkan universalitas dan kekekalannya dan 
dijauhkan dari susunan yang bersifat temporer, yang hanya memperlihatkan urgensi 
suatu masa saja, yaitu ketika  diturunkannya  Al-Qur’an. 
 

*  Keunggulan Al-Qur’an secara ilmiah 
Pemikiran modern dalam berbagai bidang disiplin ilmu dewasa ini telah menetapkan 
bahwa Al-Qur’an merupakkan kitab ilmiah yang menghimpun segala disiplin ilmu dan 
filsafah.  Ilmu itu datang dari Allah SWT sebagai tanda kemuliaan dan ketinggian ilmu-
Nya (QS.96 : 1-5) 
 

*  Jaminan Kemurnian Al-Qur’an 
    Allah sendiri yang menjamin kemurnian Al-Qur’an (QS.6 : 115,15 : 9) 
 
*  Al-Qur’an bersifat umum dan universal 

Umum  : mencakup seluruh bidang / permasalahan manusia (QS.6 : 38) 
Universal : berlaku selamanya dan untuk seluruh kaum (QS.25 : 1) 

 
DISKUSI 
Temanmu, Ibnu sangat senang membaca Al-Qur’an.  Tetapi ia juga memiliki kegemaran 
menuliskan ayat-ayat Al-Qur’an di secarik kertas kecil yang dipergunakannya untuk 
berbagai keperluan.  Misalnya : menolak bahaya yang mungkin akan menimpanya, atau 
agar ia banyak disenangi orang lain.  Bagaimana pendapatmu mengenai perilaku Ibnu 
tersebut ? 
 
REFERENSI 
> Paket BP NF, Keunggulan Al-Qur’an  
> Ibnu Qoyyim, Mahabbatullah 
> Manna Khalil al-Qaththan, Studi ilmu-ilmu Al-Qur’an, hal 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

13.  UKHUWAH ISLAMIYAH 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami makna dan hakekat UI 
� Peserta mengetahui perbedaan UI dan Ukhuwah Jahiliyah 
� Peserta mengetahui hal-hal yang menguatkan ukhuwah dan buah dari UI 
GAME 
Menyusun Bujur Sangkar 
Media : 
* Sembilan (9) bujur sangkar dari karton / kertas berukuran sama yang telah dipotong 

secara acak dan dipisah-pisahkan ke dalam 3 amplop  
Cara :  
* Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang.  Masing-masing 

kelompok mengirimkan 3 orang sebagai pekerja yang duduk secara melingkar, 
sedangkan yang lainnya bertugas sebagai pengawas 

* Tiap kelompok mendapat satu amplop yang berasal dari tiga bujur sangkar yang 
berukuran sama dan telah dipotong secara acak 

* Mentor bertugas membagikan membagikan potongan-potongan acak dari bujur 
sangkar tersebut kepada setiap pekerja kelompok 

* Tiap pekerja mendapatkan 3-5 potongan karton 
* Setiap pekerja diberi waktu tiga menit untuk membentuk bujur sangkar dari potongan 

karton tersebut 
* Pekerja boleh memberikan potongan karton yang dimiliknya kepada teman pekerja lain 

dalam kelompoknya tetapi tidak boleh memintanya 
* Pekerja tidak boleh berkomunikasi sesama pekerja dan tidak boleh memberi petunjuk 

atau berdiskusi dengan temannya untuk menentukan letak potongan karton yang 
dimilikinya atau yang diperoleh temannya 

* Pekerja yang sudah membentuk bujur sangkar miliknya boleh merubahnya lagi 
sedemikian sehingga setiap pekerja akan memiliki atau membentuk sebuah bujur 
sangkar 

* Pengawas bertugas mengawasi dan memberikan penilaian terhadap jalannya 
permainan.  Pengawas berhak menegur pekerja yang melanggar ketentuan 

Kriteria Kebrhasilan 
= Setiap pekerja atau kelompok dapat membentuk bujur sangkar dalam waktu yang 

ditentukan  
= Setiap pekerja menolong temannya dengan memberikan potongan bujur sangkar yang 

dimilikinya 
= Setiap pengawas menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya 
Hikmah 
=  Ta’awun/ saling tolong menolong adalah salah satu kunci ukhuwah 
=  Pentingnya tausiyah dalam membina ukhuwah 
RINCIAN BAHASAN 
Makna Ukhuwah Islamiyah 
*  Menurut Imam Hasan Al-Banna : Ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa 

satu sama lain dengan ikatan Aqidah. 

Hakekat Ukhuwah Islamiyah 
1.  Nikmat Allah (QS.3 : 103) 
2.  Perumpamaan tali tasbih (QS.43 : 67) 
3.  Merupakan arahan Rabbani (QS.8 : 63) 
4.  Merupakan cermin kekuatan iman (QS.49 : 10) 

Perbedaan UI dan Ukhuwah Jahiliyah 
* Ukhuwah Islamiyah bersifat abadi dan universal karena berdasarkan aqidah dan 

syariat Islam.   
   Ukhuwah Jahiliyah bersifat temprorer (terbatas pada waktu dan tempat), yaitu ikatan 

selain ikatan aqidah (misal : ikatan keturunan [orang tua-anak], perkawinan, 
nasionalisme, kesukuan, kebangsaan, dan kepentingan pribadi)  

Hal-hal yang menguatkan Ukhuwah Islamiyah : 
1.  Memberitahukan kecintaan kepada yang kita cintai 

Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda : ‘Ada 
seseorang berada di samping Rasulullah lalu salah seorang sahabat berlalu 
didepannya.  Orang yang di samping Rasulullah tadi berkata : Àku mencintai dia, ya 
Rasulullah .̀  Lalu Nabi menjawab : Àpakah kamu telah memberitahukan 
kepadanya?  ̀ Orang tersebut menjawab : B̀elum .̀  Kemudian Rasulullah 
bersabda: B̀eritahukan kepadanya .̀  Lalu orang tersebut memberitahukan kepadanya 
seraya berkata ; S̀esungguhnya aku mencintaimu karena Allah .̀  Kemudian orang 
yang dicintai itu menjawab : S̀emoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku 
karena-Nya.” 

2.  Memohon dido’akan bila berpisah 
“ Tidak seorang hamba mukmin berdo’a untuk saudaranya dari kejauhan melainkan 
malaikat berkata :’Dan bagimu juga seperti itu.” (HR.Muslim) 

3.  Menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa 
“Janganlah engkau meremehkan kebaikan (apa saja yang datang dari saudaramu), 
Dan jika kamu berjumpa dengan saudaramu maka berikan dia senyum kegembiraan.” 
(HR.Muslim) 

4.  Berjabat tangan bila berjumpa (kecuali non muhrim) 
“Tidak ada dua orang mukmin yang berjumpa lalu berjabatan tangan melainkan 
keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah.” (HR.Abu Daud dari Barra’) 

5.  Sering bersilaturahmi (mengunjungi saudara) 
Imam Malik meriwayatkan :  Berkata Nabi bahwa Allah berfirman:”Pasti akan 
mendapat cinta-Ku orang-orang yang mencintai karena Aku, dimana keduanya saling 
berkunjung karena Aku  dan saling memberi karena Aku.” 

6.  Memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu 
“Hendaklah kalian saling memberi hadiah karena hadiah itu dapat mewariskan rasa 
cinta dan menghilangkan kekotoran hati.” (HR. Imam Dailami dari Anas) 

7.  Memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya 
“Siapa yang  meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia pasti Allah 
akan meringankan beban penderitaan di akhirat kelak.  Siapa yang memudahkan 
orang yang dalam dalam keadaan susah pasti Allah akan memudahkan urusannya di 
dunia dan akhirat.  Siapa yang menutupi aib seorang muslim pasti Allah akan 



                                                                                                                                                                                                          
                

menutupi aibnya di dunia dan akhirat.  Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya 
jika hamba tersebut menolong saudar-Nya.” (HR. Muslim)    

8.  Memenuhi hak ukhuwah saudaranya 
“ Hak seorang muslim atas muslim ada enam, yaitu jika bertemu maka ucapkan salam 
kepadanya, jika diundang maka penuhilah, jika dinasehati maka nasehati pulalah dia, 
jika bersin maka doakanlah, jika sakit kunjungilah dan jika meninggal maka 
antarkanlah ke kubur.” (HR. Muslim dan Abu Hurairah) 

9.  Mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan 
“ Barangsiapa mengucapkan selamat kepada saudaranya ketika saudaranya 
mendapat kebahagiaan niscaya Allah menggembirakannya pada hari kiamat.” (HR. 
Thabrani) 

Buah Ukhuwah Islamiyah 
1. Merasakan lezatnya Iman 

“ Tiga perkara yang barangsiapa terdapat padanya tiga perkara tersebut maka ia akan 
merasakan lezatnya iman, yaitu: jika ia mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari 
mencintai yang lain, merasa cinta karena Allah dan benci karena Allah pula, lebih 
menyukai api neraka yang menyala daripada harus berbuat syirik kepada Allah.” (HR. 
Muslim) 

2. Mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat (termasuk dalam 7 golongan yang 
dilindungi) 

“ Allah berfirman pada hari kiamat: ‘Dimana orang-orang yang menjalin rasa cinta 
karena aku ?’ Hari ini pada saat tidak ada lagi naungan apapun kecuali naungan-Ku.  
Ada sebanyak 7 kelompok dari mereka itu yang mendapat perlindungan-Nya saja.  
Sebagaimana diriwayatkan Asy-Syaikhanibahwa diantara yang 7 kelompok itu adalah 
dua orang yang menjalin cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah 
karena Allah juga.” (HR. Ibnu Hibban dan Hakim dari Anas ra) 

3.  Mendapatkan tempat khusus di surga (QS.15 : 45-48) 
“ Sesunguhnya di sekitar Arsy terdapat mimbar-mimbar dari cahaya, yang diatasnya 
terdapat suatu kaum yang menggunakaan pakaian cahaya.  Wajah mereka 
bercahaya, dan mereka itu bukan Nabi juga bukan para syuhada.  Akan tetapi para 
Nabi dan syuhada tertegun (merasa iri) kepada mereka sehingga berkata : ‘ Hai 
Rasulullah, tolong beritahu siapa gerangan mereka itu ?’ Beliau menjawab : ‘ Mereka 
adalah orang yang menjalin cinta karena Alah, dan saling bermajlis karena Allah, dan 
saling mengunjungi karena Allah semata.” (HR. Nasa’i) 

DISKUSI 
Saat ini umat Islam di dunia mudah dipecah-belah dan sulit untuk bersatu, apa saja yang 
menyebabkan hal itu ? 
REFERENSI 
<=> Ust. Husni Adham Jarror, Bercinta dan bersaudara karena Allah , GIP 
<=> Abdullah Nasih ‘Ulwan, Meraih nikmatnya iman  
<=>  Rahasia Sukses Ikhwan Membina Persaudaraan di Jalan Allah, Asadudin Press 
<=>  Panduan Aktivis Harokah, Al-Ummah 
 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

14. NIKMAT IMAN 
TUJUAN : 
� Menumbuhkan keyakinan bahwa iman merupakan fitrah manusia 
� Mengetahui bahwa iman merupakan nikmat terbesar dari Allah 
� Mengetahui cara mensyukuri nikmat dari Allah 
RINCIAN BAHASAN 
Iman sebagai fitrah manusia 
*  Semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah.  Sesuai dengan hadits Nabi : “ 

Semua bayi terlahir dalam keadaan fitrah, orang tuanyalah yang menjadikan dia 
yahudi, nasrani atau majusi.” (HR. Muslim) 

*  Seluruh manusia baik yang kafir atau yang muslim, semenjak berada dalam rahim 
ibunya, yaitu ketika Allah hendak memasukkan roh ke dalam jiwanya telah 
memberitahukan bahwa Allah SWT adalah Rabb mereka (QS.7 : 172) sehingga 
secara fitrah manusia akan percaya akan adanya Allah (tauhid Rubbubiyah) (QS.10 : 
31,39 : 3) 

*  Persaksian Rubbubiyah di alam ruh harus dilanjutkan dengan persaksian Uluhiyyah 
dan risalah di alam dunia sebagai konsekuensinya (QS.30 : 30, 22 : 78, 2 : 21). Tauhid 
Uluhiyyah adalah pengesaan Allah dalam peribadatan, kepatuhan, kecintaan, 
ketakutan dan ketaatan secara mutlak (QS.21 : 21).  Sedangkan Tauhid Risalah 
berittiba’ (mengikuti) sunah-sunah Rasulullah SAW, yaitu mengerjakan apa yang 
beliau perintahkan dan menehan diri dari apa yang dilarangnya (QS.21 : 37, 33 : 36) 

Nikmat Iman 
* Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya.  Manusia tidak akan mampu 

menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepadanya (QS. 14 : 34) 
*  Beberapa nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia : 

1.  Nikmat sebagai makhluk (QS.76 : 1-4) 
2.  Nikmat sebagai manusia (QS.95 : 4) 
3.  Nikmat sebagai khalifah (QS.2 : 30, 14 : 32-34) 
4.  Nikmat sebagai muslim (QS.5 : 3, 49 :17), merupakan nikmat terbesar dari 
Allah 

* Manusia harus bersyukur terhadap nikmat yang telahAllah berikan.  Allah memberikan 
anggota tubuh pada manusia adalah untuk disyukuri (QS.16 : 78).  Apabila 
kufurnikmat maka Allah akan membalas dengan azab-Nya (QS.14 : 7, 31 : 31) 

*  Cara mensyukur nikmat Allah antara lain dengan : 
1.  Mengucapkan syukur (dengan hati dan lisan) 
2.  Menjaga dan memelihara nikmat yang diberikan 
3.  Melakukan perbuatan yang sesuai dengan keinginan pemberi nikmat 

DISKUSI 
Kita ketahui bahwa semua manusia ketika dalam rahim ibunya telah bersaksi 
kepada Allah bahwa hanya Dia-lah Rabb manusia, tapi mengapa banyak 
manusia yang tidak menyadarinya ? 
REFERENSI 
<=>  Royyad Al Haqil, Mensyukuri Nikmat Allah, GIP 

15. HAL-HAL YANG MELEMAHKAN IMAN 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami adanya fluktuasi keimanan 
� Peserta mengetahui fenomena lemahnya iman 
� Peserta mengetahui penyebab lemahnya iman 
 
RINCIAN BAHASAN 
Fluktuasi Iman 
* Secara fitrah manusi memiliki kecenderungan untuk berbuat fujur (dosa) dan 

ketaqwaan (QS.91 : 9-10)  Hal ini mengakibatkan keimanan seseorang mengalami 
fluktuasi (terkadang naik terkadang turun).  “ Keinginan itu bisa bertambah atau 
berkurang.  Maka perbaharui iman kalian dengan Laa Ilaaha Illallah. (HR. Ibnu Islam) 

 
Fenomena lemahnya iman 
1. Terjerumus dalam kemaksiatan  

Suatu perbuatan yang sering dilakukan dapat membentuk sebuah kebiasaan.  
Begitu pula dengan kemaksiatan.  Bila sering dilakukan ia pun akan menjadi 
sebuah kebiasaan, yang jika terbiasa seseorang akan berani berbuat secara 
terang-terangan. 

2. Tidak tekun dan bermalas-malasan dalam beribadah 
Salah satu ketidaktekunan dalam beribadahialah tidak khusu’ (konsentrasi) 
dalam mengerjakannya.  Contoh : tidak khusu’ dalam shalat, membaca Al-
Qur’an, berdoa dan lain-lain.  Sehingga ibadah tersebut dilakukan dengan 
jiwa yang kosong tanpa Ruh (QS.4 :142).  Padahal dalam sebuah hadits 
dikatakan : “ Tidak akan diterima doa dari hati yang lalai dan main-main”  
(HR. Tirmidzi) 

3. Memudarnya tali ukhuwah 
Tidak memperhatikan urusan kaum muslimin.  Dalam sebuah hadits 
disebutkan bahwa orang-orang mukmin itu bagai satu tubuh. Dari An-Nu’man 
Bin Basyir ra. katanya Rasullullah SAW bersabda : “ Orang-orang mukmin itu 
laksana satu tubuh manusia.  Bila matanya sakit maka sakitlah seluruh 
tubuhnya atau bila kepalanya sakit maka sakitlah seluruh tubuhnya.” (HR. 
Muslim) 

4. Terputusnya tali persaudaraan di antara dua orang yang semula bersaudara. 
“Tidak selayaknya dua orang yang saling mengasihi karena Allah ‘Azza Wa 
Jalla, atau karena Islam, lalu keduanya dipisahkan oleh permulaan dosa yang 
dilakukan salah seorang antara keduanya” (HR. Bukhari) 

5. Terpautkepada urusan duniawi dan terlalu mencintainya (QS. 75:20-21) 
6. Mengeluh dan takut akan musibah (QS. 70:19-21) 



                                                                                                                                                                                                          
                

“ Janganlah kamu sekali-kali mencela yang ma’ruf sedikitpun, meski engkau 
hanya menuangkan air ke dalam bejana seseorang yang hendak menimba 
air.  Atau meski engkau hanya berbicara dengan saudaramu sedang 
wajahmu tampak berseri kepadanya.” (HR. Ahmad) 

7. Mencela yang ma’ruf  dan tidak mau memperhatikan kebaikan-kebaikan 
yang kecil. 
8. Banyak berdebat dan bertikai yang mematikan hati. 

Akibatnya hati menjadi keras dan kaku. 
Sebab-sebab Lemahnya Iman 
1. Jauh dari suasana atau lingkungan iman dalam waktu yang lama (QS.57 

:16) 
2. Jauh dari pelajaran dan teladan yang baik  
3. Jauh dari menuntut ilmu syariat yang dapat membangkitkan iman didalam 

hati penuntutnya “Ilmu itu adalah yang menghidupkan (Ruh) Islam dan 
tiangnya iman. (HR. Abu Daud) 

4. Berada ditengah lingkungan yang penuh kemaksiatan. 
Rasulullah Saw bersabda : “ Sesungguhnya jika seseorang mukmin berbuat dosa 
maka terjadilah di hatinya sebuah titik hitam, jika ia beristighfar, maka bersihlah 
kembali hatinya.  Jika tidak bertaubat dan bertambah terus amal jahatnya maka 
bertambah banyaklah titik hitam tadi sehingga tertutup hatinya. “ 

5. Tenggelam dalam kesibukkan dunia. 
“Cukuplah bagi salah seorang diantara kamu selagi ia di dunia hanya seperti 
bekal orang yang mengadakan perjalanan. (HR.Thabrani) 

6. Sibuk mengurusi harta benda, istri dan anak-anak (QS. 8:28,3:14) 
7. Panjang angan-angan (Berangan yang muluk-muluk) (QS,15:3) 

Ali ra pernah berkata : “ Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan 
atas diri kalian ialah men=gikuti hawa nafsu dan angan-angan yang muluk.  
Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dari kebenaran, sedangkan angan-
angan yang muluk akan melupakan akhirat.” 

