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“Ilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat.” (Shahih Al-Bukhari) 
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Selayang Pandang PPK 

 

Assalamu‟alaikum wahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil‟alamin, segala puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang 

telah memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita, sehingga buku panduan praktikum 

peserta Program Pendampingan Keagamaan (PPK) ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Buku panduan praktikum ini merupakan pedoman yang digunakan oleh mahasiswa 

Fakultas Sains dan Teknologi yang mengambil mata kuliah Program Pendampingan Keagamaan 

semester 1 selama kegiatan pendampingan berlangsung dan dapat menjadi acuan pokok materi. 

Selain itu, buku ini dilengkapi lembar kerja dimaksudkan sebagai pemantapan dan optimalisasi 

materi, sehingga dapat memperluas dan memperkaya wawasan peserta yang pada akhirnya 

peserta dapat mengaplikasikannya dalam amaliah keseharian. Selanjutnya, buku panduan ini 

merupakan revisi dari buku panduan yang ada sebelumnya, dengan beberapa perubahan baik dari 

segi isi maupun format tulisannya. 

Rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami haturkan kepada semua pihak yang 

telah berupaya dan berjuang hingga terbitnya buku panduan ini. Khususnya kepada Tim 

Penyusun yang telah menyumbangkan waktu, pikiran dan tenaga yang tidak dapat kami nilai 

pengorbanannya. 

Kami mengharapkan masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan buku ini, yang 

insya Allah juga akan bermanfaat bagi penigkatan kualitas Program Pendampingan Keagamaan. 

Akhirnya, kami berharap semoga kerja keras ini senantiasa kami landasi dengan penuh 

keikhlasan hanya mengharap ridho Allah serta dapat menjadi amal shalih kami di hadapan Allah 

SWT. Harapan kami pula, buku ini mampu membekali mahasiswa peserta Program 

Pendampingan Keagamaan dengan ilmu pengetahuan keislaman sebagai pedoman hidup sesuai 

dengan kebutuhan diri, umat dan zamannya. 

Wassalamu‟alaikum wahmatullahi wabarakatuh 

 

 

Yogyakarta, 12 Agustus 2013 M 

Syawal 1434 H 

 

 

 Tim Penyusun 
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Jadwal Kegiatan Praktikum PPK 

No. Hari, Tanggal Materi Praktikum 
Asisten 

Praktikum 
Tempat 

1. Sabtu, 14 Sept 2013 Placement Test Tim PPK Fakultas Saintek 

2. Sabtu, 21 Sept 2013 Stadium General Tim PPK Lab. Agama uin suka 

3. Sabtu, 28 Sept 2013 Bab 1. Urgensi Ilmu MP  Fakultas Saintek 

4. Sabtu,      Sept 2013 Bab 2. Ma‟rifatul Insan MP 

5. Sabtu, 05 Okt 2013 Bab 3. Syahadatain MP  

6. Sabtu, 12 Okt 2013 Bab 4. Ma‟rifatullah MP  

7. Sabtu, 19 Okt 2013 Bab 5. Ma‟rifaturrasul MP  

8. Dari Fakultas UTS Tim PPK Fakultas Saintek 

9. Sabtu, 02 Nov 2013 Bab 6. Ma‟rifatul Islam MP Fakultas Saintek 

10. Sabtu, 09 Nov 2013 Bab 7. Ibadah MP 

11. Sabtu, 16 Nov 2013 Bab 8. Akhlaq MP  

12. Sabtu, 23 Nov 2013 Bab 9. Ukhuwah Islamiyah MP  

13. Sabtu, 30 Nov 2013 Bab 10. Problematika Umat MP 

14. Sabtu, 07 Des 2013 Bab 11. Urgensi Dakwah MP 

15. Sabtu, 14 Des 2013 Bab 12. Shirah Sahabat MP  

16. Dari Fakultas UAS Tim PPK Fakultas Saintek 

17.  Suplemen Tim PPK  

18.  Refleksi Tim PPK Lab. Agama uin suka 

 

 

Yogyakarta, 12 Agustus 2013 M 

Syawal 1434 H 

 

 

 Divisi Kurikulum dan Pengajaran PPK 
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BAB 1 

URGENSI ILMU 

 

Indikator 

1. Mampu menjelaskan definisi ilmu dan menuntut ilmu 

2. Mampu menjelaskan perhatian Islam terhadap ilmu 

3. Mampu menjelaskan pengaruh ilmu terhadap iman dan tingkah laku 

4. Mampu mengaplikasikan semangat menuntut ilmu dalam perkuliahan maupun diluar 

perkuliahan 

Dasar Materi  

1. Definisi Ilmu  

Kata ilmu  digunakan dalam  arti  proses  pencapaian pengetahuan  dan  objek  

pengetahuan.  Kata ilmu berasal dari bahasa Arab علم, masdar dari  ـلَمُم – َعـلَِم ْـع  yang berarti  َـ

tahu atau mengetahui. Secara istilah ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang  sesuatu.  

Sekalipun  demikian, kata  ini  berbeda  dengan  'arafa  (mengetahui)'  a'rif (yang 

mengetahui), dan ma'rifah (pengetahuan). Kata  ilmu  dengan  berbagai bentuknya 

terulang 854 kali dalam Al-Quran. Dalam   pandangan  Al-Quran,  ilmu  adalah  

keistimewaan  yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk  lain (Qs. Al 

Mujadilah:11). 

 

2. Perhatian Islam Terhadap Ilmu 

Manusia tidak akan pernah menemukan agama yang sangat memperhatikan keilmuan 

dengan sempurna selain Islam. Islam selalu menyeru dan memotivasi penekunan ilmu 

pengetahuan, mengajak umatnya untuk menuntut, mempelajari, mengamalkan dan 

sekaligus mengajarkan ilmu. Islam menjelaskan keutamaan menuntut ilmu dan etikanya 

serta menegur orang yang tidak memperdulikannya. Islam juga sangat menghormati dan 

menghargai Ahlul „Ilmi dan menganjurkan umatnya untuk dekat dengan mereka. 

 

3. Pengaruh Ilmu Terhadap Iman dan Tingkah Laku 

1.  Ilmu memberi petunjuk kepada iman 

Ilmu dan iman berjalan beriringan dalam Islam, bahkan Al Qur‟an menyertakan iman 

pada ilmu; seseorang mengetahui (memiliki ilmunya) lalu beriman. Dengan kata lain 

tidak ada iman sebelum ada ilmu (Qs. Al Hajj:54; Saba‟:6) 

2.  Ilmu adalah penuntun amal 

Ilmulah yang menuntut, menunjuki dan membimbing seseorang kepada amal (Qs. 

Muhammad:19). Ayat ini dimulai tentang tauhid yang merupakan ilmu lalu disusul 

dengan permohonan ampun yang merupakan amal. Ilmu juga merupakan 

timbangan/penentu dalam penerimaan atau penolakan amal. Amal yang sesuai 

dengan ilmu adalah amal yang diterima, sedangkan amal yang bertentangan dengan 

ilmu adalah amal yang tertolak (Qs. Al Maidah:27). Dalam hadits Huzaifah dan Sa‟ad, 

Rasulullah SAW bersabda: “kelebihan ilmu lebih kusukai daripada kelebihan ibadah, 

dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara‟”. 
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Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Perkenalan dan kontrak belajar 

2. Tilawah 

3. Berita aktual 

4. Pre-tes/test penjajagan mengenai definisi ilmu, pengaruh ilmu terhadap iman dan 

tingkah laku 

5. Mahasiswa berdiskusi kasus mengenai: manusia yang beramal tanpa ilmu dan 

berilmu tanpa mengamalkan 

6. MP menjelaskan perhatian Islam terhadap ilmu dan pengaruh ilmu terhadap iman 

dan tingkah laku 

7. Tugas individu: membuat tulisan (resume) tangan tentang kajian keislaman yang 

diikuti (boleh melalui radio, TV, streaming, seminar, dll). Ditulis di lembar kerja 

dengan dicantumkan sumber dan waktu kajian dikumpulkan pertemuan 

selanjutnya. 

8. MP menyampaikan kisi-kisi materi selanjutnya yaitu ma‟rifatul insan 

9. Tugas individu: membuat tulisan tangan tentang who am i?. Ditulis di lembar 

kerja dikumpulkan pertemuan selanjutnya. 

10. Do‟a penutup 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI: 

Al Imam Burhan al Islam al Zarnuji. 1986. Kitab Ta‟lim Al Muta‟alim Tariq Al Ta‟lim. Kairo: 

Maktabah al Sa‟adah. 

As‟ad, Aliy. 1978. Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan (ta‟lim Muta‟alim). Kudus: 

Menara. 

