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Lampiran  

Tabel 4.4 Pesan aqidah pada akun instagram @abun_nada 

No Gambar  Materi  Uraian  

1 

 

 

Aqidah  

(Iman 

kepada 

Allah) 

Pesan aqidah 

yang terdapat 

pada teks di 

gambar dan 

teks di caption 

ini menjelaskan 

bahwa sifat 

manusia yang 

sering kali 

lupa. Yang 

mana manusia 

lupa akan 

hakikatnya 

yaitu hanyalah 

seorang hamba. 

Dan lupa 

bahwa dia 

pernah bersaksi 

mentauhidkan 

Allah sebelum 

dia diciptakan 

di dunia 

sehingga 

merasa aman 

ketika 

melakukan 

dosa.  
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2 

 

 

Aqidah 

(Iman 

kepada 

Allah) 

Pesan aqidah 

yang terdapat 

pada postingan 

ini adalah 

bagaimana 

manusia 

sebagai hamba 

Allah 

memahami dan 

mengimani 

nama-nama dan 

sifat Allah. Dan 

dijelaskan 

ketika manusia 

paham bahwa 

Allah yang 

menciptakan 

segala sesuatu 

di dunia. Maka 

ia tahu dan 

sadar betapa 

banyak nikmat 

yang telah 

diperolehnya. 

Ketika manusia 

mengimani 

nama dan sifat 

Allah niscahya 

hidup nya 

penuh syukur 

dan hidupnya 

penuh kehati-

hatian dan 

selalu merasa 

diawasi 

sehingga tidak 

sanggup untuk 

melakukan 

perbuatan yang 

tidak Allah 

ridho‘i 
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3 

 

 

 

Aqidah 

(Iman 

kepada 

Allah) 

Pesan aqidah 

yang terdapat 

pada teks di 

gambar dan 

teks di caption 

adalah 

bagaimana 

manusia 

mengimani 

Allah dan 

menjaga syariat 

Allah yang 

sudah 

ditetapkan oleh 

Allah. Dan 

dijelaskan 

bahwa manusia 

adalah makhluk 

yang lemah 

yang selalu 

membutuhkan 

Allah. Sebab 

itu manusia 

butuh 

pertolongan 

Allah yang 

menciptakan 

manusia. Dan 

sebagaimana 

hamba Allah 

perlu untuk 

menolong 

Allah maksud 

menolong 

Allah disini 

ialah menolong 

agama-Nya dan 

rasul-Nya 

dengan cara 

menjaga syariat 

Islam. Menjaga 

syariat Islam 

bisa dilakukan 

dengan cara 

sederhana yaitu 

amalkan semua 

yang sudah 

menjadi 

kewajiban 

selaku umat 

Islam dan jauhi 

segala yang 

Allah larang. 

 
 
 
 
 



157 
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4 Aqidah 

(Iman 

kepada 

Kitab 

Allah) 

Pesan aqidah 

yang terdapat 

pada teks 

digambar dan 

di caption 

menjelaskan 

hakikat para 

pembesar dan 

ulama Yahudi 

dahulu yang 

mana seringkali 

mengubah dan 

menjual firman 

Allah, hanya 

untuk 

kepentingan 

pribadi. 

Padahal Allah 

sangat murka 

dengan orang-

orang yang 

menjual Ayat-

ayat Nya. 

Kelak di hari 

akhir mereka 

tidak 

mendapatkan 

ampunan dari 

Allah 

sedikitpun. 
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5 Aqidah 

(Iman 

kepada 

Nabi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesan aqidah 

yang terletak 

pada postingan 

ini menjelaskan 

bahwa ketika 

mengalami 

berbeda 

persuasi 

dengan banyak 

orang maka 

hendaknya 

mencontoh 

sikap Nabi 

Musa yang 

menerimanya 

dengan selalu 

memperhalus 

tutur kata, 

hendaknya 

manusia 

sebagai hamba 

Allah tidak 

sepatutnya 

ringan lisan 

dan  mencela 

orang lain.  
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6 

 

 

Aqidah 

(Iman 

kapada 

Allah) 

Pesan aqidah 

yang terdapat 

pada postingan 

ini adalah 

tentang taubat 

nya hamba 

Allah yang 

mana selagi 

mempunyai 

kesempatan 

karena ajal 

tidak bisa 

ditebak. 

Sekalipun 

manusia 

terjerumus 

dalam dosa 

yang gelap 

gulita. Hendak 

nya bertaubat 

dan memohon 

ampun 

terhadap dosa-

dosa yang telah 

diperbuat 

secara sadar 

maupun tidak. 

Dengan cara 

itulah manusia 

meyakini diri 

nya kepada 

Allah.  



