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ABSTRAK 

FUNGSI WHATSAPP GRUP SHALIHAH CABANG BANDAR LAMPUNG 

SEBAGAI PENGEMBANGAN MEDIA DAKWAH DALAM MEMBENTUK 

AKHLAKUL KARIMAH 

OLEH 

RANI SURYANI 

 

Whatsapp adalah aplikasi pesan berbasis pesan untuk smartphone dengan basic mirip 

BlackBerry Messenger. Whatsapp grup Shalihah merupakan grup online whatsapp yang 

dibentuk untuk mengikuti kajian ilmu agama Islam serta dapat melahirkan wanita-wanita 

sholihah yang berakhlakul karimah, yang taat kepada perintah Allah dan rasulnya. Anggota 

grup yang tersebar dibeberapa wilayah di Indonesia dan juga luar Negeri yang salah satu 

cabangnya berada di Bandar Lampung. Membentuk akhlakul karimah adalah suatu upaya 

yang dilakukan untuk mengembangkan kepribadian seseorang untuk terciptanya sikap 

kemanusiaan yang terwujud dalam tingkah laku yang baik atau positif dalam setiap 

perbuatannya.  

Penelitian ini penting dilakukan karena seiring berkembangnya teknologi pesan 

dakwah dapat disampaikan melalui saluran atau media apa saja termasuk whatsapp, serta 

dapat mengetahui seberapa besar fungsi grup shalihah sebagai pengembangan media dakwah 

dalam membentuk akhlakul karimah para anggota grup.  

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat 

penelitian deskriptif. Jumlah populasi 136 orang, kemudian penulis mengambil sampel 

dengan menggunakan teknik  “Purposive Sampling” berdsarkan kriteria yang penulis berikan 

maka sampel yang didapat 13 orang yang terdiri dari 5 pengurus, anggota aktif yang berada 

di Indonesia 5 orang dan anggota aktif yang berada diluar negeri 3 orang. Alat pengumpul 

data  menggunakan adalah interview, observasi dan dokumentasi serta menggunakan cara 

berpikir deduktif. 

Dari hasil temuan dilapangan: whatsapp grup shalihah merupakan pengembangan 

media dakwah kontemporer hasil dari pengembangan teknologi internet yang memberikan 

dampak yang positif bagi anggotanya. Adanya efek kognitif atau wawasan pengetahuan 

anggota, efek afektif atau kesadaran sikap anggota dan efek behavioral atau perilaku anggota 

dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi whatsapp grup Shalihah yang dilakukan oleh 

para da‟i pada mad‟u yang berbeda Negara berlangsung secara baik walaupun dalam proses 

penyampaiannya terdapat beberapa hambatan seperti tempat, koneksi jaringan dan 

ketersedian anggota untuk mengikuti pengajian.  

 



 

  



 

  

  



 

MOTTO 

 

                               

             

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 

(Q.S Al-Hujurat:6) 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini untuk menghindari kesalahpahaman makna yang 

terkandung dalam memahami judul skripsi, maka dipandang perlu dijelaskan 

beberapa pengertian yang terdapat didalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini 

adalah sebagai berikut: “FUNGSI WHATSAPP GRUP SHALIHAH CABANG 

BANDAR LAMPUNG SEBAGAI PENGEMBANGAN MEDIA DAKWAH 

DALAM MEMBENTUK AKHLAKUL KARIMAH”. 

Fungsi adalah kegunaan dari suatu hal.
1
Yang dimaksud penulis disini 

adalah adanya fungsi dan kepercayaan pandangan secara nyata dari segi 

kegunaan dan manfaat pada proses yang sedang atau akan berlangsung. 

Whatsapp adalah aplikasi pesan berbasis pesan untuk smartphone dengan 

basic mirip BlackBerry Messenger. Whatsapp messenger merupakan aplikasi 

pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya sms, 

karena Whatsapp Messenger merupakan paket data internet yang sama untuk 

email, browsing web dan lain-lain.
2
Yang dimaksud penulis disini adalah 

whatsapp dapat dijadikan media dalam berdakwah. 

                                                             
1
Zaini Muhtarom, Dasar-Dasar Managemen Dakwah Edisi 1, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 

1996) , h. 23 

2
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Whatsapp Diakses Tanggal 05 Januari 2017  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Whatsapp


 

Grup Shalihah merupakan grup online whatsapp yang dibentuk untuk 

mengikuti kajian ilmu agama Islam serta dapat melahirkan wanita-wanita 

sholihah yang berakhlakul karimah, yang taat kepada perintah Allah dan rasulnya. 

Wanita yang mampu menjalankan syariat, membawa peradaban bagi agama, 

keluarga dan bangsa.
3
 

Pengembangan secara etimologi berasal dari kata “kembang” yang berarti 

proses, cara dan perbuatan.
4
 Pengembangan juga membina dan meningkatkan 

kualitas. Yang dimaksud penulis disini adalah adanya pengembangan media yang 

digunakan da‟i untuk berdakwah atau menyampai-kan pesan dakwah mengikuti 

perkembangan zaman. 

Media dakwah adalah unsur keempat dalam kegiatan berdakwah, yaitu alat 

yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada 

mad‟u. Hamzah Ya‟qub membagi media dakwah menjadi lima macam yaitu: 

1. Lisan, inilah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah 

dan suara. Dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, kuliah, 

bimbingan, penyuluhan dan sebagainya. 

2. Tulisan, berupa buku, majalah, surat kabar, surat menyurat (korespondensi), 

spanduk, flash card dan sebagainya 

3. Lukisan berupa gambar, karikatur dan sebagianya 

                                                             
3
Wawancara via Whatsapp kepada Ketua Grup Shalihah Siti Khotimah Suryanti Tanggal 01 

Januari 2017  

4
Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 

535 



 

4. Audio visual yaitu alat dakwah yang merangsang indera pendengaran atau 

penglihatan dan kedua-duanya, televisi, film, slide, internet dan sebagainya. 

5. Akhlak yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkkan ajaran-ajaran 

islam dapat dinikmati serta didengarkan oleh mad‟u.
5
 

Yang dimaksud penulis disini adalah berdakwah dengan menggunakan 

media yang keempat yaitu media audio visual internet, karena whatsapp adalah 

salah satu bagian dari teknologi internet. 

Akhlakul karimah, secara etimologis kata akhlak memiliki bentuk 

jamaknya yaitu khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku arau 

tabiat.
6
 Akhlakul karimah adalah tingkah laku yang baik atau tingkah laku 

seseorang yang dimanifestasikan kedalam perbuatan yang baik. 

Yang dimaksud dengan membentuk akhlakul karimah adalah suatu upaya 

yang dilakukan untuk mengembangkan kepribadian seseorang untuk terciptanya 

sikap kemanusiaan yang terwujud dalam tingkah laku yang baik atau positif 

dalam setiap perbuatannya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini 

adalah Bagaimana Fungsi Whatsapp Grup Shlihah Cabang Bandar Lampung 

Sebagai Pengembangan Media Dakwah Dalam Membentuk Akhlakul Karimah 

dilihat dari proses berdakwah dengan menggunakan media whatsapp. 

                                                             
5
Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2014), h.120 

6
Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam, 

2000), h. 1 



 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan-alasan memilih judul di atas adalah : 

1. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

membuat manusia menjadi masyarakat haus akan informasi dan ilmu. 

Whatsapp merupakan media aplikasi yang sekarang sedang populer. Saat ini 

whatsapp merupakan aplikasi yang tidak hanya digunakan untuk 

berkomunikasi atau silaturahmi tetapi juga setiap individu dapat membuat 

grupnya untuk berdakwah seperti grup pengajian. Oleh karena itu penulis 

menjadikan whatsapp sebagai media dakwah. 

2. Memadainya data dan literature yang dapat digunakan sebagai referensi 

pendukung sehingga membuat penulis mudah untuk mengumpulkan data-data 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan umat manusia dalam melaksanakan komunikasi dari segi 

kualitas maupun kuantitas mengalami peningkatan pesat dari waktu kewaktu. 

Peningkatan dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi menyebabkan dunia 

tidak lagi mengenal batas, jarak, ruang dan waktu. Seseorang dapat dengan mudah 

mengakses informasi penting tentang fenomena kejadian dibelahan dunia lainnya 

tanpa harus berada ditempat tersebut. Dengan hanya seperangkat komputer yang 

memiliki konektifitas internet, informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik. 



 

Media tersebut dimanfaatkan oleh komunikator dan komunikan yang berada 

ditempat yang relatif jauh sehingga penggunaan media ini dapat menunjang 

efektivitas komunikasi. Hal itu turut melahirkan kemajuan yang cukup signifikan 

dalam bidang teknologi. Media komunikasi sangat berperan dalam perubahan 

masyarakat. Penemuan fungsi komunikasi yang super canggih dijuluki berbagai nama 

antar lain internet, media komunikasi maya, media super superhighway dan 

semacamnya. Kelebihan jaringan komunikasi internet ini adalah kecepatan mengirim 

dan memperoleh informasi dan sekaligus penyedia data.
7
 

Internet juga menjadi penyedia media informasi serta penyedia situs jejaring 

pertemanan yang dilakukan secara online seperti MySpace, Twitter, Facebook, 

Instagram, Line dan Wahatsapp. Whatsapp adalah aplikasi berbasis pesan untuk 

smartphone dengan basic mirip BlackBerry Messenger. Whatsapp merupakan 

aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya 

sms, karena Whatsapp merupakan paket data internet yang sama untuk email, 

browsing web dan lain-lain. 

Islam adalah agama yang berisi pertunjuk-petunjuk agar manusia secara 

individual menjadi manusia yang baik, beradab dan berkualitas. Sehingga mampu 

membangun sebuah peradaban yang maju, sebuah tatanan kehidupan yang manusiawi 

dalam arti kehidupan yang adil, maju bebas dari berbagai ancaman, penindasan dan 
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Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Kommunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 

h. 149 



 

berbagai kekhawatiran. Agar mencapai yang diinginkan tersebut diperlukan apa yang 

dinamakan sebagai dakwah.  

Berdakwah dengan segala bentuknya adalah wajib hukumnya bagi setiap 

muslim. Hal ini menunjukan bahwa syari‟at atau hukum Islam tidak mewajibkan bagi 

umatnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, akan tetapi usahanyalah yang 

diwajibkan semaksimalnya sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Unsur-unsur 

dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah.  

Unsur-unsur tersebut adalah da’i (pelaku dakwah), mad’u (mitra dakwah), maddah 

(materi dakwah), wasilah (media dakwah), thariqah (metode) dan atsar (efek 

dakwah).
8
 Media dakwah adalah salah satu unsur dakwah yang paling berperan dalam 

proses berdakwah. 

Pengunaan media juga harus menyesuaikan kondisi pada perubahan zaman. 

Adapun yang dilakukan para rasul dalam menyampaikan ajaran agama islam yaitu 

mengunakan metode berbicara dan kontak langsung serta mengunakan bahasa yang 

dapat memberikan penjelasan bagi para kaum yang hidup pada masa Rasul 

merupakan metode yang sesuai untuk berdakwah.
9
 

Hal tersebut sebagaimana tersurat dalam firman Allah: 
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Moh. Ali Aziz, Op.Cit, h. 75  

9
Syihata, Abdulah, Da’wah Islamiyah. (Jakarta: Departemen Agama, 1986) , h. 30 



 

Artinya: “Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnnya, 

supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah 

menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang 

Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S 

Ibrahim:4) 

 

 Dari firman Allah SWT diatas dapat diambil pengertian bahwa kita sebagai 

orang yang berdakwah atau dapat disebut juga seorang da‟i, dalam menyampaikan 

dakwahnya dianjurkan untuk mengunakan bahasa yang sesuai dengan sasaran 

dakwah. Supaya dapat memberikan suatu penjelasan dan pemahaman yang mendalam 

bagi mad‟u. Selain itu mad‟u dapat memberikan respon atau timbal balik terhadap 

dakwah yang telah disampaikan oleh da‟i. 

Dalam abad informasi sekarang ini, dakwah tidak bisa harus semaksimal 

mungkin menggunakan media massa modern seperti: Radio, Televisi, Pers, Internet 

dan sebagainya. Tak ada yang dapat membantah kemampuan media massa ini dalam 

penyebaran suatu agama. Saat ini adalah fenomena dimana kita memasuki abad 

komunikasi canggih dimana manusia modern dituntut untuk lebih kreatif dalam 

memanfaatkan ilmu dan teknologi bagi kehidupannya.
10

 

Whatsapp dijadikan salah satu media dalam berdakwah, pengguna whatsapp 

sangatlah banyak. Whatsapp cukup alternatif untuk digunakan sebagai sarana dakwah 

masa kini. Maka tak sedikit dari para pendakwah memanfaatkan whatsapp sebagai 

media dakwah Islam. Tentunya para pendakwah pun harus selektif dalam 

menyampaikan materi dakwah melalui whatsapp agar para mad‟u dapat menerima isi 
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pesan dakwah tersebut. Whatsapp juga memberikan ruang bebas bagi penggunanya 

untuk membuat grupnya masing-masing.Dari grup-grup tersebut masing-masing 

anggota group dapat menuliskan kalimat dakwah atau kajian mengenai ilmu agama.  

Dari tulisan tersebut masing-masing anggota dapat mengetahui apa yang 

ditulis oleh teman yang lainnya karena pemberitahuan itu muncul di notification 

masing-masing anggota grup. Kemudian mereka dapat memberikan komentar atau 

pernyataan. Dengan grup tersebut dapat dijadikan sarana untuk berdiskusi seluruh 

anggota. Semakin banyak anggota group tersebut, maka semakin aktif pula kegiatan 

diskusinya berjalan. 

Penelitian ini dilakukan di whatsapp Grup Shalihah. Adapun alasan pemilihan 

penelitian di grup Shalihah ini karena pada zaman sekarang banyak sekali dakwah-

dakwah media sosial lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam. Dan 

dalam grup shalihah ini memberikan manfaat tidak hanya untuk chating, menulis 

status dan sebagainya tetapi juga memberikan kajian tentang ilmu agama.  

Oleh karena itu Whatsapp dapat dijadikan salah satu sebagai media dalam 

berdakwah. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan bagi penulis untuk 

melakukan penelitian bagaimana Fungsi Whatsapp Grup Shalihah Cabang Bandar 

Lampung sebagai Pengembangan Media Dakwah dalam Membentuk Akhlakul 

Karimah.  

 

 

 

 



 

D. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana fungsi whatsapp Grup Shalihah cabang Bandar Lampung sebagai 

pengembangan media dakwah dalam membentuk akhlakul karimah? 

b. Apa saja manfaat dan pengaruh whatsapp Grup Shalihah cabang Bandar 

Lampung sebagai pengembangan media dakwah dalam membentuk akhlakul 

karimah? 

 

E. TujuanPenelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui fungsi whatsapp Grup Shalihah cabang Bandar Lampung 

sebagai pengembangan media dakwah dalam membentuk akhlakul karimah 

b. Untuk mengetahui saja manfaat dan pengaruh whatsapp Grup Shalihah 

cabang Bandar Lampung sebagai pengembangan media dakwah dalam 

membentuk akhlakul karimah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi pengembang ilmu komunikasi 

dan penyiaran Islam khususnya dalam proses berdakwah dengan mengguna-

kan media online seperti facebook dan lainnya. 



 

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi dan dapat memberika informasi 

bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian-penelitian lanjutan 

mengenai proses berdakwah, teutama yang berkaitan dengan proses 

berdakwah melalui media online. 

 

G. Kajian Pustaka 

Media sosial Sebagai Media Dakwah 

1. “Strategi Dakwah One Day One Juz (ODOJ) Di Cilacap”, judul skripsi 

tersebut disusun oleh Fitrotul Arisma Aulia yang lulus pada tahun 2016 di 

IAIN Purwokerto. Dimana dari hasil penelitian penulis mengambil penelitian 

skripsi di Cilacap, karena komunitas One Day One Juz (ODOJ) di Cilacap 

mempunyai keunikan tersendiri dalam membangun generasi Qur‟ani, 

mempunyai nama-nama programyang unik dan anggota komunitas One Day 

One Juz (ODOJ) di Cilacap juga sangat aktif. Penelitian ini menunjukan 

bahwa strategi dakwah yang di lakukan oleh komunitas One Day One Juz 

(ODOJ) di Cilacap terbagi menjadi dua program yaituonline dan offline, 

media online adalah kegitan yang terhubung dengan internet atau dunia maya, 

dalam media online media yang utama untuk melaporkan tilawah 

yaituWhatsapp dan facebook sebagai media penyebaran informasi tentang 

kegiatan dan penyampaian nasihat-nasihat yang baik.Sedangkan media offline 

adalah kegiatan yang tidak terhubung dengan internet, lebih tepatnya tidak 

terkoneksi atau kegiatan yang bertemu secara langsungdan dalam kegiatan 



 

yang menggunakan media offline itu mempunyai 12 program kerja yang ada 

di komunitas One Day One Juz (ODOJ) di Cilacap tujuan media offline untuk 

mentadabburi Al-Qur‟an. 

2. “Efektifitas Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp (Studi Terhadap Grup 

KPI 2012 Di Whatsapp Pada Mahasiswa KPI Angkatan 2012)”, judul skripsi 

tersebut disusun oleh Yuyun Linda Wahyuni yang lulus pada tahun 2016 di 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dimana dalam 

pembahasannya untuk mengukur seberapa efektifitas komunikasi dalam grup 

KPI 2012 di Whatsapp. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa 

efektifitas komunikasi melalui aplikasi whatsapp berdasarkan aspek intensitas 

dinyatakan tidak efektif, namun terdapat satu indikator yaitu manfaat 

penggunaan aplikasi Whatsapp didapatkan hasil cukup efektif, selanjutnya 

menurut aspek komunikatif dinyatakan tidak efektif, namun dalam indikator 

berkomunikasi melalui grup KPI 2012 anggota grup memperhatikan tata 

karma dinyatakan cukup efektif. Berdasarkan aspek kepuasan dinyatan tidak 

efektif, namun cukup efektif jika digunakan untuk mempermudah sosialisasi 

dengan mahasiswa lain yang menjadi anggota Grup KPI 2012. 

3. “Desain Grafis Akun Berdakwah sebagai Media Dakwah (Studi Deskriptif 

Tentang Media Sosial Line)”, judul skripsi tersebut disusun oleh Andi Pranata 

yang lulus pada tahun 2016 di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Dimana pembahasannya untuk mengkaji desain grafis dalam menyampaikan 



 

dakwahnya pada postingan foto akhlak kepada Allah. Penelitian ini 

mendapatkan kesimpulan bahwa ada beberapa kekurangan dalam penerapan 

prinsip dan unsure desain grafis dalam akun berdakwah. Tetapi secara 

keseluruhan desain grafis yang diterapkan mampu menciptakan dakwah yang 

inovatif yang mampu menarik perhatian followers untuk melihat,kemudian 

membaca dan memposting ulang melalui akun pribadi kepada orang lain 

melalui media sosial Line. 

Berdasarkan judul skripsi yang telah tertera di atas, maka peneliti akan 

mengangkat judul skripsi yang berbeda. terkait dengan media dakwah, yaitu dengan 

judul skripsi “Fungsi Whatsapp Grup Shalihah Sebagai Pengembangan Media 

Dakwah Dalam Membentuk Akhlakul Karimah”. Dan disini peneliti akan 

memfokuskan terhadap media dakwah kontemporer Whatsapp sebagai media 

dakwah. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti perlu memperhatikan 

metode penelitian yang akan dilakukan. Karena pada dasarnya penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.
11

Sementara metodologi adalah suatu kerangka kerja untuk 
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melaksanakan penelitian yang bersistem, peraturan dan prosedur yang 

digunakan oleh peneliti mengenai suatu cara atau metode.
12

Sehingga 

metodologi penelitian merupakan elemen penting untuk menjaga rehabilitas 

dan validitas hasil penelitian. 

a. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tempat penelitianya, maka penelitian ini digolong-kan 

pada jenis penelitian lapangan (field research). Yaitu suatu penelitian yang 

yang dilakukan dilapangan atau medan terjadi gejala-gejala.
13

 Penelitian 

lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan 

pembahasan skripsi ini. 

b. Sifat  penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang datanya 

berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-

angka sifatnya hanya penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkip 

interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain.
14

 

Dari pengertian diatas, maka penulis bermaksud untuk meng-

gambarkan atau melukiskan fungsi whatsapp Grup Shalihah cabang 

Bandar Lampung sebagai pengembangan media dakwah dalam mem-

bentuk akhlakul karimah. 
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2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti atau yang 

akan dijadikan objek penelitian.
15

 Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah anggota, pengurus, pembimbing serta penasehat di 

Grup Shalihah yang berjumlah 136 orang, terdiri dari 6 orang pengurus, 3 

orang penasehat, 12 orang pembimbing dan 115 anggota. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil 

dengan prosedur tertentu yang secara representatif mewakili kebenaran 

populasi.Adapun teknik sampel yang penulis gunakan adalah teknik non 

random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel.
16

 

Sementara jenis sampel yang penulis gunakan yaitu purposive 

sampling, yakni pengambilan sekelompok anggota sampel yang 

mempunyai karakteristik yang sesuai dengan karakteristik populasi yang 

terlebih dahulu telah diketahui
17
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Adapun yang menjadi kriteria yang penulis jadikan sampel adalah: 

1. Anggota yang berada di Indonesia serta aktif dan memberikan respon 

dalam diskusi grup Shalihah antara bulan Januari sampai April berjumlah 

5 orang 

2. Anggota yang berada atau bekerja di luar negeri serta aktif dan 

memberikan respon dalam diskusi grup Shalihah antara bulan Januari 

sampai April berjumlah 3 orang 

3. Pengurus grup Shalihah penulis mengambil ketua sekaligus pendiri, Pj 

bidang kajian dan pembimbing berjumlah 5 orang. 

Berdasarkan karakteristik diatas sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 13 orang.  

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akanmendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Sementara penulis mencari data yang dibutuhkan dengan menggunakan tiga 

cara yaitu : 

a. Metode Interview 

  Metode interview merupakan metode pengumpulan data dengan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 



 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.
18

 

Adapun jenis interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

interview bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas, 

tapi terarah dengan tetap berada pada jalur pokok permasalahan yang akan 

ditanyakan dan telah disiapkan terlebih dahulu.
19

 

b. Metode Observasi 

Observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik 

secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang 

harus dikumpulkan dalam penelitian. Metode ini sebagai metode 

pendukung untuk mengamati, mencatat secara sistematis mengenai 

fenomena-fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini penulis 

gunakan untuk menulis dan mencatat kejadian-kejadian pelaksanaan  

komunikasi dakwah da’i dan aktivitas yang dilakukanya, serta respon 

masyarakat terhadap da‟i untuk mendapatkan data lapangan yang 

dijadikan peneliti sebagai temuan data lapangan dalam skripsi ini. 

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu dapat 

berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang lainya. 
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Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk mencatat kondisi lapangan 

serta mengambil data-data pendukung untuk melengkapi penelitian yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  

d. Metode Analisa Data  

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpul data 

yang ada maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. 

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode analisa kualitatif, 

yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari individu dan prilaku yang dapat diamati.
20

 

Pada tahap akhir peneliti menarik sebuah kesimpulan peneliti 

menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang 

bersifat umum ke khusus. Pengetahuan khusus yang dimaksud di sini yaitu 

temuan-temuan tentang fungsi Whatsapp Grup Shalihah cabang Bandar 

Lampung sebagai pengembangan media dakwah dalam membentuk 

akhlakul karimah. 
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BAB II 

WHATSAPP SEBAGAI MEDIA DAKWAH 

 

A. Ruang Lingkup Whatsapp 

1. Pengertian Whatsapp 

Seperti kenyataan yang sedang terjadi sekarang bahwa trend dunia internet saat 

ini sudah merambah hampir sebagian besar aspek kehidupan manusia. Dunia semakin 

sempit dengan segala fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan. Dengan kata lain, era 

teknologi komunikasi dan informasi sedang mencapai puncaknya. 

Whatsapp adalah aplikasi pesan berbasis pesan untuk smartphone dengan basic 

mirip BlackBerry Messenger. Whatsapp messenger merupakan aplikasi pesan lintas 

platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya sms, karena Whatsapp 

Messenger merupakan paket data internet yang sama untuk email, browsing web dan 

lain-lain.
21

 Meskipun merupakan aplikasi pesan instan, ada yang unik dari WhatsApp. 

Sistem pengenalan kontak, verifikasi dan pengiriman pesan tetap dilakukan melalui 

nomor ponsel yang sudah terlebih dahulu didaftarkan.  

   

2. Sejarah dan Perkembangan Whasapp 

Perkembangan media sosial dalam dunia dakwah didukung dengan terus 

meningkatnya jumlah pengguna aktif media sosial diseluruh dunia dan juga 

Indonesia, termasuk media sosial Whatsapp Messenger. Perkembangan media sosial 

                                                             
21

Op. Cit, Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Whatsapp  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Whatsapp


 

whatsapp dan besarnya jumlah pengguna whatsapp tersebut mulai  memasuki ranah  

dakwah Islam  melalui penyampaian  pesan keagamaan. 