Asy‟ari, Hasyim. 2007. Etika Pendidikan Islam: Petuah KH M Hasyim Asy‟ari untuk Para Guru 

(Kyai) dan Murid (santri). Yogyakarta: Titian Wacana. 

Mochtar, Affandi. 2008. The Methode Of Muslim Learning: As Illustrated In Al-Zarniji‟s Ta‟lim 

Al-Muta‟allim. Ciputat: PSPP 

Riyadh, Sa‟ad. 2007. Jiwa dalam Bimbingan Rasulullah SAW. Jakarta: Gema Insani 

Tim PPK. 2011. Buku Pedoman Peserta Program Pendaampingan Keagamaan. Yogyakarta: 

PPK. 

 

Sub Acara: Perhatian Islam pada Ilmu dan Pengaruh Ilmu 
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c. Lembar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

  

 

Nilai : Paraf : 
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Bab 2 

MA’RIFATUL INSAN  

 

Indikator 

1. Mampu menjelaskan definisi ma‟rifatul insan 

2. Mampu menjelaskan asal usul manusia 

3. Mampu menjelaskan tujuan diciptakan manusia 

4. Menganalisis langkah-langkah mencapai tujuan diciptakan manusia terutama sebagai 

seorang mahasiswa 

Dasar Materi 

1. Ma‟rifatul Insan 

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di 

daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 

mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 

ciptakan.” (Qs. Al Israa‟:70). 

Manusia sebagai maklhuk Allah SWT tentu memiliki kedudukan yang berbeda dari 

ciptaan-Nya yang lain. 

a. Manusia terbuat dari: 

 Tanah (QS. 32:7 ,8 ;15:28 ) 

 Ruh (QS. 32:9 ; 15:29 ) 

b. Manusia terdiri dari unsur: 

 Hati: 

- Membentuk kemauan /keputusan bersumber dari keyakinan (QS.75:14 ;17:36 ) 

- Kehendak (QS. 18:29 ) 

- Kebebasan memilih (QS. 90:10 ) 

 Akal : mampu membentuk pengetahuan (QS. 17:36 ; 67:10 ) 

 Jasad : untuk beramal (QS. 9:105 ) 

c. Karenanya manusia diberi amanah untuk melaksanakan: 

 Tugas ibadah (QS. 33:72 ; 51:56 ) 

 Kedudukan khalifah (QS. 2:31 ) 

d. Manusia menerima balasan pahala (QS. 84:25 ; 16:97 ; 95:8 ). 

 

2. Asal usul manusia 

Asal-usul manusia dalam pandangan Islam tidak terlepas  dari figur Adam sebagai 

manusia pertama. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah SWT di muka 

bumi ini dengan segala karakter kemanusiaannya. Adam adalah makhluk sempurna 

dengan segala kelebihammya dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, 

sehingga diangkat menjadi khalifah dimuka bumi. Firman Allah SWT: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : "Sesungguhnya Aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau 

dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 

tidak kamu ketahui." (Qs. Al Baqarah:30). 

 

javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/As_Sajdah/s032a007.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/As_Sajdah/s032a008.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Hijr/s015a028.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/As_Sajdah/s032a009.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Hijr/s015a029.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Qiyaamah/s075a014.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Israa\'/s017a036.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Kahfi/s018a029.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Balad/s090a010.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Israa\'/s017a036.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Mulk/s067a010.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/At_Taubah/s009a105.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Ahzab/s033a072.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Adz_Dzaariyaat/s051a056.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Baqarah/s002a031.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Insyiqaaq/s084a025.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/An_Nahl/s016a097.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/At_Tiin/s095a008.htm');
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3. Tujuan diciptakan manusia 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari ruh dan jasad dan 

dimuliakan dengan misi ibadah dan khilafah. Ada rahasia besar di balik penciptaan 

manusia di muka bumi. Ia tidak hadir untuk sebuah kesia-siaan, ia tidak hadir untuk suatu 

permainan akan tetapi dengan tujuan yang pasti dan jelas. 

Misi yang diemban manusia dimuka bumi ini pada dasarnya yaitu: 

Manusia (QS. 51:56 , 2:21 , 183 , 63:8 ) 

 Ibadah 

 Taqwa 

 Harga Diri 

  

Khilafah (QS. 2:30 ) 

a. Membangun (QS. 3:104 , 3:110 ) 

b. Memelihara (QS. 2:218 ; 18:110 ) 

c. Menjaga (hadits) 

 Agama 

 Nafsu 

 Akal 

 Harta 

 Keturunan 

Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran (QS. 3:104 ; 3:110 ) 

Menunjukkan yang haq adalah haq dan batil adalah batil (QS. 8:8) 

Menjadi unsur-unsur kekuatan Islam (QS. 8:60) 

 Kekuatan aqidah. (QS. 3:103 ; 2:256) 

 Kekuatan akhlak (QS. 5:54 , 55 , dan 56 ) 

 Kekuatan jamaah. (QS. 61:4 ) 

 Kekuatan ilmu. (QS. 17:36 ) 

 Kekuatan harta. (QS. 49:15 ) 

 Kekuatan jihad. (QS. 9:111 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Adz_Dzaariyaat/s051a056.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Baqarah/s002a021.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Baqarah/s002a183.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Munaafiquun/s063a008.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Baqarah/s002a030.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Ali_\'Imran/s003a104.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Ali_\'Imran/s003a110.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Baqarah/s002a218.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Kahfi/s018a110.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Ali_\'Imran/s003a104.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Ali_\'Imran/s003a104.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Ali_\'Imran/s003a103.htm');
mk:@MSITStore:C:\AKU%20DOC\MBA\DMR\Sarana\materi_tarbiyah.chm::/Al-Qur'an/Al_Baqarah/s002a256.htm
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Maa\'idah/s005a054.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Maa\'idah/s005a055.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Maa\'idah/s005a056.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Ash_Shaff/s061a004.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Israa\'/s017a036.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/Al_Hujuraat/s049a015.htm');
javascript:BSSCPopup('../Al-Qur\'an/At_Taubah/s009a111.htm');
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Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Pembukaan, Tilawah, Berita Aktual 

2. Mahasiswa mengumpulkan tugas minggu lalu 

3. Brainstorming mengenai tujuan hidup manusia, melalui pertanyaan: “apa 

tujuan hidupmu? Berdasarkan hasil tugas who am i?” 

4. MP menyampaikan materi definisi ma‟rifatul insan, asal usul dan tujuan 

hidup manusia 

5. MP menjelaskan mengenai konsep pembenahan dan pembinaan diri 

6. MP menjelaskan mengenai pengisian dan monitoring lembar evaluasi 

pembinaan diri 

7. Membuat kesepakatan pengisian target lembar evaluasi pembinaan diri 

8. Menyampaikan materi pertemuan selanjutnya yaitu syahadatain  

9. Tugas individu: menulis lafadz syahadat dan mencari kisah Mu‟alaf/kisah 

seseorang yang mempertahankan akidah Islam, kasus perdukunan, 

ramalan-ramalan dll (pilih salah satu tema dan ditulis tangan di lembar 

kerja beserta sumber) 

10. Tugas kelompok: menyiapkan sosiodrama kasus kemusyrikan di 

masyarakat dan pemecahan masalahnya untuk pertemuan selanjutnya. 

11. Do‟a penutup 

 

 

 

 

 

 

REFRENSI: 

Al Aqqad, Abbas Mahmud. 1991. Manusia Diungkap Qur‟an. Jakarta: Pustaka Firdaus. 

Nawawi, Hadari. 1993. Hakekat Manusia Menurut Islam. Surabaya: Al Ikhlas. 

Tim PPK. 2011. Buku Pedoman Peserta Program Pendaampingan Keagamaan. Yogyakarta: 

PPK. 

Zaini, Syahminan. 1984. Mengenal Manusia Lewat Al Qur‟an. Surabaya: Bina Ilmu. 

