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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Buku Asing: 

Teks Asli: 

1. Data collection. The qualitative data can assume any of the forms 

discussed in Chapter 9, such as interviews, observations, documents, and 

records.   

John W. Cresswell & J. David Cresswell, Fifth Edition Research Design 

Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches, (Los Angeles: 

SAGE Publications, 2018), h. 300. 

 

2. According to Socrates, education is a learning process based upon ethics. 

Ramazan Erturgut, Serhat Soysekerci, Ethic dimension and social 

consequences of distance education applications, Procedia Social and 

Behavioral Sciences 2 (Elsevier: 2010) 1229-1232, h. 1230. 

 

3. Education based on islam has the significant contribution towards human's 

life. this has been proved through the divine revelation to holy Prophet 

Muhammad regarding the command to know Allah discover the nature's 

phenomena, as well as to recognize self develompment including the 

aspects of aqidah, knowledge and practice. 

 

Aminuddin Hassan, Asmawati Suhid, dkk. The Role of Islamic Philosophy 

of Education in Aspiring Holistic Learning, Procedia Social and 

Behavioral Sciences 5, (Elsevier: 2010) 2113-2118, h.2113. 

 

4. Islam divides human interaction into three categories, interaction with 

Allah, interaction with human beings (enviromental entity of the same 

species) and interaction with the environment (entities other than human 

beings) 

 

Mohd Nor Mamat, Siti Fatahiyah Mahamood, Ismaniza Ismail, Islamic 

Philosophy on Behaviour – Based Environmental Attitude, Procedia – 

Social and Behavioral Sciences 49 (Elsevier, 2012), h. 86. 

 
5. Islamic studies have to retain all principles of Islam and to inspire all 

human beings on the ways to live in this modern world in coexistence and 

peace. 
 
Muhammad Faisal Ashaari, Zainab Ismail, Anuar Puteh, dkk. An Assesment of 

Teaching and Learning Methodology in Islamic Studies, Procedia – Social and 

Behavioral Sciences 59 (Elsevier: 2012), h. 618. 
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Lampiran Teks Ceramah Guru Ahmad Barmawi (hasil dari rekaman peneliti) 

(membaca syair maulid) 

(doa) 

01.12 

Alhamdulillah wa syukurilah. Sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah SWT, 

shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. oleh karena 

itu marilah kita bersama mengucap daripada pengajian kita hari ini 

bismillahirrahmanirrahiim.   

01.36 

Fashal fi bayani hal qalbi waa jundihi, artinya 

Ini suatu fasal pada menyatakan hal hati serta tentaranya kata Imamul Ghazali 

Rahimahullah Ta‟ala 

َُٗسائرَاألعضاءَ َ٘اىيدَٗاىرَجوََٗاىعيْا َُجْدَيشإدَباىبشرَٕٗ َٔجْدا َٓٗى َِىلَجْ٘د َِّبي ئذاعرفجَاىقيبَفْح

 ٗجْدَيشإدَباىبصيرةََٕٗ٘اىصفاثَعيٍَٚاَسيأحَٚذمرٕا

Artinya apabila engkau ketahui hakikat hati bahwasanya adalah tersebut dahulu 

itu bahwa dimisalkan oleh ulama ahli sufi akan hati itu seperti raja dan 

anggotanya yang lain daripada hati itu seperti tentaranya, tentara hati tadi dan 

anggotanya. maka sekarang lagi akan kami binakan tentaranya itu dan adalah bagi 

hati itu dua tentara (pertama) tentara yang dapat dilihat dengan mata kepala dan 

telinga dan perut dan faraj dan barang sebagainya, seperti yang lagi akan datang 

karena segala maksiat yang zohir dan taat yang zohir itu jadi keduanya itu 

daripada segala anggota yang zahir ini. 

04.10 

Jadi tentara hati tadi anak buahnya. Tentara dan anak buahnya, anak buah hati di 

awak kita ni iya anggota yang tujuh ini, mata, telinga, muntung, tangan, parut, 

kemaluan, kaki. Anggota 7 itu adalah anak buah hati, atau tentara hati. 

04.54 

Seperti kata Imamul Ghazali Rahimahullah Ta‟ala di dalam Bidayatul Hidayah 

(kitab) 

ٗاعيٌَأّلَئَّاَحعصََّٚللّاَعزََٗجوَبج٘ارحلََّٕٗ٘ٙعَتٍَََِّللّاَحعاىَٚعييلَٗأٍاّتَىديلَفاسخعاّخلَبٖاَعيَٚ

ٍعصيتَغايتَاىنفراَُٗخياّخلَفَٚأٍاّتَأٗدعنٖاََّللّاَغايتَاىطغياَُفأعضاؤكَرعاياكَفاّظرَميفَحرعإاَ

  َٗمينٌٍَسإهَعَِرعيخَٔفنينٌَراع

06.09 

Artinya dan ketahui olehmu, jar Imam Ghazali bahwasanya engkau hanyasanya 

berbuat maksiat akan Allah Ta‟ala Azza wa Jalla, segala anggotamu dan anggota 

itu nikmat daripada Allah Ta‟ala atasmu,  

06.35 

Jar Imam Ghazali nih, engkau berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan anggota 

itu pemberian Allah. dan lagi anggotamu itu  pataruhan (pertaruhan) Allah 

Ta‟ala padamu, maka jika engkau berbuat maksiat dengan suatu daripada 



88 
 

 
 

anggotamu itu maka seolah-olah engkau minta tolong dengan Allah Ta‟ala atas 

berbuat maksiat maka yang demikian itu sangka-sangka kufur bagi nikmat Allah 

Taala, yakni mensia-siakan yang dijadikan Allah Ta‟ala itu, Allah Taala dengan 

dia karena segala anggotamu itu dijadikan akan dia karena berbuat ibadah kepada 

Allah subhanallahu ta‟ala. Maka tatkala engkau berbuat maksiat dengan dia maka 

yang demikian itu menyalahi akan yang diberikan Allah Taala. 

07.38  

Allah Taala meulahakan diri kita ini tujuannya untuk kita paham kepada Allah. 

Tujuannya untuk mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah. Maulahakan 

kita mata, telinga, maulahakan mulut, maulahakan parut, maulahakan kemaluan, 

sebukuan awak kita ini diulah oleh Allah tujuannya untuk kita taat atau beibadah 

kepada Allah. Lalu ternyata babaya sudah hidup di dunia, ternyata maksiat. Maka, 

gawian yang maksiat itu menyalahi perjanjian daripada perjanjian kita kepada 

Allah. Wajar kalo orang maksiat itu sakit, kenapa? Karena Allah meulahakan 

hagan ibadah.  

08.58 

Kita misalnya, memberi orang nasi tujuannya untuk dimakan, ternyata nasi yang 

kita bariakan kala orang itu dibuangnya. Sarik kala kita. wajar aja kita bamamai, 

wajar aja kita sarik, nah. Allah Taala meulahakan kita anggota ini tujuannya untuk 

baibadah. Maka jangan sampai dibawa kepada maksiat. Kalau maksiat pasti kufur 

pada nikmat Allah. Karena Allah meulah untuk berbuat taat. Kalau kita mambawa 

awak dengan baibadah itu namanya syukur dengan nikmat. Kalau kita maksiat itu 

namanya kufur pada nikmat.  

Kalaunya dibuat baibadah. Mata digunakan untuk baibadah, apa-apa ibadah mata 

tu? Melihat quran, melihat tulisan quran, melihat tulisan sholawat, melihat tulisan 

kitab, melihat tulisan-tulisan yang apabila dibaca jadi ibadah, melihat jalan yang 

apabila dituju itu jadi ibadah, kaya jalan ke pengajian. Maka pandangan dari mata 

ini menjadi ibadah. dibawa membaca yasin. Tangan pulang bila digunakan untuk 

yang baik-baik yang menjadi ibadah. Maka tangan menjadi ibadah. Kaya ke 

pengajian tujuannya untuk baibadah, maka batis yang bagarak menuju tempat 

pengajian ini, syukur tu dijadiakan Allah batis supaya kawa baibadah. Basyukur 

berarti wan Allah, diberi Allah nikmat mata hagan malihat yang jadi ibadah. 

Basyukur dibari Allah nikmat tangan hagan baibadah haja samuaan, batis kaitu 

jua pulang. Bersyukur dibari ngarannya Allah parut dengan makan yang 

halal-halal. Nang haram kada syukur, kufur nikmat. Kalau bisa meisi perut dengan 

yang haram maka termasuk kufur dengan  nikmat Allah. Nikmat jadi kufur 

nikmat mun kada dibawa baibadah.  

