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BAB IV 

ANALISIS  PESAN MARIO TEGUH DI ACARA GOLDEN WAYS 

METRO TV DALAM TINJAUAN DAKWAH   

EPISODE BULAN APRIL  2012  

 

A. ANALISIS TAYANGAN MARIO TEGUH GOLDEN WAYS DALAM 

TINJAUAN DAKWAH 

Tayangan Mario Teguh Golden Ways merupakan tayangan yang 

banyak peminatnya, terutama pada kalangan anak muda dan juga orang tua . 

Kemasan bahasa-bahasa yang simple dan baru (menyesuaikan 

perkembangan), disamping itu juga bahasa tutur katanya yang sopan, santun 

dan umum sehingga bisa diterima dari semua kalangan. 

Isi pesan yang ditampilkan dalam tayangan Golden Ways periode april 

menurut penulis adalah Motivasi pengembangan diri maupun sikap saling 

menyayangi satu sama lain. Istilah motivasi menunjuk kepada semua gejala 

yang terkandung dalam stimulasi tindakan ke arah tujuan tertentu di mana 

sebelumnya belum mengetahui gerakan menuju ke arah tersebut. motivasi 

adalah suatu perubahan energi di dalam diri pribadi seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Motivasi disini dapat dibagi tiga fungsi motivasi, yaitu (a). mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu, (b). menentukan arah perbuatan menuju 

tujuan yang akan dicapai, dan untuk (c). memilih perbuatan yang harus 

dikerjakan guna mencapai tujuan. 
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Adapun pesan-pesan Mario teguh yang mengandung motivasi adalah 

sebagai berikut : kalau Anda menghebatkan diri akan dipilihkan jodoh yang 

hebat, kalau ingin mendapatkan wanita yang lebih baik, maka kamu harus 

baik.  

Istilah ini adalah upaya dari Mario teguh untuk membangun motivasi 

pemuda untuk menjadi lebih baik, dan tidak terperangkap keadaan dengan 

mengikuti budaya yang ada. Mario teguh berbicara seperti itu adalah melihat 

konteks yang ada, dan Mario teguh berupaya menjadikan generasi muda 

adalah penerus bangsa yang mempunyai motivasi tinggi untuk membangun 

diri sendiri sampai dengan menjadikan kehidupan yang lebih baik bagi 

sesama.   

Selanjutnya Tayangan Mario Teguh ketika ditinjau dari segi dakwah 

menurut peneliti terdapat relevansi yang kuat, salah satunya pada tahap atau 

segment yang ada. Pertama adalah pada tahap pembukaan acara. Mario 

Teguh selalu menggunakan setiap pembuakan dengan menggunakan salam 

kepada semua orang tidak memandang suku atau agama.  

Salam berarti keselamatan, hukum mengucapkan salam dalam islam 

sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Adapun Fungsi salam adalah  

1. Doa  

Doa adalah meminta sesuatu. Artinya dengan menebarkan salam 

berarti mendoakan sesama manusia supaya hidup kita selamat dan 

sejahtera  
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2. Menghilangkan kesombongan 

Orang yang gemar mengucapkan salam adalah orang yang rendah 

hati karena mendambakan sebuah kebahagian ketentraman untuk 

semua manusia. Orang yang rendah hati jauh dari kesombongan.  

3. Mempererat persaudaraan  

Salam mempererat persaudaraan, jauh dengan pertikaian dan 

permusuhan. Hal ini dikarenakan sikap reflek dari manusia ketika 

diberi penghargaan maka hal serupa akan dilakukannya.  

4. Menguatkan rasa kasih sayang 

Menebarkan salam berarti menebarkan kasih sayang diantara 

sesama manusia.1  

Dari penjelasan salam dan fungsinya terdapat kesamaan apa yang yang 

disampaikan Mario Teguh yang mendambakan rasa kasih sayang terhadap 

manusia. Rasa kasih sayang ini tidak hanya pada agama yang sama tetapi 

terhadap agama yang lain juga tetap dilakukan. Hal ini juga dilakukan Mario 

teguh sebagai upaya penyebaran kasih sayang terhadap manusia. Hal ini 

menandakan sikap Mario Teguh yang universal, yang mencintai manusia dan 

merindukan keselamatan dan kesejahteran bagi manusia. Upaya Mario teguh 

ini merupakan sikap toleran kepada semua manusia dan menganggap manusia 

sama. 

Apabila dicermati secara seksama, dalam kata pembuka dan penutup 

dalam acara Golden Ways sebagai bagian komunikasi mengandung dari 

                                                
1 Ahmad Kusaeri, Akidah Akhlak, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 66. 
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prinsip-prinsip dakwah dan juga metode dakwah yang sangat sederhana, 

dalam kaitannya prinsip dakwah, karena: 

1. Dakwah sebagai ajakan maka harus bisa mengambil simpati 

pemirsanya.  

2. Dakwah sebagai pekerjaan menanam, mendidik, bertingkah laku 

sesuai dengan Islam, karena bagaimanapun juga mendidik adalah 

pekerjaan nilai nilai kedalam jiwa manusia dapat diterima dengan 

ikhlas sehingga tujuan dakwah tersampaikan dalam kehidupan 

perilaku sehari hari. 

3. Dakwah sebagai akulturasi nilai dan pekerjaan membangun 

kebaikan universal, membangun kejujuran, memberi semangat, 

saling mengingatkan dalam kebaikan. 

Berkaitan dengan isi pesan yang disampaikan Mario Teguh dalam acara 

Golden Ways dilihat dari sudut pandang dakwah, bila kita memperhatikan 

dengan teliti sebagian besar pesan yang dimaksud terdapat unsur dakwah 

yaitu pesan yang kaitannya dengan akhlak, karena mau tidak mau prinsip 

motivasi adalah sadar diri, percaya diri, optimis dan selalu tebar pesona 

positif terhadap sesama. Sehingga hakikat dakwah dalam porsi akhlak disini 

dapat menjadikan perubahan hidup yang membawa banyak manfaat yang 

lebih santun namun tetap berwibawa. 

Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu 

keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan baik. Melalui 

akhlak manusia mampu menjadikan dirinya makhluk yang bersyukur dan 
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meningkatkan keimanan maupun ketakwaanya kepada Tuhan pencipta alam 

semesta ini. Akhlak berkaitan dengan pemahaman individu dalam meraih 

tujuan hidupnya. Akhlak sebagai tingkah laku harus diaplikasikan kepada 

sesama manusia maupun kepada alam semesta dan seisinya.  

Adapun dalam tayangan Mario Teguh terdapat nilai akhlak yang 

disampaikan yakni pertama adalah pada pembukaan dan penutup dengan 

mengucapkan salam, hal ini merupakan nilai akhlak yakni memberikan 

ucapan keselamatan terhadap sesama manusia.  