 

Sub Acara: Manusia 
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Lembar Evaluasi Yaumiyah Peserta 
Bulan: 

 

*:bagi putri 

 

 

 

 

 

 

 

No Kegiatan 
Target 
minimal 

Hari ke- 
keterangan 

                               

1. Sholat berjama’ah    x/hari                                 
2 Tilawah  AQ     hlmn/hari                                 
3 Shalat  Lail   x/minggu                                 
4 Shalat Dhuha   x/minggu                                 
5 Puasa Sunah   x/minggu                                 
6 Dzikir pagi/sore   x/hari                                 
7 ZIS   x/minggu                                 
8 Baca buku Islami   buku/buln                                 
9 Silaturahim   x/minggu                                 
10 Olahraga   x/minggu                                 
11 Hari suci*                                  
                                   

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

Nilai : Paraf : 
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Lembar Evaluasi Yaumiyah Peserta 
Bulan: 

 

*:bagi putri 

 

 

 

 

 

 

 

No Kegiatan 
Target 
minimal 

Hari ke- 
keterangan 

                               

1. Sholat berjama’ah    x/hari                                 
2 Tilawah  AQ     hlmn/hari                                 
3 Shalat  Lail   x/minggu                                 
4 Shalat Dhuha   x/minggu                                 
5 Puasa Sunah   x/minggu                                 
6 Dzikir pagi/sore   x/hari                                 
7 ZIS   x/minggu                                 
8 Baca buku Islami   buku/buln                                 
9 Silaturahim   x/minggu                                 
10 Olahraga   x/minggu                                 
11 Hari suci*                                  
                                   

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

Nilai : Paraf : 
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Lembar Evaluasi Yaumiyah Peserta 
Bulan: 

 

*:bagi putri 

 

 

 

 

 

 

 

No Kegiatan 
Target 
minimal 

Hari ke- 
keterangan 

                               

1. Sholat berjama’ah    x/hari                                 
2 Tilawah  AQ     hlmn/hari                                 
3 Shalat  Lail   x/minggu                                 
4 Shalat Dhuha   x/minggu                                 
5 Puasa Sunah   x/minggu                                 
6 Dzikir pagi/sore   x/hari                                 
7 ZIS   x/minggu                                 
8 Baca buku Islami   buku/buln                                 
9 Silaturahim   x/minggu                                 
10 Olahraga   x/minggu                                 
11 Hari suci*                                  
                                   

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

Nilai : Paraf : 
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Lembar Evaluasi Yaumiyah Peserta 
Bulan: 

 

*:bagi putri 

 

 

 

 

No Kegiatan 
Target 
minimal 

Hari ke- 
keterangan 

                               

1. Sholat berjama’ah    x/hari                                 
2 Tilawah  AQ     hlmn/hari                                 
3 Shalat  Lail   x/minggu                                 
4 Shalat Dhuha   x/minggu                                 
5 Puasa Sunah   x/minggu                                 
6 Dzikir pagi/sore   x/hari                                 
7 ZIS   x/minggu                                 
8 Baca buku Islami   buku/buln                                 
9 Silaturahim   x/minggu                                 
10 Olahraga   x/minggu                                 
11 Hari suci*                                  
                                   

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

Nilai : Paraf : 
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BAB 3 

SYAHADATAIN 

 

Indikator 

1. Mampu menuliskan syahadat dengan benar 

2. Mampu menjelaskan kedudukan syahadatain bagi seorang muslim 

3. Mampu menjelaskan syarat sah syahadatain 

4. Mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan syahadatain 

5. Mampu mengaplikasikan konsekuensi syahadatain 

Dasar Materi 

Syahadatain adalah dasar yang menentukan keislaman 

seseorang. Pemahaman akan makna syahadatain ini tidak semudah 

pengucapannya. Syahadatain melambangkan jiwa totalitas Islam, 

laksana nyawa dalam tubuh manusia. Seluruh tubuh tidak akan 

berfungsi manakala nyawanya tidak ada. Bukan Islam jika tanpa 

syahadatain. 

“Dan mereka berkata: "Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, 

dan kami mentaati (keduanya)." Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-

kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.” (Qs. An Nuur:47). 

 Secara bahasa syahadat, yaitu: 

1. Pernyataan (Al Iqrar) atau Pemberitahuan (Al I‟lan) (Qs. 3:18). 

2. Janji (Al Mitsaq atau Al Wa‟d) (Qs. 7:172). 

3. Sumpah (Al Qasam atau Al Half) (Qs. 56:74-76). 

Secara istilah syahadat, yaitu: 

“Suatu pernyataan, janji dan sumpah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan 

membenarkan dengan hati ( At tashdiqu bil qalbi), melafalkan dengan lisan (Al qaulu bil lisan) 

dan melaksanakan segenap potensi/anggita badan (al „amalu bil arkaan/bil jawariib).”  

 Dalam mengucapkan syahadat, harus memenuhi beberapa syaratnya, agar syahadat yang 

kita ucapkan diterima (sah). Syarat-syarat tersebut yaitu: 

1. Pengetahuan (pemahaman), yang dapat menghilangkan kebodohan. 

2. Keyakinan, yang dapat menghilangkan keraguan. 

3. Penerimaan, yang dapat menghilangkan penolakan. 

4. Kejujuran, yang dapat menghilangkan kedustaan. 

5. Ketundukan, yang dapat menghilangkan pembangkangan. 

6. Keikhlasan, yang dapat menghilangkan kemusyrikan. 

7. Kecintaan, yang dapat menghilangkan kemarahan dan kebencian. 

 

Iman sebagaimana yang kita ketahui tidaklah konstan (kadang naik dan kadang turun). Ada 

beberapa hal yang dapat merusah ataupun bahkan membatalkan syahadat, yaitu: 

1. Tawakal kepada selain Allah 

2. Tidak mengakui bahwa segala ni‟mat itu berasal dari Allah 

3. Beramal tidak demi Allah 
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4. Memberikan ketaatan kepada selain Allah 

5. Membenci Islam, baik sebagian atau keseluruhan 

6. Cinta dunia melebihi cinta akhirat 

7. Mencemooh sesuautu dari ayat Al Qur‟an atau Sunah Nabi 

8. Menjadikan orang kafir dan munafiq sebagai pemimpin 

9. Mengkafirkan orang yang berpegang teguh kepada syahadat 

10. Riya atau syirik kecil 

 

 

Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Pembukaan, tilawah, berita aktual 

2. MP mengevaluasi lembar evaluasi pembinaan diri 

3. Kelompok menampilkan sosiodrama kasus kemusyrikan di masyarakat dan 

pemecahan masalahnya 

4. MP mengulas materi kedudukan, syarat sah, hal-hal yang mebatalkan syahadat 

5. MP menyampaikan kisi-kisi materi pertemuan selanjutnya yaitu Ma‟rifatullah 

6. Tugas individu: mahasiswa mencari dan menuliskan bukti keEsaan Allah dari segi 

wahyu dan dari segi akal, masing-masing satu saja. Ditulis tangan di lembar kerja. 

7.  Do‟a penutup 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI: 

Hasanah, Mamluatul. 2008. Menyingkap Tabir Dua Kalimat Syahadah: Perspektif Semantik 

Tindak Tutur. Malang: UIN Malang Press. 

Hawwa, Sa‟id. 2001. Al Islam: Syahadatain dan Fenomena Kekufuran. Jakarta: Al I‟tishom.  

Tim PPK. 2011. Buku Pedoman Peserta Program Pendaampingan Keagamaan. Yogyakarta: 

PPK. 

Yasin, Muhammad Na‟im. 1995. Yang menguatkan yang membatalkan iman kajian rinci Dua 

kalimah Syahadah. Jakarta: Gema Insani. 

Zin, Aziz Muhammad. 1994. Kalimah Syahadah. Kuala Lumpur: DBPKPM. 

 

 

Sub Acara: Syahadatain 
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Kisah: 

b. Lembar Kerja 

1. Lembar Evaluasi Diri 

No Sikap Diri Y T R 

1 Saya memahami makna, hakikat kalimat syahadatain    

2 Saya berusaha mengamalkan konsekuensi dari kalimat syahadatain yang 

saya ucapkan 

   

3 Saya selalu menjauhkan diri dari berhubungan dengan jin    

4 Saya berkomitmen menjadikan syahadah sebagai prinsip utama dalam 

kehidupan saya 

   

5 Saya selalu mencontoh Rasul dalam segala aktivitas    

6 Saya selalu menjauhkan diri dari segala macam bentuk kemusyrikan    

7 Saya selalu menjadikan segala aktifitas saya dalam rangka ibadah kepada 

Allah 

   

Y: Ya  T: Tidak  R: Ragu-ragu 

 

 

 

 

 

 

 

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

Nilai : Paraf : 
 

Lafadz syahadat: 
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BAB 4 

MA’RIFATULLAH 

 

Indikator 

1. Mampu  menjelaskan definisi Ma‟rifatullah 

2. Mampu mengenal Allah melalui bukti-bukti keEsaanNya 

3. Mengaplikasikan materi ma‟rifatullah dalam kehidupan sehari-hari Dasar Materi 

Dasar Teori 

 Seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidupnya 

(Qs 51:56) dan tidak tertipu oleh dunia. Ma‟rifatullah merupakan ilmu 

yang tertinggi yang harus dipahami manusia. Hakikatnya adalah 

memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya. 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: 

 Berhubungan dengan obyeknya yaitu Allah Sang Pencipta 

 Berhubungan dengan manfaat yang diperoleh yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan, yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. 

