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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penyajian Data 

1. Gambaran Umum Terhadap Akun Instagram @hanan_Attaki 

Penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum akun Instagram 

@hanan_attaki. Instagram merupakan salah satu media sosial yang saat ini paling 

banyak digunakan, baik dari kalangan remaja hingga orang-orang tua, baik dari 

pekerja amatir bahkan sampai professional, dengan menggunakan Instagram 

orang jadi lebih mudah untuk berbagi setiap moment yang mereka jalani setiap 

hari, dan bahkan dengan kecanggihan teknologi sekarang orang dari belahan bumi 

yang lainpun dapat meliat secara langsung apa yang terjadi di saat itu juga. Dalam 

perihal berdakwah pun Instagram dapat digunakan menjadi salah satu cara untuk 

menyiarkan Islam, karena kemudahan dalam penggunaannya dan banyaknya fitur 

yang dapat menunjang unggahan untuk bisa semakin dilihat oleh orang banyak, 

maka Instagram menjadi salah satu pilihan dalam menyampaikan dakwah 

Islamiyah, seperti ustadz Hanan Attaki dalam akun Instagram @hanan_attaki 

yang juga menggunakan media sosial Instagram ini untuk menyiarkan 

dakwahnya. Karena kemudahannya, Instagram semakin berkembang dan banyak 

diminati oleh masyarakat, dan dalam berdakwah Instagram menjadi salah satu 

jalan alternative bagi setiap da’i untuk berceramah dan membagikan pengetahuan 

kepada setiap orang. 

 



38 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Profil Akun Instagram @hanan_attaki 

Akun yang dibuat pada 18 Oktober 2015 (hingga saat ini 5 April 2018) 

akun @hanan_attaki telah membuat 358 postingan dan diikuti oleh 2.5 miliar 

pengikut atau followers. Founder SHIFT @pemudahijrah, Suami yang beruntung, 

ayah yang bahagia, teman yang suka ngopi, banyak maen, banyak manfaat, 

banyak pahala…sedikit dosa, merupakan bio dari akun ini. Foto profil yang 

dipakai merupakan foto dari ustadz Hanan Atakki sendiri ketika sedang 

berceramah, dan didalam bio juga terdapat hastag hananattaki original akun yang 

menandakan bahwa ini adalah akun pribadi dari ustadz Hanan Attaki sendiri 

bukan fans account atau fake account. Dan juga beliau menuliskan alamat yang 

berdomisili di Kota Bandung.  
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Ustadz Hanan Attaki adalah salah satu dai yang terkenal di Indonesia. Di 

Bandung, Hanan Attaki bekerja sebagai pengajar SQT Habiburrahman dan 

Jendela Hati, menjadi direktur Rumah Quran Salman di ITB. Di kota Bandung 

pula Hanan Attaki mendirikan Gerakan Pemuda Hijrah pada bulan Maret 2015 

yang kemudian menjadi saluran dakwahnya. Pemuda yang telah berHijrah itu pun 

memiliki akun di Instagram, Facebook serta Twitter. 

Selain menjadi founder pemuda hijrah dan mengajar di berbagai tempat, 

ustadz Hanan Attaki kerap mengisi kajian mengenai Islam di Masjid Trans Studio 

Bandung. Disini jamaahnya banyak diikuti oleh para pemuda sebab kajian yang ia 

bawakan cukup menarik dan penyampaiannya pun mudah di mengerti. Gaya 

ceramahnya yang memotivasi dan tegas serta mudah dipahami oleh sebagian besar 

masyarakat kita. Selain berceramah, dalam postingan media sosial instagram 

ustadz Hanan Attaki tersebut membagikan kumpulan kata-kata bijak melalui 

sebuah video alam semesta maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan 

ketuhanan oleh ustadz Hanan Attaki yang penuh inspirasi tersebut. Perjalanan 

hidup ustadz Hanan Attaki mulai ketika masih muda hingga saat inilah yang 

membuat ustadz asal Aceh ini sangat matang jika berbicara dan berceramah 

tentang agama. Pengalamannya mengenal al-Qur’an secara lebih dekat diawali 

pada usia kanak-kanak. Sejak SD beliau sudah mendapat beasiswa. Beberapa kali 

memenangkan Musabaqah Tilawatil qur’an dari mulai dapat sepeda untuk dipakai 

ke sekolah, dan pernah juga mendapatkan Televisi. 

Ustadz Hanan Attaki saat kuliah pun juga berhasil mendapatkan 

beasiswa. Di keluarga beliau, dialah orang pertama yang kuliah dan kuliahnya pun 
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ke luar negeri. Perjalanan ke Mesir,  adalah awal beliau ke luar negeri dengan 

Visa Turis. Selanjutnya setelah ditanya saat pengetesan apakah bisa membaca 

Alquran dan lainnya, beliau bisa menjawab dengan mengesankan, ustadz Hanan 

Attaki bisa langsung masuk ke Al-azhar dengan mendapat prioritas beasiswa dari 

Universitas. Saat  mengenyam pendidikan di Universitas Al-azhar Mesir ia 

menekuni Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Alquran hingga memperoleh gelar 

licence (Lc) pada tahun 2004. Selama di Kairo, ia juga pernah aktif sebagai 

pimpinan redaksi buletin “Salsabila” yang diterbitkan oleh kelompok studi Al-

qur'an dan ilmu-ilmu Islam. Dalam gambaran umum ini penulis akan memaparkan 

mengenai gambaran umum tentang video beserta tulisan dakwah yang di paparkan 

melalui instagram ustadz Hanan Attaki. 

Pada media sosial Ustadz Hanan Attaki yang termuat pada salah satu 

media sosial yaitu Instagram tersebut yang dikenal sebagai seorang da’i ternama 

Indonesia yang memiliki pembawaan gaya berdakwah santai, memotivasi dan 

tegas. Ustadz Hanan Attaki dengan gaya ala kekinian dan apadanya pun dapat 

membuat masyarakat kagum akan pesan-pesan dakwah yang dapat menyentuh 

tersebut. Ustadz Hanan Attaki juga identik dengan ceramahnya yang dicampur 

dengan penekanan kalimat  yang kritis, sesuai dengan realita yang ada serta jiwa 

penceramah beliau sudah muncul ketika beliau masih berada di Aceh. 

Ustadz Hanan Attaki, Penceramah asal Aceh ini namanya tengah naik 

daun di masyarakat. Ustadz Hanan Attaki yang dikenal sebagai pendiri atau 

founder pemuda hijrah ini ceramah-ceramahnya  banyak beredar di Youtube dan  

sukses di tonton oleh banyak netizen atau masyarakat. Dalam dakwah, beliau 
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lebih mengedepankan tentang ibadah, karena pentingnya beribadah membuat 

kehidupan menjadi lebih tenang dan damai, serta ikhlas dalam menghadapi 

cobaan di dunia, karena semua bernilai dengan ibadah serta keikhlasan untuk 

menjalani sebuah hidup. Ibadah bukan hanya persoalan hubungan manusia dengan 

Allah tapi juga bagaimana dengan manusia dan lainnya sebagai bentuk kasih 

sayang dan rasa syukur. Serta dalam ibadah juga tidak terlupakan tentang taubat 

melalui istigfar sebagaimana hal terkecil yang dapat mengintropeksi diri pribadi, 

dengan adanya pesan yang disampaikan tentang keajaiban macam-macam ibadah 

yang disampaikan setiap dakwahnya. 

Pada akun jejaring sosial instagram Ustadz Hannan Attaki penulis 

mengambil sampel video sebanyak 25 video beserta tulisan dakwah yang akan 

diteliti, dan didalam akun tersebut terdapat kiriman dari materi dakwah yang 

beliau sampaikan sebanyak 358 postingan dengan pengikut kurang lebih sekitar 

2.5 miliar pengikut mengikuti materi dakwah Ustadz yang dibuat sejak 18 oktober 

2015. 

2.  Pesan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaki melalui akun 

instagram @hanan_attaki adalah: 

No 
Tanggal 

posting 

Judul 

Postingan 
Isi Postingan Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

24 

Februari 

2017 

 

Allah Itu 

Baik 

Banget 

 

Allah berfirman kepada orang-

orang yang banyak dosa, seperti 

kita yang pernah berzina, yang 

pernah minum khamr, yang 

mungkin pernah membunuh, yang 

makan riba, yang pernah 

melakukan dosa diam-diam , yang 

banyak dosa yang kotor , hina 

Pesan 

Akidah 

(Iman 
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 2 3 4 5 

   dinar Allah bilang .. ya ibaadi . 

hambakugitu... lembutnya 

panggilan Allah kepada kita .. 

Allah gak manggil wahai manusia ,, 

wahai pendosa.. wahai orang yang 

hina,, gak Allah bilang gitu, qul ya 

ibaadi yalladzina asrafuu ala 

anfushihim bilang kepada hamba-

hambaku yang banyak dosa , tapi 

Allah gak bilang yang banyak dosa 

yang melampaui batas terhadap 

dirinya lembut sekali bahasa Allah 

udah banyak dosa Allah masih 

bilang kita hamba .. bahkan ketika 

kita melakukan dosa diam-diam di 

malam hari tidak ada yang melihat 

kecuali Allah dan Cuma satu 

malaikat yang mencatat , jangan 

catat dulu,mungkin besok dia akan 

bertaubat.. Allah kalau kita buat 

dosa diam-diam Allah tutupin aib 

kita gak mau ngasih tau ke yang 

lain.. 

kepada 

Allah swt) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  

Mei 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Biar Allah 

Genggam 

Hatimu 

 

 

 

 

 

 

 

Siapa yang hatinya yakin kepada 

Allah maka hati itu akan digenggam 

oleh Allah dan Allah kalau 

menggenggam hati hambanya tidak 

akan mungkin membuat hati itu 

kecewa pasti Allah bawa yahdi 

qolba diarahkan oleh Allah kepada 

kebaikan-kebaikan, diarahkan 

kepada hal-hal yang baik, ketika 

kita percaya kepada Allah. 

Sehingga ketika Allah ngasih satu 

ketentuan dalam hidup kita, ah 

udah,, kan Allah yang menentukan 

ini ya udah percaya aja. Apapun 

yang ditentukan Allah kita ikut dan 

apapun kehendak Allah kita terima 

karena selalu ada kebaikan didalam 

setiap pemberian Allah walaupun 

pemberian itu hal-hal  

 

 

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah swt) 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

1 2 3 4 

 

5 

   yang tidak kita sukai. Yuuk kita 

belajar terima kehendak Allah 

dalam hidup kita, percaya sama 

Allah, jangan ragu sama Allah 

serahin aja semua urusan kita sama 

Allah pokoknya kalau udah ada 

kata Allah , udah beres semua 

urusan kita insha Allah. 

 

 

3 18 

Maret 

2017 

Allah Gak 

Mau Kita 

Susah 

Jangan panik jangan berlebihan 

dalam menyikapi ketentuan Allah 

karena yakin Allah tidak pernah 

menginginkan bagi hambanya illa 

khayran (kecuali kebaikan) Allah 

tidak pengen keburukan bagi 

hambanya gak pernah pengen 

kesusahan bagi hambanya Allah 

sendiri yang bilang yuridullahu 

bikumul yusra wala yuridu bikumul 

usr, Allah pengen kemudahan 

untuk kalian gak pengen kesusahan 

untuk kalian jadi kita yakin kalau 

ada yang masalah dalam hidup kita 

wah bukan Allah mau mencurangi 

saya fainnama al usri yusra  tenang 

aja dulu bilang la’Allahu khair.. 