Kita dapat menemui banyak website yang memberikan layanan-layanan 

tersebut. Dari sekian banyak nama dan situs jaringan sosial itu, whatsapp merupakan 

salah satu website yang berhasil menarik minat pengguna internet diseluruh belahan 

dunia. Lewat bermacam-macam fitur, fasilitas serta layanan yang tersedia kita dapat 

dengan mudah berkomunikasi serta memperoleh teman-teman baru tanpa batasan 

ruang dan waktu.
22

 

Dikutip dari WikiPedia, Whatsapp didirikan pada 24 Februari 2009, berarti 

sekarang Whatsapp sudah menginjak usia kedelapan. Whatsapp didirikan oleh Brian 

Acton dan Jan Koum yang pernah bekerja sebagai pegawai Yahoo. Bermodalkan 

tabungan sebesar $400.000 yang diperoleh selama bekerja di sana Koum 

mengunjungi temannya Alex Fishman untuk berdiskusi mengenai App Store yang 

kala itu baru berusia 7 bulan, Koum merasa toko ini menyimpan potensi. Fishman 

kemudian membantu Koum mencarikan pengembang aplikasi iPhone bernama Igor 

Solomennikov yang berasal dari Rusia. 

Tapi meskipun Whatsapp Inc telah berdiri, aplikasi whatsapp sendiri masih jauh 

dari beres. Dalam beberapa percobaan, whatsapp mengalami crash dan gagal berjalan 

seperti yang diharapkan. Putus asa, Koum berniat menutup perusahaan-nya dan 

mencari pekerjaan lain. Namun Brian Acton mendorongnya untuk tetap bertahan 
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beberapa bulan lagi. Pada akhirnya setelah melewati fase beta yang cukup panjang 

pada bulan November 2009, whatsapp resmi memulai kiprahnya di App Store. 

Sebelumnya, Koum telah membujuk Acton dan lima mantan pegawai Yahoo! lainnya 

untuk berinvestasi. Setelah mengunjungi App Store, pada bulan Januari 2010 

Whatsapp mengembara ke BlackBerry Store dan disusul Android pada bulan 

Agustus. Jadilah kemudian mereka menciptakan perusahaan start up teknologi 

bernama WhatsApp Inc yang berlokasi di Santa Clara, California. 

Meskipun statusnya telah diubah dari gratis ke berbayar, popularitas whatsapp 

tetap melesat cepat dihampir semua platform. Per Februari 2013 pengguna aktif 

whatsapp meledak diangka 200 juta. Angka ini membengkak dua kali lipat pada 

bulan Desember dan naik lagi menjadi 500 juta pada bulan April 2014. Dan per 

September 2015, pengguna aktif  Whatsapp tercatat sebanyak 900 juta.
23

 

  

3. Fungsi dan Manfaat Whatsapp 

a.  Fungsi Whatsapp 

Whatsapp merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita 

bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena Whatsapp Messenger menggunakan paket 

data internet yang sama untuk email, browsing web dan lain-lain. Dengan menggu-

nakan whatsapp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto dan 

lain-lain. 
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Kelebihan dan fungsi whatsapp sebagai berikut : 

1. Whatsapp memiliki fitur yang bisa dibilang komplit, karena dengan Whatsapp 

selain kita bisa berkirim teks, kita juga bisa berkirim Gambar, Video, Suara, dan 

kerennya lagu, kita bisa berkirim Lokasi GPS via hardware GPS atau Gmaps. 

2. Aplikasi whatsapp terintegrasi kedalam sistem, layaknya sms, kita dapat 

menerima pesan tanpa perlu membuka applikasi terlebih dahulu. 

3. Aplikasi whatsapp memiliki status pesan yang berupa tanda, tanda tersebut adalah 

: 

- Jam merah untuk Proses loading di HP kita 

- Tanda centang jika pesan terkirim ke jaringan 

- Tanda centang double jika pesan sudah terkirim ke teman chat. 

- Silang merah jika pesan gagal 

4. Aplikasi whatsapp memiliki fasilitas Broadcast dan Group Chat.  

5. Aplikasi whatsapp tidak memerlukan login dan loading contact/avatar, sehingga 

dapa menghemat penggunaan Bandwidth. 

6. Aplikasi whatsapp dapat dimatikan dan hanya aktif jika ada pesan masuk, 

sehingga bisa menghemat baterai.
24

 

     

b. Manfaat Whatsapp 

Sudah menjadi sifat dasar manusia senang bersosialisasi dan berkumpul.Seiring 

dengan perkembangan teknologi, berkumpul tidak lagi selalu harus bertemu secara 
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fisik. Orang bisa memanfaatkan teknologi agar tetap dapat berkomunikasi secara 

bersama-sama dalam waktu yang bersamaan tanpa harus bertemu. Perkembangan 

teknologi biasanya juga diikuti dengan perubahan kebiasaan.  

Ada beberapa hal positif yang bisa kita manfaatkan dengan bergabung di grup 

whatsapp : 

1. Personal branding. Melalui grup whatsapp kita bisa membangun personal 

branding. Branding ini bisa dibangun melalui pesan yang kita kirim ke grup atau 

cara kita merespon topik yang sedang dibahas di grup. 

2. Personal marketing. Kita bisa memanfaatkan grup whatsapp untuk memasarkan 

produk yang kita miliki agar anggota grup lainnya dapat tertarik dan membeli 

produk tersebut. 

3. Entertaining. Grup whatsapp bisa kita gunakan sebagai hiburan pelepas lelah, 

pengusir suntuk dan penghalau galau.  

4. Monitoring. Banyak juga orang yang bergabung di grup whatsapp tapi tidak aktif, 

namun dia sangat rajin mengecek grup. Biasanya monitoring hanya mengecek 

grup tanpa merespon pesan yang disampaikan. 

5. Networking. Ini menurut saya paling penting. Bergabung dengan grup whatsapp 

untuk membangun networking alias jaringan.
25
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4. Macam-macam Isi Pesan Whatsapp  

1. Pesan Informasi 

Pesan informasi merupakan hal yang paling penting pada saat proses pertukaran 

pesan, untuk mengetahui berita-berita terkini/ter up date. Seseorang dapat berbagi 

informasi dengan temannya yang memiliki aplikasi whatsapp juga. Baik informasi 

yang bersifat pribadi maupun informasi yang bersifat umum. 

2. Pesan Pendidikan 

Pesan pendidikan merupakan proses pertukaran pesan seperti tugas sekolah 

ataupun tugas kuliah. Seseorang dapat mengirimkan data file kepada temannya 

melalui fitur yang berada di whatsapp. 

3. Pesan Hiburan  

Pesan hiburan ini merupakan isi pesan yang sifatnya menghibur, biasanya 

seseorang yang sedang sedih menggunakan whatsapp untuk bercerita dengan 

temannya. Lalu temannya membalas dengan menghibur seperti mengirimkan stiker 

yang lucu, lagu ataupun video yang membuat temannya merasa terhibur. 

       

B. RUANG LINGKUP MEDIA DAKWAH 

1. Pengertian Media Dakwah 

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti perantara, 

tengah atau pengantar.
26

 Dalam bahasa inggris media merupakan bentuk jamak dari 

medium yang berarti tengah, antara, rata-rata. Dari pengertian ini ahli komunikasi 
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mengartikan media sebagai alat yang menghubungkan pesan komuniksi yang 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (penerima pesan). Dalam bahasa 

arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak wasail yang berarti alat 

atau perantara. Jadi media dakwah adalah alat yang digunakan oleh Da‟i/Daiyah 

sebagai sarana atau perantara dalam menyampaikan pesan dakwah kepada Mad‟u 

agar tercapainya tujuan dakwah.  

          

2. Jenis-Jenis Media Dakwah          

a. Media Tradisional` 

Media tradisional, yaitu berbagai macam seni pertunjukan yang secara 

tradisional dipentaskan didepan umum (khalayak) terutama sebagai sarana hiburan 

yang memiliki sifat komunikatif seperti ludruk, wayang, drama dan sebagainya. 

Melihat kenyataan budaya Indonesia yang memiliki beranekaragam media 

tradisional, maka dapat dipahami mengapa para Wali Songo menggunakan media ini 

sebagai media dakwah dan ternyata pilihan media para Wali tersebut menghasilkan 

masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.  

Media tradisional berupa berbagai macam seni pertunjukan yang secara 

tradisional dipentaskan didepan khalayak terutama sebagai sarana hiburan. Memiliki 

sifat komunikatif dan ternyata mudah dipakai sebagai media dakwah yang efektif. 

Ada lebih dari 500 macam media tradisional diseluruh Indonesia sebagai petunjukan 

rakyat, namun tidak semua media tersebut dapat dipergunakan sebagai media 



 

dakwah. Untuk memilih media tradisional sebagai wasilah, harus dipertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Aspek efektifitas komunikasi 

b. Aspek kesesuainnya dengan masyarakat setempat 

c. Aspek legalitas dari sudut pandang ajaran islam. 

        

b. Media Modern  

Media modern, yang diistilahkan juga dengan “media elektronika” yaitu media 

yang dilahirkan dari teknologi. Yang termasuk media modern ini antara lain radio, 

televisi, pers (surat kabar) dan sebagainya. Dalam abad informasi sekarang ini 

dakwah harus semaksimal mungkin menggunakan media massa modern seperti: 

Radio, Televisi, Pers (Surat Kabar) dan sebagainya. Media massa yang mutlak harus 

dipergunakan dalam pelaksanaan dakwah Islam, yang memiliki efektivitas yang 

tinggi antara lain: 

1. Pers (Surat Kabar) 

Wasilah dakwah ini amat besar manfaatnya, sebab ia termasuk dari beberapa 

media massa pembentuk opini masyarakat ia hampir bisa disebut sebagai ”makanan 

pokok” masyarakat mendambakan informasi dan selalu dapat mengikuti perkemba-

ngan dunia. Dakwah melalui wasilah ini dapat berbentuk berita-berita Islam dan 

sebagainya. Efektifitas media ini dikemukakan oleh Lazarfeld Doob dan Breslon, 

mengatakan bahwa kelebihan-kelebihan dari media ini adalah: 

 



 

a. The Reader Control the Exposer  

Media ini memberikan kesempatan untuk memilih materi-materi yang sesuai 

dengan kemampuannya dan kepentingannya. 

b. Exposer may be and often be Repeated 

Selanjutnya media yang diwakili oleh pers ini tidaklah terkait oleh suatu waktu 

dalam mencapai khalayaknya.  

c. Treatment may be Fuller 

Media yang berbentuk tulisan ini juga dapat mengembangkan suatu topik yang 

diinginkan.  

d. Specialized Appearance is Possible 

Media ini selanjutnya hidup dan berkembang dalam keadaan yang diikat oleh 

standar tertentu dalam hal content keseluruhan dibanding pada media-media yang 

lainnya. 

e. Possible Greater Prestige 

Akhirnya media yang dapat ditangkap oleh mata ini dapat memiliki prestise yang 

tinggi, dapat membentuk dengan aplikasi khusus berdasarkan kebiasaan pembaca 

yang didalamnya tercakup perhatian dan kesenangan untuk membaca.  

 

2. Radio 

Kelebihan-kelebihan Radio sebagai media dakwah adalah: 

a. Bersifat langsung 



 

Dengan mempersiapkan secaraik kertas, da‟i dapat secara langsung menyam-

paikan dakwah didepan mikrofon.  

b. Siaran radio tidak mengenal jarak dan rintangan 

Faktor lain yang menyebabkan radio yang dianggap memiliki kekuasaan ialah 

bahwa siaran radio tidak mengenal jarak dan rintangan.  

c. Radio siaran mempunyai daya tarik yang kuat  

Faktor lain yang menyebabkan radio memiliki kekuasaan adalah daya tarik 

yang kuat yang dimilikinya, yakni: 

 Musik 

 Kata-kata 

 Efek suara 

d. Biaya yang relatif murah 

Dibanyak Negara di dunia ketiga Asia, Afrika dan Amerika Latin radio 

umumnya telah menjadi media utama yang dimiliki setiap penduduk baik 

yang kaya maupun yang miskin.  

e. Mampu menjangkau tempat-tempat terpencil 

Dibeberapa Negara, radio bahkan merupakan satu-satunya alat komunikasi 

yang efektif untuk menghubungi tempat-tempat terpencil. 

f. Tidak terhambat oleh kemampuan baca dan tulis 

Disamping keuntungan-keuntungan diatas radio juga memiliki keuntungan 

lain. Siaran radio tidak terhambat oleh kemampuan baca dan tulis khalayak. 



 

Dibeberapa Negara Asia tingkat kemampuan baca dan tulis khalayak 

populasinya lebih dari 60% jutaan orang tersebut tidak disentuh oleh media 

masa lain kecuali bahasa radio dalam bahasa mereka.
27

 

       

3. Film 

Kalau pers bersifat visual semata dan radio bersifat audiovisual semata, maka 

film dapat dijadikan media dakwah dengan kelebihan sebagai audiovisual. Keunikan 

film sebagai media dakwah ini antara lain: 

- Secara psikologis, penyuguhan secara hidup dan tampak yang dapat berlanjut 

dengan animation memiliki kecenderungan yang unik dalam keunggulan daya 

efektifnya terhadap penonton. 

- Bahwa media film yang menyuguhkan pesan yang hidup dapat mengurangi 

keraguan apa yang disuguhkan, lebih mudah diingat dan mengurangi kelupaan. 

- Khusus bagi khalayak anak-anak, sementara khalayak dewasa cenderung 

menerima secara bulat tanpa lebih banyak mengajukan pertanyaan terhadap 

seluruh kenyataan situasi yang disuguhkan oleh film.
28

 

Film yang dapat mempengaruhi emosi penonton ini memang amat me-

ngesankan seperti film tentang “The Message” yang pernah ditanyangkan seolah-

olah menghidupkan kenangan kembali sejarah Islam dengan lebih hidup dan segar, 

yang media dakwah lainnya tidak mampu melakukannya. Disamping itu, dalam 
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perkembangannya sekarang pengajaran Shalat dan manasik haji serta ibadah-ibadah 

fraksis lainnya akan dapat lebih mudah diajarkan CD dan video. Sisi kekurangan 

dakwah melalui media ini adalah memerlukan biaya yang tidak sedikit. 

  

4. Televisi 

Sebagaimana film, media televisi ini juga merupakan media yang bersifat 

audiovisual artinya bisa didengar sekaligus dilihat. Televisi kebanyakan masyarakat 

Indonesia dijadikan arena hiburan dan sumber informasi utama dibeberapa daerah 

terutama Indonesia masyarakat banyak menghabiskan waktunya untuk melihat 

televisi. Kalau dakwah Islam dapat memanfaatkan media ini dengan efektif maka 

secara otomatis jangkauan dakwah akan lebih luas dan kesan keagamaannya yang 

ditimbulkan akan lebih mendalam. 

Sesungguhnya televisi ini adalah merupakan penggabungan antara radio dan 

film sebab media ini dapat meneruskan peristiwa dalam bentuk gambar hidup dengan 

suara bahkan dengan warna ketika peristiwa itu berlangsung. Saat ini tidak ada satu 

detik pun yang lewat tanpa tayangan televisi baik nasional dan internasional dengan 

berbagai alat-alat komunikasi yang canggih dan tidak ada satu wilayah pun yang 

tidak bisa discover dengan media ini sampai-sampai alat ini telah mengubah dunia 

yang luas ini menjadi dusun besar (Global Village). Namun umat Islam terutama di 

Negara kita belum maksimal untuk memanfaatkan media ini karena terbentur dengan 

oleh high cost yang harus diinventariskan. 

             



 

c. Media Kontemporer 

Media kontemporer, yang diistilahkan juga dengan “media masa kini” yaitu 

media yang dilahirkan dari perkembangan teknologi internet (secara online). Yang 

termasuk media kontemporer ini antara lain seperti internet itu sendirin facebook, 

whatsapp dan media online lainnya. 

1. Internet  

Internet berasal dari kepanjangan Internasional Connection Networking. 

International berarti globab atau seluruh dunia, Connection berarti hubungan 

komunikasi dan Networking berarti jarinagan dengan demikian Internet adalah “suatu 

system jarinagan komunikasi (berjuta computer) yang terselubung diseluruh 

dunia”.
29

 Sebuah fenomena dimana saat ini kita memasuki suatu abad komunikasi 

canggih dimana manusia modern dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan 

ilmu dan teknologi bagi kehidupannya.
30

  

Proses penyampaian hasil teknologi komunikasi canggih merupakan kejadian 

atau perubahan besar yang tidak memberikan kemungkinan kepada semua Negara 

untuk menolaknya. Dengan kecanggihan teknologi komuniaksi seolah-olah tidak 

terpisah lagi bagi dunia yang satu terkait dengan dunia lainnya. Salah satu 

kecanggihan komunikasi tersebut yang saat ini lagi trand adalah apa yang dinamakan 

Internet. 
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Dan saat ini perkembangan internet mulai merambah dan mendapatkan posisi 

yang kuat dideretan media massa yang lebih dulu ada. Ketika internet mulai dikenal 

massa 20 tahun yang lalu sudah dapat diramalkan bahwa media ini yang akan 

menjadi sangat popular dikemudian hari. Hal itupun terlihat ketika perangkat-

perangkat komputer baik hardware dan software terus berkembang, terus 

disempurnakan tiap menit dikomputer.  

Seluruh pengakses internet yang terdiri berbagai bangsa yang multikultural 

berkomunikasi dan bertukar informasi sehingga tidak adanya sebuah batas Negara 

(borderless). Seharusya dengan pemakaian media inilah dakwah dapat memainkan 

perannya dalam menyebarkan informasi tentang Islam ke seluruh penjuru. Dengan 

keluasan akses yang dimilikinya yaitu tanpa adanya batasan wilayah, kultural dan 

lainnya.  

    

2. Whatsapp 

Whatsapp saat ini sudah mejadi aplikasi wajib bagi pemilik smartphone. Meski 

diawal kemunculannya, Whatsapp hanya sebagai alternative BBM atau Blackberry 

Messenger tetapi kini posisi Whatsapp sudah bisa disejajarkan dengannya. Whatsapp 

yang memiliki 900 juta pengguna aktif di tahun 2017 ini. Ada banyak cara 

menggunakan whatsapp dan semua tergantung pemakainya. 

Whatsapp bisa digunakan untuk dakwah, ada beberapa cara menggunakan 

whatsapp untuk dakwah. Pertama adalah dengan membuat group khusus diskusi. 

Sudah banyak group seperti ini. Dan meskipun jumlah anggotanya terbatas, tetapi 



 

keberadaannya cukup efektif. Terbukti dalam beberapa kasus ketika ada sebuah 

kejadian yang bersifat viral (menyebar seperti virus), maka berita tersebut bisa 

sampai ke beberapa group dalam waktu yang relatif singkat.  

Berdakwah dengan cara menggunakan Whatsapp memiliki kelebihan, yaitu 

meskipun tulisan panjang tetapi langsung sampai ke tangan mereka. Sedikit berbeda 

dengan website dimana orangnya yang mencari konten, di sini konten yang justru kita 

antarkan ke tangan mereka, langsung ke handphone mereka. Selain itu, audio visual 

kajian juga bisa disematkan dalam pesan, sehingga video kajian yang ukurannya 

sudah diperkecil tentunya, bisa dilihat banyak orang.
31

 

Meski hanya tulisan, tetapi whatsapp tetaplah media sosial. Sehingga perlu cara 

menggunakan whatsapp ini diatur agar jangan sampai anggota group bercampur 

antara laki-laki dan perempuan. Karena selain bisa membuat tidak nyaman, juga bisa 

menimbulkan fitnah, yang justru merugikan. Karena dibentuknya suatu grup dakwah 

adalah untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran agama Islam kepada sesama umat 

Muslim didunia. 

 

3. Facebook  

Dakwah dan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini jika 

kita berpijak pada konsep dakwah kontemporer yang mudah diterima oleh kalangan 

masa kini. Teknologi bukan sesuatu yang dilarang meskipun tidak ada pada zaman 

                                                             
31

Http://Darulfithrah.Com/2015/11/19/Cara-Menggunakan-Whatsapp-Untuk-Berdakwah/  

Diakses Tanggal 08 Maret 2017  

http://darulfithrah.com/2015/11/19/cara-menggunakan-whatsapp-untuk-berdakwah/


 

Rasulullah. Perkembangan dakwah memerlukan perkembangan teknologi agar 

sesuatu yang dihadirkan mudah diterima dan tidak ketinggalan zaman. Tidak 

dipungkiri bahwa teknologi itu ibarat pisau bermata ganda, disatu sisi untuk 

mempermudah pekerjaan dan disisi lain juga dapat mencelakai orang lain. Karena 

kemajuan teknologi itu tergantung pada siapa yang memegang, jika berada ditangan 

yang baik maka baik pula manfaat tetapi jika ditangan orang jahat maka jahat pula 

dampak yang dihasilkan.  

Maka dari itu juru dakwah dituntut piawai menggunakan dan memanfaatkan 

hasil kemajuan teknologi informasi yang salah satunya dalah facebook. Facebook 

merupakan salah satu jejaring sosial. Pengguna facebook yang banyak ini terutama 

mayoritas pemuda, membuat facebook sebagai salah satu alternatif untuk digunakan 

sebagai sarana dakwah masa kini. Tak sedikit aktivis dakwah memanfaatkan demam 

facebook yang ada sebagai media dalam berdakwah. Dakwah via facebook 

merupakan alternatif dakwah selain dakwah via kontak langsung.
32

 

 

4. Line 

 Kehidupan modern utamanya ditandai dengan kemajuan pesat dibidang 

teknologi, melahirkan apa yang disebut globalisasi. Individu yang siap menghadapi 

globalisasi akan memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang ada dengan bijaksana, 

sehingga globalisasi membawa dampak positif untuk dirinya. Lain halnya apabila 
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individu tidak siap dengan kemajuan yang terjadi, maka globalisasi akan menjadi 

bumerang. Salah satu dampak yang paling merugikan adalah kemerosotan akhlak. 

Banyak media yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan kebenaran dan 

kebaikan Islam. Era munculnya aplikasi media sosial (Facebook, Twitter, Path, dan 

sebagainya) dan pesan instan (Whatsapp, LINE, BBM) saat ini pun turut dimanfaat-

kan untuk menyampaikan kajian-kajian Islam secara mudah, cepat dan tanpa batas. 

Salah satunya yang paling fenomenal adalah menggunakan Line. Pengguna aktif 

aplikasi pesan instan Line di Indonesia sudah mencapai angka lebih dari 30 juta. 

Dizaman maju saat ini, media sosial Line sudah menjadi kebutuhan sehari-hari semua 

kalangan dalam kegiatan berkomunikasi maupun menerima informasi 

Media sosial Line juga digunakan untuk berlangganan informasi tertentu 

secara periodik. Fitur ini telah terbukti oleh akun Berdakwah yang berhasil 

mendapatkan 8.000 followers baru setiap harinya tanpa biaya apapun. Akun 

Berdakwah berdiri pada tanggal 25 Februari 2015 oleh Sigit Haryo Yudanto. Akun 

ini berinovasi dalam melakukan dakwah untuk menjawab tantangan zaman, karena 

terkadang orang jenuh dengan model dakwah yang face to face terlebih kalangan 

remaja yang harus didekati dengan sesuatu hal yang membuatnya tertarik. Akun 

Berdakwah menyediakan berbagai informasi seputar dunia Islam baik itu tentang  

fiqih, akhlak dan nasihat serta kisah hikmah yang menginspirasi melalui konten-

konten yang ditawarkan. 



 

Keunggulan akun Berdakwah dibandingkan dengan akun-akun yang lain 

terletak pada cara penyampaian isi dakwahnya atau informasi tentang Islam yang 

dikemas dengan sangat ramah melalui penonjolan teknik desain grafis. Desain grafis 

merupakan salah satu disiplin ilmu yang penting dalam perkembangan teknologi 

komunikasi untuk melakukan kegiatan dakwah yang lebih kreatif sehingga 

menghasilkan media dakwah yang komunikatif.  

                                                           

3. Prinsip-Prinsip Media Dawah 

Media dakwah dapat berfungsi sebagai mana mestinya apabila yang 

mempengaruhinya serta prinsip-prinsip penggunaannya. Dibawah ini dijelaskan 

mengenai: 

a. Faktor-faktor yang harus Dipertimbangkan dalam Memilih Media Dakwah 

Hal-hal menjadi pertimbangan disaat memilih media dakwah adalah: 

1) Tujuan dakwah yang hendak dicapai  

- Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

- Tujuan dakwah tercapai dengan efektif dan efisien jika menggunakan media 

dakwah tersebut 

2) Materi dakwah 

Sesuaikan dengan bahan yang akan disampaikan.           

b. Sasaran Dakwah  

- Media dakwah sesuai dnegan kemampuannya. 