Allah adalah Dzat Yang Menciptakan dan Memelihara manusia (Rabbunnaas), Penguasa 

manusia (Malikunnaas), sesembahan manusia (ilahunnaas). Dialah yang menjadi sumber dari 

segala yang maujud di alam ini, baik yang ghaib maupun yang nyata. Dialah yang menciptakan, 

menumbuhkan, menyempurnakan bahkan Dia pula yang mematikan dan menghancurkan. Ada 

beberapa jalan yang dapat dilewati untuk mengenal Allah, antara lain: 

1. Lewat Akal 

Ayat Kauniyah (ayat Allah di alam). Yang terdiri dari Alamiyah (fenomena alam) dan 

Ijtimaiyah (fenomena sosial). 

 Fenomena terjadinya alam (Qs. 52:35) 

 Fenomena kehidupan (Qs. 24:45) 

Ayat Qauliyah atau ayat Allah di dalam Al Qur‟an 

 Keindahan Al Qur‟an 

 Pemberitahuan tentang kejadian masa 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. 11:6) 

 Dst. 

Cara kita untuk senantiasa ingat kepada wujud (eksitensi) Allah dalam kehidupan sehari-

hari ada beberapa trik yang bisa dipraktekan, yaitu: 

1. Senantiasa berdzikir, meski dalam hati 

2. Melihat benda-benda dan makhluk hodup di dunia sebagai sebuah ciptaan Allah dan 

bentuk keagungan Allah 

3. Merasa bahwa kita senantiasa dilihat Allah dan diawasi oleh malaikat-malaikat-Nya 

4. Senantiasa membaca basmallah untuk memulai berbagai kegiatan dan meniatkannya 

sebagai sebuah bentuk ibadah kepada Allah 

5. Mengadukan permasalahan hidu dan bermunajat kepada Allah 
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Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Pembukaan, tilawah, berita aktual 

2. MP mengevaluasi lembar evaluasi pembinaan diri 

3. MP menampilkan video tentang bukti keEsaan Allah 

4. Mendiskusikan tugas yang dibuat mengenai bukti keesaan Allah 

5. Mahasiswa mengisi lembar pencapaian karakter diri: salimul aqidah dan 

mengevaluasinya 

6. MP menyampaikan kisi-kisi materi selanjutnya yaitu Ma‟rifaturrasul 

7. MP memberikan tugas membaca shiroh nabawiyah (tahapan-tahapan perjalanan 

Rasulullah SAW), diresume dan ditulis tangan dalam bentuk cardpaper. 

8. MP memberitahu bahwa pertemuan selanjutnya kuis mengenai shiroh shahabat 

9. Do‟a penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI: 

Al Jibouri, Yasin T. 2003. Becermin Pada 99 Asma Allah: Ikhtiar Menuju Akhlak Iilahi. Jakarta: 

Al Huda. 

Al Kharraz, Abu Sa‟id. 2003. Jalan Cinta Menuju Allah. Yogyakarta: Pustaka Sufi. 

Al Qardhawi, Yusuf. 2000. Kitab Petunjuk Tobat: Kembali Ke Cahaya Allah. Bandung: Mizania. 

Bahjat, Ahmad. 1998. Mengenal Allah: Risalah Baru tentang Tauhid. Bandung: Pustaka 

Hidayah. 

Tim PPK. 2011. Buku Pedoman Peserta Program Pendaampingan Keagamaan. Yogyakarta: 

PPK. 

Yahya, Harun. 2002. Mengenal Allah Lewat Akal. Jakarta: Robbani Press. 

Sub Acara: Ma’rifatullah 
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c.Lembar Kerja 

 
SALIMUL AQIDAH (Aqidah yang Bersih) A B C D E 

1 Tidak berhubungan dengan jin           

2 Tidak meminta tolong kepada orang yang berlindung kepada jin           

3 Tidak meramal nasib dengan melihat telapak tangan           

4 Tidak menghadiri majlis dukun dan peramal           

5 Tidak meminta berkah dengan mengusap-usap kuburan           

6 Tidak meminta tolong kepada orang yang telah dikubur (mati)           

7 Tidak bersumpah dengan selain Allah swt           

8 Tidak tasya'um (merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu)           

9 Mengikhlaskan amal untuk Allah swt           

10 Mengimani rukun iman           

11 Beriman kepada nikmat dan siksa kubur           

12 Mensyukuri nikmat Allah swt saat mendapatkan nikmat           

13 Menjadikan syetan sebagai musuh           

14 Tidak mengikuti langkah-langkah syetan           

15 Menerima dan tunduk secara penuh kepada Allah swt dan tidak bertahkim kepada selain yang diturunkan-Nya           

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

Nilai : Paraf : 
 

A- timbul dari motivasi diri sendiri, selalu muncul dan otomatis 

B- timbul dari motivasi diri sendiri, sudah sering munculnya dengan ada atau tidaknya lingkungan yang mendukung 

C- muncul ketika ada lingkungan yang mendukung dan sesekali muncul di saat tidak ada lingkungan yang 

mendukung 

D- muncul setelah ada lingkungan yang mendukung.  

E- belum pernah 
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BAB 5 

MA’RIFATURRASUL 

 

Indikator 

1. Mampu menjelaskan definisi ma‟rifaturrasul 

2. Mampu menceritakan sejarah nabi yaitu kelahiran sampai menjelang kenabian 

3. Mampu menceritakan masa kenabian sampai hijrah ke Habasyah 

4. Mampu menceritakan masa hijrah ke Habasyah sampai hijrah ke Madinah 

5. Mampu mengaplikasikan kepribadian Rasulullah melalui pengamalan sunnah-sunnahnya 

Dasar Teori 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah”. (Qs. Al Ahzab:21) 

 Islam sebagai agama yang lengkap tak luput pula 

membahas masalah idola. Berbicara tentang idola, memori 

kita akan menghadirkan sosok yang dapat menjadi inspirasi 

dalam bersikap dan bertindak. Dengan sangat jelas, sosok 

yang dapat menjadi teladan terbaik sepanjang masa, 

diberikan pada kita, dialah Muhammad bin Abdullah. 

 

Nabi: laki-laki yang mendapat wahu dari Allah 

untuk dirinya sendiri (tidak ada kewajiban 

baginya untuk menyampaikan kepada 

manusia). 

Rasul: laki-laki (Qs. 21:7) yang mendapat 

wahyu dari Allah untuk dirinya dan untuk 

umatnya, ia mempunyai kewajiban untuk 

menyampaikan wahyu yang diterimanya. 

 

Sifat-sifat para rasul, yaitu: 

 Mereka adalah manusia (Qs. 17:93-94; 18:110) 

 Ma‟shum (terjaga dari kesalahan) (Qs. 3:161; 53:1-4) 

 sebagai suri tauladan (Qs. 33:21; 6:89-90) 

Tugas para rasul, sebagai berikut: 

 Menyampaikan (tabligh) (Qs. 5:67 dan 33:39) 

 Mendidik dan membimbing (Qs. 62:2) 

 Ma‟rifatullah (mengenal Allah) (Qs.6:102) 

 Tauhidullah (mengesakan Allah) (Qs. 21:25) 

 Basyir wa nadzir (memberi kabar gembira dan peringatan) (Qs. 6:48) 

Tahapan singkat perjalanan hidup Rasulullah SAW dibagi menjadi tiga, sebagai berikut: 

1. sebelum kenabian (0-40 tahun) 

yaitu masa sebelum menikah (0-25 tahun) dan setelah menikah (25-40 tahun) 

2. Dakwah di Mekkah (40-53 tahun) 

Yaitu tahap dakwah rahasia, terbuka dan I‟dad (persiapan) masyarakat Islam Madinah. 

3. Dakwah di Madinah (53-63 tahun) 
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Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Pembukaan, tilawah, berita aktual 

2. MP mengevaluasi lembar evaluasi pembinaan diri 

3. Cardpaper dikumpulkan kemudian MP membagikan secara acak kepada 

mahasiswa kemudian dibacakan secara jelas. 

4. Kuis mengenai shiroh Nabawiyah 

5. Brainstorming mengenai sunnah-sunnah Rasulullah dan menindaklanjuti melalui 

target aplikasi dalam kehidupan sehari-hari 

6. MP memberikan reward kepada mahasiswa dengan perolehan point terbaik. 

7. MP menyampaikan materi selanjutnya yaitu ma‟rifatul islam 

8. MP menyampaikan tugas kelompok: kelompok dibagi lagi menjadi kelompok 

kecil dan  mencari materi mengenai keragaman mahdzab/aliran di Indonesia. 

Tulisan maksimal 2 halaman A4 disertai sumber yang valid. 