12.28 skip – 12.34 

Malaran pahala malihat. Bapahala kalu malihat.  

12.44 
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Inya kalu ibadat tu bagus pamalar. Bagus baibadat tu bila pamalar. Kalo harta, 

kalo duit jangan pamalar, harta jangan. Kalo ibadat, sekecil apapun jaka kawa 

gawi tarus, apalagi yang ganal-ganal pahalanya, sekecil apapun ibadat gawi tarus. 

Sebaliknya kalo dosa, sekecil apapun kalo dosa, jangan. Misalnya dosa halus haja 

jar dibawa baudhu hilang aja. Tatap jangan. Dosa sehalus itu bila rajinan tu 

baganal. Atau maringanakan jadi ganal. semestinya manyasal jua.  

13.38 

Napa jar ikam jadi malihat orang kada bakarudung tadi? Napa? Bungul banar aku 

ni, han kaitu, kada kawa manahani lagi nafsuku bila malihat yang anu-anu tu. 

Aturannya kaitu, jangan wai itu nyaman haja kaina dibawa baudhu gin hilang am. 

Itu jadi ganal dosa, karena meremehakan. Itu orang lain yang kawa maanu akan 

kaitu.  

14.10 

Misalnya ada orang tagawi dosa halus, sakit hatinya manangis-nangis datang 

lawan kita. Kayapa jarnya aku tagawi dosa halus tadi nah, aku tagawi dosa tadi 

nah yang kaitu-kaitu. Jar kita bawa baudhu Insyaa Allah hilang aja. Karena wudhu 

sudah tamasuk taubat. Itu orang lain, mun kita manilai dosa itu halus lalu kada 

aasaan manggawi, asa kada tasalah manggawi, maka dosa itu baganal.  

14.40 

Jangan diringanakan kalo dosa, tatap. Kaitu jua ibadat, jangan samantangan sunat 

jadi kulir. Nang sunat kah, kecuali darurat hanyar kada tagawi. Aur banar, uyuh 

banar, hanyar kada tagawi nang sunat. Jangan nang kada apa-apa haja tuh. Napa 

jar orang kada basunat ah. Inya kada papa jua kada manggawi, kada wajib jua 

hukumnya, jangan. Jangan sampai ibadat itu diringanakan, apalagi sampai 

mahawai. Maringankan, maremehkan, mahinakan, itu jadi hukumnya murtad. 

Ibadah yang sunat apabila diremehkan menjadi murtad.  

15.43  

Sikap ulama taufiq ketika bahari guru mambacakan, napa kada basumbahyang 

sunat tadi, doakan lah mudahan rajinan. Kaitu aja, kaya manggawi dosa tadi, 

tagawi dosa yang kada ganal dosanya, manyasal. Kada tagawi ibadat yang kada 

wajib, manyasal jua. Itu yang hebat. Kada nang asa biasa tu nah. Manggawi dosa 

yang halus walau baganal dosanya asa biasa, manggawi ibadah kada tagawi 

ibadah, asa biasa walau sunat. Itu tamasuk balum bagus banar.  

 

Ibadat sekecil apapun, kecuali darurat kada kawa sama sekali hanyar ditinggal, itu 

mau kada mau. Asa supan kada tagawi lawan Allah taala, yang sunat nih. Asa 

supan lawan hati kada tagawi. Inya kaitu, jangan marasa kada papa.  

 

Sembahyang zuhur, ashar. Ada kalu qabliyah badiyah. Jaka zuhur qabliyah 

badiyahnya ada kala. Jaka ashar sunat asharnya ada kala. Maghrib ada pulang 
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badiyahnya. Isya ada qabliyah badiyahnya jua. Sunat fajar sebelum subuh ada jua. 

Mustinya rasa kerugian kada tagawi itu. Itu kaitu orang yang cinta lawan Allah 

lawan Nabi.  

Orang yang cinta lawan Allah wan Nabi tu sangat disiplin dalam ibadahnya. 

Wajib maupun sunat. Sangat disiplin meninggalkan dosa, walaupun dosa halus. 

Kanapa? Karena ada rasa kekhawatiran kalo Allah kada katuju lagi lawan 

saurang. Orang sayang yang cinta banar tu ada tarus kekhawatiran kalo pina kada 

tapi sayang lagi yang dicintai. Ada kekhawatiran kaitu lalu baampih banar.  

Inya kaya orang badua laki bini. Pabila bini sayang banar lawan laki. Salah sadikit 

pina pucat sudah. Jar nang laki, tapasakan bajuku lah. Tulak nang laki, sakalinya 

babaya datang laki kada batapas. Jar nang laki maka tadi kusuh manapas, napa 

ikam kada manapas. Astaghfirullahal adzim, minta maaf banar ulun lah. Ulun 

kada sengaja tadi, imbah pian suruh tadi ulun barabah. Damhati ulun pina maram 

ari kakaina dulu. Sakalinya taguring, minta maaf banar ulun lah. Kenapa bini tadi 

takutan banar? Karena cinta banar. Kenapa cinta banar, lalu takutan banar kalo 

sarik? Inya gampang haja handak babini beasa.  

Allah Ta‟ala kawa haja mancintai yang lain. Allah Ta‟ala kawa aja mencintai 

yang lain. Kita ni diberi Allah ta‟ala nikmat, sehat, macam-macam sudah. Diulah 

Tuhan kada nyaman lagi tuh kawa haja kalo. Mestinya ada kekhawatiran kaitu. 

Orang yang khawatir kalo di azab, kalo diangkat, dan tarik Allah nikmatnya 

dijadiakan azab. Disiplinkan dalam ibadahnya, itu yang bujur khawatir.  

Misalnya kadada disiplin jua, itu wani ngarannya lawan Tuhan. Makanya takut 

lawan Allah Ta‟ala itu diukur dalam urusan ketaatan. Semakin kuat taatnya 

kepada Allah, semakin hebat nilai takwa, takutnya kepada Allah. Ada yang hati 

takut lawan Tuhan tu misalnya, aku kada wani lawan Allah Ta‟ala ni. Manangis 

bahanu, kada wani takutan macam-macam. Tapi taatnya kada disiplin. Ini orang 

disiplin sudah takwanya lawan Allah Ta‟ala. Yang sunnatnya dasar digawi banar. 

Yang dosanya walau halus kayapa ja kada mau manggawi. Tagawi sadikit haja 

yatu manangis banar. Yaitu bataubat banar. Itu gin yang sudah  diberikan kaitu 

gin masih manangis haja lagi. Kalo diubah Allah nikmatnya jadi bala. Kaitu orang 

batakwa.  

Maka yang kaitu kalo cara mahimat nikmat itu. Orang yang indah lapas nikmat. 

Orang yang indah tapisah nikmat. Maka jagalah nikmat itu dengan ketaatan 

kepada Allah. Taat itu bersyukur.  

20.55 

Kita ni nyamannya hidup. Negara kada perang. Negara kita aman. Penyakit 

Alhamdulillah hilangan, bausaha Alhamdulillah jalan haja. Kemudian sehatan 

haja. Rajaki lancar haja. Allah ta‟ala mampu haja.  
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Jakanya negara kita ni diulahkan Tuhan negara perang. Didatangkan Tuhan bala 

nang macam-macam itu. Kawa haja. Karena itu, kalau kita sudah merasa nikmat 

nyaman bahagia, ikatlah kenyamanan itu dengan taat.  

Jaka rumah kita tuh, bersyukur nang bini baisi laki yang bagus, mausahakan, nang 

laki pulang basyukur pulang dapat bini yang kaini, syukurnya. Laki bini ni 

basyukur baisi anak. Ikat nikmat itu dengan ketaatan sebarataan. Jangan kaina 

imbah kawin kada mangaji lagi. Imbah kawin kada belajar lagi. Imbah kawin kada 

tertib lagi baibadah. Maka bini ini nikmat jua, iya nang mauk, kacau baya babini, 

ngalih dicari, mintuha sarik-sarik. Inya kada bisa menyukuri nikmat.  

Orang makin banyak mensyukuri nikmat, semakin disyukuri semakin banyak. 

Syukuri segala nikmat. Kadanya sengsara. Nikmat disyukuri ditambah oleh Allah. 

Itu membuktiakan bersyukur kepada Allah, kedisiplinan di dalam taat 

membuktikan takut kepada Allah. 

