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BAB III 

  GAMBARAN MATERI  INSTAGRAM PARA DA’I 

A. Materi Dakwah para Da’i  

 Dalam pembuatan status teks ataupun gambar pasti mengandung pesan-pesan yang 

ingin disampaikan kepada orang lain. Pesan-pesan tersebut biasanya terkait dengan 

kondisi dan situasi kehidupan. 

 Pesan dakwah merupakan inti dakwah yang disampaikan oleh seorang dai melalui 

ceramah atau tablig. Materi dakwah berupa nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari 

ajaran Islam, baik yang di ambil dari Al Qur’an maupun Sunnah (Ma’arif, 2010:43). 

Secara konseptual pada dasarnya materi dakwah Islam tergantung pada tujuan dakwah 

yang hendak dicapai, ajaran Islam yang dijadikan Maddah Ad Da’wah dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga pokok yang meliputi : masalah keimanan (akidah), masalah 

keislaman (syariat), dan masalah budi pekerti (akhlak) (Aziz, 2013:89). Namun dalam 

penelitian ini penulis hanya meneliti tentang akidah, akhlak, sosial dan amar ma’ruf. 

Oleh karena itu di sini penulis akan memaparkan materi dakwah dalam Instagram pada 

dai Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Felix Siauw, Ustadz Aa Gym, Ustadz Arifin Ilham 

yaitu : 

1.  Instagram Yusuf Mansur 

 Ustadz Yusuf Mansur merupakan salah satu da’i yang sudah menggunakan 

media sosial khususnya Instagram sebagai sarana untuk berdakwah. Dan merupakan 

pengguna Instagram yang aktif bahkan jumlah followers mencapai 70.4K (ribu) ini 

merupakan jumlah follower yang banyak, follower Ustadz Yusuf Mansur adalah 

berbagai kalangan.  
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Gambar. 1 Profil Ustadz Yusuf Mansur 

 
 

  Muatan dakwah yang yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur mengenai 

empat muatan materi yaitu sebagai berikut : 

a. Akidah  

 Akidah adalah pokok kepercayaan dalam agama Islam. akidah Islam disebut 

tauhid dan merupakan inti dari kepercayaan. Akidah merupakan I’tiqod bathiniyah 

yang mencangkup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman.  

Berikut materi akidah yang disampaikan para da’i dalam Instagram sebagai 

berikut : 

   Gambar. 2 Materi Akidah (Ketuhanan) 
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Gambar. 3 Materi Akidah (Ketuhanan) 

 
 

Kepercayaan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 

merupakan suatu rukun iman yang pertama yang harus diyakini dan dipegang 

teguh setiap umat muslim. Sebagaimana yang disamapaikan oleh Ustadz 

Yusuf Mansur dalam menyampaikan dakwah, sebagai berikut:  

“ Bahwa Al Mulk adalah surah yang bisa menghalangi kita dari siksa 

kubur, biasaiin dah baca Al mulk ini. Apalagi disebut dalam hadist ini, bahwa 

siapa yang baca Al Mulk bakalan dikasih kebaikan. Di dalam surah Ar 

Rahman kan ada tuh ayat haljaza-ul ihsaan illal ihsaan? balasan bagi yang 

berbuat baik adalah kebaikan. Nah di hadist ini disebut, kalau baca Al Mulk 

dianggap melakukan banyak kebaikan, maka lalu balasannya? ya kebaikan 

lagi? siapa yang balas? Allah. Sebagai contoh ketika kita dibales kebaikan oleh 

orang, sudah girang banget, apalagi kebaikan itu datang saat kita lagi butuh 

banget kebaikan itu. Sekarang kita pikirkan kesusahan apa di dalam kubur kita 

itu? tentunya butuh banget kebaikan Allah, juga di negeri akhirat nanti”. 

  Gambar. 4 Materi Akidah (Ketuhanan) 
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 َمْن قََرا ُسى َر ةَ ا ْلَكْهِف فِى يَْىَم اْلُجُمَعِت ا َضا َء لَهُ ِمَن ا ْلنُىِر َما بَْىَن ا ْلُجُمَعتَْىن

“ Siapa yang baca Al Kahfi di hari Jumat. Mulai dari Kamis maghrib 

sampai dengan Jumat magrib, bahkan akan diberi Nur Ilahi. Cahaya Allah. 