 

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah swt) 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Juni 

2017 

 

 

 

 

 

Jangan 

Bersedih 

 

 

 

 

 

 

Teman-teman sekalian, bisa jadi 

orang paling mulia diantara kita di 

mata Allah Swt adalah orang yang 

paling banyak di uji dalam 

hidupnya. Di uji dengan 

ditinggalkan orang-orang 

kesayangannya, kehilangan 

pekerjaannya, dimusibahi dengan 

sakitnya, dirugikan dalam jual 

belinya, maka jangan bersedih 

ketika itu terjadi dalam kehidupan 

kita berarti Allah sedang ngasih kita 

kesempatan untuk ngerasain pahit 

getirnya kehidupan, kekasih-

kekasih  Allah, pahit getirnya 

kehidupan asiyah istri fir aun, pahit  

  

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah swt) 
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1 2 3  4 

 

5 

   getir kehidupan ayyub alaihis 

salam, ibrahim alaihis salam, siti 

hajar, dan masih banyak kekasih-

kekasih Allah lainnya, jangan 

bersedih karena itu berarti Allah 

lagi perhatian sama kita.  

 

 

5. 27 

 April 

2017 

Ridho 

Adalah 

Kunci 

Bahagia 

Siapa yang percaya kepada Allah, 

Allah yang akan menjaga hati dia, 

ihfazillah yah fazka fadzkuruni 

adzkurkum, jaga Allah, Allah akan 

jaga kamu jadi kalau kita pengen 

jadi orang yang paling bahagia, 

udah percaya aja sama Allah, 

jadinya enggak khawatir . bukankah 

penyakit yang membuat kita tidak 

lagi bahagia itu adalah khawatir? 

Bukankah penyakit yang membuat 

kita tidak lagi bahagia adalah ragu? 

Galau? Resah? Gelisah? Sedih?  

Dan semua kalimat ini diistilahkan 

oleh Al-Quran dengan satu kata  

hazan la tahzan innAllaha ma ana 

jangan bersedih Allah bersama kita 

la tahzan... jangan berputus asa 

Allah bersama kita ketika kita 

percaya kepada Allah dengan yakin 

yang mantep saat itu juga Allah 

yang akan menggenggam hati kita 

kemudian Allah akan memasukkan 

rasa bahagia .. saidun di dalam hati 

kita.  

 

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah swt) 

6. 

 

 

 

 

6  

Maret 

2017 

 

 

Tenang 

Aja Kita 

Punya 

Do’a 

 

Wa asirru qoulakum awijharu bih 

innahu’alimum bidzatish sudur ini 

karena kita ? karena kita punya doa 

sebagai senjata kita kalau kita gak 

punya harta? Gak papa kita punya 

doa kalau kita tampangnya biasa-

biasa ? gak papa kita doanya luar 

biasa . kalau kita ngerasa kayaknya 

gak punya sesuatu yang menarik?  

Gak papa doa kita itu  

 

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah swt) 
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1 2 3 4 

 

5 

   menarik di sisi Allah . pokoknya 

kalau kita gak punya apapun gak 

punya modal apapun dalam hidup 

kita punya Allah swt tinggal minta 

sama Allah sal toh.. mintalah.. 

Allah akan kasih wa idza  sa’alaka 

i’badi’anni fa’inni qorib jadi 

selama kita berdoa kepada Allah la 

tai asuu jangan berputus asa . 

 

 

7. 24 

Maret 

2017 

Libatkan 

Allah 

Sekecil 

Apapun 

Libatkan Allah dalam urusan kita 

kalau kita pengen urusan kita 

mudah ? libatkan Allah kalau kita 

pengen urusan kita itu dikasih jalan 

keluar ? libatkan Allah datanglah 

kepada Allah mintalah kepada 

Allah libatkan lah Allah dalam 

urusan kita sesulit apapun 

semustahil apapun segenting 

apapun di detik-detik ketika kita 

hampir berputus asa Allah swt 

menunjukkan keajaiban kalau kita 

melibatkan Allah ainAllah dalam 

hidup kita di mana Allah dalam 

hidup kita mudah-mudahan dengan 

demikian kita selalu bilang ya 

Allah.. ya Allah.. ya Allah..  

apapun masalah kita sekecil apapun  

ya Allah masalah garam? Ya Allah 

sebutir padi ? ya Allah  merasa 

lelah? Ya Allah merasa sedih? Ya 

Allah merasa kecewa? Ya Allah .. 

apapun masalah kita ya Allah.. 

kalimat yang paling kuasa untuk 

mendatangkan keajaiban dalam 

hidup kita. 

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah swt) 

8. 

 

 

 

28 

Maret 

2017 

 

Jangan 

Jatuh 

Cinta 

Kepada… 

perasaan tapi jangan sampai 

perasaan kita itu total untuk urusan 

dunia gak boleh kita cinta dunia 

tapi boleh kita menggenggam dunia 

ngak boleh kita cinta dunia tapi kita 

boleh mengumpulkan dunia ngak 

boleh kita cinta dunia  

 

Pesan 

Akidah 

(Iman  
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1 2 3 4 5 

   tapi kita boleh menikmati dunia tapi 

jangan jatuh cinta kepada dunia 

yang dilarang itu jatuh cin? Jatuh 

cinta tapi menggenggam dunia 

memakai dunia menikmati dunia 

mengumpulkan dunia mencari 

dunia boleh banget sahabat banyak 

yang kaya tapi tidak ada satupun 

sahabat yang cinta dunia buang 

dunia dari hati kita letakkan 

digenggaman kita mencintai dunia 

adalah baper yang di makruhkan 

bahkan sampai di haram kan oleh 

agama. 

 

kepada 

Allah swt) 

9. 13 April 

2017 

Miracle 

Of Istigfar 

Mari kita mengisi hari dan malam 

kita dengan memperbanyak istigfar 

dengan bertaubat kepada Allah 

subhanaa waa ta’ala sehingga Allah 

subhanaa wata’ala berjanji fakultus 

tagfirru rabbakum innahuu kanna 

ghoffaroo beristigfarlah kepada 

tuhan-mu pasti dia akan 

mengampuni enggak mungkin 

Allah tidak mengampuni dosa 

hamba-hambanya walaupun doa 

kita memenuhi langit dan bumi, gak 

mungkin orang yang datang kepada 

Allah pulang dalam keadaan 

kecewa maka .. waa syahri’uilla 

magfiratim mii rabbikum 

bersegeralah saudara-saudaraku, 

teman-temanku. Ayo segera kita 

datang kepada Allah, segera 

bersimpuh dihadapan Allah segera 

kita minta ampun kepada Allah dan 

hanya itu kunci kebahagiaan kita, 

itu kunci datangnya rahmat Allah 

dalam kehidupann kita dan itu juga 

rahasia keajaiban dalam setiap 

kesulitan kita. 

 

 

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah swt) 
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1 2 3 4 

 

5 

10. 

 

28 

Februari 

2017 

 

Allah Itu, 

Nunggu 

Kita 

Taubat.. 

Allah yang maha tau masa depan 

aja berhusnudzon .  Allah tuh tau 

kita gak akan minta ampun 

mungkin tunggu ramadhan baru 

minta ampun , Allah tau bahwa kita 

akan minta ampun pulang umroh , 

Allah tau bahwa kita akan minta 

ampun taubatnya itu usia 40 tahun . 

kenapa Allah seperti berhusnuzhon 

? oh bentar lagi dia beristigfar 

Allah tuh luar biasa yah ... Allah 

tau loh masa depan  Allah tau ada 

hambanya lagi berbuat dosa 

taubatnya mungkin 10 tahun lagi , 

taubatnya mungkin 20 tahun lagi , 

taubatnya mungkin akhir hayatnya,, 

detik-detik mau sakaratul maut 

baru taubat...  kenapa Allah 

berhusnudzon sama dia ? tunggu 

bentar lagi dia mau minta ampun 

malaikat nunggu Allah belum juga 

tuh tunggu aja dua hari .. Allah 

udah dua hari nih... tiga hari... 

setaun,,, dua tahun.. sampai akhir 

hayat,, pas dia bilang  ya Allah 

ampunkanlah dosa saya tuh... liat 

tuh malaikat.. tuhkan minta ampun 

kan Allah gitu sama kita seolah-

olah Allah itu gak tau apa-apa  

saking baiknya Allah kepada 

hamba makanya Allah katakan wa 

ya fuan kasir  sebetulnya Allah 

maafin kita banyak di balasnya 

dikit. 

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah Swt) 

11. 

 

 

 

 

4 

Maret 

2017 

 

 

Cukup 

Allah 

Bagiku 

 

 

Sehingga bagi seorang yang 

bertawakal kepada Allah nya 

itu..pol.. seratus persen tidak ada 

keraguan sekecil apapun didalam 

hatinya kepada Allah pasti Allah 

swt akan menunjukkan keajaiban. 

Keajaiban-keajaiban yang sulit 

dimengerti oleh logika kita, 

tawakul nya kepada Allah swt itu  

 

Pesan 

Akidah 

(Iman  
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1 2 3 4 

 

5 

   sempurna maka, fahuwa hasbuh 

udah cukup tuh , berarti udah gak 

ada lagi yang perlu diragukan tidak 

ada lagi ruang untuk dia galau 

sudah cukup Allah buat dia  

masalahnya iman kita bisa gak? 

Untuk sampai ketingkat itu, 

sehingga kalau kita bisa 

mengatakan itu, sesuai dengan hati 

kita, lisan kita bilang, hasbiAllah 

(cukup Allah bagiku)  hati kita 

mantap Allah pasti tunjukkin kun fa 

yakun yang luar biasa kenapa kok, 

tidak terjadi dalam kehidupan kita , 

karena lisan kita gak klop dengan 

hati kita,. 

 

kepada 

Allah swt) 

12. 20 

Maret  

2017 

Mintalah 

Kepada 

Pemilik 

Hati 

Kalau kita pengen doanya powerfull 

melahirkan mukjijat dan keajaiban 

adalah asyiqah billah harus percaya 

sama Allah bahwa Allah swt itu 

maha kuasa mengubah apapun yang 

dia kehendaki apa yang Allah ingin 

pasti terjadi wammalam yasyaa lam 

yakun kalau Allah gak pengen gak 

akan terjadi sehingga kalau kita 

ingin menangkap hatinya , 

mendapatkan hatinya , maka 

mintalah kepada pemilik hati itu 

bukan kepada orang yang sedang di 

amanahi hati itu dia sendiri gak 

berkuasa hatilah yang menentukan 

anggota tubuh kita sampai kita 

sendiri, gak berkuasa untuk 

memerintahkan hati kita maka 

jangan minta kepada si...orang yang 

membawa hati tapi mintalah kepada 

pemilik hati yaitu Allah swt yaa 

muqallibal quluub wahai yang 

membolak balikan hati balikkanlah 

hati dia agar kita mencintai saya 

karena aku. 

 

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah swt) 
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1 2 3 4 

 

5 

13. 

 

14 

Maret 

2017 

Kebaikan 

Itu Mahal 

 

Ketika kita menginginkan sesuatu 

kebaikan Allah subhanahu wa 

ta’ala selalu menjadikan kebaikan 

itu tersimpan bersama dengan ujian 

Allah subhanahu wa ta’ala  

membuat cara di mana setiap 

kebaikan setiap kebahagiaan setiap 

kesenangan itu Allah simpan 

dibalik ujian itu selalu seperti itu 

tidak ada satupun kebaikan yang 

Allah berikan tanpa Allah berikan 

sedikit ujian sebelum mendapatkan 

kebaikkan itu gak ada jadi gak ada 

kebaikan yang Allah berikan 

dengan cara bersenang-senang itu 

tidak ada , dengan cara foya-foya,  

dengan cara have fun, dengan cara 

free, Allah tidak berikan dengan 

cara itu kenapa? Karena kebaikan 

itu mahal dan sangat berharga 

Allah juga menginginkan melihat 

siapa diantara hamba-hambanya 

yang serius untuk mencari kebaikan 

siapa yang hanya berangan-angan  

dan Allah hanya memberikan 

kebaikan itu kepada orang-orang 

yang bersungguh-sungguh 

wallazina jahadu fina la 

nahdiyannahum subalana. 

