
 

42 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Ustaz Syam 

Ustaz Syam lahir di Sulawesi Selatan, tepatnya di Maros. 15 

September  1992. Ustaz Syam mengawali karirnya sebagai penulis naskah 

ceramah Ustaz Maulana, Kemudian beliau mendapatkan tawaran untuk 

menyampaikan dakwahnya secara langsung.
1
 Ustaz Syam memilih gaya 

berdakwah yang menyenangkan yang kemudian mudah diterima oleh 

berbagai kalangan dari muda hingga orang tua. Nama ustaz Syam 

kemudian semakin dikenal oleh masyarakat karena selalu mengisi acara 

dakwah di televisi pada program ―Islam Itu Indah‖. 

Sejak kecil beliau bercita-cita menjadi pendakwah. Dengan 

menempuh pendidikan di pesantren selama 6 tahun. Kemudian beliau 

mengambil program magister di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ). 

Sebelum namanya terkenal menjadi seorang pendakwah. Ustaz Syam 

merupakan seorang imam di Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri, Depok. 

Munculnya media sosial Tiktok menjadi jembatan beliau untuk berdakwah 

dan memberikan Bimbingan Keagamaan. 

 

                                         
1
Rifan Aditiya, ―Biodata Ustadz Syam: Dari Karier Hingga Pernikahannya,‖ Suara. 

Com, last modified 2020, https://www.suara.com/entertainment/2021/04/20/191026/biodata-

ustadz-syam-dari-karier-hingga-pernikahannya#:~:text=Pendidikan Ustadz 

Syam&text=Diketahui%2C Ustadz Syam mengambil program,Dian Al-Mahri%2C Depok. 
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Keterangan umum tentang akun Tiktok ustaz @Syam_elmarusy 

yang dibuat pada bulan Juli 2020 hingga Desember 2022, akun Ustaz 

@Syam_elmarusy sudah diikuti oleh 3,6 Juta orang atau disebut dengan 

Followers dan telah memposting 614  postingan video (data terakhir 

diambil pada 2 desember 2022) yang terdiri dari video-video menjawab 

pertanyaan, memberikan bimbingan, hiburan, trand Tiktok dan lainnya. 

Dalam postingannya hampir semua memiliki nilai dakwah yang dapat kita 

ambil dan terkadang beliau juga sering bernyanyi dan mengaji agar para 

followers beliau tidak bosan melihat postingan beliau. 

2. Bentuk Bimbingan Keagamaan Ustaz Syam pada Akun 

@Syam_elmarusy. 

Mengenai bentuk bimbingan kegamaan Ustaz Syam pada akun 

Tiktok  @Syam_elmarusy beliau menggunakan bimbingan kelompok, 

yang mana bimbingan ini tidak ditujukan hanya pada satu individu saja 

namun ditujukan pada banyak khalayak. Algoritma Tikok membuat video-

video ustaz Syam dapat dilihat oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. 

Dengan memberikan pencerahan kepada audiens dalam memahami 
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masalah yang sedang dialaminya. Disamping itu Penayangan video ini 

tidak ada jadwal terstruktur.   

Dalam teorinya Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa 

mentor dan sekelompok besar klien terlibat dalam bimbingan kelompok 

yang mana mereka mendengarkan ceramah, berpartisipasi aktif dalam 

diskusi, dan memanfaatkan kesempatan untuk pembekalan.
2
 Sebagai 

halnya ustaz Syam dalam memberikan bimbingan keagamaannya yang 

dapat disaksikan oleh kalangan Islam di dalamnya yang bisa siapapun 

memberikan pertanyaan. Berikut bentuk bimbingan keagamaan ustaz 

Syam: 

a. Bulan Ramadhan tapi Maksiat, 28 November 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
2
Iswati, Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2019 | 37, vol. 1. 
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Bulan Ramadhan mengajarkan kita bahwa musuh terbesar kita 

adalah diri kita sendiri, setan terbelenggu, pintu neraka ditutup, pintu 

surga di buka tapi kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat, 

berbuat keburukan maka itu bukan lagi godaan saitan tapi itu adalah 

godaan nafsunya sendiri. Pesan dari video ini yaitu kita sebagai umat 

muslim ketika bulan Ramadan melakukan maksiat tidak lagi karena 

saitan mereka di kurung dan terbelenggu. Tapi nafsu kitalah yang 

membuat maksiat atau kejahatan itu terjadi. Maka kita harus bisa 

menjaganya. Memberikan bimbingan kepada semua kalangan dan juga 

memberikan motivasi kepada audiens merupakan bentuk dari 

bimbingan keagamaan ustaz Syam.
3
  

b. Sholat di Gereja, 18 desember 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
3
Ibid.  Hal. 71. 
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Ustaz Syam dua kali membuat video ini karna melihat 

