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Kata Pengantar 

 

Program Pendamping Keagamaan merupakan program unggulan Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Sunan Kalijaga (sejak tahun 2005) yang khusus ditujukan untuk mahasiswa 

baru dalam bentuk mata kuliah wajib di semester pertama dan kedua. Materi di semester 

pertama yaitu terkait materi-materi dasar keislaman sedangkan materi di semester dua yaitu 

Tahsinul Qur’an.  

Materi tahsin di semester dua ini diselenggarakan atas kerjasama PPK Saintek dengan 

UMMI Foundation (lembaga tahsin). Metode tahsin yang dipakai yaitu metode UMMI. 

Terkait pelaksanaan teknis pendampingan, MP diwajibkan mengikuti pelatihan tahsin 

sebelum pendampingan. Sehingga harapannya, pada saat penyampaian materi bisa berjalan 

optimal dan profesional. 

 

Dari Utsman r.a, dari Rasulullah saw bersabda:
1
 

”Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya”. 

(HR. al-Bukhari dan al-Tirmizi) 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 Hadis Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari (hadis no. 4639); dan diriwayatkan pula oleh al-Tirmizi (hadis no. 

2832) 
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UMMI FOUNDATION 

A. Latar Belakang : 

 Kebutuhan sekolah-sekolah islam terhadap pembelajaran Al Qur’an dirasa 

semakin lama semakin besar 

 Pembelajaran membaca Al Qur’an yang baik sangat  membutuhkan sebuah 

sistem yang mampu menjamin mutu bahwa setiap anak usia lulus SD / MI harus 

bisa membaca Al Qur’an secara tartil 

 Banyaknya sekolah atau TPQ yang  yang membutuhkan solusi bagi kelangsungan 

pembelajaran Al Qur’an bagi siswa-siswinya 

 Seperti halnya program pembelajaran yang lainnya bahwa dalam pembelajaran 

Al Qur’an juga membutuhkan pengembangan, baik dari segi konten, konteks 

maupun support system-nya 

 

B.  Visi  : Menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi qur’ani 

 

C. Misi : 

1. Mewujudkan lembaga profesional dalam pengajaran Al Qur’an yang  yang 

berbasis sosial dan dakwah 

2. Membangun sistem manajemen  pengajaran Al Qur’an yang berbasis pada 

mutu 

3. Mewujudkan pusat pengembangan pembelajaran Al Qur’an  

 

D. Motto : 

 Mudah 

 Menyenangkan  

 Menyentuh Hati 

 

E. Konsep Dasar Ummi : 

 Ummi bermakna ibuku 

 Menghormati dan mengingat jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa pada kita 

 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bahasa Ibu 
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F. Bahasa Ibu : 

 Orang yang paling sukses mengajarkan bahasa di dunia ini adalah ibu kita. 

Semua anak pada usia 5 tahun bisa berbicara bahasa ibunya. Siapa yang 

mengajari mereka berbicara. 

 Pada dasarnya pendekatan bahasa ibu ada 3 unsur : 

1. Direct Methode (langsung tidak banyak penjelasan) 

2. Repeatition ( diulang-ulang) 

3. Kasih sayang yang tulus (Siapa yang bisa menyangsikan kasih sayang ibu) 

 

G. Kekuatan Ummi : 

Ummi tidak hanya mengandalkan  kekuatan  buku yang di pegang anak 

tapi lebih pada 3 kekuatan utama : 

1. Metoda 

2. Mutu Guru 

Semua guru melalui proses tes/ tashih dan sertifikasi yang ketat.  

Kualifikasi guru yang di harapkan adalah : 

a) Tartil baca Al Qur’an 

b) Mengusai Ghoroibul Qur’an dan Tajwid Dasar  

c) Terbiasa baca Al Qur’an setiap hari 

d) Menguasai metodologi UMMI 

e) Berjiwa da’i dan Murobbi 

f) Disiplin waktu 

g) Komitmen pada mutu 

3. Sistem Berbasis mutu 

Ada 9 Pilar Bangunan Sistem Mutu 

a) Goodwill manajemen  

b) Sertifikasi guru 

c) Tahapan baik dan benar 

d) Target jelas dan terukur 

e) Mastery learning yang konsisten 

f) Waktu memadai 

g) Quality Control yang  Intensif 
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h) Rasio guru dan siswa yang proporsional 

i) Progress report setiap siswa 

 

H. Metodologi dalam pembelajaran Al Qur’an Metode Ummi: 

1. Privat / individual 

2. Klasikal individual 

3. Klasikal baca simak 

4. Klasikal baca simak murni 

 

I. Tahapan-tahapan dalam pembelajaran Al Qur’an metode Ummi : 

1. Pembukaan  

2. Apersepsi 

3. Penanaman Konsep 

4. Pemahaman/ latihan 

5. Ketrampilan 

6. Evaluasi  

7. Penutup 

 

J. Kontrak Belajar 

UAS : 50%  

UTS : 15%  

Hafalan : 10% 

Suplemen : 10% 

Sikap : 5% 

Kehadiran : 10% 

Pendampingan PPK 

a. Pembukaan (salam, do’a pembuka, tanya 

kabar) (5’) 

b. Hafalan sesuai target (15’) 

c. Tahsin klasikal (10’) 

d. Tahsin baca simak (35’) 

e. Berita aktual dan Tausiyah (20’) 

f. Penutup (5’) 
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KURIKULUM TAHSINUL QUR’AN PPK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2013/2014 

Pertemuan 

ke- 

Timeline 
Program Halaman Alokasi Waktu 

Materi 

Tausiyah 

Materi Hafalan Sumber Belajar 
Keterangan 

1 08 Feb 14 Placement 
Test 

- Menyesuaikan 
panitia 

- - Buku Tahsin UMMI 
untuk Remaja dan 
Dewasa (Jilid 1-3) 

Tes penempatan 
jilid 

2 15 Feb 14 Studium 
General 

- Menyesuaikan 
panitia 

- -  Pengenalan 
metode tahsin 

UMMI 

3 22 Feb 14 Jilid 1 1-16 90 Menit Syukur  PR diulang bersama 
teman di luar jam 
dibuktikan dengan 
tandatangan teman 
yang nyimak: An-
Naas – Ad-Dhuha 