 

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah swt) 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

12 

Juni 

2017 

 

 

 

 

Cukup 

Allah 

Bagi Kita 

 

 

 

 

Wamayya tawakAllah alAllahi 

fahuwa hashubu (q.s AT.TH,) siapa 

yang bertawakal kepada Allah 

maka Allah cukup baginya Allah 

swt sebetulnya sudah cukup bagi 

orang mukmin kalau seandainya 

iman kita itu adalah iman yang kuat 

akidah–akidah kita itu adalah 

akidah yang lurus kepada Allah swt 

yang membuat Allah rasa-rasanya 

kurang cukup bagi seorang mukmin 

itu adalah karena dosa-dosa kita 

yang  

 

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah swt) 
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   membuat Allah rasa-rasanya 

kurang cukup bagi seorang mukmin 

itu adalah karena keraguan kira 

kepada Allah swt semakin besar 

porsi ragu didalam hati kita maka 

semakin berkurang keajaiban Allah 

dalam hidup kita. 

 

 

15. 20  

juli 

2017 

Tinggalka

n Karena 

Allah 

Kalau kita ninggalin sesuatu karena 

terpaksa? Gak ada gantinya kalau 

kita ninggalin sesuatu karena 

emank gak punya kesempatan? Gak 

ada gantinya, kalau kita ninggalin 

sesuatu itu karena ada yang lain 

selain Allah, Allah gak menjanjikan 

apa-apa faman kana hijratuhu 

illAllah wa rasulih fa hijratuhu 

illAllah wa rasulli siapa yang 

meninggalkan sesuatu karena Allah 

maka Allah akan menggantikan 

untuknya yang lebih baik daripada 

itu, jangan pernah menukar 

kebaikan kita dengan sedikit 

Mata’un qolil keuntungan dunia 

dalam angle Allah dunia itu lebih 

ringan dari pada sebelah sayap 

nyamuk dalam angle Allah dunia 

ini lebih rendah daripada sebutir 

pasir di pantai kita boleh 

mendapatkannya karena dunia juga 

kesenangan bagi orang yang 

beriman tetapi jangan pernah 

menukarnya dengan akhirat 

sesungguhnya kebaikan dan 

kesenangan itu, semuanya ada di 

sisi Allah maka tetaplah dijalan 

Allah. 

 

Pesan 

Akidah 

(Iman 

kepada 

Allah swt) 

16. 

 

 

19 

Maret 

2017 

Jaminan 

Allah 

 

Kalau kita pengen ngerasa tenang 

nyaman, gak khawatir, carilah 

jaminan Allah subhana wata’ala 

salah satu jaminan  Allah itu ada di 

dalam sholat subuh berjamaah, kata 

nasi, “siapa yang sholat subuh  

Pesan 

Syariah 

(ibadah) 



51 
 

 
 

1 2 3 4 

 

5 

   berjamaah” kalau laki-laki di 

mesjid, kalau perempuan boleh di 

mesjid, boleh di rumah tapi tepat 

waktu begitu selesai adzan dia 

sholat, maka fahuwa fi 

dzim’matillah. Dia dalam 

dzim’mahnya Allah dhim’mah itu 

artinya jaminan kalau hari itu dia 

meninggal? Dia dijamin gak akan 

masuk neraka, jadi kalau pengen 

hidup kita tuh terjamin udah 

gampang sholat subuh aja 

berjamaah. Hari itu kalau kita 

meningal tenang gak usah kuatir .” 

aduh saya belum siap meninggal “ 

udah siap kalo kita udah sholat 

subuh berjamaah, kita meninggal 

hari itu udah siap, tapi dosa saya 

banyak Allah jamin dibebaskan dari 

api neraka, kalau hari itu kita belum 

meninggal? Allah jamin hari itu 

akan Allah pelihara akan Allah 

cukupkan segala kebutuhan kita di 

dunia. 

 

 

17. 16 

Maret 

2017 

Mengadu 

ke Siapa 

Berkali-kali musibah tuh larinya ke 

Allah larinya ke Allah ada masalah 

dikit rabbi ada masalah sedikit 

illahi.. ada sedikit masalah ya 

Allah.. terus aja gitu makin banyak 

masalah makin dia lari ke Allah 

makin dia labil makin dia mendekat 

ke Allah makin dia ngerasa beban 

hidupnya makin berat makin dia 

sering sujud kemana lagi kita mau 

lari kalau bukan kepada Allah 

?adakah yang menyambut 

kedatangan hamba-hamba yang 

lemah lebih baik daripada 

sambutan Allah ? adakah yang 

lebih sabar mendengar curhat 

hamba-hambanya daripada 

sabarnya Allah mendengar curhat 

kita? 

Pesan 

Syariah 

(ibadah) 
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18. 30 

Maret 

2017 

Jangan 

Baper 

Sebelum.. 

Littas qunnu illaihaa waaja’alla 

bainakum maa wad dattan waa 

rahmah Allah memberikan cinta itu 

mawaddah dan rahmah itu setelah 

nikah bukan sebelum nikah jadi 

kalau ada yang bilang cinta 

sebelum nikah pasti itu bukan cinta 

yang dari Allah tapi kalau yang 

dibilangnya cinta setelah nikah i 

love u setelah nikah itu inshaAllah 

cintanya karena Allah, jadi pake 

baper itu setelah nikah kalau 

sebelum nikah nggak usah menilai 

atau mau nikah itu menilai calon itu 

jangan pake perasaan dulu, tapi 

pake iman karena kesholehannya, 

karena kebaikannya, karena 

ketaatannya, insha Allah dia yang 

akan menjadi bidadari kita nanti di 

surga atau menjadi pangeran kita 

nanti di surga. 

 

Pesan 

Syariah 

(ibadah) 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

April 

2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalka

n Dosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips  supaya  kita mendapatkan 

cinta dalam beramal shalih yang 

pertama adalah tinggalkan dosa 

karena kata para ulama min awallil 

khair an’tatru khasyar awal dari 

segala kebaikan itu tinggalkan dosa 

mau dapat apa saja tinggalkan dosa, 

mau dapat kebaikan apapun? 

Tinggalkan dosa jadi kalau kita 

misalkan mikir ahh.. saya mau 

bisnis nih tinggalkan dosa dulu 

Allah kasih untung  ahh saya mau 

nikah nih,, tinggalkan dosa dulu  

Allah kasih jodoh ah.. saya mau 

punya anak,, tinggalkan dosa dulu 

Allah kasih keturunan ahh saya mau 

punya bahagia tinggalkan dosa dulu 

Allah kasih kebahagiaan .. ahh saya 

mau menjadi orang lebih rajin 

beribadah tinggalkan dosa Allah 

kasih semangat  

 

Pesan 

Syariah 

(ibadah) 
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   beribadah min awallil khair an’tatru 

khasyar awal dari kebaikan itu 

tinggalkan dosa gimana cara 

meninggalkan dosa istigfar. 

 

20. 11 

Juli 

2017 

Mohon 

Bersabar 

Ini Ujian 

Sabar level 3 itu adalah sabar 

dalam beribadah, jadi kalau level 1 

(satu) tuh sabar menghadapi 

musibah, level 2 (dua) sabar 

meninggalkan dosa, level 3(tiga) itu 

sabar dalam beribadah sholat sabar, 

puasa sabar, sedekah, tilawah, 

segala macam ibadah-ibadah , sabar 

, ini sabar yang paling tinggi. Tapi 

3 sabar ini bukan pilihan temen-

temen kalau misalnya kita, ahh, 

saya mah yang level 3 aja yang 

sabar ibadah tapi, kalau musibah 

ngeluh kalau dosa belum bisa 

ninggalin berarti belum sempurna 

sabarnya baru disebut orang yang 

shobirin. Kalau dia bisa sabar 

dengan 3-3nya  kalau kita gak sabar 

dalam ketaatan, dalam berbuat baik 

bisa jadi kita kelihatan pahala 

berbuat baik hanya gara-gara tidak 

sabar. 

 

Pesan 

Syariah 

(ibadah) 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

24 

April 

2017 

 

 

 

 

 

Rendahka

n Dirimu 

 

 

 

 

 

 

Waakhfidh lahumma janaahadz-

dhulli minarrahmati waqul 

rabbirhammuhumma kamaa 

rabbayaani syagiran dan 

rendahkanlah dirimu terhadap 

mereka berdua dengan penuh kasih 

sayang rendahkan dirimu tidak 

boleh seorang anak walaupun dia 

seorang profesor, walaupun dia 

seorang pengusaha sukses , 

walaupun pendidikannya tinggi , 

walaupun wawasannya luas , 

walaupun hartanya berlimpah sama 

sekali kita tidak boleh merasa lebih 

dari mereka, kenapa? Ketika kita 

merasa lebih dari orang  

 

Pesan 

Akhlak 

(akhlak 

kepada 

mahluk 

hidup 

(orang tua)) 
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   tua kita menunjukkan kebodohan 

kita di hadapan Allah saw Allah 

tidak menyebut kita sebagai orang 

yang bijaksana , orang yang 

berilmu, orang yang alim tidak 

disebut orang yang cerdas tidak 

disebut itu di dalam Al-Quran kalau 

kita tidak bisa merendahkan diri 

kita dihadapan orangtua kita, bukan 

rendah hati bahkan rendah diri di 

hadapkan Allah. 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  

April 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci 

Kebahagi

aan Dunia 

dan 

Akhirat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga kalau kita merasa bahwa 

pekerjaan kita mulai banyak 

masalah, usaha-usaha  kita mulai 

merugi kalau kita punya masalah di 

kantor kita datang kepada ayah dan 

ibu kita, kalau kita punya masalah 

di kampus dan di sekolah kita  

kenapa nilai saya anjlok kenapa 

saya susah belajar atau bahkan 

enggak punya semangat belajar 

sama sekali datanglah kepada ayah 

dan ibu kita , kalau kita punya 

masalah pribadi  datanglah kepada 

ayah dan ibu kita karena di sanalah 

Allah swt titipkan kebahagiaan kita 

di dunia dan di akhirat umur dan 

rizki . apapun masalahnya kita 

dateng dulu ke orangtua kita. 

Sebelum kita mengevaluasi hal-hal 

yang lain yang pertama yang harus 

kita evaluasi adalah bagaimana 

hubungan kita dengan orangtua kita 

.. udah berapa lama kita tidak 

datang kepada orangtua kita , sudah 

berapa lama kita tidak telepon 

orangtua kita? Termasuk masalah 

jodoh sekalipun  kalau kedua 

orangtua kita belum meridhoinya 

atau orangtua kita meminta jatah 

waktu, maka niatkan itu sebagai  

bentuk mungkin adalah bakti kita 

kepada  

 

Pesan 

Akhlak 

(akhlak 

kepada 

mahluk 

hidup 

(orang tua)) 
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   orantua kita yang terakhir sebelum 

hati kita terbagi dengan orang yang 

kita cintai. 

 

 

23. 8 

Maret 

2017 

Menggeta

rkan 

Arash 

Allah 

Dan Allah tergantung prasangka 

hambanya kepada dia artinya Allah 

itu tergantung gimana yang kita 

rasakan didalam hati kita bukan 

dengan apa yang kita ucapkan 

dengan lisan kita  Allah gak ngeliat 

apa yang kamu kerjakan , apa yang 

kamu ucapkan, Allah ngeliatnya 

apa yang kamu rasakan, lisan kita 

meneriakkan hasbiAllah itu 

kenceng tapi hatinya labil...  kata 

lisannya cukup bagi saya Allah.. 

kata hatinya bener gitu?  Kata 

lisannya cukup bagi saya Allah la 

hawla wala quwwata illa billah  

hatinya bilang tapi kan... jadi yang 

berbicara dengan Allah ke langit 

ketujuh itu bukan lisan kita  kadang 

lisan kita hanya berbisik tetapi 

langit ketujuh itu bergetar  oleh 

bisikan lisan kita , lisan kita Cuma 

berbisik  illahi ilaika ufawwdu amri  

Cuma ngomong gitu ya Allah  saya 

serahin semua urusan saya 

kepadamu mungkin temen kita 

disebelah juga gak denger tapi 

kalau yang berbicara itu adalah hati 

maka arash Allah itu akan bergetar. 