banyaknya komentar yang membabi buta sebagai ajang berdebat 

agama. Dan beliau merasa tidak nyaman akan hal itu. Tujuan 

pembuatan video kedua ini yaitu dengan tujuan  memberitahukan 

kepada umat muslim bahwa kita tidak apa-apa  sholat dimana pun 

karena tanah di muka bumi ini boleh kita tempati untuk bersujud 

kecuali tempat yang kotor seperti sampah, toilet, dll. (ibn  kudamah) 

dimakruhkan (ibn Abbas) karena sebab apa, adanya simbol-simbol 

daripada agama lain. Tapi gak sampai haram  boleh saja kalau itu 

dalam keadaan darurat. Lagian di Indonesia belum darurat masih ada 

ruangan-ruangan lain yang bisa kita gunakan untuk bersujud. Video ini 

menunjukkan bahwa ini merupakan bentuk bimbingan  kelompok yaitu 

menyampaikan pesan kebaikan dan informasi   kepada audiens.  

c. Lailatul Qodr bagi yang lagi halangan, 3 Mei 2021 
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Ternyata keutamaan lailatul qodr tetap bisa didapatkan oleh 

teman teman yang lagi halangan, Banyak dari kita kalau gak puasa itu 

gak sahur kata ustaz syam, padalah sahur itu berkah dan yang bangun 

sahur itu bukan Cuma orang yang berpuasa orang yang berhalangan pun 

boleh sahur ikut makan, ber istigfar insya Allah kita akan mendapatkan 

keutamaan lailatul qadr meskipun dalam keadaan berhalangan. Pesan 

yang disampaikan ustaz syam sangat jelas terkait orang yang 

berhalangan tetap dapat mendapatkan keberkahan dnegan mereka ikut 

beristigfar diwaktu sahur. Video ini menunjukan pemberian pesan 

kepada jamaah tiktok merupakan bentuk bimbingan kelompok. 

 

3. Materi Bimbingan Keagamaan yang diberikan Ustaz Syam melalui 

aplikasi Tiktok 

Ustaz Syam dalam memberikan bimbingan keagamaannya serta 

menjawab pertanyaan audiens terhadap komentar, materi yang dipaparkan 

ustaz @Syam_elmarusy meliputi aqidah, syariat, dan akhlak dalam bentuk 

video yang disampaikan beliau pada tabel dibawah ini :  

TABEL 4.1 Materi Bimbingan Keagamaan Akidah Pada Akun 

Ustaz Syam  

 

No. Tanggal Postingan/ 

Pertanyaan/ Juudul 

Materi Bimbingan Keagamaan 

Akidah 

1. 18-12-2020 (aqidah) 
 

Pak ustad saya mau 

Tanya apa perbedaan 

masyaAllah sama 

Jadi kalau masya Allah itu sesuatu 
yang kalian kagum akan sesuatu itu 

tapi subhanAllah sesuatu yang 

mustahil terjadi bagi manusia tapi 

terjadi bagi Allah. 
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subhanalah 

2. 26-2-2021 (aqidah) 

 

―Belajar dari Iblis‖ 

Satu ayat di dalam Al-Quran tentang 

Iblis yang artinya, ―izinkan aku ya 

Allah  menggoda manusia ampai 

hari kiamat, dari depan trus klo gak 

bisa dari belakang klo gak bisa lagi 

dari kanan kemudian dari kiri‖ jadi 

iblis itu menggoda kita. Yang ustaz 

Syam tanggap ialah iblis itu pantang 

menyerah sabar dan istiqomah. 

3. 20-5-2021(aqidah) 

 

―Penyakit ain‖ 

Penyakit ain itu nyata adanya, pada 

Video kali ini ustaz Syam tidak 

membahas apa itu penyakit ain karna 

sudah banyak penjelasan mengenai 

penyakit tersebut, akan tetapi ustaz 

Syam menjelaskan cara 

mencegahnya dan do‘anya. 

Rosulullah pernah mendo‘akan 

untuk Hasan dan Husen yang 

artinya. ―Aku berlindung kepada 

Allah dari godaan setan, binatang 

buas, dan dari kejahatan mata.‖ 

4. 8-11-2021 (aqidah) 

 

―Malaikat maut 

mengunjungi manusia‖ 

Ternyata malaikat maut itu 

mengunjungi manusia sebanyak 7 

kali dalam sehari 

5. 14-1-2022 (aqidah) 

 

Healing 

Nabi pernah Healing, nabi jalan 10 

meter kurang lebih ngapain nabi…? 