- Media dakwah sesuai dengan kondisi daerahnya 



 

- Media dakwah sesuai dengan pola berfikir. 

c. Kemampuan Da’i 

Seorang Da‟i harus mampu menggunakan media dakwah yang sesuai dengan isi 

dakwah yang ingin disampaikan. 

d. Ketersediaan Media  

- Mudah mencari media yang akan dipergunakan  

- Biaya untuk berdakwah terjangkau.  

e.  Kualitas Media 

- Kualitasi media cukup baik  

- Keberhasilan pengalaman masa lampau menjadi bahan rujukan untuk 

berdakwah selanjutnya.
33

 

f. Pemilihan Media 

Hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu memilih media dakwah adalah: 

a. Tidak ada satu media pun yang baik untuk keseluruhan masalah atau tujuan 

dakwah. Sebab setiap media memiliki karakteristik (kelebihan, kelemahan 

dan keserasian) yang berbeda-beda. 

b. Media dakwah yng dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang hendak 

dicapai. 

c. Media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. 

d. Media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran media dakwah. 
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e. Pemilihan media hendaknya dilakukan dengan cara objektif. Artinya 

pemilihan bukan aats dasar kesukaan Da‟i. 

f. Kesempatan dan ketersediaan media perlu mendapat perhatian. 

g. Efektifitas dan efesiensi harus diperhatikan.
34

 

g. Penggunaan Media 

Prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman umum dalam 

mempergunakan media dakwah adalah:  

a. Penggunaan media dakwah. Bukan dimaksudkan untuk mengganti 

pekerjaan da‟i atau peranan da‟i.  

b. Tiada media satupun yang harus dipakai dengan meniadakan media lain 

c. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan. 

d. Gunakanlah media sesuai dengan karakteristiknya. 

e. Setiap hendak menggukan media harus benar-benar dipersiapkan dan atau 

diperkirakan apa yang dilakukan sebelum, selama dan sesudahnya. 

f. Keserasian antara media, tujuan, materidan objek dakwah harus mendapat-

kan perhatian yang serius.
35
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4. Fungsi dan Manfaat Media Dakwah 

a. Fungsi media dakwah 

Media dakwah berfungsi sebagai alat bantu atau perantara, fungsinya ini tidak 

dapat diremehkan karena dengan media dakwah itulah pesan-pesan dakwah dapat 

tersampaikan. Pada akhirnya juga mendukung terealisasinya tujuan dakwah dari 

sudut sistem, maka  media dakwah sejajar dengan masalah-masalah media dakwah, 

objek dakwah dan sebagainya. Terlebih bila telah memasuki tahap penentuan strategi 

dakwah yang efektif dan efisien. Adapun fungsi media dakwah: 

1. Fungsi Menyiarkan Informasi 

Fungsi ini adalah fungsi yang utama, kenyataan menunjukan bahwa 

masyarakat dalam merespon keberadaan media tidak lain karena kebutuhan mereka 

terhadap penyerapan informasi yang dikaitkan dengan dakwah agar pesan dakwah 

dapat disampaikan dan diterima dengan amat mudah. 

2. Fungsi Mendidik 

Fungsi mendidik yaitu proses penyampaian pesan-pesan dakwah adalah juga 

sebagai proses pendidikan, sebab materi dakwah yang disampaikan banyak 

mengandung pengetahuan dan bimbingan yang merupakan salah satu aspek dari 

mendidik. 

3. Fungsi Menghibur 

Dalam fungsi ini media dakwah dalam Islam memiliki satu prinsip penyam-

paian pesan dakwah dengan cara menghibur (seperti sabda Rasulullah: Berilah kabar 



 

gembira jangan menakut-nakuti) artinya muatan pesan dakwah dapat berupa hal yang 

menghibur objek dakwah.  

4. Fungsi Mempengaruhi 

Fungsi mempengaruhi ini membuat posisi dan status media tidak dapat 

dipandang remeh. Jika dikorelasi fungsi ini amatlah relevan dengan esensi fungsi 

media dakwah, yaitu suatu media yang dapat dijadikan alat untuk merubah bahkan 

membenetuk sikap objek dari yang tidak baik menjadi baik, sesuai dengan tujuan 

dakwah yaitu mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. 

   

b. Manfaat Jejaring Sosial (Whatsapp) sebagai Media Dakwah 

Adapun keunggulan atau manfaat jejaring sosial sebagai media dakwah antara 

lain yaitu sebagai berikut : 

1. Dakwah melalui internet khususnya whatsapp mampu menembus batas ruang dan 

waktu dalam sekejap dengan biaya dan energi yang relatif terjangkau. 

2. Pengguna jasa internet khususnya jejaring social setiap tahunnya meningkat 

drastis, ini berarti berpengaruh pula pada jumlah penyerap misi dakwah. 

3. Bisa diakses dimana aja dan kapan saja. 

4. Bisa menjangkau berbagai kalangan terutama para remaja yang anti terhadap 

kegiatan-kegiatan keagamaan. 

5. Dakwah melalui whatsapp telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Berbagai 

situs mereka bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai, dengan demikian 

pemaksaaan kehendak bisa dihindari. 



 

6. Cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiyah via internet 

khususnya whatsapp bisa menjangkau segmen yang luas. 
36

 

      

5. Macam-macam Isi Pesan Media Dakwah 

Pada saat sekarang, materi-materi yang disajikan cenderung dikaitkan dengan 

kehidupan kemasyarakatan. Karena luasnya ajaran Islam maka setiap da‟i harus 

selalu berusaha dan terus menerus mempelajari dan menggali ajaran Islam serta 

mencermati tentang situasi dan kondisi sosial masyarakat sehingga materi dakwah 

dapat diterima oleh objek dakwah dengan baik. Namun pada dasarnya materi dakwah 

itu tergantung dengan dakwah yang hendak dicapai. Secara global dapatlah dikatakan 

bahwa materi dakwah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:  

a. Masalah Keimanan (Akidah) 

Masalah pokok yang nebjadi materi dakwah adalah akidah Islamiah. Karena 

akidah mengikat kalbu manusia dan menguasai batinnya. Dari akidah inilah yang 

akan membentuk moral (akhlaq) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali 

dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah akidah atau keimanan. Dengan iman 

yang kukuh akan lahir keteguhan dan pengorbanan yang selalu menyertai langkah 

dakwah. 

Materi tentang akidah Islam terkait pula dengan ajaran tentang adanya malaikat, 

kitab suci, para rasul dan kadar baik dan buruk. Dengan demikian ajaran pokok dalam 
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akidah mencakup enam elemen ini Inti dari materi akidah ini adalah keyakinan 

tentang keesaan Allah SWT dan hari sedangkan selebihnya merupakan elemen-

elemen yang mengukuhkan kedua inti akidah itu. 

 

b. Masalah Syariah 

Syariat Allah yang ditujukan untuk umat manusia itu pada dasarnya satu dan 

risalah yang ditujukan untuk para nabi bersifat kekal dan abadi Allah telah memberi 

syariat kepada manusia berupa agama itu yang esensinya satu, yaitu “Islam” dan tidak 

akan berubah dengan bergantinya nabi serta tidak akan berubah dengan berubahnya 

masa. Mendidik hati agar mau menerima sebuah undang-undang untuk menjadi 

hukum yang ditaati.
37

 

Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat 

Islam. Ia merupakan jantung yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam dan 

materi dakwah dalam bidang syari‟ah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

yang benar, pandangan yang jernih, kejadian secara cermat terhadap hujjah atau dalil-

dalil dalam melihat setiap persoalan pembaruan sehingga umat tidak terperosok ke 

kebaikan. Syariat Islam itu sangatlah luas dan luwes (fleksibel). Syariah ini ke dalam 

permasalahan umat zaman sekarang yang bisa menjawab atau memberikan solusi 

terhadapnya. Yang terpenting adalah syariat ini tidak bertentangan dengan sumber 

utamanya yaitu Al-Qur‟an dan Hadits. Materi dakwah yang menyajikan unsur syari‟at 
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harus dapat menggambarkan atau memberikan informasi yang jelas dalam bidang 

hukum yang bisa wajib, dibolehkan (mubbah), dianjurkan (mandup), dianjurkan 

supaya tidak dilakukan (makruh) dan dilarang (haram). 

c. Masalah Muamalah 

Islam ternyata agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar dari pada 

urusan ibadah. Dan islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi ini masjid 

tempat mengabdi kepada Allah. Ibadah dalam muamalah disini diartikan sebagai 

ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdi kepada Allah 

SWT. Dan muamalah jauh lebih luas dari pada ibadah. Hal demikian dengan alasan: 

a. Dalam Al-Qur‟an atau kitab-kitab hadits, proporsi terbesar sumber hukum itu  

berkenaan dengan urusan muamalah.
38

 

b. Adanya sebuah realita bahwa jika urusan ibadah bersamaan waktu dengan urusan 

muamalah yang penting maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. 

c. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar 

daripada ibadah yang bersifat perorangan.  

d. Bila urusan ibadah dilakkan tidak sempurna atau batal, karena melanggar 

pantangan tertentu maka kifaratnya (tebusannya) ialah melakukan sesuatu yang 

berhubungan dengan muamalah.  

e. Melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakata mendapatkan ganjaran lebih 

besar dari pada ibadah sunnah.   
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d. Masalah Akhlak  

Ajaran tentang nilai etis dalam Islam disebut akhlak. Wilayah akhlak Islam 

memiliki cakupan luas, sama luasya dengan prilaku dan sikap manusia. Nabi 

Muhammad SAW bahkan menempatkan akhlak sebagai pokok kerasulannya. Melalui 

akal dan kalbunya, manusia mampu memainkan perannya dalam menentu-kan baik 

dan buruknya tindakan dan sikap yang ditampilkannya. Ajaran Islam secara 

keseluruhan mengandung nilai akhlak yang luhur mencakup akhlak terhadap Tuhan, 

diri sendiri, sesama manusia dan alam semesta. 

Ajaran akhlak dalam Islam pada dasarya meliputi kualitas perbuatan manusia 

yang ekspresi dari kondisi kejiwaan. Akhlak dalam Islam bukanlah suatu norma ideal 

yang tidak dapat diimplementasikan dan bukan pula norma sekumpulan etika yang 

terlepas dari kebaikan norma sejati. Bertolak dari prinsip perbuatan manusia ini maka 

materi akhlak membahas tentang norma luhur yang harus menjadi jiwa dari perbuatan 

manusia, serta etika atau tata cara yang harus dipraktikkan dalam perbuatan manusia 

sesuai dengan jenis  sasarannya.
39

 

Untuk itu salah satu materi dakwah Islam dalam rangka memanifestasikan 

penyempurnaan martabat manusia serta membuat harmonis tatanan hidup masyara-

kat disamping aturan legal formal yang terkandung dalam syariat, salah satu ajaran 

etis Islam adalah akhlak. Karena ajaran Islam yang disampaikan oleh nabi secara total 
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mengandung nilai akhlak terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia dan alam 

sekitar. Semakin orang dekat dengan Tuhan maka semakin bagus juga akhlaknya. 

Materi akhlak ini diarahkan pada menentukan baik buruk, akal, kalbu berupaya 

untuk menemukan standar umum melalui kebiasaan masyarakat. Karena ibadah 

dalam Islam sangat erat sekali hubungannya dengan akhlak. Pemakaian akal dan 

pembinaan akhlak mulia merupakan ajaran dalam Islam dan pernah diamalkan 

seseorang, nilai-nilai yang harus dimasukan kedalam dirinya semasa ia kecil. Ibadah 

dalam Al-Qur‟an dikaitkan dengan takwa, berarti pelaksanaan perintah Tuhan dan 

menjauhi larangan-Nya.  

Dan perintah Tuhan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik sedang 

larangan Tuhan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang bertaka 

dengan demikian adalah orang yang menggunakan akalnya dan pembinaan akhlak 

adalah ajaran paling dasar dalam Islam. Karena tujuan ibadah dalam Islam dengan 

demikian bukanlah semata-mata menjauhkan dari neraka dan masuk surga, tetapi 

tujuan yang didalmnya terdapat dorongan dan kepentingan masyarakat. Masyarakat 

yang baik dan bahagia adalah masyarakat yang anggotanya memiliki akhlak mulia 

dan budi pekerti luhur.
40

 Dan materi akhlak ini sangat luas sekali yang tidak saja 

bersifat lahiriyah tetapi juga sangat melibatkan pikiran. Akhlak dunia (Agama) 

mencakup pada berbagai aspek, dimulai dari akhlak kepada Allah, hingga kepada 

sesama. Akhlak meliputi:  
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a. Akhlak kepada Allah, akhlak ini bertolak pada pengakuan dan kesadaran bahwa 

tiada Tuhan selain Allah  

b. Akhlak terhadap sesama manusia 

c. Akhlak terhadap lingkungan, lingkungan disini adalah segala sesuatu yang berada 

disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda 

bernyawa.
41

 

Islam mengajarkan etika paripurna yang memiliki sifat antisipatif jauh kedepan 

dengan dua ciri utama. Pertama, akhlak Islam sebagaimana jati diri ajaran Islam itu 

sendiri tidak menentang fitrah manusia. Kedua, akhlak islam bersifta rasional. Karena 

keduanya bersifat demikian akhlak Islam tidak terdistorsi oleh perjalan sejarah.  

 

C. Akhlakul Karimah 

1. Pengertian Akhlak 

Istilah akhlak sudah sangat akrab ditengah kehidupan kita.  Mungkin hampir 

semua orang mengetahui arti kata “akhlak” karena perkataan akhlak selalu dikaitkan 

dengan tingkah laku manusia. Akan tetapi, agar lebih jelas dan meyakinkan, kata 

“akhlak” masih perlu untuk diartikan secara bahasa maupun istilah. Dengan 

demikian, pemahaman terhadap kata “akhlak” tidak sebatas kebiasaan praktis yang 

setiap hari kit dengar akan tetapi sekaligus dipahami secara filosofis terutama makna 

substansinya. 
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Kata “akhlak“ berasal dari bahsa Arab, yaitu jama‟ dari kata ”khuluqun” yang 

secra linguistik iartikan dengan budi pekerti, adab dan tindakan. Kata “akhlak” juga 

berasal dari kata “khalaqa” atau “khalqun” artinya kejadian, serta erat hubungannya 

dengan “Khaliq” artinya menciptakan, tindakan atau perbuatan sebagaimana terdapat 

kata “al-khaliq” artinya pencipta dan “makhluq” artinya yang diciptakan. 

Sebenarnya, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisi-kan 

kata “akhlaq” yaitu pendektan linguistik (kebahasaan) dan pendekatan terminologik 

(peristilahan). Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim 

mashdar (bentuk infinitif) dari kata “al-akhlaqa-yukhliqu-ikhaqan”, sesuai dengan 

timbangan (wazan) tsulasi majid af’ala-yuf’ilu-if’alan, berarti as-sajiyah (perangai), 

ath-thabi’ah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al-adat (kebiasaan, kelaziman), al-

maru’ah (peradaban yang baik) dan ad-din (agama). Kata “akhlaq” juga isim masdar 

dari kata “akhlaqa” yaitu “ikhlaq”. Berkenaan dengan ini, timbullah pendapat bahwa 

secara linguistik, akhlak merupakan isim jamid atau isim ghair mustaq yaitu isim 

yang tidak memiliki akar kata. Kata “akhlak” secara etimologis berasal dari bahasa 

Arab, yaitu dari kata “khalaqa” kata asalnya adalah “khuliqun” berarti adat, perangai 

atau tabiat. Secara terminologis, dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan pranata 

prilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam pengertian umum, akhlak 

dapat dipadankan dengan etika atau nilai moral. 

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat dipahami bahwa kata “akhlaq” 

sebenarnya jamak dari kata “khuluqun” artinya tindakan. Kata “khuluqun” sepadan 



 

dengan kata “khalqun” artinya kejadia dan kata “khaliqun” artinya pencipta dan kata 

“makhluqun” artinya yang diciptakan. Dengan demikian, rumusan terminologis dari 

akhlak merupakan hubungan erat antara Khaliq dengan makhluk serta antara makhluk 

dengan makhluk.  

Definisi-definisi akhlak tersebut secara substansial tampak saling melengkapi 

dan memiliki lima ciri penting dari akhlak, yaitu: 

1. Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga 

menjadi kepribadiannya; 

2. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini 

tidak berarti bahwa saat melakukan seseuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam 

keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur atau gila; 

3. Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak 

adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan yang 

bersangkutan; 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-Alaq ayat 1-5: 

                            

               

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 

Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S Al-Alaq:1-5) 

 



 

Dengan ayat-ayat diatas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa kata “khalaq” 

artinya telah berbuat telah menciptakan atau telah mengambil keputusan untuk 

bertindak. Secara terminologis, akhlak adalah tindakan (kreativitas) yang tercermin 

pada akhlak Allah SWT yang salah satunya dinyatakan sebagai Pencipta manusia dari 

segumpal darah, Allah SWT sebagai sumber pengetahuan yang melahirkan 

kecerdasan manusia, pembebasan dari kebodohan serta peletak dasar yang paling 

utama dalam pendidikan. 

Dengan demikian, secara terminologis pengertian akhlak adalah tindakan yang 

berhubungan dengan tiga unsur penting, yaitu sebagai berikut: 

1. Kognitif, yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelek-tualitasnya. 

2. Afektif, yaitu penegmbangan potesi akal manusia melalui upaya menganalisa 

berbagai kejadian sebagai bagian dari pegembangan ilmu pengetahuan. 

3. Psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional kedalam bentuk perbuatan 

konkret. 

Konsep akhlak dalam Al-Qur‟an salah satunya dapat diambil pemahaman 

terhadap surat Al-Alaq ayat 1-5 yang secara tekstual menyatakan perbuatan Allah 

SWT. Dalam menciptakan manusia sekaligus membebaskan manusia dari kebodohan 

(„allamal-insana amalam ya’lam). Oleh karena itu makna akhlak memiliki 

karakteristi berikut: 

1. Akhlak yang didasari nilai-nilai penegatuan ilahiah; 

2. Akhlak yang bermuara dari nilai-nilai kemanusiaan; 



 

3. Akhlak yang berlandasakan ilmu pengetahuan.  

 

2. Sumber Akhlak 

Yang dimaksud dengan sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan 

buruknya atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber 

akhlak adalah Al-Qur‟an dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat 

bagaimana pada konsep etika dan moral. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu 

dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela, semata-mata karena Syara‟ (Al-qur‟an 

dan Sunnah) menilainya demikian.  

Hati nurani atau fitrah dalam bahasa Al-Qur‟an memang dapat menjadi ukuran 

baik dan buruk karena manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki fitrah bertauhid, 

mengakui keEsaan-Nya. Karena fitrah itulah manusia cinta kepada kesucian dan 

selalu cenderung kepada kebenaran. Namun fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat 

berfungsi dengan baik karena pengaruh dari luar, misalnya pengaruh lingkungan dan 

pendidikan. Fitrah hanyalah potensi dasar yang perlu dipelihara dan dikembangkan. 

Oleh sebab itu ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan sepenuhnya hanya 

kepada hati nurani atau fitrah manusia semata. Dan keputusannya bermula dari 

pengalaman empiris kemudia diolah menurut kemampuan pengetahuan-nya. Oleh 

sebab itu keputusan yang diberikan akal hanya bersifat spekulatif dan subyektif. 



 

Dari uraian diatas jelas bagi kita bahwa ukuran yang pasti (tidak spekulatif), 

obyektif, komprehensif dan universal untuk menentukan baik dan buruk hanyalah Al-

Qur‟an dan Sunnah bukan yang lain-lain.
42

   

 

3. Macam-macam Akhlak 

Pembahasan tentang macam-macam akhlak berkaitan dengan tassawuf akhlaqi, 

yaitu tasawuf yang mengutamakan bentuk praktis dalam tingkah laku sesuai dengan 

syariat yang diajarkan Allah SWT dan Rasulullah SAW melalui Al-Qur‟an dan As-

Sunnah. Tasawuf yang benar bukan tasawuf yang terlepas dari tuntutan Al-Qur‟an 

dan As-Sunah, yang mempraktikan bentuk-bentuk amalan tanpa didasarkan pada 

dalil-dalil yang shahih. Tasawuf yang benar adalah yang berpegang teguh secara utuh 

pada aturan-aturan agama, menyatukan prinsip-prinsip akidah dan syariat dalam 

beribadah dan bermuamalah. 

Orang-orang sufi yang menganut aliran tasawuf akhaqi mengutamakan 

pendekatan-pendekatan tertentu untuk menggapai kecintaan Allah SWT kepada 

dirinya. Pengetahuan tentang Allah SWT digapai dengan tiga cara, yaitu sebagai 

berikut: 

Pertama, takhalli sebagai langkah pertama yang harus dilkukan oleh seorang 

sufi dengan cara mengosongkan diri dari akhlak tercela serta memerdekakan jiwa dari 

hawa nafsu duniawi yang akan menjerumuskan manusia ke dalam kerakusan dan 

bertingkah layaknya binatang. 
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Kedua, tahalli sebagai upaya mengisi jiwa dengan akhlak yang terpuji. Hidup 

penuh dengan tuntutan dan tuntutan Ilahi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW. Cara terbaik untuk melakukan tahalli adalah tidak berhenti bertaubat dari 

segala perbuatan nista. Manusia harus menyesali perbuatannya, berjanji dalam 

jiwanya tidak akan mengulangi perbuatan nista dan memperbanyak perbuatan baik 

yang dikendaki oleh Allah SWT. 

Setelah manusia bertaubat dan menyesali perbuatannya, kehidupannya harus 

lebih berhati-hati. Akhlaknya terus dibangun oleh rasa takut dan rasa cemas kalau-

kalau ia akan kembali berbuat dosa. Sebaliknya, ia akan terus-menurus berharap 

dapat meningkatkan kehidupannya menuju pada kehidupan yang lebih baik, 

meningkatkan akhlakul karimahnya dengan menjalankan seluruh perintah Allah SWT 

dan Rasul-Nya.  

Kecemasan atau rasa takut dan penuh harap sebaiknya dilengkapi oleh sifat 

zuhud yaitu sifat manusia yang tidak mau diperbudak oleh hawa dan kehidupan 

duniawi semata. Ada tiga hal yang perlu dikendalikan dan diatur dengan baik, yaitu: 

(1)harta; (2)tahta; dan (3)wanita. Harta dapat menjerumuskan manusia pada 

keserakahan dan lupa kepada Allah SWT yang memberikan harta. Manusia akan lupa 

bahwa semuanya bersifat sementara. Dengan harta manusia akan terperosok pada 

kesombongan dan melupakan kewajiban sebagai hamba Allah SWT.  

Tahta yang berupa gelar dana jabatan adalah seperangkat kekuatan dan 

kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Dengan tahta manusia 



 

dapat hilang kesadarannya sebagai manusia yang akan mati ditelan waktu. Wanita 

adalah karunia Allah SWT dan sesungguhnya bukan hanya wanita yang dapat 

membawa manusia kedalam kerugian. Laki-laki pun dapat menjadi penyebab 

hancurnya kehidupan wanita. Oleh sebab itu, laki-laki dan wanita diciptakan untuk 

bersatu membangun rumah tangga yang penuh dengan ketentraman. 

Kesabaran manusia dalam menghadapi cobaan hidup akan menguatkan jiwa dan 

meningkatkan kestabilan mental. Apapun yang dihadapinya, senang maupun susah, 

bagi orang yang bersabar tidak akan membuat jiwanya tergoncang. Ia mengatakan 

bahwa semua berasal dari Allah SWT dan akan kembali pada-Nya. Menurut Imam 

Ghazali, manusia yang sabar terdiri atas empat tingkatan, yaitu:  

(1) Sabar dalam menghadapi cobaan hawa nafsu duniawi, harta benda, nafsu, seks 

dan keserakahan. Kesabarran ini disebut dengan iffah;  

(2)Kesabaran dalam mengendalikan amarah dan menguasai diri disebut hilm; 

(3)Kesabaran dengan menerima apa adanya, tabah menghadapi cobaan hidup dan 

nasib diri dinamakan qana’ah;  

(4)Kesabaran dalam menggapai cita-cita, berani menanggung resiko, tidak mudah 

menyerah optimis dan jentelmen disebut dengan syaja’ah.  

Dengan penuh kesabaran itulah, manusia menjadi rida. Dengan sifat rida itulah, 

manusia akan menuju pada ikhtiar jiwanya yang terdalam yaitu selalu yakin terhadap 

pengawasan Allah SWT dalm kehidupannya. Konsep ini disebut dengan muraqabah, 

yaitu kesadaran jiwa tentang sistem penagwasan melekat yang berlaku untuk manusia 



 

yang dijalankan secara langsung oleh Allah SWT. Itulah yang disebut Allah SWT 

dalam surat An-Nisa ayat pertama dengan perkataan pertama qariban, kemudian 

dikenal salah satu nama malaikat yaitu Malaikat Raqib. Dengan konsep muqarabah 

sebaiknya manusia selalu melakukan instropeksi diri dan menghisab perilakunya 

setiap hari agar kehidupannya terjaga dari akhlak yang tercela. 

 Ketiga, tajalli yaitu terungkapnya cahaya kegaiban atau nur gaib. Manusia 

yang telah melakukan kesadaran tertinggi dengan cara membiasakan kehidupannya 

dengan akhlak yang terpuji. Kehidupannya tidak ada kecuali rasa cinta, rindu dan 

bahagia karena dekat dengan Allah SWT. Kebersihan diri dengan taubat, kehati-

hatian hidup karena waspada, ketakutan akan dosa, penuh harapan dan sabar 

menghadapi cobaan akan terus melatih jiwa manusia untuk lebih stabil dan berani 

menghadapi dengan rida dan senantiasa mengembalikan seluruh urusan kepada Allah 

SWT. Iradah yang terbesar dari kekuatan manusia hanyalah pemberian Allah SWT 

agar manusia berakhlak dengan akhlak yang menjadi cahaya ilahi. Semua tindakan 

didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh syariat Allah SWT. 

Dengan tiga metode sufistik itulah dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa 

akhlak secara umum terdiri atas dua macam yaitu sebagai berikut: 

1. Akhlak terpuji atau akhlak mulia disebut dengan al-akhlak al-mahmudah atau al-

akhlak al-karimah. 