Selanjutnya dalam pesan yang disampaikan Mario Teguh dalam 

tayangan Golden Ways juga terdapat tema yang berkaitan terhadap pesan 

akhlak sebagaimana pesan-pesan berikut ini :   

1. Menantu dan mertua edisi 1 April 2012 

Pesan yang dapat diambil pada tema Menantu dan Mertua seperti 

dibawah ini: 

Jadikan diri Anda sebagai penduga kecemerlangan masa 
depan. Anak muda yang tampilannya, pilihan kata-katanya, 
kecemerlangan wajahnya mengindikasikan kecemerlangan masa 
depan, dipercaya banyak orang,  jadi tidak mungkin berhasil kalau 
wajah seseorang seperti kebanyakan tidur. 

Yang menjadikan kedekatan itu tidak mengganggu adalah 
cinta. Berarti yang namanya terlalu dekat itu sudah melewati batas 
nyaman bagi orang yang tidak disenangi. Jangan jadikan 
keburukan masa lalu sebagai penduga kebaikan masa depan. 

Orang-orang yang memulai kehidupan di masa depan yang 
sulit adalah orang-orang yang memulai cara-caranya di masa lalu, 
yang telah membuatnya hari ini kesulitan. Bagaimanapun 
kelamnya masa lalumu, masa depanmu masih suci. 

Kesabaran dalam menerima kesulitan itu harus untuk 
mencapai sesuatu yang lebih baik, bukan untuk menyesuaikan diri 
dengan kelemahan hidup. 

Kemiskinan bukan rendahnya derajat, orang-orang miskin 
sangat dekat dengan Tuhan. Keamanahan kepemimpinan sulit 
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untuk melekat kepada hati yang tidak lengkap, yang tidak 
dilubangi oleh kesedihan dan penderitaan untuk dibesarkan 
supaya bisa menampung kesedihan sesamanya. 

Untuk setiap kekurangan, ada kelebihan. Tapi kita melihat 
kelebihan orang lebih jelas, dan kekurangan diri sendiri lebih 
jelas. Kalau belum kelihatan kelebihan kita, itu hanya masalah 
waktu.Jadi damailah. 

Ada ketidaksesuaian persepsi antara orang tua dan anak. 
Persepsi orang tua adalah anak-anak tidak pernah dewasa. Anak-
anak menganggap orang tua kuno. Ketidaksesuain ini yang 
membuat bicara tidak nyambung. 

Kalau orang tua menasihati sesuatu yang baik, turuti. 
Jangan bantah. Kalau orang tua menasihatkan sesuatu yang tidak 
baik, memilih menantu karena utang budi misalnya, juga jangan 
dibantah, tapi lakukan yang baik menurut Anda. Lindungi 
perasaan mulia di hati orangtua, jangan ditolak. 

Cinta yang baru seharusnya mengabaikan segala sesuatu. 
Cinta itu bukan hanya gila, cinta itu juga tidak tahu malu. Kalau 
sudah diputuskan, kita akan menua bersama-sama dengan 
seseorang, berbahagialah bersamanya. 

Tuhan membuat kita melihat keindahan dari apapun, yang 
bahkan dilihat tidak baik oleh orang apabila kita mencintainya. 
Pinggirkan semua masalah dan lihat satu sama lain sebagai hadiah 
terbaik. 2 

 

Pada edisi ini diberikan penjelasan tentang penghargaan tinggi 

kepada orang tua, bahkan mengucap kata ah saja tidak diperbolehkan oleh 

agama, apalagi mengucap kata-kata atau memperlakukan mereka dengan 

lebih kasar dari pada itu. 

Orang tua merupakan sosok bagi anak, yang telah merawat dan 

mendidik anak dari hal yang tidak tahu menjadi tahu. Peran orang tua 

sangatlah besar dalam membantu perkembangan anak. Jadi sudah 

sepantasnya bagi mereka untuk memberikan penghargaan besar 

terhadapnya. Persoalan akhlak, orang tua merupakan yang utama untuk 

                                                
2 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 1 

April 2012 
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diberikan dari anaknya karena melihat perjuangan mereka dalam 

mendidik. Sebagaimana kalimat dari Mario Teguh diatas memberikan 

pengertian sebagai berikut: 

Kalau orang tua menasihati sesuatu yang baik, turuti. 
Jangan bantah. Kalau orang tua menasihatkan sesuatu yang tidak 
baik, memilih menantu karena utang budi misalnya, juga jangan 
dibantah, tapi lakukan yang baik menurut Anda. Lindungi perasaan 
mulia di hati orangtua, jangan ditolak.3  

Pesan Mario teguh diatas adalah suatu bentuk balas budi yang luar 

biasa terhadap orang tua, karena orang tua mempunyai nilai plus 

tersendiri. Dikatakan dalam pesan tersebut adalah persoalan menantu. 

Menantu merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan karena 

berhubungan dengan masa depan dan persoalan perasaan. Tapi dalam 

pesan tersebut  “jangan bantah dan turuti”. Ini merupakan suatu perintah 

karena kebanyakan orang tua sudah mengalami pahit manisnya 

pengalaman yang tidak diketahui seorang anak. Jadi pesan tersebut bisa 

menjadi pertimbangan seorang anak agar bisa melihat secara objektif. 

Selanjutnya terdapat lanjutan pesan tersebut adalah “tapi lakukan yang 

terbaik, lindungi perasaan mulia di hati orang tua, jangan ditolak”, ini 

merupakan pilihan bagi anak untuk memilih yang terbaik, tapi dengan 

catatan lindungi perasaan orang tua. Persoalan ini adalah untuk mencari 

jalan keluar bagi anak, karena bisa jadi orang tua yang salah dalam 

memilih, jadi perlu adanya komunikasi antara orang tua dan anak untuk 

penyelesaian.  

                                                
3 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 1 

April 2012 
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Melihat pernyataan diatas, Begitu besar apa yang harus 

dilakukan untuk orang tua, Kalimat diatas bisa kita lihat sesuai 

dengan Firman Allah dibawah ini: 
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Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara 
keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 
kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS. 
Al-Israa: 23). 
 
Kesimpulan dari Mario Teguh dalam tema kali ini sebagai berikut: 

 
Kita memiliki kecenderungan melihat masalah sebagai 

sesuatu yang harus dihindari. Masalah adalah rahmat yang belum 
kita ketahui kegunaannya. 

Kita melihat kelemahan sebagai penderitaan. Kelemahan 
adalah kekuatan yang belum diketahui gunanya. Kalau Anda selalu 
membuat kesalahan, bergembiralah. 

Menikahlah dengan pria atau wanita yang logis. 
Banyak orang tidak melihat maksud Tuhan. Kalau maksud Tuhan 
gampang dilihat, Beliau tidak bisa disebut Tuhan. Tuhan itu yang 
memiliki keajaiban, yang gaib, yang maksudnya sangat lembut, 
yang tidak bisa dimengerti kecuali dengan hati yang ikhlas. 
Marilah kita ikhlas melihat masalah sebagai perintah untuk 
menguatkan diri. 
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Orang sulit, ngomelan, sulit disayangi. Membutuhkan 
orang sangat penyayang untuk menyayanginya. 