Pesan 

Akhlak 

(akhlak 

kepada 

Allah swt) 

24. 

 

 

 

 

 

19 

April 

2017 

 

 

 

Berbaktil

ah 

Kepada 

Kedua 

Orang 

Tua 

Dari rasulullah saw tentang 

berbakti kepada orang tua kata nabi 

siapa yang ingin dipanjangkan 

umurnya dan luaskan rizkinya 

hendaklah ia berbakti kepada kedua 

orang tua, dan menyambung 

silaturrahmi ternyata berbakti 

kepada orang tua kita itu adalah 

syarat untuk diberikan umur yang 

panjang arti  

 

 

Pesan 

Akhlak 

(akhlak 

kepada 

mahluk  
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   umur yang panjang ? bisa umur 

bener-bener Allah tambah secara 

durasi waktu bisa berarti umur kita 

yang panjang kita itu artinya 

kehidupan kiat untuk sangat 

bahagia sepanjang hidup tidak ada 

yang sia-sia sehingga kalau 

kitamerasa bahwa pekerjaan kita 

mulai banyak masalah usaha-usaha 

kita mulai merugi lalu kita mencari-

cari penyebab/ kenapa usaha saya 

merugi ? kita evaluasi sekian 

banyak hal  tetapi jangan lupa yang 

pertama bukan itu evaluasi dulu 

hubungan kita dengan Allah 

kemudian kepada orang tua. 

hidup 

(kedua 

orang tua)) 

25. 29 

Maret 

2017 

Jujur Aja 

Sama 

Allah 

Kenapa kita mengucapkan banyak 

kalimat dzikir tapi tidak terjadi 

keajaiban –keajaiban dalam hidup 

kita ? mungkin kalimat kita itu 

belum jujur, belum sesuai dengan 

hati kita dan realitas kehidupan kita 

seandainya kita jujur  Allah akan 

tunjukkan keajaiban yang luar biasa 

loh dalam hidup kita wa awfuu 

bi’adhii uufi bi’ahdikum wa 

iyyaaya farhabuun,, kata Allah 

jujur tunaikan janjimu kepada-ku 

aku pasti akan tunaikan janji-ku 

kepadamu dan kepada-ku lah kalian 

akan lari maksudnya? Kepada 

Allah kita meminta pertolongan 

jadi kalau kita jujur sama Allah , 

Allah akan jujur sama kita kalau 

kita benar-benar mengingatkan itu 

dengan yakin Allah tidak akan 

mengecewakan kita sama sekali 

keajaiban tuh akan terjadi dalam 

hidup kita sangat mudah urusan 

kita . 

 

Pesan 

Akhlak 

(akhlak 

kepada 

Allah swt) 
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B. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis isi atau 

bisa juga sebut Ethnograpic Content Analysis, yang berhubungan dengan  isi 

pesan dakwah pada unggahan video Ustadz Hanan Attaki di media sosial 

Instagram @hanan_attaki.  Pada akun Instagram Ustadz Hanan Attaki memiliki 

kelebihan pada pesan dakwah yang disampaikan, karena menjadi inspirasi bagi 

kehidupan beragama baik itu dalam hal keimanan, serta hukum yang ada pada 

kehidupan manusia, sedangkan tulisan yang  diunggah melalui video tersebut juga 

dapat di baca berulang-ulang serta mampu disimak pula, bahkan dakwah  yang 

dituliskan  bisa di download  meskipun tidak harus dihari yang sama pada 

unggahan Video Ustadz Hanan Attaki tersebut. 

Setelah melakukan melakukan pengolahan data pesan-pesan dakwah 

yang terdapat pada video beserta tulisan pada Instagram Ustadz Hanan Attaki, 

maka dapat ditemukan pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam video dan tulisan 

dakwah Instagram Ustadz Hanan Attaki seperti dalam uraian berikut: 

1. Pesan Dakwah yang mengandung Aqidah 

a. Allah Itu Baik Banget 

Gambar 4.1 Status tanggal 24 Februari 2017 
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 Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa, seperti kita 

yang pernah berzina, yang pernah minum khamr, yang mungkin pernah 

membunuh, yang makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, 

yang banyak dosa yang kotor, hina dinar Allah bilang .. ya ibaadi . 

hambaku gitu... lembutnya panggilah Allah kepada kita .. Allah gak 

manggil wahai manusia,, wahai pendosa.. wahai orang yang hina,, gak 

Allah bilang gitu, qul ya ibaadi yalladzina asrafuu ala anfushihim bilang 

kepada hamba-hambaku yang banyak dosa, tapi Allah gak bilang yang 

banyak dosa yang melampaui batas terhadap dirinya lembut sekali bahasa 

Allah udah banyak dosa Allah masih bilang kita hamba.. bahkan ketika 

kita melakukan dosa diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat 

kecuali Allah dan cuma satu malaikat yang mencatat, jangan catat dulu, 

mungkin besok dia akan bertaubat.. Allah kalau kita buat dosa diam-diam 

Allah tutupin aib kita gak mau ngasih tau ke yang lain.. 

 

Kalimat di atas menjelaskan bahwa Allah swt sangat baik karena 

menunggu manusia untuk bertaubat kepadanya, walaupun malaikat terus 

memantau dosa-dosa selama hidupnya, namun kebaikan dan keburukan 

manusia akan terus malaikat jaga hingga mengakhiri hidup seseorang 

kembali kepada sang kuasa, namun Allah swt masih terus menunggu 

seseorang yang akan bertaubat kepada Allah, dan saking baiknya Allah 

memerintahkan kepada maliakat untuk menutup dosa manusia sebagian, 

agar tidak terlalu banyak dosa yang diperbuat selama di dunia, dengan 

demikian, Allah swt pun diam-diam metutup aib kepada malaikat. 

 Pada pesan  akidah di atas tersebut tentang kebaikkan seorang 

tuhan yaitu Allah swt, seperti pada pesan akidah tentang iman kepada 

Allah swt: bahkan ketika kita melakukan dosa diam-diam di malam hari 

tidak ada yang melihat kecuali Allah dan cuma satu malaikat yang 

mencatat, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertaubat.. Allah 

kalau kita buat dosa diam-diam Allah tutupin aib kita gak mau ngasih tau 

ke yang lain.. Beserta malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan 
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tersebut menjadi salah satu kebaikan untuk diri sebagai rasa syukur dan 

terus ingat kepada Allah Swt. 

 

b. Biar Allah Genggam Hatimu 

 

   Gambar 4.2 Status tanggal 8 Mei 2017 

 Siapa yang hatinya yakin kepada Allah maka hati itu akan 

digenggam oleh Allah dan Allah kalau menggenggam hati hambanya tidak 

akan mungkin membuat hati itu kecewa pasti Allah bawa yahdi qolba 

diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal 

yang baik, ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih 

satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah,, kan Allah yang menentukan ini 

ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah kita ikut dan apapun 

kehendak Allah kita terima karena selalu ada kebaikan didalam setiap 

pemberian Allah walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. 

Yuuk kita belajar terima kehendak Allah dalam hidup kita, percaya sama 

Allah, jangan ragu sama Allah serahin aja semua urusan kita sama Allah 

pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insha 

Allah. 

 

 Kalimat di atas menjelaskan tentang Allah swt yang selalu 

mengenggam hati seorang hamba yang  percaya Allah swt selalu dekat 

dengan kita, memperhatikan kita. Dengan kata lain apapun ketentuan 

Allah baik cobaan dan ujian pasti ada hikmah yang diberikan Allah 

sebagai balasan kebaikkan karena kita yakin segala sesuatu di dunia karena 

Allah swt dan niat Ibadah. 
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 Pada pesan akidah iman kepada Allah swt seperi pada pesan yang 

Iman kepada Allah Yuuk kita belajar terima kehendak Allah dalam hidup 

kita, percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah serahin aja semua 

urusan kita sama Allah pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres 

semua urusan kita insha Allah. Sebagai salah satu pesan akidah yang 

berupa Iman kepada Allah swt karena pesan di atas mengutamakan 

percaya dan yakin Allah swt ada setiap kita curahkan semua isi hati, dan 

menyerahkan semua kekuasaan kepada Allah swt. 

 

c. Allah Gak Mau Kita Susah 

 

  Gambar 4.3 Status tanggal 18 Maret 2017 

Jangan panik jangan berlebihan dalam menyikapi ketentuan Allah 

karena yakin Allah tidak pernah menginginkan bagi hambanya illa 

khayran (kecuali kebaikan) Allah tidak pengen keburukan bagi hambanya 

gak pernah pengen kesusahan bagi hambanya Allah sendiri yang bilang 

yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, Allah pengen 

kemudahan untuk kalian gak pengen kesusahan untuk kalian jadi kita 

yakin kalau ada yang masalah dalam hidup kita wah bukan Allah mau 

mencurangi saya fainnama al usri yusra  tenang aja dulu bilang la’Allahu 

khair..   

 

 Kalimat di atas menjelaskan tentang tidak usah kekhawatiran 

kepada setiap ujian yang Allah swt berikan karena Allah swt akan selalu 

ada mendengarkan curahan hati seorang yang meminta lewat doa-doa 
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dalam sujud ibadah seorang hamba, dengan demikian Allah swt pun akan 

memberikan kemudahan dalam hidup, sehingga tenanglah selama ada 

Allah swt di sisi kita maka akan terjamin semua keindahan dan himah 

yang diterima. 

 Pesan dakwah yang mengandung pesan akidah tentang Iman 

kepada Allah swt seperti Jangan panik jangan berlebihan dalam menyikapi 

ketentuan Allah karena yakin Allah tidak pernah menginginkan bagi 

hambanya illa khayran (kecuali kebaikan) Allah tidak pengen keburukan 

bagi hambanya gak pernah pengen kesusahan bagi hambanya Allah sendiri 

yang mana manusia harus lebih beriman kepada Allah swt, agar selalu 

diberikan ketenangan serta kemudahan yang mana ujian yang diberikan 

Allah tersebut adalah kesusahan, tidak ada cobaan dan ujian yang diluar 

dari dugaan Allah swt, karena semua kembali kepada-Nya. 

 

d. Jangan Bersedih 

 

   Gambar 4.4 Status tanggal 2 Juni 2017 

 Teman-teman sekalian, bisa jadi orang paling mulia diantara kita di 

mata Allah Swt adalah orang yang paling banyak di uji dalam hidupnya. 

Di uji dengan ditinggalkan orang-orang kesayangannya, kehilangan 



62 
 

 
 

pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya, 

maka jangan bersedih ketika itu terjadi dalam kehidupan kita berarti Allah 

sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan, 

kekasih-kekasih  Allah, pahit getirnya kehidupan asiyah istri fir aun, pahit 

getir kehidupan ayyub alaihis salam, ibrahim alaihis salam, siti hajar, dan 

masih banyak kekasih-kekasih Allah lainnya, jangan bersedih karena itu 

berarti Allah lagi perhatian sama kita.  

 

 Kalimat di atas menjelaskan jangan bersedih karena setiap 

kehidupan selalu ada cobaan dan ujian yang menimpa manusia, hal itu 

adalah ujian bagi manusia untuk lebih dekat kepada Allah swt, dan mampu 

bangkit dari keterpurukan, seperti pada beberapa kekasih Allah swt yang 

di paparkan pada dakwah di atas, bahwa ujian bukan hanya manusia 

sekarang, namun beberapa para nabi dan rasul pun memiliki perkara dalam 

kehidupan yang di uji melalui sebuah masalah, jadi jangan sedih 

berkepanjangan karena Allah swt sedang memperhatikan umatnya. 