Menit 23;27 

Inilah makna kufur disini yaitu dinamakan kufur nikmat dan bukan makna kufur 

disini agama, jadi kada kafir agama, orang nang kada basyukur kada kafir agama, 

tapi kufur nikmat. Lain pada manyambati Allah Ta‟ala, lain jaka misalnya 

berpuasa lain pada Allah, menyembah selain Allah, itu kufur agama.  

Selama orang itu kada dari keyakinan bisi Tuhan kecuali Allah, kadada nang 

disembahnya kecuali Allah. Dosa kayapa haja digawinya itu masuknya dalam 

martabat kufur. Kufur itu ke naraka jua. Cuma kada baumuran di narakanya. 

Orang-orang yang kufur nikmat tu jangan dihawai jua. Masuk naraka jua, Cuma 

kada balawasan di narakanya.   

Kalo kufur dalam agama itu kada bahabisan lagi di naraka, itu bedanya. Orang 

kufur nikmat itu masuk naraka tapi ada wayahnya kaina di angkat, kalo kufur 

agama, itu kadada batasannya di naraka. Baumuran di naraka kada bahabisan.    

24.56 

(dan lagi) segala anggotamu itu petaruhan daripada Allah Ta‟ala, petaruhan tu 

milik Allah kepadamu jika engkau berbuat maksiat dengan dia niscaya engkau 

khianat dan khianatmu itu pada petaruhan yang menaruh akan dia oleh Allah 

Ta‟ala padamu itu yaitu sehingga-hingga maksiat dan sebesar-besar zalim maka 

segala anggotamu itu seperti rakyatmu dan seperti tentara maka tilik olehmu 

betapa engkau memeliharakan akan dia maka sekalian kamu itupun peliharaan 

dan tiap-tiap kamu itu ditanyai pada hari kiamat daripada  sesuatu yang kamu 

peliharakan itu maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf memeliharakan 

segala anggotanya itu daripada berbuat maksiat. 

26.00 

Jadi setiap anggota yang diberi Allah Ta‟ala, setiap anggota yang diulah Allah 

untuk kita menjadi tanggung jawab kita di sisi Allah, jangan dianggap gratis. 

Ditanyai kemana menggunakan, bila salah.  
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26.30 

Dan kedua, tentara yang dapat dilihat dengan mata hati yaitu segala anggota yang 

di dalam batin, yang dalam hati, kada kawa kita malihat lawan mata, perasaan aja, 

mata hati ti ia perasaan. karena segala maksiat yang batin dan taat yang batin itu 

jadi daripada segala sifat yang dalam hati itu atas yang lagi akan datang sebutan, 

ibadah tu ada zahir ada batin, kaitu jua maksiat, ada yang zahir ada yang batin. 

Yang tahu kita saurang aja, artinya mun makhluk. Mun Allah nyata tahu, malaikat 

tahu, lain pada itu, kita aja yang merasakan, yang maksiat atau baibadah, batin 

kita.  

27.45 

Maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf menyucikan akan hati itu daripada 

segala maksiat yang batin, jangan dibiarkan hati maksiat. Dan membanyakkan 

akan dia dengan taat yang batin itu obat penyakit, bila hati tu kada baik banyaki 

ibadah zahir. Dan banyakkan ia dengan taat yang batin, maksiat batin dijauhi, taat 

batin digawi.  

Segala sifat kepujian yang dalam hati seperti ikhlas, baibadah tu ikhlas, kadada 

untingan dunia, arti ikhlas tu kadada untingan dunia, kadada untingan selain 

Allah, mun baibadah karena duit kada ikhlas, mun baibadah supaya indah kalah 

lawan orang lain kada ikhlas, kan kada tujuan karena Allah ibadahnya,  

(menit 28.53)   

Dan zuhud, zuhud tu kada cinta lawan dunia. dan tawadhu, kada merasa hebat dari 

orang lain, dan sabar, ibadah batinnya sabar, dan halim atau bahasa lainnya hilim, 

kada pangarasan, lemah lembut, seperti lagi akan datang supaya jadi baik segala 

anggota yang zahir itu seperti sabda Nabi Muhammad SAW.   

30.00 

 ئَُفَٚجسدَابَِادًٍَضغتَئذاَصيحجَصيحَىٖاَسائرَاىجسدَأالََٕٗ٘اىقيب

32. 33 

Artinya bahwasanya di dalam jasad, di dalam diri ibnu adam atau anak adam, kita 

ni barataan manusia ni anak adam ngarannya, karena awal manusia diciptakan 

Allah tu nabi Adam, makanya Nabi Adam bangaran Abul Basyar, karena sidin 

awal diciptakan manusia, kita ni semuaan keturunan nabi Adam, kadada yang 

lapas daripada keturunan nabi Adam, makanya jar guru bila tagawi maksiat, 

tasalah kita tamasuk  lawan nabi Adam, karena nabi Adam asal diciptakan jasad, 

beanak-anak sampai pada kita. manusia pertama nabi Adam, lalu keturunan nabi 

Adam, makanya kita tu anak keturunan Nabi Adam. Hakikatnya jadi anak cucu 

Nabi Adam. Kayapa nusianya tu, Islam kah, kafir kah, tetap keturunan Nabi 

Adam.   

34. 00 

Makanya Nabi Adam kaitu kalo di langit tu jar, langit ke berapa nabi Adam tu, 

pertama ah. Cangang ke kanan senyum sidin tekurihing, cangang ke kiri menangis 
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sidin. Kenapa? yang di kanan ni anak cucu jadi Nabi, Rasul, jadi Wali. Yang 

cangang di kiri, temimpi anak cucu yang kafir, yang maksiat, lalu manangis. 

Pabila orang katuju maksiat ngarannya katuju manangis akan nabi Adam.  

34.43 

Setiap di dalam daging manusia itu ada segumpal daging apabila baik ia niscaya 

baik baginya segala jasad itu, sebukuan awaknya jadi baik pabila hatinya baik. 

Pabila daging tadi baik.  

dan yaitu hati maka jikalau tiada  kita sucikan hati itu daripada segala maksiat 

yang batin dan ketahui olehmu dan tiada kita baikkan akan dia itu dengan berbuat 

segala taat yang batin, hati tadi. niscaya mengikuti segala anggota itu akan 

syahwat hawa nafsu yang amarah buruk seperti sangat kasih akan dunia.  

35.39 

Jadi rusaknya hati itu lawani dengan ibadah batin. Lalawanakan mahancur 

maksiat batin adalah dengan ibadah batin, taat. Pabila batinnya hati tadi baibadah 

maka hancurlah kejahatan-kejahatan hati itu. Maka pabila hatinya hilang yang 

kada baiknya, timbul yang jadi ibadat haja, maka bagus kalakuan. Karena jar 

apabila seseorang itu diberi  Allah Ta‟ala ibadat yang bagus dan banyak daripada 

orang kepada Allah, maka zahirnya orang itu selalu sibuk daripada ibadah.  

Pabila kita rajin mentafakkurkan nikmat Allah itu hasilnya baibadah kepada 

Allah, rajinan. Orang yang sibuk dengan ibadah, zahir ni, karena hatinya baik, bila 

sibuk dengan yang lain pada urusan ibadah takalahakan, itu hatinya kada baik. Itu 

gambarannya. Jadi, zahir ini gambaran daripada batin. Makanya ada kalu Allah 

tidak memandang kepada rupa dan kelakuan seseorang, namun Allah memandang 

kepada hati seseorang. Ini  nyata sudah, bila hatinya baik, baik tu sabukuan. 

Pabila hatinya kada baik, kada baik sabukuan. Jangan kaina hadis itu dijadikan 

nang salah pamahaman, inya kada perlu jar awak nang ini, zahirnya ni, yang 

penting hati jua bagus.  

37.59- 

Jangan diulah alasan itu, bila hatinya kada baik, kada baik jua kalakuan,  

38.15 

ada orang sibuk dengaan ibadat, maka napa haja nang di dalam dunia ni diberi 

Allah Ta‟ala, apa haja, kenikmatan dunia yang lain hagan ibadat, samuaan itu …  

38.45  

Sugih banar misalnya, Jaka dipakai hagan ibadat, kada usah sesudah mati, mati 

haja kada bamanfaat lagi kesugihan, kaya orang sudah dalam kubur adalah bawa 

pakaian macam-macam, pangkat, adalah imbah mati tapakai sagala bintang 

macam-macam, kadada. Kecuali kaina hasil daripada pangkat itu dibawa 

baibadah, mauntung akan. Bujur nikmat itu bagiakan bujur. Orang sugih yang 

tepakai duitnya hagan ibadat, bujur ngarannya, nikmatnya itu menguntungkan 

sampai akhirat.  
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39.31 

Ujar Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memperhatikan 

kehidupannya sesudah matinya, bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa 

menjaganya jangan sampai maksiat dirinya, dan memperhatikan kenyamanan 

sesudah matinya, yaitu di akhirat.  