Yang hebat itu yang bisa menerima kekurangan orang lain. 
Lalu tumbuh dan katakan rendahku sekarang, kurangku sekarang, 
lemahku sekarang karena aku masih muda. Sediakan sedikit waktu 
bagiku, setelah itu kalian akan bangga denganku.4 

Dari kalimat kesimpulan diatas ada hal hal yang tidak kita ketahui 

atas masalah yang diberikan Tuhan kepada kita, mungkin maksudnya 

adalah bila kita bersabar atas segala masalah yang kita hadapi dan mampu 

kita selesaikan dengan baik, maka masalah tersebut menjadi kawan kita 

yang bisa kita nikmati lebih lama lagi.  

Karena dengan sabar hidup akan jadi lebih indah, dengan ikhlas 

hidup akan jadi lebih harmonis, dari sanalah kemudian manusia akan jadi 

orang yang ihsan atau berperilaku baik dan seolah kehadiran Tuhan dekat 

dengan keseharian kita.  

Sebagaimana dalam QS. Al Baqarah:45 dan 153 berikut ini: 

Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat 
dan itu sungguh berat, kecuali bagi orang orang yang khusuk 
(QS.AlBaqarah: 45) 
 
Dari ayat diatas kita juga bisa melihat dari tujuan bersabar seperti 

dibawah ini: 

Hai orang orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang orang yang sabar 
(QS.AlBaqarah: 153) 
 
Sabar dalam ketaatan kepada Allah, tidaklah sia-sia atas masalah 

yang kita hadapi, tidak pula rugi, apalagi hina, sebaliknya dari sini 

                                                
4 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 1 

April 2012 
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akan berbuah manis, untung dan mendatangkan kemuliaan di sisi 

Allah, sebagaimana firmanNya: 

Sungguh kami akan menguji kalian, sehingga kami mengetahui 
orang-orang yang benar-benar bersunguh sungguh dalam agama 
Allah dan orang orang yang bersabar diantara kalian. (QS. 
Muhammad: 31) 
Ayat diatas juga sesungguhnya sudah jelas pada keterangan Ayat 

dibawah ini: 

A� ��:M5�V;  W&�� �X-#�%Y 

���� �ִOִ�Z;� �  

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. (QS. Al Baqarah: 286) 

 
2. Justice for the poor edisi 8 April 2012  

Tema kali ini membahas tentang konsep keadilan manusia terhadap 

manusia yang lebih lemah seperti dibawah ini: 

Tunas yang nanti tumbuh menjadi keadilan itu tumbuhnya 
dari hati yang baik. Tidak ada orang jahat bisa adil. Tetapi kalau 
mau belajar keadilan, belajarlah dari pemimpinnya penjahat. Para 
pemimpin penjahat tidak berani berlaku tidak adil karena anak 
buahnya penjahat. Yang aman itu pemimpinnya orang baik. Tidak 
amanah, berdusta, bermuslihat untuk ngakali orang banyak, masih 
dimaafkan oleh orang banyak karena yang dipimpinnya orang baik.  

Demikian itu sebabnya orang baik tidak boleh salah 
memilih pemimpin. Pilihlah yang hatinya baik, sehingga kita tidak 
letih-letih meminta orang yang tidak berbakat untuk adil untuk 
adil. Kalau orang baik tidak usah kita beritahu untuk adil. Sudah 
alamiahnya adil. 

Bertarunglah selama mungkin, tapi jangan lupa hidup. 
Kadang Tuhan menunjukkan cara kita melihat kehidupan yang 
lebih besar dengan menutup jalan yang lebih sempit yang selama 
ini kita pikir di situ tempat rezeki. 

Sesuatu yang benar itu tidak pernah salah, hanya belum 
bisa diterima karena yang berkuasa sedang belum baik. 
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Khalifah yang sebetulnya tidak hanya hadir dan berlaku 
adil terhadap sesama, kepada binatang, tumbuhan, dan batupun 
berlaku sama, karena yang diharapkan rahmat bagi sesama.  
 
Pesan yang disampaikan selanjutnya adalah: 

Anjurannya, apabila Anda sedang benar, jangan terlalu 
berani, apabila sedang salah, jangan terlalu takut karena kita ber-
Tuhan, ada perlindungan itu, hanya kita diajarkan mengenali tiga 
tingkat iman, kalau kita beriman kuat melihat sesuatu yang tidak 
adil kita bertindak, tapi kalau tidak kita katakan karena Tuhan pun 
berfirman. Setiap kata ada yang menyaksikan dan tenaga dari 
kalimat adalah tenaga Tuhan. 

Kalau Anda bisa ubah, maka ubahlah. Kalau tidak bisa 
ubah, sikap kita mengenai keadaan itu jangan menjadi seorang 
yang bersikap sebagai korban. Kita semua pelaku dengan peran 
yang seimbang. 

Keberhasilan itu jangan dilihat dihalangi oleh orang karena 
tidak ada yang bisa dihalangi orang kalau Tuhan mau memuliakan, 
dan tidak ada yang bisa mencegah kalau Tuhan ingin menghinakan 
seseorang. 

Hukum itu buta tetapi kebutaan hukum itu harus 
dilaksanakan dulu supaya tidak ada interpretasi yang mengubah 
peraturan. Dilaksanakan dulu setelah itu baru mata hatinya 
pemimpin memutuskan. Sense of justice tidak bisa diakali karena 
aslinya dari Tuhan. 

Jangan hanya memberikan banyak untuk disukai pada 
kelompok sendiri, menghukum keras supaya ditakuti kepada 
lawan. Jadilah pribadi yang berdiri di atas semua kepentingan bagi 
kebaikan sesama. 

Pemimpin adalah cerminan masyarakatnya. Kalau Anda 
mengeluhkan ketidak amanahan pemimpin karena yang memilih 
adalah masyarakat yang tidak amanah. Tidak mungkin kita tertarik 
kepada orang yang tidak mirip dengan kita. 

Penegakan keadilan pertama yang bisa kita lakukan adalah 
tidak memilih pemimpin yang tidak adil. 

Orang yang cerdas akan dikalahkan orang yang pandai 
kalau dia tidak belajar karena kepandaian fungsi belajar. Kebijakan 
itu fungsi pengalaman. Itu sebabnya, orang yang lebih tua 
diharapkan membuat keputusan yang lebih bijak. Bijak itu tidak 
selalu harus menyenangkan semua orang tetapi baik bagi semua 
orang. 

Bagaimana kita bisa diperlakukan dengan adil jika kita 
belum adil kepada Tuhan?  