2. Akhlak tercela atau akhlak yang dibenci, yakni disebut akhlaq al-mazmumah. 



 

Akhlak yang terpuji adalah akhlak yang dikendaki oleh Allah SWT dan 

dicontohkan oleh Rasulullah SWT. Akhlak ini dapat diartikan sebagai akhlak orang-

orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Adapun akhlak yang tercela 

adalah akhlak yang dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana akhlak orang-orang kafir, 

orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-

Fatihah ayat 1-7 yang berbunyi: 

                            

                            

                       

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala 

puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang 

menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya 

kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 

(Yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan 

(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.(Q.S Al-

Fatihah:1-7) 

 

Surat Al-Fatihah diatas menjelaskan akhlak orang-orang yang terpuji dan yang 

tercela. Orang-orang yang terpuji adalah yang memulai setiap tindakan dan prilaku 

dengan membaca bismillah, selalu ada bertekad kuat hanya untuk beribadah dan 

meminta pertolongan kepada Allah SWT selalu berdoa kepada Allah agar dibimbing 

kejalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat dan rida-Nya. 

Sebaliknya akhlak orang-orang yang terela adalah orang-orang yang berprilaku 

atas nama selain Allah SWT. Orang-orang yang menghambakan diri pada hawa 

nafsunya. Orang-orang yang selalu berada dijalan yang bengkok, yaitu jalan yang 



 

menuju keneraka, jalan yang nikmatnya sementara dan jalan yang benci oleh Allah 

SWT.
43

 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akhlak 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak dan pendidikan pada 

umumnya, ada tiga aliran yang sudah amat populer. Pertama aliran Nativisme. 

Kedua, aliran Empirisme. Ketiga, aliran Konvergensi.  

Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam 

pembentukan diri seseorang faktor pembawaan dari dalam diri adalah faktor 

pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal dan 

lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada 

yang baik, maka sendirinya seseorang tersebut akan menjadi baik. 

Selanjutnya menurut aliran empiris bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar yaitu lingkungan sosial, 

termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan 

yang diberikan kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian jika 

sebaliknya.  

Dalam pada itu aliran konvergensi berpendapat pembentukan akhlak dipenga-

ruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak dan faktor dari luar yaitu 

pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam 
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lingkungan sosial. Fitrah dan kecenderungan kearah baik yang ada dalam diri 

manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode.
44

 

Aliran ketiga, yakni aliran konvergensi itu tampak sesaui dengan ajaran Islam. 

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan Luqman Hakim kepada anaknya sebagai 

terliaht pada ayat yang berbunyi: 

                             

                            

          

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar".  Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 

ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku 

dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (Q.S 

Luqman: 13-14) 

 

Ayat tersebut selain menggambarkan tentang pelaksanaan pendidikan yang 

dilakukan Luqman Hakim, juga berisi materi pelajaran dan yang utama di antaranya 

adalah pendidikan tauhid atau keimanan. Karena keimananlah yang menjadi salah 

satu dasar kokoh bagi pembentukan akhlak. Sesuai konergensi diatas, juga sejalan 

dengan hadits Nabi yang berbunyi: 

(رواه خباري )ُكلُّ َمو ُلوٍد يُو َلُد َعَلى ا لِفطَر ِة نَاَ بَػَوا ُىيُػَهوِّ َدانِِو اَويُػَنصصِّرَا نِِو اَو دُيَجَِّسا نِِو   
Artinya: “Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan (membawa) fitrah (rasa ketuhanan 

dan kecenderungan kepada kebenaran), maka kedua orangtuanyalah yang 

membentuk anak itu menjad Yahudi  atau Majusi. (HR. Bukhari) 
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Ayat dan hadis diatas selain menggambarkan adanya teori konvergensi juga 

menunjukan dengan jelas bahwa pelaksanaan utama dalam pendidikan adalah kedua 

orang tua. Itulah sebabnya orang tua, khususnya Ibu mendapat gelar sebagai 

madrasah yakni tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Dan didalam hadis nabi 

terdapat banyak dijumpai anjuran agar orang tua membina anaknya.
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BAB III 

 DESKRIPSI  UMUM GRUP SHALIHAH 

 

A. Profil Grup Shalihah 

1. Sejarah dan Perkembangan Grup Shalihah 

Awal berdirinya grup shalihah dari niat bagaimana agar dunia media 

sosial dapat bermanfaat. Media sosial yang biasanya hanya digunakan untuk 

chating, menulis status dan sebagainya dapat bermanfaat untuk dunia dan juga 

untuk akhirat. Grup online whatsapp ini didirikan pada tanggal 01 April 2016 

oleh Siti Fatimah Suryanti (Ima) yang saat itu bekerja sebagai Wiraswata di 

Hongkong. Wanita yang gemar mengikuti kegiatan sosial ini aktif dalam 

berbagai organisasi.  

Alasan memilih nama shalihah sangat banyak pertimbangannya. Selain itu 

juga nama shalihah direkomendasikan oleh seorang guru (tidak disebutkan 

namanya). Shalihah identik dengan dengan seorang wanita. Dan sesuai dengan 

nama grup ini diharapkan dapat melahirkan wanita-wanita shalihah yang 

berakhlakul karimah, yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Wanita 

yang mampu menjalankan syariat, membawa peradaban bagi agama, keluarga 

dan bangsa. Karena wanita berperan penting dalam islam. Wanita adalah 

tonggak kejayaan agama. Maka dari itu dengan adanya grup online para 

anggotanya belajar bagaimana menjadi seorang yang maratussholihah. Serta 



 

dapat mengikuti kajian ilmu dirumah dan masih bisa menjalankan kewajiban kita 

sebagai wanita. Mungkin inilah salah satu alternatif yang dipilih para wanita. 

Perkembangan grup whatsapp Shaliah lumayan pesat dan kajian berjalan 

dengan lancar, tetapi masih butuh perjuangan panjang untuk mewujudkan cita-

cita ini dan membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Sebelumnya juga pernah 

dibuat grup Shalihah sekitar satu atau dua bulan sebelum grup Shalihah yang 

sekrang ini. Yang mendirikannya adalah sahabat laki-laki dari pendiri Shalihah 

sekarang (tidak disebutkan nama). Tapi karena pengurusnya kurang, adanya 

kecemburuan sosial, grupnya jarang serta ada beberapa pengurus yang tidak 

sejalan dan ingin berusaha menghancurkan majelis pada akhirnya dibubarkan. 

Setelah grup yang sebelumnya dibubarkan sebagian anggota dimasukan kegrup 

Shalihah sekarang.
46

  

2. Tujuan, Visi dan Misi 

a. Tujuan 

- Memberikan kemudahan pada umat islam untuk mempelajari ilmu-ilmu 

khususnya ilmu agama (bertholabul ilmi) 

- Memperkuat ukhuwah islamiyah sesama muslim dimanapun berada 

- Meningkatkan ukhuwah wathoniyah dengan sesama warga negara 

Indonesia, baik yang didalam negeri maupun diluar negeri.      
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b. Visi 

3M: - Mengkaji 

- Mempelajari  

- Mengamalkan  

Yaitu mengkaji, mempelajari dan mengamalkan ilmu baik ilmu agama 

maupun umum untuk keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara 

indonesia 

3B: - Berjuang,  

-  Berdakwah  

-  Bermasyarakat  

Yaitu berjuang, berdakwah dan bermasyarakat dalam koridor aswaja 

penuh keikhlasan untuk mendapatkan Ridho Allah SWT. 

c. Misi 

- Melahirkan generasi penerus muslim religius, smart yang berakhlaul 

karimah 

- Membentuk kader-kader dakwah militan siap IMTAQ dan IPTEK sesuai 

tuntutan zaman berazas Islam ahli Sunnah Wal Jamaah 

- Melestarikan budaya tawasuh, tawazun dan tabayun dalam kehidupan 

berbangsa, bernegara dan beragama sehingga tercipta pola hidup yang 

aman nyaman dalam kebulatan NKRI.
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3. Makna Logo Shalihah 

 

 

 

 

 

 

- Warna hijau tua: melambangkan kesejukan jiwa dan kedamaian jiwa warga 

Shalihah di setiap gerak langkah hidupnya. 

- Warna putih: melambangkan kesucian dan keikhlasan shalihah di segala aktifitas 

kehidupan 

- Warna hijau muda: melambangkan kedamaian dan semangat berinovasi progress  

- Tali tambang yang mngikat: Islam sebagai agama humanis universal komunikatif. 

Selalu menjaga kestabilan komunikasi vertikal kapada Allah dan komunikasi 

horizontal terhadap sesama manusia. 

- Bunga melati: Lambang wanita sholehah yang tetap harum semerbak mewangi 

walau tinggal di belahan bumi manapun berada. 

- Lima bintang yang terletak di atas adalah simbol PANCASILA sbg dasar hukum 

jati diri bangsa Indonesia dan juga lambangnya Shalihah. 

- Bintang 9: lambang wali songo yang berarti dalam dakwah meneladani dakwah 

walisongo yakni dengan cara damai bijaksana tanpa kekerasan 

                                      

 

 



 

B. Struktur Kepengurusan dan Anggota Grup Shalihah 

1.  Struktur Kepengurusan 

 Kepengurusan Grup Shalihah terdiri dari Ketua, Penasehat, Pembimbing, Pj 

Kegiatan, Pj Notulensi dan Pj Kajian. Struktur kepengurusan Grup Shalihah memiliki 

tanggung jawab dan tugas masing-masing yang telah ditentukan oleh ketua atas 

kesepakatan bersama yang secara koordinatif harus bekerja sama dalam mensyiarkan 

ajaran Islam. Dalam struktur kepengurusan diadakan mutasi setiap 3 bulan sekali agar 

setiap anggota Grup Shalihah dapat merasakan tugas menjadi struktur kepengurusan. 

Setiap 3 bulan sekali dimutasi tugas agar semua bisa merasakan tiap tugas. Berikut ini 

adalah tugas dan tanggung jawab struktur kepengurusan: 

a. Ketua : Bertanggung jawab atas tugas-tugas internal dan eksternal 

Grup Shalihah yang bersifat umum 

b. Penasehat : Bertanggung jawab sebagai konsultan dalam suatu kegiatan  

c. Pembimbing : Tugasnya adalah bertanggung jawab dalam meningkatkan 

solidaritas dan proses penyampaian isi pesan 

d. PJ Kegiatan : Tugasnya adalah bertanggung jawab dalam menghandle 

jadwal kajian atau materi serta menghubungi muwajih/ 

pengisi materi) 

e. PJ Notulen : Tugasnya adalah bertanggung jawab dalam merekap kajian   

atau materi 



 

f. PJ Kajian : Tugasnya adalah bertanggung jawab dalam memberikan 

atau menyampaikan undangan dan mencari moderator untuk 

kajian pada saat itu 

Ketua: Siti Fatimah Suryanti 

Penasehat: 

Ustadz Ardi Murtadla 

Ustadzah Ina Tanjung 

Ustadzah Muthia El Amin 

Pembimbing: 

Ustadz Danny H. Mashum 

Ustadz Lutfi Hakim 

Ustadz Budi Setiawan 

Ustadz Rosidi 

Ustadz Iwan Sa‟dullah 

Ustadz Ahmad Dahlan 

Ustadz Aris 

Ustadz Ardi Murtadla 

Ustadzah Tyas Arif 

Ustadzah Muthia El Amin 

Pj Kegiatan: 
Ukhti Deni 

Ukhti Nurul 

Pj Nutulen: 
Ukhti Ima 

Ukhti Rihas 

Pj Kajian: Ukhti Iseu
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2. Angggota 
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Dalam suatu perkumpulan, organisasi, badan atau LSM membutuhkan anggota 

termasuk suatu grup sosial media agar suatu badan tersebut bisa berjalan dengan baik. 

Grup Shalihah mempunyai jumlah anggota sebanyak 136 orang baik yang ada 

didalam negeri maupun diluar negeri. 

Anggota grup berdasarkan Negara: 

Hongkong 

 

1. +852 6051 9176 

2. +852 9167 7904 

3. +852 5244 3426 

4. +852 6597 8446 

5. +852 6582 0206 

6. +852 6993 7156 

7. +852 5172 7308 

8. +852 5177 1692 

9. +852 5226 3772 

10. +852 5239 4740 

11. +852 5249 3969 

12. +852 5249 7713 

13. +852 5268 8337 

14. +852 5301 6154 

15. +852 5441 1925 

16. +852 5502 9894 

17. +852 5524 1641 

18. +852 5617 0139 

19. +852 6155 9734 

20. +852 6168 1964 

21. +852 6217 8297 

22. +852 6222 5106 

23. +852 6299 1562 

24. +852 6371 3824 

25. +852 6424 3428 

26. +852 6541 2574 

27. +852 6679 8108 

28. +852 6706 5442 

29. +852 6733 5794 

30. +852 6737 4912 

31. +852 6990 1816 

32. +852 6995 7289 



 

33. +852 9014 8251 

34. +852 9197 4739 

35. +852 9353 6853 

36. +852 9433 4730 

37. +852 9442 8369 

38. +852 9443 9812 

39. +852 9446 5660 

40. +852 9449 8515 

41. +852 9458 7556 

42. +852 9459 5971 

43. +852 9518 3776 

44. +852 9534 1329 

45. +852 9542 7460 

46. +852 9549 3806 

47. +852 9555 4130 

48. +852 9558 8069 

49. +852 9582 1602 

50. +852 9791 7627 

51. +852 9849 5739 

Indonesia 

1. +62 813-6935-4842 

2. +62 815-7730-478 

3. +62 858-0102-7314 

4. +62 896-9153-4069 

5. +62 857-4929-5106 

6. +62 812-8329-1792 

7. +62 811-7595-735 

8. +62 812-1766-9628 

9. +62 812-3026-0980 

10. +62 812-3091-3474 

11. +62 812-3265-9983 

12. +62 812-5346-0957 

13. +62 812-8929-517 

14. +62 813-3937-6441 

15. +62 815-1399-0759 

16. +62 815-4247-6364 

17. +62 815-6327-9018 

18. +62 816-1595-9389 

19. +62 817-0345-5495 

20. +62 821-1352-1611 

21. +62 821-1480-1476 

22. +62 822-3143-3005 

23. +62 822-4296-5349 



 

24. +62 823-1685-4842 

25. +62 823-2776-3438 

26. +62 838-0459-6398 

27. +62 838-3998-7152 

28. +62 851-0033-4133 

29. +62 852-0014-2134 

30. +62 852-0342-0660 

31. +62 852-6368-5835 

32. +62 853-6268-5672 

33. +62 855-4670-9897 

34. +62 855-7471-5775 

35. +62 855-7477-9389 

36. +62 856-0769-8995 

37. +62 856-4022-0991 

38. +62 856-4545-9935 

39. +62 857-1202-0250 

40. +62 857-3229-1577 

41. +62 857-4131-8408 

42. +62 857-5574-5467 

43. +62 857-7621-8220 

44. +62 857-8519-1659 

45. +62 857-9926-1379 

46. +62 858-2894-1973 

47. +62 858-5481-8894 

48. +62 858-8198-6836 

49. +62 877-0307-6188 

50. +62 877-3035-4990 

51. +62 877-5285-8905 

52. +62 877-7244-4110 

53. +62 877-7610-4694 

54. +62 878-0361-2360 

55. +62 878-7669-5524 

56. +62 878-8589-8020 

57. +62 878-8884-8377 

58. +62 882-1747-0201 

59. +62 882-7401-5913 

60. +62 882-7401-5913 

61. +62 895-3408-31660 

62. +62 896-1494-6151 

63. +62 896-5170-3084 

64. +62 896-9211-8055 

65. +62 898-2549-187 



 

Malaysia 

1. +60 11-3626 7203 

2. +60 12-417 7046 

3. +60 17-673 4028 

4. +60 18-206 6532 

5. +60 18-378 4276 

Singapura 

1. +65 8234 1358 

2. +65 8455 3790 

3. +65 9327 6808 

4. +65 9478 1199 

Taiwan 

1. +886 960 905 824 

2. +886 966 404 929 

3. +886 974 385 644 

4. +886 975 370 041 

5. +886 976 719 044 

6. +886 978 105 745 

7. +886 981 296 348 

8. +886 983 695 638 

9. +886 984 551 040 

10. +886 987 638 587 

11. +886 989 193 327 

 

C. Sistem Pengelolaan Grup Shalihah 

Sistem pengelolaan grup shalihah masih biasa dan sangat sederhana, dalam 

pengelolaan grup ini diharapkan kekompakan sesama anggota agar terjalin suatu 

hubungan silaturahmi yang benar-benar bisa membawa suatu kebaikan. Pengelolaan 

untuk bagian Pj Kajian mengurus dari mencari moderator dan notulen dari anggota 

grup dan kedepannya agar dapat menggerakan jamaah agar aktif untuk diskusi. 

Sebelum kajian dimulai biasanya bagian Pj Kajian membuka obrolan ringan dan 

kembali mengingatkan bahwa sebentar lagi dimulai pengajiannya.
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Pengelolaan untuk bagian Pj Kegiatan menghandle jadwal kajian atau materi 

serta menghubungi muwajih/pengisi materi agar kegiatan pengajian terselenggara 

tepat waktu sesuai jadwal kegiatannya. Pengelolaan untuk bagian Pj Notulensi 

merekap seluruh materi serta proses tanya jawab antara mad‟u dengan da‟i.  

 

BAB IV 

FUNGSI WHATSAPP GRUP SHALIHAH SEBAGAI MEDIA DAKWAH 

DALAM PEMBENTUKAN AKHLAKUL KARIMAH 

 

A. Fungsi Whatsapp Grup Shalihah Sebagai Media Dakwah Dalam  Penyam-

paian Pesan Dakwah 

Whatsapp sebagai pengembangan media dakwah didalamnya terdapat jadwal, 

waktu publikasi dan pengelolaan penyampaian pesan dakwah dalam proses 

penyampaian pesan dakwah Grup Shalihah. Berikut ini penjelasannya yaitu:  

1. Jadwal 

Jadwal adalah rencana pengaturan urutan kerja, daftar, tebel kegiatan atau 

rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Grup 

Shalihah merupakan salah satu bentuk kegiatan keagamaan yang tidak hanya 

dilakukan secara langsung tetapi juga memiliki kegiatan yang dilakukan dalam grup 

whatsapp yang jamaahnya berada diberbagai Negara. Untuk memberikan gambaran 

tentang jadwal pengajian grup shalihah berikut ini adalah table kegiatan pengajian 

yang rutin dilakukan oleh jamaah grup shalihah agar kegiatan tersebut berjalan 

dengan lancar.   



 

No Hari Materi Pengisi Materi 

1. Senin Kitab Fiqih Ustadz Ibnu Mas'ud 

2. Selasa Kitab Tauhid Ustadz Rosyidi 

3. Rabu Kitab  Tasawwuf Ustadz Ali Mahfudz 

4. Kamis Kitab Nahwu Shorof Ustadz Ibnu Mas'ud 

5. Jumat Kitab Ta'lim Muta'lim Ustadz Ardi Murtadha 

6. Sabtu Kajian Bebas Ustadzah Tyas atau Ustadzah Ina 

 

Proses jadwal materi dan pengisi materi yang telah dijadwal oleh pengurus 

grup shalihah itu menunjukan agar para ustadz/ustadzah dapat mengetahui tugas dan 

tanggung jawab. Tugas ini dilakukan rutin setiap harinya sesuai dengan jadwal yang 

telah dibentuk. Dengan demikian dapat menambah wawasan para jamaah sehingga 

rohani lebih terbentuk sebagai muslim yang memliki pengetahuan agama dan juga 

berguna dalam kehidupan bermasyarakat, dunia dan akhirat.  

 

2. Waktu Publikasi 

Waktu publikasi materi pengajian dilakukan pada waktu yang telah 

ditentukan. Setelah moderator membuka pengajian kemudian mempersilahkan 

kepada pengisi materi untuk menyampaikan materi sesuai dengan jadwal. Biasanya 

sebelum dimulai pengajian moderator atau pengurus grup shalihah mengingatkan 

bahwa pengajian akan segera dimulai, dengan membuka obrolan rigan atau sekedar 

bertanya tentang kabar.  



 

 

3. Pengelolaan Penyampaian Pesan Dakwah 

  Pengelolaan grup shalihah masih biasa dan sangat sederhana, dalam 

pengelolaan grup ini diharapkan kekompakan sesama anggota agar terjalin suatu 

hubungan silaturahmi yang benar-benar bisa membawa suatu kebaikan. Untuk ketua 

bertanggung jawab atas tugas-tugas internal dan eksternal Grup Shalihah yang 

bersifat umum. Penasehat bertanggung jawab sebagai konsultan dalam suatu 

kegiatan. Pembimbing bertanggung jawab dalam meningkatkan solidaritas dan proses 

penyampaian isi pesan. PJ Kegiatan bertanggung jawab dalam menghandle jadwal 

kajian atau materi serta menghubungi muwajih atau pengisi materi. PJ Notulen 

bertanggung jawab dalam merekap kajian atau materi serta proses tanya jawab antara 

mad‟u dengan da‟i. PJ Kajian bertanggung jawab dari mencari moderator dan notulen 

dari anggota grup dan kedepannya agar dapat menggerakan jamaah agar aktif untuk 

diskusi. Sebelum kajian dimulai biasanya bagian Pj Kajian membuka obrolan ringan 

dan kembali mengingatkan bahwa sebentar lagi dimulai pengajiannya.
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B. Isi Tematik Pesan Dakwah  Dalam Whatsapp Grup Shalihah 

Isi pesan dakwah yang terkandung dalam Whatsapp Grup Shalihah secara 

tematik dikelompokkan menjadi enam (6) tema yaitu: tauhid, fiqih, tasawuf, nahwu 

sharof, ta‟lim muta‟alim dan kajian umum/bebas. Sedangkan tema fiqih itu sendiri 

terbagi lagi menjadi fiqih ibadah, fiqih mu‟amalah, dan fiqih manakahat. 
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1. Tema Tauhid 

*NOTULENSI KOL SHALIHAH* 

 

Hari  : Selasa 

Tanggal : 21/02/2017 

Waktu  : 20- Selesai 

Agenda : Tauhid 

Tema  : Menyusul 

Moderator  : Ukhti Rani 

Pengisi   : Ustadz Rosyid 

Notulen  : Ukhti Zila 

 

MATERI 

 السالم عليكم ورمحت اهلل وبركاتو 
Sahabat shalihah yang saya hormati, alhamdulillah syukur bisa bertemu 

kembali ngih malam ini untuk ngaji bareng. Semoga semua dalam keadaan sehat, 

ceria, tidak kekurangan suatu apapun. Tetap semngat ngih untuk ngaji, karena ilmu 

ini sangat penting bagi kehidupan kita. Karena ilmu itu menjadi imamnya amal, 

sedangkan amal menjadi makmumnya. Artinya kalau beramal tanpa ilmu akan tidak 

berhasil dan sampai kepada tujuan yakni allah.  

Sebelumnya monggo bershalawat kepada nabi muhammad saw, keluarga dan 

para sahabatnya. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, mudah-

mudahan kita diakui sebagi ummatnya dan jamaahnya. Aminn tema kajian malam ini 

adalah “harga dua kalimat syahadat”. 

Jamaah shalihah dimanapun antum semua berada, kita tidak pernah 

membayangkan berapa nilai dua kalimat syahadat yang sering kita baca setiap sholat 

lima waktu. Atau awal seseorang dibimbing untuk masuk menjadi pengikut islam 

yakni kalimat   اشهد ان الالو اهلل واشهد ان حممدا رسول اهلل. Dua kalimat syahad ini ringan 

dilidah, tapi berat dalam tanggung jawabnya. Arena merupakan pengakuan seorang 

hamba atas dzat yang menciptakan, memberika rizki dan kehidupan. Dua kalimat itu 

menjadi jaminan bagi seseorang untuk mendapat jaminan syurga allah. Sungguh 

orangpun memiliki dosa dan kesalahan yang berat asal tidak menyekutukan allah.  

 Oleh karena begitu istimewanya dua alimat syahadat, Syayidina Ali R.A 

menyebutnya sebagai اعضام كلمت kalimat yang agung bagi yang membacanya penuh 

dengan kesabaran ia termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan yang utama. 

Mengapa ?  Karena ini bisa menjadi tiket menuju surga allah yang penuh kenikmatan 

dan berlaku untuk selama-lamanya ابدا ابدا. Meskipun seseorang baik, suka menolong 

sesama, tidak pernah menyakiti orang lain, dermawan, tetapi kalau tidak punya 

syahadat dalam dirinya maka dia akan tetap tidak selamat. Itulah peraturan allah, 



 

maka berbahagialah bagi kita yang sudah bersyahadat. Tugas selanjutnya monggo 

sholat lima waktu, puasa, zakat/infaq, dan haji bagi yang mampu dan amal shalih bagi 

yang lain. Insyaallah kalau kita kembali sowan kehadirat allah, allah akan ridha dan 

sennag dengan kita. Kalau allah sudah senang dengan kita bukan lagi surga, dia pun 

akan memberi apa yang kita mau..  

 Syahadat, dua kalimat syahadat lebih malah dari dunia seisinya, monggo 

dirawat ngih jangan ditukar dengan dengan harta dunia yang sementara. 

Wallohu‟alam bisowab. Monggo dibaca dan dipahami 
 

 *DISKUSI TANYA JAWAB*  

 Ukhti Iseu 

Sy mau tanya ustadz. Bagaimana hukumnya orang yg mempermainkan syahadat, kan 

sekarang bnyak yg masuk islam krn memiliki niat yg buruk... 

*jawab*: hukumnya ya berdosa. Maksudnya seperti supaya bs nkh ya mbak? 