Dari Jumat ke Jumat, satu Minggu terang. 

Tau kan kalau gelap, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tau apa-apa, kejedot 

kejedot diurusan apa saja. Mencari apa-apa juga tidak ketemu. Dianya juga 

kalau gelap, dicari tidak bakalan ditemukan, susah. 

Perbesar cahaya-Nya, cahaya al Kahfi, dengan dakwahin instagram ini. 

ibarat punya senter, ditambahin lagi dengan senter yang lain. Utang lama 

sekali lunasnya, nyari rezeki tidak ketemu-ketemu, sebab rizki tidak ngenalin 

dan tidak bisa melihat kita. Kita juga tidak bisa ngenalin rizki, tidak bisa 

melihat rizki, padahal ya rizki terang benderang, sebab apa? Gelap. Belom lagi 

kalau gelapnya berganda, sebab dosa”. 

 

b. Akhlak 

 Akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia yang dibarengi dengan perbuatan 

baik dan terpuji. Ajaran akhlak atau budi pekerti dalam Islam termasuk ke dalam 

materi dakwah yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat penerima 

dakwah. 
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Gambar. 5 Materi Akhlak (Ikhtiar) 

     
     

Berikut muatan dakwah Ustadz Yusuf Mansur yang mengenai ikhtiar: 

“Kemarin saat bersama Dr. Zoji Jazuli. Kalau mau sesuatu ikhtiarnya 

jangan biasa tapi cobalah seperti Nabi Zakaria (QS.An Anbiya:89) yang 

artinya, “Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya: Ya 

Tuhanku janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan engkaulah 

pewaris yang paling baik”. 

 

 

 

c. Sosial 

 Mengemukakan solidaritas menurut tuntunan agama Islam, tolong menolong, 

kerukunan dan hidup sesuai dengan ajaran Al Qur’an dan Hadist. Berikut materi 

sosial yang disampaikan para da’i dalam Instagram, sebagai berikut : 

  Gambar: 6 Materi Sosial (Tolong menolong) 
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Tolong menolong harus ada di dalam setiap jiwa manusia, karena manusia 

adalah manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri, oleh karena itu sangat 

penting tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula apa yang 

dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur dalam membantu sesamanya dalam 

kesuliatan. Berikut muatan dakwah Ustadz Yusuf Mansur mengenai 

kehidupan sosial. 

“Di tengah tawanya kita, ada begitu banyak sodara kita yang berjuang 

untuk sehat, untuk bisa sembuh, untuk bisa buat berjodoh, buat bisa punya 

anak, buat bisa membayar hutang, buat bisa bayar rumah, buat bisa bayar 

sekolah atau kuliah anak dan lain perjuangan. Yuk sejenak kita baca 10 

sholawat, kemudian kita doakan semua yang butuh pertolongan Allah, agar 

Allah menolongnya. Doanya baca surat Al Baqoroh 2 atau 3 ayat terakhir”. 

 

d. Amar ma’ruf  

 Amar = menyuruh, ma'ruf = kebaikan. Sedangkan ma'ruf mencakup segala 

sesuatu yang diperintahkan (Darwis, 1996: 5). Jadi Amar ma’ruf, mengajak 

manusia untuk berbuat baik guna memperoleh sa’adah fi ad-darain (kebahagiaan 

di dunia dan akhirat) 

 Perbuatan yang ma’ruf itu jika dikerjakan dapat diterima dan dapat dipahami 

oleh manusia, dan dipuji karena begitulah yang patut dikerjakan oleh manusia 

yang memfungsikan akalnya sebagai ciri khas kediriannya (Muhiddin, 2002:45).  

  Gambar. 7 Materi Amar Ma’ruf (Membaca Al Qur’an) 

 
“Bacalah Al Qur’an dan bacalah terjemahannya. Yang menerjemahkan Al 

Qur’an adalah ulama-ulama yang mulia. Alangkah susahnya menerjemahkan 

Al Qur’an, perlu perjalanan panjang hingga menerjemahkan. Apalagi dengan 

hati yang bersih, tidak dengan tujuan duniawi, dan saya percaya bahwa ulama-
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ulama yang menerjemahkan Al Qur’an. Apalagi yang resmi, dan diakuimoleh 

pemerintah dan banyak ulama lain, adalah orang-orang yang bersih, lurus, 

alim, sholeh lagi bisa dipercaya. Maka dari terjemahannya kita bisa 

mempelajari wahyu Ilahi. Saat baca Al Qur’an dan terjemahannya, jangan 

sekali jalan, baca lagi ayatnya baca lagi terjemahannya, berulang dan 

berulang”. 
 