 Pada pesan Akidah, yang mana ditunjukkan beriman kepada Allah 

swt  berserta contoh dari kuatnya seorang rasul seperti pahit getirnya 

kehidupan, kekasih-kekasih  Allah, pahit getirnya kehidupan asiyah istri fir 

aun, pahit getir kehidupan ayyub alaihis salam, ibrahim alaihis salam, siti 

hajar, dan masih banyak kekasih-kekasih Allah lainnya, jangan bersedih 

karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita. Dengan demikian, pada 

pesan akidah jelas percaya dan yakin Allah swt ada selalu bersama umat 

yang yakin kepada sang pencipta. 
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e. Ridho Adalah Kunci Kebahagiaan 

 

Gambar 4.5 Status tanggal 27 April 2017 

 Siapa yang percaya kepada Allah, Allah yang akan menjaga hati 

dia, ihfazillah yah fazka fadzkuruni adzkurkum, jaga Allah, Allah akan 

jaga kamu jadi kalau kita pengen jadi orang yang paling bahagia, udah 

percaya aja sama Allah, jadinya enggak khawatir. bukankah penyakit yang 

membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah khawatir? Bukankah penyakit 

yang membuat kita tidak lagi bahagia adalah ragu? Galau? Resah? 

Gelisah? Sedih?  Dan semua kalimat ini diistilahkan oleh Al-Quran dengan 

satu kata  hazan la tahzan innAllaha ma ana jangan bersedih Allah bersama 

kita la tahzan... jangan berputus asa Allah bersama kita ketika kita percaya 

kepada Allah dengan yakin yang mantep saat itu juga Allah yang akan 

menggenggam hati kita kemudian Allah akan memasukkan rasa bahagia .. 

saidun di dalam hati kita.  

 

 Kalimat di atas menjelaskan setiap penyakit serta kegalauan yang 

sirasakan setiap umatnya adalah salah satu bentuk ujian, dengan demikian 

percaya dan yakin kepada Allah swt yang selalu ada bersama kita, baik 

senang dan sedih, Allah setia akan mengantinya dengan kebahagiaan 

asalkan satu, yaitu yakin kepada Allah swt sebagai ridho dari semuanya. 

 Pesan akidah yang berupa iman kepada Allah swt seperti Dan 

semua kalimat ini diistilahkan oleh Alquran dengan satu kata  hazan la 
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tahzan innAllaha ma ana jangan bersedih Allah bersama kita la tahzan... 

jangan berputus asa Allah bersama kita ketika kita percaya kepada Allah 

dengan yakin yang mantep saat itu juga Allah yang akan menggenggam 

hati kita kemudian Allah akan memasukkan rasa bahagia. Dengan 

demikian, tujuan yang akan dicapai adalah untuk mencari ridho Allah swt 

dengan rasa syukur dan yakin Allah swt akan selalu membantu umatnya 

yang ingat pada Allah swt. 

 

f. Tenang Aja Kita Punya Do’a 

 

Gambar 4.6 Status tanggal 6 maret 2017 

Wa asirru qoulakum awijharu bih innahu’alimum bidzatish sudur 

ini karena kita ? karena kita punya doa sebagai senjata kita kalau kita gak 

punya harta? Gak papa kita punya doa kalau kita tampangnya biasa-biasa? 

gak papa kita doanya luar biasa. kalau kita ngerasa kayaknya gak punya 

sesuatu yang menarik? Gak papa doa kita itu menarik di sisi Allah. 

pokoknya kalau kita gak punya apapun gak punya modal apapun dalam 

hidup kita punya Allah swt tinggal minta sama Allah sal toh.. mintalah.. 

Allah akan kasih wa idza  sa’alaka i’badi’anni fa’inni qorib jadi selama 

kita berdoa kepada Allah la tai asuu jangan berputus asa. 
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 Kalimat di atas menjelaskan doa mengubah segalanya dari judul 

tenang aja kita punya doa pada dakwah yang ditulis ustadz Hanan Attaki 

tersebut adalah salah satu bentuk dari ketakwaan kepada Allah swt, 

bagaimana pun keadaan kita susah dan menderita, ingat kita punya doa 

yang akan mengubah semua menjadi lebih baik, namun ingat jangan lupa 

dengan niat doa dan usaha yang baik dan menjalani semua dengan ikhlas 

untuk kehidupan. 

Pesan akidah iman kepada Allah swt yang mana percaya Allah swt 

ada dan akan membantu serta setia mendengarkan segala doa, asalkan kita 

tidak berputus asa, seperti pokoknya kalau kita gak punya apapun gak 

punya modal apapun dalam hidup, kita punya Allah swt tinggal minta 

sama Allah sal toh.. mintalah.. Allah akan kasih wa idza  sa’alaka 

i’badi’anni fa’inni qorib jadi selama kita berdoa kepada Allah la tai asuu 

jangan berputus asa. Dengan demikian pesan akidah yang lebih bertakwa 

kepada Allah swt ditunjukkan dari sebuah doa-doa umat muslim, yang 

mana serahkan segala masalah kepada doa untuk mengubah kehidupan dan 

jalan keluar maka Allah swt memberikan janji untuk mengubah 

penderitaan menjadi kebahagiaan. 
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g. Libatkan Allah Sekecil Apapun 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Status tanggal 24 maret 2017 

Libatkan Allah dalam urusan kita kalau kita pengen urusan kita 

mudah? libatkan Allah kalau kita pengen urusan kita itu dikasih jalan 

keluar? libatkan Allah datanglah kepada Allah mintalah kepada Allah 

libatkan lah Allah dalam urusan kita sesulit apapun semustahil apapun 

segenting apapun di detik-detik ketika kita hampir berputus asa Allah swt 

menunjukkan keajaiban kalau kita melibatkan Allah dalam hidup kita di 

mana Allah dalam hidup kita mudah-mudahan dengan demikian kita selalu 

bilang ya Allah.. ya Allah.. ya Allah..  apapun masalah kita sekecil apapun  

ya Allah masalah garam? Ya Allah sebutir padi ? ya Allah  merasa lelah? 

Ya Allah merasa sedih? Ya Allah merasa kecewa? Ya Allah .. apapun 

masalah kita ya Allah.. kalimat yang paling kuasa untuk mendatangkan 

keajaiban dalam hidup kita. 

 

Kalimat di atas menjelaskan dari judul libatkan Allah sekecil 

apapun adalah sebagai bentuk dari rasa syukur, bahkan ketika dalam 

keadaan berputus asa, libatkan Allah swt dengan bukti mengingat kuasa 

dan kebesaran Allah swt bahwa didunia hanyalah sementara dan 

kegelisahan serta keputus asaan seseorang akan dapat dirubah dengan 

mengingat Allah swt apapun keadaan kita, maka keajaiban pun akan Allah 

swt berikan kepada hidup kita. 

 Pada pesan akidah yang mana beriman kepada Allah swt seperti 

Libatkan Allah dalam urusan kita kalau kita pengen urusan kita mudah? 
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libatkan Allah kalau kita pengen urusan kita itu dikasih jalan keluar? 

libatkan Allah datanglah kepada Allah mintalah kepada Allah libatkan lah 

Allah, pesan akidah tersebut menjadi salah satu bukti yang dapat 

mengubah kehidupan bahwa dengan ingat Allah saja menjadi kebahagiaan 

dan ketenangan di jiwa apalagi dengan meminta dan sujud pada cerita 

yang umat curahkan pada Allah swt. 

 

h. Jangan Jatuh Cinta Kepada… 

 

 

Gambar 4.8 Status tanggal 28 maret 2017 

Dalam hal apa kita baper? Dalam urusan dunia? bolehlah kita 

memakai perasaan tapi jangan sampai perasaan kita itu total untuk urusan 

dunia gak boleh kita cinta dunia tapi boleh kita menggenggam dunia ngak 

boleh kita cinta dunia tapi kita boleh mengumpulkan dunia ngak boleh kita 

cinta dunia tapi kita boleh menikmati dunia tapi jangan jatuh cinta kepada 

dunia yang dilarang itu jatuh cin? Jatuh cinta tapi menggenggam dunia 

memakai dunia menikmati dunia mengumpulkan dunia mencari dunia 

boleh banget sahabat banyak yang kaya tapi tidak ada satupun sahabat 

yang cinta dunia buang dunia dari hati kita letakkan digenggaman kita 

mencintai dunia adalah baper yang di makruhkan bahkan sampai di haram 

kan oleh agama. 
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Kalimat di atas menjelelaskan bahwa jangan pernah jatuh cinta 

kepada dunia, dunia hanyalah sementara yang mana bertujuan untuk di 

akhir nanti mendapatkan sebuah amal yang banyak melalui dunia, jadi 

janganlah sampai melupakan sang pencipta karena Allah swt yang maha 

pencipta tidak melarang untuk menikmati dunia dengan rasa syukur yang 

diberikan oleh Allah swt dengan menjaga dan merawat alam. Jadi dunia 

jangan silahkan menjadi ajang maksiat namun harus sebaliknya. 

Pada pesan akidah kepada Allah swt beserta makhluk seperti tidak 

ada satupun sahabat yang cinta dunia buang dunia dari hati kita letakkan 

digenggaman kita mencintai dunia adalah baper yang di makruhkan 

bahkan sampai di haram kan oleh agama. Pesan akidah ditunjukkan untuk 

cinta kepada Allah swt, dunia yang diberikan Allah kepada manusia 

sebagai bentuk rasa syukur yang dapat dinikmati, namun jangan pernah 

melenceng ke setiap perbuatan maksiat yang dapat lebih mencintai dunia 

dibandingkan Allah swt yang maha pencipta. 

 

i. Miracle Of Istigfar 

 

Gambar 4.9 Status tanggal 13 april 2017 
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Mari kita mengisi hari dan malam kita dengan memperbanyak 

istigfar dengan bertaubat kepada Allah subhanaa waa ta’ala sehingga Allah 

subhanaa wata’ala berjanji fakultus tagfirru rabbakum innahuu kanna 

ghoffaroo beristigfarlah kepada tuhan-mu pasti dia akan mengampuni 

enggak mungkin Allah tidak mengampuni dosa hamba-hambanya 

walaupun doa kita memenuhi langit dan bumi, gak mungkin orang yang 

datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa maka .. waa 

syahri’uilla magfiratim mii rabbikum bersegeralah saudara-saudaraku, 

teman-temanku. Ayo segera kita datang kepada Allah, segera bersimpuh 

dihadapan Allah segera kita minta ampun kepada Allah dan hanya itu 

kunci kebahagiaan kita, itu kunci datangnya rahmat Allah dalam 

kehidupan kita dan itu juga rahasia keajaiban dalam setiap kesulitan kita. 

 

Kalimat di atas menjelaskan sebuah keajaiban istigafar, kesalahan 

apapun yang dibuat oleh manusia dengan mengingat Allah dan 

membacakan istigfar Allah swt akan mengampuni dosa-dosa umatnya, dan 

kembali kejalan yang benar dengan lebih baik, Allah akan mengampuni 

dosa umatnya yang ingat kebesaran Allah swt, karena Allah memiliki 

rahasia besar sebagai keajaiban di balik istigfar sebagai hadiah yang tidak 

dapat diraih oleh manusia itu sendiri. 