9. Do‟a Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI: 
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Karim. Beirut: Dar Al Bashair. 
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Yogyakarta: Navila. 
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Muhammad Ashraf. 
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PPK. 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Acara: Sejarah Rasulullah SAW 
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c. Lembar Kerja 

1. Lembar Evaluasi Diri 

No Sikap Diri Y T R 

1 Saya memahami Rasulullah SAW adalah pembaca risalah sekaligus 

pemberi teladan dalam pandangannya 

   

2 Saya berkomitmen memperjuangkan dan meneruskan risalah yang dibawa 

Rasulullah semampu yang saya bisa 

   

3 Saya akan senantiasa meneladani Rasulullah dalam segala sisi dan 

dimensi kehidupan Beliau 

   

4 Saya siap sepenuh hati melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap 

Rasul SAW 

   

Y: Ya  T: Tidak  R: Ragu-ragu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

Nilai : Paraf : 
 

Sirah Rasulullah SAW 
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BAB 6 

MA’RIFATUL ISLAM 

 

Indikator 

1. Mampu menjelaskan definisi ma‟rifatul islam 

2. Mampu menjelaskan ruang lingkup Islam sebagai asas (pokok), bina‟ (bangunan) 

maupun muayyidat (penyangga)  

3. Mengaplikasikan konsep ma‟rifatul islam dengan mengamalkan ajaran Islam dan 

menghargai keragaman keyakinan dari masing-masing mahdzab 

Dasar Teori 

Makna Islam secara etimologis adalah: 

1. Ketundukan dan penyerahan diri 

Islam berarti tunduk dan menyerahkan diri karena setiap muslim 

wajib tunduk dan patuh menyerahkan diri kepada ketentuan Allah 

SWT. (Qs. An Nisa‟:65, Ali Imran :83) 

2. Keselamatan 

3. Kedamaian 

Serta berarti keselamatan dan damai. Sebab, orang yang telah memeluk Islam dan 

mengerjakan tuntunannya akan selamat di dunia dan akhirat serta akan mendapatkan 

keselamatan dan kedamaian sejati. (Qs. Yunus:9-10). 

4. Kesejahteraan 

Secara global kandungan Islam dapat kita bagi kepada tiga bagian, yaitu: 

1. Pokok dan fondasi (asas) 

Terdiri atas aqidah yang mencakup: Dua kalimat syahadat dan Rukun Iman yang enam (qs. 

Al Baqarah:177). Ibadah, yaitu: shalat, zakat, puasa dan haji. 

2. Bangunan (bina‟) 

Hal tersebut terlihat pada sistem hidu, seperti: 

 Sistem politik, seperti : musyawarah (Qs. Ali Imran:159), perdamaian (Qs. Al 

Baqarah:208), hukum (Qs. 6:57 atau 12:40) 

 Sistem perekonomian, seperti: utang-piutang (Qs. 2:282), pegadaian (qs. 2.283), 

pengharaman riba dan penghalalan jual beli (Qs. 2:275) 

 Sistem keprajuritan, seperti: mempersiapkan tentara (Qs. 8:60) 

 Sistem akhlak seperti: berbuat kebaikan (Qs. 2:44), berkata benar (qs/2:177), 

memaafkan (Qs. 2:237) 

 Sistem sosial kemasyarakatan, seperti: zakat (Qs. 2:43), adil dalam menegakan 

hukum (Qs. 4:58), persaudaraan (Qs. 49:10) (Qs. 49:13) 

 Sistem pengajaran, seperti: ,mengajar dengan lemah lembut (Qs. 3:159), memberi 

nasihat (Qs:31:12-19) 

3. Pendukung dan penopang (muayyidat), yaitu: 

 Jihad (Qs.22:39-40) 

 Amar ma‟ruf dan nahi munkar (Qs. 3:104) 

Islam tidak bisa berdiri kecuali bila terdapat fondasi dan Islam belum sempurna bila 

bangunannya belum berdiri dan bangunan tidak akan berdiri tegak bila tidak ada penopangnya. 
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Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Pembukaan, tilawah, berita aktual 

2. Mp mengevaluasi lembar evaluasi pembinaan diri 

3. MP meminta mahasiswa dari perwakilan kelompok kecil  menyampaikan 

keragaman mahdzab di Indonesia 

4. Mahasiswa berdiskusi dan tanya jawab 

5. MP menguatkan materi mengenai ruang lingkup Islam yang menyeluruh dan 

menekankan konsep menghargai keberagaman keyakinan mahdzab yang dianut 

masyarakat Indonesia 

6. MP menyampaiakan materi pertemuan selanjutnya yaitu Ibadah 

7. Tugas individu: Mahasiswa mengisi lembar kerja Shahihul ibadah. 

8. Do‟a penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI: 

Al Ashmawiy, Muhammad Said. 2004. Al Islam wa Al Siyasah. Beirut: Al Antashar. 

Ali, Abdullah. 1995. Mengenal Ajaran Beberapa Aliran Islam Di Indonesia. Surakarta: UMS. 

Hawwa, Sa‟id. Al Islam: Sistem Bermasyarakat dan bernegara. Jakarta: al ishlahy Press. 

Tim PPK. 2011. Buku Pedoman Peserta Program Pendaampingan Keagamaan. Yogyakarta: 

PPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Acara: Mahdzab di Indonesia 
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C. Lembar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

  

 

Nilai : Paraf : 
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BAB 7 

IBADAH 

 

Indikator 

1. Mampu menjelaskan definisi ibadah 

2. Mampu menjelaskan ruang lingkup ibadah (mahdhah dan 

ghairu mahdhah) 

3. Mengaplikasikan materi Ibadah dengan menaikkan target evaluasi pembinaan diri 

khususnya bab Ibadah 

Dasar Teori 

Beribadah kepada Allah SWT merupakan kunci kemuliaan manusia. Ibadah dilakukan 

dengan niat yang ikhlas, cara yang benar dan tujuannya untuk mencari ridho Allah. Ada enam 

alasan mengapa kita harus beribdah kepada Allah SWT., antara lain: 

1. Diciptakan memang untuk ibadah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs Adz 

Dzaariyat:56 

2. Tanda syukur atas diciptakannya kita oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya. 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan 

jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (Qs. 

Ibrahim:7) 

3. Konsekuensi janji kita kepada Allah SWT. 

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi 

mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami 

menjadi saksi." (Qs. Al A‟raaf:172) 

4. Tugas yang harus ditanamkan oleh setiap Rasul kepada umatnya. (Qs. An Nahl:36) 

5. Allah satu-satunya yang tepat untuk disembah karena Dia Maha Kuasa (Qs.At Talaaq:12) 

6. Adanya azab Allah di akhirat bagi orang-orang yang tidak mengabdi kepada-Nya (Qs. Al 

An‟am:15) 

 

Secara umum ibadah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

a. Ibadah Mahdhoh 

Yaitu Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah SWT yang tata cara dan 

pelaksanaannya telah disyariaatkan dalm Al Qur‟an maupun Al Hadits. 

Contoh: Shalat, Shaum, zakat 

b. Ibadah Ghoiru Mahdhoh 

Yaitu semua amal perbuatan yang titik tolaknya dalam mencari ridho Allah SWT. 

Contoh: jual-beli, waris nikah, menuntut ilmu 
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Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Pembukaan, tilawah, berita aktual 

2. Mengevaluasi lembar evaluasi pembinaan diri dan lembar pencapaian karakter 

diri: shahihul ibadah 

3. Membuat kesepakatan peningkatan target evaluasi pembinaan diri 

4. MP menyampaikan materi dan praktik sesuai dengan pos yang telah ditentukan. 

5. Mahasiswa mendengarkan dan melakukan instruksi MP. 

6. Masing-masing MP berada di pos-pos dalam kondisi siap menyampaikan materi: 

thoharoh dan solat (pos 1: praktik: materi najis dan menghilangkan najis 

(termasuk wudlu dan tayamum), pos2: materi syarat sholat: penekanan pada 

menutup aurat, dan pos 3: rukun sholat: praktik sholat) 

7. Jika materi dan praktik sudah selesai, 1 kelompok PPK bergegas menuju pos 

selanjutnya dan melakukan sebagaimana instruksi MP pada pos-pos selanjutnya. 

8. Jika telah selesai mahasiswa diminta berkumpul (secara klasikal) untuk 

menuliskan resume sebelum pulang dan dikumpulkan. 

9. MP menyampaikan materi pertemuan selanjutnya yaitu akhlaq 

10. Tugas individu: mahasiswa untuk mencari hadist-hadist (5 saja) yang berkenaan 

dengan macam-macam akhlaq yang kokoh (matinul khulq): misal menjenguk 

orang sakit, menjawab salam, sedikit bercanda, dll.  

11. Do‟a penutup 

 

 

REFERENSI: 

Asyur, Ahmad Isa. 1995. Fiqih Islam Praktis Bab Ibadah. Surabaya: Pustaka Mantiq. 

Ayub, Hasan. 2010. Fikih Ibadah: Panduan lengkap sesuai sunnah Rasulullah. Jakarta: Cakra 

Lintas Media. 