 PR Hafalan 
pertemuan 
selanjutnya Al-Lail 
dan As-Syam 

Buku UMMI untuk 
Remaja dan Dewasa 

(Jilid 1-3) 

Buku disediakan 
fakultas 

4 01 Mar 
14 

Jilid 1 17-33 90 Menit Dzikir dan 
Keutamaannya 

 Mengulang hafalan 
bersama surat: Al-
Lail dan As-Syam 

 PR hafalan surat Al-
Balad 

Buku UMMI untuk 
Remaja dan Dewasa 

(Jilid 1-3) 

Buku disediakan 
fakultas 

5 08 Mar 
14 

Jilid 1 34-40 90 Menit Menjaga 
Rahasia dan 

Menutupi Aib 
Sesama Muslim 

 Mengulang hafalan 
bersama surat Al-
Balad 

Buku UMMI untuk 
Remaja dan Dewasa 

(Jilid 1-3) 

Buku disediakan 
fakultas 

Jilid 2 1-10 
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 PR hafalan surat Al-
Fajr 

6 15 Mar 
14 

Jilid 2 11-27 90 Menit Menjauhi Dosa 
Besar 

 Mengulang  hafalan 
bersama surat Al-
Fajr 

 PR hafalan surat Al-
Ghosiyah 

Buku UMMI untuk 
Remaja dan Dewasa 

(Jilid 1-3) 

Buku disediakan 
fakultas 

7 22 Mar 
14 

Jilid 2 28-40 90 Menit Al-Qur’an 
mendahului ilmu 

pengetahuan 

 Mengulang  hafalan 
bersama surat Al-
Ghosiyah 

 PR hafalan surat Al-
A’la, At-Thoriq, dan 
Al-Buruj 

 

Buku UMMI untuk 
Remaja dan Dewasa 

(Jilid 1-3) 

Buku disediakan 
fakultas Jilid 3 1-4 

UTS 29 Mar 
14 

ESQ*  Menyesuaikan 
panitia 

    

8 12 Apr 
14 

Jilid 3 5-16 90 Menit Birrul walidain 
dan silaturahim 

 Mengulang hafalan 
surat Al-A’la, At-

Thoriq, dan Al-Buruj 
 PR menhgafal surat 

Al-Insyiqoq 

Buku UMMI untuk 
Remaja dan Dewasa 

(Jilid 1-3) 

Buku disediakan 
fakultas 

9 19 Apr 
14 

Jilid 3 17-28 90 Menit Tawadhu  Mengulang hafalan 
surat Al-Insyiqoq 

 PR hafalan surat Al-
Mutaffifin 

Buku UMMI untuk 
Remaja dan Dewasa 

(Jilid 1-3) 

Buku disediakan 
fakultas 

10 26 Apr 
14 

Jilid 3 29-40 90 Menit Bahaya Lidah  Mengulang hafalan 
surat Al-Mutaffifin 

 PR hafalan surat Al-
Infitor dan At-Takwir 

Buku UMMI untuk 
Remaja dan Dewasa 

(Jilid 1-3) 

Buku disediakan 
fakultas 

11 03 Mei Al-Qur’an Juz 27 90 Menit Berdoa pada  Mengulang hafalan Buku UMMI untuk Buku disediakan 
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14 Waktu Utama surat Al-Infitor dan 
At-Takwir 

 PR hafalan surat 
‘Abasa 

Remaja dan Dewasa 

(Jilid 1-3) 

fakultas 

12 10 Mei 
14 

Tajwid**  90 Menit Taubat  Mengulang hafalan 
surat ‘Abasa 

 PR hafalan surat An-
Naziat 

Buku UMMI Tajwid 
Dasar 

Peserta 
dianjurkan 
membeli sendiri 

13 17 Mei 

14 

Gharib***  90 Menit Shadaqoh  Mengulang hafalan 
surat An-Naziat 

 PR hafalan surat An-
Naba 

Buku UMMI 

Ghoroibul Qur’an 

Peserta 

dianjurkan 
membeli sendiri 

14 24 Mei 
14 

Refleksi*  90 Menit Asy-Sajaah 
(Keberanian) 

 Mengulang hafalan 
surat An-Naba 

  

UAS 
13 
Juni**** 

Tes BAQ  Menyesuaikan 
panitia UAS 

    

 

Keterangan:  

(1) Timeline sewaktu-waktu bisa berubah, jika ada perubahan akan segera diinformasikan 

(2) Target materi hafalan minimal yaitu juz 30. Materi hafalan tiap pertemuan bisa disesuaikan dengan kesepakatan kelompok.  

(3) *Jadwal agenda ESQ dan Refleksi fleksibel (sesuai kepanitiaan) 

(4) ** Materi Tajwid: hukun nun sukun atau tanwin, Ghunnah, hukum mim sukun, macam-macam id-ghom, hukum Lafadz Alloh, Qolqolah, Idz-har 

Wajib, Hukum Ro’, Hukum Lam Ta’rif (Al), Macam mad (Mad Thobi’i dan Mad Far’i) 

(5) *** Materi Ghorib: Pengenalan bacaan-bacaan ghorib/musykilat dalam Al-Qur’an dan pengenalan bacaan hati-hati ketika membaca dalam Al-

Qur’an 

(6) **** Jadwal UAS sesuai dengan jadwal Fakultas
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DAFTAR HADIR PENGAJARAN AL-QUR’AN METODE UMMI 

PROGRAM PENDAMPINGAN KEAGAMAAN 

FAKULTAS SAINTEK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2013/2014 

 

 

 

No NIM Prodi Nama Peserta PPK 1 2 3 4 5 6 7 UTS 8 9 10 11 12 13 14 UAS 
Suplem

en 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

                     

                     

                     

                     

Nama MP  :  _________________ 

Kelompok :  _________________ 

 

Program/Jilid :  _________________ 

Ruang  :  _________________ 
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JURNAL HARIAN PENGAJARAN AL-QUR’AN METODE UMMI 

PROGRAM PENDAMPINGAN KEAGAMAAN 

FAKULTAS SAINTEK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2013/2014 

 

Nama MP :    Kelompok/ruang : 

Pert Tgl 
UMMI/Al-Qur’an Ghorib Tajwid Hafalan Materi 

Lain 
Paraf 

Jilid/Surat Hal/Ayat Juz Hlmn Materi Hlmn Materi Surat Ayat 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             
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KARTU PRESTASI PESERTA TAHSIN METODE UMMI 