 Iya tp dia tdk mau mngerjkn tgsnya sbg muslim...gmn cr mnsehati nya?? 

*jawab*: cara menasehati karena tugas kita hanya mengingatkan atau menyampaikan 

 .jadi tdk usah terlalu sedih ya klu menemukan orang seperti itu وما علينا اال البالغ

 

 Ukhti Rani 

Pak biasanya kn kayak artis-artis itu mereka masuk islam biar bisa nikah kalau 

calonnya islam tapi pas cerai ehh murtad lagi.. 

*jawab*: inilah masalahnya kalau orang bersaksi hanya dibir saja, tdk diikuti dg 

keyakinan yg kuat, apalagi kalau tdk ditindak lanjuti dg pembinaan lebih lanjut akan 

sahadat orang tsb.  

 

 Ukhti Zila 

Astaghfirulloh, saya lihat berita hari ini miris ustadz . Sekdea muslim punya 2 istri 

masih seks bebas dg anak sma. Itu syahadatnya masuk yang kategori apa? Dan cara 

kita menolak perbuatan itu bagaimana ustadz ? 

*jawab*: caranya ya diperbanyak kuantitasnya, diperbaiki niatnya karena alloh 

semata, bkn krn yg lain, dan yg lbh penting anjeknya mbak. Ya itu muslim yg fasiq, 

syahadatnya tertutup hawa nafsu. Imanya hilang. Orang yg masih punya iman akan 

takut berbuat dosa. Cara menolaknya ya berlndung kepada alloh, dan berusaha 

menjauhi hal hal yg bs menuju kepada dosa. 

 

 Ukhti Inta 

Bgmn dg suami yg pny istri tp selingkuh dg istri orang smp berzina, blm selesai 

selingkuh lg dg perempuan lain. Setelah ketahuan selingkuh, ngakunya g mau 

selingkuh tp maunya nikah.  Pdhl orang itu tau benar ilmu agama. Trmasuk apa 

syahadat orang trsebut ustadz? 

*jawab*: untuk neng ita, jelas shahadat orang tersebut rusak. Saya kok yaqin orang 

seperti itu tdk takut dg alloh, gmn ngaku syahadat, bersaksi bahwa alloh itu ada, alloh 



 

mh melihat, alloh maha mengatahui semua perbuatan makhluk. Bagmn dia 

bersyahadat kalau prilakunya seperti hewan. 

 Disekitar kita mgkn ada orang sprti itu. Bahkan banyak, justru mrk itu orang2 

ngerti ilmu agama, tp disalah gunakan 

*jawab*: sebentar, kenapa kok bersemangat sekali dg pertanyaan ini, apa ada 

pengalaman gitu? 

 Mewakili perempuan2 yg ada disini jg pk ustadz, sebenere mrk jg tau atau prnh 

melihat kejadian sprti itum tp tdk tau apa yg hrs dilakukan, atau memberi nasehat 

untuk orang yg melakukan hal itu ustadz ? 

*jawab*: ya saya sebagai pria juga ikut sedih perempuan sering dijadikan permainan 

laki laki yg tidak bertanggng jawab. Sy punya anak perempuan, jdi sy juga tdk suka 

dngan model laki laki yg lenjeh gitu. 

 

 Ukhti Susyanti 

Bagaimana shahadatnya orang yg nikah siri ustad. Nikah siri  hanya dibuat tameng 

atau permainan saja. Sampai dimata masyarakat,nikah siri itu jelek sekali. Kadang 

dicibiri. Bahkan smpi tempat perzinaan sekarang, sebelum berbuat nikah siri dulu. 

*jawab*:  nikah yg dimaksudkan untuk bermain main itu jelas menyalahi tujuan 

perkawinan. Apalagi kalau sekedar untuk nafsu. Jelas melenceng dari syariat nikah. 

 

 Ukhti Desmaneli 

Mau nanya tapi oot ya ustadz. Saya punya sepupu, tinggal dirumah brsama saya. Dia 

tipikal nya agak suka ngelawan orang tua, klo seandainya permintaannya yg 

dikabulin.misal dia minta hape tp ga dikasih, dia ngedumel gitu k ortunya, mencaci 

maki org tuanya...heran saya, harusnya dia belum mampu demikian krn masih smp 

kls 3. Gmn saya menyikapi nya ustadz. 

*jawab*: mbak des, memang susah ngasih pengertian anak sekarang. Apalagi sdh kls 

3 SMP, dimana rata rata temannya sdh berhape semua. Yg bijak menurut saya 

dibelikan aja klu ada uang, tapi hp yg hanya bs untuk komunikasi dan main game 

sekedarnya. Tetapi ortu hrs tetap memantau. 

 Ini krn udh ga tau saya mau berbuat apa lagi, makanya saya cerita dimari ustadz. 

Kami sdh pernah coba rukyah dia, tp masih belum berubah. Tp rukyahnya pakai 

perantara gitu...ga langsung dia.. 

*jawab*: ndak usah rukyah mbak, begini saya juga punya anak. Yg penting orang tua 

bs komunikasi yg baik dgn anak. Bisa membaca kebutuhan anak, dan bs menjadi 

panutan buat mereka. Orang tua grs bijak, sekaligus bisa memahami kondisi anak. 

Tdk asal marah marah. 

 Sudah pak, hp itu awalnya perjanjian klo dapat juara(kebetulan dia pintar) nah, 

mid semester 1 dia juara 1..makanya dapat hp sebagai hadiah yg dijanjikan...tp 

beberapa semester kedepan nilainya langsung merosot juara 3,4,5, dan 6. 

Akhirnya saya ambil hpnya, satu bulan jelang ujian. Alhamdulillah berhasil dia 

juara 1. Sekarang lagi mabuk facebook kayanya, saya ambil hpnya waktu sekolah 



 

dan ditangannya kembali ketika libur. Bukannya saya terlalu keras, tp klo dia 

pegang hape semua pekerjaan dicancel pak. Dari mulai shalat, nyuci pakaian dia 

sendiri...sampai ke waktu tidur... 

*jawab*: mbak itu memang gjla dimana mana. Kalau diadakan sur ey pasti itu hampir 

dialami semua anak anak bahkan sampai mahsiswa. Yg penting diberi pengertian 

jngan sampai jadi korban hp. Ini problem baru akibat teknologi. Harus trus di pntau 

mb inel. Agar prestasinya tdk menurun, biasanya klo ank berprestasi keinginanya 

mmng bnyak mnta ini itu tp harus seimbang jg. Ortu jg hrus bijak, cb bikin sqejul 

kegitan tiap hari. 

*PENUTUP* 

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin 

Teman2 yg d rahmati allah... Mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam 

membatu sebagai moderator... Dan maaf juga bila ada salah ucap dan kata... 

Marilah kita tutup majelis ilmu kita hari ini dgn membaca istighfar, hamdallah serta 

do'a kafaratul  majelis 

 ااَْْمدُ  لِلَّلوِ  َر ِّ  اْلَعاَلِمني
Dan istighfar 

 َأْسَ  ِفرُ  اَلّلوَ  اْلَع ِيمْ      
: doa penutup majelis : 

 ُسْبَ اَن َ   اللَّلُهمَّل  َوِ َْمِد َ  َأْشَهدُ  َأنْ  الَ  ِ الَّلِ لوَ  تْن َ  َأْس َػْ ِفُر َ  َوأَتُػْو ُ  ِ لَْي َ   
Artinya: 

“Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada 

Tuhan melainkan engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.” 

Aamiin ya rabb 
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

2. Tema Fiqih 

Tema fiqih itu sendiri terbagi lagi menjadi fiqih ibadah, fiqih mu‟amalah dan 

fiqih manakahat. 

a. Fiqih Ibadah 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

*NOTULENSI KOL SHALIHAH* 

Hari  : Jumat 

Tanggal : 18/02/2016 

Agenda : Fiqih 



 

Moderator : Ukhti Nia 

Pengisi  : Ustadz Ardi 

Notulen  : Ukhti Zila 

 

*MATERI* 

“ Kajian Kitab Fathul Qorib” 

 

Sahabat Shalihah yang insyaAllah tetap dalam lindungan Allah dan dan jalan 

Rosulullah monggo tawassul riyen kepada para Nabi lebih2 pada Nabi Muhammad 

berserta keluarga, para sahabat, tabiiin dan semua orang yang mengikuti langkah, 

skaligus pada guru-guru kita, smoga kita selalu dalam kucuran rahmat, nikmat dan 

dikuatkan iman serta selalu diberi keistiqomahan dalam menjalankan perintah-

perintahnya Alla hadzihinn Niyah Wa Alaa Kullli Niyyatin Shalihah. Alfatihah... 

Shahabat-shahabt shalihah yang insyaallah selalu dalam rahmat Allah SWT. Kali ini 

kita melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib yaitu masih seputar shalat, kali ini kita 

akan membahas masalah 

*SHALAT DUA HARI RAYA IDUL FITRI DAN IDUL ADHA* 

 

ركع ان يكرب يف األوىل سبعا سوى تكبرية اإلحرام ويف الثانية مخسا سوى : وصالة العيدين سنة مؤكدة وىي (فصل)
ويكرب من غرو  الشمس من ليلة العيد . وخيطب بعدىا خطب ني يكرب يف األوىل تسعا ويف الثانية سبعا. تكبرية القيام

 ىل أن يدخل اإلمام يف الصالة ويف األض ى خلف الصلوات املفروضات من صبح يوم عرفة  ىل العصر من آخر أيام 
.ال شريق  

Shalat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah muakkad. 

Shalat ied terdiri dari 2 (dua) raka‟at. Dengan takbir 7 (tujuh) kali selain takbirotul 

ihram pada rakaat pertama dan takbir lima kali pada rokaat kedua selain takbir untuk 

berdiri. Setelah selesai shalat wajib adanya khutbah dua. Khutbah pertama takbir 9 

(sembilan) kali dan khutbah kedua takbir 7 (tujuh) kali. Sunnah membaca takbir sejak 

terbenamnya matahari pada malam hari raya sampai imam masuk ke masjid untuk 

shalat. Sedang dalam idul adha hendaknya membaca takbir setelah shalat fardhu sejak 

paginya hari (Arafah sampai Ashar-nya hari tasyriq (tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. 

Sahabat-Sahabat Shalihah hukum sholat iedain adalah sunnah menurut 

pendapat yg shohih, menururt pendapat yg lainnya adalah fardhu kifayah. Shalat Ied 

merupakan shalat sunnah yang dianjurkan hanya 2x dalam setahun yaitu Idul fitri dan 

idul Adha, hukumnya sunnah Muakkad artinya shalat ini sangat dianjurkan untuk 

dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan, jangan tiap hari 

Dalam shalat IED ada perbedaan didalamnya yaitu dianjurkan untuk bertakbir 

sebnayak 7x. Pada rokaat pertama dan 5x pada rokaat ke-2, setelah takbir ketujuh 

pada rokaat pertama atau kelima pada rokaat kedua kita harus membaca surat al 

fatekhah dan disunnahkan sebelumnya membaca taawwudz. Pada rokaat pertama 

dianjurkan membaca surah Qof dan membaca surah Al-Qomar. Atau jika tidak bisa 



 

boleh membaca Surah sabbihis marobbika (Al‟A‟laa) pada rokaat pertama dan 

halataka (al-Ghasyiyah) pada rokaat kedua, kedua2nya adalah sunnah 

Mengenai bacaan diantara takbir boleh membaca kalimat-kalimat dibawah ini yang 

anda ‚sukai: 

"subhanalloh walhamdulillah walaa ilaaha illallohu Allahu akbar"  

“laa ilaaha illallohu wahdahu laa syarikalah lahul mulku walahul hamdu biyadihil 

khoir wahuwa alaa kulli syaiin qodiir”  

“subhanakallohumma wabihamdika watabaroka smuka wata'ala jadduka wajalla tsana 

uka wala ilaaha ghoiruka” 

Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf tidak bisa 

nulis panjang lebar, yang kurang monggo tanya mawon, ada Ustadz Ahmad 

saya pamit dulu. Sekali lagi mohon maaf ini bukan kajian tapi terjemah kitab, karena 

nda ada penjelasan yang saya tulis hanya terjemahan mawon. Semoga manfaat. 