Handak tahu orang nang pintar kayapa, orang yang pintar tu kada yang basulah, 

ba tital macam-macam, belum tentu lagi. orang yang pintar jar Nabi orang yang 

kawa menahan hawa nafsu daripada gawian nang kada baik, bisa menyiapkan 

kehidupannya, bisa mempersiapkan, memperhatikan keselamatannya sesudah 

mati. Handak baibadat haja hidup, handak kebaikan haja, tapi itu hatinya bagus 

dulu, hatinya dulu.  

41.04 

Kalo orang beibadah dengan ikhlas dan selalu sibuk dengan muraqabah kepada 

Allah, maka Allah akan menghasilkan dengan mensibukan orang itu dengan 

ibadah, itu hasil daripada muraqabah dengan Allah dan ikhlas beribadah. Itu tanda 

orang ikhlas. Hasil dari ikhlas tu yang nampak, walau sedikit haja ibadahnya tapi 

ikhlas, be rajin tu ibadahnya.  

Jadi handak memperbaiki kehidupan kita yang zahir adalah perbaiki hati dulu, 

sebaik-baik hati adalah hati yang selalu memandang Allah, mengingat Allah, 

muraqabah, musyahadah. Bila hati rasa melihat Allah atau rasa dilihat Allah tarus  

lalu kada mau maksiat, lalu kada mau meninggalkan ibadat, karena malu dengan 

Allah, karena rasa dilihat Allah tarus, karena rasa melihat Allah tarus, itu 

ngarannya Muraqabah atau musyahadah.  

Jadi banyaki tafakur, handak mambaiki kelakuan tu banyaki tafakur. Tafakur 

dengan nikmat Allah dan kebesaran kekuasaan Allah. Melihat yang hebat-hebat 

libatkan Allah. Luar biasa, makanya subhanallah, muntungnya tuh, 

Alhamdulillah,  masyaa Allah. Dapat nikmat Alhamdulillah, melihat yang 

aneh-aneh subhanallah, atau masyaa Allah. Supaya perasaan itu tembus lawan 

Allah. 

Jadi yang menyebabkan bagusnya kelakuan adalah bagusnya hati. Sibuknya orang 

dengan musyahadah, dengan muraqabah, penuhnya hati orang itu dengan 

muraqabah, ikhlas ibadahnya, maka orang itu sibuk dengan segala macam ibadah 

yang diperintahkan Allah. Ingatakan ai, nikmatnya baju, Alhamdulillah, aku 

diberi Allah ta‟ala nikmat kawa bajalan, diingat akan yang ada di awak kita, yang 

sudah ada atau yang hanyar datang, hasil dari rajinan maingatakan itu akan 

dijadikan Allah dibari dalam kelakuan, rajinan baibadat, kada katuju lagi 

membuat dosa, itu sebab batin yang bagus hatinya.  

Rajin baniat yang bagus, niat yang bagus-bagus tu rajinan, kita ni kada katuju 

yang banyak keuntungan, lalu kita nang baniat bagus tu kada rajinan, baginya 

mandangar yang baik, Ya Allah ulun handak jaka pian bari yang kaitu na, jadi 
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nilai kalo ibadah. Melihat nusia banyak, ya Allah jaka ulun pian bari rajaki yang 

banyak, ulun handak memberi makani barataan, karena ganal pahala, karena pian 

ketuju, diberi Tuhan nikmat tadi. Berapa tahun menikmati kada tegeretek handak 

membantu, maka rugi. 

45.54 

Di zaman Bani Israil, ada seorang yang bulang bulik gawiannya setiap hari 

melewati tumpukan pasir, lalu suatu ketika ia berniat, Ya Allah seandainya pasir 

ini dipulun jadi makanan niscaya ulun bariakan kepada orang lain. Lalu Allah 

berfirman pada Nabi-Nya waktu itu, wahai Nabi-KU sampaikan pada umatmu 

yang berniat aku beri nilai sedekahnya sejumlah memberi makanan jumlah pasir 

yang itu. Lalu jadi kebaikan niat yang baik tadi.  

Cuman, Allah Ta‟ala kada kawa ditipu, mun yang mampu beniat jua. Ini yang ada 

uzurnya, niat yang kadada uzurnya itu kada jadi hasil. Niat yang karena uzur itu 

jadi hasil.  

47.18 

Ingat, jaka orang mambaca manaqib tuh, mana sorang kada baduit sudah, 

mambari makani orang, baniat kada, kada jadi apa-apa ai.  

Makanya jar Nabi, ada empat golongan manusia, pertama diberi ilmu dengan 

harta, maka dengan hartanya tadi semuaan hagan yang baik haja, kalau manusia 

beibadah lawan Allah mana lawan awaknya dan hartanya, itu kada kawa 

dikalahkan, nomor satu sudah.  

Bila beibadah dengan badan dan harta nomor satu sudah. Kada kawa dikalahkan. 

Mana malajari, menggawi ibadatnya, membiayai, itu nomor satu. Paling hebat 

sudah itu. Ada ujar Nabi satu golongan orang yang diberi Allah ta‟ala ilmu, diberi 

harta, lalu bagus gawiannya, bagus cara menggunakan hartanya untuk ibadat.  

Ada satu golongan yang diberi ilmu haja tapi kada diberi harta, inya baniat haja. 

Umay jarnya untungnya, jaka aku tuh diberi Allah ta‟ala yang kaitu razaki, aku 

handak jua am yang kaitu, lebih daripada itu, maka diberi jua pahala itu. Bagus 

melihat kisah yang baik, beniat.  

Kemudian ujar Nabi ada satu golongan yang orang itu diberi harta tapi kada diberi 

ilmu, lalu menggunakan hartanya yang haram-haram haja, yang kada baik-baik 

haja, nang sia-sia haja. Maka inya jadi orang hina, tapi inya senang hati dunianya 

tapi di akhirat di siksa karena salah menggunakan.   

Ada satu golongan jar Nabi pulang, orang itu diberi harta kada, diberi ilmu kada, 

lalu inya beniat, umalah jarnya nyaman jua orang sugih nyaman sakahandak 

apa-apakah (maksiat), jaka aku baduit handak jua kaitu. Ini keduanya sakit, sakit 

dunia kada baisian apa-apa, sakit akhirat karena niat yang jahat tadi termasuk jadi 

orang jahat.  

50.14  
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Jadi niatnya tuh bepengaruh banar, niat yang baik bepengaruh, niat yang jahat 

bepengaruh.  

Orang misalnya handak kawin, tapi baniat inya kada bajujuran. Matinya dapat 

hukum zina. Orang kawin kada bajujuran kada sah. Karena inya baniat nikah kada 

sah, lalu hatinya hina, lalu orang itu mati dapat hukuman.  

Jangan merasa senang kawin kada bajujuran. Dan jangan dicita-cita. Orang 

handak kawin tapi bacita-cita indah bajujuran, lalu mati kada sempat manggawi, 

orang itu kena dosa zina sesudah mati, karena becita-cita handak kawin nang kada 

sah. Bila kada sah itu bersetubuhnya, ibadah kah zina? Zina. Makanya dapat dosa 

zina. 

Jadi, berpengaruh niat nang jahat, sebaliknya bepengaruh niat nang baik. Niat ini 

tapakai banar, cuman bisa diganggu iblis, lalu kada peduli, padahal niat aja tuh 

kada lapah. Kaitu kada hakun manggawi, padahal keuntungannya ganal jua. 

Lantaran kita masih akrab lawan syaitan sehingga yang nyata baharaga  kada 

pinandu.  

52.23 

Jadi baniat tamasuk ibadah hati, sangka baik lawan Allah, lawan makhluk Allah, 

ibadah hati. Pabila hatinya bagus, awaknya anggotanya bagus, sangka baik lawan 

Allah, sangka baik lawan makhluk Allah, ibadah hati, jangan merasa harat, jangan 

merasa hebat walau kelebihan banyak, tetap saurang yang paling hina paling 

banyak kesalahan, diresapkan dalam hati, ibadah batin jua. Merasa hina daripada 

makhluk dan Allah ta‟ala. Bujurakan diingatkan dalam hati, ibadah batin jua. 