PROGRAM PENDAMPINGAN KEAGAMAAN 

FAKULTAS SAINTEK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2013/2014 

Pertemuan 3 

 

 

 

No 

Psrt 

UMMI/Al-Qur’an Ghorib Tajwid Hafalan Materi 

Lain 
Catatan Paraf 

Jilid/Surat Hal/Ayat Juz Hlmn Materi Hlmn Materi Surat Ayat 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

             

             

             

             

Pengesahan Lembar Pendampingan 

Tanggal : 
Paraf Kurikulum  : 
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KARTU PRESTASI PESERTA TAHSIN METODE UMMI 

PROGRAM PENDAMPINGAN KEAGAMAAN 

FAKULTAS SAINTEK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2013/2014 

Pertemuan 13 

 

 

 

No 

Psrt 

UMMI/Al-Qur’an Ghorib Tajwid Hafalan Materi 

Lain 
Catatan Paraf 

Jilid/Surat Hal/Ayat Juz Hlmn Materi Hlmn Materi Surat Ayat 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             
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Tanggal : 
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KARTU PRESTASI PESERTA TAHSIN METODE UMMI 

PROGRAM PENDAMPINGAN KEAGAMAAN 

FAKULTAS SAINTEK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2013/2014 

Pertemuan 14 

 

 

 

No 

Psrt 

UMMI/Al-Qur’an Ghorib Tajwid Hafalan Materi 

Lain 
Catatan Paraf 

Jilid/Surat Hal/Ayat Juz Hlmn Materi Hlmn Materi Surat Ayat 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             
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Lembar Evaluasi Ibadah Harian MP PPK 

Bulan: Februari 

*: Target kesepakatan kelompok 

**ZIS : Zakat, Infaq, Shodaqoh 

*** khusus putri 

No Kegiatan 
Target 

minimal* 

Hari ke- 
keterangan 

1 2 3 4 5 6 7                         

1. Sholat berjama’ah                                  

2 Tilawah  AQ                                   

3 Shalat  Lail                                  

4 Shalat Dhuha                                  

5 Puasa Sunah                                  

6 Dzikir pagi/sore                                  

7 Hafalan                                  

8 ZIS**                                  

9 Baca buku Islami                                  

10 Silaturahim                                  

11 Kajian                                  

12 Olahraga                                  

13 Hari suci**                                  

                                   

Pengesahan Lembar Evaluasi 

Tanggal: 
Paraf Kurikulum  : 
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Lembar Evaluasi Ibadah Harian MP PPK 

Bulan: Maret  

 *: Target kesepakatan kelompok 

**ZIS : Zakat, Infaq, Shodaqoh 

*** khusus putri 

No Kegiatan 
Target 

minimal* 

Hari ke- 
keterangan 

1 2 3 4 5 6 7                         

1. Sholat berjama’ah                                  

2 Tilawah  AQ                                   

3 Shalat  Lail                                  

4 Shalat Dhuha                                  

5 Puasa Sunah                                  

6 Dzikir pagi/sore                                  

7 Hafalan                                  

8 ZIS**                                  

9 Baca buku Islami                                  

10 Silaturahim                                  

11 Kajian                                  

12 Olahraga                                  

13 Hari suci**                                  

                                   

Pengesahan Lembar Evaluasi  

Tanggal : 
Paraf Kurikulum  : 
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Lembar Evaluasi Ibadah Harian MP PPK 

Bulan: April 

*: Target kesepakatan kelompok 

**ZIS : Zakat, Infaq, Shodaqoh 

*** khusus putrid  

Pengesahan Lembar Evaluasi  

Tanggal: 
Paraf Kurikulum  : 

No Kegiatan 
Target 

minimal* 

Hari ke- 
keterangan 

1 2 3 4 5 6 7                         

1. Sholat berjama’ah                                  

2 Tilawah  AQ                                   

3 Shalat  Lail                                  

4 Shalat Dhuha                                  

5 Puasa Sunah                                  

6 Dzikir pagi/sore                                  

7 Hafalan                                  

8 ZIS**                                  

9 Baca buku Islami                                  

10 Silaturahim                                  

11 Kajian                                  

12 Olahraga                                  

13 Hari suci**                                  
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Lembar Evaluasi Ibadah Harian MP PPK 

Bulan: Mei 

*: Target kesepakatan kelompok 

**ZIS : Zakat, Infaq, Shodaqoh 

*** khusus putri 

Pengesahan Lembar Evaluasi  

Tanggal : 
Paraf Kurikulum  : 

No Kegiatan 
Target 

minimal* 

Hari ke- 
keterangan 

1 2 3 4 5 6 7                         

1. Sholat berjama’ah                                  

2 Tilawah  AQ                                   

3 Shalat  Lail                                  

4 Shalat Dhuha                                  

5 Puasa Sunah                                  

6 Dzikir pagi/sore                                  

7 Hafalan                                  

8 ZIS**                                  

9 Baca buku Islami                                  

10 Silaturahim                                  

11 Kajian                                  

12 Olahraga                                  

13 Hari suci**                                  
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Syukur Terhadap Nikmat Allah 
Banyak nikmat yang harus kita syukuri yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sebagai hamba-Nya, nikmat sebagai manusia, 

bukan hanya dalam konteks kita sebagai pribadi (individu) namun juga dalam konteks kita sebagai bagian dari umat.  
Kenapa kita harus repot-repot bersyukur?  

Konteks secara umum ini penting untuk kita sadari karena nikmat yangg telah Allah limpahkan kepada kita nantinya akan dimintakan 
pertanggungjawabannya di yaumil hisab (hari pembalasan), baik dalam konteks pertanggungjawaban pribadi maupun pertanggungjawaban 

sosial.  
Allah Swt menjelaskan di dalam salah satu ayat yaitu Qs. Ibrahim: 34, 

 
“Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat  

Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). “ 
Contoh kecil dari nikmat Allah? 

adalah nikmat kesehatan. Bagaimana menderitanya seseorang jika dia tidak bisa merasakan sedapnya makanan karena sariawan? 
Bahkan ketika berbicara akan merasakan betapa sakitnya sariwan. Sariawan adalah salah satu nikmat dari Allah yang kebanyakan manusia 

tidak suka ketika kita mengalaminya, namun ternyata dari nikmat tersebut pun dapat diambil manfaat yang mampu membaikkan hidup 
kita. Manusia yang mampu dan pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya dimasukan manusia yang syakiran. Sebaliknya, 

manusia akan digolongkan manusia yang kafuran (tidak pandai bersyukur). Bukti manusia syakiran yakni ia akan ikhlas dan melafadzkan 

hamdalah atas nikmat yang diterimanya sedangkan manusia kafuran tidak. 
Ingin masuk Surga Allah? 