Qardhawy, Yusuf. 1991. Konsep Ibadah Dalam Islam. Surabaya: Central media. 

Quthb, Muhammad. 1992. Konsepsi Ibadah Dalam Membentuk Generasi Qur‟ani. Jakarta: 

Gema Insani Press. 

Tim PPK. 2011. Buku Pedoman Peserta Program Pendaampingan Keagamaan. Yogyakarta: 

PPK. 

 

 

 

 

 

 

Sub Acara: Ibadah 
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c.  Lembar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. timbul dari motivasi diri sendiri, selalu muncul dan otomatis 

B. timbul dari motivasi diri sendiri, sudah sering munculnya dengan ada 

atau tidaknya lingkungan yang mendukung 

C. muncul ketika ada lingkungan yang mendukung dan sesekali muncul di 

saat tidak ada lingkungan yang mendukung 

D. muncul setelah ada lingkungan yang mendukung.  

E. belum pernah 

SHAHIHUL IBADAH (Ibadah yang Benar) A B C D E 

1 Ihsan dalam Thaharah           

2 Ihsan dalam shalat           

3 Hafal Surat Adh Dhuha s.d An Naas           

4 Membayar zakat           

5 Berpuasa fardhu           

6 Niat melaksanakan haji           

7 Komitmen dengan adab tilawah           

8 Menjauhi dosa besar           

9 Memenuhi nadzar   

 

      

10 Menyebarluaskan salam           

11 Menahan anggota tubuh dari segala yang haram           

12 Tidak sungkan adzan           

13 Bersemangat untuk shalat berjamaah           

14 Bersemangat untuk berjamaah di masjid           

15 Qiyamul-Lail minimal sekali sepekan           

16 Berpuasa sunnat minimal sehari dalam sebulan           

17 Khusyu dalam membaca Alquran           

18 Hafal satu juz Alquran           

19 Komitmen dengan wirid tilawah harian           

20 Berdoa pada waktu-waktu utama           

21 

Menutup hari-harinya dengan bertaubat dan 

beristighfar           

22 Berniat pada setiap melakukan perbuatan           

23 Merutinkan dzikir pagi hari           

24 Merutinkan dzikir sore hari           

25 Dzikir kepada Allah swt dalam setiap keadaan           

26 Beriktikaf pada bulan Ramadhan, jika mungkin           

27 Mempergunakan siwak           

28 Senantiasa menjaga kondisi Thaharah, jika mungkin           
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Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

  

 

Nilai : Paraf : 
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BAB 8 

AKHLAQ 

 

Indikator 

1. Mampu menjelaskan definisi akhlaq 

2. Mampu menjelaskan macam-macam akhlaq yang kokoh (matinul khulq) 

3. Mampu mengaplikasikan macam-macam akhlaq sesuai dengan sunnah Rasulullah  

Dasar Teori 

Kata akhlak  berasal dari bahasa Arab, jamak dari 

khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

tabiat. Kata akhlak juga sesuai dengan kata khalqun yang berarti 

kejadian yang erta hubungannya dengan khaliq yang berarti 

pencipta. Demikian pula makhuqun yang berarti yang diciptakan. 

 Menurut Imam Al Ghazali akhlak ialah suatu sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan mudh yang tidak 

memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Islam memuji akhlak yang baik, menyerukan 

kaum muslimin membinanya dan mengembangkannya di hati mereka . Islam juga menegaskan 

bahwa bukti keimanan adalah jiwa yang baik dan bukti keislaman adalah akhlak yang baik. 

 

Akhlak dengan Sesama Muslim 

Iman Ghazali mengungkapkan, “Mengucapkan salam bila bertemu, memenuhi undangannya 

apabila ia mengundang, mengucapkan do‟a apabila dia bersin, membesuknya bila ia sakit, 

mengantar jenazahnya apabila ia meninggal, melaksanakan sumpahnya apabila ia bersumpah 

kepada kita, memberinya nasehat, menjaga kehormatannya, mencintai untuk dirinya apa yang 

kita cintai untuk diri kita dan membenci untuk dirinya apa yang kita benci untuk diri kita.” 

 

Akhlak dalam Pergaulan dengan Lawan Jenis 

1. Tidak berkholwat 

Kholwat adalah bersendiriannya seseorang laki dengan seorang perempuan yang bukan 

mahram, keduanya dalam keadaan tersembunyi dari pandangan orang lain. 

2. Tidak ikhtilat 

Ikhtilat adalah berkumpulnya beberapa laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya di 

satu tempat, yang memungkinkan terjadinya hubungan diantara mereka apabila melalui 

pandangan mata, isyarat ataupun dengan bercakap-cakap. 

3. Dibersamai muhrim/mahramnya 

4. Menjaga pandangan (Qs. An Nur:30-31) 

Dari mata turun ke hati. Itulah pintu syetan dalam menggoda manusia. Berawal dari 

pandangan maka bisikan lain akan dihembuskan oleh syetan. Dari berimajinasi, sampai 

pada keinginan untuk melakukakn perbuatan yang tidak baik. 

5. Menggunakan tabir atau hijab jika memungkinkan 

Adanya batas antara laki-laki dan perempuan dalam pertemuan, sehinngga tidak 

bercampur baur dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. 
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Akhlak kepada Orang tua (Qs. Luqman 14-15) dan (Qs. Al Isra:23-24) 

Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Pembukaan, tilawah, berita aktual 

2. Evaluasi harian lembar evaluasi pembinaan diri 

3. Sosiodrama: debat (untuk belajar adab berbicara dan berpendapat) 

4. Brainstorming mengenai macam-macam akhlaq (matinul khulq) 

5. MP menguatkan materi dengan menyampaikan hadist-hadist berkenaan dengan 

akhlaq yang dituntunkan Rasulullah 

6. MP menyampaikan materi pertemuan selanjutnya yaitu ukhuwah Islamiyah 

7. MP menugaskan mahasiswa memberikan sesuatu dalam bentuk barang (bukan 

makanan) yang dia cintai untuk dipertukarkan di pertemuan selanjutnya. 

Dibungkus koran. 

8. Do‟a penutup 
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Tatapangarsa, Humaidi. 1980. Akhlaq Yang Mulia. Surabaya: Bina Ilmu.  
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Sub Acara: Akhlaq 

 



Petunjuk Praktikum PPK 
 

 |32 

c. Lembar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A.timbul dari motivasi diri sendiri, selalu muncul dan otomatis 

B.timbul dari motivasi diri sendiri, sudah sering munculnya dengan ada atau 

tidaknya lingkungan yang mendukung 

C.muncul ketika ada lingkungan yang mendukung dan sesekali muncul di saat 

tidak ada lingkungan yang mendukung 

D.muncul setelah ada lingkungan yang mendukung.  

E.belum pernah 

MATINUL KHULUQ (Akhlaq yang kokoh) A B C D E 

1 Tidak takabbur           

2 Tidak Imma'ah (asal ikut, tidak punya prinsip)           

3 Tidak dusta           

4 Tidak mencaci maki           

5 Tidak mengadu domba           

6 Tidak Ghibah           

7 Tidak menjadikan orang buruk sebagai teman / sahabat           

8 Memenuhi janji           

9 Birrul Walidain           

10 Memiliki ghirah (rasa cemburu) pada keluarganya           

11 Memiliki ghirah (rasa cemburu) pada agamanya           

12 Tidak memotong pembicaraan orang lain           

13 Tidak mencibir dengan isyarat apapun           

14 Tidak menghina dan meremehkan orang lain           

15 Menyayangi yang kecil           

16 Menghormati yang besar           

17 Menundukkan pandangan           

18 Menyimpan rahasia           

19 Menutupi dosa orang lain           

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

  

 

Nilai : Paraf : 
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BAB 9 

UKHUWAH ISLAMIYAH 

 

Indikator 

1. Mampu menjelaskan definisi ukhuwah islamiyah 

2. Mampu menjelaskan hak-hak dan kewajiban ukhuwah 

3. Mampu mengaplikasikan hal-hal yang menguatkan 

ukhuwah islamiyah  

Dasar Teori 

Ukhuwah Islamiyah diartikan sebagai “pesaudaraan antar sesama muslim”, dimana kata 

“islamiah” menunjuk pada pelaku. Terkadang juga diartikan sebagai “persaudaraan yang bersifat 

islami yang diajarkan oleh Islam”, dimana kata “islamiah” dipahami sebagai kata sifat. Dalam 

kajian ini ukhuwah Islamiyah diartikan “persaudaraan antar sesama muslim yang diajarkan oleh 

Islam dan bersifat Islami”. 