 

```REKAP TANYA JAWAB``` 

 Ukhti Zila  

Tanya kalau membaca takbir di hari tasyriq itu apa memang harus menunggu selesai 

shalat fardhu atau bebas ? 

*Jawab*: Hari raya ada 2 Idul adha dan idul fitri Takbir disunnahkan namun 

keduanya berbeda jika idul Fitri dari terbenamnya matahariu pada akhir bulan 

Ramadan hingga selesei shalat ied hal ini berdasarkan hadits  

[أن رسول اهلل  كان خيرج يوم الفطر فيكرب حىت يايت املصلى وحىت يقضي الصالة فإذا قضى الصالة قطع ال كبري  ]  
Maksudnya: "Sesungguhnya Rasulullah apabila keluar pada hari raya Fithri, Baginda 

bertakbir sehingga tiba di musholla (tanah lapang) dan sehingga menunaikan solat. 

Apabila telah selesai: bersolat, Baginda menghentikan takbir".HR Ibnu Abi Syaibah  

 Apakah dianjurkan setiap selesai shalat?  

*Jawab*: Hari raya ada 2 Idul adha dan idul fitri. Takbir disunnahkan namun 

keduanya berbeda jika idul Fitri dari terbenamnya matahariu pada 

akhir bulan Ramadan hingga selesei shalat ied hal ini berdasarkan hadits 

وكانت ميمونة تكرب يوم الن ر، وكان النساء يكربن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليايل ال شريق مع  ]
[الرجال يف املسجد   

"Maimunah telah bertakbir pada hari Qurban dan para wanita bertakbir di belakang 

Aban bin Uthman dan Umar bin Abdul 'Aziz pada malam-malam hari tashriq 

bersama-sama para lelaki dimasjid” 

Kesimpulannya : Disunnahkan bertakbir sempena 'Idul Adha pada bila-bila masa 

bermula dari selepas solat subuh hari arafah (iaitu hari ke-9 Dzulhijjah) sehingga 

terbenam matahari pada hari ke-1 3 Dzulhijjah, tanpa mengkhususkan waktu 

bertakbir hanya pada selepas selesai solatfardhu.Wallahu'alam 

 

 Ukhti Oyye  

klo takbirnya ketinggalan satu (semisal) gara2 telat dtang apa ttap sah sholatnya ?  



 

*Jawab*: Tetap syah meski nda mendapati imam bertakbir 7x atau 5x karena takbir 

7/5 tidak tergolong.  Tetap syah meski nda mendapati imam bertakbir 7x atau 5x 

karena takbir 7/5 tidak tergolong dalam rukun shalat jadi tidak apa-apa dan tetap syah 

 ١/٣١٥الفقو على املذاىب االربعة 
و املاموم و االمام ىف كل ما ذكر سواء، غري ان املاموم اذا دخل مع االمام ىف ركعة الثانية فانو يكرب معو مخسا غري 
تكربة االحرام فان زاد ال ي ابعو، مث يكرب ىف الركعة الثانية الىت يقضيها بعد سالم االمام مخس تكبريات غري تكبرية 

 القيام، و اذا تر  ال
امام تكبريات الزوائد تابعو املاموم ىف تركها، فان فعلها بطلت صالتو اذا رفع يديو معها ثالث مرات م والية النو فعل 

 كثري تبطل بو الصالة و اال فال تبطل اما اذا اق دى بامام يكرب اقل من شل  العدد فانو ي ابعو
 

 Ukhti Ima  

Afwan pak bcaan di antara takbir boleh mmbca kalimat-kalimat td 

Mksdnya ini pas takbir yg mn y pak ? 

*Jawab*: Kayaknya yang ini harus menjelaskan tatacara shalat ied dulu baru bisa 

menjawab pertanyaannya Cara shalat ied pertama seperti biasa harus punya wudlu‟ 

terus berdiri bagi yang mampu dan takbirotul ikhrom (takbir ini dilakukan 

dimushalla/masjid bareng imam bagi yang berjamaah janganb dijalan pas m,au 

berangkat lantas takbir hihihihi) kemudian membaca doa iftitah seperti 

biasanya.kemudian melakukan takbir tambahan sebanyak tujuh kali takbir pada 

rokaat pertama (7 ini selain takbirotul ikhrom) dan lima kali takbir pada rokaat kedua 

(5 ini selain takbirnya berdiri dari sujud). Disela-sela takbir 7/5 membaca tasbih atau 

kalimat yang saya tulis diatas non  

 

 Ukhti Fiyah 

Assalamualaikum wr wb Maaf mau nanya Apabila bacaan takbir pada rokaat 

pertama cuma 5 kali sah nopo mboten ngge pak ustadz.. 

*Jawab*: Shalat merupakan ibadah Mahdah jadi harus ikut contoh Rosul/ ulamak, 

jika menambah atau mengurangi maka yg seperti disebut bid‟ah Masalah takbir 

rokaat pertama 5/3 hukumnya syah karena tergolong sunnah bukan rukun shalat jadi 

syah shalat, jadi selain rukun shalat yang kita pelajari dalam shalat ied sama selain 

rukun shalat yang lain tergolong sunnah ab‟ad dan hai‟ah Wallahu A‟lam.  

*Penutup* 

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin 

Teman2 yg d Rahmati Allah... mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam 

membatu sebagai moderator... dan maaf juga bila ada salah ucap dan kata... 

Marilah kita tutup majelis ilmu kita hari ini dgn membaca istighfar, hamdallah serta 

do'a kafaratul  majelis 

 ااَْْمدُ  لِلَّلوِ  َر ِّ  اْلَعاَلِمني
dan istighfar 



 

 َأْسَ  ِفرُ  اَلّلوَ  اْلَع ِيمْ      
: Doa penutup majelis : 

 ُسْبَ اَن َ   اللَّلُهمَّل  َوِ َْمِد َ  َأْشَهدُ  َأنْ  الَ  ِ الَّلِ لوَ  تْن َ  َأْس َػْ ِفُر َ  َوأَتُػْو ُ  ِ لَْي َ   
Artinya: 

“Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada 

Tuhan melainkan Engkau. aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.” 

Aamiin ya Rabb. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

b. Fiqih Muamalah 

*NOTULEN KOL SHALIHAH* 

 

Hari  : Senin 

Tanggal : 06/02/2017 

Waktu  : 20.00 Sampai Selesai 

Tema  : Hukum Jual Beli Online 

Moderator : Ukhti Iseu 

Pengisi  : Ustadz Ardi Murtadla 

Notulen : Ukhti Zila 

 

 *MATERI* 

Sahabat-sahabat Shalihah yang InsyaAllah selalu dalam Kucuran Rahmat Allah  

Kemajuan teknologi informasi telah memanjakanb kita. Berbagai hal yang 

dahulu seakan mustahil dilakukan, kini dengan mudah terlaksana. Dahulu, praktik 

perdagangan banyak dibatasi waktu, tempat, ruang, dan lainnya. Namun kini batasan-

batasan itu sangat mudah dilampaui. Keterbatasan ruang tidak lagi menjadi soal, 

sebagaimana perbedaan waktu tidak lagi menghambat Anda untuk menjalankan 

berbagai perniagaan. Dengan demikian, secara logis kapasitas perniagaan Anda dan 

juga hasilnya semakin berlipat ganda. 

Di antara kemajuan teknologi informatika yang banyak membantu perdagang-

an ialah internet. Dengan memanfaatkan jaringan online, Anda dapat memasarkan 

barang sebanyak mungkin, dan mendapatkan konsumen sebanyak mungkin pula. 

Walau demikian, bukan berarti kita bebas menjalankan perniagaan sesuka 

hati. Berbagai batasan yang berlaku dalam syariat tetap harus kita perhatikan, agar 

jual beli online Anda sejalan dengan syariat islam. oleh Karena itu,  mari kita bahas 

syarat dan bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam, islam. Kali ini kita kan 

membahas lebih kepada jual beli online dari media yang kita pakek misal, jual beli 

dengan memakai kredit card dan barang yang diperjual belikan. Syarat dalam jual beli 

online: 

- Pertama Produk Halal 



 

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam jual beli baik online atau 

lainmnya tetap berlaku, termasuk dalam apalagi secara online, yang jelas sudah harus 

mengedepankan kualitas dari barang tersebut, maka dari itu Islam mengharamkan 

hasil jual beli barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam 

hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk 

memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan 

lainnya). 

 

- Kedua Status Barangnya jelas 

Di antara poin penting yang harus kita perhatikan dalam setiap jual beli adalah status 

barang kita jelas terjamin keasliannnya. Yang kedua dari point ini adalah kita yang 

menjual Apakah sebagai pemilik, atau perwakilan dari pemilik barang, sehingga 

berwenang menjual barang.  

 

- Ketiga Jujur 

Jual beli modal utama adalah kejujuran baik jual beli online atau tidak, walaupun 

memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. 

Berbagai masalah dapat saja muncul pada jual beli lebih-lebih dalam jual beli online. 

Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak. 

 

Kesimpulan: 

Jual beli online hukumnya syah asal telah memnuhi syarat-syarat jual beli. 

Mengenai jual beli dengan memakai alat elektronik ulamak telah membahasnya jauh-

jauh hari sebelumknya, bahkan munkin diantara kita belum terlahir ulamak sudah 

membahas hal ini, salah satunya terdapat kitab Ianah  

 

I‟aanah at-Thoolibiin III/9 

و ي صورجودالقبول منو مع عدم مسا عو، -  يث يسمعو من بقربو عا دة، و ن مل يسمعو املخا طب- ال لفظ: الثا ين
كما يف اليجري مي، -مبا   ذابل و السا مع فقبل فورا، أو محل الريح  ليو لفظ اال جيا   فقبل كذل ، أوقبل اتفا قا

فلو مل يسمعو من بقر يو مل يصح- نقالعن سم  
 Jika mabi‟ (barang yang dijual)-nya sudah dilihat dengan jelas oleh kedua belah 

pihak sebelum melakukan transaksi maka hukumnya sah. 

 Jika mabi‟ belum dilihat dengan jelas maka hukumnya tidak sah, kecuali apabila 

mabi‟ dijelaskan sifat dan jenisnya. 

 Jadi jual beli via telpon atau sms dihukumi syah walau nda ketemu langsung, 

nda' seperti dulu kita masih kecil, harus kepasar dulu untuk membeli cabe dan 

terasi  

 

Dalam kitab Hasyiyah al Jamal dijelaskan bahwa hal itu diperbolehkan. Hasyiyah al-

Jamal IV/301 



 

أي أو مايف منعاه دماىو عنو كا خلط أو قا ئم مقا مو كإ شا رة االخرس (قولو فا ع رب مايدل عليو من اللفظ)  
(Maka diperhitungkan apapun yang dapat menunjukkan pada lafadz/serah terima) 

artinya atau sesuatu yang sepadan pengertiannya dengan ucapan serah terima secara 

langsung seperti tulisan atau menduduki kedudukannya seperti isyaratnya orang bisu. 

 

Tambahan  

Syarh al-Yaaquut an-Nafiis II/22 

وعن البيع و الشراء بو اسطة ال يفون وال لكس والرب قيا ت، كل ىذ ...  والعرب ة يف العقود لعما نيها بالصور األلفا ظ
 ه الوسائل و أ مثاهلا مع مد ة اليوم وعليهاالعمل

 

*Penutup* 

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin 

Teman-temang yg di Rahmati Allah mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam 

membatu sebagai moderator dan maaf juga bila ada salah ucap dan kata. Marilah kita 

tutup majelis ilmu kita hari ini dgn membaca istighfar, hamdallah serta do'a kafaratul  

majelis 

 ااَْْمدُ  لِلَّلوِ  َر ِّ  اْلَعاَلِمني
dan istighfar 

 َأْسَ  ِفرُ  اَلّلوَ  اْلَع ِيمْ      
: Doa penutup majelis : 

 ُسْبَ اَن َ   اللَّلُهمَّل  َوِ َْمِد َ  َأْشَهدُ  َأنْ  الَ  ِ الَّلِ لوَ  تْن َ  َأْس َػْ ِفُر َ  َوأَتُػْو ُ  ِ لَْي َ   
Artinya: 

“Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada 

Tuhan melainkan Engkau. aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.” 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

c. Fiqih Munakahat 

*NOTULENSI KOL SHALIHAH* 

 السال م عليكم ورمحت اهلل وبركاتو
Kembali kita mengikuti Kajian Online Live pada : 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 25 Januari 2017 

Waktu  : 14.00 s/d selesai 

Moderator : Ukhtiy Ima 

Pengisi  : Ustadz Ahmad 

Notulen : Ukhtiy Rihas 

 



 

                     *MATERI* 
Alhamdulillah kita masih  dikasih kesempatan oleh Allah dlm rangka mencari ilmu 

agar amaliyah kita senantiasa berlandaskan ilmu yg ada ,,,, 

Serta mari kita perbarui niat baik kita dari campuran-campuran tujuan yg bisa 

menghambat kita mendapatkan ridho dr Allah SWT 

نويت ال علم وال عليم وا ل ذكر و ال عليم و ال ذ كر و ال ذ كريو النفع و اال ئ فاع وااث على ال مس  بك ا   اهلل 
 وسنة نبيو و الد عا ء اىل اهلدى والد اللة على اخلري ا ب  ا ءو خو اهلل وثو ابو وقر بو،،، 

 آمني آمني آمني
وصلى اهلل على سيدناونبينا حممد و على آلو و ص بو وسلم يف كل ا ة ابد اعدد خلقو ور نة عر شو ومداد كلما 

 تو،،، 
 *Rekap Tanya Jawab* 

 

 Ukhtiy Dzurry 

 ustadz, mau tyk, gmn klk permpuan yg tdk menikah,apa kah ada yg di jnji kn Allah ? 

sprti, laki" klk tdk mnikah sdh di siapkn bidadari syurga, bagi laki" yg sholih. mhn 

pnjbaran nya tadz, 

*jawab*: Laki/wanita yg tidak menikah didunia di ibaratkan tidak makan makanan 

besar di dunia walaupun dia dapat sneck (makanan ringan) di akhirat berupa bidadari. 

Jd yg gk nikah ,dia gk punya permaisuri inti di akhirat (cuma punya selir² bidadari).. 

Kurang lebihnya ngoten njiihh 

 
 

BIDADARA WANITA DI SURGA 

 

Bidadara wanita yang masuk surga adalah suaminya sendiri semasa hidupnya di 

dunia. 

 وان للر خل زو ج ني من نسا ء الد نيا وبذل  يعلم اشرت ا  أ ىل اجلنة مجيعهم يف ااورونسا ء الدنيا
"Bagi orang laki-laki terdapat dua istri dari wanita-wanita istrinya semasa di dunia, 

dengan demikian diketahui bahwa pria penduduk surga semuanya dalam kesamaan 

mengambil istri dari golongan bidadari serta wanita-wanita dunia." (Alfataawaa Al-

Haditsiyah juz I hal 236) 

 

WANITA YANG PERNAH MENIKAH DUA KALI 

ختري ف خ ار ا : يا رسول اهلل املرأة يكون هلا يف الد نيا زو جان أل يهما تكون يف اجلن ة؟  قال: أن أم حبيبة قا لت
و اجرخ  (حسنهم خلقا كا ن معها يف الد ن ا فيكون زوجها، يا أم حبيبة ذىب حسن اخللق خبري الد نيا و اآل خرة 

. الطرب اين و اجلطيب عن ام سلمة  



 

يار  : يا أم سلمة  هنا ختري ف خ ار أ حسهنم خلقا،  ف قول):قال هلا  (صلى اهلل عليو و سلم)رضي اهلل عنها أن النيب 
  (ىذا كا ن أحسنهم خلقا يف دار الد نيا فزو جنيو يا أم سلمة ذىب حسن اجللق خبري الد نيا و األ خرة

/ىذ ان ااد يثان عن أ م حبيبة وأم سلمة جيا لفان حديث أيب الد ر د اء رضي اهلل عنهم: فإ ن قلت  
ال خما لف و إل مكان اجلمع بينهما ب ن حيمل األ ول على من ما تت يف عصمة زوج وقدكا نت تز و جت قلبو : قلت

ب  زواج فهذه آل خرىم،  وكذلو مات وا س مرت بال زوج  ىل أن ما تت ف كون آل خرىم، أل ن علق و هبا مل يقطعها 
شيء،  ومهل الثا ين على من تزوجت ب ز واج مث طلقو ىاكلهم ف ينئذختري بينهم يوم القيامة  ف خ ار أ حسنهم جلقاو 
ال خيري ىنا واضح ال نقطا ع عصمة كل منهم، فلم يكن أل حد منهم مر جح الس و ا ئهم يف وقوع علقة لكل منهم 
هبا مع انقطا عها فا جتو ال خيري حينئذ لعد م املر جح، و مبا سق و من حد يث أم حبيبة و أم سلمة ر ضي اهلل تعلى 
عنهما يعلم أن آخليري مذكور يف ااد يث وأ نو ليس من كالم السيد املذ كور يف السو ال،  و اهلل سب انو وتعاىل أ 

. علم با كذ ا و جدللمؤلف  
Dalam permasalahan bidadara bagi wanita di surga yang pernah menikah dua kali 

semasa hidup di dunia memang terdapat beberapa macam Hadits : 

1. Memilih suami di dunianya yang paling baik akhlaknya berpijak pada hadits 

riwayat Anas dari Umi Habibah dan Umi Salamah : 

"Saya berkata, "Wahai Rasulullah, salah seorang wanita di antara kami pernah 

menikah dengan dua, tiga, atau empat laki-laki lalu meninggal dunia. Dia masuk 

surga dan mereka pun masuk surga pula. Siapakah di antara laki-laki itu yang akan 

menjadi suaminya di surga?" 

Beliau menjawab, "Wahai Ummu Salamah, wanita itu disuruh memilih, lalu dia pun 

memilih siapa di antara mereka yang akhlaknya paling bagus, lalu dia berkata, 

"Wahai Rabb-ku, sesungguhnya lelaki inilah yang paling baik akhlaknya tatkala 

hidup bersamaku di dunia. Maka nikahkanlah aku dengannya‟. Wahai Ummu 

Salamah, akhlak yang baik itu akan pergi membawa dua kebaikan, dunia dan 

akhirat." (HR. At-Thabrani) 

 

2. Bidadaranya adalah suami terakhir berpijak pada hadits riwayat Imam Thabrani 

 املر أة لزو جها اآل خر
"Seorang perempuan (di surga) diperuntukkan bagi suaminya yang terakhir." (HR. 

At-Thabrani) 

 

Sebenarnya tidak ada pertentangan diantara dua hadis tersebut, sebab hadits riwayat 
Ummu Salamah memiliki beberapa kemungkinan yang bisa beriringan dengan hadits 

yang ke dua, diantaranya : 

a. Wanita yang pernah nikah dengan beberapa suami kemudian dia ditalak oleh 

semua suaminya maka kelak di akhirat dia di suruh memilih yang terbaik akhlaknya 

dari para mantan suaminya 



 

b. Wanita yang di tinggal mati suaminya padahal sebelumnya di pernah nikah dengan 

lelaki lain, berarti wanita tersebut juga memilih (kelak di surga) berada pada suami 

yang terakhirnya. 

c. Wanita yang di tinggal mati suaminya dan dia menetapkan untuk tidak menikah 

lagi, diapun artinya juga memilih (kelak di surga) bersama suaminya. (Kitab Al 

Fataawaa Al Haditsiyyah Li Ibni Hajar juz I hal 36) 

 

 

 

 

WANITA YANG SUAMINYA MENINGGAL 

عن أ مسا ء بنت أيب بكر كا نت حتت الز بري بن العو ام وكا ن شديد أعليها فا تت أ با ىا فشكت ذل   ليو فقا ل 
يا بنية ا صربي فإ ن املر أة  ذ ا كا ن هلا زوج صا خل مث ما ت عنها ومل ت ز وج بعده مجع بينهما يف اجلنة: هلا  

Dari Asma' Binti Abi Bakar adalah Asma istri Zubair bin 'Awam yang saat itu sakit 

keras, Asma mendatangi ayahnya dan mengadukan keadaan suaminya, Abu bakar 

berkata "Wahai anak perempuanku, sabarlah...!! Sesungguhnya wanita yang memiliki 

suami sholih dan meninggal, kemudian wanita tadi tidak menikah lagi setelahnya, 

keduanya dikumpulkan di surga." (Alfataawaa Al-Haditsiyah LI Ibni HAjar juz I hal 

168 dan 36) 

 

WANITA YANG BELUM BERSUAMI 

"Setiap orang di sana memiliki dua orang istri, di mana dia dapat melihat sumsum 

mereka dari balik dagingnya. Dan di surga tidak adabujangan." (HR Muslim). 

 

Imam Nawawi dalam syarh al Muslim 17 hal 171 mengatakan " a'zabu adalah mereka 

sewaktu di dunia tidak beristri." Berarti wanita yg belum menikah di dunia bisa 

masuk dalam hadits ini karena satu orang lelaki beristri dua (yaitu bisa wanita yg 

belum nikah atau wanita yang suaminya tidak masuk surga) hal ini karena keadaan 

manusia di surga tidak ada istilah bujangan atau perawan tanpa pasangan dan tidak 

ada duda atau janda. Wallaahu A'lamu Bis Showwab 

 

 afwan tadz,msh,berarti laki /wanita itu,akn mndpkn yg sm nnti di akhirat? 

*Jawab*: Iya ..Intinya di surga tidak ada jomblo ... 

 

 Ukhtiy Deni 

 afwan tanya tadz bagaimana bila blm Alloh jodohkan d dunia? Misal si A mencintai 

si B tetapi keduanya menyerahkan sama Alloh dan takdirNya berkata Alloh panggil 

keduanya sebelum keduanya sempat menikah d dunia? 

*jawab*:  Kalo orangnya sama² baiknya, Insyaallah dipertemukan di akhirat dlm 

surga 

 Berati kalo tdk baik tdk d pertemukan nggeh tadz?  



 

*jawab*: Orang baik niku orang yg memenuhi hak² Allah dan hak² sesama manusia  

 

 

 Ukhtiy Dzurry 

 tanya tadz,kalo yg nikah nya 2 kali atau lbh..apakah akn di pertemukan kelak sm 

suami yg pertama itu dan apakah dosa2 yg ad pada mantan suaminya itu...ttp akan 

menerima ganjaran nya kelak di akhirat..mohon penjabarannya tadz.. 

*jawab*: Kalo istrinya masuk surga akan bersama dg suami yg baik akhlaknya 

didunia. 

 

 Ukhtiy ima 

 Afwan contohnya pak, hak" yg bgmn njeh.masih blm.faham 

*jawab*:Perlu kajian khusus masalah "orang baik/sholih" tidak cukup dg satu dua 

bahasan. Karena kaitan hak² Tuhan niku khatah sanget. Hak² manusia (orang tua, 

keluarga, tetangga, kenalan dan manusia umumnya) jg banyak sekali bisa dicek 

Kitab² yg menjelaskan Adab. 

 

 Ukhtiy Zila 

 Apa brarti dianggap sudah siap menikah kalau sudah merasa telah melaksanakan dg 

baik hak2 Alloh dan hak2 sesama manusia? 

*jawab*: Untuk mau menikah tidak usah menunggu jd baik, karena seseorang tidak 

tau kapan jd baiknya dan namanya manusia biasa pasti ada kejelekannya. 

 

Semoga bisa di fahami 
 

*PENUTUP* 

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin 

Teman2 yg d Rahmati Allah mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam 

membatu sebagai moderator dan maaf juga bila ada salah ucap dan kata. Marilah kita 

tutup majelis ilmu kita hari ini dgn membaca istighfar, hamdallah serta do'a kafaratul  

majelis. 

 ااَْْمدُ  لِلَّلوِ  َر ِّ  اْلَعاَلِمني
dan istighfar 

 َأْسَ  ِفرُ  اَلّلوَ  اْلَع ِيمْ      
: Doa penutup majelis : 

 ُسْبَ اَن َ   اللَّلُهمَّل  َوِ َْمِد َ  َأْشَهدُ  َأنْ  الَ  ِ الَّلِ لوَ  تْن َ  َأْس َػْ ِفُر َ  َوأَتُػْو ُ  ِ لَْي َ   
Artinya: 

“Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada 

Tuhan melainkan Engkau. aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.” 

Aamiin ya Rabb 



 

 

3. Tema Tasawuf 

*NOTULENSI KOL SHALIHAH* 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 25 April 2017 

Waktu  : 20- Selesai  

Agenda : Tasawwuf 

Moderator : Ukhti Murdiati 

Pengisi  : Ustadz Ali Syafaat 

Notulen : Ukhti Inta  

 

 

MATERI 

*KITAB NASHOIHUL IBAD* 

 

Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari R.A:  

"Wahai Abu Dzar,  

1. Perbaharui perahumu, karena lautan itu sangat dalam;  

2. Carilah perbekalan yang lengkap, karena perjalanan itu sangat jauh;  

3. Kurangilah beban, karena rintangan itu amatlah sulit untuk diatasi; dan  

4. Ikhlaslah dalam beramal, karena yang menilai baik dan buruk adalah Dzat Yang 

Maha Melihat."  

Perbaharuilah perahumu maksudnya perbaikilah niatmu dalam setiap beramal 

agar engkau memperoleh pahala dan selamat dari siksa Allah. Kurangilah beban 

maksudnya janganlah banyak-banyak engkau mengambil keduniaan. Diserupakannya 

akhirat dengan lautan yang dalam, perjalanan yang jauh, dan rintangan yang amat 

sulit untuk diatasi, karena banyaknya kesulitan dan rintangan yang mesti dilewati 

untuk bisa sampai kepada kebahagiaan akhirat. 

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata: "Beruntunglah orang yang dalam hidupnya 

benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah." Ucapan Ad-Darani ini mengacu pada 

sabda Nabi S.A.W yang ditujukan kepada Mu'adz R.A: "Ikhlaskan niat, niscaya 

engkau akan menerima balasan amalmu meskipun amalmu itu sedikit." 

 

*DISKUSI* 

 

 Misalnya kita mempunyai suatu amalan kita sudah berusaha untuk tidak diketahui 

orang lain tetapi masih saja orang lain itu tau dikarenakan salah satu keluarga yg 

mem-beritahukannya. Lantas bagaimana kita menyikapi? 

Jawab: Org lain punya hak menilai amal kita mbak, tapi kita tdk punya hak amal 

kita minta dipuji atau dinilai org lain 

 



 

 Tanya Ustadz, bagaimana cara kita mmperbaharui niat kita, krn kita tdnya sdh 

ikhlas dlm mlkukan sesuatu tp krena sesuatu hal kita jd pamrih?? 

Jawab: Tidak apa2 mbak Ima, memang kadang kita suka begitu awalnya 

 

 Tanya nggeh tadzApakah saat kita Blm bisa ikhlas dlm beramal semua amalan 

kita bnr2 sia–sia tanya nggeh. Apakah kita amal materi / sedekahnya banyak & 

bisa di katakan baik memberi k masjid & fakir miskin...tapi maaf org ybs tdk 

mendirikan sholat...apakah sedekah dan amal"nya tersebut bisa membantu utk di 

akherat nanti.syukron 

Jawab: Niat sudah bernilai ibadah meski belum dilaksanakan mbak 

 Nderek tanya ustadz. bila kita melihat sesuatu slalu ingin beramal tp bl tdk 

terlaksana apakah it berdosa atau termasuk hutang karna ada niat yg tk 

kesampaian 

jawab: Jika niatnya massa rais termasuk hutang. Sesuai hadits kita beramal 

kepada yg berhak menerima tanpa harus meneliti apakah ahli ibadah atau 

tidaknya mbak  

 

 Tnya pak ustadz. Bgmn jika dlm beramal ada keraguan, Tp setelah di laksanakn 

timbul kemantapan. Apkh ini di sebut beramal dlm keraguan / tdk ikhlas 

Jawab: Ikhlas seseorang sesuai tingkatan keimanannya. Jika kita blm bisa ikhlas 

sepenuhnya ya semampu keikhlasan kita dan tetap berpahala sesuai tingkatan 

keikhlasan tsb 

 

 Padahal kita tidak ingin orang lain tau takutnya ada ria' yg timbul pada kita. Ana 

takut salah dalam hal itu. 

Jawab: Abu Bakar ra aja ketika sedekah sekali Wkt ditampakkan biar org lain 

mengikuti dan sekali Wkt dirahasiakan biar tdk timbul ria mbak  

 

 Maaf tadz mau nnya. Skrg kan bnyk tu tadz klo misalkan bersedekah buat stts n 

update di sosmed itu gmn tadz?? Ampe kdg mau sholat ato slsai sholat pun buat 

stts di sosmed..  Niku pripun tadz?? 

jawab: Klo dibicarakan ke org lain dgn niat agar org tsb ikut apa yg kita lakukan 

ga apa2 Mbak Ima 

 

 Bgmn menumbuhkn rasa ikhlas dlm diri kita semata" hnya krna Allah. trkdng 

ikhlas di barengi dg menggerutu dll, bgmn agar ikhlas tnpa ad kta" yg bgini pak 

jawab: Ilmu ikhlas tdk datang dgn tiba2 mbak, namun hrs dilatih dan diasah agar 

ga gerutu lagi  

 

*PENUTUP* 

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin 



 

Teman2 yg d Rahmati Allah mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam 

membatu sebagai moderator dan maaf juga bila ada salah ucap dan kata. Marilah kita 

tutup majelis ilmu kita hari ini dgn membaca istighfar, hamdallah serta do'a kafaratul  

majelis. 

 ااَْْمدُ  لِلَّلوِ  َر ِّ  اْلَعاَلِمني
dan istighfar 

 َأْسَ  ِفرُ  اَلّلوَ  اْلَع ِيمْ      
: Doa penutup majelis : 

 ُسْبَ اَن َ   اللَّلُهمَّل  َوِ َْمِد َ  َأْشَهدُ  َأنْ  الَ  ِ الَّلِ لوَ  تْن َ  َأْس َػْ ِفُر َ  َوأَتُػْو ُ  ِ لَْي َ   
Artinya: 

“Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada 

Tuhan melainkan Engkau. aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.” 

Aamiin ya Rabb 

 

4. Nahwu Shorof 

*NOTULEN KOL SHALIHAH* 

 

Hari  : Senin 

Tanggal : 27 April 2017 

Waktu  : 14.00 s/d selesai 

Tema  : Nahw Shorof 

Pengisi  : Ustadz ibnu mas'ud 

Notulen : Ukhti Ima 

 

*MATERI* 

 ثعى هللا انسحًٍ انسحٛى
 

*Definisi Tashrif Shorof* 

 

Ketahuilah, bahwa yg dinamakan Tashrif  menurut bahasa: Perubahan. Dan menurut 

Istilah: mengubah asal bentuk kalimat yang satu kepada model-model bentuk yang 

berbeda-beda, untuk menghasilkan makna-makna yang diharapkan/yang dimaksud/ 

yang dituju, yang tidak akan berhasil melainkan dengan cara itu (model-model bentuk 