Ya healing, healingnya nabi tuh  

1. Sedikit bicara, jadi kalau 

mau healing itu jangan 

banyak ngomong jangan 

banyak update. 

2. Sedikit makan, kenapa nabi 

ke gua hiroh untuk banyak 

berpuasa 

3. Sedikit tidur 

4. Sedikit interaksi dengan 

manusia 

Jadi sebenarnya healing tuh ya 

seperti itu. 

6. 21-3-2022 (akidah) 

 

Pawang hujan syar‘i 

Beliau memberikan do‘a yang 

artinya ―Ya Allah, Turunkanlah 

hujan di sekitar kami, jangan yang 

merusak kami‖. 
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TABEL 4.2 Materi Bimbingan Keagamaan Syariat pada akun 

Ustaz Syam 

No. Tanggal Postingan/ 

Pertanyaan/ Judul 

Materi Bimbingan Keagamaan 

Syariat 

1. 3-9-2020 (syariat) 

 

Ustad do‘a untuk kita  

dilancarkan dalam segala 

urusan apa yah ustaz? 

Nabi musa As diberikan tugas untuk 

mendakwahi firaun, Allah 

memberikan satu senjata yaitu 

tongkat ajaib. Namun ketika nabi 

musa hendak melawan firaun nabi 

musa kembali meminta pertolongan 

dengan Allah.  
 رابشرحليصدرويسرليامري 
Ya Allah jadikan aku lapang dada, 

dan mudahkan urusanku. Ketika 

orang ingin mudah urusannya maka 

lapangkan dada agar segala urusan 

menjadi mudah. 

2. 14-9-2020 (syariat) 

 

penulisan ―In sha Allah/ 

insya Allah‖ yang bener 

yang mana yah ustadz 

Sebenarnya tidak menjadi masalah 

mau nulisnya pakai Insya  atau 

insha, itu yang jelas bacanya pakai 

huruf Sya kenapa? karena di 

Indonesia itu makai Sya jika di 

inggris maka makai sha. 

3. 17-10-2020 (syariat) 

 

Tadz mau nanya, suka 

liat dibranda Tiktok ada 

doa biar cantik seggala 

macam itu gapapa 

diamalin tadz? syukron 

―Allahuma kama hassanta Khalqy, 

fahassin Khulqy‖ Ya Allah 

Sebagaimana kau sempurnakan 

fisikku sempurnakan pula akhlakku. 

Bersyukurlah atas apa yang Allah 

berikan kepada kalian Allah 

menciptakan engkau dengan hidung 

minimalis jangan mengatakan ya 

Allah kok hidung aku gak 

semancung orang arab. Bisa jadi 

Allah kirimkan orang yang suka 

dengan hidung minimalis. Yang 

kedua perbaiki Inner beuty karena 

percuma bibirmu sexy tapi suka 

nyinyir orang. 

4. 28-10-2020 (syariat) 

 

Assalamualaikum ustaz 

Maka itu sah sah saja, kalaupun 

ketika akad nikah malu sama tamu 

maka tiak papa sang istri 
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Syam. Boleh minta 

pencerahan gak. Masalah 

mahar apaboleh dikasih 

pinjem dulu calon 

suaminya? Terus 

seserahan bolh gk 

dibantuin? 

meminjamkan kepada suami. It‘s ok 

tapi sebaik baiknya wanita itu yang 

memberikan mahar yang ringan 

berkah bukan murah tapi ringan dan 

berkah. 

5. 29-10-2020 (syariat) 

 

Ustaz jelasin tentang 

sedekah subuh dong ? 

Ada satu riwayat yang artinya 

―setiap pagi, dua malaikat turun 

mendampingi seorang hamba. Yang 

satu berdoa: Wahai, Tuhan! 

Berikanlah ganti rugi bagi dermawan 

yang menyedekahkan hartanya. Dan 

yang satu lagi berkata: Wahai, 

Tuhan! Musnahkanlah harta si 

bakhil. Jadi kalau ditanyakan tentang 

sedekah subuh maka Allah akan 

gantikan lagi supaya lebih banyak 

hartanya. Semangat sedekah subuh 

6. 9-12-2020 (syariat) 

 

Ustadz saya pengen 

puasa hajat mencapai 

sesuatu? Itu puasa apa ya 

ustaz 

Hukum bernadzar adalah makruh, 

itu adalah ibadah orang-orang pelit 

ketika ada sesuatu baru ibadah. 