Tuhanku aku takut sekali memikirkan yang tidak baik, 
merasakan yang tidak baik karena Engkau Maha Tahu. 
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Hati adalah tempat dimana doa Anda berangkat, janganlah 
kotori dengan akal-akal muslihat, dendam, dan curiga. 5 
 

Pesan yang disampaikan Mario Teguh di atas mengandung nilai 

berbuat baik kepada alam semesta dan ikut serta menjaga keharmonisan 

keseimbangan alam serta membela kaum tertindas untuk dimulyakan, 

sebagaimana berikut ini: 

Khalifah yang sebetulnya tidak hanya hadir dan berlaku 
adil terhadap sesama, kepada binatang, tumbuhan, dan batupun 
berlaku sama, karena yang diharapkan rahmat bagi sesama. 

  
Keadilan yang dimaksud disini merupakan keadilan 

hablumminannas dan hablumminal alam untuk saling menghargai dan 

menyayangi, sebagaimana dalam prinsip Islam merupakan rahmat bagi 

seluruh alam semesta. Allah telah menjelaskan bahwa diturunkannya Islam 

dan para Nabi supaya mengajarkan kasih sayang serta rahmat bagi 

semuanya: 

&�%1�� [\,]9C5ִZ6�� ���� +L%�.(ִ 
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“dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya: 107) 

 

Ayat ini mengajak manusia mensyukuri nikmat yang diberikan 

Allah kepada manusia, menjauhi perbuatan yang jahat memikirkan tentang 

keindahan-keindahan semesta alam dan manusia adalah sebagai khalifah 

Allah di muka bumi. 

                                                
5 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 8 

April 2012 
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Diteruskan pesan Mario Teguh seperti dibawah ini: 

Anjurannya, apabila Anda sedang benar, jangan terlalu 
berani, apabila sedang salah, jangan terlalu takut karena kita ber-
Tuhan, ada perlindungan itu, hanya kita diajarkan mengenali tiga 
tingkat iman, kalau kita beriman kuat melihat sesuatu yang tidak 
adil kita bertindak, tapi kalau tidak kita katakan karena Tuhan pun 
berfirman. Setiap kata ada yang menyaksikan dan tenaga dari 
kalimat adalah tenaga Tuhan. 

Kalau Anda bisa ubah, maka ubahlah. Kalau tidak bisa 
ubah, sikap kita mengenai keadaan itu jangan menjadi seorang 
yang bersikap sebagai korban. Kita semua pelaku dengan peran 
yang seimbang. 

Keberhasilan itu jangan dilihat dihalangi oleh orang karena 
tidak ada yang bisa dihalangi orang kalau Tuhan mau memuliakan, 
dan tidak ada yang bisa mencegah kalau Tuhan ingin menghinakan 
seseorang.6 
 

Bila kita meliahat dari inti pesan diatas hampir sama dengan Hadits 

dalam kitab Arbain Nawawi pada hadits ke 34 sebagaimana dibawah ini: 

� أَ�ِ� َ	ِ�ْ�� اْ�ُ�ْ�ِري َرِ�َ� هللاُ َ�ْ��ُ �َ�َل : َ	ِْ�ُ� َرُ	ْ�َل هللاِ ْ�َ

ْ$هُ �ِ�َِ�هِ، "َ/ِْن -!, هللا �!�� و	!' *َ(ُْ�ُل : َ&ْ� َرأَى ِ&ْ�ُ%ْ' ُ&ْ�َ%$اً "َْ!�َُ �ِّ 

  �َْ' *َْ:7ْ8َِ9 "6َِ!َِ:�;ِِ�، "َ/ِْن �َْ' *َْ:7ْ8َِ9 "6َِ(َْ!6ِِ� َوَذ�4َِ أَْ�َ�3ُ ا2ِْْ*َ�نِ 

 [رواه &:!']

Dari Abu Sa’id Al Khudri radliallahuanhu berkata : Saya 
mendengar Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : 
Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan 
tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika 
tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut 
adalah selemah-lemahnya iman.(Riwayat Muslim).7 

 

                                                
6 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 8 

April 2012 
7 Razak dan Rais Latief, Terjemahan Hadits Sahih Muslim, Jilid 1. Cet.III, Jakarta: 

Pustaka Al Husna, 1978. 
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Ayat diatas menganjurkan untuk menegakka keadilan sesuai 

kemampuan sebagaimana dibawah ini: 

1) Menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran adalah 

kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim 

sesuai kemampuan dan kekuatannya. 

2) Ridlo terhadap kemaksiatan termasuk diantara dosa-dosa 

besar. 

3) Sabar menanggung kesulitan dan amar ma’ruf nahi munkar. 

4) Amal merupakan buah dari iman, maka menyingkirkan 

kemunkaran juga merupakan buahnya keimanan.  

5) Mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim, 

sedangkan pengingkaran dengan tangan dan lisan berdasarkan 

kemampuannya. 

Berhubungan dengan khalifah yang adil ini dapat dilihat sesuai 

dengan QS. Shaad ayat: 9 dibawah ini: 

Yang artinya: Hai Daud, sesungguhnya kami 
menjadikanmu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah 
keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari 
jalan Allah. Sesungguhnya orang orang yang sesat dari jalan Allah 
akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan. 

 

Ayat ini juga telah memberikan contoh pada kaumnya Nabi Daud, 

supaya ini menjadi pelajaran bagi kita untuk berbuat adil yang memang 

benar benar adil sebagai pemimpin yang berakhlak baik. 
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Sebagaimana Tahap akhir kesimpulan tema kali ini yang 

disampaikan Mario Teguh sebagai berikut ini: 

Jadilah orang yang setia kepada kebaikan diri saja, karena 
perlindungan Tuhan itu adalah kesaksian yang paling benar. Mari kita 
kembali kepada keberserahan kita kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Adil 
tetapi melebihkan keadilan kepada orang yang melebihkan 
keberserahan. 

Kalau Anda bisa ubah, ubah. Kalau tidak bisa ubah, sikap kita 
mengenai keadaan itu jangan menjadi seorang yang bersikap sebagai 
korban. Kita semua pelaku dengan peran yang seimbang. 

Keberhasilan itu jangan dilihat dihalangi oleh orang karena 
tidak ada yang bisa dihalangi orang kalau Tuhan mau memuliakan, dan 
tidak ada yang bisa mencegah kalau Tuhan ingin menghinakan 
seseorang. Lihat kehidupan sebagai sesuatu yang mengalir, yang tidak 
harus selesai dalam kehidupan kita, yang dilanjutkan oleh keturunan 
kita. 

Lihat segala sesuatu dengan alasan di belakangnya, mudah-
mudahan dengan itu, kita memang sakit hati, marah, kecewa, dan 
mungkin agak kehilangan kesantunan dalam kemarahan kita, tapi yuk 
kita kembali kepada yang benar, supaya mudah bagi sistemnya Tuhan, 
untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang mulia, karena kemuliaan 
pantas bagi orang yang hati, pikiran, dan tindakannya benar.8  

 

Kesimpulan akhir dari yang diharapkan Mario Teguh di atas 

selain memotivasi kepada kita untuk berbuat baik, beliau juga 

menuturkan hukum sebab akibat, seperti  kalau tindakan kita baik 

maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita, apalagi Tuhan 

yang Maha tahu, jadi orang-orang yang mulia itu adalah orang-orang 

yang hati, pikirannya sejalan dengan tindakannya. 