 

2. Instagram Felix Siauw 

 Era digital saat ini banyak sekali media sosial baru yang bermunculan yang 

meramaikan jagat internet. Instagram merupakan media sosial baru yang saat ini 

populer dikalangan para pengguna internet. Bahkan sampai kalangan bawah, artis, 

politikus, sampai presiden menggunakan Instagram. Banyak kalangan ustadz pun tak 

ketinggalan menggunakan media sosial Instagram ini untuk berdakwah, yakni Ustadz 

Felix Siauw, yang dimana pengguna atau followernya mencapai 642K (ribu), ini 

merupakan jumlah follower yang banyak. Follower Ustadz Felix Siauw adalah 

kalangan para remaja. Berikut muatan dakwah yang ada di Instagram Ustadz Felix 

Siauw : 

 

Gambar 8 Profil Ustadz Felix Siauw 

 
 

a. Akidah 

 Rukun iman yang ke lima adalah iman kepada hari akhir (kiamat), sebagai 

seorang muslim wajib mengimaninya, karna manusia tidak tahu kapan hari akhir 

itu akan datang. Karena manusia tidak bisa menentukannya hanya Allah yang 

menentukanNya. Berikut materi dakwah Ustadz Felix Siauw dalam mengingat 

hari akhir  
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  Gambar 9 Materi Akidah (Hari kiamat) 

     

 

 

 

  Gambar 10 Materi Akidah (Hari kiamat) 

     
  

“ Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya 

untuk kehidupan setelah mati, mereka itulah orang-orang cerdas (HR. Ibnu 

Muslim). Persiapan terbaik di dunia ini adalah persiapan saat 

meninggalkannya. 

Seringkali, kemewahan, kecantikan, jabatan, harta yang melimpah 

membuat kita lupa dengan kematian, bahkan kata kematian sering dijadikan 

hal yang ditakuti dan dihindari. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah sudah 
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memberitahu dan mengingatkan bahwa kehidupan ini fana tidak abadi dan 

hanya sementara, namun kita disini sibuk dengan aktivitas dunia yang hanya 

sementara, bukannya mempersiapkan, malah asik dengan hiasan dunia. 

Subhanallah mau sampai kapan kita seperti ini ?, kita pura-pura tidak 

mengetahui kalau kematian itu pasti terjadi. Dan kadang kita selalu buta dan 

tuli, kitapun bodoh karena setiap hari selalu memperbudak nafsu kita dan 

mati-matian mengejar yang tak pasti, juga mencintai dunia. Jarang sekali kita 

menjadi orang yang cerdas, orang yang selalu mengingat kematian, seperti 

percakapan Rasulullah dengan Ibnu Majah dalam hadist yang berderajat 

hasan. Hadist ini dari Ibnu Umar, bahwa ada seorang anshar yang menghadap 

Rasulullah saat Ibnu Umar duduk bersama beliau: Rasulullah orang mukmin 

manakah yang paling utama?, Rasulullah pun menjawab : “Orang yang paling 

baik akhlaknya, orang itu pun bertanya lagi, “Mukmin manakah yang paling 

cerdas?. Beliau menjawab :”Orang yang banyak mengingat mati dan paling 

baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati, mereka itulah yang 

paling cerdas” (HR.Ibnu Majah). Orang-orang yang paling cerdas bukan 

hanya pintar dalam pendidikan formalnya dan tinggi pendidikannya, akan 

tetapi orang yang cerdas orang yang berfikir dalam mencari kebenaran dan 

mempersiapkan kematian, sebelum menyesal dan selagi masih diberi 

kesempatan, yuk kita persiapkan dan perbanyak mengingat kematian “. 

   

 

b. Akhlak    

  Gambar 11 Materi Akhlak (Istigfar) 
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Gambar 12 Materi Akhlak (Istigfar) 

   
“Tidak ada yang tidak berdosa, bahkan saat kita merasa tidak berdosa 

itupun sudah termasuk bagian dosa. Tabiat kita memang pelupa saat kita 

melakukan kesalahan, mengulangi kemaksiatan, menumpuk dosa demi dosa. 