8. Berlebih-lebihan dalam masalah makan, tidur, berjaga di waktu malam, 
berbicara, bergaul, dan juga tertawa. 
“Janganlah kamu sekalian memperbanyak tertawa karena banyak tertawa 
dapat mematikan hati.” (HR. Ibnu Majah) 

DISKUSI 
Mengapa pudarnya tali Ukhuwah menjadi salah satu fenomena lemahnya iman 
? (Untuk mentor : Dengan pudarnya tali ukhuwah, maka hilanglah kesempatan 
kita untuk saling bertaushiyah.  sedangkan taushiyah dibutuhkan sebagai 
sarana pengingat di kala seseorang merasa keimanannya menurun atau 
melemah.) 
REFERENSI 
<=>  Muhammad Sholih Al Munajjid, Obat Lemahnya Iman, Darul Falah 

16. HAL-HAL YANG MENGUATKAN IMAN 
TUJUAN 
� Peserta mengetahui sebab-sebab bertambahnya iman. 
RINCIAN BAHASAN 
 Rasulullah Saw bersabda : “ Sesungguhnya iman itu dijadikan dalam 
diri seseorang diantara kamu sebagaimana pakaian, maka mohonlah kepada 
Allah agar Dia memperbaharui.”  (HR. Ath Thabrani).  Maksudnya iman itu 
dapat menjadi usang dalam hati, seperti halnya pakaian yang dapat menjadi 
usang bila lama dipakai. 
Hal-hal yang menguatkan iman 
1. Menuntut ilmu, yaitu ilmu yang menyebabkan bertambahnya pengetahuan 

dan keyakinan tentang iman (QS.35 : 28) 
2. Menyimak atau mentadaburkan Al-Qur’an (QS.17 : 282) 
3. Dzikir dan Fikir 
4. Dzikir adalah mengingat Allah beserta sifat-sifatnya, hal-hal yang 

menyangkut keagungannya dan membaca kalam-Nya (QS.33 : 41, 8 : 4) 
5. Fikir adalah aktivitas yang mengacu kepada renungan terhadap ciptaan 

Allah, ayat-ayat-Nya dan mukjizatnya (QS.3 : 190-191) 
6. Mengikuti dan komitmen terhadap Halaqah dzikir. “ Tidaklah segolongan 

orang duduk seraya menyebut Allah melainkan para malaikat mengelilingi 
mereka, rahmat meliputi mereka, ketentraman hati turun kepada mereka 
dan Allah menyebut mereka termasuk ke dalam  golongan yang berada 
disisinya.” (HR. Muslim) 

7. Memperbanyak amal saleh yang harus diperhatikan yaitu : 
a. Sesegera mungkin melaksanakan amal-amal saleh (QS.3 : 33, 57 : 21, 

22: 90) dan hadits : “ Pelan-pelan (berhati-hati) dalam segala sesuatu 
adalah baik kecuali didalam amal akhirat ( HR.Abu Daud) 

b. Melakukannya secara terus menerus “ Allah menyukai amalan yang 
walaupun sedikit tapi dikerjakan secara terus menerus (HR.Bukhari) 

c. Tidak merasa bosan.  maksudnya kerjakanlah ibadah sesuai dengan 
kemampuan “ Sesungguhnya agama itu adalah mudah dan tidaklah 
agama itu dikeraskan oleh seseorang melainkan justru ia akan 
dikalahkan.  Maka berbuatlah yang lurus dan sederhana.” (HR Bukhari) 

d. Mengulang amalan yang tertinggal dan terlupakan. “ Barang siapa yang 
tertidur hingga ketinggalan bacaan wiridnya dari sebagian malam atau 
dari sebaian bacaan wirid, lalu di membacanya lagi antara shalat subuh 
dan shalat dzuhur maka ditetapkan baginya seakan-akan ia 
membacanya pada waktunya. “ (HR. An-Nasai’) 

8. Berharap amalnya diterima Allah dan merasa cemas jika amalannya tidak 
diterima Allah Swt 



                                                                                                                                                                                                          
                

9. Lakukan berbagai macam ibadah. “ Barang siapa yang menafkahi dua istri 
dijalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu sorga,’ Wahai hamba 
Allah ini adalah baik’ lalu barangsiapa yang menjadi orang yang benyak 
mendirikan shalat maka ia dipanggil dari pintu shalat.  Barangsiapa menjadi 
orang yang banyak berjihad maka ia dipanggil dari pintu jihad.  Barang 
siapa menjadi orang yang banyak melakukan shaum, maka ia  dipanggil 
dari pintu Ar-Rayyan.  Barang siapa menjadi orang yang banyak 
mengeluarkan shodaqoh maka ia dipanggil dari pintu shadaqah.”  (HR. 
Bukhari).  Berbakti kepada orang tua adalah pertengahan dari pintu 
surga.”(HR Tirmidzi) 

10. Dzikrul maut.” Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu 
kematian.” (HR. Tirmidzi)  “Dulu aku melarangmu menziarahi kubur, 
ketahuilah, sekarang ziarahilah kubur karena hal itu dapat melunakkan hati, 
membuat mata menangis, mengingatkan hari akhirat dan janganlah kamu 
mengucapkan kata-kata yang kotor.”  (HR.Hakim) 

11. Mengingat akhirat, yaitu mengingat nikmatnya surga dan keras atau 
pedihnya neraka (QS.56 : 75, 78) 

12. Bernunajat kepada Allah dan pasrah kepada-Nya.  Maksudnya : memohon 
kepada Allah dengan ketundukkan dan kepasrahan yang sedalam-
dalamnya. 

13. Tidak berangan-angan secara muluk-muluk (QS.26 : 205-207,10 : 45) 
14. Memikirkan kehinaan dunia(QS.3 : 185)  Hadits : “ Dunia itu terlaknat, dan 

terlaknat pula apa yang ada didalamnya, kecuali dzikrullah dan apa yang 
membantunya atau orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu.”  
(HR. Ibnu Majah) 

15. Mengagungkan hal-halyang terhormat disisi Allah . (QS.22 : 30,32) 
16. Al Wala Wal Bara artinya : saling tolong menolong dan loyal kepada 

sesama muslim dan memusuhi orang-orang kafir (QS.5 : 2) 
17. Tawadu ( rendah hati ).  “ Barang siapa menanggalkan pakaian karena 

merendahkan diri kepada Allah padahal ia mampu mengenakannya maka Allah 
akan memanggilnya pada hari kiamat bersama para pemimpin makhluk, sehingga ia 
diberi kebebasan memilih diantara pakaian-pakaian iman mana yang dikehendaki 
untuk dikenakannya.” (HR. Ath.Thirmidzi) 

18. Muhasabah diri ( QS.59 : 18) 
19. Doa (QS.2 : 186) 
DISKUSI 
Dapatkah kita bekerja sama dalam meningkatkan keimanan kita? Caranya ? 
REFERENSI 
<=>  Muhammad Sholih Al Munajjid, Obat Lemahnya Iman, Darul Falah 
<=>  Dr. Muhammad Na’im Yasin, Yang menguatkan yang membatalkan Iman, 
GIP 

17.  PENTINGNYA AKHLAK ISLAMI 
 

TUJUAN 
� Peserta memahami makna akhlak 
� Peserta mengetahui sumber akhlak Islam 
� Peserta mengetahui faktor-faktor pembentuk akhlak 
� Peserta memahami pentingnya akhlak Islami 
� Peserta mengetahui cara membentuk akhlak mulia 
 
RINCIAN BAHASAN 
Definisi Akhlak 
 Allah adalah Khalik yang menciptakan segala sesuatu di luar diri-Nya. 
Sedangkan segala sesuatu yang diciptakan-Nya disebut makhluk. Manusia dan 
segala sesuatu yang menyertainya adalah juga makhluk. Sekarang akhlak. 
Apakah akhlak itu? Jawabannya mudah : Akhlak ialah semua tingkah laku dan 
gerak-gerik makhluk dan yang dimaksud makhluk di sini (telah dipersempit) 
ialah manusia (hanya menyangkut tingkah laku manusia saja). 
 
Sumber Akhlak Islam 
 Akhlak yang benar akan terbentuk bila sumbernya benar. Sumber 
akhlak bagi seorang muslim adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Sehingga ukuran 
baik atau buruk, patut atau tidak secara utuh diukur dengan al-Qur’an dan as-
Sunnah. Sedangkan tradisi merupakan pelengkap selama hal itu tidak 
bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. 
Menjadikan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber akhlak merupakan suatu 
kewajaran bahkan keharusan. Sebab keduanya berasal dari Allah dan oleh-Nya 
manusia diciptakan. Pasti ada kesesuaian antara manusia sebagai makhluk 
dengan sistem norma yang datang dari Allah SWT. 
 
Faktor-faktor Pembentuk Akhlak 
1. Al-Wiratsiyyah (Genetik) 
• Misalnya: seseorang yang berasal dari daerah Sumatera Utara cenderung 

berbicara “keras”, tetapi hal ini bukan melegitimasi seorang muslim untuk 
berbicara keras atau kasar karena Islam dapat memperhalus dan 
memperbaikinya. 

2. An-Nafsiyyah (Psikologis) 
• Faktor ini berasal dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga (misalnya 

ibu dan ayah) tempat seseorang tumbuh dan berkembang sejak lahir. 
Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orangtuanyalah yang 
menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi (Hadits). 



                                                                                                                                                                                                          
                

• Seseorang yang lahir dalam keluarga yang orangtuanya bercerai akan 
berbeda dengan keluarga yang orangtuanya lengkap. 

3. Syari’ah Ijtima’iyyah (Sosial) 
• Faktor lingkungan tempat seseorang mengaktualisasikan nilai-nilai yang 

ada pada dirinya berpengaruh pula dalam pembentukan akhlak seseorang. 
4. Al-Qiyam (Nilai Islami) 
• Nilai Islami akan membentuk akhlak Islami.Akhlak Islami ialah seperangkat 

tindakan/gaya hidup yang terpuji yang merupakan refleksi nilai-nilai Islam 
yang diyakini dengan motivasi semata-mata mencari keridhaan Allah. 

Pentingnya Akhlak Islami 
• Akhlak ialah salah satu faktor yang menentukan derajat keislaman dan 

keimanan seseorang. Akhlak yang baik adalah cerminan baiknya aqidah 
dan syariah yang diyakini seseorang. Buruknya akhlak merupakan indikasi 
buruknya pemahaman seseorang terhadap aqidah dan syariah. ”Paling 
sempurna orang mukmin imannya adalah yang paling luhur  
aqidahnya.”(HR.Tirmidi). ”Sesungguhnya kekejian dan perbuatan keji itu 
sedikitpun bukan dari Islam dan sesungguhnya sebaik-baik manusia 
keislamannya adalah yang paling baik akhlaknya.”(HR.Thabrani, Ahmad 
dan Abu Ya’la) 

• Akhlak adalah buah ibadah 
• “Sesungguhnya shalat itu mencegah orang melakukan perbuatan keji dan 

munkar” (QS. 29:45) 
• Keluhuran akhlak merupakan amal terberat hamba di akhirat 
• “Tidak ada yang lebih berat timbangan seorang hamba pada hari kiamat 

melebihi keluhuran akhlaknya” (HR. Abu Daud dan At-Tirmizi) 
• Akhlak merupakan lambang kualitas seorang manusia, masyarakat, umat 

karena itulah akhlak pulalah yang menentukan eksistensi seorang muslim 
sebagai makhluk Allah SWT. 

• “Sesungguhnya termasuk insan pilihan di antara kalian adalah yang terbaik 
akhlaknya”(Muttafaq ‘alaih). 

•  
Cara Mencapai Akhlak Mulia 
1. Menjadikan iman sebagai pondasi dan sumber 
• Iman artinya percaya yaitu percaya bahwa Allah selalu melihat segala 

perbuatan manusia. Bila melakukan perbuatan baik, balasannya akan 
menyenangkan. Bila perbuatan jahat maka balasan pedih siap menanti. Hal 
ini akan melibatkan iman kepada Hari Akhir. Akhlak yang baik akan dibalas 
dengan syurga dan kenikmatannya (QS. 55:12-37). Begitu pula dengan 
akhlak yang buruk akan disiksa di neraka (QS. 22:19-22). 

2. Pendekatan secara langsung 

• Artinya melaui al-Qur’an.Sebagai seorang muslim harus menerima al-
Qur’an secara mutlak dan menyeluruh. Jadi, apapun yang tertera di 
dalamnya wajib diikuti. Misalnya, al-Qur’an melarang untuk saling berburuk 
sangka (QS. 49:12), menyuruh memenuhi janji (QS. 23:8), dsb. 

3. Pendekatan tidak secara langsung 
• Yaitu dengan upaya mempelajari pengalaman masa lalu, yakni agar 

kejadian-kejadian malapetaka yang telah terjadi tak akan terulangi lagi di 
masa kini dan yang akan datang. 

Dari hal di atas, intinya adalah latihan dan kesungguhan. Latihan artinya 
berusaha mengulang-ulang perbuatan yang akan dijadikan kebiasaan. 
Kemudian bersungguh-sungguh berkaitan dengan motivasi. Motivasi yang 
terbaik dan paling potensial adalah  karena ingin memenuhi perintah Allah dan 
takut siksa-Nya. 
 
DISKUSI 
Bagaimana menurutmu bila ada orang yang mengatakan bahwa ada pacaran 
Islami. Apakah pacaran Islami sesuai dengan akhlak Islam? 
 
REFERENSI 
Ziyad Abbas (ed.), Pilihan Hadits Politik, Ekonomi dan sosial, Pustaka Panjimas 
Dr. Muhammad Ali Hasyimi, Apakah Anda Berkepribadian Muslim?,hal 24-28, 
GIP 
Muna Hadad Yakan, Hati-hati terhadap Media yang Merusak Anak, hal. 38-40, 
GIP 
Isnet “Urgensi Akhlak 1” 
Materi Diskusi Mentoring KARISMA, Akhlak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

18.  AKHLAK RASULULLAH 
 

TUJUAN  
� Peserta tumbuh kesadarannya untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW 
� Peserta mengetahui contoh akhlak yang mulia 
� Peserta mengetahui contoh akhlak tercela 
 
RINCIAN BAHASAN 
• Misi utama diutusnya Rasul ke dunia ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. 

”Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak” (Hadits). 
• Akhlak Rasulullah mencakup segala sisi kehidupan, yaitu sebagai suami, kepala 

pemerintahan, pemimpin tertinggi pasukan Islam, dsb. 
• Rasulullah memiliki akhlak yang agung (QS. 68:4) dan patut dijadikan teladan oleh 

umat Islam (QS. 33:21). 
 
Akhlak Rasulullah secara Umum 
1. Akhlak qur’ani 
• Ditanyakan kepada Aisyah ra. tentang akhlak Rasulullah SAW, maka 

jawabnya,”Akhlaknya Qur’ani” (Hadits) 
• Akhlak Rasulullah adalah al-Qur’an.Karena itu, untuk memperoleh gambaran utuh 

akhlak beliau kita perlu memahami al-Qur’an dan as-Sunnah atau segala sesuatu 
yang ada kaitannya dengan pola kehidupan Rasulullah. 

2. Akhlak manusia terbaik 
• “Dikatakan oleh Anas ra. bahwa Rasulullah adalah manusia yang terbaik 

akhlaknya”. 
•  
Contoh akhlak-akhlak mulia yang diperintahkan Nabi SAW 
1. Jujur 
• Hadits Rasul: “Sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebajikan, 

dan sesungguhnya kebajikan itu akan menghantarkan ke syurga. Dan seseorang 
senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang 
benar dan jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan, yang 
akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta 
hingga di catat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR.Bukhari-Muslim) 

2. Dermawan (QS. 2:261) 
• “Tidaklah seseorang hamba berada berada pada suatu pagi kecuali dua malaikat 

turun menemaninya. Satu malaikat berkata: Ya Allah, berilah karunia-Mu, sebagai 
ganti apa yang ia infakkan. Malaikat lainnya berkata: Ya Allah, berilah ia kebinasaan 
karena telah mempertahankan hartanya yang tidak dinafkahkannya”. Muttafaq 
‘alaih) 

3. Malu 
• “Adalah Rasulullah SAW sangat tinggi rasa malunya, lebih pemalu dari gadis 

pingitan. Apabila Beliau tidak menyenangi sesuatu, kami dapat mengetahuinya 
pada wajah Beliau.” (HR.Muslim), “Iman itu mempunyai 71 atau 81 cabang dan 
yang paling utamanya adalah mengucapkan Laa ilaaha illal-Lah dan serendah-

rendahnya adalah meyingkirkan duri (gangguan dari jalan).Dan sifat pemalu 
merupakan satu bagian dari iman” (Muttafaq ‘alaih).Tambahan: lihat Ar-Rasul, 
hal.197-199. 

4. Menepati janji (QS. 5:1; 17:34). Tambahan: lihat Ar-Rasul, hal.56-60. 
5. Menutupi aib (QS. 24:19). 
 
Contoh akhlak-akhlak tercela yang diperingatkan RasulullahSAW 
1. Marah (QS. 3:133-134) 
• Dari Abi Hurairah ra. bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW:”Wasiatilah 

aku.”Sabda nabi:”Janganlah engkau mudah marah.Maka diulanginya beberapa 
kali.Sabdanya:Janganlah engkau mudah marah.” (HR. Bukhari-Muslim) 

2. Ghibah dan Namimah (QS. 49:12) 
3. Riya (QS. 2:264) 
4. Sombong (QS. 17:37) 
5. Zalim 
• “Hai hamba-hamba-Ku,sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman (berbuat 

zalim) pada diri-Ku dan Aku jadikan sebagai perbuatan haram bagi kalian, maka 
dari itu janganlah kalian berbuat zalim.” (HR. Muslim) 

 
DISKUSI 
Bila ada temanmu yang muslim membicarakan kejelekan teman muslim yang lain 
dihadapanmu, apa yang seharusnya kamu lakukan? 
 
REFERENSI 
Abbas,S.Ziyad (ed.),Pilihan Hadits Politik, Ekonomi dan sosial, Jakarta: Pustaka 
Panjimas 
Hasyimi, Dr. Muhammad Ali, Apakah Anda Berkepribadian Muslim?,Jakarta: GIP 
Hawwa, Sa’id, Ar-Rasul Muhammad SAW, hal.177-199, Solo: Pustaka Mantiq 
Yakan, Muna Hadad, Hati-hati terhadap Media yang Merusak Anak, Jakarta: GIP 
Isnet, “Urgensi Akhlak 1” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

 
19.  BANGUNAN ISLAM 

 
 
TUJUAN 
� Peserta mengetahui gambaran menyeluruh tentang bangunan Islam. 
� Menumbuhkan kesadaran bahwa Islam adalah sistem hidup yang lengkap dan 

sempurna sehingga peserta termotivasi untuk memasukinya secara keseluruhan. 
� Peserta menyakini bahwa Islam akan dimenangkan oleh Allah dan berkeinginan 

untuk berperan aktif dalam kebangkitan Islam. 
 