3. Doiku lowbat edisi 15 April 2012. 

Doiku lowbat adalah tema yang berhubungan dengan kesedihan 

dalam kekurangan seseorang, sehingga merasa dirinya itu tidak berharga 

                                                
8 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 8 

April 2012. 
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atau meratapi nasib yang berlebihan atas ketidak mampuannya dalam 

menyelesaikan masalah, mungkin dengan pesan Mario Teguh dibawah ini 

harapannya bisa memandang hidup lebih istemewa lagi dan semangat 

ibarat batre yang baru digunakan, seperti dalam isi pesan berikut:  

Orang-orang yang sangat bertenaga tetapi bergaul dengan 
orang perusak hati, yang menemukan kesenangan dengan 
menghina orang. Sebetulnya tidak ada orang yang bisa bosan 
tentang kehidupan kalau dia tidak bosan tentang dirinya sendiri. 

Orang yang tertarik pada dirinya sendiri tidak bisa 
dibosankan oleh apa pun karena dia sedang asyik dengan dirinya, 
mimpinya, rencana-rencananya. 

Ada orang yang tidak bergerak dalam kekhawatirannya 
sehingga tidak kelihatan seperti hidup. Orang-orang lowbat itu 
sebetulnya tidak lowbat karena kalau kita sentuh hal tertentu 
marahnya sangat hebat. Jadi kalau begitu, orang-orang yang bisa 
marah itu, mengapa demikian lemah, karena memilih, biasanya, 
untuk mengasihani dirinya sendiri. Berapa banyak sebenarnya, 
orang kalau sedang bersedih itu sedang mengasihani dirinya 
sendiri? Itu sebabnya, orang-orang yang sedang mengurusi dirinya 
sendiri lebih mudah bersedih karena yang dilihatnya adalah 
kekurangannya. Oleh karena itu orang yang mau hebat dan kuat 
harus sangat sibuk memikirkan kebaikan untuk orang lain. 

Keletihan, kegalauan, dan kesedihan apapun dapat 
dikalahkan dengan keinginan kita untuk menjadi secemerlang-
cemerlangnya jiwa. Orang yang masuk dalam kesulitan harus tahu 
apa yang menyebabkannya masuk ke dalam kesulitan karena dia 
harus keluar. 

Berapa banyak orang hari ini yang sedang mengeluh, 
sedang marah pada keadaannya, yang tahu mengapa dia lemah 
ekonominya, mengapa dia disingkirkan, mengapa dia dihina, 
mengapa dia direndahkan, mengapa dia tidak disukai? Sebagian 
besar tidak tahu. Itu sebabnya mereka menua dengan perasaan 
yang sama, marah karena tidak ikhlas melihat diri sendiri sebagai 
sebab perlakuan orang lain. Kita selalu menyalahkan orang lain. 
Orang-orang yang tenaganya keluar harus tahu mengapa 
mengkhawatirkan yang bukan urusannya, meragukan seharusnya 
yang diyakini meyakini yang seharusnya ditinggalkan. 

Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, Mengakhirkan 
yang paling penting, itu kebiasaan banyak di antara kita. 
Menganggap yang dekat bisa disepelekan seperti anak, suami, ibu. 
Kalau Anda sedang lowbat periksalah apakah Anda sedang 
menggunakan power Anda untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. 
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Nama itu alamat dalam kehidupan kita, alamat 
ditujukannya kebaikan, termasuk kemarahan orang kalau kita tidak 
amanah. Pribadi yang baik, yang penampilannya mewakili hati 
yang baik itu, semua pujian, penghormatan, kasih sayang itu ada di 
nama. 

Cinta itu konsep sementara yang sangat gila, dan kemudian 
harus turun menjadi sayang, kalau tidak menjadi ketidak pedulian. 
Orang yang menuntut yang terbaik, dapat yang terbaik. Jodoh 
memang dipilihkan oleh Tuhan, kalau Anda menghebatkan diri 
akan dipilihkan jodoh yang hebat. 

Jangan bawa hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan 
kebahagiaan di rumah. Kalau Tuhan berkenan, Anda tidak bekerja 
pun Anda bisa kaya. Masalahnya Tuhan tidak suka orang tidak 
bekerja. Jadi harus bekerja. Orang anggun adalah orang yang 
mengabaikan urusan kecil karena tujuannya besar. 

Betapa sia-sianya perhatian kita, menggunakan hati yang 
kuat ini untuk disedih-sedihkan untuk urusan yang tidak ada 
gunanya. Yang praktis, yang tidak penting tinggalkan. Yang kecil, 
tinggalkan. Urusan Anda besar. Kalau saya melambatkan diri 
mengurusi hal yang kecil-kecil, kapan saya tumbuh dan diberikan 
tugas oleh Tuhan untuk urusan yang besar? 

Jangan jadi orang lemah. Sebagian besar orang sebenarnya 
butuh dikagetkan dengan kalimat itu. 

Semua orang yang merasa tidak berguna karena sedang 
tidak melakukan sesuatu yang berguna. Lakukan sesuatu.9 

 

Isi pesan yang dapat diambil dari tema kali ini adalah:  

Cinta itu konsep sementara yang sangat gila, dan kemudian 
harus turun menjadi sayang, kalau tidak menjadi ketidak pedulian. 
Orang yang menuntut yang terbaik, dapat yang terbaik. Jodoh 
memang dipilihkan oleh Tuhan, kalau Anda menghebatkan diri 
akan dipilihkan jodoh yang hebat. 

Jodoh adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh manusia 

Tuhanlah yang mengetahui hal tersebut. Jodoh merupakan rahasia 

Ilahi yang tidak bisa ditebak-tebak dan bisa datang dari mana saja. 

Ada yang mencari jodoh sampai ke negeri tetangga tetapi justru 

datang langsung dari tetangga.10 

                                                
9 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 15 

April 2012 
10 Turmudzi Hudri, 16 Kunci Rahasia Menjemput Jodoh, (Jakarta : Penebar Plus, 2007), 

hlm. 166.  
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Kalimat pesan diatas dapat kita ambil dalam QS. Ad Dzariat: 

49 dibawah ini.  

3:1�� !IDES de�⌧f �]9#��5ִg 

!"�_ִ3��ִh ��eVW5ִ��) 

%i�;KPB⌧j�� Tl!   

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Ad Dzariat: 49) 

Dari ayat tersebut terlihat jelas sekali bahwasanya semua manusia 

diciptakan untuk berpasang-pasangan. Dan jodoh juga termasuk aturan 

yang telah diatur dalam ayat tersebut, namun itu juga harus dengan ihtiar 

untuk menjemputnya.  