Banyak niat-niat yang baik, ibadah batin jua, tafakur, mengingat kehebatan Allah, 

dengan sebab melihat mendengar alam ini, ciptaan Allah, lalu melibatkan Allah, 

atau setiap yang dirasa dan didapat itu ingat daripada nikmat Allah, tafakur 

nikmat ibadah batin jua. Han banyak pilihannya, apalagi dipakai semuaan. isii hati 

dengan ibadah tadi niscaya Allah akan menjadikan ibadah kita  kada kawa di 

sasah lagi? 

53.50  

54.06. 

Jaka malam tu lah, jaka malam tuh, biar sadikit guring, jam 2 kah, jam 1 kah, 

guringnya, maka jam 3 bangun sudah, kada nyaman lagi guring, handak baibadat 

haja pulang, han Tuhan sudah memberi nikmat. Ada ini mulai sanja guring, maka 

tatap ha melandau, Tuhan kada memberi lagi yang bagus. Maghrib guring dah, 

maka jam 9 pagi bangun, kayapa handak parajakian.  

Malaikat itu ditugaskan Allah membagi razaki imbah subuh. Mun saurang 

basubuh tuh guring. Subuhnya guring am kada tau arti orang basubuh. Makanya 

coba liati amalan pintu razaki andaknya di subuh. Karena saat-saat Allah Ta‟ala 

membagi rezeki adalah waktu subuh, sebelum subuh, waktu subuh, sampai isyraq. 

Jadi mun handak bulik tahani dulu sampai isyraq. Kayapa handak panduitan, 
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jatahnya kada dapat biar bahimat mancari, jaka kaya hape kada bakartu kayapa 

menelpon biar larang. Jatahnya dulu diambil, bila ada jatahnya gampang aja.  

Orang tuh jadi pegawai negeri, ada sk nya biar saminggu sakali turun, tetap 

bagajih. Korupsi pang ngarannya, Cuma artinya bagajih aja. Mun kada sing sk an 

am, gawian perhari dibayar, makin kada turun makin kada baduit. Jatahnya dicari 

dulu dari Allah Ta‟ala, Allah Ta‟ala bebagai rezeki menyuruh malaikat membagi, 

siapa yang beibadat, siapa yang meminta, siapa yang bejaga waktu itu diberi, 

makanya minta banar rezeki bila subuh, sebelum subuh, waktu subuh, dan 

sesudah subuh sampai isyraq, itu waktu-waktu Allah Ta‟ala menyuruh malaikat 

bebagi rezki. 

56.38 

Bingung haja bacari duit, tiap keperluan kada mau tulus, kada mau Kabul, 

kenapa? Jatahnya kada tapi ada, napa guring tarus. Kada kawa sama sekali.  

Ada orang sebelum subuh bangun dulu, meminta dulu, baca Ya Fattah, Ya razzaq, 

dibaca. Sebelum subuh ya Razzaq seseratus kali, ya wahhab seseratus kali, Ya 

basith seseratus kali. Itu kalo bacaan. Sebelum subuh tuh, sebelum sembahyang 

sunat subuh. Ya Fattah seratus kali supaya tebuka yang baik-baiknya, tapi niatkan 

zikirnya jangan maunting itu. Membaca itu karena bezikir lawan Allah, Allah 

menyuruh bezikir. Niat membaca asmaul husna itu niatnya bezikir. Aku membaca 

ini karena diperintahkan Allah untuk bezikir. Setiap nama Tuhan yang dibaca itu 

ada imbasnya kita, nang apa kita baca tadi.  

Tuhan bersifat ar razaq, bersifat maha Pemberi, kita baca disitu parajakian. Sorang 

sebelum subuh dibaca La Ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzhalimin 200 

kali dahulu, ada ini nisfu syaban dibaca, 1 tahun sakali, kayapa handak 

pangabulan. Orang nang mambaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu 

minazzalimin saharinya 200 itu sulit hajatnya kada Kabul, bilang hampir Kabul 

tarus. Dibaca waktu subuh jua. Kemudian ya Fattah, Tangan na ka dada, ambil 

100. Tangan kanan andak ke dada, supaya tebuka yang bagus-bagus. Kemudian 

ya ghani ya mughni 100-100. Yaa wahhab ya razzaq 100-100. Ya jawwad 100. 

Habis sifat Tuhan, nama-nama Tuhan yang urusan rezeki baca tarus.  

Kayapa handak kada parajakian. Razaki mahadang sudah, inya banyak dapat jatah 

dari Allah Ta‟ala. Inya urusan lawan Tuhan dulu yang penting, ikhtiar nomor dua. 

Ikhtiar tu mun diberi Tuhan am mun behasil. Mun diberi Tuhan hanyar behasil. 

Mun Tuhan kada memberi kada behasil. Handak behasil, bezikir. Zikirakan 

nama-nama Allah yang ada unsur rezeki tadi. Kaina pulang imbah subuhnya baca 

pulang la haula wala quwwata illa billah, seratus pulang.  

59.46- 

Karena jar Nabi pang, man qaraa, lam faqiran abadan. Tidak akan dihina 

seumuran, faqir? (Teks tidak lengkap karena suara bising) 

01.00.00 
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Ujar guru bahari pabila orang itu mambaca ya zal jalali wal ikram seratus kali 

diberi Allah ta‟ala karamat dan wibawa. Hormat orang semuaan, kayapa ja 

nusianya hormat. Biar pakaian babarang aja, biar seadanya sederhana aja, tapi 

hormat. Inya bewibawa. Nama Tuhan dibaca tarus, Ya Zal Jalali Wal Ikram, zat 

yang mempunyai kemuliaan, Zat yang mempunyai keistimewaan, kehebatan. 

Semuaan kalangan hormat, yang tuha hormat, kakanakan sayang, tajalli sifat 

Tuhan, bakaramat pulang. Itu amalannya.  

01.02.51  

Ada ikhtiarnya, ada syariatnya, jalankan yang kaitu, syariat jua kala ikhtiar jua 

kala. Basubuh kada malandauan lagi. Kapatuhan tu kada mau malandau. 

Pokoknya bila subuh habis dibukanya lungkangan barataan. Inya ngalih kaina 

malaikat membawa rezki masuk, yakin Tuhan menyuruh malaikat membagi rezki 

tu subuh lalu dibukaakannnya lungkangan. Sugih orangnya. Kaya abahnya inya 

malajari bahari. Yang diamalkannya jangan malandau. Kayapa aja ngantuknya 

karasi jangan guring sampai imbah subuh, sampai isyraq.  Lungkangan bukai, 

yakinkan malaikat datangan masukan kalah saurang.  

Aku ni jar Tuhan terserah hambaku haja menyangka, mun yakin haja Tuhan dasar 

bujur menyuruh malaikat membagi, kita sangkka, minta yakinkan masuk ke 

rumah kita. dikabulakan Tuhan. Bagus kalo kada malandau, bakurinah di 

pangajian, guring tahani haja mata subuh tu.  

01.04.46 

Kita ni ada malihat yang wayah-wayah mangantuk. Pangajian baisukan 

mangantuk jua, pangajian malam mangantuk jua, ziarah tangah hari mangantuk 

jua, pabila sigarnya mata.  

01.05.18 

Jadi tafakur itu yang penting isi hati, meisi hati yang jadi ibadah supaya awak kita 

jadi ibadah tarus. Apa isinya tadi? Sangka baik haja lawan Allah, apa yang diberi 

Allah sangka baiki tarus. Garing misalnya, sangka baik lawan Allah Ta‟ala, Allah 

Ta‟ala handak membersihi aku dari dosa-dosa makanya digaring akan.  

Bini misalnya bamamai haja, Tuhan kalo maulah, oh Allah Ta‟ala manjodohakan 

aku lawan yang wani, supaya aku jangan nakal. Jakanya kada panyangitan bini 

aku ni kira-kira pahandakan pulang bisa macam-macam kalakuanku. Nah sangka 

baik itu nah. Jaka bibinian pulang yang laki kada pambarian duit. Laki ku ni, 

Tuhan manjodohakan baik, Buktinya jaka aku dibari duit tarus pasti manja banar, 

musti handak bailanja tarus. Tapi jangan sambil garigitan pulang.   