tersebut). 

 

*Definisi I'rob Ilmu Nahwu* 

I‟rab itu adalah berubahnya akhir-akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang 

masuk atasnya baik secara lafadz atau taqdir.  

 



 

Bagian i‟rab itu ada empat, yaitu rafa‟, nashab, khofadh atau jar, dan jazm.  

Setiap isim itu bisa rafa‟, nashab, khafad dan tidak bisa jazm  

Setiap fi‟il itu bisa rafa‟, nashab, jazm, dan tidak bisa khofadh. 

 

 

*DISKUSI* 

 Ukhti  Ima 

Tanya pak yai. Mksd berubahnya akhir kalimat krna perbedaan amil.Ini bisa di 

contohkn pak ustadz.matur swuun 

Jawab: I'rob ( perubahan akhir kata/ kalimat) mitsal يعجد ( masjidun) ketika di awali  

(di masuki) huruf jar انٙ انًعجد (ilal masjidi)   فٙ انًعجد ( fil masidi)  atau kmasukn 

huruf nashab mnjdi  اٌ انًعجر (innal masjidi) jadi asal kata masjidun bisa menjadi 

masjidi atau masjida. 

 

 Ukhti Inta 

setiap fi'il itu bisa rafa', nashab , jazm dan tdk bisa khofadz, maksute pripun tadz? 

sekalian diberi contoh  

Jawab: Mbak Inta ini sebenarnya dah paham tapi suka kepo  

Tanda kalimah fi'il (kata kerja) tdk bisa kemasukan/didahului huruf jar makanya ga 

bisa dibaca kasroh mbak 

 khofadz niku npo yai 

Jawab: Khofadh niku jar/kasroh. 

Contoh nya:  kata kerja (kalimah fi'il) itu ga bisa kemasukan huruf jar ،ٗيٍ فٗ، ان dll. 

Contoh فعم (fa'ala) ga bisa فٗ فعم ، انٗ فعم atau يٍ فعم 

 

 Ukhti Ima 

Mksd dr huruf jer sendri itu ap tadz 

Jawab: Huruf jar itu itu ketika ada huruf tsb maka kata/kalimah berikutnya huruf 

akhirnya dibaca kasroh. Misal Baitun (ثٛذ) kemasukan huruf ٗف menjadi *Fil Baiti 

 (فٗ انجٛذ)
 

 Ukhti Inta 

contoh isim , sm fi'il itu bgmn tadz? 

Jawab:  Kalimah Isim (Kata Benda) contoh Masjidun, Baitun, Rojulun, Muslimun dll 

 (يعهى زجم، ثٛذ، يعجد،)

 

Kalimah Fi'il (Kata Kerja) misal Dakhola, Roja'a, Dhoroba, Kalama dll (،زجع، دخم 

 (كهى ضسة،

Ahsanta (bagus kamu laki2) 

Ahsanti (bagus kamu perempuan) 

 



 

Dlm ilmu nahwu ada kalimah isim yg kategorinya muannats (wanita) dgn ciri2 ada ta' 

ta'nits dibelakang misal يعهى (laki-laki) يعهًخ (perempuan) يًُؤ (laki-laki) يؤيُخ 

(perempuan) 

 

Laki2 disebut Mudzakkar (يركس) 

Perempuan disebut Muannats (يؤَث) 

 

 Ukhti Ima 

Klo gk kemasukn kata jar berarti ttp bacaan kalimatnya njeh tadz 

Jawab: Kalau blm kemasukan huruf apapun bacaannya tetap dari kata dasar misal 

kalimah isim Muhammadun  

 Ukhti Ima 

Pak ustadz tnya Arti dr kata rafa' „nashab,  dan jazm itu ap. Klo khofadh = jer = 

kasroh lha yg ke 3 itu ap pak 

Jawab:  Rafa' = dhommah 

Nashab = fathah 

Khafadh/jar = kasroh 

Fi'il, Fa'il dan Maf'ul = subyek, predikat dan obyek 

Ta' ta'nits = akhir kalimat dg tnda ta'marbutoh 

Ta' ta'nits itu artinya tanda huruf Ta' diakhir kata bhs arab (،ح د) contoh يعهى laki-laki 

 bisa (ح) perempuan. Tanda Ta' yg menunjukkan perempuan. Bisa ta' marbuthoh يعهًخ

ta' majruroh (د) 

Contohnya:  

Ta' Marbuthoh kata Muslim jadi Muslimah 

 يعهًخ menjadi يعهى

 

Ta' Majruroh kata mirror (tunggal) Muslimah jadi Muslimat (jama/plural) 

 يعهًبد menjadi يعهًخ

 

 Tnya lgi pak. Setiap kata yg di akhiri huruf. menunjukkn itu perempuan njih 

Jawab: Akhir kata yg ada huruf Ta' nya biasanya menunjukkan perempuan meski 

kadang bhs arab meski tdk ada huruf Ta' tapi tetep perempuan. Contoh hindun (ُْد) 

tetep nama wanita. 
 

 Kalo كبذثخ Niki kta ap pak. Bisa tdk pke ta' majruroh 

Jawab: Gampang syaratnya harus tau artinya, contoh makan, minum pasti kata kerja 

(fi'il) dan nasi, lauk pasti kata benda (isim) sementara mbak Ima adalah isim fa'il (yg 

mengerjakan) 

 

*PENUTUP* 

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin 



 

Teman2 yg d Rahmati Allah mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam 

membatu sebagai moderator dan maaf juga bila ada salah ucap dan kata. Marilah kita 

tutup majelis ilmu kita hari ini dgn membaca istighfar, hamdallah serta do'a kafaratul  

majelis. 

 ااَْْمدُ  لِلَّلوِ  َر ِّ  اْلَعاَلِمني
dan istighfar 

 َأْسَ  ِفرُ  اَلّلوَ  اْلَع ِيمْ      
: Doa penutup majelis : 

 ُسْبَ اَن َ   اللَّلُهمَّل  َوِ َْمِد َ  َأْشَهدُ  َأنْ  الَ  ِ الَّلِ لوَ  تْن َ  َأْس َػْ ِفُر َ  َوأَتُػْو ُ  ِ لَْي َ   
Artinya: 

“Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada 

Tuhan melainkan Engkau. aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.” 

Aamiin ya Rabb 

 

5. Ta‟lim Muta‟lim 

Hari  : Sabtu 

Tanggal : 13 Mei 2017 

Pengisi  : Ustadz Ardi Murtadla 

Materi  : Ta'lim Muta'lim 

Notulis  : Eva Silviana 

 

*MATERI* 

*HAKEKAT ILMU, FIQIH DAN KEUTAMAANNYA* 

 

Rasulullah SAW bersabda: “Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan 

muslim perempuan”. Perlu diketahui bahwa, kewajiban menuntut ilmu bagi muslim 

laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu 

agama, dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan 

sesama manusia. Sehingga ada yang berkata “Ilmu yang paling utama ialah ilmu Hal 

dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku.” Oleh karena setiap orang 

islam wajib mengerjakan shalat, maka mereka wajib mengetahui rukun-rukun dan 

sarat-sarat sahnya shalat, supaya dapat melaksanakan shalat dengan sempurna. 

 Sahabat-sahabat Shalihah Kita adalah hamba, hamba yg penuh dengan 

kekurangan, kita terlahir dengan keadaan tidak tau apa-apa, maka sangat lucu jika 

seorang hamba yg tidak tau apa-apa tidak mau belajar, lebih - lebih merasa sudah tau 

dan merasa sudah bisa dalam segala hal, sehingga timbul sifat ujub, yg akhirnya 

merasa dirinya tidak usah belajar dan tidak perlu mencari ilmu (berguru). 

Akhir-akhir ini untuk mendapatkan ilmu sangat mudah, dengan duduk manis 

ditemani Snack dan kopi kita bisa mendapatkan ilmu, bhkan sambil tiduran kita bisa 



 

mendapat ilmu, namun dari mudahnya mendapatkan ilmu ada dampak negatif yg 

jarang kita sadari. Secara global ada dua dampak negatif mendapatkan ilmu. Tidak 

ada keberkahan dari ilmu yg kita dapat . Tdak ada sanad yg jelas dari ilmu  

Maka dari itu jangan bosan untuk menuntut ilmu, jangan hanya berguru pada 

mbah(mbah Google) mbah google tidak bisa dijadikan acuan hukum karena WEB 

siapapun bisa, anak SD sampek yang bergelar Doktor bisa, maka dari itu berhati-

hatilah mengambil ilmu dari WEB mending belajar digroup kayak gini lebih JELAS. 

Sahabat-sahabat Shalihah datangilah majelis-majelis ilmu dan ambillah ilmu 

dari siapapun, jangan pernah melihat siapa yg memberi ilmu pada kita tapi 

bermanfaat atau tidak ilmu yg kita dapat. Ambillah apa yg ia keluarkan 

(kemanfaatan) jangan melihat siapa yg memberikan kemanfaatan. Setiap orang islam 

wajib mempelajari/mengetahui rukun maupun syarat dalam shalat, amalan ibadah 

yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena sesuatu hal 

yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau 

perantara tersebut hukumnya wajib. Ilmu agama sebagai wasilah untuk mengerjakan 

kewajiban-kewajiban dalam beribadah. Maka, mempelajari ilmu agama hukumnya 

wajib. 

 

*DISKUSI TNYA JAWAB* 

 

 Ukhti Mursiani 

Barokallahu tadz,Sukrann khoirr ilmunya. Tidak ada sanad yg jelas dari ilmu 

maksudnya apa bisa di jabarkan. Lalu apa pula yg di maksud ilmu Hal mohon 

penjabarannya  

Jawab: Jika belajarnya kegoogle gak ada sanad karena google gak punya guru Mba' 

Ilmu hal itu lebih mudahnya ilmu tingkah laku, ilmu adab, ilmu sopan santun 

 

 Ukhti Eva 

Kalau youtube Jelas sing komat kamit itu priwen ustadz? 

Jawab: Asal jelas fahamnya gak ngerusak keyakinan kita selama ini Monggo tapi klo 

kajian-kajian yg hanya merusak dan menebar kebencian lebih baik ditinggalkan 

 

 Tnya pak ustadz. jika dr mbah google tdk ad sanad yg jelas. Tetepi jika kita 

berguru melalui media online apkh ttp nyambung sanadnya. Swuun 

Jawab: Asal jelas pematerinya nyambung disini ada Yai @Ibnu Mas'ud At-

Tamanmini dan Gus @Aly Mahfudz Syafa'at.  beliau2 penceremah yg udah jelas 

ketenarannya + keilmuannya  

Jadi InsyaAllah sanadnya jelas dan nyambung beliau2 NU tulen yg jelas sanadnya 

dari kiai2 Sampek ke Rosulullah 

 

6. Kajian Umum/Bebas 

Notulensi KOL Shalihah 



 

 

Hari  : Rabu 

Tanggal : 22 Februari 2017 

Waktu  : 20.00 Sampai Selesai 

Agenda : Kajian Bebas 

Moderator : Ukhti Eva 

Pengisi  : Umi Tyas 

Notulen : Ukhti Inta 

 

MATERI 

 السال م عليكم ورمحت اللهوبركاتو
Apa kabar, kiranya di saat yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu 

tentang "balasan bagi wanita yang enggan menutup aurat", bagi yang sudah tahu biar 

lebih faham lagi, bagi yang belum tahu, semoga bisa berubah menjadi lebih baik. 

Aamiin. 

Wanita adalah anugrah terindah yang dihadiahkan allah kepada nabi adam as. 

Beliau yang merasa kesepian di dalam syurga akhirnya di ciptakan makhluk terindah 

oleh allah untuk menjadi istri nabi adam as. Ialah siti hawa. Karena pelanggaran yang 

di lakukan keduanya, akhirnya tercampaklah nabi adam as dan hawa kedunia tanpa 

busana. Kini islam telah mencapai masa kejayaannya lewat nabi muhammad saw. 

Wanita telah dimerdekakan, beliau juga mengangkat derajat wanita dengan 

memuliakan wanita- wanita lewat hijabnya. Wanita di zaman jahiliyah dulunya 

hanyalah sampah masyarakat belaka, di perbudak dan di perjualbelikan, oleh karena 

itu allah menyuruh kita para muslimah untuk menutup diri kita dengan hijab. Lantas 

kenapa sebenarnya wanita harus menutup auratnya? Apa keistimewaannya? 

1. Wanita yang berhijab ialah wanita yang taqwa.  

ٓٙي - ِن جَُٰي نِنجَٰيبُض َٰٚي  َٰٔي زِنٚٗشۖب  َٰٔي رِنُكۡى  ءَٰي  ٕۡ زِن٘ ظَٰي َٰٕي  ُكۡى نِنجَٰيبٗظب ُٚ ۡٛ هَٰي ۡنَُٰيب عَٰي صَٰي وَٰي قَٰيۡد أََٰي ادَٰي ٖ   ءَٰي َٰٕي ذِن  نزَّتۡ  اَٰٚي  ٍۡ ءَٰي نِنكَٰي يِن
س ۚٞ ذَٰي  ۡٛ نِنكَٰي خَٰي

ِن  ذَٰي    ٱَّت

ٌَٰي  ُسٔ كَّت ُۡى َٰٚيرَّت هَّٓت   ٢٦ نَٰيعَٰي
 

Artinya: “Hai anak adam! Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian 

untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa 

itulah yang paling baik.” (Q.S. Al-A‟raaf: 26) 
 

2. Wanita yang berhijab itu tidak akan di ganggu (aman) dari pandangan jahat 

Firman allah yg artinya : 

َٰيب - ُّٓ أَٰٚي
ٓي ُّٙ  َٰٚي  بٓيءِن  نَُّتجِن َِنعَٰي َٰٔي َٰيبرِنكَٰي  ثَُٰي َٰٔي كَٰي  جِن َٰٔي  َٰيۡش ٍَٰي  قُم ِّلأ ُِٛن ۡؤيِن ًُ ٍ  ۡن ٍَّت يِن ِٓن ۡٛ هَٰي ٍَٰي عَٰي  ُٚۡدَِٛن

ٌَٰي  ب كَٰي َٰٔي ٍَٰيَۗ  ۡٚ ٍَٰي فَٰيَلَٰي ُٚۡؤذَٰي ۡف ٓي أٌَٰي ُٚۡعسَٰي  ٗ نِنكَٰي أَٰيۡدََٰي
ٍَّتۚٞ ذَٰي  ِٓن جِن جِٛن

هَٰي  ُ جَٰي ب  ٱَّت ًٗ ٛ حِن فُٕٗزا زَّت   ٥٩ غَٰي
Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh 

tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena 



 

itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang” (Q.S. Al-ahzab: 59) 
 

ُظٕلَٰي … - ٌَٰي نَٰيُكۡى أٌَٰي رُۡؤُذْٔا زَٰي ب ب كَٰي يَٰي َٰٔي  
ٍَّتۚٞ ِٓن قُهُٕثِن َٰٔي نِنُكۡى أَٰيۡطَٰٓيُس نِن ُهُٕثِنُكۡى 

ِن ذَٰي  ٓي أٌَٰي  ٱَّت َلَٰي َٰٔي  

 ُّ جَٰي َٰٔي  ْا أَٰيۡش ٕٓي  ُ كِن ِِن ۥرَُٰي ٍۢن ثَٰيۡعدِن اۚٞ ۦٓي يِن   ٥٣ … أَٰيثَٰيدًد
Artinya: "Apabila kamu meminta suatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri nabi), 

maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan 

hati mereka.” (Q.S. Al-Ahzab: 53) 
 

3. Wanita berhijab itu hanya akan di datangi oleh lelaki yang sholeh, allah 

menegaskan dalam al-qur'an yg artinya : 

 

ذُ  يَٰي  جِٛن َٰٔي  ۡن َٰي ٍَٰي  يِٛن جِٛن ٌَٰي  نِنۡه َٰي يُٕ جِٛن َٰٔي  ۡن َٰي ذِنۖ 
يَٰي  جِٛن ذُ  نِنۡه َٰي أجَٰي  َٰٔي  نلَّٛت ٍَٰي  أجِٛن ٌَٰي  نِنهلَّٛت أجُٕ ذِنۚٞ  نلَّٛت أجَٰي   نِنهلَّٛت

زِنۡشق  كَٰيسِنٚى   َٰٔي ح   ۡغفِنسَٰي ُى يَّت ٌَٰيۖ نَٰٓي ب َٰٚي ُٕنُٕ ًَّت ٌَٰي يِن ُءٔ ئِنكَٰي ُيجَٰيسَّت
ٓي نَٰي  ْٔ   ٢٦أُ

Artinya: "perempuan-perempuan yang keji untuk lelaki-lelaki yang keji dan lelaki-

lelaki yang keji untu perempuan-perempuan keji (pula), sedangkan perempuan-

perempuan baik untuk lelaki-lelaki yang baik dan lelaki-lelaki yang baik untuk 

perempuan-perempuan yang baik pula, mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan 

orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (syurga)". (Q.S.An-

Nur:26). 
 

Lantas apa balasan bagi wanita yang tidak mau di muliakan alias tidak mau berhijab?  

1. Wanita yang enggan menutup aurat tidak akan masuk syurga. 

Rasulullah S.A.W Bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah, yang 

bermaksud: “ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat 

keduanya itu: 

 

A. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat 

memukul orang (penguasa yang kejam). 

B. Perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung kepada 

perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepada perbuatan maksiat, 

rambutnya sebesar punuk unta. Mereka ini tidak akan boleh masuk syurga, serta 

tidak akan dapat mencium bau syurga, padahal bau syurga itu tercium sejauh 

perjalanan demikian dan demikian. (riwayat muslim) 

 

2. Wanita yang tidak menutup aurat sholatnya tidak diterima 

Rasulullah bersabda yang artinya: "tidak diterima sholat wanita dewasa kecuali yang 

memakai khimar (jilbab)." (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah) 

 

3. Wanita yang tidak menutup aurat ialah wanita yang bodoh / jahiliyah 

 



 

ٌَٰي  قَٰيۡس جَٰي َٰٔي ٍَٰي رَٰيجَٰيسُّ ۡج َلَٰي رَٰيجَٰيسَّت َٰٔي ٍَّت  َّتخِن  فِٙن ثُُٕٛرِنُك هِٛن ِٓن ٗ ۖ   ۡنجَٰي  ٍَٰي  ِّۡلُٔنَٰي ًۡ أَٰيقِن َٰٔي حَٰي    ٕ هَٰي ٍَٰي  نلَّت ارِٛن ءَٰي َٰٔي  

حَٰي   ٕ كَٰي ٍَٰي  نصَّت ۡع أَٰيطِن َٰٔي َٰي   ُ  ٱَّت ُظٕنَّٰي زَٰي َٰٔي ب ُٚسِنُٚد ۥٓيۚٞ   ًَٰي َّت ُ  إَِن ُُكُى  ٱَّت ِْنتَٰي عَٰي ُۡر ۡجطَٰي  نِٛن مَٰي  نسأ ْۡ ذِن  أَٰي ۡٛ   ۡنجَٰي

ِّن  ُكۡى رَٰيۡل أسَٰي ُٚلَٰٓي   ٣٣ ٚٗسأَٰي
Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 

bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, 

tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud 

hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu 

sebersih-bersihnya”. (Q.S. Al-Ahzab: 33) 
 

Sayidina Ali RA menceritakan suatu ketika melihat rasulullah menangis manakala ia 

datang bersama fatimah. Lalu keduanya bertanya mengapa rasul menangis. Beliau 

menjawab: "pada malam aku di isra'kan, aku melihat perempuan-perempuan yang 

sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis. 

Karena melihat siksaan mereka yang sangat berat dan mengerikan". Kemudian 

fatimah putri rasulullah saw bertanya : apa yang dilihat ayahanda..? "aku lihat ada 

perempuan digantung rambutnya, otaknya mendidih. Aku lihat perempuan digantung 

lidahnya, tangannya diikat ke belakang dan timah cair dituangkan ke dalam 

tengkoraknya. Aku lihat perempuan tergantung kedua kakinya dengan terikat 

tangannya sampai ke ubun-ubunnya, diulurkan ular dan kalajengking. Dan aku lihat 

perempuan yang memakan badannya sendiri, di bawahnya dinyalakan api neraka. 

Serta aku lihat perempuan yang bermuka hitam, memakan tali perutnya sendiri. Aku 

lihat perempuan yang telinganya pekak dan matanya buta, dimasukkan ke dalam peti 

yang dibuat dari api neraka, otaknya keluar dari lubang hidung, badannya berbau 

busuk karena penyakit sopak dan kusta. Aku lihat perempuan yang badannya seperti 

himar, beribu-ribu kesengsaraan dihadapinya. Aku lihat perempuan yang rupanya 

seperti anjing, sedangkan api masuk melalui mulut dan keluar dari duburnya 

sementara malaikat memukulnya dengan pentung dari api neraka," kata Nabi 

Muhammad SAW.  

Fatimah az-zahra kemudian menanyakan mengapa mereka disiksa seperti itu?  

Rasulullah S.A.W menjawab: "wahai putriku, adapun mereka yang tergantung 

rambutnya hingga otaknya mendidih adalah wanita yang tidak menutup rambutnya 

sehingga terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Perempuan yang digantung 

susunya adalah isteri yang 'mengotori' tempat tidurnya.perempuan yang tergantung 

kedua kakinya ialah perempuan yang tidak taat kepada suaminya, ia keluar rumah 

tanpa izin suaminya, dan perempuan yang tidak mau mandi suci dari haid dan nifas. 

Perempuan yang memakan badannya sendiri ialah karena ia berhias untuk lelaki yang 

bukan muhrimnya dan suka mengumpat orang lain.perempuan yang memotong 

badannya sendiri dengan gunting api neraka karena ia memperkenalkan dirinya 

kepada orang yang kepada orang lain bersolek dan berhias supaya kecantikannya 

dilihat laki-laki yang bukan muhrimnya.perempuan yang diikat kedua kaki dan 

tangannya ke atas ubun-ubunnya diulurkan ular dan kalajengking padanya karena ia 



 

bisa solat tapi tidak mengamalkannya dan tidak mau mandi junub.perempuan yang 

kepalanya seperti **** dan badannya seperti himar ialah tukang umpat dan 

pendusta.perempuan yang menyerupai anjing ialah perempuan yang suka memfitnah 

dan membenci suami. Mendegar hal itu, sayidina ali dan fatimah az-zahra pun turut 

menangis. 
 

Nah, masih mau membuka aurat? Fikirkan matang - matang ya cantik.. 

Semoga azab ini tidak kita rasakan , aamiin. Makanya ayok kita tutup aurat kita! 

Semoga bermanfaat. 

Wallahu'alam bisshowab. 

DISKUSI 

 

✔  Ukhti Rani 

Assalamu'alaikum umi, afwan mau tanya. Kn banyak perempuan yg bilang "saya 

akan berhijab jika saya telah menghijabi diri dan akhlak saya dulu", itu bagaimana 

umi?  

Lalu bagaimana dengan wanita" yang berhijab hanya karena mengikuti trand mode 

pakaian, apalagi sekarang trand pakaian hijab  mendunia umi.. 

*jawab*: Wa'alaikumsalam wr wb ukhti.... 

Jilbab dan akhlak adalah dua hal yang berbeda: berjilbab adalah kewajiban, tetapi 

akhlak tergantung pada pribadi masing-masing. Apabila seorang wanita berjilbab 

melakukan dosa dan pelanggaran, itu bukan dikarenakan jilbab yang dipakai, tapi 

karena akhlaknya. 

Fenomena perempuan berjilbab masa kini bisa dikatakan juga jadi tren yang 

menonjol. Sehingga ada kemungkinan perempuan berjilbab bukan karena panggilan 

hati terhadap kewajiban kepada allah, tapi hanya ikut-ikutan mode. 

✔   berarti umi, wanita berhijab itu akhlaknya ndak harus baik yaa?? 

*jawab*: Tapi menurut saya, bila ada perempuan berjilbab tapi dia merokok, ya 

silakan saja. Berjilbab itu kan keharusan, tapi kalau akhlaknya begitu, itu hak dia,”. 

Bukannya ndak harus baik ukh...,tapi belum bisa baik. 

 

✔  Ukhti Ima 

Niki pr utk kita semua.bgmn agar bisa berhijab sesuai syariat dan mnjdi wanita 

sholehah yg berakhlaqul karimah. Pripun um caranipun... 

*jawab*: Kalau ditanya,semua wanita pasti ingin menjadi yg terbaik. Berhijab dan 

ber- akhlakul karimah. Tapi untuk menjadi baik (wanita sholihah) tidaklah mudah 

ukhti2 sholcdiri. Njeh um... 

✔  Bagaimana cara menata akhlaq yg karimah niku um. Trus mmperbaiki diri, 

memantaskn diri..  

*jawab*: Perlu proses panjang, perbaiki sedikit demi sedikit,entah dari akhlaknya 

dulu,atau adab busananya dulu... 

 



 

✔  Ukhti Anisha 

Assalmu'alaikum umi sy mau bertanya bagaimana dengan wanita yg berjilbab tb 

bertabarruj ?? 

*jawab*: Keterangan ulama tentang makna tabarruj, 

Pertama, Abu Ubaidah 

 ال ربُّج: أن يُػرْبِزن حماسنهن
“Tabarruj: wanita menampakkan kecantikannya (di depan lelaki yang bukan 

mahram).” 

 

Kedua, keterangan Az-Zajjaj 

 ال ربُّج: ا ِ ظهار الزِّينة وم ُيس دعى بو لرجلشهوةُ 
“Tabarruj: Menampakkan bagian yang indah (aurat) dan segala yang mengundang 

syahwat lelaki (non mahram).” 

Berdasarkan keterangan di atas maka segala upaya wanita menampakkan 

kecantikannya di depan lelaki lain yang bukan mahram, termasuk bentuk tabarruj 

yang dilarang dalam ayat di atas. Karena itu, memakai pakaian ketat, pakaian 

transparan, atau menutup sebagian aurat, namun aurat lainnya masih terbuka, atau 

obral make up ketika keluar rumah, semuanya termasuk bentuk tabarruj yang dilarang 

dalam syariat. 

 

✔  Ukhti Ima 

Umi tnya njeh. Klo misal kita selfi-selfie nopo niku termasuk tabaruj?  

*jawab*: Klu selfinya untuk di share agar bisa dipuji banyak orang bisa termasuk 

ukh. Tapi klu untuk koleksi pribadi dan keluarga, atau di share di group sholihah 

insya Allah aman 
 

✔  Ukhti Anisha 

Klo misal make up  itu jg di larang njih  umi meski niatnya bukan untk di tampakn 

untuk seorang laki-laki 

*jawab*: Kembali ke pada niat, apalagi klu sudah bersuami dan dapat ijinnya...� 

 

✔  Ukhti Wanti 

Bagaimana bl berjilbab hanya bila ada acara" tertentu umi.. 

*jawab*: Klu sebagai awal untuk menuju kebaikan ya di maklumi, tapi akan lebih 

baik klu bisa secepatnya untuk bisa memperbaiki niat dan menyempurnakannya 

ukhti, karena : 

1. Hijab itu harus menutupi, bukan membungkus. 

Pernah melihat ketupat?, bungkusan ketupat akan membentuk dari bentuk ketupat 

tadi. Sementara kalau menutupi tidak akan mengikuti bentuk dari benda tersebut. 

Hijab itu menutupi, jadi pada dasarnya dia tidak akan mengikuti bentuk dari lekuk 



 

tubuh wanita. Sederhana saja, kenapa sebagian perempuan di indonesia kalau shalat 

pakai mukena?. Karena mereka sadar bahwa pakaian mereka tidak lah memenuhi 

rukun untuk mengerjakan shalat. Jika kamu memakai hijab yang sesungguhnya alias 

hijab syar‟i maka tanpa mukena pun selama pakaian mu bersih maka tidak masalah 

dibawa untuk shalat. Bahwa sesungguhnya pakaian wanita yang terbaik itu memang 

seperti mukena yang digunakan untuk shalat. 

 

2. Hijab itu adalah kewajiban, jangan suka menunggu karena ajal tidak akan pernah 

mau menunggu. 

Kisah nyata yang pernah saya alami ketika bertanya pada teman saya yang cewek, 

“kamu kenapa gak pakai hijab sih…?” 

“aku nanti aja ketika udah nikah, saat ini aku mau hijabin hati dulu” itu lah jawaban 

yang dia berikan. 
 

         *Penutup* 

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin 

Teman-teman yg di Rahmati Allah mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam 

membatu sebagai moderator dan maaf juga bila ada salah ucap dan kata. Marilah kita 

tutup majelis ilmu kita hari ini dgn membaca istighfar, hamdallah serta do'a kafaratul  

majelis 

 ااَْْمدُ  لِلَّلوِ  َر ِّ  اْلَعاَلِمني
dan istighfar 

 َأْسَ  ِفرُ  اَلّلوَ  اْلَع ِيمْ      
: Doa penutup majelis : 

 ُسْبَ اَن َ   اللَّلُهمَّل  َوِ َْمِد َ  َأْشَهدُ  َأنْ  الَ  ِ الَّلِ لوَ  تْن َ  َأْس َػْ ِفُر َ  َوأَتُػْو ُ  ِ لَْي َ   
Artinya: 

“Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada 

Tuhan melainkan Engkau. aku mohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.” 

Aamiin ya Rabb. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

C. Tanggapan Grup Shalihah dalam Penyampaian Pesan Dakwah 

Tanggapan digunakan untuk mengetahui bagaimana proses penyampaian 

pesan dakwah di grup shalihah. Untuk itu penulis melakukan pengamatan atau 

observasi serta turut serta memberikan tanggapan atau respon agar kita dapat 



 

mengetahui tanggapan dari anggota lainnya. Dalam proses penyampaian pesan 

melalui whatsapp terdapat beberapa tanggapan. 

 Pertama tentang efektifitas penggunaan whatsapp sebagai media dalam 

berdakwah, 11 orang dari sampel mengatakan efektif berdakwah melalui whatsapp. 

Tanggapan Mudrikah “menurut saya paling efektif karna kalau dakwah dipengajian 

gitu sekarang pada malas datang itu kalau di desa saya terus habis selesai pengajian 

hilang, paling bagian-bagian yang humor yang di ingat. Jika di Whatsapp malam 

inikan yang penting tidak dihapus terus ada waktu luang bisa dibuka lagi terus dan 

fahami”.
51

  Karena pada zaman sekarang merupakan era globalisasi setiap orang 

dapat menggunakan sosial media terutama whatsapp untuk apapun tanpa terbatas 

jarak, ruang dan waktu yang tidak hanya untuk saling berkomunikasi dan bertukar 

pesan tetapi juga dapat digunakan untuk berdakwah.   

Kedua, tentang isi pesan yang disampaikan seluruh sampel mengatakan dapat 

dimengerti atau difahami karena jika ada yang kurang jelas dapat ditanyakan pada 

saat proses tanya jawab. Pengisi materi juga dengan sabar dan memberikan jawaban 

kepada anggota grup yang bertanya. Tanggapan Anisha “Insyaallah dapat dimengerti, 

kan ada sesi tanya jawab jika ada yang belum mengerti bisa di tanyakan”.
52

 

Ketiga, manfaat yang didapatkan setelah bergabung dengan grup shalihah. 

Sangat banyak manfaat yang didapat jika kita selalu berfikiran positif. Keseluruhan 
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sampel memberikan tanggapan yang positif tidak hanya ilmu tetapi juga menjalin 

ukhuwah Islamiyah. Tanggapan Nia Andesta “Alhamdulillah manfaatnya setelah saya 

bergabung di majelis shalihah menambah pengetahuan saya tentang ilmu-ilmu seperti 