RINCIAN BAHASAN 

Konsepsi Islam dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang utuh dan 
kokoh, yang tegak di atas pondasi keimanan. Sabda Rasulullah SAW: 
“Bangunan Islam itu atas lima perkara: bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain 
Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke 
Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim) 

Kesempurnaan Islam telah ditegaskan oleh  Allah  SWT dalam firman-Nya: 
“ ...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan 
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai jadi agama bagimu...”(QS. 5:3) 
 

Karakteristik  (ciri khas) Islam berikut ini dapat menggambarkan kesempurnaan 
Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai  Allah: 
1. Bersumber dari  Allah  SWT (robbaniyyah), bukan buatan manusia. Tujuan pertama 

dan terakhirnya adalah agar manusia menyembah Allah yang merupan tujuan 
penciptaan manusia.  (QS. 51:56) 

2. Bersifat kemanusiaan yang universal, yaitu diturunkan  Allah  SWT sebagai petunjuk 
untuk seluruh umat manusia, bukan hanya dikhususkan untuk suatu kaum atau 
golongan. (QS. 21:107, 34:28, 7:158) 

3. Lengkap dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada suatu pekerjaan, baik 
kecil ataupun besar, kecuali Islam telah menerangkan hukumnya. (QS. 6:38, 16:89) 

4. Ajaran Islam mudah untuk dikerjakan tanpa kesulitan sedikitpun, sebab Islam tidak 
membebankan manusia suatu kewajiban kecuali sebatas kemampuannya. (QS. 
2:286) 

5. Ajaran Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan mutlak dan mewujudkan 
persaudaraan dan pesamaan ditengah kehidupan manusia, serta memelihara 
darah, kehormatan harta, akal, dan agama mereka. (QS. 5:8, 6:152, 4:125) 

6. Bersifat seimbang (tawazun), dimana seluruh ajaran Islam menjaga keseimbangan 
antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum,antara jasad dan ruh, antara 
dunia dan akhirat. Firman Allah: 
“Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan  Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi....”     
Dalam hal keseimbangan antara kebutuhan jasad dan ruh, Nabi SAW bersabda: 

“Sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu, jiwamu mempunyai hak atasmu dan 
kelurgamu juga memiliki hak atasmu, maka dirikanlah setiap yang mempunyai hak-
haknya”. (Al Hadist) 

7. Perpaduan antara ‘tidak berubah’ dan ‘menerima perubahan’. Ajaran Islam tidak 
berubah pada pokok-pokok dan tujuannya, namun menerima perubahan pada 
cabang, sarana dan cara-caranya, sehingga dengan sifat menerima perubahan ini 
Islam dapat menyesuaikan diri dan dapat menghadapi perkembangan zaman. Dan 
dengan sifat tidak berubah pada pokok-pokok dan tujuannya Islam tidak dapat larut 
dan tunduk pada perubahan zaman dan perputaran waktu. 

Beberapa karakteristik inilah yang membedakan agama Islam dari agama yang 
lain, dari peraturan dan undang-undang buatan manusia Islam merupakan satu-satunya 
agama Allah dan Allah tidak akan menerima agama selain Islam. (QS. 3:19,85) Namun 
manusia saat ini banyak yang lebih suka membuat aturan sendiri dan tidak mau 
menjalankan aturan Islam dalam kehidupan. Padahal jelas manusia hanyalah ciptaan 
Allah sehingga dalam hidupnya tentu saja membutuhkan aturan dari pencip-Nya. 

Dalam tubuh umat Islam sendiri saat ini ada yang merasa pesimis melihat 
realita umat yang serba menyedihkan. Mereka ragu dan bahkan menilai mustahil 
dengan isu bangkitnya kembali Islam. Padahal Allah telah menjanjikan kemenamgan 
agama ini dalam firman-Nya: 
“Dan Dialah yang menurunkan Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang 
benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak 
menyukainya”.(QS. 9:33).  
 
Kandungan ajaran Islam secara global dapat dbagi atas tiga bagian, yaitu: 
1. Pokok dan pondasi (asas), yang terdiri atas aqidah dan ibadah. Aqidah mencakup 

dua kalimat syahadat dan rukun iman yang enam, sebagaimana firman Allah dalam 
QS. 2:177. Sedangkan ibadah disini adalah dalam pengertian khusus yang tercakup 
dalam rukun Islam. 

2. Bangunan (bina’), berupa aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia 
(sistem hidup), seperti: 
a. Sistem politik, diantaranya prinsip musyawarah (QS. 3:159; 42:38), perdamaian 

(QS. 2:208; 8:61), hukum (QS. 6:57; 12:40)dan jinayat. 
b. Sistem perekonomian, seperti masalah utang piutang (QS. 2:282), pegadaian 

(QS. 2:283), penghalalan jual beli dan pengharaman riba (QS. 2:275). 
c. Sistem keprajuritan (militer), seperti mempersiapkan tentara (QS. 8:60). 
d. Sistem akhlak, diantaranya tentang berbuat kebaikan (QS. 2:44), berkata benar 

(QS. 2:177), memaafkan (QS. 2:237). 
e. Sistem sosial kemasyarakatan, seperti masalah zakat (QS. 2:43), keadilan 

dalam menegakkan hukum (QS. 4:58) dan konsep persaudaraan (QS. 49:10,13) 
f. Sistem pengajaran, seperti berlaku lemah lembut dalam memberi pelajaran (QS. 

3:159), pemberian nasihat (QS. 31:12-19). 
3. Pendukung dan penopang (muayyidat) yang mencakup: 

a. Konsep jihad (QS. 22:39,40) 
b. Amar ma’ruf nahi munkar (QS. 3:104) 
c. Hukum-hukum (QS. 5:49) 



                                                                                                                                                                                                          
                

d. Sanksi (QS. 5:33,38) 
Bangunan Islam tidak bisa berdiri kecuali dengan adanya pondasi. Dan agama 

Islam belum tegak sempurna bila bangunannya belum berdiri pada pribadi-pribadi kaum 
muslimin dan pada sistem hidup masyarakat. Dan dengan adanya penopang, bangunan 
itu akan berdiri tegak dan kokoh.  

 
DISKUSI 
Kita telah meyakini bahwa Islam akan dimenangkan oleh Allah terhadap sistem-sistem 
yang lain. Bahkan dalam QS. Ali Imran ayat 110 dan 139 dijelaskan bahwa umat Islam 
adalah umat yang terbaik. Tetapi kenyataannya tidak menunjukkan demikian. Umat 
Islam masih dikenal sebagai umat yang miskin, terbelakang dan berbagai atribut jelek 
yang lain. Bagaimana menjelaskan kontradiksi ini? 

 
REFERENSI  
Aqidah Seorang Muslim, Al-Ummah 
Panduan Pendidikan Agama Islam, IPB 

 
 
 
 
 
 
 

“Hendaklah kamu takut kepada Allah 
dimana saja kamu berada. 

Dan tutuplah perbuatan yang buruk dengan 
perbuatan yang baik, 

karena akan menghapuskannya, 
dan bergaulah dengan sesama manusia 

dengan akhlak yang baik”. 
(HR. Ahmad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  EKSISTENSI ALLAH 
 

TUJUAN 
� Menambah keimanan peserta kepada Allah 
� Peserta meyakini bahwa Allah itu eksis/ada 
� Peserta mengetahui bukti atau dalil-dalil tentang eksistensi Allah 
� Peserta memahami cara mengenal Allah 
 
GAME 
• Mentor meminta tiga siswa untuk menggambar sesuatu di papan tulis. 
• Mentor membuka diskusi dengan mengajukan pertanyaan sebab-akibat keberadaan 

gambar di papan tulis. Misalnya: 
“Mengapa gambar tersebut ada di papan tulis?” (Karena ada yang 
menggambarnya!) 
“Jika tadi tak ada yang menggambar, apakah gambar tersebut akan ada?” (Tidak!) 
“Kalau begitu, segala sesuatu yang karena ada yang mengadakan. Gambar itu ada 
karena ada yang menggambarnya. Kita ada karena ada yang menciptakan. Alam 
semesta ini ada karena ada yang mengadakan. Siapa yang menciptakan kita?” 
(Allah!) 
“Berarti Sang Pencipta itu memang ada!” 

•  
RINCIAN BAHASAN 

Di antara sesuatu yang wajib diterima oleh akal adalah bahwa setiap sesuatu 
yang ada pastilah ada yang mengadakan. Begitu pula dengan alam semesta ini, tentu 
ada yang menjadikannya (QS.52:35). Bukti-bukti eksistensi Allah dapat ditinjau 
berdasarkan lima dalil, yaitu : 
1. Dalil fitrah, yaitu perasaan alami yang tajam pada manusia bahwa ada dzat yang 

maujud, yang tidak terbatas dan tidak berkesudahan, yang mengawasi segala 
sesuatu, mengurus dan mengatur segala yang ada di alam semesta, yang 
diharapkan kasih sayang-Nya dan ditakuti kemurkaan-Nya. Hal ini digambarkan 
oleh Allah SWT dalam QS. 10:22. 

2. Dalil akal, yaitu dengan tafakkur dan perenungan terhadap alam semesta yang 
merupakan manifestasi dari eksistensi Allah SWT. Orang yang memikirkan dan 
merenungkan alam semesta akan menemukan empat unsur alam semesta : 
a. Ciptaan-Nya 
• Bila kita perhatikan makhluk yang hidup di muka bumi, kita akan menemukan 

berbagai jenis dan bentuk, berbagai macam cara hidup dan cara berkembang 
biak (QS. 35:28). Semua itu menunjukkan adanya zat yang menciptakan, 
membentuk, menentukan rizki dan meniupkan ruh kehidupan (QS. 29:19,20). 
Bagaimanapun pintarnya manusia, tentu ia tidak akan dapat membuat makhluk 
yang hidup dari sesuatu yang belum ada. Allah SWT menantang manusia untuk 
membuat seekor lalat jika mereka mampu (QS. 22:73). Nyatalah bahwa tiada 
yang dapat menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Yang Maha Tinggi dan 
Maha Hidup. 

b. Kesempurnaan 



                                                                                                                                                                                                          
                

• Kalau kita perhatikan, akan terlihat bahwa alam ini sangat tersusun rapi, 
diciptakan dalam kondisi yang sangat sempurna tanpa cacat.Hal ini 
menunjukkan adanya kehendak agung yang bersumber dari Sang Pencipta. 
Sebagai contoh, seandainya matahari memberikan panasnya pada bumi hanya 
setengah dari panasnya sekarang, pastilah manusia akan membeku 
kedinginan. Dan seandainya malam lebih panjang sepuluh kali lipat dari malam 
yang normal tentulah matahari pada musim panas akan membakar seluruh 
tanaman di siang hari dan di malam hari seluruh tumbuhan membeku. Firman 
Allah: 

• “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali melihat 
pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka 
lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? 
Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali 
kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun 
dalam keadaan payah.” (QS. 67:3,4) 

c. Perbandingan ukuran yang tepat dan akurat (QS. 25:2) 
• Alam ini diciptakan dalam perbandingan ukuran, susunan, timbangan dan 

perhitungan yang tepat dan sangat akurat. Bila tidak, maka tidak akan mungkin 
para ilmuwan berhasil menyusun rumus-rumus matematika, fisika, kimia 
bahkan biologi. 

d. Hidayah (tuntunan dan bimbingan) (QS. 20:50) 
• Allah memberikan hidayah (tuntunan dan petunjuk) kepada makhluk-Nya untuk 

dapat menjalankan hidupnya dengan mudah, sesuai dengan karakteristiknya 
masing-masing. Pada manusia sering disebut sebagai ilham dan pada hewan 
disebut insting/naluri. Seorang bayi ketika dilahirkan menangis dan mencari 
puting susu ibunya. Siapa yang mengajarkan bayi-bayi tersebut? Seekor ayam 
betina membolak-balikkan telur yang tengah dieramnya, agar zat makanan 
yang terdapat pada telur itu merata, juga kehangatan dari induk ayam tersebut, 
dengan demikian telur tersebut dapat menetas. Secara ilmiah akhirnya 
diketahui bahwa anak-anak ayam yang sedang diproses dalam telur itu 
mengalami pengendapan bahan makanan pada tubuhnya di bagian bawah. 
Jika telur tersebut tidak digerak-gerakkan maka zat makanan tersebut tidak 
merata, dengan demikian ia tidak dapat menetas. Siapa yang mengajarkan 
ayam untuk berbuat demikian ?  

•  
Kita sering mendengar seseorang yang ditimpa musibah yang membuat hatinya 

hancur luluh, putus harapan, lalu ia berdoa menghadap Allah SWT. Tiba-tiba musibah itu 
hilang, kebahagiaan pun kembali dan datanglah kemudahan sesudah kesusahan. Siapa 
yang mengabulkan doa, siapa pula yang mengajarkan orang, yang kafir sekalipun, untuk 
berdoa/meminta pertolongan pada suatu zat di luar dirinya yang dirasakannya bersifat 
Maha Kuasa dan Maha Berkehendak ? Firman Allah :  
“Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah yang kamu seru kecuali 
Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu pun berpaling. Dan 
manusia adalah selalu tidak berterima kasih.” (QS.17:67) 

Eksistensi Allah terlihat dalam banyak sekali fenomena-fenomena kehidupan. 
Barangsiapa yang membaca alam yang maha luas ini dan memperhatikan penciptaan 
langit dan bumi serta dirinya sendiri, pasti ia akan menemukan bukti-bukti yang jelas 
tentang adanya Allah SWT. Firman Allah : 
      “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di 
segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-
Quran itu adalah benar.” (QS.41:53) 
1. Dalil akhlaq 
• Secara fitrah manusia memiliki moral (akhlaq). Dengan adanya moral (akhlaq) 

inilah, ia secar naluriah mau tunduk dan menerima kebenaran agar hidupnya lurus 
dan urusannya berjalan teratur dan baik. Zat yang dapat menanamkan akhlaq 
dalam jiwa manusia adalah Allah, sumber dari segala sumber kebaikan, cinta dan 
keindahan. Keberadaan ‘moral’ yang mendominasi jiwa manusia merupakan bukti 
eksistensi Allah. (QS. 91:7-8) 

2. Dalil wahyu 
• Para rasul diutus ke berbagai umat yang berbeda pada zaman yang berbeda. 

Semua rasul menjalankan misi dari langit dengan perantaraan wahtu. Dengan 
membawa bukti yang nyata (kitab/wahyu dan mukzijat) mengajak umatnya agar 
beriman kepada Allah, mengesakan-Nya dan menjalin hubungan baik dengan-Nya, 
serta memberi peringatan akan akibat buruk dari syirik/berpaling dari-Nya 
(QS.6:91). Siapa yang mengutus mereka dengan tugas yang persis sama? Siapa 
yang memberikan kekuatan, mendukung dan mempersenjatai mereka dengan 
mukzijat? Tentu suatu zat yang eksis (maujud), Yang Maha Kuat dan Perkasa, yaitu 
Allah. Keberadaan para rasul ini merupakan bukti eksistensi Allah. 

3. Dalil sejarah 
• Semua umat manusia di berbagai budaya, suku, bangsa dan zaman, percaya akan 

adanya Tuhan yang patut disembah dan diagungkan. Semuanya telah mengenal 
iman kepada Allah menurut cara masing-masing. Konsensus sejarah ini merupakan 
bukti yang memperkuat eksistensi Allah.  (QS.47:10; perkataan ahli sejarah Yunani 
kuno bernama Plutarch). 

 
 Terdapat beberapa cara mengenal Tuhan menurut ajaran selain Islam, 
diantaranya yaitu dengan hanya mengandalkan panca indera dan sedikit akal, sehingga 
timbul prakiraan-prakiraan yang membentuk filsafat-filsafat atau pemikiran tentang 
ketuhanan. Filsafat dan pemikiran tersebut justru mendatangkan keguncangan dan 
kebingungan dalam jiwa. Sehingga hanya menanamkan keraguan dan kesangsian 
terhadap keberadaan Allah. (QS.34:51-54; 2:147; 22:11; 10:94) 
 Jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir tersebut melanggar fitrah mereka. 
Sebab mereka mencoba mengenal Allah dengan menggunakan panca indra saja. 
Padahal panca indra hanya bisa mendeteksi sesuatu yang dapat diraba, diukur, 
disentuh. Sebaliknya untuk mengenal sesuatu selain Allah mereka menggunakan panca 
indra dan akal. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir ini pada akhirnya tidak 
pernah membawa mereka sampai mengenal siapa Sang Pencipta. Sebaliknya yang 
mereka dapatkan adalah ketidaktahuan akan Allah Yang Maha Mencipta. 



                                                                                                                                                                                                          
                

 Adapun jalan yang ditempuh Islam untuk mengenal Allah ialah dengan 
menggunakan keimanan dan dilengkapi dengan akal. Kedua potensi tersebut 
dioptimalkan dengan proses tafakkur dan tadabbur. Tafakkur artinya memikirkan ciptaan 
atau tanda-tanda kebesaran Allah (ayat kauniyah). Tadabbur berarti merenungkan ayat-
ayat Allah yang tertulis dalam al-Qur’an (ayat qauliyah). Sehingga timbul keyakinan di 
dalam hati tentang keberadaan dan kekuasaan Allah (QS.3:190-191; 12:105; 10:101) 
 Jalan yang ditempuh oleh orang mukmin bersandarkan pada fitrahnya sebagai 
manusia, yaitu mengoptimalkan akal, pemikiran, ilmu, serta hatinya untuk mengenal 
Allah lewat tanda-tanda kebesaran-Nya (ayat-ayat-Nya), bukan zat-Nya. Baik tanda-
tanda kebesaran Allah yang ada di alam, mukzijat serta dalm Al Qur’an. Lewat jalan 
inilah manusia akan mengenal Allah SWT. 
 
DISKUSI 
Sedemikian jelasnya tanda-tanda eksistensi Allah dalam berbagai fenomena kehidupan, 
masih banyak manusia yang kafir, tidak mengakui Allah sebagai Pencipta. Mengapa 
demikian? [Jawab: lihat Aqidah Seorang Muslim hal. 17-18] 
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21. MAKNA ASYHADU 
 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami makna syahadah baik secara bahasa maupun istilah. 
� Peserta memahami pengaruh syahadah bagi kehidupan seorang muslim sebagai 

konsekuensi dari syahadatnya. 
 
RINCIAN BAHASAN 
Secara bahasa Asyhadu berarti saya bersyahadah. Dalam bahasa Arab kata ini 
berbentuk fi’il mudhori’ atau setara dengan present continuous tense dalam bahasa 
Inggris. Hal ini menunjukkan suatu aktivitas yang sedang berlangsung dan belum 
selesai. Kata syahadah secara bahasa mengandung 3 makna, yaitu : 
 
1. Al i’lanu (pernyataan) (QS.3:64) 

 Seseorang saat memasuki pintu gerbang Islam mengiklankan, menyatakan 
bahwa Tidak ada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Kata-kata 
ini bukan saja syarat makna, namun juga demikian berat dan tinggi konsekuensi 
yang ada di belakangnya, antara neraka atau syurga, antara azab yang pedih atau 
kenikmatan yang abadi. 
 Secara substansial kalimat syahadah adalah pernyataan iman kepada Allah 
dan Rasul-Nya, sekaligus pengukuhan Allah sebagai satu-satunya ilah dan 
Muhammad SAW sebagai satu-satunya uswah (teladan). Kata-kata perjanjian ini 
diikrarkan agar secara sosial segera terbedakan antara pengikut Allah dan 
pengikut thagut (syaitan), siapa yang meyakini dan siapa yang tidak percaya akan 
kerasulan Muhammas SAW, siapa yang beriman dan siapa yang kafir. 