01.06.43 

01.07.01 

Perlu tahu jua, binian kada boleh mengetahui penghasilan laki sepenuhnya, 

kadang-kadang banyak yang datang wadah kita, abahnya tu kada terbuka lawan 
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keuangan, inya dasar kada boleh. Binian kada boleh sepenuhnya mengetahui 

penghasilan laki.  

Yang laki pulang kada boleh memberi bini yang diluar daripada yang kurang dari 

keperluan. Keperluan terpenuhi haja, penghasilan jangan dipadahi semuaan. 

Karena binian itu nafsunya diulah Tuhan lebih hebat daripada lakian. Lalu capat 

manja kajahatannya. Sedangkan yang paling subur memupuk kejahatan nafsu ni 

duit. Nang paling subur memupuk nafsu nih adalah duit.  

01.08.05   

Coba lihati rusaknya orang karena duit, orang-orang pejabat yang korupsi hakun 

tahukum, korupsi apa? Korupsi duit. Yang nakal-nakal nusia hakun bajudi, 

lantaran ada apa? Duit. Kada baduit kayapa handak bajudi. Handak mabuk 

macam-macam tu na, maksiat rame-rame macam-macam.  

Jaka lalakian pina pahandakan macam-macam. Lantaran ada duit, jakanya kada 

panduitan binian kada hakun. Inya yang paling capat subur nafsu paling jahat 

adalah duit. Makanya jangan baduit mun kada bailmu. Pabila kada bailmu, rusak 

cagarnya.  

Mun handak baduit, mun handak bausaha rajin, cangkal, balajar bujur-bujur, 

bailmu mun kawa atau bapingkut wan orang bailmu. Karena yang paling 

membahayakan ada di tangan saurang. Mulai bahari itu. Yang penyebab paling 

jahat diantaranya dunia itu duit, tapi duit pulang diantaranya pulang paling bagus 

untuk menambah ibadah dan amal.  

Artinya duit itu kaya api ja. Api tuh, coba api. Orang baroko, nang bagus api tu 

dimana? Labihan ah kurang? Pas yakala. Coba mun api tuh kurang ukurannya 

daripada rokonya tadi, separo haja nang balikit. Asa tasiksa maisap. Mun labihan 

manjalung apinya di roko, sasingut habis. Jadi nang pas haja, kaitu dunia. Untuk 

kita seperlunya, labihan manfaatkan untuk kebaikan.  

01.10.14 (belum jelas)  

Pabila labihan itu … itu yang membahayakan. Inya bepengaruh. Maaf haja 

panglah. Ini kada manyambati baikung jua, lihat ja orang sugih tuh jarang baik 

banar. Orang-orang sugih tuh jarang baik banar. Ada haja tuh yang jadi maksiat. 

Pengaruh duitnya tu nah.  

Cuma pulang makanya bila kita bapatuhan lawan orang sugih, inya maksiatnya tu 

inya ngalih mehindari karena pengaruh duitnya tadi, tapi arahakan beibadat 

supaya jadi pengampun. Kaitu pulang. Bepengaruh banar pada kejahatan yang 

labihan dari keperluan hidup tuh. Apalagi kada dimanfaatkan hagan kebaikan. 

Kaitu caranya kita menjaga hati dengan kebaikan-kebaikan.  

01.11.33 

Maka jikalau tiada kita sucikan hati itu dari segala maksiat yang batin. Jikalau hati 

kita ni kada kita suciakan dari segala maksiat yang batin dan tiada kita baikkan 

akan dia dengan berbuat segala taat yang batin, niscaya mengikut segala anggota 
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itu akan syahwat hawa nafsu yang ammarah seperti sangat kasih akan dunia, dan 

seperti kuat marah pulang. Panyarikan banar, inya nang dilarang tu marah yang 

kadada hubungannya dengan salah di agama, itu nang dilarang. Tapi bila marah 

nang memang bertentangan lawan agama, itu wajib.  Nang kada bagus adalah 

marah yang kadada hubungan di agama. Itu imbasnya, kenapa kada baik badan? 

Karena batin yang kada bagus jua. Lalu akhirnya pemarah, nafsunya kada bagus, 

nafsu ammarah nang jahat tadi timbulan, lalu kalakuan kada baik, gara-gara 

hatinya kada bagus tadi.  Habisai, pabila hati kada dibarasihi, zahir batin tu pang. 

Jadi hati yang akan bagi nafsu amarah, lalu sampai ka batin tadi. Dan apabila 

jadilah maksiat yang batin niscaya mengikut pula segala anggota yang zahir itu,  

pada berbuat maksiat yang zahir pula. Jadi pabila hatinya kada baik, maksiat. 

Maka zahirnya itu maksiat jua, awaknya anggotanya jadi maksiat jua.  

Dan adalah yang demikian itu berbalik yakni pada ketika itu jadilah hati itu akan 

hamba bagi nafsu ammarah itu.  Nah tabalik jadinya. dan jadilah nafsu amarah 

itu akan raja dan yang demikian itu. Iya nang jar orang tu hati dikuasai nafsu 

sudah. Jadi nang kaitu ti kalakuan, hatinya dikuasai oleh nafsunya, pada zahirnya 

pang itulah. Pada zahirnya hatinya itu dikuasai oleh nafsu jahatnya lalu kalakuan 

jadi jahat, karena nafsunya tadi  pada zahirnya inya mengikuti hatinya. Karena 

kada dilatih hati tadi dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadat.  

01.15.01 

Dan  jadilah nafsu ammarah itu membawa kepada binasa kerajaan hati itu dan 

sebab itulah disuruh memerangi akan nafsu amarah dan disuruh melawan akan 

kehendaknya itu yakni jangan diikuti kehendak hawa nafsu amarah itu supaya jadi 

baik kerajaan hati seperti yang lagi akan datang pada bab riyadun nafsi dan 

mujahidun nafsi itu.  

01.15.21 

Intinya dahulu malawan bisikan-bisikan yang kada baik, jangan diasi. Nafsu 

ammarah tu kaitu kala, mambisiki kita ni supaya bakalakuan nang kada bagus, 

jangan dituruti. Pabilanya kita tamulai manuruti nang kada baik tadi, iya tu kada 

baik baumuran, kada baik karena jadi manja nafsunya tadi. Nafsu ammarah itu 

jadi raja lalu kada baik. Makanya mun kita kada kawa mangarasi minta 

danganiakan, siapa yang mendangani kita? iya guru.  

Cuma ngaran baguru tu harus measi.  Ada wahini kakanakan beguru tapi jaka 

kawa inya yang meatur guru. Na kada mau kaitu inya. Napang kada measi pang. 

Pabila cocok lawan kahandaknya, disuruhnya. Bila kada cocok, bajauh inya. Jadi 

bingung wahini mendidik nusia, sepalih haja panglah, sebagian haja. Bingung, ini 

datang mangaji balajarkah atau handak meajar kah. Bingung ni, napa kada measi. 

Sedangkan aturan orang belajar harus measi lawan nang melajari. Nang 

kayapakah suruhan nang malajari. Padas kah, manis kah, kalat kah, padih kah, 

pahit kah, apakah, karena nang malajari ini manyuruh gawi tarus ai, itu orang 
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balajar. Ada ini kada, bila kada cocok lawan nafsunya, bajauh.  Pabilanya cocok 

diasinya, ini kada orang balajar. Orang balajar itu maniru, maasi.  

Maka kada membaik bila kada maasi tu. Nafsunya ni manguasai dalam hati, nafsu 

menguasai dirinya kayapa handak baik. Orang yang baik tu yang kawa 

mengalahkan nafsu amarah. Nafsu amarah tu dikalahkan sebab kada mau maasi 

bisikan yang kada baik tadi atau ada yang mangarasiakan untuk melawan nafsu 

amarah. Bila sudah kawa malawan nafsu amarah tadi gara-gara kita berjuang 

saurang diperbuat Tuhan atau ditolongi tadi, maka kita selamat daripada nang 

kada baik.  