Padahal nadzar itu tidak merubah 

takdir jadi kalau mau ibadah-ibadah 

aja gakusah kaya pelit banget sama 

Allah, dia mau beribadah kalau baru 

dikabulkan Allah. SEMANGAT 

7. 12-12-220 (syariat) 

 

Ustadz nnya boleh? Kalo 

cewek bilang ―tidak 

memberatkan mu dan 

tidak merendahkanku‖ 

itu mahar semacam apa 

ya pak ustadz? Saya 

bingung soalnya 

Seorang laki-laki sudah semestinya 

mereka berusaha yang terbaik 

semaksimal mungkin mereka untuk 

memberikan mahar untuk wanitanya, 

dan sang wanita akan berusaha 

maksimal bagaimana caranya supaya 

tidak meberatkan laki-lakinya. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan 

bahwa seorang wanita terbaik adalah 

wanita yang memiliki mahar yang  

mudah bukan murah. Karna bagi laki 

laki yang kaya raya angka yang 

mahal dan banyak tidak ada hasil 

baginya. Jadi gak selamanya yang 

murah itu mudah yang mahal itu 

susah. 

8. 18-12-2020 (syariat) 

 

―Sholat di gereja‖ 

Video sebelumnya di take done 

karna komentar yang membabi  buta 

saling merendahkan agama. 



51 

 

 

 

Kemudian ustaz Syam membuat 

video baru yang bertujuan untuk 

esensi untuk memberitahukan 

kepada semua umat muslim bahwa 

kita tidak apa apa kalau sholat 

dimana pun itu karena semua tanah 

di muka bumi ini dapat kita tempati 

kecuali tempat-tempat yang kotor 

seperti sampah, toilet dan lain-lain 

(menurut ibnu kudamah). 

Dimakruhkan (Ibnu abbas RA) 

dimakruhkan karna ada symbol-

simbol yang lain. 

9. 31-12-2020 (Syariat) 

 

Ustaz boleh gak makan-

makan tahun baru 

Kalau laper makan aja, gak masalah 

yang penting jangan kemaleman biar 

subuhnya gak kelewat dan juga 

jangan mubadzir jangan 

menghambur-hamburkan. 

10. 24-1-2021(syariat) 

 

Ustaz kalo orang arab 

bicara di kamar mandi 

dosa nggak? 

Boleh. Karena dia ngga ngaji. Jadi 

semua bahasa arab itu bukan Al-

Quran. Tapi kita orang Indonesia 

saja makruh kalo ngomong dalam 

wc. 

11. 2-2-2021 (syariat) 

 

Ustadz, apa benar kita 

tidak boleh menangisi 

jenazah? Ib: tadi lewat 

fyp gua 

Padahal manusia ketika orang yang 

dicintainya meninggal dunia yakali 

aku nangis. Dan kalo Islam 

melarangnya berarti bertentangan 

dengan akal sehat, dan Islam tidak 

pernah bertentangan dengan akal 

sehat. Nabipun pernah menagis dan 

beliau mengatakan yang haram 

adalah ucapan seperti menyandarkan 

hidup simayit dan meremehkan 

Allah. 

12. 3-2-2021 (syariat) 

 

Ustd tutor cara mandi 

wajib dong 

Mandi wajib itu cuman dua 

syaratnya niat dan membasuh 

seluruh tubuh. Tapi ada sunahnya 

misalnya sebelumnya membasuh 

tangan, kemaluan, berwudhu dll. 

Dan perhatikan airnya paling aman 

mengunakan shower. 

13. 11-2-2021(syariat) 

 
Ustad mau nanya, emang 

dagu aurat perempuan ya 

kalo sholat? 

Aurat seorang wanita dalam 

syariatnya adalah seluruh tubuhnya 
kecuali telapak tangan dan punggung 

tangan serta wajahnya. Akan tetapi, 

para ulama berbeda pendapat dalam 
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masalah apakah dagu bagian dari 

wajah karena masalah wajah. 

Diqiyaskan ketika Nabi mengalirkan 

air yang akan digunakan untuk 

membasuh dagu. Tutupi dagu Anda 

untuk menjaga diri Anda tetap aman. 

14. 3-5-2021 (syariat) 

 

―Lailatul Qodr bagi yang 

lagi halangan‖ 

Keutamaan lailatul qodr tetap bisa di 

dapatkan oleh teman-teman yang 

lagi halangan. Beristigfar diwaktu 

sahur. Sahurlah karna sahur itu 

berkah. 

15. 31-5-2021 (syariat) 

 

―Sholat dhuha‖ 

―Sholat dhuha‖ jangan setiap hari 

karna sholayt dhuha itu sunnah‖ 

kemarin ada yang posting begini. 

Memang Nabi Saw itu menjalankan 

sholat duha dan sholat sunnah. Nabi 

tidak menjalankan setiap hari agar 

menjadikan wajib bagi umatnya, tapi 

kita boleh mengerjakannya setiap 

hari. 