Bersegeralah dalam beramal shalih (baik), salah satunya dengan pandai bersykur terhadap nikmat-nikmat Allah. Karena setiap 
amal shalih baik yang kita lakukan dalam hal ini „pandai bersyukur‟, akan menggiring kita masuk kepada golongan orang-orang yang 

syakiran dan akan disempurnakan nikmatnya dengan mendapat balasan Jannatul na‟im (surga yang penuh nikmat).  

 
Nahh.. sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang kita miliki? 

 

 Materi Tausiyah 1 
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Dzikir dan Keutamaanya 
1. Makna Dzikir 

Firman Allah  

Hai orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah dengan dzikir yang sebanyak-
banyaknya. Bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.  (Qs. Al Ahzab: 41) 

Berdzikir adalah mengingat Allah SWT dengan banyak menyebut namanya baik secara lisan maupun dalam 
hati. Berdzikir juga bermakna mengingat Allah SWT dalam berbagai keadaan, selalu merasa dilihat dan diawasi 

Allah sehingga tidak berani melakukan hal yang dilarang Allah SWT.  
Rumah orang yang melakukan dzikir kepada Allah akan bercahaya bak bintang. Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah 

bahwa Allah SWT akan menerangi rumah orang yang berdzikir hingga rumah itu terlihat oleh penduduk langit. Sesungguhnya penghuni 
langit melihat rumah-rumah ahli dzikir seperti bintang bagi penduduk bumi.  
2. Esensi dzikir 

Dalam dzikir hanya Allah SWT yang menjadi objek dan tertanam kuat dalam hati. 
3.  Adab-Adab Dzikir 

Adapun adab-adab dalm berdzikir kepada Allah yakni melakukannya dengan khusuk dan khidmat, tidak tergesa-gesa, memulai 
dengan tahmid, tasbih kemudian shalawat, dst. 

4. Keutamaan Dzikir 
 Ibadah yang paing baik, suci, dan paling tinggi derajatnya 

 Orang yang berdzikir hatinya selalu hidup 

 Akan mendapat naungan dan rahmat Allah SWT dan menjadi orang yang istimewa di sisi Allah 

 Allah SWT akan mengabulkan segala permohonam 

 Amalan yang dapat meneguhkan jiwa dan diri serta Allah SWT membanggakan di hadapan para malaikat 

 Allah SWT akan ingat melebihi orang yang mengingat-Nya 

 

 

 
Materi Tausiyah 2 
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Info: 

Aib merupakan 
sesuatu yang 

diasosiasikan buruk, 
tidak terpuji, dan 

negatif. 

 

Menjaga Rahasia dan Menutup Aib Sesama Muslim 
“ Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhirat maka berkatalah yang baik, atau (jika tidak), diamlah “. 
(HR. Bukhori dan Muslim)  
 
Kitmaan Al Asraar (Menyembunyikan Rahasia) 

Sesuatu yang bersifat rahasia berarti tidak diinginkan untuk terpublikasikan. Menyembunyikan rahasia merupakan poin penting 
yakni amniah  supaya tetap berhati-hati dalam menjaga rahasia. Kata amniah berasal dari amaanah. Sedangkan kata amaanah akar 

katanya adalah amuna-ya‟munu-amaanah yang berarti „kepercayaan‟, „lurus‟, „jujur‟, „setia‟, dsb. 

 
"Janganlah kalian menyakiti kaum Muslim, janganlah menjelekkan mereka, janganlah mencari-cari aurat mereka. Karena orang yang 

suka mencari-cari aurat saudara sesama Muslim, Allah akan mencari-cari auratnya. Dan, siapa yang dicari-cari auratnya oleh Allah, 
niscaya Allah akan membongkarnya walaupun ia berada di tengah tempat tinggalnya." (dari Abdullah bin 'Umar) 

 
Dalam hadis di atas, Rasulullah menegaskan bahwa menutupi aib dan menjaga rahasia termasuk keutamaan. Nabi SAW 

menganjurkan agar umatnya senantiasa saling memelihara rahasia dan menutupi aib saudaranya agar dapat hidup bermasyarakat dalam 

ketenangan, kedamaian, juah dari keresahan, kedengkian, serta balas dendam. 
Namun, kita sering melalaikan peringatan ini. Kita kerap kali bermain-main dengan aib. Kita lupa kalau suatu saat 

Allah SWT pun akan membukakan aib kita tanpa bisa ditolak. Sesungguhnya, ketika membuka aib orang lain, 
sama dengan memberitahukan aib kita sendiri. Padahal, dengan menutup aib orang lain, Allah akan menutup aib 

kita, baik di dunia maupun akhirat. Rasulullah bersabda, "Tidaklah Allah menutup aib seorang hamba di dunia, 
melainkan nanti di hari kiamat Allah juga akan menutup aibnya". 

SADARILAH! Manusia tidak bisa lari dengan menutup diri terhadap kekurangannya. Dalam hidup, kita 

terkadang terlupakan dengan aib-aib sendiri yang begitu menggunung karena begitu seringnya memikirkan aib 
orang lain. Kita juga sering lupa untuk bersyukur bahwa Allah telah menjaga aib-aib kita.  

Manusia harusnya berintrospeksi dan menghisab diri sendiri untuk memperbaikinya. Umar bin Khattab berpesan, "Hisablah dirimu 
sebelum diri kamu sendiri dihisab, dan timbanglah amal perbuatanmu sebelum perbuatanmu ditimbang." 
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Menjauhi Dosa Besar 

"Beliau bersabda, „Jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan (7 dosa besar)‟. Mereka berkata, „Apa saja, wahai Rasulullah?‟ Beliau 
bersabda, „Menyekutukan Allah, sihir, membunuh, memakan riba, makan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh keji 

wanita mu‟minat baik-baik‟" (HR Bukhari Muslim). 