Selanjutnya berkaitan dengan pesan Mario teguh “kalau anda 

menghebatkan diri akan dipilihkan jodoh yang hebat”. Pesan ini adalah 

motivasi agar selalu berusaha dan memberikan harapan kepada semua 

manusia untuk selalu berusaha. 

Pesan-pesan tersebut sesuai dengan firman Allah surat Az-

Zalzalah 7-8, sebagai berikut : 

3ִ☺�C 6Dִ☺��%  %m����n:1 d]o�p 

�qK#jִg r��%K%  Tc!   3%1�� 

6Dִ☺��%  %m����n:1 H]o�p �sK⌧P 

r��%K%  

Artinya : Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apa pun perbuatan 
baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang 
melakukan perbuatan buruk, sekecil apa pun perbuatan buruk itu, 
dia akan menyaksikan hasilnya.” 
 
Ayat tersebut merupakan penjelasan berkenaan dengan perbuatan 

yang dilakukan akan dibalas walaupun perbuatan sekecil apapun. Seperti 



 
 

89 
 

halnya jodoh, ketika  berusaha untuk menjadi orang besar pasti ada hasil 

dari sebuah kebesaran tersebut termasuk mendapatkan jodoh yang tepat. 

Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam QS. Ar Ra’du:11 

r�/�) tu,%
bI�ִ�;1 B3:v1 

!"�_%� :/� ִ�%  .3:1�� 

w:/:�C5ִg r�/%Y(xE⌧�#%�y 

.3:1 RK#1�� f&�� V �z�� 

P&�� A� �<bvK%;  �%1 

1{6(���� ��|}ִ/ 

����<bvK%;  �%1 

6~M=�E�Y���� V &��p���� 

ִ����� W&�� �{6(���� 

�☯e�(�Z A⌧�C 0�%K%1 r�/�) � 

�%1�� ��O�) 3:v1 w:/:Y��� 

3:1 Dm��� Taa!   

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 
menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 
merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 
keadaan,11 yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada 
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia.(QS. Ar Ra’d: 11)  
 

Maksud dari ayat diatas adalah memang Allah 

menganjurkan kita untuk menyerahkan segala sesuatunya 

kepadaNya, namun tawakkal tidak hanya berdiam diri dan tidak 

berusaha, hendaknya setiap muslim bersungguh sungguh dan 

                                                
11 Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab 

kemunduran  mereka. 
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berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Hanya saja kita 

tidak boleh menyandarkan diri pada kelelahan, yang harus kita 

lakukan adalah kerja keras dan usaha disertai dengan doa 

supaya tidak lowbat lagi. 

Kesimpulan dari pesan Mario Teguh pada tema kali ini 

seperti yang ada dibawah ini: 

Orang nganggur bukan tidak ada pekerjaan, orang nganggur 
itu punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang 
disukainya. Banyak orang sedang sibuk, nganggur, tidak 
melakukan apa pun. Banyak orang yang merasa lemah karena 
tidak ada yang dilakukannya. Itu salah.  

Keinginan adalah rahmat dari Tuhan yang tidak bisa Anda 
karang. Bukan keinginan yang menyebabkan derita, tetapi tidak 
cukupnya tindakan dalam keinginan itu. Kebahagiaan itu 
datang bukan karena Anda merencanakan kehebatan, tetapi 
karena Anda ikhlas melakukan sesuatu yang kecil, yang 
penting. 

Orang yang melakukan sesuatu, timbul kekuatannya. 
Kekuatan Anda itu dibangun melalui pekerjaan. Jadi, pekerjaan 
bukan untuk menggaji Anda. 

Bangun kekuatan, kemandirian melalui pekerjaan Anda. 
Kebahagiaan itu perasaan hasil dari kekuatan. Orang kuat itu 
gampang bahagia. Bangun kebahagiaan melalui kekuatan. 
Tidak ada kebahagiaan dalam kelemahan, jangan menerima 
kemiskinan sebagai nasib. 

Kemiskinan adalah keadaan sementara, tetapi mengeluh, 
menyalahkan kehidupan, dan menghujat para penasihat, itu 
yang menjadikan kemiskinan permanen, bukan hanya 
kemiskinan hidup, tapi kemiskinan jiwa. Jangan lagi berlama-
lama dalam kelemahan hidup, putuskan sesuatu, lebih baik 
salah keras, dari pada betul tidak kedengaran. 12  

 

Sudah sangat jelas sekali dari pesan di atas bahwa 

kemampuan yang terbaik adalah mulai dari sekarang, sebagai 

                                                
12 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 15 

April 2012 
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langkah awal keberhasilan dari setiap harapan pekerjaan yang 

harus dihadapi dengan ikhlas. 

Setiap cita cita yang tinggi mampu kita taklukkan itu lebih 

baik, karena kaluapun jatuh nantinya kita juga masih bisa 

meraih mimpi itu diatas dari pada orang orang yang tidak 

berani bermimpi. 

 

4. Wanitaku penghebatku edisi 22 April 2012 

Tema kali ini merupakan dari episode yang berkenaan dengan 

peringatan hari Kartini, sebagaimana kita ketahui bahwa Kartini adalah 

salah satu dari pahlawan wanita yang jasa dan perjuangannya mampu 

dikenang sampai saat ini, sehingga tepat kiranya bila pembahasan episode 

ini tentang wanita yang hebat, seperti dibawah ini: 

Wanita yang baik untuk laki laki yang baik dan sebaliknya, 
indikator terbaik mengenai wanita untuk kita adalah kita. Jangan 
menuntut wanita itu hebat kalau anda sendiri tidak pantas bagi 
wanita yang hebat. Dalam menjalin sebuah hubungan, jangan 
menuntut sesuatu yang tidak Anda bangun di diri sendiri. 

Lebih penting menarik dari pada cantik karena orang menarik 
tidak perlu cantik, yang cantik belum tentu menarik. Menarik itu 
ada di hati, cantik itu standar yang ditetapkan oleh orang lain yang 
dididikkan kepada kita sejak kecil. Jadi menarik itu sangat pribadi. 
Kalau Anda membangun diri yang menarik, Anda akan menarik 
orang tertentu. 

Wanita menarik adalah wanita yang menarik pria untuk maju, 
lebih baik dari pada dirinya, tumbuh, menguat, menghebat. Itu 
sebabnya orang jatuh cinta, karena dia merasa lebih baik. 
Wanita itu harus di depan karena wanita sebagai pembuka jalan. 
Lelaki hebat di depan wanita melunak bukan karena dia lunak, dia 
menikmati perasaan menyerah kepada seseorang yang dicintainya. 
Wanita yang hebat bagi seorang pria adalah yang mengetahui 
semua kelemahan prianya tetapi tidak merendahkan prianya. Lalu 
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menggunakan apapun yang ada di prianya itu sebagai alat untuk 
membuatnya bangga.  