Namun Allah Maha Pemurah, diajarkan kepada kita untuk mendapatkan maaf 

dan ampunanNya. Rasullullah sering sekali beristigfar, walau beliau 

dibimbing Allah, suci dari melakukan kesalahan dan dosa. Lebih dari 70x 

setiap harinya beliau meminta ampunan, memberikan contoh kepada kita 

kepada kebaikan dalam agama, dan Allah maha pemurah, saat kita beristigfar, 

diampuni, dan ditambahkan lagi rezekiNya. Dicukupkannya diri kita di dunia, 

dilepaskan kita dari tuntunan akhirat, semua sebab dari istigfar lisan kita. 

Masyaallah sudah berapa banyak kita beristigfar hari ini, atas maksiat yang 

tak sadar apalagi yang disengaja”. 

 

c. Sosial  

  Gambar 13 Materi Sosial (Persaudaraan) 
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“Islam itu menyatukan siapapun yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, 

mengikat yang terpisah menjadi kekuatan, merangkai yang terserak menjadi 

keindahan. Menjadikan kita sayang-menyayangi tersebab sakinah yang Allah 

turunkan pada kita, saling memahami dalam perbedaan, saling menerima 

dalam kekurangan kekhilafan. Saling menyenangkan saat berjumpa, 

merindukan saat berpisah, bercanda ria saat dekat dan mendoakan saat jauh. 

Persaudaraan karena iman itu membahagiakan di dunia, menyelamatkan di 

akhirat. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, begitu pesan 

Rasulullah Muhammad pada kita”. 

 

d. Amar Ma’ruf  

 Gambar 14 Materi Amar Ma’ruf (Berdakwah)  

     

 

“Siasat catur dan dakwah. saya bukan pemain catur yang baik, bahkan 

pemain yang buruk. Katanya kalau tak pandai bercatur maka tak pandai 

bersiasat, kalau tak pintar siasat artinya tunggu bakal disiasati. Karenanya 

saya bermain catur, lawannya kawan-kawan ngaji, sopir, karyawan dan siapa 

pun yang takut sama saya, makanya tidak ada progres dalam permainan catur 

saya. Tapi ada yang lebih penting yang saya temukan dalam permainan catur. 

Bahwa tidak ada yang namanya perdamaian dalam main catur, bahwa konflik 

itu pasti, itu sarana mencapai tujuan. Sehebat apa pun permainan catur kita, 

harus ada bidak yang jadi korban, apalagi mendakwahkan tauhid, tentu akan 

ada konflik yang akan terjadi, konflik yang harus diselesaikan. Banyak 

diantara kita khawatir akan konflik dan sering membantu kenyamanan. 

Maunya nyaman tidak ada konflik, maka ia tidak mau belajar taat, enggan 

hijrah, enggan taubat, enggan mencoba sesuatu yang baru. Tapi dakwah tidak 

begitu, sering kita harus menyeret diri menuju ketidak nyamanan untuk 

mendapatkan kebahagiaan, pengorbanan itu harus dijalan dakwah sesuatu 

yang lumrah dan biasa. Dan disaat kita berani menghadapi konflik yang 

muncul saat berdakwah, memperbaiki diri, hijrah. Disitulah peluang mulai 

terbuka, potensi mulai terlihat dan tujuan. Bedanya main catur, selepas 
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konflik-konflik itu, kalah atau menang, tetapi di dalam dakwah, selepas 

konflik itu ada ampunan dan ridho Allah”. 

 

 

3. Instagram Aa Gym 

 Ustadz Aa Gym merupakan da’i yang sudah menggunakan Instagram, 

follower dari Ustadz Aa Gym adalah 522K (ribu). 

Gambar 15 Profil Ustadz Aa Gym 

 
   

 

 

a. Akidah 

 Gambar 16 Materi Akidah (Hari Kiamat) 
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“Ingatlah kelak tubuh ini akan bersaksi atas perbuatan kita. Allah berfirman : 

“Pada hari dimana lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan 

yang kalian lakukan (Qs. An Nur: 24)”. “Pada Hari ini, kami tutup mulut mereka 

sedangkan tangan mereka berbicara pada kami dan kaki mereka menjadi saksi 

atas apa yang mereka kerjakan (Qs. Yasin:65)”. 