Maksiyat (dosa)?  

adalah ketidaktaatan baik mengerjakan hal-hal yang dilarang maupun mengabaikan perintah. Maksiyat meliputi dosa besar (kaba‟ir). 
Kaba‟ir adalah setiap dosa yang mengakibatkan hukuman di dunia atau diancam oleh Allah dengan ancaman yang khusus di akhirat; 

mendapatkan adzab, laknat dan kemarah-Nya.  

Sikap Muslim terhadap dosa 

Sikap Muslim terhadap dosa adalah sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah ibnu Mas‟ud, "Seorang mu‟min melihat dosanya seolah-olah ia 
berada pada kaki gunung yang akan runtuh menimpanya, sedangkan orang durhaka (al-fajr) melihat dosanya sebagimana lalat hinggap 

pada hidungnya, kemudian ia menghalaunnya." 

Lima macam dosa besar di antara dosa-dosa besar yaitu: 

1. Syirik (menyekutukan Allah)  yakni menyamakan Allah dengan yang lain dalam hal-hal yang menjadi kekhususan-Nya.  (Qs. Luqman : 
13) 

2. Sihir yakni mengungkap sesuatu yang sebabnya samar dan tersembunyi sehingga seolah-seolah mengetahui yang ghaib.  

3. Durhaka Kepada Orang Tua 

4. Lari dari Medan Perang (Desersi) (Qs. Al Anfaal : 15) 

5. Persaksian Palsu 
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 Materi Tausiyah 5 Al Qur’an Lebih Dulu dari Pengetahuan? 
ا َسيِر يٌدا  ا َس ْم ٍء ا َس َّت ُنا َس َس ا ُن ِّب ا ِر َس ِّب َس ا َس ْم ِر ا َس َس َس ْم ا َس َّت ُنا  ْم َس ُّق ا َسيُن ْم ا َس َّت ا َس َس َس َّت َس يِر ْم َس َس اِرا َس ِر ا َس ْم ُن ِر ا َس َس اِر َس ا ِر ا اْم   َس ُن ِر يِر ْم

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) 
Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur‟an itu adalah 
benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (Qs. Fushilat : 53). 

Diantara kemukjizatan Al-Qur'an adalah kebenaran ayat-ayatnya yang kemudian terungkap satu per satu 

sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Mungkin dalam suatu penggalan sejarah tertentu sains tidak mampu 
mengungkap kebenaran ini. Di belakang hari baru terbukti, dan menjadi jelaslah bagi manusia bahwa apa yang diberitakan Al-Qur'an 

adalah benar.  

 
Al-Qur'an adalah Kitab Hidayah 

Allah SWT menurunkan Al-Qur‟an untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Qur‟an adalah kitab petunjuk, bukan kitab kedokteran atau 
teknik, bukan kitab astronomi atau kimia yang menghimpun berbagai informasi ilmiah ilmu-ilmu tersebut. Sekali lagi ia adalah kitab 

hidayah ilahi bagi perilaku manusia. 
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS. Al-Baqarah : 2) 

Al-Qur'an Mendahului Ilmu Pengetahuan (Sains) 

Ketika Al-Qur‟an berbicara tentang manusia, tumbuhan, atau makhluk lain, ia pasti berbicara tentang hakikatnya. Manusia baru 
mengetahuinya setelah sains dan peralatan-peralatan canggih digunakan untuk melakukan berbagai penelitian ilmiah. Itulah makna Al-

Qur‟an mendahului ilmu pengetahuan (sains) sekaligus sebagai bukti baru mukjizat Al-Qur‟an di masa kemajuan teknologi yang semakin 
menegaskan bahwa ia adalah kalamullah yang tidak sedikitpun mengandung kesalahan. 

Contoh: 

1. Proses Kejadian Manusia 
2. Informasi tentang Pusat Perasa di Kulit 

Dulu orang percaya bahwa saraf perasa terdapat di seluruh tubuh dengan kepekaan yang sama. Namun ilmu pengetahuan modern 
mengungkap kekeliruan ini, ternyata pusat kepekaan terhadap rasa sakit dan lainnya terletak pada kulit di mana jarum suntik 

hanya terasa sakit pada kulit. Al-Qur‟an menyebutkan hakikat ini sebelum penemuan para ahli. Terdapat dalam firman Allah  Qs. 
An-Nisa : 56. 
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Maksudnya: Perasaan sakit menerima azab terpusat pada kulit mereka dan apabila kulit itu telah hangus matang mereka tidak 

merasakan azab lagi. Oleh karenanya, Allah swt. Yang Maha Mengetahui ciptaan-Nya menggantinya dengan kulit yang baru agar 
mereka tetap merasakan azab. 

 
3. Sesaknya Dada 

Karena tidak percaya para pilot pun membuktikan tentang semakin sesaknya dada mereka setiap kali mereka menambah 
ketinggian di udara sampai-sampai mereka merasa tercekik karena tak mampu bernafas akibat semakin berkurangnya kadar 

oksigen. Realita ini belum diketahui sebelumnya, orang menganggap bahwa udara tersedia sampai ke planet-planet dan bintang-

bintang yang ada di langit. Sedangkan Al-Qur‟an telah mengungkap hakikat ini sejak empat belas abad lebih. Allah swt. berfirman 
Qs Al-An‟am : 125.  

Maksudnya dalam firman tersebut yaitu Barangsiapa berhak disesatkan Allah swt karena amal-amalnya yang buruk dan 
permusuhannya terhadap Islam, maka Allah swt. menjadikan dadanya sempit bila mendengar mauizhah (nasihat) yang 

mengingatkannya tentang kebenaran Islam seperti sempitnya dada orang yang naik ke langit. Hal ini tidak diketahui manusia yang 

tidak beriman sebelum mereka menggunakan pesawat terbang.  
Demikianlah, Al-Qur‟an mengandung informasi yang baru terungkap kebenarannya setelah berabad-abad lamanya seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan. Kebenaran ini sebagai bukti bahwa Al-Qur‟an semata-mata wahyu Allah SWT kepada Rasul-Nya 
Muhammad SAW. Al-Qur'an mendahului ilmu pengetahuan (sains).  
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 Materi Tausiyah 6 Dashyatnya 

 
 “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, 
hanya kepada-Kulah kembalimu.” Qs. Luqman:14 

Bukti nyata yang telah Allah sampaikan kepada kita dalam kitab suci yang menjadi panutan seluruh umat manusia. Perintah untuk 

berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Akankah kita sebagai anak yang diberi berbagai macam kelebihan, masih ada keinginan untuk 
berbuat dzolim terhadap ibu bapak kita? Nau‟dzubillah.. jika seorang anak sampai tega mencampakan kedua orang tuanya. Laknat Allah 

baginya. 
Orangtua kita harus hormat dan patuh. Berbakti kepadanya adalah wajib, dan berbakti kepada ibu didahulukan. Dalam 

berinteraksi dengan orang lain harus mengedepankan sikap tawaddu‟ dan berkata yang baik-baik. Jika kita mencintai sesama muslim 

dengan baik, maka Allah akan mencintai kita.  
Kenapa  sih yang harus diutamakan ketika ber-Birrul Walidain (berbakti kepada kedua orangtua) itu ibu? 