16. 21-7-2021(syariat) 

 

‖Berdo‘a kepada Allah‖ 

―ya Allah seperti biasa‖ boleh tidak 

berdo‘a seperti itu. Doa seperti itu  

Tergantung keadaan kalau posisi kita 

ada di dekat ka‘bah atau bingung 

mau ngomong apa itu kita boleh 

ngomomong kaya gini ―ya Allah aku 

minta kebaikan semua orang yang 

ada di sini‖ pasti semua berdoa 

kebaikan. Tapi kalau posisi kita 

dalam keadaan biasa jangan, kenapa 

karena do‘a itu salah satu 

komunikasi yakali kita pengen 

cepet-cepet berpisah dengan yang 

kita cintai.  

17. 3-2-2022 (syariat) 

 

Ciluk ب 

Tekanannya. Kalo ada yang nulis 

ciluk  ب itu bukan pelecehan huruf 

arab. Jika ingin ditulis hurub arab 

maka ber bunyi خجلى ك ب 

18. 2-9-2022 (syariat) 

 

Dakwah Menutup Aurat 

Menutup aurat itu wajib namun 

banyak orang merendahkan dirinya 

padahal dia sedang meninggikan 

dirinya. Ayolah kita berdakwah 

dengan santun dan dengan cerdas 
yah. 
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TABEL 4. Materi Bimbingan Keagamaan Akhlak pada akun 

Ustaz Syam 

NO Tanggal Postingan/ 

Pertanyaan/Judul 

Materi Bimbingan Keagamaan 

Akhlak 

1. 21-10-2020 (akhlak) 

 

Ustaz kalo kita iri kepada 

teman kita karena teman 

kita bebas piknik/main 

kemana aja tapi kita di 

rumah aja terus bantuin 

orang tua jualan gimana? 

Buat kalian yang masih suka 

banding-bandingkan dengan nikmat 

orang lain mari kita lihat pada Q.S 

An Nisa ayat 32, Allah itu 

memberikan nikmat dengan se adil-

adilnya, bahwa kalau kita sibuk 

melihat nikmat orang lain anda lupa 

minta dengan Allah. Maka minta 

saja kepada Allah. 

2. 26-10-2020 (akhlak) 

 

Ustd mau nanya, kalo 

do‘a biar hati tenang apa  

 كيف اجاف منالفقر وااناعبد الغين  
Bagaimana mungkin aku merasa 

khawatir akan kemiskinan, padahal 

aku diurus oleh dia yang maha kaya. 

Selalu semangat dan selalu merasa 

bersama dengan Allah.   

3. 23-12-2020 (akhlak) 

 

―Baktinya seorang anak 

kepada orang tua‖ 

Anak laki-laki itu baktinya kepada 

orang tuanya sampai sianak laki-laki 

itu meninggal dunia, jadi kalau sama 

ibunya tinggal di rumah berbaktinya 

sama ibunya apalagi kalau ibunya 

membutuhkan. Dan kewajiban suami 

itu memberikan tempat tinggal yang 

layak kepada istrinya.   

4. 5-1-2021 (akhlak) 

 

Ustad serius nanya kalo 

liat orang uwwu beginian 

jadi pengen masuknya iri 

atau bukan ustad? 

Ada iri yang boleh itu iri yang 

melihat orang yang berilmu lalu 

diamalkan dan, iri yang tidak boleh 

ketika berharap orang itu hilang 

nikmatnya. 

5. 23-1-2021 (akhlak) 

 

Ustad giman caranya 

cepat meninggal? 

Ini adalah pertanyaan teraneh yang 

pernah aku dapat selama aku main 

Tiktok. Tidak boleh kita berdoa 

cepat meninggal, setiap manusia itu 

punya ujian hidupnya masing 

masing tapi kita tidak boleh bercita-

cita meninggal dunia. Karna bisa 

jadi Allah memberi kebaikan kita 

selama masih hidup.  
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6. 11-2-2021 (akhlak) 

 

―valentine’s day‖ 

Memberi hadiah sesama boleh agar 

saling mencintai namun harus sambil 

lihat perayaan itu.  

7. 21-9-2021 (akhlak) 

 

―Penyerangan Ustaz 

Pasti Orang gila‖ 

Gak mungkin orang yang jiwanya 

sehat mau menyerang orang yang 

sedang memberikan materi, gak 

mungkin orang yang jiwanya sehat 

mau menyerang orang yang sedang 

memberikan kebaikan 

menyampaikan pesan-pesan 

kebaikan, mendamaikan negara kita. 

Lalu ada orang yang gak suka 

dengan kedamaian tersebut.  