  Pada periode Makah, sikap al-i’lan ini segera diikuti konsekuensi nyata. Seperti 
kisah Bilal bin Rabbah, Ammar bin Yasir, Mush’ab bin Ummair r.a. dalam 
mengikrarkan keislaman mereka dan dahsyatnya ujian yang segera mereka terima. 

 
2. Al-wa’du (janji) (QS.7:172) 
  Syahadah merupakan sebuah perjanjian. Jika seseorang berjanji, selama janji 

itu belum direalisasikan maka seharusnya ia merasa berhutang, sebab janji adalah 
hutang dan hutang harus dibayar. Bila seseorang tidak dikejar rasa bersalah ketika 
ia tidak memenuhi janjinya, maka ia memiliki ciri orang munafik. Sebagai 
konsekuensi dari janjinya maka ia haruslah beramal. 

 
3. Al-qosamu (QS.6:162-163) 
  Makna kata syahadah yang lain adalah al-qosamu (sumpah). Ini berarti dengan 

melafadzkan syahadatain kita bersumpah untuk menjadikan Allah saja sebagai ilah 
dan Rasulullah SAW sebagai qudwah (contoh). 

  Sumpah lebih berat dari sekedar pernyataan dan janji. Maka seorang muslim 
terikat dengan sumpah yang diikrarkannya secara sadar, dengan segenap 
konsekuensi yang ada di belakangnya. Diantara konsekuensi itu adalah 
pengamalan kalimat yang secara berulang kita ucapkan dalam shalat : 



                                                                                                                                                                                                          
                

 “...Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku (hanyalah) untuk Allah, 
Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya...” (QS.6:162-163) 

  Jika seorang muslim memegang teguh sumpah ini, lengkap dengan seluruh 
konsekuensinya, maka balasannya adalah surga, jannah yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, dengan segala kenikmatan dan kesejahteraan yang 
dilimpahkan oleh Allah SWT. 

 Jalan menegakkan sumpah ini bukanlah jalan yang mudah dan mulus, melainkan 
merupakan jalan taqwa yang sukar dan mendaki. Surga tidak diperoleh secara 
mudah dengan hanya menjalankan ibadah mahdhoh (khusus) lalu mengabaikan 
totalitas ibadah. Surga diberikan hanya untuk orang-orang yang diridhai-Nya, 
orang-orang yang telah teruji keimanannya, teruji cintanya kepada Allah dan rasul-
Nya, orang-orang yang berjuang di jalannya. Firman Allah : 

 “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang 
kepadamu (cobaan) sebagaimana orang-orang sebelum kamu ?...” (QS.2:214) 

 
Adapun secara istilah, syahadah merupakan suatu pernyataan, janji sekaligus 

sumpah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan membenarkan di dalam hati 
(At tasdiiqu bil qalbi), dinyatakan dengan lisan (al-qoulu bil lisan) dan dibuktikan dengan 
perbuatan (Al-amalu bil arkan). Sabda Rasulullah SAW : 
“Iman ialah dikenali oleh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan rukun-
rukunnya.”(HR Ibnu Hibban). 

Bersyahadah merupakan langkah awal untuk beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya. Keimanan seseorang yang bersyahadah harus diikuti dan disempurnakan dengan 
istiqomah. Karena tidak ada iman tanpa istiqomah dan tiada istiqomah tanpa iman 
(QS.41:30). Iman tanpa istiqomah adalah lemah dan tidak sempurna, sedangkan 
istiqomah tanpa iman adalah kebatilan. Sabda Rasulullah SAW : 
“Katakanlah kamu beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah (dalam keimanan).” 
(al Hadits) 

Manusia yang istiqomah memiliki ciri-ciri sikap berani (syaja’ah), tenang (ithmi’nan) 
dan optimis (tafa’ul). Sikap berani disebabkan adanya keyakinan akan pertolongan dari 
AllahSWT dalam setiap amal shalih yang dikerjakan. Sikap tenang ditimbulkan karena 
percaya bahwa apapun yang menimpa dirinya tidak terlepas dari takdir Allah. 
Ketenangan ini juga dihasilkan karena ia senantiasa mengingat Allah. Firman Allah : 
“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat 
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tentram.” (QS. 13.28) 

Ciri yang lain adalah sikap optimis yang timbul karena dalam setiap amalnya ia 
berorientasi pada Allah SWT, ia berusaha secara optimal lalu menyerahkan hasilnya 
kepada Allah dengan mengharapkan ridha dan jannah-Nya. 

Ketiga sikap tersebut merupakan anugerah dari Allah bagi orang-orang yang 
istiqomah, yang akan membawa mereka pada kebahagiaan hidup (as-sa’adah) baik di 
dunia maupun di akhirat. 
DISKUSI 
Cobalah temukan beberapa bentuk ilah dalam kehidupan manusia, dan berilah contoh 
sikap (manifestasi) dari peng-ilahan selain Allah tersebut. 

[Jawab : (1) hawa nafsu (QS.25:43), (2) patung/berhala (26:69-76), (3) jin dan malaikat 
(34:40-41;72:6), (4) Nabi-nabi (3:79-80), (5) Thagut (2:256; 16:36), (6) Orang-orang alim 
(9:31)] 
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22. MAKNA SYAHADAT 
 
 
TUJUAN 
� Peserta mamahami makna dan hakikat dua kalimat syahadah 
� Peserta menngetahui pengaruh dua kalimah syahadah bagi kehidupan seoorag 

mukmin 
� Peserta termotivasi untuk menjalankan secara benar syahadah uluhiyah dan 

syahadah risalahnya dalam kehidupan sehari-hari 
 
RINCIAN BAHASAN 
 Syahadatain berarti 2 kalimat syahadah. Dua syahadah yang dimaksud adalah 
syahadah uluhiyah dan syahadah risalah. Syahadah uluhiyah terdiri dari kalimat Laa 
Ilaaha Illallah. Secara bahasa kata Laa berfungsi sebagai Kalimatun Nafii (kata yang 
menolak), kata Ilaaha berfungsi sebagai Al-Munafii (yang ditolak), kata Illa berfungsi 
sebagai Kalimatul Itsbatu (kata yang mmengukuhkan), dan Dan kata Allah berfungsi 
sebagai Al-Mutsbitu (yang dikukuhkan). Jadi syahadah uluhiyah (Laa Ilaaha Illallah) 
merupakan penolakan terhadap segala bentuk ilah yang diikuti dengan mengukuhkan 
Allah saja sebagai satu-satunya Ilah. Firman Allah : 
“Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan 
kepadanya : Bahwasanya Tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah olehmu 
sekalian akan Aku.” (QS.21:25) 
 Tauhid ulllluhiyah juga mengandung pengertian bahwa Allah sebagai Ma’bud 
(yang disembah) dan Allah sebagai Ghayah (tujuan). Dalam QS>51:56 Allah Berfirman : 
“Dan Ak tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.” 
 Bahkan seorang muslim dalam sehari mengikrarkan minimal sebanyak 17 kali 
bahwa  “hanya kepadaMu-lah kami menyembah dan kepadaMu-lah kami mohon 
pertolongan.” Dengan demikian Laa Ilaha Illallah juga berarti Laa Ma’buda Illallah. 
 Kalimat ini juga berarti Laa Ghayatu Illallah (tidak ada tujuan melainkan Allah). 
Allah berfirman dalam QS. 94:8 : “ Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu 
berharap (menempatkan tujuan)”. Bahkan seorang muslim juga senantiasa berikrar 
bahwa ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Roob 
semesta alam’. 
 Allah sebagai satu-satunya sesembahan adalah konsekuensi tertinggi dari 
syahadat tauhid uluhiyah. Seseorang yang telah bersyahadat tauhid berarti telah 
memproklamirkan dan berjanji untukmengabdikan dirinya kepada Allha semata, artinya 
tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ia telah menyatakan dirinya 
muslim (orang yang tunduk patuh kepada Allah sehingga selamat di dunia dan akhirat). 
Konsekuensinya, seluruh hidupnya untuk taat kepada Allah dan keridhoan-Nya. Janji 
Allah bagi seorang yang bertauhid disabdakan oleh Rasulullah SAW : 
“Siapa yang mati dan dia tahu (meyakini) Laa Ilaaha Illallah niscaya ia akan masuk 
surga .” (Al Hadits). 
 Jika seseorang telah memulai dengan menegakkan Laa Ilaaha Illallah pada 
dirinya maka akan tumbuh sikap Al-Baro’. Al-Baro’ berarti memusuhi, membenci dan 

menghancurkan setiap bentuk Ilah selain Allah. Pengertian Ilah sendiri adalah sesuatu 
yang ditakuti, diharapkan, dicintai, ditaati dan disembah. Firman Allah : 
“Sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, 
kami ingkari (kekafiranmu) dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan 
kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.” (QS.60:4) 
 Al-Baro’ juga berarti pengingkaran, berlepas diri, mengambil garis pemisah 
terhadap Al Bathil. Ia merupakan perwujudan syahadah, berupa penolakan terhadap 
semua ilah, lalu menyerahkan loyalitasnya kepada Allah. Dalam kondisi ini seorang 
muslim menjadi manusia yang merdeka, bebas dari tuhan-tuhan palsu, jerat hawa nafsu 
syahwat, belenggu harta atau tahta/jabatan. 
 Al Baro’ merupakan proses yang harus dilalui seorang muslim dalam upaya 
menyiapkan lahan yang subur bagi tumbuhnya keimanan. Ibarat petani membersihkan 
lahan, agar  pohon ketaqwaan dapat berkembang sebagaimana seharusnya. Ibarat 
pemborong yang meruntuhkan puing-puing bangunan yang telah lapuk, lalu mendirikan 
bangunan iman yang menjulang kokoh. 
 Dengan membatalkan semua bentuk ilah di luar Allah SWT dan 
mengecualikannya hanya untuk Allah, maka akan tumbuh sikap Al Wala’. Al Wala’ berati 
loyalitas, siap mentaati perintah Allah dengan kecintaan dan ketaatan, mengabdi 
semata-mata kepada Allah dan tidak bersedia menjalankan perintah siapapun, 
kapanpun dan di manapun juga, kecuali jika sesuai (tidak bertentangan) dengan 
perintah Allah. Firman Allah : 
 “Sesungguhnya wala’ kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman ,yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tnduk (kepada 
Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi 
wala’nya, maka sesungguhnya hizbullah itulah yang pasti menang”.(QS.5:54-55) 
 Al Wala’ adalah tempat di mana kita menggantungkan harapan, menumpahkan 
rasa sedih dan gembira, memohon pertolongan dan perlindungan. Sebaik-baik wala’ 
adalah Allah,Rasulnya dan orang-orang beriman. Maka barangsiapa berwala’ kepada 
hal ini jaminan Allah adalah kemenangan. Menang dalam fase dunia adalah kemuliaan, 
dalam fase akhirat adalah surga. 
 Jika seseorang telah memiliki prinsip bahwa tiada yang berhak disembah 
kecuali Allah (Laa ma’buda bihaqqin illa Allah),barulah dapat dikatakan sebagai seorang 
mukhlisin(orang yang ikhlas)sejati. Orang-orang ikhlas inilah yang tidak akan pernah 
berhasil digoda oleh syaitan. Allah berfirman dalam QS. Shaad (38): 82-83: 
 “Iblis menjawab: Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka 
semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka “. 
 Orang-orang seperti ini mencintai Allah di atas segalanya. Allah berfirman 
dalam QS. 2:165 : 
 “Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-
tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. 
Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah...”. 
  Ibnu Taimiyah berkata bahwa ‘Tidak ada kesenangan dan kenikmatan yang 
sempurna bagi hati, kecuali dalam kecintaan kepada Allah dan bertaqarrub kepada-Nya 
dengan mengerjakan apa-apa yang dicintai-Nya. Kecintaan tidak akan terjadi kecuali 



                                                                                                                                                                                                          
                

dengan berpaling dari kecintaan kepada selain-Nya. Inilah hakekat Laa Ilaha Illallah. 
Inilah jalan Ibrahim dan semua nabi serta rasul’. 
 Adapun syahadah kkedua yaitu syahadah risalah, yaitu pengakuan ‘persona 
grata’ (orang yang dipercaya) terhadap Rasulullah sebagai duta Allah bagi alam 
semesta dan kesiapan menjadikan sebagai ‘examplia gratia’ (contoh/uswah) dalam 
setiap aspek kehidupan (QS. 21:107, 33:21, 68:4). 
  Jika seorang muslim mengakui Nabi SAW  sebagai ‘persona grata’ dan siap 
menjadikannya sebagai ‘exmplia gratia’, maka barulah dikatakan ia berwala’ (loyal) 
kepada Rasulullah  SAW. Berwala’ kepada nabi berarti harus senantiasa ittiba’  
(mengikuti) beliau dalam setiap aspek kehidupan. Karena Ittiba’ur Rasul merupakan 
bukti kecintaan dan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Firman Allah: 
 “Katakanlah: ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu’. Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”(QS. Ali Imran: 31,32). 
 Risalah mengandung mengandung pengertian sesuatu yang diwahyukan Allah 
SWT berupa prinsip hidup, moral, ibadah, aqidah untuk mengatur kehidupan manusia 
agar terwujud kebahagiaan di dunia dan akhirat. Urgensi (kepentingan) manusia 
terhadap risalah sangat jelas. Tanpa risalah manusia tidak mungkin mengenal Allah, 
sifat-sifat-Nya serta tata cara beribadah kepada-Nya; manusia tidak akan mengetahui 
adanya alam ghaib seperti alam barzakh, alam mahsyar, surga dan neraka. Tanpa 
risalah manusia tidak menyetahui tujuan penciptaan-Nya dan tidak bisa menentukan 
undang-undang sistem hidup yang menjamin terealisirnya keadilan dan persamaan hak. 
 Jalan satu-satunya untuk mengetahui petunjuk Allah ini adalah lewat risalah-
Nya  yang  diinterprestasikan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian syahadat risalah juga 
mengandung pengertian ; (1) membenarkan setiap apa yang beliau khabarkan (QS. 
53:3-4), (2) menaati apa yang diperintahkan (QS. 4:59), (3) menjauhi apa yang beliau 
larang (QS. 59:7) dan (4) beribadah menurut syari’atnya. 
 Kewajiban seorang muslim terhadap Rasulullah SAW  adalah beriman 
kepadanya, taat/mengikutinya dan mencintainya. Allah telah memberikan khabar tentang 
kerugian besar dan penyesalan yang mendalam bagi seseorangyang mengetahui ajaran 
Nabi SAW kemudian tidak taat dan tidak mengikutinya. Firman Allah: 
 “Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya 
seraya berkata:’Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul”(QS. 
25-27). 
 Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, Allah akan menyediakan 
baginya surga (QS. 4:13). 
 Seorang muslim wajib mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya 
kepada segala sesuatu. Sabda beliau SAW: 
 “Tidak beriman seseorang (dengan sempurna) di antara kalian kecuali aku lebih 
dicintai dari dirinya sendiri, orang tua dan seluruh manusia”(Al Hadist). 
 Syahadah uluhiyah dan risalah adalah suatu kesatuan (unity) yang tak dapat 
dipisahkan. Seorang muslim tidak dapt menerima hanya satu saja dari kedua syahadah 
itu. Jika seseorang hanya menerima syahadah uluhiyah saja berarti dia menjadi ingkar 
sunnah. Bila sesseorang hanya menerima syahadah risalah saja, berarti dia menjadi 

seorang Mohammedian. Keduanya tidak diperbolehkan dan bukan bagian dari ummat 
Islam. 
 
DISKUSI 
Benarkah manusia memang membutuhkan risalah ilahi. Bukankah Allah telah 
memberikan akal kepada manusia untuk berfikir? Apakah akal saja cukup untuk 
membuat suatu perangkat sistem hidup? Faktor-faktor apa yang tidak dimiliki oleh 
manusia sehingga ia tidak dapat membuat ‘risalah’ bagi dirinya sendiri? 
 
REFERENSI 
Paket BP Nurul Fikri , Syahadahmu Syahadahku 
Muh. Bin Sid bin Salim Al-Qahthany, Loyalitas Muslim Terhadap Islam 
Muh. Said Al-Qaathani, Muh. Bin Abd. Wahhab, Muh. Qutb, Memurnikan Laa Ilaaha 
Illallah 
Koleksi Bahan Tarbiyah Islamic Network (Isnet, 1996) 
Aqidah Seorang Muslim, Al Ummah      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

23. CINTA 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami makna dan hakikat cinta 
� Peserta mengetahui tanda-tanda cinta 
� peserta mampu menempatkan prioritas cintanya sesuai aturan Allah 
 
RINCIAN BAHASAN 
 Cinta dalam bahasa Arab disebut Al-Mahabbah yang berarti kasih 
sayang. Menurut Abdullah Nashih Ulwan cinta adalah perasaan jiwa dan 
gejolak hati yang mendorong seseorang mencintai kekasihnya dengan penuh 
gairah, lembut dan kasih sayang. Cinta adalah fitrah manusia yang murni, yang 
tak dapat terpisahkan dari kehidupannya. 
 Diantara tanda-tanda cinta ialah rasa kagum/simpatik, berharap, takut, 
rela dan selalu ingat kepada yang dicintai. Seorang yang beriman  sejak 
memproklammirkan bahwa tiada ilah selain Allah dan beriltizam (komitmen) 
sepenuh dayanya, maka Allah harus menempati posisi tertinggi cintanya. 
Semua tanda-tanda cinta tersebut selayaknya diberikan kepada Allah. Berupa 
rasa kagum terhadap kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah, 
mengharapkan cinta Allah, rahmat, keridhaan dan keampunanNya 
(QS.39:53),rela dan menerima ketentuan Allah sepenuhnya, takut kepada Allh, 
yang mrnghasilkan sikap menjauhkan diri dari maksiat, serta selalu mengingat 
Allah (QS.2:152; 13:28; 63:9; 59:19). Firman Allah : 
“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan 
selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. 
Adapun orang-orang yanag beriman amat sangat cintanya kepada Allah...” 
(QS.2:165) 
 Cinta muncul karena kesadaran telah menerima anugerah dan nikmat 
yang besar dari Allah, pemahaman betapa rasa kasih sayang Allah melingkupi 
detik-detik kehidupan kita, serta karena mengenal Allah (Ma’rifatullah). 
Sehingga seorang mukmin amat sangat cintanya kepada Allah dan memiliki 
hasrat yang besar untuk bertemu denganNya. 
 Refleksi cinta adalah tunduk patuh, menurut,taat akan perintah Allah 
dan menjauhkan diri dari segala laranganNya. Mahabbatullah (rasa cinta 
kepada Allah) tidak cukup dengan hanya menjadi seorang ‘abid (ahli ibadah), 
tetapi mewujud dalam upaya menegakkan kalimatNya/agamaNya. 
 Islam merupakan agama fitrah yang juga mengakui adanya fenomena cinta 
yang melekat sebagai fitrah manusia.Allah telah memberikan petunjuk kepada hamba-
hambaNya tentang prioritas dalam cinta. Firman Allah :“Katakanlah :’Jika bapak-bapak, 
anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu 
usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat 

tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan RasulNya dan 
(dari) berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya. 
Dan Allah tidak memberi pettunjuk kepada orang-orang fasik”. (QS.9:24)
 Prioritas cinta dapat diklasifikasikan atas prioritas tertinggi, menengah dan 
terendah. Berdasarkan ayat di atas,prioritas cinta yang tertinggi adalah cinta kepada 
Allah, Rasulullah dan berjihad di jalanNya. Hal ini merupakan konsekuensi dan 
merupakan keharusan dalam Islam. Tak diragukan lagi bahwa seorang mukmin yang 
telah merasakan kelezatan iman di dalam hatinya akan mencurahkan segalanya 
cintanya hanya kepada Allah. Karenaia telah meyakini bahwa Allah-lah yang Maha 
Sempurna, Maha Indah dan Maha Agung. Tak ada satupun selain Dia yang memiliki 
kesempurnaan sifat-sifat tersebut. Maka lahirlah kesadaran bahwa hanya ajaran Allah-
lah yang harus diikuti karena Dia-lah yang Maha Tinggi. Dia juga terdotong untuk 
mempraktekkan ajaran-ajaran Allah dengan senang hati, penuh keyakinan dan 
keimanan. Ia telah yakin bahwa untuk membanguan kepribadian yang sempurna dan 
membina mentalitas manusia hanyalah dengan ajaran Allah yang Maha Suci dari 
kekurangan. 