Sebagian besar suami kurang dipuji, kurang dikagumi, sering 
dibanding-bandingkan dengan suami lain yang lebih hebat. Pria 
yang akan menjadi pembesar tidak mungkin tertarik kepada wanita 
yang tidak bisa membesarkannya. 

Seseorang yang berbakat menjadi raja tidak mungkin tertarik 
kepada wanita yang tidak berbakat menjadi permaisuri. Marilah 
kita masing-masing saling mengkelaskan diri yang pantas bagi 
pilihan kita. 

Selalu pria yang mau wanita menerima apa adanya, khawatir 
mengenai masa depannya. Demikian juga wanita. Wanita yang 
mengatakan aku mau pria yang menerima aku apa adanya, berarti 
bersedia menerima laki-laki seadanya. Berarti dia takut menuntut 
karena takut yang dituntutnya pergi sehingga dia mengumumkan 
aku mau apa adanya. 

Penghormatan kepada kelas diri, itu yang mengangkat kelas 
kita. Kelas itu sekarang dan sementara sedangkan masa depan itu 
dalam proses. Tujuan dari semua keberhasilan adalah pulang ke 
rumah dalam perasaan damai. 

Cemburu itu tanda bahwa cinta harus memiliki. Cemburu itu 
karena ada ancaman bahwa yang kita cintai mau diambil. 
Bagi wanita ketampanan itu sebentar daya tariknya, yang lebih 
penting adalah kemapanan.  

Tidak mungkin Anda menemukan pria yang sempurna tanpa 
Anda yang menjadikannya sempurna.Wanita itu penghebat, jadi 
jangan harapkan pria yang sudah jadi. Pria yang sudah jadi sudah 
diambil orang. Wanita itu investor masa depan. Wanita itu menilai 
potensi. Wanita itu harus bisa melihat di balik penampilan, mampu 
membaca di balik yang tertulis. 

Wanita harus mencari pria yang ikhlas untuk dinasihatinya. 
Berarti wanita itu harus sangat dipercaya bahwa apapun yang 
dimintanya dari prianya, untuk kebaikan prianya. 

Laki-laki kadang-kadang ingin menjadi pribadi yang damai. 
Wanita yang cerdik tidak akan tertarik kepada pria yang kayanya 
karena orang tuanya. Kita tidak boleh jatuh cinta kepada orang 
yang cocoknya hanya sebentar. 13  

 
Dari banyak pesan di atas mari kita simak beberapa pesan 

yang bisa kita lihat secara lebih jelas dalam perspektif dakwah 

sebagai berikut ini: 
                                                

13 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 22 
April 2012 
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“Wanita yang baik untuk laki laki yang baik dan sebaliknya, 
indikator terbaik mengenai wanita untuk kita adalah kita. Jangan 
menuntut wanita itu hebat kalau anda sendiri tidak pantas bagi 
wanita yang hebat. Dalam menjalin sebuah hubungan, jangan 
menuntut sesuatu yang tidak Anda bangun di diri sendiri” 

 

Maksud pesan dari tersebut adalah sebuah upaya manusia 

terhadap penanaman nilai akhlak untuk diri sendiri dan hubungannya 

dengan wanita. Untuk mendapatkan wanita yang baik tentunya 

seseorang tersebut juga harus baik, dan jangan minta wanita hebat 

kalau seseorang tersebut tidak hebat. Seseorang dikatakan baik dan 

hebat tentunya dalam hal memilih wanita tidak akan hanya melihat 

dari bentuk fisik saja, tapi juga secara keseluruhan dalam memilihnya. 

Semakin baik dan hebat seseorang tersebut, maka semakin hebat pula 

wanita yang didapatkan. Jadi dalam tema wanitaku penghebatku 

adalah upaya untuk membangun diri untuk menjadi lebih baik, dan 

selalu intropeksi serta belajar dalam kondisi apapun, kalau ingin 

mendapatkan sesuatu yang baik pula, bukan hanya terhadap wanita 

tetapi juga dalam segala hal.  

Tema wanitaku penghebatku yang disampaikan Mario Teguh 

kali ini masih berhubungan dengan akhlak terhadap diri sendiri   dan 

sesama pasangan. Akhlak diri sendiri adalah sebagai bentuk intropeksi 

terhadap diri, untuk selalu berusaha dan mensyukuri nikmat yang 

diberikan oleh Tuhan. Karena pemberian merupakan nikmat yang 

diberikan oleh Tuhan, dan harus dimanfaatkan secara semaksimal 

mungkin. Seperti contoh pemberian tangan dan mata manusia.  
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Akhlak yang baik adalah dengan cara memanfaatkan untuk 

mengambil sesuatu yang baik, dan melihat sesuatu yang baik. Dan 

terhadap sesama adalah bentuk upaya  untuk saling meperbaiki 

hubungan terhadap sesama agar mendapatkan pasangan yang baik 

pula. 

Pesan di atas sudah populer kita ketahui di berbagai pengajian 

keagamaan maupun ungkapan banyak orang di sekitar kita, untuk 

lebih jelasnya dapat kita lihat dalam QS. An Nuur: 26 sebagaimana 

yang berbunyi di bawah ini: 
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Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan 

laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan 
wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- 
laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). 
mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 
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mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezeki yang 
mulia (surga)14 (QS. An Nuur:26) 

 
Pesan kesimpulan yang dipaparkan Mario Teguh pada episode 

kali ini sebagai berikut ini: 

Wanita yang cerdik tidak akan tertarik kepada pria yang 
kayanya karena orang tuanya. Kita tidak boleh jatuh cinta kepada 
orang yang cocoknya hanya sebentar. 

Bergaullah, dekatkanlah Anda dengan wanita hebat, biar 
ditolak, diabaikan, atau diacuhkan. Lakukanlah sesuatu yang aneh 
supaya dilihat, tetapi pastikanlah Anda dalam pertumbuhan itu, 
streslah karena diabaikan, streslah karena ditolak, yang menarik 
bagi wanita-wanita yang hebat. Dan ini hebatnya, wanita-wanita itu 
akan menghebatkan Anda.15 

Berbicara tentang tema keseluruhan wanita-wanita hebat di atas, 

baik dia sebagai pahlawan, sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai 

wanita karir, kita juga dapat mengingat begitu mulianya wanita di sisi 

Tuhan, sampai dari sini kita perlu mengingat bahwa nama wanita tercatat 

dalam surah An-Nisa’ (artinya wanita-wanita) yang sudah kita maklumi 

bahwa keberadaan wanita dalam islam demikian dimuliakan. 

Sehingga tidak jarang orang menyebut surga ada ditelapak kaki 

ibu, dan dibalik kesuksesan seorang laki-laki ada tangan ketulusan seorang 

istri yang ikhlas. 