 

b. Akhlak 

a). Sopan santun 

   Gambar 17 Materi Akhlak (Sopan santun) 

    
Sifat sopan santun adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia, 

karena dengan adanya sopan santun semua orang dapat saling menghargai satu 

sama lain. Memiliki sifat sopan santun sangat dianjurkan oleh Allah dan Nabi. 

Hindari kata-kata kotor, kasar dan buruk agar menjadi pribadi yang mulia. 

Seperti dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Aa Gym dalam Instagramnya. 

“ Ayo kita hindari kata-kata kotor, kasar, buruk dan caci maki karena 

semua itu hanya mempertontonkan keburukan kita sendiri, kita simak 

beberapa hadist Rasullullah : 

1. Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui 

pada dirimu, janganlah mencaci-maki dia tentang apa yang kamu 

diketahui pada darinya, karena pahalanya untuk kamu dan kecelakaannya 

untuk dia (HR.Ad- Dailami). 

2. Barang siapa banyak bicara maka banyak pula salahnya dan barang siapa 

banyak salah maka banyak dosanya, dan barang siapa banyak pula 

dosanya maka api neraka lebih utama baginya (HR. Ath-Tabrhani)”. 
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b). Pemaaf 

Gambar 18 Materi Akhlak (Pemaaf) 

 
   

 َو َما َزأَد هللا َعْبًدا بَِعْفَى ا الَ ِعًسا

“Artinya : “Dan tidaklah Allah menambah sifat pemaaf bagi seorang 

hamba kecuali sebagai kemuliaan” (HR. Muslim). Menjadi pemaaf yang tulus 

adalah jalan menuju kebahagiaan dan kemuliaan sejati, mari kita memberi 

maaf sebelum orang meminta maaf”. 

 

a) Tawakal  

 

   Gambar 19 Materi Akhlak (Tawakal) 

     
Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah manusia 

melakukan ikhtiar dalam melakukan sesuatu hal, dan berdoa kepada Allah. 

Ketika seorang muslim telah berusaha melakukan suatu pekerjaan atau 
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melakukan suatu hal dengan rasa ikhlas maka haruslah berserah diri kepada 

Allah, hanya Allah lah yang memberi hasil apa yang telah manusia kerjakan. 

Seperti dalam penggalan ayat dibawah ini: 

 اَل َحْى َل َو اَل قٌُىةَ اِ اَلٌ بِا هلل 
“Artinya : tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah” 

Kita pasti di uji, dan pertolongan hanya datang dari Allah semata. Apakah 

kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang 

kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum 

kamu?, mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta 

diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul 

dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan 

Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat (Al 

Baqoroh:216)”. 

 

c. Sosial 

  Gambar 20 Materi Sosial (Tolong Menolong) 

    
“Duh ya Allah terimakasih didoakan banyak hambaMu, apalagi doa anak-

anak dari kamp pengungsi di suriah, semoga Allah menolong, melindungi dan 

memberi jalan keluar yang penuh berkah bagi saudara-saudara yang sedang 

diuji dengan bencana peperangan ini”. 

 

d. Amar ma’ruf  

 Amar = menyuruh, ma'ruf = kebaikan. Sedangkan ma'ruf mencakup segala 

sesuatu yang diperintahkan (Darwis, 1996: 5). Jadi Amar ma’ruf, mengajak 

manusia untuk berbuat baik guna memperoleh sa’adah fi ad-darain (kebahagiaan 

di dunia dan akhirat). Seperti dalam postingan Ustadz Aa Gym berikut ini: 
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Gambar 21 Materi Amar Ma’ruf (Membaca Al Qur’an) 

 
 

 “ Walau mata sudah kurang normal tapi bapak sepuh ini terus membaca 

Al Qur’an, demikian dengan orang yang cinta dengan Al Qur’an alam akan 

sangat bahagia bersamanya dan susah kalau jauh darinya. Semoga kita jadi 

pecinta dan pengamal Al Qur’an. Aamiin”. 

 

4.  Instagram Arifin Ilham 

 Instagram adalah media sosial yang saat ini menjadi tren di kalangan 

masyarakat, tak ketinggalan pula para da’i memanfaatkan media sosial ini untuk 

berdakwah, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Arifin Ilham. Jumlah followernya 

mencapai 131K (ribu). 