8. 10-11-2022 (akhalak) 

 

Andai semua orang tua 

punya pemikiran yang 

sama  

Orang tua fokuslah untuk mencetak 

anak yang sholeh, karna anak yang 

sholeh tanpa dituntut pun pasti 

memuliakan ibunya, pasti 

memuliakan orang tuanya.  

9. 12-4-2022 (akhlak) 

 

―Bulan Ramadhan tapi 

Maksiat‖ 

Bulan ramadhan mengajarkan kita 

bahwa musuh terbesar kita adalah 

diri kita sendiri.  

 

4. Metode Bimbingan Keagamaan Dalam Akun Tiktok 

@Syam_elmarusy 

Melihat postingan yang dibuat Ustaz Syam pada akun Tiktok. 

@Syam_elmarusy metode bimbingan keagamaan yang digunakan yaitu 

dua metode Al Mauizatul Hasanah
4
 dan metode Tanya jawab

5
 berikut 

untuk penjelasanya: 

a. Konsep dari metode Al Mauizatul Hasanah ini, yaitu: Nasihat yang 

bertujuan untuk mengingatkan sasaran, Tabsyir wa Tandzir 

                                         
4
Amin, Metodologi Dakwah. 

5
Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. 
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penyampaian informasi dan berita yang baik kepada sasaran dengan 

tujuan menguatkan dan menjadikan motivasi. Kisah yang merujuk 

pada petunjuk alqur‘an, kisah kisah nabi, dan peristiwa lampau 

sebagai pembelajaran.
6
 

 karenanya penyampaian yang mudah dipahami dan diterima. 

Selain itu, pesan bimbingannya lebih mungkin dipahami oleh 

sejumlah besar audiens karena bahasa yang digunakannya menarik. 

1). Nasihat 

Malaikat maut mengunjungi manusia, 8 Oktober 2021 

Ternyata malaikat maut itu setiap hari mengunjungi 

manusia sebanyak 70 kali, datangnya setiap hari ngeliatin manusia 

setiap hari berarti klo dalam satu hari ada 24 jam maka 1440 menit 

kurang lebih 21 menit sekali malaikat maut melihat kita, dan 

malaikat maut itu heran kenapa manusia ini bisa lupa sama tuhan 

sedangkan tinggal ku cabut doang ini mati ini. Maka kita tidak 

boleh sama sekali untuk tidak tersambung dengan Allah senantiasa 

mengingat Allah. Waktunya sholat ya sholat jadi teruslah berbuat 

baik karna kita gak tau malaikat maut itu kapan datang. Dalam 

video ini beliau menasihati kita untuk terus senan tiasa berbuat baik 

karna kita tidak tau kapan kita mati. Ustaz Syam dalam 

                                         
6
Arbani, ―Mengenal Al Mauizatul Hasanah, Salah Satu Metode Dakah Rasulullah.‖ 

Diakses pada Rabu, 28 Desember 2022. 
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memberikan nasihatnya beliau melalui sebuah video hal ini 

membuktikan sangan relevan dengan metode yang beliau gunakan.  

2). Tabsyir wa Tandzir 

Valentine‘day 11 Februari 2021 

Dalam video yang dibuat ustaz Syam beliau menasihati 

dan mengingatkan kepada umat Islam bahwa saling menghadiahi 

lah kalian agar saling mencintai, yang salah adalah kalau kalian 

mengikuti satu perayaan yang kalian gak tau perayaan apa itu. 

Dan tentang valentine‘day kalian harus baca. Dan dari pada kalian 

sibuk mengurus valentine’ day kalian mending baca ini 

―Allahumma Barik Lana fii Rajab, Wa Sya‘ban Wa Balighna 

Ramadhan.‖  Dalam video tersebut ustaz Syam menyampaikan 

sebuah informasi bahwa saling menghadiahi itu boleh untuk 

saling mencintai, kemudian beliau memberikan doa agar kita 

diberi keberkahan. Video ini bertujuan untuk memberikan 

informasi bahwa ketika kita ingin merayakan hal-hal yang berbau 

kebaratan maka harus dilihat dulu hal ini menujukan sangat 

relevan dengan metode Al Mauizatul Hasanah yang beliau 

berikan. 

3). Kisah 

Do‘a dilancarkan segala urusan 3 September 2020 

Nabi Musa pernah ditugaskan Allah untuk berdakwah 

kepada Firaun namun, Allah tidak selalu memberikan tugas itu 

sama seperti Allah memberi Nabi Musa satu senjata, tongkat ajaib 
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yang bisa dia gunakan untuk melawan tukang sihirnya, Nabi Musa 

kembali berdoa kepada tuhan lagi. 