162 
 

 
 

7 

 

Aqidah 

(iman 

kepada 

hari 

akhir) 

Pesan aqidah 

yang terdapat 

pada teks di 

gambar dan 

teks di caption 

menjelaskan 

bahwa 

mengingat 

kematian bukan 

lah semata-

mata  mematah

kan semangat 

manusia, akan 

tetapi 

membantu 

memikirkan 

bagaimana 

tujuan hidup 

yang 

sebenarnya. 

Dan dijelaskan 

bahwa 

seseorang 

meyakini 

kehidupan 

hanya ada di 

dunia maka itu 

awal bencana 

bagi nya. Maka 

hendaknya 

manusia 

mempersiapkan 

nya dan ketika 

orang yang 

menjalani 

semua perintah 

Allah dengan 

rasa sabar maka 

mengingat 

kematian dan 

kesudahannya 

membuat orang 

beriman lebih 

optimis dalam 

menjalani 

takdir yang 

sudah 

digariskan oleh 

Allah 

untuknya, 

sebab kelak di 

akhirat akan 

ada buah dari 

sabar menjalani 

kehidupan 

setelah didunia. 
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8 

 

Aqidah 

(Iman 

kepada 

hari 

akhir) 

Pesan aqidah 

yang terdapat 

pada teks di 

gambar dan 

teks di caption 

menjelaskan 

bahwa setiap 

perbuatan yang 

telah di lakukan 

di dunia semua 

akan di mintai 

pertanggung 

jawaban di 

akhirat kelak. 

Sekecil dan 

sebesar apapun 

perbuatan baik 

dan buruknya 

semua tidak 

satu pun lepas 

dari mizan 

keadilan Allah. 

 

 

 

 

 

9 Aqidah 

(Iman 

kepada 

Allah) 

Pesan aqidah 

yang terdapat 

pada teks di 

gambar dan 

teks di caption 

menjelaskan 

bahwa ucapan 

―mabok 

agama‖ adalah 

ungkapan 

untuk orang 

yang sungguh-

sungguh  dalam 

menjalankan 

nahi mungkar, 

sehingga 

dengan mudah 

nya orang yang 

tidak paham 

betul dengan 
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konteks yang 

dilontarkan 

kepada orang 

lain padahal 

diri nya sama 

dengan 

mencela dan 

mengejek Allah 

dan rasul-Nya. 

Maka 

hendaknya 

berhati-hatilah 

dalam memilih 

diksi menjaga 

nalar dan 

kewarasan diri. 

sehingga tidak 

terlontar 

ucapan yang 

cela dibenci 

oleh Allah. Dan 

jika manusia 

mengimani 

Allah dengan 

betul tidak akan 

pernah 

melontarkan 

celaan terhadap 

Nya dan rasul-

Nya. 
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10 Aqidah 

(iman 

kepada 

Allah) 

Pesan aqidah 

yang terdapat 

pada teks di 

gambar dan 

teks di caption 

adalah 

menjelaskan 

bahwa Allah 

menyampaikan 

kepada 

manusia . 

Bahwa manusia 

adalah dalam 

kerugian 

artinya manusia 

merugi 

meliputi 

seluruh sisi 

kehidupan. 

Manusia berada 

dalam kerugian 

terkecuali 

mereka yang 

memiliki sifat 

beriman dan 

menjalankan 

perintah Allah. 

Kemudian 

beramal shaleh, 

kemudian 

saling 

berwasiat 

dalam 

kebenaran, 

yaitu dengan 

Al-Qur‘an, 

iman, amal 

shaleh, dan 

tauhid, dan 

saling 

berwasiat 

dalam 

kesabaran 

dalam 

menunaikan 

kewajiban dan 

menegakkan 

perintah Allah, 

dan sabar 

dalam 

menjauhi 

maksiat  

. 
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Tabel 4.5 Pesan syariah pada akun instagram @abun_nada 

No  Gambar  Kategori  Keterangan  
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1 

 

 

Syariah 

(muamalah 

jual beli) 
Dijelaskan 

pada teks di 

gambar dan di 

caption bahwa 

apa salah nya 

menjadi 

seorang 

pekerja buruh 

? selama 

pekerjaan itu 

halal dan baik, 

maka apapun 

statusnya ia 

mulia. Pada 

prinsipnya 

bahwa tidak 

ada bedanya 

apakah ia 

karyawan, 

buruh, atau 

pengusaha. 

Yang tercela 

itu orang yang 

kuat, berakal 

sehat, dan 

tidak ada 

udzur, akan 

tetapi memilih 

untuk 

meminta-

minta. Jual beli 

bisa berupa 

barang atau 

jasa. Jasa bisa 

bermakna 

keterampilan 

atau tenaga. 