Pada pesan akidah iman kepada Allah swt seperti Ayo segera kita 

datang kepada Allah, segera bersimpuh dihadapan Allah segera kita minta 

ampun kepada Allah dan hanya itu kunci kebahagiaan kita, itu kunci 

datangnya rahmat Allah dalam kehidupan kita dan itu juga rahasia 

keajaiban dalam setiap kesulitan kita. Dengan demikian, pada pesan 

akidah tersebut sebagai bentuk untuk selalu membaca istigfar dimana pun 

kita berada, agar terhindar dari perbuatan dosa di dunia, dan siapa yang 

membacanya pun Allah swt akan memberikan kejutan yang tak 

tergantikan kepada umatnya tersebut. 
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j. Allah Itu Nunggu Kita Taubat 

 

Gambar 4.10 Status tanggal 28 Februari 2017 

Allah yang maha tau masa depan aja berhusnudzon .  Allah tuh tau 

kita gak akan minta ampun mungkin tunggu ramadhan baru minta ampun , 

Allah tau bahwa kita akan minta ampun pulang umroh , Allah tau bahwa 

kita akan minta ampun taubatnya itu usia 40 tahun . kenapa Allah seperti 

berhusnuzhon? oh bentar lagi dia beristigfar Allah tuh luar biasa yah ... 

Allah tau loh masa depan  Allah tau ada hambanya lagi berbuat dosa 

taubatnya mungkin 10 tahun lagi, taubatnya mungkin 20 tahun lagi, 

taubatnya mungkin akhir hayatnya,, detik-detik mau sakaratul maut baru 

taubat...  kenapa Allah berhusnudzon sama dia? tunggu bentar lagi dia mau 

minta ampun malaikat nunggu Allah belum juga tuh tunggu aja dua hari .. 

Allah udah dua hari nih... tiga hari... setaun,,, dua tahun.. sampai akhir 

hayat,, pas dia bilang  ya Allah ampunkanlah dosa saya tuh... liat tuh 

malaikat.. tuhkan minta ampun kan Allah gitu sama kita seolah-olah Allah 

itu gak tau apa-apa  saking baiknya Allah kepada hamba makanya Allah 

katakan wa ya fuan kasir  sebetulnya Allah maafin kita banyak di balasnya 

dikit. 

 

Kalimat di atas menjelaskan Allah swt sedang menungu umatnya 

untuk bertaubat, hal itu dikarenakan Allah swt tidak ingin umatnya banyak 

dosa dengan artian kekecewaan apa yang telah diperbuat oleh umat 

tersebut, dengan hal tersebut Allah swt sangat baik Allah swt setia dan 

sabar menunggu umat yang bertaubat agar tidak di catat oleh malaikat 

segala dosa di dunia, maka segeralah untuk bertaubat karena Allah swt 

akan mengampuni berapa besar dosa kita di dunia. 
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Pesan akidah iman kepada Allah swt seperti tuhkan minta ampun 

kan Allah gitu sama kita seolah-olah Allah itu gak tau apa-apa saking 

baiknya Allah kepada hamba makanya Allah katakan wa ya fuan kasir  

sebetulnya Allah maafin kita banyak di balasnya dikit saking baiknya 

Allah swt kepada umatnya, dengan setia dan lembut perkataan Allah tidak 

meminta apapun dari umatnya, terkecuali mengikuti syariat yang benar di 

jalan Allah swt yang diawali dengan percaya dan yakin Allah swt itu ada, 

selalu ada disamping umatnya untuk menunggu sebuah taubat sebelum 

kematian tiba. 

 

k. Cukup Allah Bagiku 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Status tanggal 4 Maret 2017 

Sehingga bagi seorang yang bertawakal kepada Allah nya itu.. pol.. 

seratus persen tidak ada keraguan sekecil apapun didalam hatinya kepada 

Allah pasti Allah swt akan menunjukkan keajaiban. Keajaiban-keajaiban 

yang sulit dimengerti oleh logika kita, tawakal nya kepada Allah swt itu 

sempurna maka, fahuwa hasbuh udah cukup tuh, berarti udah gak ada lagi 

yang perlu diragukan tidak ada lagi ruang untuk dia galau sudah cukup 

Allah buat dia  masalahnya iman kita bisa gak? Untuk sampai ketingkat 

itu, sehingga kalau kita bisa mengatakan itu, sesuai dengan hati kita, lisan 

kita bilang, hasbiAllah (cukup Allah bagiku)  hati kita mantap Allah pasti 

tunjukkin kun fa yakun yang luar biasa kenapa kok, tidak terjadi dalam 

kehidupan kita, karena lisan kita gak klop dengan hati kita,. 
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Kalimat di atas menjelaskan bertawakal kepada Allah swt sebagai 

bentuk kepercayaan yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga secara 

logika kesempurnaan ada pada Allah swt yang ditunjukkan berupa 

kesulitan dan cobaan maka kun fayakun pasti Allah swt tidak akan diam 

melihat hambanya dalam kesulitan, jadi sesuaikan keyakinan antara 

perkataan serta hati kita kecintaan kepada Allah swt. 

Pada pesan akidah iman kepada Allah swt seperti seratus persen 

tidak ada keraguan sekecil apapun didalam hatinya kepada Allah pasti 

Allah swt akan menunjukkan keajaiban dengan demikian, jangan lah ragu 

kepada Allah swt, Allah swt maha tahu dan maha pendengar serta maha 

agung, yang akan memberikan keajaiban yang tidak diketahui oleh 

manusia lainnya sebagai bentuk balasan yang Allah berikan kepada 

umatnya yang yakin kepada Allah swt. 

 

l. Mintalah Kepada Pemilik Hati 

 

 

Gambar 4.12 Status tanggal 20 maret 2017 
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 Kalau kita pengen doanya powerfull melahirkan mukjijat dan 

keajaiban adalah asyiqah billah harus percaya sama Allah bahwa Allah swt 

itu maha kuasa mengubah apapun yang dia kehendaki apa yang Allah 

ingin pasti terjadi wammalam yasyaa lam yakun kalau Allah gak pengen 

gak akan terjadi sehingga kalau kita ingin menangkap hatinya, 

mendapatkan hatinya, maka mintalah kepada pemilik hati itu bukan 

kepada orang yang sedang di amanahi hati itu dia sendiri gak berkuasa 

hatilah yang menentukan anggota tubuh kita sampai kita sendiri, gak 

berkuasa untuk memerintahkan hati kita maka jangan minta kepada 

si...orang yang membawa hati tapi mintalah kepada pemilik hati yaitu 

Allah swt yaa muqallibal quluub wahai yang membolak balikan hati 

balikkanlah hati dia agar kita mencintai saya karena aku. 

 

 Kalimat di atas menjelaskan mintalah kepada sang pemilik hati 

kepada seorang yang sedang diamanahi tersebut baik angota tubuh yang 

kita miliki serta kekuasaan maka mintalah kepada Allah swt dengan 

membawa hati yang tenang serta jujur berserahlah kepada sang kuasa 

maka Allah swt akan memberikan mukjijat dan keajaiban dibalik semua 

doa dan kecintaan diri kita kepada sang pemilik hati tersebut yaitu Allah 

swt maka Allah pun akan mencintai hamba yang setia. 

Pada pesan akidah iman kepada Allah swt seperti mintalah kepada 

pemilik hati yaitu Allah swt yaa muqallibal quluub wahai yang membolak 

balikan hati balikkanlah hati dia agar kita mencintai saya karena aku. 

Pesan akidah tersebut telah dijelaskan bahwa meminta kepada pemilik hati 

yaitu Allah swt sebagai salah satu bentuk dari kesetiaan kepada iman 

kepadanya, dengan demikian dengan ikhlas lah setiap menjalani ibadah 

tersebut. 
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m. Kebaikan Itu Mahal 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Status tanggal 14 maret 2017 

Ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan Allah subhanahu wa 

ta’ala selalu menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian 

Allah subhanahu wa ta’ala  membuat cara di mana setiap kebaikan setiap 

kebahagiaan setiap kesenangan itu Allah simpan dibalik ujian itu selalu 

seperti itu tidak ada satupun kebaikan yang Allah berikan tanpa Allah 

berikan sedikit ujian sebelum mendapatkan kebaikkan itu gak ada jadi gak 

ada kebaikan yang Allah berikan dengan cara bersenang-senang itu tidak 

ada , dengan cara foya-foya,  dengan cara have fun, dengan cara free, 

Allah tidak berikan dengan cara itu kenapa? Karena kebaikan itu mahal 

dan sangat berharga Allah juga menginginkan melihat siapa diantara 

hamba-hambanya yang serius untuk mencari kebaikan siapa yang hanya 

berangan-angan  dan Allah hanya memberikan kebaikan itu kepada orang-

orang yang bersungguh-sungguh wallazina jahadu fina la nahdiyannahum 

subalana. 

 

Kalimat di atas menjelaskan  tentang kebaikan itu mahal, akan 

tetapi kebaikan yang diberikan Allah itu sangatlah mudah dijalankan 

dengan syarat mengingat kebaikan Allah swt dengan banyak rasa syukur 

serta melihat umatnya serius untuk mencari kebaikan siapa yang serius 

berangan –angan dan menyiapkan cita-cita tersebut yakin Allah akan 

nmengabulkan dengan syarat bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah 

swt maka Allah pun akan segera memberikan kebaikan dan kebahagiaan 

baik di dunia dan di akhirat. 
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Pada pesan akidah kepada Allah swt seperti Ketika kita 

menginginkan sesuatu kebaikan Allah subhanahu wa ta’ala selalu 

menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian Allah subhanahu 

wa ta’ala  membuat cara di mana setiap kebaikan setiap kebahagiaan setiap 

kesenangan itu Allah berikan pesan akidah kepada Allah swt yang 

berperan untuk menjalankan kebaikan dengan bersungguh-sungguh 

diniatkan untuk Allah swt dan segala sesuatu di dunia dikerjakan karena 

ibadah, hal tersebut akan membuahkan hasil yang baik kepada umatnya. 

 

n.  Cukup Allah Bagi Kita 

 

 

   Gambar 4.14 Status tanggal 12 Juni 2017 

Wamayya tawakAllah alAllahi fahuwa hashubu (q.s AT.TH,) siapa 

yang bertawakal kepada Allah maka Allah cukup baginya Allah swt 

sebetulnya sudah cukup bagi orang mukmin kalau seandainya iman kita itu 

adalah iman yang kuat akidah –akidah kita itu adalah akidah yang lurus 

kepada Allah swt yang membuat Allah rasa-rasanya kurang cukup bagi 

seorang mukmin itu adalah karena dosa-dosa kita yang membuat Allah 

rasa-rasanya kurang cukup bagi seorang mukmin itu adalah karena 

keraguan kira kepada Allah swt semakin besar porsi ragu didalam hati kita 

maka semakin berkurang keajaiban Allah dalam hidup kita. 
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Kalimat di atas menjelaskan cukup Allah swt bagi kita yang berarti 

keyakinan dan kepercayaan kepada Allah swt untuk terus berpedoman 

pada Al-Quran jalan yang lurus kepada Allah swt, yang mana sebagai 

seorang mukmin yang dapat mengahapus dosa-dosa selagi di dunia untuk 

mendapatkan ampunan dari Allah swt, dengan keyakinan tersebutlah 

cukup kepada Allah swt untuk bertawakal dengan lebih beriman. 

Pada pesan akidah iman kepada Allah swt ditunjukkan pada 

dakwah seperti Wamayya tawakAllah alAllahi fahuwa hashubu (q.s 

AT.TH,) siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah cukup baginya 

Allah swt sebetulnya sudah cukup bagi orang mukmin kalau seandainya 

iman kita itu adalah iman yang kuat akidah –akidah kita sebagai salah satu 

bentuk dari keteladanan orang mukmin sesuai akidah yang dipercaya yaitu 

iman kepada Allah swt, dengan beriman lah maka orang mukmin mampu 

menjalankan semua perintah dan larangan dari Allah swt. 