Tahapan dalam ukhuwah islamiyah, yaitu: 

1. Ta‟aruf 

2. Tafahum 

3. Ta‟awun 

4. Takaful 

Adapun hal-hal yang mampu menguatkan ukhuwah islamiyah, yaitu: 

1. Memberitahukan kecintaan kepada yang dicintai 

2. Memohon di do‟a kn bila berpisah 

“Tidak seorang hamba mukmin berdo‟a untuk saudaranya dari kejauhan melainkan 

malaikat berkata: “Dan bagimu juga seperti itu.” (HR. Muslim) 

3. Menunjukan kegembiraan dan senyuman ketika 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 dengan non muhrim) 

5. Sering bersilahturahim 

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 

8. Memenuhi hak ukhuwah saudaranya 

”Hak seorang muslim atas muslim ada 6, yaitu jika bertemu maka ucapkan salam 

kepadanya, jika diundang maka penuhilah, jika dinasehati maka nasehati pulalah dia, jika 

bersin maka do‟akanlah, jika sakit kunjungilah dan jika meninggal maka antarkanlah ke 

kubur,” (HR. Thabrani) 

9. Mengucapkan selamat berkenaan dengan saat- saat keberhasilan 

“Barang siapa mengucapkan selamat kepada saudaranya ketika saudaranya mendapat 

kebahagiaan niscaya Allah akan menggembirakannya pada hari kiamat.” (HR. Thabrani). 
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Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Pembukaan, tilawah, berita aktual 

2. Evaluasi harian lembar evaluasi pembinaan diri 

3. Diskusi mengenai hak dan kewajiban ukhuwah 

4. Mengaplikasikan tips praktis ukhuwah islamiyah dalam kehidupan  

5. Mahasiswa tukaran kado (barang yang dicintai) 

6. MP menyampaikan materi pertemuan selanjutnya yaitu problematika umat islam 

7. MP memberikan tugas untuk mencari contoh kasus/konflik mengenai problem 

internal umat islam (1) dan problem eksternal (1) beserta analisis akar 

permasalahan serta solusi/rekomendasi. Ditulis di lembar kerja, disertai sumber. 

8. Do‟a penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENSI: 
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Tim PPK. 2011. Buku Pedoman Peserta Program Pendaampingan Keagamaan. Yogyakarta: 

PPK. 

Yafie, Ali. 1994. Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga 

Ukhuwah. Bandung: Mizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Acara: Ukhuwah Islamiyah  
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c. Lembar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

  

 

Nilai : Paraf : 
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BAB 10 

PROBLEMATIKA UMAT ISLAM 

 

Indikator 

1. Mampu menyebutkan permasalahan umat Islam masa kini 

2. Mampu menganalisis permasalahan mulai dari akar permasalahan, dampak hingga solusi 

Dasar Teori 

Semakin banyak contoh dan fenomena-fenomena baru yang 

sangat memprihatinkan, yang semakin ke depan semakin 

berkembang di kalangan umat Islam maupun di negeri-negeri 

muslim, yang biasa kita dapati baik dalam kehidupan nyata di 

sekitar kita, lewat berita di televisi, info di internet maupun surat 

kabar. Umat Islam sibuk dengan urusannya masing-masing.  

Problematika umat saat ini dapat kita bagi menjadi dua hal 

pokok terkait dengan penyebab-penyebabnya, yaitu: 

1. Problematika Umat Internal 

Dalam tubuh umat Islam sendiri dapat kita melihat berbagai macam penyakit yang 

menggerogoti, seperti: 

 Akidah dan akhlak yang rusak 

Banyak umat Islam yang tidak mengerti tentang agamanya sendiri. Perilaku umatnya 

tidak mencerminkan perilaku islami. Islam hanya dipakai saat acara-acara tertentu seperti 

saat pernikahan atau bahkan saat pemakaman. Ketika umat Islam terus merasa minder 

dengan agamanya, justru nilai-nilai Islam banyak digunakan oleh orang-orang Barat yang 

tidak memeluk Islam karena mereka menemukan banyak manfaat dari ajaran dan nilai-

nilai Islam. 

 Perpecahan 

Saling bersitegang antar umat Islam karena hal sepele merupakan hal yang akhir-akhir ini 

sering kita temui. Tidak sedikit umat Islam yang saling benci, bahkan saling serang 

karena hal-hal yang sifatnya sepele. Bukankah kita diperintahkan untuk saling lemah 

lembut terhadap sesama? 

 Pendidikan 

Masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan inilah yang membuat 

masyarakat berada dalam zone kebodohan sehingga tidak peka terhadap isu-isu sosial 

apalagi isu-isu aktual terutama menyangkut eksistensi Islam itu sendiri dan lebih ironis di 

zaman yang semakin modern ini semakin banyak masyarakat yang minim kesadaran 

untuk mendalami ajaran Islam. 

 Kondisi ekonomi umat islam  

Masih kontrasnya antara perumahan kumuh dengan gedung-gedung menjulang yang ada 

di kota-kota besar. Anak jalanan dan kaum miskin kota yang sering jadi sasaran kamtib 

kota menjadi pemandangan yang biasa. Dan terkadang pemerintah hanya acuh dengan 

kondisi itu yang seyogyanya diharapkan mampu menesejahterhkan rakyat. Seharusnya 

tidak hanya pintar dalam memberikan janji tetapi juga pintar memberikan bukti. Dan 

kondisi ini dimanfaatkan oleh para misionaris yang semakin gencar untuk 

menyebarluaskan agamanya. 
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 Politik 

Perkembangan politik sekarang yang makin tidak sehat, makin menambah deret 

permasalahan umat. Umat Islam sekarang ini sedang terjebak dengan urusan perebutan 

politik kekuasaan. Partai politik Islam yang ada merasa partainyalah yang paling benar di 

antara yang lainnya. Memfitnah dan menjelek-jelekan partai politik tertentu hanya karena 

ada anggotanya yang beralih ke partai lain atau hanya karena ada anggotanya yang tekena 

kasus. Ini adalah salah satu pemicu perpecahan umat Islam saat ini. Umat Islam berpecah 

belah, umat mengikuti arus politik yang tidak sehat, padahal tidak diketahui yang 

menjadi pemulai dan pemicunya. 

 Organisasi yang buruk 

Sampailah umat Islam pada kondisi yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Laksana buih 

di lautan itulah pemeluk islam sekarang ini. Secara kuantitas sangat banyak akan tetapi 

secara kualitas sangat sedikit. Bahkan Rasulullah mengibaratkan bahwa suatu saat nanti 

umat Islam akan seperti hidangan yang diperebutkan. Lalu mengapa kita harus peduli, 

sementara diri kita sendiri masih banyak masalah. 

“Barang siapa yang tidak memperhatikan perkara kaum muslimin, maka dia bukan 

golongan mereka”. 

Akibat dari tidak rapihnya barisan Islam, organisasi umat Islam saat ini sangatlah lemah. 

Dan adanya hadits di atas apakah kita masih so what gitu loh terhadap urusan kaum 

muslimin? 

 

2. Problematika Umat Eksternal 

Kita menyadari atau tidak, pada saat ini umat Islam sedang mengalami pengepungan 

dari pihak-pihak yang ingin memadamkan cahaya Islam. Saat ini, umat Islam sedang 

mengalami invasi. Baik secara kultural maupun struktural. Baik secara fisik maupun 

pemikiran. Sejenak kita perhatikan kondisi umat Islam saat ini, ada yang diperangi secara 

fisik maupun secara non-fisik (dihancurkan moral dan ideologi pemeluknya), seperti 

Palestina, Irak, Rohingya, Mesir, Afghanistan,  Indonesia dan lain-lain. 

Secara terorganisir pihak-pihak yang memusuhi Islam telah memerangi kaum 

muslimin di berbagai belahan bumi. Israel dengan paham zionismenya, para misionaris 

Kristen dengan misi kristenisasinya, atau para musuh Islam lain dengan mencekoki umat 

Islam dengan pemikiran-pemikiran yang menjauhkan umat Islam dari agamanya (Ghazwul 

Fikri). Dan parahnya, terkadang umat Islam sendiri tidak memperdulikannya atau tidak peka 

terhadap gejala-gejala eksternal ini. 
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Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Pembukaan, tilawah, berita aktual 

2. Evaluasi harian lembar evaluasi pembinaan diri 

3. Brainstorming mengenai problem, akar permasalahan serta solusi 

4. Merumuskan langkah-langkah praktis dalam menyelesaikan permasalahan umat 

dalam konteks kekinian (sebagai seorang mahasiswa) 

5. MP menyampaikan pertemuan selanjutnya yaitu materi urgensi dakwah 

6. MP memberikan tugas untuk menyusun drama 3 orang (sekelompok), tema bebas 

durasi drama 10 menit, memuat konsep dakwah 

7. Do‟a penutup 

 

 

 

REFERENSI: 

Al Fikrul Gharbi Washilatuhu bil „alaamil Islami, Muhammad Al Bahi 

Al Ghazwul Fikr, Dr. Anwar Al Jundi 

Perang Urat Syaraf dan Invasi Pemikiran, Abdul Marzuq shabrur 

Ramdani, Dede. 2010. Islam Dan Problematika Kontemporer: Refleksi Mahasiswa Atas 

Berbagai Persoalan Politik Dan Ekonomi Umat. Yogyakarta: Syari‟ah Press. 