Selama tidak 

melanggar 

syariat, 

masing-masing 

dijalankan 

sesuai 

kesepakatan 

dan syarat-

syaratnya 

maka ia mulia. 
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2 

 

 

 

Syariah 

(muamalah 

jual beli) 
Dijelaskan 

pada gambar di 

teks dan 

caption bahwa 

segala yang 

Allah cintai 

dan ridhai 

berupa amal 

lahiriah dan 

batiniah, baik 

yang berkaitan 

dengan hak 

Allah maupun 

hak sesama 

manusia. 

Sedangkan 

yang dimaksud 

takwa adalah 

istilah umum 

yang bermakna 

meninggalkan 

segala sesuatu 

yang Allah dan 

Rasul-Nya 

benci, baik 

berupa 

perbuatan 

lahiriah 

maupun 

batiniah. 
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3 

 

Syariah 

(muamalah 

sedekah) 

 

Dijelaskan 

pada teks di 

gambar dan 

caption bahwa 

Syaikh 

Utsaimin 

rahimahullah 

menjelaskan 

bahwa yang 

dimaksud 

pembicaraan 

rahasia adalah 

kasak kusuk. 

umumnya 

kasak kusuk 

itu buruk, 

kecuali jika 

isinya ajakan 

untuk 

bersedekah 

atau 

melakukan 



171 
 

 
 

 

kebaikan. 

Yang 

dimaksud 

kebaikan 

adalah segala 

sesuatu yang 

diperintahkan 

oleh syariat, 

yakni perintah 

untuk berbuat 

baik. 

4 

 

 
 

Syariah 

(Muamalah 

Infaq) 
Dijelaskan di 

caption bahwa 

Allah melarang 

hamba-Nya 

untuk 

menghamburk

an harta, 

karena sikap 

yang demikian 

dekat dengan 

tabiat setan. 

Setan 

mengajak 

manusia untuk 

bakhil dalam 

urusan 

kebaikan. Ia 

buat manusia 

sibuk dengan 

berbagai 

kalkulasi dan 

perhitungan. 

Tujuannya 

agar manusia 

mendekap 

hartanya erat-

erat dan 

enggan 

menginfakkan. 

Sebaliknya, 

untuk urusan 

maksiat dan 

kesian-siaan, 

provokasi 

manusia untuk 

lupa diri 

menghamburk

an harta tanpa 
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beban. 

 

5 Syariah 

(Ibadah 

niat mulia) 
Dijelaskan 

pada caption 

bahwa di 

antara 

indahnya 

syariat islam 

adalah selalu 

memberi 

harapan 

terhadap niat 

mulia seorang 

hamba yang 

ingin kembali 

ke jalan Allah 

Ta‘ala. Dan 

orang yang 

mau mengakui 

dirinya kotor 

dan berbuat 

taubat itu perlu 

tekad kuat. 

Maka, sayang 

sekali jika ia 

direspon 

dengan sikap 

yang tidak 

tepat. Padahal, 

Allah begitu 

pemurah 

membuka 

pintu taubat. 
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6 

 

 

Syariah 

(Muamalah 

Menghorm

ati 

tetangga) 

 

pesan syariah 

yang terdapat 

pada postingan 

ini 

menjelaskan 

bahwa saat 

gangguan 

tetangga sudah 

sampai pada 

ambang tak 

tertahankan, 

maka boleh 

mengadukanny

a pada pihak 

berwenang 

yang 

dipandang 

mampu untuk 

menyelesaikan

nya. Tsauban 

menjelaskan, 

―Dua orang 

yang saling 

memutuskan 

hubungan 

hingga 

menghancurka

n salah 

satunya, dan 

mereka mati 

dalam keadaan 

tetap 

bermusuhan, 

keduanya pasti 

celaka. 

Tetangga yang 

menzalimi 

tetangganya, 

menindasnya 
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hingga 

membuat 

tetangganya itu 

pindah rumah 

dia pasti 

celaka‖ (Al-

Bukhari). Dan 

dijelaskan 

bahwa syariat 

Islam sangat 

menekankan 

pentingnya 

menjaga hak-

hak tetangga. 

Malaikat Jibril 

berulang kali 

mewariskanny

a pada Nabi. 

Ini pasti 

perkara yang 

penting di sisi 

Allah Ta‘ala 

dan termasuk 

sunnah Nabi 

yang mesti 

manusia jaga. 

 

7 

 

Syariah 

(Ibadah 

Niat mulia) 
Pesan syariah 

dijelaskan pada 

postingan ini 

adalah ada dua 

hadits yang 

sangat penting 

dalam Islam. 