 رب اشرحلً صدروٌسرلً امري

―Ya Allah lapangkan dadaku, dan mudahkan urusanku‖ 

ketika orang ingin mudah urusanya maka lapangkan dada.  Ustaz 

Syam bercerita terkait kisah nabi musa yang melawan Fir‘aun. Ini 

membuktikan bahwa metode yang beliau berikan yaitu Al 

Mauizatul Hasanah. 

b. Beliau juga menggunakan  metode tanya jawab,
7
 metode tanya jawab 

terdiri dari tiga macam dalam pelaksanaannya seorang 

guru/pembimbing bisa saja menggunakan ketiga-tiganya agar 

penggunaan metode tanya jawab bisa mendapatkan hasil lebih 

maksimal ketiga macam tersebut ialah: pertama, guru bertanya siswa 

menjawab. Kedua, siswa bertanya guru menjawab. Ketiga, siswa 

bertanya siswa menjawab.  

Menurut Zainal Aqib dan Murtadlo metode tanya jawab diartikan 

sebagai cara penyampaian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang 

harus dijawab, terutama dari pendidik kepada peserta didik, namun juga 

dapat dari peserta didik kepada pendidik.
8
 

Berikut untuk Tahapan yang menggambarkan bahwa beliau 

menguakan metode Tanya jawab: 

                                         
7
Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. 

8
Ardiana, Dewa putu yudhi, ana widya astuti, Metode Pembelajaran Guru (Medan: 

Yayasan Kita Menulis, 2021). 
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1). Penyampaian materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian Materi bimbingan keagamaan pada satu video 

beliau menstitch video prempuan  yang di dalamnya bertuliskan 

―surga itu ditangan orang Islam, apa kristen bisa masuk surga‖ 

dijawab oleh ustaz Syam. Pertama mbanya cantik banget, masya 

Allah, tabaraka Allah. subhanAllah. Kedua mbanya salah tulis 

surga itu bukan ditangan orang Islam, tapi surga itu ditangan Allah. 

Dan kami sebagai seorang islam yang yakin bahwa surga itu 

ditangan Allah maka kami ingin melewatinya dengan syariat yang 

Allah berikan kepada kami yaitu dengan mengikuti ajaran Islam. 

Dalam ajaran Islam yang selamat ya yang Islam saja, yang 

masuk surga juga yang Islam saja. trus bagaimana dengan nasib 
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kami yang di luar Islam…?  Ya mereka punya keyakinan sendiri 

mereka punya surga sendiri yang mereka yakini, ngapain urusin 

surga kita.  

2). Pertanyaan audiens terkait materi yang disampaikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Audiens dapat bertanya melalui kolom komentar (siapapun 

dan kapanpun) lalu ustaz Syam memberikan balasan jawaban 

dalam bentuk video, namun yang menjadi catatan tidak semua 

pertanyaan dijawab oleh ustaz Syam. Pertanyaan pertanyaan ini 

dijawab oleh ustaz Syam yang berhubungan dengan video yang 

dipaparkan. Dalam video ini ustaz Syam memberikan tanggapan 

terhadap perempuan yang menanyakan Surganya orang Islam. 



60 

 

 

 

ustaz Syam mengatakan Masya Allah dan subhanAllah kepada 

perempuan itu karena perempuan itu terlihat cantik. Lalu ada 

audiens yang bertanya ―pak ustad saya mau tanya apa perbedaan 

masya Allah dengan subhanAllah..? dan dibuat lah satu video 

yang menjawab pertanyaan tersebut.  

3). Jawaban/ tanggapan terhadap pertanyaan audiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikemas dalam Bentuk video ustaz Syam menjawab 

pertanyaan dari audiens mengenai apa perbedaan Masya Allah 

dengan SubhanAllah. Dalam vidieo tersebut ustaz Syam menjawab. 

Ini udah sering banget dibahas bahkan aku punya konten satu yang 

udah lama pernah membahas perbedaan masya Allah dengan 
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subhanAllah, but it’s oke. Jadi kalau kalian kagum akan sesuatu 

maka itu Masya Allah misal masya Allah cantik banget. Tapi 

subhanAllah adalah sesuatu yang kalian kagum kaget tapi itu 

sesuatu yang tidak mungkin terjadi, namun terjadi Sesuatu yang 

mustahil terjadi tapi terjadi bagi Allah  klau Allah mau. Pada Q.S 

Yasin ayat 82: 

ْيُن 
ُ
ْن َفَيك

ُ
ٗه ك

َ
 ل

َ
ُقْيل ْن يَّ

َ
اۖ ا ًـٔ َراَد َشْي

َ
ْمُرٗهٓ ِاَذآ ا

َ
 ِانََّمآ ا

 

 