Muttafaqun ‟Alaih: “Wahai Rasullullah siapa yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Rasullullah menjawab: „Ibumu!‟, Orang itu 
bertanya lagi: „Lalu siapa?‟, „Ibumu!‟ jawab beliau: „Lalu siapa lagi?‟ Beliau menjawab: „Ibumu!‟. „Lalu siapa?‟ Beliau menjawab: „Bapakmu!‟. 

Didahulukan ibu karena banyak pengorbanan, pengabdian, menyusui, mendidik dan tugas lainnya. Setelah ibu, baru bapak, setelahnya 
adalah saudara dekat. 

Kisah shahabat bersama ibunya: 

Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang terkenal sangat berbakti kepada ibunya, sampai-sampai ada orang yang berkata 
kepadanya, “Engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu, akan tetapi kami tidak pernah melihatmu makan bersama ibumu.” 

Beliau menjawab, “Aku takut kalau-kalau tanganku mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibuku. Sehingga aku berarti 
mendurhakainya.” (Diambil dari kitab Uyunul Akhyar, karya Ibnu Qutaibah). 

Apa yang bisa kita lakukan terhadap ibu bapak? 

1. Berkata dengan lemah lembut 
2. Berkata halus dan mulia kepada ibu ayah 

3. Berbuat baiklah kepada ibumu terlebih dahulu daripada ayah. 
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Materi Tausiyah 7 TAWADHU’ 

Apa pengertian tawadhu’ itu ? 

Di dalam referensi keagamaan, Al-Fudhail ditanya orang tentang arti Tawadhu‟i : ”Anda tunduk kepada 
kebenaran, meskipun kebenaran itu disampaikan anak kecil atau yang tidak pandai.” Orang yang tawadhu‟ adalah 

orang besar/terhormat yang mampu menempatkan diri  di hadapan orang yang lebih rendah kedudukan atau 

status ekonominya, sehingga tidak ada jurang pemisah di antara keduanya. Kebalikan dari tawadhu‟ adalah 
takabbur yang didefinisikan ulama, ”menolak kebenaran (al-haq) dan memandang rendah orang lain.” Jadi, orang 

yang sombong adalah orang yang memandang orang lain lebih buruk/ rendah daripada dirinya.  
 

Keutamaan sikap Tawadhu’ ? 

Abu Nu‟aim berkata: “ Barangsiapa yang rendah hati karena Allah, maka Dia akan mengangkat derajatnya, padahal  dia sendiri merasa 
diri kecil/lemah, tetapi terhormat di mata manusia. Sebaliknya, orang yang sombong, maka Allah akan merendahkannya, padahal dirinya 
merasa besar, sedangkan orang-orang memandangnya(orang yang takabur) rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan.” 
 

Kenapa kita harus bertawadhu’? 

Pertama, kalau kita sombong dengan harta dan jasa orang tua kita, seorang arif bijaksana menelanjangi diri kita, dengan ungkapan 

sebagai berikut: “..Jika keutamaan dan keindahan itu bukan bagian dari dirimu, maka anda terlepas dari keindahan/kekegagahan itu..”. 

Maksudnya, boleh jadi orang menghargai dan menghormati kita, bukan lantaran hormat atas keindahan diri/kepribadian kita, melainkan 
karena benda-benda yang ada di sekeliling kita.  

Kedua, kalau kita sombong dengan ilmu, maka di atas orang yang berilmu itu ada Dzat yang Maha Berilmu, yaitu Allah. Sebagaimana 
firman-Nya dalam QS Yusuf,10: 79. yang artinya: ”dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui”. 

Ketiga, kalau kita sombong dengan kekuasaan, maka kekuasaan itu ada ujung dan akhirnya, paling lambat kalau kita sudah mati. Allah 
melukiskan bagaimana penyesalan orang yang sombong dengan harta dan kekuasaannya, yang karena itu tidak mau sujud kepada Allah dan 

bersikap sombong kepada manusia. 
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 Materi Tausiyah 8  

 

Bahaya lisan ada pada kesalahan dalam berbicara, berdusta, menggunjing (ghibah), adu domba (namimah), bermuka dua (nifaq), 

berkata-kata kotor, berdebat yang tidak ada gunanya, memuji diri sendiri, membicarakan kebatilan, menyebarkan permusuhan, menyakiti 
orang lain, menodai kehormatan orang lain, dan sebagainya. Perlu suatu komitmen bersikap diam yang memungkinkan seseorang untuk 

menghimpun tekad, mengedepankan sikap tenang, fokus untuk berfikir, berdzikir, beribadah dan selamat dari bahaya lidah, baik di dunia 
maupun di akhirat. Hendaknya seorang mukmin berhati-hati dari berbagai bahaya lidah tersebut, sebab kelak ia akan dihisab (diadili) dan 

mendapat balasan.  

Allah Ta‟ala berfirman, “Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap 
(mencatat).” (QS. Qaaf: 18). 

Dan firman Allah Ta‟ala,  “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati 
nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”  (QS.Al-Israa`: 36) 

Keutamaan menjaga lidah 

Nabi Muhammad SAW bersabda : “ Barang siapa yang diam, pasti dia selamat “ (HR. At Tirmidzi) 

Al Imam Al Ghazali dalam Ihya‟ Ulumiddin berkata : “ Ketahuilah bahwa lidah bahayanya sangat besar, sedikit orang yang selamat 
darinya, kecuali dengan banyak diam “. 