Kata ulama, 

dua hadits ini 

sudah 

mencakup 

seluruh sisi 

dari agama ini. 

sebab, dua 

hadits ini 

menjadi 

timbangan bagi 

amal ibadah. 

Hadits yang 

pertama adalah 

hadits yang 

diriwayatkan 
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dari Umar 

mendengar 

Rasul 

shallallahu‘ 

alaihi wa 

sallam 

bersabda, 

―Sesungguhny

a amal itu 

tergantung 

niatnya. Setiap 

orang akan 

mendapatkan 

sesuai yang dia 

niatkan.‖ 

Hadits ini 

menjadi 

timbangan bagi 

amalan batin. 

Hadits kedua, 

adalah hadits 

yang 

diriwayatkan 

dari Ibunda 

Aisyah 

radhiyallahu 

anha. Kata 

beliau, Rasul 

pernah 

bersabda, 

―Siapa yang 

mengamalkan 

suatu amalan, 

yang mana 

amalan itu 

bukan yang 

kami (Rasul) 

perintahkan, 

maka amalan 

itu tertolak.‖ 

Kata ulama, 

hadits ini 

menjadi 

timbangan 

amalan 

lahiriah. Dua 

hadits ini 

menjadi 

timbangan 

agama ini 

khususnya 

dalam masalah 

ibadah. Ia 

menjadi 

panduan untuk 

mengukur 

apakah suatu 

ibadah akan 



176 
 

 
 

 
e

 

 

diterima Allah 

atau 

ditolak.  Perta

ma dengan 

memperhatika

n niatnya. 

Apakah ia 

ikhlas lillahi 

ta‘ala atau 

tidak. Kedua, 

memperhatika

n tata caranya. 

Apakah sesuai 

tuntunan Nabi 

atau 

improvisasi 

semau sendiri. 
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8 

 

 

 

(Muamalah 

mengucapk

an salam 

bentuk 

penghorma

tan sesama 

muslim) 

Pesan syariah 

pada postingan 

ini 

menjelaskan 

bahwa dalam 

syariat Islam, 

salam bukan 

sekadar 

sapaan. Ia 

adalah 

penghormatan, 

sekaligus doa 

kebaikan. 

Kalimat yang 

menjadikan 

setiap 

pertemuan 

terwarnai 

semangat 

persaudaraan. 

Sebab, 

assalamualaiku

m bermakna 

semoga engkau 

senantiasa 

Allah limpahi 

keselamatan 

dari segala 

potensi 

keburukan, 

hanya lisan 

seorang 

penyayang 

yang mudah 

mendoakan 

saudaranya 

mendapat 

kebaikan. 
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9 

 

 

Syariah 

(Muamalah 

menyatuni 

anak yatim) 

pesan syariah 

yang terdapat 

pada postingan 

ini 

menjelaskan 

bahwa yang 

disebut yatim 

adalah mereka 

yang ditinggal 

mati bapaknya 

sebelum usia 

baligh. Adapun 

yang ditinggal 

mati bapaknya 

setelah 

melewati usia 

baligh maka 

tidak masuk 

kategori yatim 

yang menjadi 

pembahasan 

dalam batasan 

syariat. Anak 

yang tidak 

diketahui 

nasab nya juga 

termasuk 

dalam kategori 

yatim. Bahkan, 

ia lebih 

membutuhkan 

bantuan 

dibandingkan 

mereka yang 

nasabnya 

diketahui. 

Sebab, anak 

yang tidak 

diketahui 
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nasabnya tidak 

memiliki 

kerabat yang 

dapat dirujuk 

untuk dimintai 

bantuan. Dan 

dijelaskan 

bahwa 

sesungguhnya, 

anak yatim 

memiliki hak 

dan potensi 

yang sama 

dengan anak-

anak lain pada 

umumnya. 

Yang 

membedakan 

hanyalah 

keberadaan 

orang tua. Oleh 

karena itu, 

stigma yang 

memandang 

anak yatim 

dengan 

persepsi 

negatif 

sesungguhnya 

tak ada 

dasarnya. 

Kemudian 

dijelaskan 

bahwa setiap 

penyakit sosial 

yang terjadi, 

maka 

hendaknya 

mesti 

intropeksi. 

jangan-jangan, 

itu terjadi 

karena ada 

petunjuk Allah 

dan Rasul-Nya 

yang tidak 

manusia 

indahkan lagi. 