Rasa cinta seorang yang beriman kepada Allah akan mengambil bentuk awal 
berupa rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah ( Mahabbaturrasul) 
ini berwujud sami’na wa atha’na (kami dengar dan kami taat) terhadap perintah rasul, 
berendah hati, mendahulukan, melindungi dan kasih sayang kepada beliau. Generasi 
terbaik ummat ini telah mencontohkan betapa Mahabaturrasul bukan hanya terbatas 
pada salam dan Shalawat, namun juga membentengi Rasulullah dari mara bahaya 
dalam banyak peperangan dan tampil dalam membela Islam. 

Mahabbaturrasul muncul dari keikhlasan dan ketulusan syar’i, rasa cinta yang 
Allah tumbuhkan, yang tak dapat ditumbuhkan oleh manusia meski membelanjakan 
seluruh kekayaannya. Rasa cinta yang melebihi rasa cinta kepada bapak-bapak, anak-
anak, saudara-sausara, istri-istri, kaum keluarga, harta, perniagaan, rumah-rumah yang 
disukai. Bahkan rasa cinta  yang melebihi rasa cinta kepada diri sendiri. 

Sabda Rasulullah saw : “Hendaklah kalian mencintai Allah karena Dia 
memelihara kalian dengan nikmat-nikmat-Nya. Dan cintailah aku demi cintamu kepada 
Allah. Dan cintailah ahli rumahku demi cintamu kepadaku.” (HR. At-Tirmidzi, Al-Hakim 
dari Ibnu Abbas). “Tidak beriman seseorang (dengan sempurna) diantara kalian kecuali 
aku lebih dicintai dari dirinya sendiri, orang tua dan seluruh manusia” (Al Hadits). 

Itulah mahabbaturrasul yang mewarnai hati Abu Bakar Ash Shiddiq ra. Yang 
membuatnya mendahulukan, melindungi dan tak membangunkan Rasulullah yang 
tertidur di pangkuannya, walaupun harus menahan sakit kakinya karena tersengat 
kalajengking hingga mengucurkan darah (peristiwa Hijrah). 

Kisah para Shahabat telah membuktikan ketinggian cinta merek kepada Allah, 
Rasulullah dan Jihad fi sabilillah. Seperti kisah Hazholah bin Amir ra. Yang terjun ke 
medan perang Uhud meniggalkan istri yang baru sehari sebelumnya dinikahi, dan 
akhirnya menemui kesyahidan. Ketika itu Rasulullah saw melihat dan berkata kepada 
para shahabat : “Sesungguhnya aku telah melihat para malaikat  memandikan 
Hanzholah di tengah-tengah langit dan bumi dengan air hujan-dalam sebuah bejana dari 
perak.” (HR. Turmudzi dan Imam Ahmad). 



                                                                                                                                                                                                          
                

Cinta dengan prioritas menengah adalah cinta kepada orang tua, anak, 
saudara, istri/suami dan kerabat. Cinta ini timbul dari perasaan sesorang, yang terikat 
hubungan dengan orang yang dicintainya dengan ikatan aqidah, keluarga, kekerabatan 
atau persahabatan. Syari’at Islam menilai perasaan cinta seperti ini sebagai cinta yang 
mulia dan agung. Ia termasuk cinta yang kedua setelah cinta kepada Allah, Rasulullah 
dan jihad di jalan Allah. Bagaimana cinta seseorang terhadap sesamanya tidak dianggap 
cinta yang luhur dan perasaan yang suci. Sedangkan semua hubungan sosial dan 
segala tata kehidupan dibina berdasarkan perasaan cinta dan kasih sayang semacam 
ini. Cinta ini merupakan hal yang perlu untuk mewujudkan kemashlahatan individu dan 
keluarga pada khususnya serta kemashlahatan bangsa dan kemanusiaan pada 
umumnya. Sabda Rasulullah SAW : “Tidaklah sempppurna iman seseorang di antara 
kalian hingga ia mencintai saudaranya (sesama muslim) sebagaimana ia mencintai 
dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim).“Semua makhluk adalah tanggung jawab 
Allah. Maka yang paling dicintai Allah adalah yang paling memperhatikan kehidupan 
keluarganya”. (HR. Thabrani dan Baihaqi).  

Adapun cinta terendah ialah cinta yang lebih mengutamakan dan 
menomorsatukan cinta keluarga, kerabat, harta dan tempat tinggal dibandingkan 
terhadap Allah, Rasulullah dan jihad fisabilillah. Cinta jenis adalah yang paling hina, keji 
dan merusak rasa kemanusiaan. Termasuk pula dalam kategori cinta ini adalah 
kecintaan kepada sesuatu yang disembah selain Allah, sebagaimana firman Allah dalam 
QS.2:165, cinta kepada musuh-musuh Allah, sebagaimana Allah peringatkan dalam QS. 
Al-Mumtahanah (60):1, cinta berdasarkan hawa nafsu sebagaimana cintanya Zulaikha 
istri Al Azis kepada Nabi Yusuf as. 

Tak diragukan lagi bahwa jika para pemuda Islam, kapan dan di mana saja, 
lebih mengutamakan cintanya kepada Allah, Rasulullah dan Islam maka Allah akan 
memberikan kemenangan bagi mereka di muka bumi ini. 
 
DISKUSI 
Cobalah telaah hati kita masing-masing, bener nggak bahwa manajemen cinta di hati 
kita telah sesuai dengan kehendak Allah yang telah memberikan sebentuk hati itu 
kepada kita? Diskusikanlah bagaimana agar hati kita dapat menempatkan Allah, 
Rasulullah dan jihad fi sabilillah sebagai pprioritas pertama. 
 
REFERENSI 
Abdullah Nashih Ulwan, Manajemen Cintaal Ummah, Panduan Aktivis Harokah 
Koleksi Bahan Tarbiyah Islamic Network (ISNET,1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. PROBLEMATIKA UMAT 
 
TUJUAN 
� Peserta mengetahui potensi-potensi yang dimiliki umat Islam 
� Peserta mengetahui sebab-sebab kemunduran Islam 
� Peserta mengetahui solusi dari problematika umat Islam 
 
RINCIAN BAHASAN 
     Sesungguhnya umat Islam memiliki potensi besar yang pada umumnya tidak dimiliki 
oleh sistem lain yang ada. Potensi-potensi tersebut diantaranya adalah potensi 
syari’ah/peraturan yang lengkap, mencakup seluruh aspek kehidupan. Syari’ah ini 
tertuang dalam Al Qur’an dan As Sunnah. Sabda Rasulullah SAW: 
“Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalian tak akan pernah tersesat selama kalian 
berpegang teguh kepada keduanya, (yaitu) Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.” (Al 
Hadits) 
     Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa al Qur’an adalah hudan (petunjuk) 
bagi hamba-hambanya yang bertaqwa (QS. 2:2), bahkan untuk seluruh umat manusia 
(QS. 2:185). Maka Allah pula yang menjaga kemurnian dan keaslian Al Qur’an dari 
waktu ke waktu. Berbeda dengan kitab-kitab suci lain yang telah mengalami kontaminasi 
oleh sentuhan tangan manusia sehingga sebagian  isinya tidak asli lagi, Al Qur’an yang 
kita lihat saat ini adalah sama persis dengan ketika wahyu itu diterima oleh Rasulullah 
SAW. Firman Allah: 
“Sesungguhnya Kami-lah yang telah menurunkan Al Qur’an, dan sesungguhnya Kami 
benar-benar memeliharanya.” (QS. 15:9) 
     Potensi kedua yang dimiliki umat Islam adalah karunia Allah berupa kekayaan alam 
yang hampir sebagian besar (65%) berada di negeri-negeri muslim. Tugas umat Islam 
pulalah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi kemaslahatan umat manusia dan 
alam semesta. Tentu saja hal ini membutuhkan perangkat teknologi dan keunggulan 
sumber daya manusia. Cadangan minyak bumi pun sebanyak 65% berada di negeri-
negeri muslim. 
     Selain itu umat Islam memiliki potensi dalam jumlah jiwanya. Sebagian besar 
penduduk dunia adalah muslim. Tantangan bagi kita tentu saja umat Islam tidak hanya 
unggul dari segi kuantitas, namun terlebih penting lagi adalah kualitasnya. 
     Umat Islam juga telah mendapatkan jaminan kemenangan dari Allah SWT 
sebagaimana firman-Nya: 
“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar 
agar Dia memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik 
benci.” (QS. 61:9) 
     Pertolongan Allah pun amat dekat bagi orang-orang yang beriman (QS. 2:214), 
namun tentu saja semua itu  kembali kepada kita. Allah pasti akan memberikan 
kemenangan itu bila memang kita telah layak/pantas untuk memperolehnya. 
     Termasuk salah satu potensi yang dimiliki umat islam adalah sejarah islam yang 
penuh dengan kejayaan, yaitu sejak masa Rasulullah bersama para sahabat, sampai 
berabad-abad setelahnya. Hal ini seharusnya membangkitkan optimisme pada diri kita. 
Apa yang dahulu mereka miliki, yaitu Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah, masih kita miliki 



                                                                                                                                                                                                          
                

sampai sekarang. Namun sudahkah kita memiliki kedalaman pemahaman yang sama 
dengan mereka? 
     Kemunduran yang saat ini terjadi pada umat Islam tentu ada penyebabnya. Faktor-
faktor penyebab ini pada dasarnya dapat dibedakan atas faktor internal (dari dalam 
tubuh umat Islam sendiri) dan faktor eksternal (dari luar umat Islam).       
Faktor internal diantaranya adalah: 
Jauhnya umat Islam dari Al Qur’an dan As Sunnah. 
Dalam QS. 25:30 Allah berfirman: 
“Berkatalah Rasul: ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Qur’an ini suatu 
yang tidak diacuhkan.” 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan orang-orang yang mengacuhkan Al Qur’an ini ada 3 kemungkinan:  
• Ia tidak membaca Al Qur’an. 

Seorang muslim yang tidak membaca Al Qur’an padahal ia bisa membacanya dan 
jika ia tidak bisa membaca Al Qur’an lantas ia tidak berusaha untuk menjadi bisa, 
maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang acuh terhadap Al Qur’an. 

• Ia membaca Al Qur’an namun tidak mentadabburinya. 
Seorang muslim yang membaca Al Qur’an seharusnya mengalami peningkatan 
keimanan, yaitu bila ia tidak asal membaca saja. Firman Allah: 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut 
nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-
ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka 
bertawakkal.” (QS. 8:2) 

• Ia membaca dan mentadabburi Al Qur’an namun tidak mengamalkannya. 
Seorang muslim baru dikatakan benar keimanannya terhadap Al Qur’an bila ia 
membacanya secara kontinyu, mentadabburinya sehingga bertambah pemahaman 
dan keyakinannya akan kebenaran Al Qur’an dan mengamalkan dengan sekuat 
tenaga apa-apa yang telah dibacanya. 

Salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah akibat mereka mempelajari Islam 
hanya karena mereka mengikuti. Sehingga pemahaman yang adapun sekedar 
pemahaman ikut-ikutan (taqlid buta), bukan pemahaman yang berlandaskan ilmu 
pengetahuan. Padahal firman Allah: 
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya.” (QS.17:36) 
Terpecah belah karena ada perbedaan masalah furu’ seperti masalah fiqh madzhab, 
masalah jama’ah dan sebagainya, sampai merusak hubungan ukhuwah islamiyah. Tentu 
saja umat yang terpecah belah akan lebih mudah dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. 
Sudah saatnya bagi umat Islam untuk memperkuat kesatuan hati dan tali ukhuwah. 
Firman Allah: 
“dan yang  mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu 
membelanjakan semua(kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat 
mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. 
Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. 8:63) 
 

Adanya perasaan rendah diri dan tidak tsiqoh pada Islam. 
Di antara umat Islam saat ini banyak yang tidak memiliki izzah Islam, merasa enggan 
untuk menunjukkan identitas keislamannya. Perasaan ini timbul karena melihat kondisi 
faktual umat yang saat ini cenderung berada “di bawah”. Padahal perasaan semacam ini 
tidak boleh menghinggapi seorang muslim, karena kondisi umat saat ini justru 
disebabkan karena umat Islam jauh dari pemahaman Islam yamg benar. 
     Bila kita belajar dari sejarah, maka akan tampak bahwa masa-masa kegemilangan 
umat Islam terjadi pada masa dimana mereka benar-benar menegakkan bangunan 
Islam pada dirinya dan masyarakat. Ketika itu Islam tampil sebagai peradaban, tidak ada 
yang menutupi cahayanya, sesuai dengan sabda Rasulullah: 
“Al-Islamu ya’lu wa laa yu’la ‘alaihi.” (Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi 
ketinggiannya). 
     Izzah Islam harus bangkit pada diri tiap-tiap umat Islam, karena orang yang paling 
derajatnya di muka bumi ini sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman. Firman 
Allah: 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman.” (QS.3:139) 
Adanya gejala taqlid dengan semua yang datang dari barat. 
Ketika seorang muslim tak lagi memiliki izzah dengan keislamannya, maka mudah saja 
baginya untuk berkiblat pada sesuatu yang lain, yang datang dari luar Islam atau orang 
kafir sekalipun. 
Tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Padahal Islam merupakan agama yang menjungjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan 
Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dalam firman-Nya QS.58:11. 
Rasulullah SAW bersabda: 
“Keutamaan seorang ‘alim (ahli ilmu) atas seorang ‘abid (ahli ibadah) seperti 
keutamaanku atas orang yang paling rendah derajatnya.” (HR.      At Tirmidzi) 
“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga....” (HR. Muslim, Ibnu Hibban dan Al Hakim) 
Islam telah pula melahirkan para ilmuwan besar dalam sejarah, seperti Ibnu Sina 
(Avicenna), Ibnu Rusyd (Averroes), Al Khawarizmi dan lain-lain. 
 
     Disamping faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang menjadi sebab 
mundurnya umat Islam, yaitu adanya ghazwul fikri (perang pemikiran) dan harakatul 
irtidad (gerakan pemurtadan) dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dan 
umatnya. Maha Benar Allah dengan firman-Nya: 
“Orang-orang Yahudi dan nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu 
mengikuti agama mereka...” (QS.2:120) 
     Solusi apakah yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan problematika umat Islam 
saat ini? Diantaranya adalah: 
♦ Umat Islam harus menerapkan syari’at Islam dalam seluruh aspek kehidupan 
♦ Mendidik generasi Islam dengan manhaj pendidikan yang syamil (sempurna) dan 

mutakamil (menyeluruh) 
♦ Menyiapkan kekuatan semaksimal mungkin untuk menghadapi musuh (QS.8:60) 



                                                                                                                                                                                                          
                

♦ Dengan perjuangan dan pengorbanan total. 
 
DISKUSI 
Cobalah kamu diskusikan dengan teman-teman, sampai sejauh manakah peranan kamu 
sebagai siswa dalam menyelesaikan problematika umat Islam saat ini? 
 
REFERENSI 
Panduan aktifis Harokah, Pustaka Al Ummah 
Nabil bin Abdurrahman, Rencana penghapusan Islam dan pembantaian Kaum Muslimin 
di abad modern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.GHOZWUL FIKRI 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami makna dan hakikat Ghozwul Fikri 
� Peserta memahami sarana, metode dan hasil-hasil dari Ghozwul Fikri 
 
PETUNJUK/ATURAN PERMAINAN 
Games 1 
Membedakan dua benda yang amat berlainan (misalnya kapur dan tissue) 
• Langkah 1 

Para mad’u harus menyebutkan dengan cepat setiap benda yang diangkat oleh 
mentor (dilakukan beberapa kali) 

• Langkah 2 
Sekarang benda ditukar namanya. Jika kapur diangkat, peserta harus menyebtnya 
sebagai tissue, begitu pula sebaliknya. Pada awalnya peserta akan mengalami 
kesulitan karena belum terbiasa. Tapi lama kelamaan akan terbiasa. 

• Hikmah 
Itulah Ghozwul Fikri. Pada awalnya nilai-nilai keislaman itu sudah jelas dan pasti. 
Tetapi musuh Islam berusaha menghilangkan nilai keislaman dari umat Islam 
secara perlahan-lahan. 
Maka disodorkanlah pada muslimin nilai yang tidak islami. Mula-mula umat Islam 
tidak menerimanya  (tidak terasa) tapi lama kelamaan karena usaha mereka yang 
terus menerus ditambah umat Islam yang malas mengkaji Al Qur’an dan Sunnah, 
maka umat Islam akan larut dan tenggelam dengan nilai-nilai non Islam tersebut. 
Bahkan nilai-nilai yang menyimpang dengan Islam sudah dianggap biasa. Dan 
sebaliknya ketika disodorkan nilai-nilai Islam mereka tidak mau menerima Islam dan 
menjauh, seperti yang terjadi sekarang ini. 

Games 2 
Al Qur’an ditengah karpet 
• Langkah 1 

Al Qur’an diletakkan di tengah-tengah karpet yang lebar. 
Peserta diperintahkan untuk mengambil Al Qur’an tadi tanpa menyentuh karpet 
(sulit/tidak bisa) 

• Langkah 2 
Peserta diberitahu cara untuk mencapai Al Qur’an tanpa harus menginjak karpet, 
yaitu dengan cara menggulung karpet sampai tengah dan dapat mengambil Al 
Qur’an. 

• Hikmah 
Usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam tidak lagi dengan 
menginjak-injak kaum muslimin melainkan dengan mengambil jiwa Al qur’an dalam 
jiwa mereka dengan cara perlahan-lahan dan mebuai serta tahap demi tahap tanpa 
disadari umat Islam. 