Keutamaan diam 

Rasulullah saw bersabda : “ Maukah kalian aku beritahukan tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi badan? Diam dan 
akhlak yang baik “ (HR. Ibnu Abi Dunya). 
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 Materi Tausiyah 9  

Berdo’a pada Waktu Utama 
1. Apa hakikat do’a? 

Doa dari bahasa Arab da‟a,yad‟u,du‟aan artinya permohonan atau permintaan.Permohonan 

atu permintaan dari seorang hamba kepada Tuhan dengan menggunakan lafal yang dikehendaki 

dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan.Jadi doa ialah suatu bentuk ibadah dengan 
melahirkan kerendahan hati di hadapan Allah Yang Maha Tinggi dan Mulia serta memohon 

bantuan dan pertolongan-Nya.Allah memerintahkan manusia agar selalu berdo‟a dan merendahkan 
diri pada-Nya serta menjanjikan akan mengabulkan do‟a dan mewujudkan apa yang diminta itu.  

1. Adab dan Tata Tertib Berdo'a  

Berdo‟a itu mempunyai adab dan tata tertib yang harus diperhatikan oleh orang yang akan melaksanakannya, sebagai berikut: 
 Menghadap kiblat 

Rasulullah SAW berdo‟a dan memohon kepada Allah supaya turun hujan sambil mengadap ke kiblat. 

 Memperhatikan saat-saat yang tepat dan utama. Seperti pada hari Arafah, bulan Ramadhan, hari Jum‟at, sepertiga terakhir di 

malam hari, waktu sahur, ketika sedang sujud, ketika turun hujan, antara adzan dan qomat, selesai habis sholat fardhu, saat mulai 

pertempuran, ketika dalam ketakutan atau sedang beriba hati, dan lain-lain. 

 Mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu. 

 Memulainya dengan memuji Allah, memuliakan dan menyanjung Nya, serta bershalawat kepada Nabi SAW. 

 Memusatkan perhatian, menyatakan kerendahan diri dan ketergantungan kepada Allah Yang Maha Mulia, serta menyederhanakan 

tinggi suara, antara bisik-bisik dan jahar. 

 Hendaklah do‟a itu tidak mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahim 

 Tidak menganggap lambat akan dikabulkan Tuhan 

 Berdo‟a dengan keinginan yang pasti agar dikabulkan 
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2. Waktu – Waktu Mustajab untuk berdo’a  

Waktu dan tempat secara khusus yang dianjurkan untuk berdo‟a, ialah : 

a.   Ketika turun hujan. 
b. Ketika akan memulai sholat dan sesudahnya. 

c. Ketika menghadapi barisan musuh dalam medan peperangan. 

d. Di tengah malam. 

e. Diantara adzan dan iqamat 

f. Ketika i‟tidal yang akhir dalam sholat 

g. Ketika sujud dalam shoalat 

h. Ketika khatam (tammat) membaca Al-Qur‟an 30 juz 

i. Sepanjang malam, utama sekali sepertiga yang akhir dan waktu sahur 

j. Sepanjang hari Jum‟at, karena mengharap bersua dengan saat ijabah (saat diperkenankan do‟a) yang terletak antara terbit 

fajar hingga terbenam matahari pada hari jum‟at itu. 

k. Antara Zhuhur dengan Ashar dan antara Ashar dengan Maghrib. 

 

Bersabda Rasulullah SAW. : 

a. “Tuhan kita turun ke langit dunia, ketika malam telah tinggal sepertiga yang akhir. Maka berkatalah Tuhan : Siapa-siapa 

mendo‟a kepada Ku, maka Aku perkenankan do‟anya. Siapa yang minta ampun kepada Ku, maka Aku ampuni dia” .(H.R. Bukhari 

dan Muslim) 

b. “Pada waktu malam, sesungguhnya ada suatu saat, dimana jika seseorang Muslim memohon kepada Allah sesuatu kebajikan 

dunia dan akhirat ketika itu, niscaya Allah mengabulkannya.” (H.R. Muslim) 

c. “Berdo‟alah di saat do‟a itu diperkenankan Tuhan, Yaitu : disaat berjumpa pasukan-pasukan tentara (bertempur), ketika 

hendak mendirikan sembahyang dan ketika turun hujan”.(H.R. Asy-Syafi‟ie) 

d. “Tiada ditolak sesuatu do‟a yang dimohonkan antara adzan dan iqamat”.(H.R.Turmudzi) 
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 Materi Tausiyah 10 TAUBAT 
 Taubat memiliki arti: berhenti melakukan kemaksiatan dan kembali menuju ketaatan. 
 Taubat adalah amalan yang sangat dicintai Allah ta‟ala: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai 

orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222) 
 Taubat hukumnya wajib atas setiap mukmin:  “Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang 

sungguh-sungguh.” (QS. At-Tahrim : 8) 
 Taubat bisa mendatangkan kemenangan:  “Bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-oran beriman sekalian agar kalian beruntung.” 

(QS. An-Nur : 31). Dan keberuntungan akan dicapai manusia tatkala dirinya merasa sangat butuh kepada-Nya hingga Allah 

menyelamatkan jiwa yang terperosok mengikuti hawa nafsunya itu. 
 Taubat yang sungguh-sungguh akan mendatangkan limpahan ampunan Allah atas dosa-dosa seorang hamba. “Katakanlah: Wahai para 

hamba-Ku yang melampaui batas terhadap dirinya sendirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 

Mengampuni semua dosa dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar: 53). 
 Taubat yang nasuhah (serius) tidak terlepas dari 5 syarat 

1. Pertama, Ikhlas karena Allah yaitu berniat semata-mata mengharap wajah Allah, pahala atas taubatnya serta berharap selamat 

dari siksaan-Nya 

2. Kedua, menyesali kemaksiatan yang ia lakukan, merasa sedih dan berjanji untuk tidak mengulanginya. 

3. Ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat sesegera mungkin. Jika perbutan tersebut melanggar hak-
hak Allah maka segera tinggalkan.jika berkaitan dengan hak-hak makhluk maka bergegaslah meminta maaf baik 

dengan mengembalikan haknya atau meminta kelapangan hatinya agar mau memaafkan. 