5. Cinta itu Praktis edisi 29 April 2012 

Pada tema cinta itu praktis terdapat beberapa pesan yakni:  

Pesan pertama pada tema Cinta Itu Praktis dan cinta itu tidak 
menginginkan yang lain kecuali anda bahagia. Cinta yang tidak 

                                                
14 ayat Ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang 

ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik Maka Pastilah wanita yang 
baik pula yang menjadi istri beliau. 

15 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 22 
April 2012 
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membahagiakan itu adalah ilusi, hanya bayangan dan harapan 
mengenahi cinta. 

Bahagia itu kegembiraan dalam kedamaian yang penuh 
kesyukuran kalau dimikian cinta itu tidak akan pernah lepas dari 
agama dan keimanan karena cinta itu kualitas Tuhan yang 
dititipkan sebagai kemampuan asli jiwa kita untuk menemukan 
cinta dalam semua aspek kehidupannya.16 

 
Pada pesan tersebut Mario teguh mengatakan bahwasanya cinta itu 

praktis, artinya mudah. Yang diinginkan hanya satu adalah sebuah 

kebahagiaan. Apabila cinta itu tidak membahagiakan, maka itu hanya ilusi 

dan bukan cinta.  

Setidaknya kalimat pesan diatas ada dalam Firman Allah potongan 

QS. Al Baqarah: 185. 

“…Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu…” 

 
Ayat diatas menjelaskan kalau ada yang mudah maka jangan 

dipersulit, kerjakan sesuai kadar kemampuan dan jalani sebagai ungkapan 

rasa syukur. 

Cinta kepada manusia seringkali adalah sebuah ilusi belaka karena 

didalamnya ada sebuah kekecewaan disana. Dan pada bagian kedua yang 

disampaikan Mario Teguh, adalah berbicara tentang agama. Yaitu apabila 

cinta itu adalah bentuk dari rasa syukur apa yang diberikanNya, maka hal 

tersebut akan membentuk sebuah cinta terhadap sesama.  

Dalam tema ini cinta itu dapat terbentuk ketika mensyukuri apa 

yang telah menjadi pemberianya seperti contoh adanya mata, hidung, 

                                                
16 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 29 

April 2012 
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telinga, dan mulut. Sebagai bentuk rasa syukur maka apa yang telah 

menjadi pemberiannya menjadi sebuah cinta atau upaya untuk 

memanfaatkan apa yang telah diberikanNya. Selanjutnya hal tersebut 

menjadi tindakan nyata yang di ridloi Tuhan untuk berbuat baik pada 

sesama mahlukNya. 

Pesan akhlak disini adalah untuk menghargai apa yang ada pada 

diri kita, dan mencintai diri sendiri. Maka akan terwujud dalam kehidupan 

manusia seutuhnya. 

Kesimpulan akhir dalam tayangan kali ini dikatakan Mario Teguh 

sebagaimana berikut ini: 

Cinta itu tidak munngkin lepas dari agama dan keimanan karena 
cinta itu kualitas Tuhan yang dititipkan sebagai kemampuan asli 
yang dititipkan, sebagai kemampuan asli jiwa kita. Jangan tolak 
cinta, jangan benci cinta, hiduplah dalam cinta, karena orang orang 
yang pantas di cintai akan menemukan cinta dalam semua aspek 
kehidupannya.17 
 
Menurut kesimpulan di atas cinta itu memang merupakan hak 

lahiriah pada setiap manusia untuk saling mengenal satu sama lain, saling 

menyayangi, sehingga dengan cinta ada rasa timbul saling membantu dan 

belas kasih, hal serupa dapat kita lihat dalam Quran seperti berikut ini:  
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17 Tayangan Mario Teguh Golden Ways di Metro TV pukul 19.05 WIB, edisi Minggu 29 

April 2012 
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Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujurat: 13) 

 
Selain dalil diatas dalam Islam cinta dapat dirasakan sebagaimana 

manisnya keimanan seseorang ada tiga perkara: 

Tiga perkara yang barang siapa memilikinya, ia dapat merasakan 
manisnya iman, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi 
cintanya kepada selain keduanya, cinta kepada seseorang karena 
Allah, dan membenci kekafiran sebagaimana ia tidak mau 
dicampakkan ke dalam api neraka ( H.R.Bukhari Muslim)18 
  

Setelah pembahasan selama episode bulan April diatas  kita juga 

bisa menyimak pernyataan dari Mario Teguh sendiri yang pernah menjadi 

narasumber dalam acara seminar yang diadakan di Jogya Expo Center 

seperti dibawah ini:  

 “Yang saya sampaikan ini sebetulnya adalah dari orang lain, dari 
kitab suci, dari hadist, kitab-kitab yang lain”19 

 
Kalimat di atas merupakan ungkapan Mario Teguh untuk 

menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari dan disampaikan merupakan 

kalimat orang lain yaitu dari para guru, ulama, kyai, Nabi, Quran dan 

Hadits maupun bersumber dari pembelajaran semua agama, serta 

                                                
18 Ustd. Dja’far Amir, Membangun Pribadi Mulia, (Surakarta: Qaula, 2007) hal. 215 
19 Seminar Mario Teguh temukan  rahasia sukses 2013 di gedung Ekspo Center 

Yogyakarta pukul 08.00 sampai 12.00, Tanggal 21 November 2012 
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pengembangan pengetahuan yang diketahui oleh Mario Teguh, dengan 

dasar penyampaian yang tertera pada QS. Al-Kafirun: 6 “untukmu 

agamamu, dan untukkulah agamaku” sehingga diharapkan dapat tercipta 

Islam yang Rahmatanlil alamin, yang mendidik, memeberi semangat dan 

sederhana, tanpa adanya paksaan maupun unsur kekerasan, sebagaimana 

prinsip prinsip dakwah dapat tercapai dengan hikmah dan bijaksana.  

Jadi dalam pesan Mario Teguh Golden Ways yang ditayangkan di 

Metro TV terdapat relevansi yang kuat terhadap dakwah, karena didalam 

tahap atau segment yang ada pada tayangan tersebut terdapat unsur 

dakwah seperti nilai akhlak, nilai kesahajaan, sikap optimis (percaya diri), 

dan menanamkan nilai nilai kebaikan dalam menyikapi hidup bersama, 

serta terdapat nasihat yang ada dalam firman Tuhan maupun kata kata 

bijak dari para ulama’. 

Kritik dari tayangan Mario Teguh ini adalah jam tayang yang 

berpapasan dengan waktu ibadah salat isya’ sehingga kurang efektif. 

Penayangan Mario teguh pada pukul 19.05 di Metro TV seharusnya 

sebagai sikap toleran terhadap orang Islam, penayangan tersebut bisa 

diundur di jam yang durasinya lebih lama dan segmentasinya bisa di 

nikmati oleh semua kalangan, sehingga nilai-nilai nasihat yang dituju 

dapat tersampaikan dengan baik oleh banyak kalangan di masyarakat. 