Entah karena 

tak tahu, atau 

tak peduli. 
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10 

 

 

Syariah 

(muamalah 

pernikahan

) 

pesan syariah 

yang terdapat 

pada postingan 

ini 

menjelaskan 

bahwa 

menikah itu 

berat. Sebab, 

ada tanggung 

jawab yang 

mengikat. Bagi 

suami yang 

normal dan 

sehat, ia 

dituntut 

memberi 

nafkah istri 

dan anaknya 

lewat ikhtiar 

yang tidak 

melanggar 

syariat. Namun 

demikian, di 

balik kesan 

yang tampak 

berat, Allah 

sediakan 

segudang 

nikmat. Nabi 

shallallahu 

alaihi wa 

sallam 

bersabda, 

―Uang yang 

engkau 

infakkan untuk 

di jalan Allah, 

uang yang 

engkau 
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infakkan untuk 

memerdekakan 

budak, uang 

yang engkau 

sedekahkan 

pada orang 

miskin, dan 

uang yang 

engkau 

infakkan pada 

keluargamu, 

maka uang 

yang akan 

engkau 

infakkan pada 

keluargamu itu 

yang lebih 

utama.‖ (HR. 

Muslim) 

 

11 

 

Syariah  

(Muamalah  

kedudukan 

lelaki 

sebagai 

pemimpin 

dalam 

syariat 

Islam) 

Pesan syariah 

yang terdapat 

pada teks di 

gambar 

menjelaskan 

bahwa Allah 

telah tetapkan 

lelaki menjadi 

pemimpin bagi 

perempuan. 

(QS. An-

Nisa:34). Ini 

mesti manusia 

terima sebagai 

konsekuensi 

dari imam kita 

pada Allah 

Ta‘ala. Ibunda 
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Aisyah 

radhiyallahu 

‗anha pernah 

bertanya pada 

Rasulullah 

shallallahu 

‗alaihi wa 

sallam : Siapa 

orang yang 

paling berhak 

atas diri 

seorang 

perempuan? 

Rasul 

menjawab:‖Su

aminya.‖ 

Ibunda Aisyah 

bertanya lagi: 

kalau yang 

paling berhak 

atas diri 

seorang lelaki? 

Rasul 

menjawab: 

―Ibunya.‖ (HR. 

Ahmad dan 

An-Nasai). 

Kemudian 

dijelaskan 

kembali di 

caption bahwa 

syariat itu 

tertulis dalam 

kitab yang 

sempurna. 

Allah 

katakana, 

―Kitab itu (Al-

Qur‘an) tiada 

keraguan di 

dalamnya.‖ 

(QS. Al-

Baqarah:2). 

Dengan kata 

lain: isinya 

kebenaran 

semua. 

Petunjuk Allah 

yang kemudian 

dijelaskan 

lewat sunnah 

Nabi-Nya. 

Pendek kata: 

syariat Allah 

tiada cela. 

Ketika ada 

yang 

memandang 
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syariat Islam 

tidak adil, 

maka bisa 

dipastikan 

bahwa ada 

masalah dalam 

cara 

pandangnya. 

Barangkali ia 

menimbang 

syariat dengan 

akal dan hawa 

nafsunya. Ia 

merasa syariat 

ini ada cela 

karena tidak 

memuaskan 

keinginannya. 

Padahal, 

sangat 

mungkin 

persepsi 

buruknya itu 

terjadi karena 

ia memandang 

syariat secara 

parsial dan 

gagal 

menjangkau 

sisi syariat 

secara utuh 

pada seluruh 

sisinya. 
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Tabel 4.6 Pesan akhlak pada akun instagram @abun_nada 

No  Gambar Kategori  Keterangan 

1 

 

 

Akhlak 

(Menan

amkan 

kesan 

baik 

pada 

anak) 

Di caption 

dijelaskan bahwa 

Amr bin ‗Utbah 

mengingatkan 

guru yang 

mengajar 

anaknya, 

―Hendaknya 

proses perbaikan 

yang pertama 

kali adalah 

diawali dengan 

memperbaiki diri 

orang tuanya 

sebab, mata 

anak-anak itu 

terikat pada 

orang tuanya. 

Apa-apa yang 

orang tua 

lakukan itu 

dianggap baik 

oleh mereka. 

Sementara 

sesuatu yang 

orang tua 

tinggalkan itu 

berarti buruk 

menurut 

mereka.‖ Anak, 

terutama balita, 

akan condong 

pada orang yang 

mendatangkan 

kesan baik 

padanya. Di 

antara bentuk 

kecondong anak 

adalah ingin 

menyerupainya. 

Entah dalam 

tutur kata, 

penampilan, atau 

gaya.  
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2 

 

 

Akhlak 

(Dalam 

mejaga 

ukhuwa

h)  

Pada caption 

dijelaskan bahwa 

Nabi shallallahu 

‗alaihi wa sallam 

bersabda, 

―Makanan satu 

orang cukup 

untuk dua orang. 