 
RINCIAN BAHASAN 
Sebuah ilustrasi 



                                                                                                                                                                                                          
                

     Suatu ketika di Perang Salib, seorang petinggi kaum Palangis (pasukan kristen) 
tertangkap oleh pejuang-pejuangpenegak agama Allah dan ditawan. Sang petinggi 
ini diperlakukan sangat baik selama ditawan. Ada satu hal yang membuatnya 
berfikir. Setiap malam ia memperhatikan sang penjaga berlinangan air mata saat 
membaca kitab sucinya. Ia tak habis fikir bagaimana seorang yang begitu perkasa 
di siang hari di medan tempur dapat menangis sedemikian rupa di malam hari ketika 
membaca Al Qur’an. Akhirnya ia sampai kepada suatu kesimpulan bahwa disitulah 
letak kekuatan kaum Muslimin. Selama beberapa pertempuran fisik mereka tidak 
berhasil mengalahkan kaum muslimin, ternyata ada suatu sumber kekuatan yang 
maha dahsyat yang memberikan motivasi yang begitu kuat bagi kaum Muslimin. Ia 
lalu mengirim surat kepada pasukannya yang mengabarkan bahwa jika ingin 
mengalahkan kaum Muslimin tidak dapat secara fisik tetapi mereka harus dijauhkan 
terlebih dahulu dari kitab sucinya. Dan memang kemenangan mereka setelah umat 
Islam mulai jauh dari Al Qur’an. 

     Sementara itu tujuh abad kemudian, Samuel Zuaimir ketua Asosiasi Agen Yahudi 
pada sebuah konferensi di Yerussalem dalam pidatonya mengatakan........ tujuan 
misi yang telah diperjuangkan bangsa Yahudi dengan megirim saudara ke negara-
negara Islam, bukanlah mengharapkan kaum Muslimin beralih ke agama 
Yahudi......... Tetapi tugasmu adalah mengeluarkan mereka dari Islam dan tidak 
berpikir mempertahankan agama Allah atau berdialog dengan-Nya. 

 
Pengertian Ghozwul Fikri 
• Secara bahasa 
Ghozwul fikri terdiri dari dua kata : ghozwah dan fikr. Ghozwah berarti serangan, 

serbuan atau invasi. Fikr berarti pemikiran. Serangan atau serbuan di sini berbeda 
dengan serangan dan serbuan dalam qital (perang). 

• Secara istilah 
Penyerangan dengan berbagai cara terhadap pemikiran ummat Islam guna merubah 

apa yang ada di dalamnya sehingga tidak  lagi bisa mengeluarkan darinya hal-hal 
yang benar karena telah tercampur aduk dengan hal-hal tak islami. 

 
Sasaran GF 
• Berusaha memasukkan yang sudah kosong islamnya ke dalam agama kafir. 

QS.2:217, Menjauhkan umat Islam dari Dien (agama)-nya. (QS.17:73, 5:49) 
• Agar umat Islam mengikuti agama kafir (QS.2:120) 
• Memadamkan cahaya (agama ) Allah. (QS.61:8, 9:32) 
 
Metode GF 
� Membatasi supaya Islam tidak tersebar luas 
• Tasykik (pendangkalan/peragu-raguan) 

Gerakan yang berupaya menciptakan  keragu-raguan dan pendangkalan kaum 
muslimin terhadap agamanya. 

• Tasywih (pencemaran/pelecehan) 
Upaya orang kafir untuk menghilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap Islam 
dengan menggambarkan Islam secara buruk. 

• Tadhlil (penyesatan) 
Upaya orang kafir menyesatkan umat mulai ari cara yang halus sampai cara yang 
kasar. 

• Taghrib (pembaratan/westernisasi) 
Gerakan yang sasarannya untuk mengeliminasi Islam, mendorong kaum muslimin agar 

mau menerima seluruh pemikiran dan          perilaku barat.                                 
� Menyerang Islam dari dalam 

• Penyebaran faham sekulerisme 
• Berusaha memisahkan antara agama dengan kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 
• Penyebaran faham nasionalisme. 
• Nasionalisme membunuh ruh ukhuwah islamiyah yang merupakan azas kekuatan 

umat Islam. 
“Bukan dari golonganku orang yang mengajak pada ashobiyah dan bukan golonganku 

orang yang berperang atas dasar ashobiyah dan bukan ari golonganku orang yang 
mati karena ashobiyah”. 

• Pengrusakan akhlak umat Islam terutama para pemudanya. 
  
Sarana GF  
• Mass Media: cetak dan elektronika 
 
Hasil GF 
� Umat Islam menyimpang dari Al Qur’an dan As Sunnah  QS.25:30 
� Minder dan rendah diri  QS.3:139 
� Ikut-ikutan  QS.17:36 
� Terpecah-belah  QS.30:32 
 
DISKUSI 
     Amir sejak lama mempunyai kebiasaan yang sangat baik. Setiap hari ia pasti 
menyempatkan waktu untuk membaca Al Qur’an dan juga membaca terjemahannya 
walaupun itu hanya satu ayat saja. Ia sangat senang sekali Ibunya membelikannya 
Qur’an beserta terjemahannya saat ia berulang tahun bulan yang lalu. Hari ini Amir baru 
saja membaca QS.2:120 dan melihat terjemahannya: “Dan tidak akan ridha selamanya 
Yahudi dan Nashara sampai kalian mengikuti millah mereka....” Ia berpikir ‘Ah, teman-
temanku yang Nasrani semuanya baik padaku’. ‘Masa kita harus berburuk sangka atau 
apriori kepada mereka?’ Tetapi ini Allah yang berkata, Ia yang paling tahu akan sifat-sifat 
manusia. ‘Bagaimana ini, apakah aku harus menjauhi mereka dan tidak usah berteman 
dengan mereka?’ 
     Memasuki era globalisasi ini, dunia semakin terasa kecil dengan perkembangan 
teknologi informasi. Semua informasi terasa tak terbendung. Orang dapat mengetahui 
apa saja yang diinginkannya di negara manapun. Teknologi internet memungkinkan hal 
tersebut. Tetapi apakah semua informasi ini benar atau baik. 
• Bagaimana pengaruh internet terhadap generasi muda? 
• Bagaimana menanggulangi pengaruh negatifnya? 



                                                                                                                                                                                                          
                

• Bagaimana pengaruh media massa (cetak dan elektronik) terhadap gaya hidup dan 
perilaku generasi muda? 

 
REFERENSI 
Materi mentoring tahun 94/95 
Daud Rasyid, M.A, Al-Ghazwu Al-Fikri dalam sorotan Islam. 
Prof. Abdul Rahman H. Habanakah, Metode merusak akhlak dari Barat. 
Abu Ridho, Pengantar memahami Al-Ghazwu Al- Fikri 
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26. PENTINGNYA PENDIDIKAN ISLAM 
 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami makna dan hakikat pendidikan Islam 
� Peserta memahami sebab-sebab pentingnya pendidikan Islam 
 
RINCIAN BAHASAN 
Makna dan Hakikat Pendidikan Islam 
Dalam bahasa Arab pendidikan Islam disebut At-Tarbiyah Al-Islamiyah. 
Secara bahasa, tarbiyah memiliki beberapa arti: 
- Roba-Yarbu       =  tumbuh berkembang 
- Robiya-Yarba    =  tumbuh secara alami 
- Robba-Yarubbu =  memperbaiki, meningkatkan 
Berarti proses pendidikan Islam seharusnya menumbuhkembangkan secara alami, juga 
sebagai proses perbaikan peningkatan diri bagi orang yang terlibat di dalamnya. 
Pendidikan Islam bukan hal yang mengada-ada, dia memang ada. 
Secara istilah makna tarbiyah adalah: 
1. Menyampaikan sesuat sampai pada tingkat sempurna sedikit demi sedikit (Al-

Baydowi) 
2. Menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit sampai dengan tahap sempurna (Al-

Asmahadi) 
 
Mengapa pendidikan Islam diperlukan? 
• Melihat kondisi nyata umat Islam 
- Umat Islam tidak memahami Islam itu sendiri 
- Akibatnya: umat terjebak dalam kondisi kebodohan, kelemahan dan kehinaan 
- Umat Islam berada dalam kerusakan 
- Penyebabnya: 
1. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan dan takut mati 
2. Saling berpecah-belah 
3. Mengkotak-kotakkan ajaran Islam 
4. Meninggalkan jihad 
• Hakikat jiwa manusia 
- Memiliki kecenderungan untuk berbuat fujur (dosa) 
- Terbuka untuk menerima hidayah (petunjuk) 
 
Solusi 
Melihat kondisi umat saat ini serta memperhatikan hakikat jiwa manusia maka 

dibutuhkan sebuah 
pendidikan Islam bagi umat Islam. 
Pendidikan Islam (tarbiyah Islamiyah) tersebut harus bersifat: 
• Kontinu (Mustamiroh) 
• Membentuk syahsiyah Islamiyah bukan sekedar transfer ilmu (Takwiniyah) 
• Bertahap/terprogram (Mutadarrijah) 



                                                                                                                                                                                                          
                

• Menyeluruh tidak parsial (Kaaffah) 
 
Karakteristik Tarbiyah Islamiyah 
1. Rabbaniyyah 
Rabbaniyyah baik materi, tujuan, sasaran, motivasi, metode dan caranya. 

Tujuan umum tarbiyah Islamiyah adalah beribadah hanya kepada Allah dan 
memakmurkan bumi dengan aturan Allah. Sasarannya adalah terbentuknya 
manusia-manusia rabbani (QS. 3:19). Motivasi harus karena Allah semata. 
Sedangkan sumber materi tarbiyah Islamiyah adalah ilmu Allah baik yang tertulis 
(wahyu) dan yang tidak tertulis (ayat kauniyah). 

2. Akhlak sebagai sarana (wasilah) 
Islam menghendaki agar proses pendidikan berjalan sesuai dengan norma dan akhlak 

Islam, baik dalam pendekatan ataupun dalam penggunaan sarana. Islam melarang 
penggunaan sarana yang bertentangan dengan syar’i dan merusak fitrah manusia. 

3. Syumuliyah 
Obyek tarbiyah Islamiyah adalah manusia seutuhnya. Tarbiyah Islamiyah berusaha 

menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan potensi akal, jasad dan 
ruh manusia. Dengan adanya keseimbangan diharapkan dapat membentuk 
manusia secara utuh, manusia yang memiliki kepribadian kokoh, tahan menghadapi 
tantangan hidup dan berguna bagi orang lain. 

 
REFERENSI 
Abu Ridho, Tarbiyah Islamiyah, Inqilab Press. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tidak beriman salah seorang 
kamu sehingga ia merasa 

cenderung kepada apa yang 
telah aku sampaikan” (HR. 

Tirmidzi) 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

 
27. TARBIYAH RUHIYAH 

 
TUJUAN 
� Peserta memahami hakikat taqwa dan balasan bagi orang-orang yang 

bertaqwa 
� Peserta mengetahui jalan mencapai sifat taqwa 
 
RINCIAN BAHASAN 
Hakikat Taqwa 
Ungkapan para sahabat dan ulama: 
• Taqwa : merupakan konsekuensi logis dari keimanan yang kokoh yang 

dipupuk dengan muraqabatullah, merasa takut terhadap murka dan azab-
Nya dan selalu berharap atas limpahan karunia dan maghfiroh-Nya. 

• Taqwa : Hendaklah Allah tidak melihat kamu berada dalam larangan-
larangan-Nya dan tidak kehilangan kamu di dalam perintah-perintah-Nya. 

• Taqwa : Mencegah diri dari azab Allah dengan berbuat amal sholeh dan 
takut kepada-Nya di kala sepi ataupun terang-terangan. 

• Taqwa : Hendaklah kamu berbuat taat kepada Allah, berada di atas 
cahaya-Nya dan takut kepada siksa-Nya (Ibnu Mas’ud) 

 
Balasan bagi orang-orang bertaqwa 
• Diberikan furqon dan diampuni dosanya (QS.8:29) 
• Diberikan rahmat dan cahaya hidayah dari Allah (QS.57:28) 
• Diberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka 
(QS.65:2-3) 
• Dimudahkan oleh Allah segala urusan (QS.65:4) 
• Ditutupi kesalahan-kesalahan dan dilipatgandakan pahala baginya oleh 
Allah (QS.65:5) 
• Mendapatkan berkah dari Allah (QS.7:96) 
 
Jalan menuju taqwa 
1. Mu’ahadah (mengingat perjanjian) QS.16:9 

Caranya : Hendaklah seorang mu’min berkholwat (menyendiri) untuk 
menginstropeksi diri. Hanya antara dia dengan Allah. Ingatlah bahwa setiap 
hari kita berjanji dengan Allah minimal 17x dalam sholat. “Iyyaka na’budu 
wa iyyaka nasta’in”. 

2. Muraqabatullah (merasakan kesertaan Allah) QS.26:218-219) 
Makna : merasakan keagungan Allah di setiap waktu dan keadaan serta 
merasakan kebersamaan-Nya di kala sepi ataupun ramai. 

Cara : Sebelum memulai suatu pekerjaan dan disaat mengerjakannya, 
hendaklah seorang mu’min memeriksa dirinya: Apakah setiap gerak dalam 
melaksanakan amal dan ketaatannya dimaksudkan untuk kepentingan 
pribadi dan mencari popularitas atau karena dorongan ridho Allah dan 
menghendaki pahala-Nya? 
Macam-macam muraqabatullah : 
♦ Muraqabatullah dalam melaksanakan keta’atan : ikhlas 
♦ Muraqabatullah dalam kemaksiatan : taubat, penyesalan dan 

meninggalkannya 
♦ Muraqabatullah dalam hal yang mubah : menjaga adab-adab terhadap 

Allah dan bersyukur atas nikmat-Nya 
♦ Muraqabatullah dalam musibah : ridho kepada ketentuan Allah serta 

memohon pertolongan-Nya dengan penuh kesabaran 
3. Muhasabah (instropeksi diri) QS.59:18 

Cara : Hendaklah seorang mu’min menghisab dirinya ketika selesai 
melakukan amal perbuatan: Apakah tujuan amalnya untuk mendapatkan 
ridho Allah? Atau apakah amalnya dirembesi sifat riya’? Apakah ia sudah 
memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak manusia? 

4. Mu’aqobah (Pemberian Sanksi) QS.2:179 
Tujuan : Jika seorang mu’min berbuat kesalahan maka tak pantas untuk 
membiarkannya, sebab akan mempermudah terlanggarnyakesalahan yang 
lain dan akan sulit meninggalkannya. Karena jika seseorang melakukan 
maksiat biasanya akan diikuti dengan maksiat yang lain 
Perkataan Ibnul Qoyyim Al Jauziyah : Pada dasarnya manusia yang sudah 
terperangkap dalam kemaksiatan akan merasa sulit untuk keluar dan 
melepaskan diri darinya sebagaimana diucapkan oleh ulama salaf: 
“Diantara dampak negatif maksiat adalah menimbulkan maksiat yang lain. 
Sedangkan pengaruh kebaikan adalah mendatangkan kebaikan berikutnya. 
Maka jika seorang hamba melakukan suatu kebaikan, kebaikan yang 
lainnya akan meminta untuk dilakukan, begitu seterusnya hingga hamba 
tersebut memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dan kebaikan yang 
tiada sedikit Begitu pula halnya dengan kemaksiatan. Dengan demikian, 
ketaatan dan kemaksiatan merupakan sifat yang kokoh dan kuat serta 
menjadi kebiasaan yang yang teguh pada diri si pelaku”. 
Syarat : sanksi ini harus dengan sesuatu yang mubah, tidak boleh dengan 
yang haram atau mencelakakan (QS.2:195;4:29) 

5. Mujahadah (optimalisasi) QS.29:69 
Caranya : Apabila seorang mu’min terseret dalam kemalasan, santai, cinta 
dunia, dan tidak lagi melaksanakan amal-amal sunnah serta ketaatan yang 



                                                                                                                                                                                                          
                

lainnya tepat pada waktunya; maka ia harus memaksa dirinya melakukan 
amal-amal sunnah lebih banyak dari sebelumnya. 

 
Hal-hal yang harus diperhatikan : 
♦ Hendaklah amal-amal yang sunnah tidak membuatnya lupa akan kewajiban 

yang lainya 
♦ Tidak memaksakan diri dengan amal-amal sunnah yang di luar 

kemampuannya. 
 
REFERENSI 
Dr. Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyah Ruhiyah: Petunjuk praktis mencapai derajat taqwa. 
Al-Hafidz Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, Akibat berbuat maksiat. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. BIRRUL WALIDAIN 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai bagian dari 

ibadah 
� Peserta mengetahui contoh-contoh praktis berbakti kepada orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari. 
 
RINCIAN BAHASAN 
Pengertian Birrul Walidain 
     Berbuat baik terhadap orang tua (birrul walidain) adalah memberi kebaikan atau 
berkhidmat kepada keduanya serta mentaati perintahnya (kecuali yang ma’siat) dan 
mendoa’kannya apabila keduanya telah wafat. 
     Ibu dan Bapak sebagai orang tua sudah selayaknya mendapatkan kebaikan dan 
penghormatan dari anaknya. Islam sangat perhatian mengenai masalah ini, 
sebagaimana sangat jelas ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi: 
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) terhadap kedua orang tuanya; 
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan 
menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepada-Ku 
dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku sajalah tempat kamu kembali” 
(QS.31:15). Juga dapat dilihat dalam surat 4:36 
     Jelaslah bahwa Birrul Walidain adalah kewajiban setiap anak dalam kerangka ta’at 
kepada perintah Allah. 
 
Bentuk-bentuk Birrul Walidain 
Berbuat baik kepada orang tua dapat dilakukan dalam dua kesempatan: 
� Saat orang tua masih hidup 
• Mentaati selama bukan maksiat. Hadits Rasulullah: “Tidak ada ketaatan kepada 

makhluk dalam   rangka maksiat kepada Allah”.  
Contoh: Kisah Sa’ad bin Abi Waqosh. 

• Bersikap rendah hati dan berbicara lemah lembut (QS.17:23) 
• Memohonkan ampunan baginya kepada Allah (mendoa’kan) (QS.17:24) 
• Membantu dengan harta 
• Memintakan restunya terlebih dahulu atas perbuatan penting yang akn dilakukan. 

Hadits Rasulullah: “Ridho Allah ada dalam Ridho orang tua, Murka Allah juga ada 
dalam Murkanya orang tua”. 

� Saat orang tua telah wafat 
• Menyelenggarakan pengurusan jenazahnya seperti: memandikannya, 

mengkafaninya, menshalatkannya dan menguburkannya,dsb. 
• Senantiasa berdo’a untuk memohonkan ampun atas segala dosanya. 
• Memenuhi segala janjinya semasa hidup yang belum terlaksana seperti: wasiat, 

hutang piutang, dll. 
• Menghormati teman dan sahabat orang tua semasa keduanya masih hidup. 

Rasulullah Muhammad  S.A.W bersabda : 



                                                                                                                                                                                                          
                

“ Seorang laki-laki  dari golongan Anshar mendatangi Rasulullah , lalu bertanya : 
‘Apakah yang tinggal bagiku untuk dapat berbuat kebaikan terhadap Ibu-Bapakku 
setelah mereka meninggal ya Rasulullah  ?  Rasul menjawab : ‘Ada 4 macam yang 
dapat anda lakukan : menshalatkannya, memohonkan ampun segala  dosanya,  
memenuhi janjinya dan juga menghormati teman dan sahabatnya. (HR. Muslim) 
Dari kisah-kisah yang telah lalu banyak peristiwa yang dapat dijadikan tauladan atau 
i’tibar tentang bagaimana orang-orang yang baik terhadap orang tuanya dan 
bagaimana pula sebaliknya orang yang durhaka. Tauladan yang baik misalnya 
kisah-kisah nabi Ibrahim, nabi Ismail, dll. Sebaliknya bagaimana pula akibat buruk 
yang ditimpakan kepada anak yang durhaka , seperti Abdullah bin Salam, dll.  