 Gambar 22 Profil Ustadz Arifin Ilham 
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a. Akidah 

  Gambar 23 Materi Akidah (Taqwa) 

     
 

“Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuhu. Subhanallah sahabatku, 

“takutlah kepada Allah, takutlah kepada seorang hamba yang takut kepada 

Allah dan takutlah kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah”. Takut 

pada Allah adalah buah dari mengenalNya, “bagaimana berani menggunakan 

nikmat nafas menghela ini untuk maksiat kepada pemegang nyawaNya”.  

Allah berfirman: “Hai manusia, apa yang menyebabkan kamu berbuat maksiat 

kepada Allah, bukankah Allah yang menciptakanmu (QS,Infithor:6-12). 

Takut kepada seorang hamba yang takut kepada Allah, jangan menjauhinya 

atau membencinya karena meraka adalah para kekasih Allah, “Sesunguhnya 

Allah mencintai hambanya yang bertaqwa (QS.Ali Imron:76). Dan Allah 

sangat dekat dengan mereka, “Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama 

hambanya yang bertaqwa (QS.At Taubah:123).  Sedangkan takut kepada yang 

tidak takut kepada Allah karena keberanian dan kenekatan mereka berbuat 

maksiat mengundang bala bencana azab dari Allah, seperti firman Allah:  

 “Takutlah kalian kepada azab Allah yang tidak hanya menimpa orang yang 

dzalim diantara kalian tetapi juga menimpa orang shaleh diantara mereka 

(QS.Anfal:25). Sungguh hancurnya suatu keluarga, suatu kampung, suatu 

negeri bukan karena banyaknya yang melakukan maksiat atau berbuat dzolim, 

akan tetapi karena diamnya orang shaleh. 

Allahumma ya Allah, tancapkanlah dihati kami rasa takut yang hebat 

kepadaMu, dekatkan kami dengan hamba-hamba yang takut kepadaMu, dan 

jauhkan kami dari mereka yang tidak takut kepadaMu, Aamiin”. 
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b. Akhlak 

   Gambar 24 Materi Akhlak (Istiqomah) 

    

 

Gambar 25  Materi Akhlak (Istiqomah) 

 
 “Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuhu. Masyaallah sahabatku, 

abang sangat semangat menyampaikan rahasia keistimewaan istiqomah. 

Sungguh kita belum wafat, belum di akhirat, di dunia lebih dahulu 

dibahagiakan oleh Allah karena sifat sikap istiqomah ini. inilah diantara 

hikmahnya:  

1. Perintah Allah dan RasulNya 

“Dan beribadahlah kepada Allah sampai ajal tiba (QS.Al Hijr:99), dari 

Abu Amar atau Abu Amrah ra, Sofyan bin Abdullah Asaqafi ra berkata: 

“Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam satu perkataan yang 

aku tidak akan menanyakannya kepada seorangpun melainkan kepadamu. 

Rasulullah menjawab : “Katakanlah saya beriman dan kemudian 

beristiqomah (HR.Muslim). 

2. Sunnah utama Rasulullah 
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“Sungguh pada diri Rasulullah teladan baik bagi kalian (QS.Al Azhab:21). 

Rasul bersabda: “Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalah sesuai 

dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian 

merasa bosan, ketahuilah bahwa amalan yang paling disukai Allah adalah 

amalan yang istiqomah walaupun sedikit (HR.Muslim). 

3. Allah akan perbaiki keadaan  

“Dan mereka yang beriman atas apa yang Allah turunkan kepada Nabi 

Muhammad dan itu adalah haq dari Allah, maka Allah memaafakan 

kesalahan mereka dan Allah perbaiki keadaan mereka (QS.Muhammad:2). 

4. Meraih rahmat Allah 

“Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat, kepada orang-orang yang 

selalu berbuat baik”. 

5. Saat susah akan ditolong Allah 

Rasulullah bersabda: “Kenalilah Allah diwaktu lapang, niscaya Allah akan 

mengenalimu ketika susah (HR.Al Hakim). 