Makanan dua 

orang cukup 

untuk empat 

orang. Makanan 

empat orang 

cukup untuk 

delapan orang.‖ 

(HR. Muslim). 

Imam Nawawi 

rahimahullah 

memasukkan 

hadits tersebut 

dalam kitab 

Riyadhus 

Shalihin di 

bawah judul bab 

―Memperbanyak 

Tangan Pada 

Makanan.‖ Ini 

Isyarat untuk 

memupuk 

kepedulian. 

Sangat relevan 

jika diamalkan 

dalam situasi 

seperti yang 

sedang kita 

rasakan. Coba 

Tanya kabar 

tetangga kiri dan 

kanan. Siapa 

tahu, diam-diam 

mereka 

sebenarnya 

kekurangan dan 

perlu bantuan. 
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3 

 

 
 

 

Akhlak 

(Anak 

kepada 

orang 

tua) 

Pada caption 

dijelaskan bahwa 

rasanya memang 

akan terlalu 

banyak jika harus 

menyebutkan 

satu per satu 

kebaikan orang 

tua. Paling 

mudah memang 

mengatakan 

kesimpulannya 

saja: ―kebaikan 

mereka tak 

terhingga.‖ Kita 

katakan itu 

dengan 

penghayatan 

yang sebenar-

benarnya. 

Mudah-mudahan, 

setelah itu 

tumbuh semakin 

besar bakti kita 

kepada orang tua 

dan semakin 

ringan lisan kita 

mendoakan 

kebaikan bagi 

keduanya. 
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4 

 

 
 

Akhlak 

(Sabar 

dalam 

bergaul 

dengan 

masyara

kat) 

Dijelaskan 

bahwa kesabaran 

dibutuhkan 

dalam setiap 

sendi kehidupan 

kita mulai dari 

ibadah hingga 

urusan dunia. 

Setiap perkara 

yang tercelup 

sabar, maka akan 

menjadi indah 

warnanya. 

Kesabaran pula 

yang membuat 

Rasul shallallahu 

‗alaihi wa sallam 

kuat menahan 

pahit getir nya 

dakwahnya.  

 

5 

 

Akhlak 

(Sabar 

buah 

dari 

menaha

n diri) 

Dijelaskan pada 

caption bahwa 

sabar itu buah 

dari menahan 

diri. Seseorang 

dikatakan 

menahan diri jika 

ada dorongan 

yang menuntut 

dia melakukan 

sesuatu dari 

dalam dirinya. 

Tapi dia tahan. 

Artinya, sabar itu 

aktif. Bukan 

pasif. Orang 

yang tidak 

melakukan reaksi 

apa-apa karena 

tidak ada 
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dorongan apapun 

dari dalam 

dirinya, maka itu 

bukan sabar. 

 

6 

 

Akhlak 

(Bakti 

seorang 

anak 

kepada 

orang 

tua) 

Pada caption 

dijelaskan bahwa 

di antara bentuk 

bakti kita kepada 

orang tua yang 

telah renta adalah 

membantunya 

istiqamah dalam 

ketaatan dan 

ibadah. Sebab, 

fisik yang lemah 

dan mental yang 

lemah bisa jadi 

membuatnya 

merasa lebih 

berat 

menunaikan 

ibadah. Padahal, 

Allah jelaskan 

bahwa ―Tidaklah 

aku ciptakan jin 

dan manusia 
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kecuali untuk 

beribadah 

kepada-Ku.‖ 

(QS. Adz-

Dzariyat : 56).  

 

7 

 

Akhlak 

(Menge

nang 

pengorb

anan) 

Pada caption 

dijelaskan bahwa 

kenangan indah 

itu penting. 

Sebab, ia dapat 

menyemai cinta. 

Telah berfirman 

Allah Ta‘ala, 

―Kami wasiatkan 

kepada manusia 

agar berbuat baik 

kepada orang 

tuanya. Ibunya 

telah 

mengandungnya 

dengan susah 

payah. 

Mengandung dan 

menyapihnya 

hingga tiga puluh 

bulan lamanya.‖ 

(QS. Al-

Ahqaf:15) 

setelah 

menyebutkan 

perintah berbakti 

pada orang tua, 

Allah meminta 

kita mengenang 

pengorbanannya. 

Mengenang 

kebaikannya. 