 

o. Tinggalkan Karena Allah 

 

 

Gambar 4.15 status 20 juli 2017 
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Kalau kita ninggalin sesuatu karena terpaksa? Gak ada gantinya 

kalau kita ninggalin sesuatu karena emank gak punya kesempatan? Gak 

ada gantinya, kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain 

Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa faman kana hijratuhu illAllah wa 

rasulih fa hijratuhu illAllah wa rasulli siapa yang meninggalkan sesuatu 

karena Allah maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik 

daripada itu, jangan pernah menukar kebaikan kita dengan sedikit Mata’un 

qolil keuntungan dunia dalam angle Allah dunia itu lebih ringan dari pada 

sebelah sayap nyamuk dalam angle Allah dunia ini lebih rendah daripada 

sebutir pasir di pantai kita boleh mendapatkannya karena dunia juga 

kesenangan bagi orang yang beriman tetapi jangan pernah menukarnya 

dengan akhirat sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu, semuanya ada 

di sisi Allah maka tetaplah dijalan Allah. 

 

Kalimat di atas menjelaskan tentang tinggalkan karena Allah swt, 

hal tersebut karena dosa-dosa yang telah dilakukan dengan demikian harus 

ditinggalkan karena Allah swt, intinya di dunia hanya satu yang kita 

lakukan yaitu ingat Allah swt maka inshaalAllah kita akan meninggalkan 

hal-hal maksiat di dunia, kesenangan di dunia boleh namun tidak 

melupakan Allah swt sebagai wujud rasa syukur dalam kehidupan. 

Pada pesan akidah iman kepada Allah swt seperti Allah gak 

menjanjikan apa-apa faman kana hijratuhu illAllah wa rasulih fa hijratuhu 

illAllah wa rasulli siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka 

Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu, pesan 

akidah yang di paparkan pada penjelasan tersebut ditunjukkan fokus 

kepada Allah swt sebagai ketaatan dan tidak meninggalkan sesuatu karena 

Allah swt. 
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2. Pesan Dakwah yang mengandung Syari’ah 

a. Jaminan Allah 

 

  Gambar 4.16 Status tanggal 19 maret 2017 

  Kalau kita pengen ngerasa tenang nyaman, gak khawatir, carilah 

jaminan Allah subhana wata’ala salah satu jaminan  Allah itu ada di dalam 

sholat subuh berjamaah, kata nasi, “siapa yang sholat subuh berjamaah” 

kalau laki-laki di mesjid, kalau perempuan boleh di mesjid, boleh di rumah 

tapi tepat waktu begitu selesai adzan dia sholat, maka fahuwa fi 

dzim’matillah. Dia dalam dzim’mahnya Allah dhim’mah itu artinya 

jaminan kalau hari itu dia meninggal? Dia dijamin gak akan masuk neraka, 

jadi kalau pengen hidup kita tuh terjamin udah gampang sholat subuh aja 

berjamaah. Hari itu kalau kita meningal tenang gak usah kuatir .” aduh 

saya belum siap meninggal “ udah siap kalo kita udah sholat subuh 

berjamaah, kita meninggal hari itu udah siap, tapi dosa saya banyak Allah 

jamin dibebaskan dari api neraka, kalau hari itu kita belum meninggal? 

Allah jamin hari itu akan Allah pelihara akan Allah cukupkan segala 

kebutuhan kita di dunia. 

 

Kalimat di atas menjelaskan tentang keutamaan dari sholat subuh 

berjamaah, yang mana pada keterangan tersebut siapa yang sholat subuh 

berjamaah dijamin terhindar dari api neraka, dengan demikian, hal yang 

paling simple dan mudah untuk menghindari api neraka adalah dengan 

sholat subuh berjamaah. 
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Pada pesan syariah tentang ibadah seperti siapa yang sholat subuh 

berjamaah” kalau laki-laki di mesjid, kalau perempuan boleh di mesjid, 

boleh di rumah tapi tepat waktu begitu selesai adzan dia sholat, maka 

fahuwa fi dzim’matillah. Dia dalam dzim’mahnya Allah dhim’mah itu 

artinya jaminan kalau hari itu dia meninggal dengan penjelasan sholat 

subuh berjamaah tersebut sebagai salah satu pesan yang menjadi 

kewajiban dalam sholat lima waktu tersebut. 

 

b. Mengadu Ke Siapa 

 

 

Gambar 4.17 Status tanggal 16 maret 2017 

Berkali-kali musibah tuh larinya ke Allah larinya ke Allah ada 

masalah dikit rabbi ada masalah sedikit illahi.. ada sedikit masalah ya 

Allah.. terus aja gitu makin banyak masalah makin dia lari ke Allah makin 

dia labil makin dia mendekat ke Allah makin dia ngerasa beban hidupnya 

makin berat makin dia sering sujud kemana lagi kita mau lari kalau bukan 

kepada Allah ?adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang 

lemah lebih baik daripada sambutan Allah ? adakah yang lebih sabar 
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mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar 

curhat kita?  

 

Kalimat di atas menjelaskan tidak ada yang dapat memecahkan 

masalah kecuali atas izin Allah Swt namun diiringin dengan usaha 

manusia itu sendiri dalam menyingkapi dan kedewasaan serta kesabaran, 

bahkan saat kita curhat sesering mungkinpun maka Allah Swt akan selalu 

setia untuk mendengarkan curahat seorang umatnya kepada-Nya. 

Pada pesan syariah tentang ibadah seperti banyak masalah makin 

dia lari ke Allah makin dia labil makin dia mendekat ke Allah makin dia 

ngerasa beban hidupnya makin berat makin dia sering sujud kemana lagi 

kita mau lari kalau bukan kepada Allah dengan demikian, pesan tentang 

sujud seseorang untuk meminta kepada Allah tentang curhatan masalah 

maka, perbanyaklah sholat dan selesai sholat meminta kepada Allah swt 

pertolongan serta curhatan ditengah malam yang hening akan lebih 

memperbanyak ketenangan dalam hati. 

 

c. Jangan Baper Sebelum 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Status tanggal 30 Maret 2017 
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Littas qunnu illaihaa waaja’alla bainakum maa wad dattan waa 

rahmah Allah memberikan cinta itu mawaddah dan rahmah itu setelah 

nikah bukan sebelum nikah jadi kalau ada yang bilang cinta sebelum nikah 

pasti itu bukan cinta yang dari Allah tapi kalau yang dibilangnya cinta 

setelah nikah i love u setelah nikah itu inshaAllah cintanya karena Allah, 

jadi pake baper itu setelah nikah kalau sebelum nikah nggak usah menilai 

atau mau nikah itu menilai calon itu jangan pake perasaan dulu, tapi pake 

iman karena kesholehannya, karena kebaikannya, karena ketaatannya, 

insha Allah dia yang akan menjadi bidadari kita nanti di surga atau 

menjadi pangeran kita nanti di surga. 

 

Kalimat di atas menjelaskan jangan pernah baper kepada seorang 

pasangan sebelum ijab kabul diterima oleh semua pendengar, atau jani suci 

menuju perniakahan, jika terjadi baper sebelum nikah itu bukanlah 

sesungguhnya, yang seseungguhnya ialah pernikahan lalu baper akan 

mendapatkan nilai ibadah yang suci di mata Allah swt karena segala 

sesuatu setelah menikah adalah karena ibadah kepada Allah swt. 

Pesan syariah muamalah tentang hukum perdata nikah seperti jadi 

pake baper itu setelah nikah kalau sebelum nikah nggak usah menilai atau 

mau nikah itu menilai calon itu jangan pake perasaan dulu, tapi pake iman 

karena kesholehannya, karena kebaikannya, karena ketaatannya, insha 

Allah dia yang akan menjadi bidadari kita nanti di surga atau menjadi 

pangeran kita nanti di surga. Dengan demikian, pesan syariah tentang 

hukum nikah tersebut terbentuk dari ke sahan seorang pasangan yang akan 

lebih mencitai satu sama lainnya, karena telah bebas apapun dilakukan 

karena lillahitaAllah ibadah dan menjadi keluarga yang sakinah, 

mawahdah dan warohmah. Amin. 
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d. Tinggalkan Dosa 

 

 

Gambar 4.19 Status tanggal 18 april 2017 

Tips  supaya  kita mendapatkan cinta dalam beramal shalih yang 

pertama adalah tinggalkan dosa karena kata para ulama min awallil khair 

an’tatru khasyar awal dari segala kebaikan itu tinggalkan dosa mau dapat 

apa saja tinggalkan dosa, mau dapat kebaikan apapun? Tinggalkan dosa 

jadi kalau kita misalkan mikir ahh.. saya mau bisnis nih tinggalkan dosa 

dulu Allah kasih untung  ahh saya mau nikah nih,, tinggalkan dosa dulu  

Allah kasih jodoh ah.. saya mau punya anak,, tinggalkan dosa dulu Allah 

kasih keturunan ahh saya mau punya bahagia tinggalkan dosa dulu Allah 

kasih kebahagiaan .. ahh saya mau menjadi orang lebih rajin beribadah 

tinggalkan dosa Allah kasih semangat beribadah min awallil khair an’tatru 

khasyar awal dari kebaikan itu tinggalkan dosa gimana cara meninggalkan 

dosa istigfar. 

 

Kalimat di atas menjelaskan tinggalkan dosa jika ingin meraih 

kesuksesan dan kebahagiaan yang ingin dicapai tersebut, dengan demikian, 

lebih yakin kepada Allah swt serta menjalankan perintah Allah swt sebagai 

bentuk meninggalkan dosa-dosa yang ada di dunia tersebut. 

Pada pesan syariah seperti Tips  supaya  kita mendapatkan cinta 

dalam beramal shalih yang pertama adalah tinggalkan dosa karena kata 

para ulama min awallil khair an’tatru khasyar awal dari segala kebaikan itu 

tinggalkan dosa mau dapat apa saja tinggalkan dosa, mau dapat kebaikan 

apapun, Dengan demikian, segala keinginan dari jodoh, keturunan, 
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jabatan, harta, serta lainnya yang diinginkan hal yang dapat mengabulkan 

doa tersebut adalah tinggallkan semua dosa di dunia, maka inshaAllah 

yakin Allah swt akan mewujudkannya. 

 

e. Mohon Bersabar Ini Ujian 

 

 

   Gambar 4.20 Status tanggal 11 Juli 2017  

Sabar level 3 itu adalah sabar dalam beribadah, jadi kalau level 1 

(satu) tuh sabar menghadapi musibah, level 2 (dua) sabar meninggalkan 

dosa, level 3(tiga) itu sabar dalam beribadah sholat sabar, puasa sabar, 

sedekah, tilawah, segala macam ibadah-ibadah , sabar , ini sabar yang 

paling tinggi. Tapi 3 sabar ini bukan pilihan temen-temen kalau misalnya 

kita, ahh, saya mah yang level 3 aja yang sabar ibadah tapi, kalau musibah 

ngeluh kalau dosa belum bisa ninggalin berarti belum sempurna sabarnya 

baru disebut orang yang shobirin. Kalau dia bisa sabar dengan 3-3nya  

kalau kita gak sabar dalam ketaatan, dalam berbuat baik bisa jadi kita 

kelihatan pahala berbuat baik hanya gara-gara tidak sabar. 

 

 Kalimat diatas menjelaskan tentang ketauladanan sabar, bersabar 

karena menghadapi ujian baik itu sabar dalam beribadah, menghadapi 

musibah, serta hal-hal lainnya yang diuji di semasa hidup manusia yang 

tak terlepas dari masalah dunia, dengan demikan, bersabarlah, jangan 

mengeluh, karena dengan dosa yang telah ditinggalkan baru rasa bahagia 

akan terjadi di kehidupan berikutnya, janji Allah pasti, hanya saja mukmin 

perlu ketaatan dalam perintah Allah swt. 
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 Pada pesan syariah seperti sabar meninggalkan dosa, level 3(tiga) 

itu sabar dalam beribadah sholat sabar, puasa sabar, sedekah, tilawah, 

segala macam ibadah-ibadah , sabar , ini sabar yang paling tinggi sebagai 

salah satu syariah ibadah yang berupa, shalat, puasa, zakat, haji dan 

lainnya yang mana mengandung hal wajib dalam ibadah yang dijalankan 

oleh umat manusia yang muslim pada agama islam tersebut, jika tidak 

dilaksanakan maka akan mendapatkan hukuman nantinya, maka dari itu 

banyak-banyaklah beribadah dengan serius dan taat kepada Allah swt. 