4. Keempat, bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut di waktu-waktu mendatang. 

5. Kelima, hendaknya taubat dilakukan sebelum ditutupnya pintu taubat, yaitu sebelum ajal menjemput dan 

sebelum terbitnya matahari dari arah barat.  
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 Materi Tausiyah 11 
 

SHODAQAH 

 “Buatlah penghalang dari api neraka sekalipun dengan separo kurma, jika tidak mendapatkannya, maka bers Shodaqoh lah dengan 
perkataan yang baik”. [HR.Bukhori, Muslim & Ahmad] 

Janji Alloh didalam Al-Qur’an, sebagai balasan bagi orang-orang yang ber Shodaqoh :“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap 
bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui”. [QS.Al-Baqoroh : 261] 

Ancaman Alloh bagi yang tidak ikhlas dalam bershodaqoh:“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) 
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria 
kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya 
ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari 
apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. [QS.Al-Baqoroh : 264]  

Bagaimana caranya bershodaqoh?“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya 
dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu 
sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [QS.Al-Baqoroh : 271]  

Apa tujuan shodaqoh?“……Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan 
janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhoan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, 
niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan”). [QS.Al-Baqoroh : 272]  

Apa yang harus kita shodaqoh kan ?“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang 
baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
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nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, 
bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. [QS.Al-Baqoroh : 267] 

Kepada siapa kita harus mengeluarkan shodaqoh ( yang lebih utama) ? 

“(apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena  jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat 
(berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal 
mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara paksa. Dan apa saja harta yang baik yang kamu 
nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. [QS.Al-Baqoroh : 273] 

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan 
kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja 
kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. [QS.Al-Baqoroh : 215] 

Kenapa orang-orang tidak mau bershodaqoh ? 

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan 
untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui‟. [QS.Al-Baqoroh : 268] 
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Materi Tausiyah 12 

Asy- Syaja’ah 
Syaja’ah atau pemberani/kesatria tentu saja berbeda dengan bersikap nekat, "ngawur" atau tanpa perhitungan dan pertimbangan. Asy 
syaja‟ah adalah keberanian yang didasari pertimbangan matang dan penuh perhitungan karena ingin meraih ridha Allah. Dan untuk meraih 

ridha Allah, tentu saja diperlukan ketekunan kecermatan dan kerapian kerja (itqan). Buka keberanian yang tanpa perhitungan, namun juga 
bukan terlalu perhitungan dan pertimbangan yang melahirkan ketakutan. 

 

Bentuk asy-syaja’ah (keberanian), yakni: 

1. Memiliki daya tahan besar, yakni untuk menghadapi kesulitan, penderitaan dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia 

berada di jalan Allah. 
2. Berterus terang dalam kebenaran. "Qulil haq walau kaana muuran" (katakan yang benar meskipun itu pahit) dan berkata benar di 

hadapan penguasa yang zhalim adalah juga salah satu bentuk jihad bil lisan.  
3. Kemampuan menyimpan rahasia. Orang yang berani adalah orang yang bekerja dengan baik, cermat dan penuh perhitungan 

terutama dalam persiapan jihad menghadapi musuh-musuh Islam. Kemampuan merencanakan dan mengatur strategi termasuk di 

dalamnya mampu menyimpan rahasia adalah merupakan bentuk keberanian yang bertanggung jawab. 
4. Mengakui kesalahan. Orang yang memiliki sifat syaja‟ah berani mengakui kesalahan, mau meminta maaf, 

bersedia mengoreksi kesalahan dan bertanggung jawab. 
5. Bersikap obyektif terhadap diri sendiri. Orang yang berani akan bersikap obyektif, dalam mengenali dirinya yang memiliki sisi 

baik dan buruk. 
6. Menahan nafsu di saat marah. Seseorang dikatakan berani bila ia tetap mampu ber–mujahadah li nafsi, melawan nafsu dan amarah. 

Kemudian ia tetap dapat mengendalikan diri dan menahan tangannya padahal ia punya kemampuan dan peluang untuk melampiaskan 

amarahnya. 
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Contoh Figur yang Memiliki Sifat Syaja’ah 

Rasulullah Muhammad saw. sendiri menjadi teladan utama saat beliau tak bergeming sedikit pun ketika disuruh menghentikan 
dakwahnya. Beliau pun berucap dengan kata-katanya yang masyhur, "Walaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di 

tangan kiriku, aku tidak akan pernah menghentikan dakwahku ini". 

Keberanian dan keteguhan sikap nampak pula pada diri sepupu dan menantu Nabi saw., Ali bin Abu Thalib r.a. Ali mengambil peran 

yang sangat beresiko, menggantikan Rasulullah di tempat tidur untuk mengelabui musuh-musuh yang mengepung. Dan benar saja 
ketika tahu mereka dikelabui, mereka pun marah serta memukuli Ali hingga babak belur. 

Bilal dan Khabab bin Al-Irts, yang mantan budak disiksa dengan ditimpa batu besar (Bilal) dan disetrika punggungnya (Khabab) adalah 
bukti bahwa keberanian tidak mengenal lapisan dan strata sosial.  

Ada pula anak bangsawan seperti Mush‟ab bin Umair dan Sa‟ad bin Abi Waqqash yang diusir dan tidak diakui lagi sebagai anak oleh 
orang tua mereka karena masuk Islam. Dan akhirnya wanita-wanita perkasa dan pemberani seperti Shafiyah binti Abdul Muthalib, 

bibi Rasulullah saw., Nusaibah binti Ka‟ab, perisai Rasulullah saw. dan Fatimah, putri Rasulullah saw. yang menjadi bukti wanita tak 

kalah berani dibandingkan laki-laki dalam mempertahankan kebenaran. 

Kiat-kiat Memiliki Sifat Syaja’ah 

1. Jadi kiat utama untukmemiliki sifat syaja‟ah adalah adanya daya dukung ruhiyah berupa keimanan dan ketakwaan yang mantap. 

Iman dan takwa ini akan membuat seseorang tidak takut pada apapun dan siapa pun selain Allah. 

2. Kemudian bermujahadah melawan segala rasa takut, cemas dan khawatir yang secara manusiawi ada pada setiap manusia. 

3. Dan akhirnya kejelasan misi dan visi perjuangan serta senantiasa mengingat-ingat imbalan optimal berupa ampunan dan surga-Nya 

kiranya akan memperbesar keberanian dan semangat juang, insya Allah. 
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