Secara khusus, 

Allah sebutkan 

pengorbanan ibu 

dalam firman-

Nya. 
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8 

 

Akhlak  

(Adab-

adab 

bersede

kah) 

Dijelaskan pada 
caption bahwa 
Rasul shallallahu 
‘alaihi wa sallam 
mendorong kita 
agar 
membangun 
sekat antara kita 
dengan api 
neraka. Sedekah 
adalah bahan 
baku utama 
sekatnya. 
Meskipun hanya 

dengan separuh 

butir kurma. Jika 

Allah terima 

sedekah kita, 

niscaya dapat 

membantu 
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menghalangi 

jilatan api 

neraka. 

Penyebutan 

separuh kurma 

itu menunjukkan 

pentingnya 

sedekah meski 

sedikit 

jumlahnya. 

Bukan 

pembatasan 

untuk bermudah-

mudahan 

dengannya. 

Sebab, sedekah 

ada adab-

adabnya. Seperti 

dari harta yang 

halal dan 

memiliki nilai 

guna. Tidak 

menyedekahkan 

barang tak layak, 

kotor, yang kita 

ingin membuang 

nya. Intinya, 

sedekah sedikit 

saja manfaatnya 

sedemikian rupa. 

Bagaimana 

halnya jika kita 

sedekahkan lebih 

banyak harta 

yang baik 

keadaanya. 

9 

 

Akhlak 

(Jangan 

mereme

hkan 

sebuah 

kebaika

n)  

Dijelaskan pada 

caption Rasul 

shallallahu 

‗alaihi wa sallam 

menasihati kita, 

―Jangan 

meremehkan 

sebuah kebaikan, 

meskipun 

sekedar 

menampakkan 

wajah cerah saat 

berjumpa 

saudaramu,‖ 

(HR. Muslim). 

Menampakkan 

wajah cerah 

termasuk akhlak 

Nabi kita. 

Hendaknya 

seorang muslim 

menghiasi diri 
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dengannya. 

Sebab, 

menampakkan 

wajah cerah 

dapat 

menggembirakan 

sesama saudara. 

Itu termasuk 

perbuatan mulia, 

meskipun 

sebagian orang 

mungkin 

meremehkannya. 

 

10 

 

 

Akhlak 

(Menjag

a lisan) 

Pada caption 

dijelaskan bahwa 

Rasul shallallahu 

‗alaihi wa sallam, 

―Seorang muslim 

adalah seseorang 

yang muslim 

lainnya selamat 

dari gangguan 

lisan dan 

tangannya.‖ (HR. 

Bukhari). Rasul 

menyampaikan 

cukup banyak 

perintah untuk 

menjaga lisan. 

Beliau sebutkan 

konsekuensinya, 

baik pahala 

maupun siksaan. 

Ini menunjukkan 

bahwa soal lisan 

bukan perkara 

recehan. 

Melainkan serius 

dan menuntut 

perhatian.    
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11 

 

 
 

Akhlak 

(Berbakt

i kepada 

orang 

tua) 

Dijelaskan pada 

caption bahwa 

berbakti pada 

orang tua dapat 

dilakukan dengan 

banyak cara. 

Sebab, kata 

berbakti itu 

sendiri maknanya 

dengan ketentuan 

Allah Ta‘ala. 

Baik berupa 

ucapan, 

perbuatan, dan, 

ketaatan, 

pergaulan yang 

menyenangka 

dan semisalnya. 

Pendek kata, 

bakti pada orang 

tua adalah 

melakukan 

sesuatu yang bisa 

membuat mereka 

gembira. Itu di 

antara cara 

seorang anak 

membalas 

kebaikan dan jasa 

mereka. Lemah 

lembut dalam 

tutur kata 

termasuk salah 

satu yang bisa 

memberikan rasa 

gembira pada 

orang tua.            
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12 

 

 

 

Akhlak 

(Berko

munikas

i) 

Dijelaskan pada 

caption bahwa 

komunikasi yang 

benar dan tepat 

sangat 

dipengaruhi oleh 

niat. Sebab, niat 

akan menuntun 

pada pemilihan 

diksi dan 

susunan kalimat. 

Ketika niat kita 

ingin 

menyampaikan 

nasihat, maka 

akal akan 

memilih bentuk 

ungkapan yang 

khas sesuai 

pengetahuan kita 

tentang apa dan 

bagaimana 

nasihat. 
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13 

 

 

Akhlak 

(Mensy

ukuri 

nikmat) 

Dijelaskan pada 

caption 

kenikmatan yang 

hakiki tak 

terletak pada 

bendawi. Ia 

tumbuh bersama 

suburnya rasa 

syukur di dalam 

hati. Sebaliknya, 

sumpeknya hidup 

tak selalu berada 

di sempitnya 

rumah kontrakan. 