01.18.07 

Ketahui olehmu hai saudari kami yang menjalani akan jalan orang yang 

muqarrabin, yaitu orang yang di sayangi Allah Ta‟ala, dekat maksudnya, Ketahui 

olehmu hai saudari kami yang menjalani akan jalan orang yang muqarrabin, 

berkat kita membaca kitab, berkat kita belajar kitab, yakala, dianggap sidin 

dangsanak. Maka wali sidin nih, akan jalan yang muqarrabin yang ikhyar bahwa 

murad, dalam pengertian ikhyar ni nang kada jalan mutajdub, nang jalan salik.  

kan ada dua jalan orang handak dekat lawan Allah. Ada jalan salik, ada jalan 

ikhyar. Mujahadah. Ada dengan muqarramah dengan mutajdub itu diangkat 

langsung oleh Allah, kada banyak macam-macam tahu bajalan haja inya.  bahwa 

murad dengan  maksiat yang batin yang disuruh oleh Allah menyucikan akan 

hati daripadanya itu yaitu segala sifat yang kecelaan dan segala perangai yang 

kejahatan yaitu amat banyak tetapi disebutkan oleh Imam Gazali di dalam kitab 

Arbain Fi Ushuluddin itu 10 perkara, Cuma ini banyak banar yang menyebabkan 

hati kada baik, lalu kalakuan kada baik. Cuma imam Ghazali 10 haja. 10 ini pang 

kepala daripada nang banyak tadi jua, jadi bila nang 10 ini barasih jua yang lain. 
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SURAT KETERANGAN 
TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI 

 
Setelah melakukan pemeriksaan terhadap skripsi 
Nama  : Ahmad Samman 
Nim  : 180104010102 
Jurusan  : Komunikasi Penyiaran Islam 
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
Judul skripsi : Etika Komunikasi Dakwah Ustaz Ahmad Barmawi di Majelis Taklim 

Darul Musthafa Kabupaten Tapin 
 
 

Tim Penguji Tanda Tangan 

1. Dr. Mahmud Yusuf, M.Si 
1.  

2. Drs. Fasih, M.Si 
2.  

3. Hj. Mariyatul NR, S.Ag, M.Si 3. 

4. Anwar Fuadi, MA 4. 

 
Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya 

diizinkan 

untuk melakukan penjilitan sesuai aturan yang berlaku. 

Demikian surat ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Banjarmasin, 19 Mei 2022 

 

 

Notulis Munaqasyah 

 

 

 

Anwar Fuadi, MA 

NIP. 198403012019031009 
 

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi 

UIN Antasari Banjarmasin 

 

 

 

Dr. H. M. Abduh. MA 

NIP. 19630502 199203 1005 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 

 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 
Alamat : Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250771 

Website http : //fdk.uin-antasari.ac.id email : fdk@uin-antasari.ac.id 

    

Nomor  :  939 /Un.14/III.4/PP.00.9/06/2021        23 Juni 2021   

Lampiran  :  1 Lembar 

Hal :  Persetujuan Desain Proposal Skripsi 

 

Yth.  Saudara (i) 

1. Citra Anisa Moeslimah     

2. Nurul Komariah 

3. Roudhatunnisa 

4. Ahmad Samman 

     

Mahasiswa (i) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

UIN Antasari Banjarmasin 

 

Assalamu‟alaikum  Wr. Wrb. 

 

Berdasarkan hasil rapat Tim Biro Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin tanggal 22 Juni 2021 tentang  desain 

proposal skripsi Saudara(i). Kami dapat menyetujuinya dan menetapkan 

pembimbing sebagaimana terlampir. Selanjutnya Saudara diminta sesegeranya 

berkonsultasi dengan Pembimbing, guna pelaksanaan Seminar Proposal dan 

penyelesaian skripsi. 

 

Demikian hal ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Wassalamu‟alaikum Wr.wb. 

Dekan, 

 

 

        Akhmad Sagir 

Tembusan : 

1. Dosen Pembimbing 

2. Ketua Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari 

3. Ketua Jurusan MD Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari 
 

mailto:fdk@uin-antasari.ac.id


104 
 

 
 

LAMPIRAN  

HASIL RAPAT TIM BIRO SKRIPSI 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI 

BANJARMASIN 

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA 

TANGGAL 22 JUNI  2021 

No Nama / NIM Judul Asal Judul Ditetapkan Dosen 

Pembimbing 

1. Citra Anisa 

Moeslimah 

/ 

1801040102

57 

Pesan Dakwah Film 

Sungai  Yang Tak 

Dirindukan  

Pesan Dakwah Film 

Sungai  Yang Tak 

Dirindukan  

1. Hj. 

Mariyatul 

NR, S.Ag., 

M.Ag 

2. Anwar 

Fuadi, MA, 

MA 

2. Nurul 

Komariah 

/ 

1801040102

34 

 

Analisis Teknik 

Dakwah Ustadz 

Abrar Masrawi Di 

Channel Youtube 

Abrar Masrawi 

Analisis Teknik 

Dakwah Ustadz Abrar 

Masrawi Di Channel 

Youtube Abrar 

Masrawi 

1. 

Fahriansyah, 

S.Ag., M.Ag 

2. Drs. 

Ahmad Rijali, 

M.Pd 

3. Roudhatunni

sa 

/ 

1801040303

25 

 

Analisis Pemahaman 

Nazhir Tentang 

Perwakafan Dan 

Efektifitasnya 

Terhadap 

Pengelolaan Wakaf  

(Studi Kasus Di 

Kecamatan Penajam) 

Analisis Pemahaman 

Nazhir Tentang 

Perwakafan Dan 

Efektifitasnya Terhadap 

Pengelolaan Wakaf  

(Studi Kasus Di 

Kecamatan Penajam) 

1. Drs. H. 

Ahmad 

Gazali HB, 

M.Hum 

2. Sri 

Anafarhana

h, SEI., 

MSI 

4. Ahmad 

Samman 

/ 

1801040101

02 

 

Pengaruh 

Komunikasi Dakwah 

Ustaz Ahmad 

Barmawi Terhadap 

Pemahaman 

Keagamaan Jamaah 

Majelis Taklim 

Darul Musthafa Di 

Kabupaten Tapin 

Pengaruh Komunikasi 

Dakwah Ustaz Ahmad 

Barmawi di Majelis 

Taklim Darul Musthafa 

Kabupaten Tapin 

1. Drs. Fasih 

Wibowo, 

M.Si 

2. Hj. 

Mariyatul 

NR, S.Ag., 

M.Si 

Banjarmasin, 23 Juni 2021 

Dekan, 

 

 

 

Akhmad Sagir 
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI 

NOMOR 102 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA 
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN 

TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI, 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, dipandang perlu menunjuk Pembimbing. 
 b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu 

dan memenuhi syarat  untuk diangkat sebagai Pembimbing. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

  2. Undang-undang Nomor 14  Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37  Tahun 2009  tentang Dosen; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

  5. Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 543 Tahun 2018 Tentang Pedoman 

Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada UIN Antasari 

Banjarmasin; 

Memperhatikan : Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari 

Banjarmasin Tahun 2017. 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN 

ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA 
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN  
TAHUN 2021. 

KESATU  :   Menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin sebagaimana terlampir.  

KEDUA  : Pembimbing bertugas membimbing bidang materi, metodologi,  bahasa dan teknik 
penulisan.  

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila 
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan 
perubahan seperlunya. 

 

 

 

Ditetapkan di Banjarmasin 

pada tanggal 233 Juni 2021                     

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU 

KOMUNIKASI, 

 

 

 

DR. H. AKHMAD SAGIR, M.Ag 

NIP. 19711217 199603 1 001 

 

 

 

Tembusan: 

1. Rektor UIN Antasari 

2. Dosen Pembimbing. 

3  Mahasiswa yang bersangkutan 
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LAMPIRAN 

 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN 

ANTASARI 

NOMOR 102 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU 

KOMUNIKASI 

UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2021 

TANGGAL 23 JUNI 2021 

No Nama / NIM JUR Judul Skripsi Dosen Pembimbing 

1. Citra Anisa 

Moeslimah 

/ 

180104010257 

KPI Pesan Dakwah Film Sungai  

Yang Tak Dirindukan  

1. Hj. Mariyatul NR, S.Ag., 

M.Ag 

2. Anwar Fuadi, MA, MA 

2. Nurul 

Komariah 

/ 

180104010234 

 

KPI Analisis Teknik Dakwah 

Ustadz Abrar Masrawi Di 

Channel Youtube Abrar 

Masrawi 

1. Fahriansyah, S.Ag., 

M.Ag 

2. Drs. Ahmad Rijali, M.Pd 

3. Roudhatunnisa 

/ 

180104030325 

 

MD Analisis Pemahaman Nazhir 

Tentang Perwakafan Dan 

Efektifitasnya Terhadap 

Pengelolaan Wakaf  (Studi 

Kasus Di Kecamatan 

Penajam) 

1. Drs. H. Ahmad Gazali 

HB, M.Hum 

2. Sri Anafarhanah, SEI., 

MSI 

4. Ahmad 

Samman 

/ 

180104010102 

 