tauhid, fiqh, yang berhubungan dengan wanita dan lain-lain. Terlebih lagi menambah 

teman dan saudara”.
53

 

Keempat, harapan untuk shalihah kedepannya. Dakwah merupakan kewajiban 

setiap umat muslim didunia, berdakwah di grup shalihah adalah proses berdakwah 

yang tidak bertatap muka secara langsung dengan orang-orang yang bahkan kita 

belum pernah bertemu dan tidak saling mengenal sebelumnya. Banyak sekali harapan 

untuk kemajuan shalihah dimasa yang akan datang, baik dari segi kepengurusan, 

materi dan juga anggotanya. Tanggapan Jazilatul Ula “ustadz dan ustadzahnya beserta 

admin diberikan kesabaran yang lebih saat menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 

anggota. Semua penghuni grup disatukan di jannah kelak (grupnya jadi saksi tholabul ilmu 

yang kita lakukan) dan lebih teratur lagi kajian yang disampaikan”.
54

 

 

D. EFEK PENYAMPAIAN PESAN DAKWAH 

Bagaimana proses perubahan prilaku manusia setelah menerima pesan-pesan 

dakwah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majdi Hilali menulis buku Kaifa  

Nughayyir Ma Bi Anfusina (Bagaimana Kita Mengubah Prilaku Diri). Menurutnya 

setiap perubahan prilaku mengalami tiga tahap yaitu akal berupa keyakinan dalam 
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suatu tindakan, hati berupa suara atau bisikan yang menyenangkan dan hawa nafsu 

yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata.  

1. Akal. Jika tindakan manusia bersumber dari perasaan yang berpusat pada  

hatinya, maka yang menggerakkan perasaan itu adalah pikiran. Pikiran adalah 

pijakan pertama untuk bertindak. Sejauh mana keyakinan akal terhadap sesuatu, 

berarti sejauh itu juga pengaruhnya pada perasaan. Menurut para pakar, 60% 

tindakan manusia dilakukan tanpa proses pemikiran. Artinya, pengetahuan yang 

diterima dengan akal sadar telah mengkristal dalam akal bawah sadar  yang 

menggerakkan tindakan secara spontan. Kawasan bawah sadar ini ini sebagai 

pijakan inti untuk segala perbuatan spontanitas yang terlaksana tanpa adanya 

proses berfikir. 

2. Hati. Meskipun pemikiram berfungsi sebagai pijakan inti perbuatan, ia selalu 

diperoleh dari hati dengan rasa senang dan reaksi positifnya. Artinya, perbuatan 

terwujud saat akal telah sepakat dengan suatu pemikiran. Lalu mengalir kehati 

yang dikirim keseluruh anggota tubuh untuk dilaksanakannya.  

3. Hawa Nafsu. Allah menciptakan hawa nafsu dalam diri setiap manusia agar 

memiliki kecenderungan pada kesenangan-kesenangan. Inilah yang membuat 

seseorang bersantai-santai, bersenag-senang, bersikap rakus dan sebagainya. 

Karena hawa nafsunya mengajak pada kesenangan semata dan menjauhi perintah 

Allah yang dipandangnya tidak memberikan kesenang-an. Jika seseorang berjihad 

melawan hawa nafsu dan bertekad untuk melakukan kebajikan, maka baru ia 



 

dapat melakukan perubahan terhadap dirinya ke arah kebenaran. Oleh sebab itu 

Islam memerintahkan melawan hawa nafsu, sebab inilah perjuangan suci yang 

menyinari iman dalam hati dan mendorong seseorang untuk senantiasa berubah 

menuju amal soleh. 

Dakwah selalu diarahkan untuk mempengaruhi tiga aspek perubahan dalam 

pada diri mitra dakwah, yaitu aspek pengetahuannya (knowledge), aspek sikapnya 

(attitude) dan aspek prilakunya (behavioral). Hampir sama dengan hal tersebut, 

Jalaludin Rahmat menyatakan ketiga proses perubahan prilaku, yaitu Efek Kognitif 

berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi 

khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercaya-

an atau informasi. Efek Afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, 

disenangi atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berhubungan dengan 

emosi, sikap serta nilai. Efek Behavioral, yaitu yang merujuk pada perilaku nyata 

yang dapat diamati yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan 

berprilaku.  

Severin dan Tankrd Jr mengatakan, sikap yang diharapkan dari proses 

persuasi. Pada dasarnya merupakan tendennsi kita terhadap suatu objek atau rasa suka 

atau tidak suka kepada objek tersebut. Sikap juga merupakan keyakinan atau 

pernyataan-pernyataan yang dianggap benar oleh seseorang. Sikap memiliki tiga 

komponen, yaitu komponen afektif (kesukaan atau perasaan terhadap suatu objek), 



 

komponen kognitif (keykinan terhadap suatu objek) dan komponen perilaku 

(tindkan) terhadap objek.  

Pendapat diatas berbeda dengan pendapat pada umumnya bahwa sikap 

(afektif) adalah proses kedua setelah kognitif (pemahaman) dan tingkah laku 

(behavioral atau psikomotorik) sebagai proses terakhir. Anwar arifin, menjelaskan 

bahwa sebuah ide diterima atau ditolak melalui tiga proses, yaitu mengerti (proses 

kognitif), menyetujui (proses objektif) dan berubah (proses sensomotorik). Lebih 

kongkretnya, proses perubahan tersebut adalah: 

1. Terbentuknya suatu pengertian atau pengetahuan (knowledge) 

2. Proses suatu sikap menyetujui atau tidak menyetujui (attitude) 

3. Proses terbentuknya gerak pelaksanaan (prectice) 

Berdasarkan proses perubahan diatas, maka evaluasi terhadap penerimaan 

dakwah ditekankan untuk menjawab sejauh mana ketiga aspek perubahan tersebut 

yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek behavioral. 

1. Efek Kognitif 

Setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah akan menyerap isi dakwah 

tersebut melalui proses berfikir. Efek kognitif ini bisa terjadi apabila ada perubahan 

pada apa yang diketahui, dipahami dan dimengerti oleh mitra dakwah tentang isi 

pesan yang diterimanya. Pemahaman tersebut didahului kegiatan berpikir tentang 

pesan dakwah. Berpikir disini menunjukan sebagai kegiatan yang melibatkan 

penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Sedangkan 



 

kegunaan berpikir adalah untuk memahami realitas dalam rangka mengambil 

keputusan, memecahkan masalah dan menghasilkan karya baru.  

Jadi dengan menerima pesan dakwah, diharapkan mitra dakwah mengubah 

cara berpikirnya tentang ajaran agama sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya. 

Seseorang dapat memahami atau mengerti pesan dakwah setelah melalui proses 

berfikir. Dalam berfikir seseorang mengolah, mengorganisasikan bagian-bagian dari 

pengetahuan yang diperolehnya dengan harapan pengetahuan dan pengalaman yang 

tidak teratur dapat tersusun rapi dan merupakan kebulatan yang dapat dikuasai dan 

dipahami. Pesan-pesan yang disampaikan di grup shalihah memberikan perubahan 

dan dampak positif dalam cara berfikir dan pengetahuan baik umum ataupun 

pengetahuan agama para anggotanya. “Alhamdulillah ada perubahan terhadap 

pengetahuan yang tidak tahu menjadi tahu, menambah pengetahuan saya tentang ilmu 

agama dan juga menjadikan cara berfikir saya lebih baik lagi” menurut Intafa‟ah.
55

 

 

2. Efek Afektif 

Efek ini merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah 

setelah menerima pesan dakwah. Sikap adalah sama dengan proses belajar dengan 

tiga variable sebagai penunjangnya, yaitu perhatian, pengertian dan penerimaan. Pada 

tahap atau aspek ini pula penerima dakwah dengan pengertian dan pemikirannya 

terhadap pesan dakwah yang telah diterimanya akan membuat keputusan untuk 

                                                             
55

 Wawancara Via Whatsapp dengan Intafa‟ah Anggota Grup Shalihah tanggal 21 Februari 

2017 



 

menerima atau menolak pesan dakwah. “Kalau dalam ilmu fiqh insyaallah semakin 

lebih hukum-hukum fiqhnya, jadi jika ada sesuatu yang menurut ajaran agama itu 

tidak baik saya tidak akan melakukannya” menurut Puput Agustin.
56

 Karena pada 

hakikatnya seseorang akan melakukan serta menolak sesuatu sesuai dengan ajaran 

agamanya. 

3. Efek Behavioral  

Efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola 

tingkah laku mitra dakwah dalam merelalisasikan pesan dakwah yang telah diterima 

dalam kehidupan sehari-hari. Efek ini muncul setelah melalui proses kognitif, afektif 

dan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Rahman Natawijaya bahwa tingkah 

laku itu dipengaruhi oleh kognitif yaitu faktor-faktor yang dipahami oleh individu 

melalui tanggapan dan pengamatan serta  afektif, yaitu yang dirasakan oleh individu 

melalui tanggapan, pengamatan dan dari perasaan itulah timbul keinginan-keinginan 

dalam individu yang bersangkutan.  

Dari pendapat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa seseorang akan 

bertindak dan bertingkah laku setelah orang itu mengerti dan memahami apa yang 

telah diketahuinya. Kemudian masuk kedalam perasaannya kemudian timbullah 

keinginan untuk bertindak dan bertingkah laku. Apabila orang itu bersikap positif, 

maka ia akan cenderung berbuat baik. Dan apabila ia bersikap negatif maka ia akan 
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cenderung untuk berbuat yang tidak baik. Jadi perbuatan tau perilaku seseorang itu 

pada hakikatnya adalah perwujudan dari perasaan dan pemikirannya.  

Jika dakwah telah dapat meyentuh aspek behavioral yaitu telah dapat 

mendorong manusia melakukan secara nyata ajaran ajaran Islam sesuai dengan pesan 

dakwah, maka dakwah dapat dikatakan berhasil dengan baik dan inilah tujuan final 

dakwah. Jika gagal atau tidak tercapai sepenuhnya, maka evaluasi dengan analisis 

semua komponen dakwah akan menjawab sebab kegagalan tersebut yang selanjutnya 

menjadi pelajaran berharga untuk dakwah berikutnya. Menurut Anisha “Karena dari 

materi yang kita pelajari kita menjadi lebih diingatkan disitulah akan ada proses  

perubahan akhlak menjadi lebih, menaati segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya karena dengan ilmu hidup akan berkualitas”.
57

    

 

E. FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT   

Sudah sewajarnya apabila kita menghendaki sesuatu keberhasilan dalam 

proses berdakwah tetapi itu semua tidak terlepas dari berbagai hambatan dan cobaan 

namun masih banyak pula faktor yang memberikan dorongan untuk menegakan 

kalimat-kalima Allah SWT. Demikian pula pelaksanaan dakwah tidak pernah terlepas 

dari faktor pengahambat dan pendukung. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, whatsapp Grup Shalihah ada beberapa 

faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan dakwahnya antara lain: 

1. Faktor Pendukung 
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a. Para pengurus shalihah selalu saling mengingatkan 

Sebelum kajian dimulai biasanya ada beberapa pengurus atau yang 

bertugas mengingatkan bahwa kajian akan segera dimulai dengan 

membuka obrolan ringan atau sekedar menyapa lalu angota lainnya 

merespon dengan membalas sapaan tersebut. 

b. Aktifnya para jamaah dalam mengikuti proses pengajian 

Setelah materi kajian disampaikan moderator mempersilahkan para 

jamaah untuk bertanya. Banyaknya pertanyaan yang diberikan oleh 

jamaah membuat ramai proses pengajian. Bahkan tidak hanya satu 

pertanyaan, biasanya ada yang bertanya lebih dari 1 pertanyaan. Menurut 

Rosidi “Kesedian jamaah untuk mengikuti pengajian secara aktif menjadi 

kesenangan sendiri bagi saya. Pada saat share materi kemudian banyak 

yang merespon dan bertanya itu sesuatu yang menyenangkan untuk 

saya”.
58

 

 

2. Faktor Penghambat 

a. Tidak stabilnya koneksi jaringan handphone 

Karena proses penyampaian pesan dilakukan melalui whatsapp maka 

setiap individu mau tidak mau harus memiliki handphone yang memiliki 

aplikasi whatsapp dan koneksi jaringan yang stabil. Tetapi ada beberapa 

tempat atau daerah yang terkadang koneksi jaringannya tidak berfungsi 
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sebagaimana mestinya karena beberapa faktor misalkan cuaca atau 

daerah tersebut terletak dipedalaman yang jauh dari perkotaan. Itu 

menyebabkan telambat masuknya pesan. 

b. Terbenturnya dengan jadwal offline 

Karena tidak komunikasi secara langsung banyaknya aktivitas di dunia 

nyata terkadang bersamaan dengan jadwal offline para pembimbing jadi 

sulit dalam membagi waktunya. Dan karena tidak secara langsung kita 

tidak mengetahui aktifitas para jamaah. 

c. Anggota bertanya di luar pokok bahasan 

Banyak jamaah yang bertanya diluar pokok bahasan yang diberikan, 

karena bukan materi yang dikejar tetapi lebih umum menyangkut hal-hal 

tentang pengalaman hidup para anggota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Bertitik tolak dari pokok pembahasan yang diangkat oleh penulis pembahasan 

fungsi whatsapp grup shalihah cabang Bandar Lampung sebagai pengembangan 

media dakwah. Maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai analis data 

yang telah penulis lakukan berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan dalam 

rumusan masalah. Demikian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana fungsi whatsapp Grup Shalihah cabang Bandar Lampung sebagai 

pengembangan media dakwah dalam membentuk akhlakul karimah ? 

Whtasapp grup shalihah merupakan media dakwah kontemporer yang 

merupakan pengembangan teknologi internet yang digunakan oleh para Da‟i untuk 

berdakwah menyampaikan ajaran islam. Berdakwah tidak harus bertatap muka secara 

langsung, tetapi dengan whatsapp da‟i dapat menyampaikan pesan dakwah walaupun 

mad‟unya berada dimana saja. Ketika pesan dakwah telah disampaikan da‟i memang 

tidak dapat secara langsung melihat feedback dari mad‟u tetapi da‟i dapat terlihat dari 

respon-respon atau status mad‟unya. 

2. Apa saja manfaat dan pengaruh whatsapp Grup Shalihah cabang Bandar 

Lampung sebagai pengembangan media dakwah dalam membentuk akhlakul 

karimah? 



 

Sangat banyak manfaat yang didapat jika kita selalu berfikiran positif. 

Keseluruhan sampel memberikan tanggapan yang positif tidak hanya ilmu tetapi juga 

menjalin ukhuwah Islamiyah. Selama proses penelitian, penulis mendapatkan 

beberapa penemuan yaitu adanya efek kognitif atau wawasan pengetahuan anggota, 

efek afektif atau kesadaran sikap anggota dan efek behavioral atau perilaku anggota 

dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fungsi whatsapp grup Shalihah yang dilakukan 

oleh para Da‟i pada mad‟u yang berbeda Negara berlangsung secara baik walaupun 

dalam proses penyampaiannya terdapat beberapa hambatan seperti tempat, koneksi 

jaringan dan ketersedian anggota untuk mengikuti pengajian. Namun semua 

hambatan itu tidak terlalu memberikan pengaruh yang besar pada proses 

penyampaian pesan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang disajikan maka penulis 

memberikan saran kepada : 

1. Kepada masyarakat pengguna smatrphone khususnya agar menggunakannya 

sebaik mungkin terutama untuk hal-hal yang positif dan harus selektif memilih 

grup kajian.  

2. Pengurus Grup Shalihah agar lebih optimal dalam menyampaikan atau memilih 

materi yang akan disampaikan.  

3. Anggota Grup Shalihah selalu semangat dan aktif dalam mengikuti pengajian. 

  



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-Maliki, Muhammad Alwi, Syariat Islam Pergumulan Teks Dan Realitas, 

Yogyakarta, Elqs Press, 2003 

Arifin, H.M, Ilmu Pendidikan Islam Cet.1, Jakarta, Bumi Aksara, 1991 

Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006 

Aziz, Moh. Ali, Ilmu Dakwah, Jakarta, Kencana, 2014 

Brosur Internet, Serba-Serbi Internet, Jakarta, Ninet Komunikasindo, 1997 

Cangara, Hafied, Pengantar Ilmu Kommunikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 

1998 

Danim, Sudarwan,  Menjadi Peneliti Kualitatif Cet.1, Bandung, Pustaka Setia, 2002 

Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, 1991 

Effendy, Onong Ucjhana, Dasar-Dasar Publik Relation, Bandung, Alumni, 1986 

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research Jilid 1, Yogyakarta,  Andi, 1997 

Hadi, Sutrisno Statistik Jilid II, Yogyakarta, Yp.Fak.Sosiologi UGM, 1997  

Hamka, Prinsip Dan Kebijakan Dakwah Islam, Jakarta, Uminida, 1975  

Hasanudin, Retorika Dakwah dan Publistik Dalam Kepemimpinan, Surabaya, Usaha 

Nasional 

Ilyas, Yunahar, Kuliah Akhlaq, Yogyakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengalaman 

Islam, 2000 



 

Kriyantono, Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi Cet Ke-5, Jakarta, Kencana, 

2010 

Laksamana,  Nge-Blog Dengan Facebook,  Yogyakarta, Baduose Media, 2009 

Mudjioya, Yoyon, Komunikasi Massa, Surabaya, Fak Dakwah IAIN Surabaya, 1990 

Muhtar, Efendy, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2002 

Muhtarom, Zaini Dasar-Dasar Managemen Dakwah Edisi 1, Yogyakarta,  Al-Amin 

Press, 1996 

Nasution, Harun, Islam Rasional Gagasan Dan Pemikirannya, (Bandung: Mizan, 

1989 

Nata, Abuddi, Akhlak Tasawuf Cet Ke-11, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012   

Quraisyihab, M, Wawasan Al-Qur’an, Bandung, Mizan, 2000 

Prayitno, Erma Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta  Reneka Cipta, 

1998 

Rahmad, Jalaludin, Islam  Alternatif; Cermah-Seramah Di Kampus, Bandung, Mizan, 

1998 

Rosidi, Metode Dakwah Multikultural, Bandar Lampung, Harakindo Publishing, 

2013 

Ruslan, Rosady,  Metodologi Penelitian cet ke-2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 

2012 

Saebani,  Beni Ahmad dan K.H Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, Bandung, CV. Pustaka 

Setia, 2012 

Sugiono, Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan R&D cet ke-21, Bandung, 

Alfabeta, 2014 

Syihata, Abdulah,  Da’wah Islamiyah, Jakarta, Departemen Agama, 1986 

Teguh, Muhammad, Metodologi Penelitian Teori & Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005 

 



 

INTERNET 

Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Whatsapp Dikutip Tanggal 05 Januari 2017 

Https://Dailysocial.Id/Post/Kennedy-Voice-Berliner-Perkenalkan-Solusi-Public-

Relations-Untuk-Startup-Indonesia Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2017  

Https://Perlek.Blogspot.Co.Id/2013/02/Whatsapp-Kelebihan-Dan-Fungsinya.Html 

Diakses Pada 25 Februari 2017 

Http://Iwelsastra.Blogspot.Co.Id/2015/11/Lima-Manfaat-Grup-Whatsapp.Html 

Diakses Tanggal 25 Februari 2017 

Http://Darulfithrah.Com/2015/11/19/Cara-Menggunakan-Whatsapp-Untuk-

Berdakwah/  Diakses Tanggal 08 Maret 2017 

Http://Neysya-Jatidiri.Blogspot.Com/2012/06/Facebook-Sebagai-Media-

Dakwah.Html Diakses Tanggal 08 Maret 2017 

Http://rithasmiati.blogspot.co.id/2015/09/manfaat-jejaring-sosial-sebagai-

media.html?m=1 Diakses Tanggal 14 Maret 2017 

 

WAWANCARA 

Wawancara via Whatsapp kepada Ketua Grup Shalihah Siti Khotimah Suryanti 

Tanggal 01 Januari 2017 

Wawancara Via Whatsapp (Voice) dengan Siti Fatimah Suryati tanggal 31 Januari 

2017 

Wawancara Via Whatsapp (Voice)  dengan Siti Fatimah Suryati pada tanggal 01 

Februari 2017 

Wawancara Via Whatsapp dengan Siti Fatimah Suryati Ketua Grup Shalihah tanggal 

02 Februari 2017 

Wawancara Via Whatsapp dengan Iseu Septiawati Pengurus Grup Shalihah tanggal 

04 Februari 2017 

Wawancara Via Whatsapp dengan Mudrikah Anggota Grup Shalihah tanggal 21 

Februari 2017  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Whatsapp
https://dailysocial.id/Post/Kennedy-Voice-Berliner-Perkenalkan-Solusi-Public-Relations-Untuk-Startup-Indonesia
https://dailysocial.id/Post/Kennedy-Voice-Berliner-Perkenalkan-Solusi-Public-Relations-Untuk-Startup-Indonesia
https://perlek.blogspot.co.id/2013/02/whatsapp-kelebihan-dan-fungsinya.html
http://iwelsastra.blogspot.co.id/2015/11/lima-manfaat-grup-whatsapp.html
http://darulfithrah.com/2015/11/19/cara-menggunakan-whatsapp-untuk-berdakwah/
http://darulfithrah.com/2015/11/19/cara-menggunakan-whatsapp-untuk-berdakwah/
http://neysya-jatidiri.blogspot.com/2012/06/Facebook-Sebagai-Media-Dakwah.Html
http://neysya-jatidiri.blogspot.com/2012/06/Facebook-Sebagai-Media-Dakwah.Html
http://rithasmiati.blogspot.co.id/2015/09/manfaat-jejaring-sosial-sebagai-media.html?m=1
http://rithasmiati.blogspot.co.id/2015/09/manfaat-jejaring-sosial-sebagai-media.html?m=1


 

Wawancara Via Whatsapp dengan Anisha Anggota Grup Shalihah tanggal 06 Maret 

2017  

Wawancara Via Whatsapp dengan Nia Andesta Anggota Grup Shalihah tanggal 03 

Maret 2017  

Wawancara Via Whatsapp dengan Jazilatul Ula Anggota Grup Shalihah tanggal 01 

Februari 2017 

Wawancara Via Whatsapp dengan Intafa‟ah Anggota Grup Shalihah tanggal 21 

Februari 2017 

Wawancara Via Whatsapp dengan Puput Agustin Anggota Grup Shalihah tanggal 05 

Februari 2017 

Wawancara dengan Pembimbing Grup Shalihah Ustadz Rosidi Tanggal 17 Maret 

2017 

 

SKRIPSI 

Fikayatul Fakriyah, “Zikir Sebagai Media Dakwah Studi pada Perkumpulan At-

Tadzkir, Baradatu, Way Kanan” Skripsi Program Strata Satu Komunikasi dan 

Penyiaran Islam IAIN, Lampung, 2007 

 

  



 

Lampiran 1 

Pedoman Wawancara 

Pertanyaan Untuk Pengurus Grup Shalihah 

1. Sejak kapan bergabung dengan grup shalihah ? 

2. Apakah isi pesan dakwah dapat dimengerti atau dipahami ? 

3. Apakah efektif berdakwah melalui media whatsapp ini ? 

4. Apakah setelah mengikuti beberapa kajian terdapat perubahan atau pengaruh 

dalam diri ? 

5. Apa manfaat mengikuti grup ini ? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang grup online yang tidak sesuai dengan ajaran 

islam ? 

7. Apa harapannya untuk grup shalihah 

8. Wanita sholehah yang berakhlakul karimah itu yang seperti apa ?  

9. Bagaimana sistem pengelolaan grup shalihah ? 

10. Bagaimana cara mempublikasikan pesan dakwah melalui grup shalihah secara 

tepat waktu dan tepat sasaran ? 

11. Apa faktor penghambat dan pendukung ?  

 

 

 



 

Pertanyaan Untuk Anggota Grup Shalihah 

1. Sejak kapan bergabung dengan grup shalihah ? 

2. Apakah isi pesan dakwah dapat dimengerti atau dipahami ? 

3. Apakah efektif berdakwah melalui media Whatsapp ini ? 

4. Apakah setelah mengikuti beberapa kajian terdapat perubahan atau pengaruh 

dalam diri ? 

5. Apa manfaat mengikuti grup ini ? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang grup online yang tidak sesuai dengan ajaran 

islam ? 

7. Apa harapannya untuk grup shalihah ? 

8. Wanita sholehah yang berakhlakul karimah itu seperti apa ?  

9. Apa saja hambatan yang dialami   

 

Pertanyaan untuk Pembimbing Grup Shalihah 

1. Sejak kapan bergabung digrup shalihah ? 

2. Apakah efektif berdakwah melalui whatsapp ? 

3. Bagaimana pendapat tentang grup online yang tidak sesuai dengan ajaran islam ? 

4. Bagimana menyiapkan bahan atau materi yang akan disampaikan ? 

5. Adakah tekhnik atau cara khusus ketika menyampaikan materinya ? 

6. Bagaimana cara memilih kata/bahasa dalam penyampaian materi dakwah ? 



 

7. Apa harapan dari hasil penyampaian materi dakwah yan g sampaikan ? 

8. Menurut anda wanita yg berakhlakul karimah itu seperti apa ? 

9. Apa hambatan pada saat menyampaikan materi ? 

10. Apa harapan kedepannya untuk grup shalihah ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati rutinitas pengajian Grup Shalihah 

2. Mengamati anggota yang aktif  mengikuti pengajian Grup Shalihah 

3. Mengamati bagaimana para Ustadz/Ustadzah menyampaikan materi 

dakwah 

4. Mengamati hasil dari proses pengajian Grup Shalihah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3 

Pedoman Dokumentasi 

 

1. Mencari data sejarah berdirinya Grup Shalihah 

2. Mencari data jumlah anggota Grup Shalihah 

3. Mencari struktur kepengurusan Grup Shalihah 

4. Foto-foto screenshot kegiatan pengajian dan wawancara 

5. Jadwal pengajian Grup Shalihah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4 

DAFTAR SAMPEL 

No. Nama Pekerjaan Usia Keterangan 

1. 

Siti Khotimah 

Suryanti 

Wiraswasta 33 Tahun Ketua 

2. Dr. H. Rosidi,M.A Dosen 52 Tahun Pembimbing 

3. Ardi Murtadla   Pembimbing 

4. Siti Asiyah Arif Wiraswasta 54 Tahun Pembimbing 

5. Iseu Septiawati Staf TU 33 Tahun Pj. Kajian 

6. Anisha Buruh Migran Indonesia 28 Tahun Anggota 

7. Eva Silviani Buruh Migran Indonesia 27 Tahun Anggota 

8. Puput Agustine Buruh Migran Indonesia 24 Tahun Anggota 

9. Intafa‟ah Guru SD 33 Tahun Anggota 

10 Mudrikah Petani 37 Tahun Anggota 

11. Nia Andesta Mahasiswa 23 Tahun Anggota 

12. Toyyebah Mahasiswa 22 Tahun Angota 

13. Jazilatul Ula Mahasiswa 21 Tahun Anggota 

 

 

 



 

   



 

   



 

Wawancara dengan Pendiri Shalihah 

   



 

 

 



 

 