 
DISKUSI 
• Fitri seorang  muslimah. Ketika masuk SMA ia ingin mengenakan busana muslimah 

yang sempurna. Namun dilarang oleh orang tuanya dengan alasan akan sulit 
mendapatkan jodoh, pekerjaan. Menurutmu bagaimana sikap Fitri  sebaiknya, 
apakah dia tetap mengenakan busana muslimah atau menurut kata orang tuanya ? 

• Agung seorang muslim tetapi mempunyai  ibu  dan ayah yang beragama Nasrani. 
Suatu saat Agung diminta orang tuanya mengikuti Natalan bersama. Menurutmu  
bagaimana sikap Agung seharusnya?  

 
         
REFERENSI 
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29.  ILMU ALLAH 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami sifat dan kualitas Ilmu Allah 
� Peserta mengetahui jalan-jalan turunnya Ilmu Allah 
� Peserta mengetahui bukti-bukti Ilmu Allah 

 
RINCIAN BAHASAN 

Jika suatu saat manusia mau merenung dan mengamati alam semesta ini 
maka akan terlintas  banyak sekali pertanyaan dalam pikiran. Siapakah yang 
menegakkan langit, mengucurkan hujan, dan  melukis pelangi? Siapakah pula yang 
mengatur pergantian matahari dan bulan sehingga tidak saling berlomba, menyusun tata 
surya sehingga tidak saling bertabrakan? Lalu siapa pula yang mengajarkan burung 
terbang dan ikan berenang? 

Dan jika saat itu manusia mau jujur terhadap hati nuraninya, maka ia akan 
mengakui bahwa ada sesuatu zat yang maha segalanya yang merupakan jawaban 
terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi.”Dialah Allah, Khalik (Yang menciptakan), Yang 
mengadakan, Yang membentuk rupa, Yang memiliki Asma’ul Husna (nama-nama yang 
baik) bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan Dialah yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana”.(Al-Hasyr :24) 

Sebagai konsekuensi logis dari Allah Maha Pencipta yang meliputi ekosistem 
zahir/fisik, meliputi alam semesta, manusia, flora dan fauna dan ekosistem 
batin/metafisik,meliputi alam ruh, jin dsb, ialah Allah pulalah yang berhak disebut Al-
’Aliim (Maha Mengetahui). (QS. 59:22) Aksioma berlaku: Yang mencipta lebih tahu 
terhadap yang diciptakan. 

Ilmu Allah tidak dapat ditimbang oleh manusia, ia mencakup semua yang ada 
dan yang  mungkin ada.”Katakanlah, ,jika sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis 
kalimat-kalimat Rabb-Ku sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-
kalimat Rabb-Ku meskipun Kami datangkan sebanyak itu (pula).” (QS. 18:109) “Dan 
seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta) ditambahkan 
kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering), niscaya tidak akan habis-habisnya 
(dituliskan) kalimat Allah.Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. 
Luqman : 27) 
Sifat ilmu Allah: 
1. Bersifat pasti.Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya 

dengan       serapi- rapinya   (QS. 25:2; 15:21) 
2.  Bersifat objektif. (QS.41:53) 
3.  Perintah Allah berlaku pada ciptaan-Nya (yang merupakan hasil Ilmu-Nya) 
Kualitas Ilmu Allah: 

Ilmu Allah tak dapat dibandingkan dengan ilmu siapapun dan Allah Mengetahui 
yang ghaib dan yang tersembunyi. (QS.18:109; 31:27; 31:16; 40:19) 
Hakikat Ilmu Allah 
Allah menggunakan dua jalur dalam mengajarkan ilmu-Nya kepada manusia: 
1.  Jalur formal/resmi 
• Dalam bentuk wahyu 



                                                                                                                                                                                                          
                

Sistem penyampaiannya berstruktur, melalui malaikat,rasul,sahabat, tabi’iin, tabi’it 
tabi’in hingga ulama akhir zaman. Tidak langsung disampaikan ke seluruh manusia. 
Manusia tidak akan sanggup berhadapan langsung dengan Allah hatta itu seorang 
Nabi Musa as. (QS.7:143; 42:51) Hadits Rasul,”Ulama itu pewaris para nabi”. 
(HR.Abu Daud- At-Tirmizi) 

2.  Jalur informal 
• Dalam bentuk ilham/ inspirasi 

Sistem penyampaiannya mandiri, diperuntukkan bagi siapa saja, baik beriman 
maupun kafir yang mau mengadakan mubasyarah (pengamatan) terhadap alam 
semesta. Barangsiapa yang berusaha, maka dia akan mendapatkan. (QS.29:69) 

Bukti Ilmu Allah: 
1.   Ayatul Kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang terhampar di alam, merupakan bukti 

yang mendukung kebenaran ayatul qouliyah (3:109). Ayat-ayat Kauniyah ini 
merupakan sarana bagi kehidupan manusia. Manusia harus melakukan 
eksperimen/percobaan dalam mengembangkan dan memanfaatkannya untuk 
kemashlahatan hidupnya. Kebenaran yang diperoleh dari eksperimen tersebut, 
sifatnya relatif dan empiris. 

2.   Ayatul Qouliyah, yaitu ayat-ayat Allah yang terkandung di dalam al-Qur’an, 
merupakan petunjuk untuk menemukan fakta empiris ayatul kauniyah.Ayat kauliyah 
ini harus dijadikan pedoman hidup bagi manusia, sebab kebenarannya adalah 
mutlak. (2:185) 

Mempelajari ayat-ayat Allah tidak hanya ayatul qouliyah saja, tetapi diikuti 
dengan mempelajari ayatul kauniyah. 
• Dengan mempelajari ayatul qouliyah, pengenalan terhadap Allah menjadi tepat dan 

akurat. Dengan mempelajari ayatul kauniyah, pengenalan terhadap Allah menjadi 
meluas dan mendalam. 

• Hubungan ayat qouliyah dan ayat kauniyah. 
Ayat qouliyah memberikan isyarat bagi manusia agar ayat kauniyah (ayat) 
dimanfaatkan. Ayat kauniyah memberikan bukti atas kebenaran informasi dari ayat 
qouliyah. 

• Melepaskan hubungan antara keduanya dapat melemahkan manusia. 
• Mempelajari ayatul kauniyah dengan melepaskan ayatul qouliyah akan 

mengakibatkan kehancuran manusia di akhirat.Sebaliknya mempelajari ayatul 
qouliyah dengan melepaskan ayatul kauniyah akan mengakibatkan kehancuran di 
dunia. 

Kedua bukti Ilmu Allah ini harus dipelajari secara seimbang dan 
berkesinambungan. Sungguh ironis jika saat ini umat Islam kurang memperhatikan baik 
ayat qouliyah maupun ayat kauniyah. Tetapi memang yang perlu diingat bagi umat Islam 
dalam mengejar ketinggalannya ada hal yang sangat penting untuk dijadikan prioritas 
utama yaitu Aqidah Islam dan akhlak Islam,dsb. Bagi kita yang terpenting bukanlah The 
technology, tetapi The man behind the technology. 
  Ayat qouliyah yang diberikan Allah sebenarnya merupakan petunjuk hidup bagi 
manusia (QS. 2:2,185) karena Dialah Sang Pencipta yang paling tahu akan akan 
ciptaannya, dan Allah sendiri yang akan membuktikan bahwa al-Qur’an itu benar 
(QS.Fushilat: 53). Al-Qur’an ini merupakan operation manual bagi manusia di dunia. 

Suatu barang yang tidak berfungsi dengan baik tidak dapat dikatakan bahwa letak 
kesalahannya pada operation manualnya, tetapi mungkin pada orang yang 
mengoperasikannya yang belum sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini 
juga berlaku terhadap al-Qur’an. Manusialah yang seharusnya menyesuaikan diri 
dengan al-Qur’an semaju atau semodern apapun zaman itu. Sangat picik jika ada 
sementara orang yang mengatakan bahwa al-Qur’an perlu direaktualisasikan atau 
diperbarui apalagi diubah bahkan diganti. Mereka hanya ingin menguntungkan 
kepentingannya saja. Allah menyindir mereka dalam firman-Nya, ”Apakah dalam hati 
mereka ada penyakit, atau mereka takut kalau Allah dan Rasul-Nya memperlakukan 
mereka secara tidak adil? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang tidak adil 
(dzolim)”. (QS.24:50) 

Lain halnya dengan ayat kauniyah yang merupakan sarana hidup bagi 
manusia. Ini memang disediakan Allah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 
manusia. Maka ia perlu pembaruan dan perbaikan agar usaha-usaha manusia lebih 
efektif dan efisien sebagaimana fungsi manusia sebagai khalifatullah fil ardhi. 

Jika saja manusia berpegang teguh kepada petunjuk hidup yang telah 
disediakan dan mau memikirkan ayat-ayat kauniyah yang terbentang di alam semesta, 
niscaya kita akan meraih kejayaan Islam di muka bumi dan akan menunjukkan bahwa 
Islam rahmatan lil’alamin. 
DISKUSI 

Furqon, seorang siswa sebuah SMU yang cukup bergengsi di kotanya, 
belakangan ini sedang dilanda kebimbangan. Ia sudah cukup banyak belajar al-Islam 
mulai dari ikut pengajian-pengajian di sekolah maupun di dekat rumahnya sampai 
membaca beberapa buku-buku Islam. Ia sudah sering mendengar dan membaca 
tentang kejayaan Islam terdahulu terutama dalam penguasaan IPTEK-nya. 

Tetapi ia menemukan hal yang sangat bertolak belakang saat ia menonton TV. 
Berita-berita tentang dunia Islam selalu saja negatif. Umat Islam identik dengan 
kebodohan, terbelakang, miskin, kerjanya hanya berperang saja. Sebaliknya negara-
negara lainnya selalu diberitakan keberhasilannya membuat inovasi-inovasi baru dalam 
IPTEK. Ia bertanya mengapa mereka yang terlihat jauh dari agama bahkan sudah 
ditinggalkannya justru semakin maju, mengapa umat Islam yang sudah diberikan 
petunjuk hidup lengkap tidak dapat seperti itu. Apa yang salah pada diri umat Islam? 
Ataukah berita-berita yang diterimanya selama ini tidak fair? Bagaimanakah caranya 
agar umat Islam dapat mencapai kejayaannya seperti kisah-kisah di zaman kekhalifahan 
dahulu? 
Terkadang terlintas di benaknya apakah Allah tidak adil? Astaghfirullah, cepat-cepat ia 
membuang pikiran tersebut jauh-jauh dari benaknya. 
 
REFERENSI 
Paket BP Nurul Fikri, Ilmu Allah 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

 
30.  SIMBOL SUKSES 

 
TUJUAN 
� Peserta mengetahui makna dan simbol sukses 
� Peserta mengetahui hakikat sukses dalam Islam 
� Peserta mengetahui langkah-langkah menuju sukses hidup dalam Islam 
 
RINCIAN BAHASAN 
Pengertian simbol sukses 
• Simbol berarti abstraksi atau representasi dari suatu hal yang konkrit. 

Sebuah simbol baru berlaku jika sudah ada kesepakatan tentang simbol 
tersebut. Simbol “$” belum dapat dikatakan mata uang Dollar sebelum 
seluruh dunia menyepakatinya. 

• Sukses berarti berhasil, atau dapat dikatakan tercapainya sesuatu yang 
dikehendaki  atau diinginkan. Sukses bersifat relatif tergantung dari 
pengetahuan seseorang tentang hakekat sukses yang sebenarnya. Dengan 
definisi ini hanya orang yang bersangkutan yang dapat menilai apakah ia 
telah sukses. Orang lain dapat saja menilai bahwa orang kaya itu telah 
sukses, padahal bukan kekayaan yang diinginkannya, tetapi ketenangan 
jiwa, maka ia belum merasa dirinya sukses dalam hidup. 

 
Langkah hidup 
Langkah-langkah untuk mencapai sukses dalam kehidupan disebut langkah 
hidup. 
1. Pikiran adalah langkah hidup 

Pikiran manusia bukan saja sebagai tool (alat), tetapi juga merupakan 
suatu control (kendali). Karena pikiran kita juga merupakan suatu control 
berarti dia ikut menentukan apa-apa yang akan kita lakukan.Itulah 
sebabnya kita harus berhati-hati dalam memberikan input (masukan) ke 
dalam pikiran kita. Kita harus selalu memeriksa isi pikiran kita dan 
mengisinya dengan pemikiran yang bersih. 

2. Ucapan adalah langkah hidup 
Ungkapan “Bicara adalah perak, diam adalah emas” tidaklah seluruhnya 
benar. Yang membedakan ucapan adalah nilai dan isi yang terkandung di 
dalamnya. Ucapan yang mempunyai nilai dan isi yang baiklah yang akan 
menyelamatkan kita. Dan yang sebaliknya akan ‘membinasakan’ kita. 
”Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat,berkatalah yang 
baik atau diam.”(HR.Bukhari dan Muslim) 

“Barang siapa yang menjamin untukku dengan apa yang ada di antara dua 
tulang rahangnya dan di antara dua kakinya, maka aku jamin syurga 
baginya.”(HR.Bukhari) 

 Ucapan dapat lebih melukai daripada pedang, oleh karena itu ucapan 
perlu dijaga. Imam Ghazali dalam kitab Ihya ‘Ulmuddin membahas khusus satu 
bab tentang bahaya lisan yang menunjukkan  bahaya lisan jika tidak benar ini 
akan berakibat tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat.Sekali berbohong di 
dunia orang tidak akan mempercayainya lagi dan Allh sangat murka terhadap 
orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukannya. (QS.Ash-Shaf:2-3) 
 
 
3. Tindakan adalah langkah hidup 

Seseorang membutuhksn tindakan untuk mencapai sukses.Jika tindakan 
(amal) yang dilakukan itu kebajikan, maka berlakulah ‘barang siapa 
menanam, dia akan memetik hasilnya’. Sebaliknya, jika tindakannya berupa 
kemaksiatan, maka berlakulah ‘barang siapa menggali lubang, maka ia 
akan terperosok ke dalamnya’. Kedua prinsip tersebut berlaku di dunia dan 
di akhirat, atau kedua-duanya. Bukankah manusia hanya berusaha 
sedangkan Allahlah yang menentukan?(QS.13:11) 

 
Simbol sukses dan simbol gagal 
Pikiran, ucapan, dan tindakan adalah faktor internal manusia. Ketiganya 
merupakan langkah hidup. Setiap langkah hidup yang semakin mendekatkan 
seseorang ke tujuan yang dikehendaki disebut sebagai simbol sukses. 
Sedangkan, sebaliknya adalah simbol gagal. 
 
Faktor eksternal yang juga ikut menentukan langkah hidup di antaranya adalah 
lingkungan. ”Sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan teman yang baik 
dan orang yang jahat adalah seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan 
pandai besi. Teman penjual wangi itu boleh jadi akan memberi minyak wangi 
kepadamu atau kamu dapat membelinya atau paling tidak kamu akan 
mendapat bau harum daripdanya. Sedangkan teman pandai besi boleh jadi 
akan membuat pakaianmu berlubang (terbakar) atau paling tidak kamu ikut 
hangus dengannya.” (HR.Bukhari-Muslim) 
 
Peranan niat dalam mencapai sukses 
Kita harus yakin bahwa sukses yang kita kejar di dunia ini semata-mata karena 
mengharapkan ridho-Nya. Bukan karena mengharapkan ridho manusia. 
 
Sukses di atas sukses. (QS.3:185; 98:8) 
 



                                                                                                                                                                                                          
                

Tipe-tipe manusia:  
♦ Tipe manusia yang memiliki simbol gagal.Gagal di dunia dan di akhirat 
♦ Tipe manusia yang memiliki simbol sukses, tetapi tidak memiliki niat 

ikhlas.Sukses di dunia, tetapi gagal di akhirat. 
♦ Tipe manusia yang memiliki simbol sukses dan didasari oleh niat yang 

ikhlas.Sukses di dunia dan di akhirat. 
 
REFERENSI 
� Paket BP Nurul Fikri,Simbol Sukses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31.  TADABUR AYAT 
QS.AL-HUJURAT AYAT 10-13 

 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami hak-hak muslim terhadap saudaranya yang muslim 
� Peserta mengetahui hal-hal yang dapat merusak persaudaraan 
� Peserta memahami makna su’uzhon, ghibah, dan namimah  
� Peserta memahami pentingnya persaudaraan dalam masyarakat 
 
RINCIAN BAHASAN 
 

� “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada 
Allah supaya kamu mendapat nikmat.”  

� “Hai orang-orang yang beriman,janganlah suatu kaum mengolok-olok 
suatu kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-
olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)  dan jangan 
pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) 
boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 
wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu 
sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar 
yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk 
sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka 
itulah orang-orang yang zalim.” 

� “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah 
kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian 
kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di 
antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang.” 

� “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang 



                                                                                                                                                                                                          
                

yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal.” (QS.Al-Hujuraat: 10-13) 

 
Allah SWT menegaskan dalam ayat 10 bahwa sesungguhnya orang-

orang mukmin itu bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara orang-
orang seketurunan karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama 
dan kekal. 

 
Setiap muslim memiliki hak atas saudaranya yang sesama muslim. 

Dalam hadits riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah saw bersabda, 
”Orang muslim itu adalah saudara orang muslim,jangan berbuat aniaya 
kepadanya, jangan membuka aibnya, jangan menyerahkannya kepada musuh, 
dan jangan meninggikan bagian rumah sehingga menutup udara tetangganya 
kecuali dengan izinnya, jangan mengganggu tetangganya dengan asap 
makanan dari periuknya kecuali jika ia memberi segayung dari kuahnya. 
Jangan membeli buah-buahan untuk anak-anak, lalu dibawa keluar 
(diperlihatkan) kepada anak-anak tetangganya kecuali jika mereka diberi buah-
buahan itu. ”Kemudian Nabi saw bersabda, ”Peliharalah (norma-norma 
pergaulan) tetapi (sayang) hanya sedikit di antara kamu yang memeliharanya. 
”Dalam hadits shahih lain yang dinyatakan, ”Apabila seorang muslim 
mendo’akan saudaranya yang ghaib, maka malaikat berkata ‘Amin’, dan 
semoga kamu pun mendapat seperti itu.” 

 
Dalam ayat 11 dan 12 Allah SWT menjelaskan bagaimana sebaiknya 

pergaulan di antara orang-orang beriman. Di dalamnya terdapat hal-hal yang 
diperingatkan Allah agar kaum beriman menjauhinya karena dapat merusak 
persaudaraan di antara mereka. 

 
Diriwayatkan bahwa ayat 11 ini diturunkan berkenaan dengan tingkah 

laku kabilah Bani Tamim yang pernah berkunjung kepada Rasulullah saw lalu 
mereka memperolok-olokkan beberapa shahabat yang fakir-miskin, seperti 
Amar, Suhaib, Bilal, Khabbab, Salman al-Farisi, dll. karena pakaian mereka 
sangat sederhana. 