 

3. Pesan Dakwah yang mengandung Akhlak 

a. Rendahkan  Dirimu 

  Gambar 4.21 Status tanggal 24 April 2017  

Waakhfidh lahumma janaahadz-dhulli minarrahmati waqul 

rabbirhammuhumma kamaa rabbayaani syagiran dan rendahkanlah dirimu 

terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang rendahkan dirimu 

tidak boleh seorang anak walaupun dia seorang profesor, walaupun dia 

seorang pengusaha sukses , walaupun pendidikannya tinggi , walaupun 

wawasannya luas , walaupun hartanya berlimpah sama sekali kita tidak 

boleh merasa lebih dari mereka, kenapa? Ketika kita merasa lebih dari 

orang tua kita menunjukkan kebodohan kita di hadapan Allah saw Allah 

tidak menyebut kita sebagai orang yang bijaksana , orang yang berilmu, 

orang yang alim tidak disebut orang yang cerdas tidak disebut itu di dalam 

Al-Quran kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita dihadapan orangtua 

kita, bukan rendah hati bahkan rendah diri di hadapkan Allah. 
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Kalimat di atas menjelaskan rendahkan dirimu pada judul dakwah 

tersebut ialah tidak akan ada di dunia ini yang lebih hebat selain kedua 

orang tua, intinya adalah jangan pernah sombong dengan jabatan, 

pendidikan, dan harta yang dimiliki setelah sukses, karena berkat 

dukungan dan doa orangtualah kita akan maju dan tercapai impian, dengan 

demikian rendahkan diri kita kepada kedua orangua, tetap sederhana dan 

hormat kepada kedua orantua. 

Pesan Akhlak  kepada manusia yaitu seorang orangtua yaitu ayah 

dan ibu yang melahirkan kita kedunia, yang disampiakan seperti orang 

yang berilmu, orang yang alim tidak disebut orang yang cerdas tidak 

disebut itu di dalam Al-Quran kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita 

dihadapan orangtua kita, bukan rendah hati bahkan rendah diri di 

hadapkan Allah. Pesan tersebut sebagai akhlak terhadap orangtua, untuk 

lebih taat dan berbakti, dengan demikian taatilah pula kepasa sang pencita 

sebagai bentuk rasa syukur tersebut. 

 

b. Kunci Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Status tanggal 22 April 2017 
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Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak 

masalah, usaha-usaha  kita mulai merugi kalau kita punya masalah di 

kantor kita datang kepada ayah dan ibu kita, kalau kita punya masalah di 

kampus dan di sekolah kita  kenapa nilai saya anjlok kenapa saya susah 

belajar atau bahkan enggak punya semangat belajar sama sekali datanglah 

kepada ayah dan ibu kita , kalau kita punya masalah pribadi  datanglah 

kepada ayah dan ibu kita karena di sanalah Allah swt titipkan kebahagiaan 

kita di dunia dan di akhirat umur dan rizki . apapun masalahnya kita 

dateng dulu ke orangtua kita. Sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain 

yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita 

dengan orangtua kita .. udah berapa lama kita tidak datang kepada 

orangtua kita , sudah berapa lama kita tidak telepon orangtua kita? 

Termasuk masalah jodoh sekalipun  kalau kedua orangtua kita belum 

meridhoinya atau orangtua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu 

sebagai  bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orantua kita yang 

terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai. 

 

Kalimat  di atas menjelaskan kebahagiaan dunia akhirat dari restu, 

doa, dan semangat yang diberikan kepada orangtua melalui doa yang 

dibuktikan rasa kasih sayang kepada anak-anak tersebut, dengan demikian 

jangan pernah melupakan jasa kedua orangtua, tanpa orangtua kita tidak 

akan pernah berhasil, semua kebahagiaan terletak pada doa-doa orangtua, 

begitu juga surga yang mana dikatakan surga di bawah telapak kaki 

seorang ibu yang melahirkan kita. 

Pada pesan akhlak kepada orangtua, dan sekitanya seperti orangtua 

kita belum meridhoinya atau orangtua kita meminta jatah waktu, maka 

niatkan itu sebagai  bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orantua kita 

yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai pesan 

akhlak kepada orangtua tersebut ditunjukkan oleh seorang anak yang 

dalam maslaah, ingat apa kesalahan kita kepada kedua orangtua, 

perhatikan orangtua, dan sayangi serta berbaktilah selama orangtua kita 
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masih hidup, utamakan waktu untuk kedua orangtua sebagai salah satu 

bukti bakti dan mendapat ridho kebahagiaan dari mereka. 

 

c. Menggetarkan Arash Allah 

 

 

Gambar 4.23 Status tanggal 8 maret 2017 

Dan Allah tergantung prasangka hambanya kepada dia artinya 

Allah itu tergantung gimana yang kita rasakan didalam hati kita bukan 

dengan apa yang kita ucapkan dengan lisan kita  Allah gak ngeliat apa 

yang kamu kerjakan , apa yang kamu ucapkan, Allah ngeliatnya apa yang 

kamu rasakan, lisan kita meneriakkan hasbiAllah itu kenceng tapi hatinya 

labil...  kata lisannya cukup bagi saya Allah.. kata hatinya bener gitu?  

Kata lisannya cukup bagi saya Allah la hawla wala quwwata illa billah  

hatinya bilang tapi kan... jadi yang berbicara dengan Allah ke langit 

ketujuh itu bukan lisan kita  kadang lisan kita hanya berbisik tetapi langit 

ketujuh itu bergetar  oleh bisikan lisan kita , lisan kita Cuma berbisik  

illahi ilaika ufawwdu amri  Cuma ngomong gitu ya Allah  saya serahin 

semua urusan saya kepadamu mungkin temen kita disebelah juga gak 

denger tapi kalau yang berbicara itu adalah hati maka arash Allah itu akan 

bergetar. 

 

Kalimat di atas menjelaskan bahwasanya menggetarkan tempat 

bersemayangnya Allah swt itu melalui sebuah usapan doa yang tulus dan 

baik, baik sebagaimana Allah swt dengan lembut kepada umatnya serta 
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selalu memberikan kebahagiaan kepada umatnya yang selalu bersyukur 

dan bertawakal kepada Allah swt, dengan kata lain, ibadah yang baik serta 

ikhlas menjalankan karena Allah swt, dan meminta doa yang baik kepada 

Allah swt maka Allah swt akan mendengarkan dengan baik dan 

mengabulkannya di hari yang ditentukan Allah swt. 

Pada pesan akhlak terhadap Allah seperti Allah tergantung 

prasangka hambanya kepada dia artinya Allah itu tergantung gimana yang 

kita rasakan didalam hati kita bukan dengan apa yang kita ucapkan dengan 

lisan kita  Allah gak ngeliat apa yang kamu kerjakan , apa yang kamu 

ucapkan, Allah ngeliatnya apa yang kamu rasakan, lisan kita meneriakkan 

hasbiAllah itu kenceng pesan akhlak terhadap Allah swt ditunjukkan dari 

ucapan saat permintaan doa umat kepada sang pendengar sang maha agung 

yaitu Allah swt, dengan ucapan lisan yang baik Allah akan mendengarkan 

dengan setia keluhan umatnya kepada-Nya, karena Allah tau apa yang kita 

rasakan sebelum kita mengucapkannya. 

 

d. Berbaktilah Kepada Kedua Orangtua 

 

 

   Gambar 4.24 Status tanggal 19 April 2017 
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Dari rasulullah saw tentang berbakti kepada orang tua kata nabi 

siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan luaskan rizkinya hendaklah ia 

berbakti kepada kedua orang tua, dan menyambung silaturrahmi ternyata 

berbakti kepada orang tua kita itu adalah syarat untuk diberikan umur yang 

panjang arti umur yang panjang ? bisa umur bener-bener Allah tambah 

secara durasi waktu bisa berarti umur kita yang panjang kita itu artinya 

kehidupan kita untuk sangat bahagia sepanjang hidup tidak ada yang sia-

sia sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah 

usaha-usaha kita mulai merugi lalu kita mencari-cari penyebab kenapa 

usaha saya merugi ? kita evaluasi sekian banyak hal  tetapi jangan lupa 

yang pertama bukan itu evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah 

kemudian kepada orang tua. 

 

Kalimat di atas menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua 

sebagai salah satu yang dapat memperpanjang umur dan menyambung 

silaturrahmi dengan berbakti kepada orangtua, sebagai salah satu bentuk 

berbakti kepada Allah swt, maka secara sadar anak yang berbakti tersebut 

adalah anak yang bahagia baik di dunia dan di akhirat kelak. 

Pada pesan akhlak berupa akhlak terhadap Allah swt dan akhlak 

terhadap sesama makhluk khususnya pada pesan diatas ditunjukkan khusus 

kepada orang yang melahirkan kita yaitu orangtua baik ayah dan ibu 

seperti Dari rasulullah saw tentang berbakti kepada orang tua kata nabi 

siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan luaskan rizkinya hendaklah ia 

berbakti kepada kedua orang tua, dan menyambung silaturrahmi ternyata 

berbakti kepada orang tua kita itu adalah syarat untuk diberikan umur yang 

panjang arti umur yang panjang pesan akhlak berupa berbakti baik dari 

perkataan yang ramah dan lembut serta saling menghormati dan menolong 

disaat orangtua membutuhkan kita sebagai anak, hal tersebut sebagai 

akhlak yang diberikan anak kepada ayah dan ibu, dan wajib untuk berbuat 
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bakti karena jalan surga terletak dari kebaikkan kita kepada kedua 

orangtua kita sendiri. 

 

e. Jujur Aja Sama Allah 

 

 

   Gambar 4.25 Status tanggal 29 Maret 2017 

Kenapa kita mengucapkan banyak kalimat dzikir tapi tidak terjadi 

keajaiban –keajaiban dalam hidup kita ? mungkin kalimat kita itu belum 

jujur, belum sesuai dengan hati kita dan realitas kehidupan kita seandainya 

kita jujur  Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa loh dalam hidup 

kita wa awfuu bi’adhii uufi bi’ahdikum wa iyyaaya farhabuun,, kata Allah 

jujur tunaikan janjimu kepada-ku aku pasti akan tunaikan janji-ku 

kepadamu dan kepada-ku lah kalian akan lari maksudnya? Kepada Allah 

kita meminta pertolongan jadi kalau kita jujur sama Allah , Allah akan 

jujur sama kita kalau kita benar-benar mengingatkan itu dengan yakin 

Allah tidak akan mengecewakan kita sama sekali keajaiban tuh akan 

terjadi dalam hidup kita sangat mudah urusan kita . 

 

Kalimat di atas menjelaskan tentang kejujuran hambanya kepada 

Allah swt atas zhikir yang dibaca apakah sesuai dengan hati dengan 

ucapan seseorang tersebut, dengan demikian, Allah pun akan 

menyesuaikan kejujuran hambanya dengan keadaan untuk menolong 

hamba-hambanya yang meminta pertolongan kepada Allah swt. 
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Pada pesan akhlak terhadap Allah swt seperti Kepada Allah kita 

meminta pertolongan jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan jujur 

sama kita kalau kita benar-benar mengingatkan itu dengan yakin Allah 

tidak akan mengecewakan kita sama sekali keajaiban tuh akan terjadi 

dalam hidup kita sangat mudah urusan kita. Sebagaimana pesan akhlak 

kepada Allah swt tersebut ditunjukkan pada kejujuran umatnya saat berdoa 

dan berzikir kepada sang pencipta dan sang pengampun. 