6. Sungguh istiqomah itu adalah amalan hamba Allah yang sangat paham 

dunia ini sebentar, sehingga disibukkan dirinya dengan beramal ibadah 

sesuai dengan visi dan misi hidup Islami dan tidak ada lagi perbuatan sia-

sia (mubadzir) apalagi ma’siyat, orang-orang yang beriman itu 

meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak berguana (QS.Al 

Mu’minun:3). Rasulullah bersabda: “Diantara tanda kebaikan Islam 

seseorang adalah meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak 

bermanfaat baginya (HR. Tirmidzi). 

 

c. Sosial 

  Gambar 26 Materi Sosial (Shodaqoh) 

    

 

   Gambar 27 Materi Sosial (Shodaqoh) 
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Shadaqoh bentuk tunggal, jamaknya adalah sadaqat berarti sedekah atau 

derma, merupakan salah satu pilar ajaran Islam yang dipahami dalam konteks 

pemberian untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan kaum fakir 

miskin dan bagi yang membutuhkan ( Sulthon,2015:84). Seperti dalam setiap 

dakwahnya Ustadz Arifin Ilham mengajak jamaahnya untuk selalu bersedekah. 

Sedekah bukan hanya materi doa juga merupakan sedekah, bahkan sebuah 

senyuman adalah sedekah yang sangat mudah dan murah. Seperti yang 

dilakukan oleh Ustadz Arifin Ilham sebagai berikut: 

“ Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kebaikan 

hambanya sekecil apapun (QS. Yusuf : 90). Apapun yang kalian infakkan 

dijalan Allah berarti kalian beriman kepada Allah yang pasti menggantinya 

dengan lebih baik, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki (QS. Saba : 38).  

Rasullullah bersabda : “ Sesungguhnya Sedekah itu dapat memadamkan 

amarah Allah dan menolak ketentuan yang buruk” (HR.Tirmidhi). 

bersegerahlah bersedekah, karena bala tidak pernah mendahului sedekah (HR. 

Tabrani). Ayo sahabatku yang mulia bergabunglah dengan abang dalam sejuta 

umat beramal jariyah untuk pembangunan masjid Az Zikra Gunung Sindur 

diatas tanah wakaf  seorang mualaf 12,5 Hekter. Jangan pernah meremehkan 

sekecil apapun amal jariyah ini, walau serupiah, walau hanya doa, semua 

menjadi tabungan pahala, saksi akhirat, dicintai Allah, RasulNya, MalaikatNya 

dan umat manusia, mengundang keberkahan, dan sungguh pintu surga yang 

paling besar asyshahoya yang hanya dilewati hamba-hamba Allah yang 

dermawan”.  
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d. Amar ma’ruf  

  Gambar 28 Materi Amar Ma’ruf (Berwudlu) 

      
“Assalamualaikum wr.wb, keluargaku tercinta karena Allah, hal ringan, 

sederhana tetapi sangat besar nilai manfaatnya yaitu: Dawaamul wudhu, 

kebiasaan selalu berwudhu : 

1. Dicintai Allah, Al Mutathohirin (QS.Al Baqoroh:222). 

2. Sunnah mulia Rasulullah, tiada yang serius yang selalu menjaga 

wudhunya kecuali yang benar-benar beriman. 

3. Meraih doa para Malaikat, Ya Allah ampunilah dosanya, rahmatilah ia 

sampai wudhunya batal. 

4. Bersih, segar dan bercahaya mukanya. 

5. Nafsunya terjaga 

6. Himatul Haasanati, energinya maunya hanya yang baik, halal dan 

positif. 

7. Akhlak mulia pun jadi tumbuh 

8. Dijamin meninggal khusnul khotimah, karena meninggal dalam 

keadaan suci. 

9. Kuburannya terang dari pancaran tubuhnya yang selalu berwudlu. 

10. Diakhirat termasuk “Ahlul Karaami” hamba Allah yang memiliki 

kedudukan mulia, sejatinya umatku pada hari kiamat akan datang dalam 

kondisi wajah dan ujung-ujung tangan dan kakinya bersinar bertanda 

mereka berwudhu semasa hidupnya (HR. Muslim).  

Ayo janji jaga wudhu kita selalu, jangan malas dan jangan remehkan 

amal mulia ini. apalagi naik pesawat harus jaga wudhunya, dan jangan lupa 

sebelum rehat malam ini berwudhu,berdoa, berdzikir dan berazam untuk 

sholat malam”. 
 

 

 

 