Sasono, Adi. 1998. Solusi Islam Atas Problematika Umat Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah. 

Jakarta: Gema Insani. 

Tim PPK. 2011. Buku Pedoman Peserta Program Pendaampingan Keagamaan. Yogyakarta: 

PPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Acara: Problematika Umat 
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c. Lembar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

  

 

Nilai : Paraf : 
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BAB 11 

URGENSI DAKWAH 

 

Indikator 

1. Mampu menjelaskan definisi dakwah 

2. Mampu menjelaskan urgensi dakwah islam 

3. Mahasiswa mampu meneladani cara Rasulullah berdakwah  

Dasar Teori 

Dakwah adalah aktivitas menyeru manusia ke jalan Allah. 

Dakwah juga merupakan ajakan kepada seluruh manusia agar 

menyembah Allah dengan hujjah yang nyata dan cara hikmah dan 

pengajaran yang baik sampai mereka mengingkari thoghut 

(sesembahan) selain Allah dan beriman kepada Allah sehingga keluar 

dari kegelapan jahiliyah menuj cahaya Islam. 

Dalam dakwah terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu: 

a. Objek dakwah, adalah manusia. 

b. Tujuan dakwah, adalah mengabdi dan menyembah Allah. 

c. Metode dakwah, adalah hikmah dan mau‟idhah hasanah. 

d. Target dakwah, adalah hijrah dari jahiliyah kepada Islam, dari keburukan kepada kebaikan, 

dari kesia-siaan kepada kebermaknaan.  

Urgensi Dakwah ada beberapa, yaitu: 

1. Menjaga stabilitas sistem kebaikan di dalam masyarakat 

Dakwah adalah upaya preventif untuk menghindarkan masyarakat dari berbagai bahaya, 

kerusakan dan kehancuran peradaban. 

“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang 

zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” (Qs. Al 

Anfal:25) 

2. Syarat untuk meraih kesuksesan, kemenangan dan kejayaann 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang 

yang beruntung.” (Qs. Ali Imran:104) 

3. Amal yang terbaik 

Dakwah memelihara amal Islam di dalam pribadi dan masyarakat. Membangun potensi dan 

memelihara amal shaleh adalah amal dkawah sehingga dakwah merupakan aktivitas dan 

amal yang mempunyai peranan penting di dalam menegakan Islam. 

4. Hadirnya kehidupan rabbaniyah 

Dakwah akan senantiasa menjadikan kehidupannya merujuk kepada Rabb (Allah) sehingga 

mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. 

5. Ridha dan Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang berdakwah 

Kerelaan semua perbuatan da‟i (orang yang berdakwah) adalah suatu ikhtiar yang dapat 

membantu perjalanan dakwah itu sendiri. Allah senantiasa membantu dan menolong dakwah 

kita. 
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Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Pembukaan, tilawah, berita aktual 

2. Evaluasi harian lembar evaluasi pembinaan diri 

3. Pentas drama 

4. MP menjelaskan urgensi dakwah dan cara rasulullah berdakwah 

5. Merumuskan bersama bagaimana mahasiswa berdakwah sesuai dengan adab 

Rasulullah berdakwah (melalui tulisan, membenahi diri sendiri, mulai dari yang 

kecil, dll) 

6. MP menyampaiakn materi terakhir pendampingan yaitu shiroh sahabat 

7. MP menugaskan tiap peserta meresume satu kisah shahabat dalam cardpaper 

beserta amalan istimewa yang beliau amalkan yang menjadi wasilah masuk syurga 

8. Do‟a penutup 

 

 

 

 

REFERENSI: 

Amahzun, Muhammad. 2004. Manhaj Dakwah Rasulullah. Jakarta: Qisthi Press. 

Andul Aziz, Jum‟ah Amin. 2000. Fiqih Dakwah: Prinsip dan Kaidah Asasi Dakwah Islam. 

Surakarta: Era Intermedia. 

Arnold, Thomas W. 1979. Sejarah Dakwah Islam. Jakarta: Wijaya. 

Az Zaid, Zaid Abdul Karim. 1993. Dakwah Bil Hikmah. Jakarta: Pustaka al Kautsar. 

Fiqh Da‟wah, Jum‟ah Amin Abdul Aziz 

Prinsi-prinsip Dakwah (Ushuulud Dakwah), Dr. Abdul Karim Az Zaidan 

Tim PPK. 2011. Buku Pedoman Peserta Program Pendaampingan Keagamaan. Yogyakarta: 

PPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Acara: Berdakwah 
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c. Lembar Kerja 

Lembar evaluasi diri 

No Sikap Diri Y T R 

1 Saya memahami betul makna dakwah yang sesungguhnya    

2 Saya tidak merasakan bahwa dakwah itu sebuar keharusan    

3 Menurut saya dakwah hanya pantas dilakukan oleh rasul, ulama, kyai    

4 Bagi saya dakwah sudah tidak diperlukan lagi saat ini, sebab masyarakat 

sekarang mayoritas Islam, tidak seperti dulu 

   

5 Saya tertarik untuk ikut dalam barisan dakwah    

6 Saya yakin bahwa Allah akan menolong orang yang menolong agamanya    

Y: Ya  T: Tidak  R: Ragu-ragu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

Nilai : Paraf : 
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BAB 12 

SHIRAH SAHABAT 

 

Indikator 

1. Mampu menceritakan kisah 10 shahabat Rasulullah 

yang dijamin masuk syurga 

2. Mengetahui amalan-amalan istimewa yang menjadi wasilah mereka masuk syurga 

Dasar Teori 

 “ Wahai Aisyah, inginkah engkau mendengar kabar gembira?” Aisyah menjawab, “tentu, ya 

Rasulullah”. Lalu baginda Nabi SAW bersabda: “ ada sepuluh orang yang mendapat kabar 

gembira masuk surga, yaitu: 

1. Ayahmu masuk surga dan kawannya Ibrahim 

2. Umar masuk surga dan kawannya Nuh 

3. Utsman masuk surga dan kawannya aku 

4. Ali masuk surga dan kawannya Yahya bin Zakariya 

5. Thalhah masuk surga dan kawannya Daud 

6. Azzubair masuk surga dan kawannya Ismail 

7. Sa‟ad ni abi Waqash masuk surga dan kawannya Sulaiman 

8. Said bin Zaid masuk surga dan kawannya Musa bin Imran 

9. Abdurrahman bin Auf masuk surga dan kawannya Isa bin Maryam 

10. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah masuk surga dan kawannya Idris „Allaihissalam” 

 

Acara Praktikum 

 
a. Alat dan Bahan : Buku panduan praktikum PPK 

b. Langkah  : 

1. Pembukaan, tilawah, berita aktual 

2. Evaluasi harian lembar evaluasi pembinaan diri 

3. Membahas shiroh (tugas) mahasiswa 

4. Menganalisis amalan-amalan istimewa yang dilakukan para sahabat sehingga bisa 

menjadi wasilah masuk syurga dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

5. Perpisahan 

6. Do‟a penutup 

 

REFERENSI: 

Al Kandahlawy, Syaikh Muhammad. 1998. Sirah Shahabat Keteladanan Orang-orang di Sekitar 

Nabi. Jakarta: Pustaka Kautsar. 

Khalid, Khalid Muhammad. 1995. Karakteristik Perihidup 60 Shahabat Rasulullah. Bandung: 

CV. Diponegoro 

Tim PPK. 2011. Buku Pedoman Peserta Program Pendaampingan Keagamaan. Yogyakarta: 

PPK. 

Sub Acara: 10 Sahabat yang Dijamin Masuk Surga 
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c. Lembar Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pengesahan Lembar Kerja  
Catatan 

Tanggal : MP  : 

  

 

Nilai : Paraf : 
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Catatan Pribadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

Dengan ini menyatakan bahwa, saya: 

Nama  : 

Prodi  : 

NIM  : 

Kelompok : 

Telah mengikuti agenda Praktikum Program Pendampingan Keagamaan (PPK) sampai selesei. 

Pert. Nilai  Pert. Nilai 

1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  

UTS  UAS  

Acc: 

 

  Acc:  

 

        Yogyakarta,   2013 

         Mahasiswa Pendamping 

 

 

 

         (   ) 

*WAJIB DIBAWA setiap ujian PPK.              