KPI Pengaruh Komunikasi 

Dakwah Ustaz Ahmad 

Barmawi di Majelis Taklim 

Darul Musthafa Kabupaten 

Tapin 

1. Drs. Fasih Wibowo, M.Si 

2. Hj. Mariyatul NR, S.Ag., 

M.Si 

Banjarmasin, 23 Juni 2021 

DEKAN, 

 

 

 

DR. H. AKHMAD SAGIR, M.Ag 

NIP. 19711217 199603 1 001 

 

 

  



107 
 

 
 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

ANTASARI BANJARMASIN 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235Telepon (0511) 3250771  

            Website: fdk.uin-antasari.ac.id e-mail:fdik@uin-antasari.ac.id instagram:fdkuinantasari 

 

SURAT KETERANGAN SEMINAR 

Nomor: 618A      
 

Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

UIN Antasari Banjarmasin, menyatakan bahwa Saudara (i) 

 

Nama   :  Ahmad Samman 

NIM   :  180104010102 

Jurusan `  :  Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

Telah melaksanakan SEMINAR pada : 

Hari   :  Rabu 

Tanggal   :  10 November  2021 

Judul Skripsi             : Etika Komunikasi Dakwah Ustaz Ahmad Barmawi di 

Majelis Taklim Darul Musthafa Kabupaten Tapin 

Ditunjuk sebagai :  

 Pembimbing I  :  Drs. Fasih, M.Si 

         Pembimbing II  :  Hj. Mariyatul NR, S. Ag., M. Si 

 Moderator/Notulen :  Munsyi, M.T 

 

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

Banjarmasin, 10 November 2021 

Ketua Jurusan KPI 

 

 

 

 

Hj. Mariyatul NR. 

 

 

Tembusan : 

1. Dekan Fakultas Dakwah  dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin 

2. Yang bersangkutan 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

ANTASARI BANJARMASIN 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235Telepon (0511) 3250771 

Website: fdk.uin-antasari.ac.id e-mail:fdik@uin-antasari.ac.id instagram:fdkuinantasari 

BERITA ACARA 

Pada hari ini Rabu, bertepatan tanggal 10 November 2021 via Google Meet, telah dilaksanakan 

Seminar Desain Operasional Skripsi mahasiswa(i)  Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

Dimulai dari pukul : 14.00 (Wita) 

Berakhir pada pukul : 14.40 (Wita) 

Identitas yang maju SEMINAR pada hari ini Saudara(i): 

 

Nama    : Ahmad Samman 

NIM/Jurusan : 180104010102/KPI 

Judul : Etika Komunikasi Dakwah Ustaz Ahmad Barmawi di Majelis 

Taklim Darul Musthafa Kabupaten Tapin 

 

 

Berdasarkan hasil tanggapan dan jawaban oleh yang maju seminar, diberikan catatan sebagai 

berikut: 

 

Pembimbing 1: 

1. Penjelasan pada teori penelitian kurang mendalam. 

2.   Tambahkan teori tentang gaya bahasa dan dalami. 

 

Pembimbing 2: 

1. Tambahkan teori etika komunikasi dakwah agar menjadi 9.  

 

 

 

Diseminarkan di Banjarmasin 

pada tanggal 10 November 2021 

 

No Nama Jabatan Tanda Tangan 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Drs. Fasih, M.Si 

 

Hj. Mariyatul NR, S.Ag., M.Si 

 

Munsyi, M.T 

 

 

Pembimbing I 

 

Pembimbing II 

 

Moderator 

 

......... ..................... 
 

................ .............. 

 

.............................. 

 

 

       Diketahui Oleh 

             Ketua Jurusan KPI, 

  

   

        Hj. Mariyatul NR. 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

ANTASARI BANJARMASIN 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235Telepon (0511) 3250771  

            Website: fdk.uin-antasari.ac.id e-mail:fdik@uin-antasari.ac.id instagram:fdkuinantasari 

 

Nomor  : 1853/Un.14/III.4/TL.01/12/2021      Banjarmasin, 8 Desember 2021 

Lamp.  : - 

Perihal  : Mohon Izin Riset 

 

Kepada Yth. 

Pimpinan Kantor Pondok Pesantren Darul Musthafa 

di – Tempat 

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

  

 Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan 

bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini: 

 

Nama   : Ahmad Samman 

NIM  : 180104010102 

Program studi : Strata Satu (S-1) 

Jurusan  : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 

Semester : VII (Tujuh) 

Alamat  : Jalan Hakim Samad, Desa Serawi. Kecamatan Tapin Tengah. Kabupaten Tapin. 

 

Akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: 

Etika Komunikasi Dakwah Ustaz Ahmad Barmawi di Majelis Taklim Darul Musthafa 

Kabupaten Tapin 

 

dengan ketentuan : 

 

Lokasi penelitian             : Majelis Taklim Darul Musthafa di Desa Pematang Karangan Hulu,   

Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin 

Lama penelitian              : 1 (Satu) Bulan 

Mulai tanggal     : 9 Desember 2021 s.d 9 Januari 2022 

 

Untuk kelancaran pelaksanaannya, kami memohon Bapak/Ibu/Sdr kiranya dapat memberikan izin 

terhadap riset tersebut. 

 Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik kami ucapkan 

terima kasih. 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb.    

      Dekan  

       

      H.M Abduh Amrie 
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MAJELIS TAKLIM 

DARUL MUSTHAFA 

KULUR - RANTAU 

JL. Ampera Ds. Pematang Karangan Hulu Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin Kode Pos 71161 

 

Nomor : 01/PP-DM/I/2022     Tapin, 9 Desember 2021 

Hal : Pemberian Izin Riset 

 

Yth.  Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

  UIN Antasari Banjarmasin 

   

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

 

Sesuai surat bapak nomor : 1853/Un.14/III.4/TL.01/12/2021 tanggal 8 Desember 

2021 hal Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, pada prinsipnya kami dapat 

memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada: 

Nama  : Ahmad Samman 

NIM  : 180104010102 

Jurusan  : KPI 

Fakultas  : Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Judul  : Etika Komunikasi Dakwah Ustaz Ahmad Barmawi di Majelis Taklim  

  Darul Musthafa Kabupaten Tapin. 

 

Terhitung mulai tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 9 Januari 2022, kepada 

pihak terkait diminta untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian tersebut, selanjutnya kepada yang bersangkutan agar memberitahu kembali bila 

penelitian telah selesai.  

 

Demikian surat izin ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

        A.n Pimpinan Majelis  

Kepala Pondok, 

 

 

 

Abdul Karim 

Tembusan : 

Pimpinan Majelis Taklim Darul Musthafa Tapin 
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MAJELIS TAKLIM 

DARUL MUSTHAFA 

KULUR - RANTAU 

JL. Ampera Ds. Pematang Karangan Hulu Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin Kode Pos 71161 

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET 

Nomor: 01/PP-DM/I/2022 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pondok Pesantren Putra Darul 

Musthafa Rantau, dengan ini merangkan bahwa: 

 

  Nama  : Ahmad Samman 

  NIM  : 180104010102 

  Fakultas  : Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

  Jurusan : KPI 

 

Telah selesai melakukan riset/penelitian dalam rangka pengumpulan data pada 

Pondok Pesantren Darul Musthafa Rantau mulai tanggal 09 Desember 2021 s.d 09 

Januari 2022 dengan Baik. 

 Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

       Tapin, 18 Januari 2022 

       a.n Pimpinan Majelis 

       Kepala Pondok 

 

 

       Abdul Karim 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Biodata 

1. Nama Lengkap : Ahmad Samman  

2. Tempat dan Tanggal Lahir  : Serawi, Tapin, 12 Mei 2000 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : WNI 

5. Status Perkawinan  : Belum Menikah 

6. Alamat  : Jalan Hakim Samad 

7. Riwayat Pendidikan 

- MIN 1 Tapin 

- SMPN 1 Tapin 

- MAN 1 Tapin 

- UIN Antasari Banjarmasin 

8. Orang Tua 

 Nama Ayah : Syahril Mansyah 

 Pekerjaan : PNS 

 Alamat : Jalan Hakim Samad 

 Nama Ibu : Rahmawati 

 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

 Alamat : Jalan Hakim Samad 

9. Pengalaman Organisasi 

a. Lembaga Pengajian dan Pengkajian Alquran (LPPQ) Antasari 

Banjarmasin 

  Banjarmasin, 18 Mei 2022 

  Peneliti 