 
Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, sabda Rasulullah 

saw,”Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan hartamu tetapi Ia 
memandang kepada hati dan perbuatanmu.” 

 
Pada ayat ini pula Allah menyebutkan wanita secara khusus sebagai 

peringatan terhadap kebiasaan tercela kaum wanita dalam bergaul. Terdapat 

riwayat yang melatarbelakangi turunnya ayat ini ialah berkenaan dengan kisah 
Shafiyah binti Huyay bin Akhtab yang pernah datang menghadap Rasulullah 
saw dan melaporkan bahwa beberapa wanita di Madinah pernah menegur dia 
dengan kata-kata yang menyakitkan hati, seperti: ”Hai perempuan 
Yahudi,Keturunan Yahudi dan sebagainya”, sehingga Nabi saw bersabda 
kepadanya, ”Mengapa tidak engkau jawab saja, ayahku Nabi Harun, pamanku 
Nabi Musa, dan suamiku adalah Muhammad.” 

 
Dalam ayat 10 Allah SWT memperingatkan kaum mukmin supaya 

jangan saling mengolokkan karena boleh jadi kaum yang diperolok-olokkan 
pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-
olokkan dan kaum wanita pun jangan saling mengolokkan karena boleh jadi 
wanita yang diperolok-olokkan pada sisi Allah  lebih baik dari wanita yang 
mengolok-olokkan.Kemudian Allah SWT melarang kaum mukmin mencela diri 
mereka sendiri karena mereka bagaikan satu tubuh yang diikat dengan 
persatuan. 

 
Dilarang pula panggil-memanggil dengan gelar yang buruk seperti 

panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata : hai 
fasik,kafir,dsb. Panggilan yang buruk dilarang diucapkan karena gelar-gelar 
buruk itu dapat mengingatkan kefasikan setelah beriman. Barang siapa tidak 
bertaubat dari memanggil dengan gelar-gelar buruk maka akan menerima 
konsekuensi dari Allah berupa azab pada Hari Kiamat. 

 
Dalam ayat 12 Allah SWT memberi peringatan kepada orang-orang 

yang beriman, supaya mereka menjauhkan diri dari su’uzhan / prasangka buruk 
terhadap orang-orang beriman. Jika mereka mendengar sebuah kalimat yang 
keluar dari saudaranya yang mukmin maka kalimat itu harus diberi tanggapan 
dan ditujukan kepada pengertian yang baik, jangan sampai timbul salh paham, 
apalagi menyelewengkannya sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka. 
Kemudian Allah SWT menerangkan penyebab wajibnya orang mukmin 
menjauhkan diri dari prasangka yaitu karena sebagian prasangka itu 
mengandung dosa. 

 
Allah melarang pula ghibah,namimah, dan mencari-cari aib orang lain. 

Mengenai definisi ghibah, Rasulullah saw bersabda, ”Ghibah ialah engkau 
menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang ia benci. ”Si penanya kembali 
bertanya, ”Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila yang diceritakannya 
itu benar ada padanya? ”Rasulullah menjawab, ”Kalau memang benar ada 
padanya, itu ghibah namanya. Jika tidak benar engkau berbuat buhtan 



                                                                                                                                                                                                          
                

(dusta).”(HR.Muslim,Tirmizi,Abu Daud, dan Ahmad). Sedangkan namimah 
dapat dibagi menjadi hamz (mencaci maki) dan lamz (mencela).(QS.Al-
Humazah: 1) 

 
Rasulullah mengecam orang yang suka ghibah dan mencari-cari 

kesalahan orang. Diriwayatkan oleh Abi Barzah al-Islami, sabda Rasulullah 
saw, ”Wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya, tetapi iman itu belum 
masuk juga dalam hatinya, jangan sekali-kali kamu berghibah (bergunjing) 
terhadap kaum muslimin dan jangan sekali-kali mencari noda atau auratnya. 
Karena barang siapa mencari-cari noda mereka, maka Allah akan membalas 
pula dengan membuka noda-nodanya. Dan barang siapa yang diketahui 
kesalahannya oleh Allah, niscaya Dia akan menodai kehormatannya dalam 
lingkungan keluarganya sendiri.” 

 
Adapun beberapa pengecualian dibolehkannya ghibah adalah sbb: 

♦ Orang yang mazlum (dianiaya) menceritakan keburukan orang yang 
menzaliminya dalam rangka menuntut haknya. 

♦ Jika bertujuan memberi nasehat pada kaum muslimin tentang agama dan 
dunia mereka. 

♦ Dilakukan dengan niat baik dan mengharapkan ridha Allah semata. 
 

Pada ayat 13, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan-Nya 
bermacam-macam bangsa dan suku supaya saling mengenal dan saling 
menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tidak ada kemuliaan 
seseorang di sisi Allah kecuali dengan ketakwaannya. 

 
Dalam suatu hadits riwayat Abu Hatim yang bersumber dari Ibnu 

Mulaikah berkenaan turunnya ayat ini ialah bahwa ketika fathu Makkah, Bilal 
naik ke atas Ka’bah untuk adzan. Beberapa orang berkata, ”Apakah pantas 
budak hitam adzan di atas Ka’bah?”. Maka berkatalah yang lain, ”Sekiranya 
Allah membenci orang ini, pasti Allah akan menggantinya. ”Maka datanglah 
malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah saw apa yang mereka 
ucapkan. Maka turunlah ayat ini yang melarang manusia menyombongkan diri 
karena kedudukan,pangkat, kekayaan, dan keturunan dan bahwa kemuliaan 
seseorang di sisi Allah dinilai dari derajat ketakwaannya. 

 
Ayat ini juga menyatakan bahwa persaudaraan Islam berlaku untuk 

seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa, warna kulit, kekayaan dan 
wilayah melainkan didasari oleh ikatan aqidah. Persaudaraan merupakan pilar 
masyarakat Islam dan salah satu basis kekuatannya. ”Seorang mukmin 

terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling mengikat dan 
menguatkan serta bagaikan jalinan antara jari-jemari.” (HR.Muttafaq’alaih dari 
Abu Musa r.a.) 

 
Rasulullah saw pernah menganggap persaudaraan antar umat Islam 

adalah basis yang sangat penting sehingga hal yang dilakukan beliau adalah 
mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar secara formal satu dengan 
yang lainnya ketika hijrah ke Madinah. 
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32.  TADABUR AYAT 

SURAT ALI IMRON AYAT 190-191 
 
TUJUAN 
� Peserta memahami hikmah dan pelajaran dari QS.3:190-191 
� Peserta mengetahui ciri-ciri orang yang berakal (Ulil Albab) 
 
RINCIAN BAHASAN 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-
orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan lanjut dan bumi (seraya 
berkata), ”Ya Robb kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, Maha 
Suci Engkau, maka dipeliharalah kami dari siksa neraka.” 
(QS.3:190-191) 

Salah satu cara mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah adalah 
dengan membaca dan merenungkan ayat-ayat-Nya yang terbentang di alam 
semesta. Dalam ayat ini, Allah menyuruh manusia untuk merenungkan alam, 
langit dan bumi. Langit yang melindungi dan bumi yang terhampar tempat 
manusia hidup. Juga memperhatikan pergantian siang dan malam. Semuanya 
itu penuh dengan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. 

Langit adalah yang di atas yang menaungi kita. Hanya Allah yang tahu 
berapa lapisnya, yang dikatakan kepada kita hanya tujuh. Menakjubkan pada 
siang hari dengan berbagai awan germawan, mengharukan malam harinya 
dengan berbagai bintang gemintang. 

Bumi adalah tempat kita berdiam, penuh dengan aneka keganjilan. 
Makin diselidiki makin mengandung rahasia ilmu yang belum terurai. Langit dan 
bumi dijadikan oleh Al-Khaliq tersusun dengan sangat tertib. Bukan hanya 
semata dijadikan, tetapi setiap saat nampak hidup. Semua bergerak menurut 
aturan. 

Silih bergantinya malam dan siang, besar pengaruhnya atas hidup kita 
dan segala yang bernyawa. Kadang-kadang malam terasa panjang dan 
sebaliknya. Musim pun silih berganti. Musim dingin, panas,gugur, dan semi. 
Demikian juga hujan dan panas. Semua ini menjadi tanda-tanda kebesaran dan 
keagungan Allah bagi orang yang berpikir. Bahwa tidaklah semuanya terjadi 
dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan yaitu Allah SWT. 

Orang yang melihat dan memikirkan hal itu, akan meninjau menurut 
bakat pikirannya masing-masing. Apakah dia seorang ahli ilmu alam, ahli ilmu 
bintang, ahli ilmu tanaman, ahli ilmu pertambangan, seorang filosofis, ataupun 
penyair dan seniman. Semuanya akan terpesona oleh susunan tabir alam yang 

luar biasa. Terasa kecil diri di hadapan kebesaran alam, terasa kecil alam di 
hadapan kebesaran penciptanya. Akhirnya tak ada arti diri, tak ada arti alam, 
yang ada hanyalah Dia, Yang Maha Pencipta. Di akhir ayat 190, manusia yang 
mampu melihat alam sebagai tanda-tanda kebesaran dan keagungan-Nya, 
Allah sebut sebagai Ulil Albab (orang-orang yang berpikir). 

Dalam ayat 191, diterangkan karakteristik Ulil Albab, yaitu selalu 
melakukan aktivitas dzikir dan fikir sebagai metode memahami alam, baik yang 
ghaib maupun yang nyata. 

Dzikir, secara bahasa berasal dari kata dzakara , tadzakkara, yang 
artinya menyebut, menjaga, mengingat-ingat. Secara istilah dzikir artinya tidak 
pernah melepaskan Allah dari ingatannya ketika beraktifitas. Baik ketika duduk, 
berdiri, maupun berbaring. Ketiga hal itu mewakili aktifitas manusia dalam 
hidupnya. Jadi,dzikir merupakan aktivitas yang harus selalu dilakukan dalam 
kehidupan. Dzikir dapat dilkukan dengan hati,lisan, maupun perbuatan. Dzikir 
dengan hati artinya kalbu manusia harus selalu bertaubat kepada Allah, 
disebabkan adanya cinta, takut, dan harap kepada-Nya yang berhimpun di hati 
(Qolbudz Dzakir). Dari sini tumbuh keimanan yang kokoh, kuat dan mengakar 
di hati. Dzikir dengan lisan berarti menyebut nama Allah dengan lisan. Misalnya 
saat mendapatkan nikmat mengucapkan hamdalah. Ketika memulai suatu 
pekerjaan mengucapkan basmalah. Ketika takjub mengucapkan tasbih. Dzikir 
dengan perbuatan berarti memfungsikan seluruh anggota badan dalam 
kegiatan yang sesuai dengan aturan Allah. 

Fikir, secara bahasa adalah fakara, tafakkara yang artinya memikirkan, 
mengingatkan, teringat. Dalam hal ini berpikir berarti memikirkan proses 
kejadian alam semesta dan berbagai fenomena yang ada di dalamnya 
sehingga mendapatkan manfaat daripadanya dan teringat atau mengingatkan 
kita kepada sang Pencipta alam, Allah SWT. 

Dengan dzikir manusia akan memahami secara jelas petunjuk ilahiyah 
yang tersirat maupun yang tersurat dalam al-Qur’an maupun as-sunnah 
sebagai minhajul hayah (pedoman hidup). Dengan fikir, manusia mampu 
menggali berbagai potensi yang terhampar dan terkandung pada alam 
semesta. Aktivitas dzikir dan fikir tersebut harus dilakukan secara seimbang 
dan sinergis (saling berkaitan dan mengisi). Sebab jika hanya melakukan 
aktivitas fikir, hidup manusia akan tenggelam dalam kesesatan. Jika hanya 
melakukan aktivitas dzikir, manusia akan terjerumus dalam hidup jumud (tidak 
berkembang, statis). Sedangkan, jika melakukan aktivitas dzikir dan fikir tetapi 
masing-masing terpisah, dikhawatirkan manusia akan menjadi sekuler. 

Bagi Ulil Albab, kedua aktivitas itu akan berakhir pada beberapa 
kesimpulan: 



                                                                                                                                                                                                          
                

♦ Allah dengan segala kebesaran dan keagungan-Nya adalah pencipta alam 
semesta termasuk manusia. 

♦ Tiada yang sia-sia dalam penciptaan alam.Semua mengandung nilai-nilai 
dan manfaat. 

♦ Mensucikan Allah dengan bertasbih dan bertahmid memuji-Nya. 
♦ Menumbuhkan ketundukan dan rasa takut kepada Allah dan hari Akhir. 
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33.  TADABBUR AYAT 
SURAT AL-MU’MINUN 1-11 

 
TUJUAN  
� Peserta memahami makna QS. 13:1-11 
� Peserta mengetahui sifat-sifat orang beriman 
� Peserta mengetahui balasan bagi orang yang beriman 
 
RINCIAN BAHASAN 
1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman 
2. (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya 
3. Dan orang-orang yang menjadikan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang 

tiada berguna 
4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat 
5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya 
6.   Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka 

sesungguhnya mereka   dalam hal ini tiada tercela 
6. Barang siapa yang mencari di balik itu maka mereka itulah orang-orang 

yang melampaui batas 
7. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat  (yang dipikulnya0 dan 

janjinya 
8. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya 
9. Mereka itulah orang yang mewarisi 
11.  (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus.Mereka kekal di dalamnya.     
(QS. 23:1-11) 
  

Ayat-ayat di atas menerangkan tentang sifat-sifat yang dimiliki orang 
beriman serta balasan yang akan diperolehnya. Yang dimaksud dengan 
beriman adalah beriman kepada rukun iman yang enam (lihat catatan hadits). 
Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sungguh beruntunglah orang-orang 
yang beriman. Karena walaupun mereka menurut perhitungan banyak 
mengerjakan amal kebajikan tetapi semua amalnya akan sia-sia saja di akhirat 
nanti, karena tidak berlandaskan iman kepada-Nya. 
 

Adapun sifat-sifat orang yang beriman dalam ayat-ayat selanjutnya 
ialah: 
1.     Khusyu dalam shalat.Yang dimaksud khusyu di sini adalah: 

♦ Mengerti bacaan-bacaan dalam sholat 
♦ Memusatkan perhatian pada waktu shalat hanya kepada Allah serta 

dengan mengikhlaskan ketaatan.(QS.7:29) 



                                                                                                                                                                                                          
                

♦ Ihsan dalam sholat (lihat catatan hadits) 
♦ Tenang dan konsentrasi 

2.     Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan tak berguna. 
♦ Menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna. Dari Abu Hurairah 

r.a. sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda : ”Barang siapa yang 
beriman kepada Allah dan hari Akhir,hendaklah ia berkata yang baik 
atau diam.” (HR.Bukhari-Muslim) 

♦ Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, yaitu dengan 
menjaga waktu dan umurnya agar jangan sia-sia. Dari Abu Hurairah 
r.a. telah berkata, ”Telah bersabda Rasulullah saw : ”Sebagian 
kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak 
berguna baginya. ”Yang harus selalu diingat manusia dalam hal ini 
ialah Allah mencatat seluruh perbuatan manusia di dunia (QS.45:29) 
dan setiap manusia akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah 
diperbuatnya di dunia (QS.17:36). Dan bahwa kematian pasti akan 
menemui kita, waktunya tidak dapat dimajukan atau ditunda.(QS. 
10:49) 

3.    Menunaikan zakat. 
       Dengan berzakat seorang mukmin: 

♦ Membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan pada dunia 
(QS. 9:103) karena dunia ini   

♦ hanyalah suatu permainan dan senda gurau (QS. 29:64) yang 
seringkali melalaikan manusia dari kehidupan yang kekal di akhirat 
nanti.(QS.35:5) 

♦ Mensucikan hati sehingga tumbuh sifat-sifat kebaikan dalam 
hati.(QS.9:103) 

4.   Menjaga kemaluan dari perbuatan keji (zina).Zina termasuk dosa besar dan 
merupakan jalan  yang buruk (QS. 17:32). Imam Ahmad berkata, ”Saya 
tidak mengetahui setelah pembunuhan ada dosa besar daripada 
perzinaan.” 

5. Menahan pandangan dan memelihara kemaluan (QS. 24:30-31).Barangsiapa yang 
berbuat di luar hal itu, Allah menyebutnya sebagai orang yang melampaui batas. 

6.   Memelihara amanat dan menepati janji. 
7.  Bila seseorang tidak memegang amanat dan menepati janji, dikhawatirkan ia 

termasuk orang-orang munafik,”Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, 
yaitu apabila berbicara dusta,apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya 
khianat.”(HR.Syaikhani dari Abu Hurairah r.a.) 

8.  Orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya akan dijanjikan Allah 
dengan balasan syurga.(QS. 70:32-35) 

9.  Memelihara sholat 

10. Sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang 
beriman.(QS. 4:103) Selain itu diperintah untuk memelihara sekaligus 
menegakkan sholat banyak disebutkan dalam al-Qur’an di antaranya QS. 
2:43,238; 22:41. 

10. Sholat adalah pembeda antara muslim dan kafir.Telah bersabda Rasulullah 
saw,”Beda antara muslim dan musyrik atau kafir adalah meninggalkan 
sholat.”(HR.Muslim) 

 
Balasan bagi orang beriman yang memilki sifat-sifat di atas adalah 

syurga Firdaus. Umar r.a. meriwayatkan sebuah hadits yang Rasulullah 
bersabda,”Telah diturunkan kepadaku sepuluh ayat, barangsiapa yang 
menegakkannya akan mesuk syurga, lalu ia membaca sepuluh ayat ini dari 
permulaan surat al-Mu’minun.” 
 
 
Catatan hadits 
Dari Umar ra. juga telah berkata, ”Ketika kami duduk dekat Rasulullah saw 
pada suatu hari maka dengan tiba-tiba terlihat oleh kami seorang laki-laki yang 
memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam, tidak tampak 
padanya tanda-tanda perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang 
mengenalnya, lalu ia duduk di hadapan Nabi saw dan meletakkan tangannya di 
atas paha Nabi saw, kemudian ia berkata ’Hai Muhammad, jelaskan padaku 
tentang Islam’. Maka jawab Rasulullah ..... Lalu dia bertanya kembali, ’Tolong 
jelaskan padaku tentang iman”. Jawab Nabi,’Hendaklah engkau beriman 
kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,utusan-utusan-Nya, hari Kiamat 
dan hendaklah engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk’. 
Orang itu berkata,’Engkau benar’. Dia bertanya kembali, ’Maka beritahukan 
kepadaku tentang ihsan’. Jawab Nabi saw, ’Hendaklah engkau beribadah 
hanya kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya sekalipun engkau tak 
dapat melihat-Nya maka sesungguhnya Ia melihat engkau’. Kemudian orang itu 
pergi Aku diam sejenak, kemudian Nabi saw berkata, ’Wahai Umar, tahukah 
engkau siapa yang bertanya tadi?’ Jawabku,’Allah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui’. Kata Nabi saw,’Dia adalah Jibril as. yang datang kepadamu untu 
mengajar tentang agamamu.” 
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