Ada kalanya, ia 

menjangkiti 

penghuni istana 

yang hatinya tak 

pernah puas 

dengan apa yang 

telah didapatkan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 

Akhlak 

(bersika

p baik 

terhadap 

pasanga

n) 

Dijelaskan pada 

caption bahwa 

sungguh 

beruntung 

seorang istri yang 

mendapati 

suaminya mampu 

konsisten 

bersikap baik 

kepadanya. Mau 

berusaha 

sungguh-

sungguh menjaga 

dan memenuhi 

segala haknya. 

Khususnya hak 

untuk terjaga dan 

selamat dari api 

neraka. Sungguh, 

dia telah 

mendapat 
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karunia yang luar 

biasa. 

Sebagaimana 

kata Rasul : ia 

telah mendapat 

pasangan seorang 

mukmin dengan 

iman yang 

sempurna.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 

 

Akhlak 

(Bakti 

kepada 

orang 

tua) 

Dijelaskan pada 

caption bahwa 

sudah banyak 

ayat maupun 

hadis yang 

mendorong kita 

berbakti pada 

kedua orang tua, 

dan mengancam 

keras mereka 

durhaka. Begitu 

penting dan 

mulianya amal 

shalih ini, 

sampai-sampai 

Rasul posisi 

berbakti pada 

orang tua berada 

diatas jihad fii 

sabilillah. 
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16 

 
 
 

Akhlak 

Sabar 

dalam 

mengha

dapi 

cacian) 

Dijelaskan pada 

caption bahwa 

―Semburan 

cacian semaumu. 

Aku akan 

membisu dari 

ucapan rendah 

itu. Bukan kerana 

aku tak ada 

jawaban telak. 

Tapi, gak ada 

singa yang peduli 

pada anjing yang 

menyalak‖ 

(Diwan Imam 

Syafi‘i) jagat 

sosial media 

begitu berisik, 

bisa jadi karena 

kita mudah 

terpancing 

menanggapi 

debat yang tak 

penting. Coba 

sekali-kali kita 

praktekkan tips 

dari Imam Syafi‘i 

ini. siapa tahu 

dunia persilatan 

bisa terasa lebih 

damai.  

 

17 

 

Akhlak 

(Bakti 

istri 

kepada 

suami) 

Dijelaskan pada 

caption bahwa 

ketika seorang 

suami 

mendapatkan 

istri yang 

mendukungnya 

berbakti kepada 

orang tuanya, 

sungguh ia suami 

yang sangat 

beruntung. 

Sebab, biasanya 

sehari-hari 

seorang suami 

sibuk bekerja. 

Biasanya lantas 

membuat suami 

jadi kurang 

intens 

membersamai 

keluarganya. 
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Alhasil, ketika 

tiba libur akhir 

pekan, biasanya 

seluruh waktunya 

tercurah untuk 

anak istri, atau 

untuk hobi yang 

ingin dinikmati. 

Padahal, ketika 

orang tua si 

suami masih 

hidup, sebuah 

peluang pahala 

yang besar 

sedang menanti. 
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18 

 

 

 

 

Akhlak 

(Menjag

a tutur 

kata) 

Pada caption 

dijelaskan bahwa 

pentingnya 

verifikasi 

terhadap aa yang 

yang akan kita 

ucapkan. 

Verifikasi ini 

meliputi validasi 

(memastikan 

perkataan kita 

benar), sabar, dan 

tidak tergesa-

gesa 

mengucapkannya

. Sabar, hingga 

jelas hakikat 

perkataan 

tersebut. 

Kemudian, 

ditimbang 

apakah jika 

diucapkan 

perkataan 

tersebut akan 

membawa 

kebaikan atau 

tidak. Jika tidak 

membawa 

kebaikan, maka 

lebih baik diam.   
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19 

 

 

Akhlak 

(Terhad

ap 

Guru) 

Dijelaskan pada 

caption bahwa 

guru tetaplah 

guru. Meskipun 

beliau tak lagi 

memberikan 

asupan ilmu. 

Bisa jadi kita 

lupa pada jejak 

jasanya. Tapi 

Allah tak 

mungkin lupa 

pada setitik  debu 

kebaikan hamba-

Nya. Mari kita 

kenang sejenak 

guru-guru yang 

sederhana. 

Mereka yang 

telah terkuras 

letih dan 

sabarnya 

menuntun kita 

yang tertatih-

tatih saat belajar 

mengeja. Mereka 

yang tetap 

mendidik anak-

anak kecil 

dengan etika di 

sekolah dan 

surau-surau desa. 

Sementara anak 

didiknya telah 

berkibaran 

dengan gagah di 

angkasa. 
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