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan data di atas, bentuk dari bimbingan keagamaan ustaz 

Syam ialah Bimbingan Kelompok. Mengapa bentuk bimbingan ustaz Syam 

tidak termasuk bimbingan individu, karna pada teorinya bimbingan individu 

yaitu Percakapan pribadi yang mana pembimbing bertatap muka secara  

langsung dengan Kliennya.
9
 Adapun materi bimbingan keagamaan yang 

beliau sampaikan Terkait dengan materi perbincangan tentang bimbimngan 

keagamaan, peneliti menemukan beberapa konten video Ustaz Syam 

membahas materi tentang akidah yang mencangkup Ilahiah, nubuwah, dan 

ruhaniah. materi syariat yang mencangkup ibadah, muamalah, munakahad, 

dan siyasah. materi akhlak yang mencangkup hubungan manusia kepada 

allah, hubungan  manusia kepada manusia, dan hubungan manusia kepada 

                                         
9
Antonius, ―Bimbingan Keagamaan Dan Prilaku Beragama Anak Auts.‖. 

―Sesungguhnya ketetapan-Nya. Jika Dia menghendaki sesuatu, Dia 

hanya berkata kepadanya, ―Jadilah!‖ maka, jadilah (sesuatu) itu‖ 

(Q.S Yasin: 82) 
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keluarga. serta penggunaan metode  Al Mauizatul Hasanah menyampaikan 

nasehat, Tabsyir wa Tandzir, dan juga kisah.
10

 Serta penggunaan metode 

Tanya jawab yang di tanyakan audiens melalui kolom komentar dan dijawab 

ustaz syam melalui sebuah video.
11

 Berikut pembahasannya: 

1. Akidah 

(Belajar Dari Iblis, 26 Februari 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasbaca satu ayat alquran pada Q.S Al-Hijr ayat 39 

 َرب ِ ِةَمآ
َ

ْجَمِعْيَن   َقال
َ
ُىْم ا ْغِيَينَّ

ُ
ا
َ
ْرِض َول

َ
ا
ْ
ُىْم ِفى ال

َ
َننَّ ل ِ

َزي 
ُ
ا
َ
ْغَيْيَتِنْي ل

َ
 ا

  

 

   

                                         
10

Amin, Metodologi Dakwah. 

11
Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. 

―Ia (Iblis) berkata, ―Tuhanku karena Engkau telah menyesatkanku, 

sungguh aku akan menjadikan (kejahatan) terasa indah bagi mereka di 

bumi dan sungguh aku akan menyesatkan meraka semua‖ (Q.S. Al-Hijr: 

41) 
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(Pawang Hujan Syar‘I,  21 Maret 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi izinkan aku ya Allah menggoda manusia dari depan, kalau gak 

bisa dari belakang, kalau gak bisa lagi dari kiri kemudian kanan. Jadi dari 

segala macam arah iblis itu mau menggoda kita. Yang ustaz syam 

simpulkan yaitu iblis itu pantang menyerah sabar dan istiqomah. Jadi 

belajarlah dari iblis mera itu pantang menyerah, tekun menggoda (bukan 

menggodanya) tapi tekunnya yang diambil kemudian sabar walau gagal 

hari ini mereka datang lagi besok. 

Sedangkan kita manusia ini gampang sekali menyerah trus gak 

sabaran trus gak istiqomah masa kalah sama iblis. Kesimpulan dan 

bimbingan pada video ini yaitu ustaz Syam berkaca dngan iblis yang 

meminta kepada Allah akan menggoda manusia dari berbagai macam arah 

dan cara. Pesan penting yang dapat diambil yaitu kita jangan mau kalah 

sama iblis yang tekun, istiqomah, dan sabar dalam menggoda kita. Bentuk 

bimbingan kelompok dengan materi aqidah ruhaniah yang berhubungan 

dengan jin dan iblis . dengan metode Al Mauizatul Hasanah yaitu nasehat 

yang baik.  
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Pada video kali ini ustaz Syam menyampaikan sebuah do‘a tentang 

hujan, yang artinya ―ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan 

yang merusak kami‖ maksud dari adanya video ini karna, adanya seorang 

wanita yang viral sering disebut sebagai pawang hujan. Maka dari itun 

ustaz syam membuat vidio ini bertujuan memberikan arahan bahwa Jika 

kita ingin hujan maka berdo‘alah kepada Allah. Karna apa yang kita 

inginkan maka harus kembali kepada allah. Sebagaimana doa yang telah 

disampaikan pada video jika kita ingin meminta hujan kepada Allah Swt. 

dengan menggunakan bentuk bimbingan kelompok yaitu penyampaian 

pesan ke audiens. Hal ini juga  bersangkutann jelas dengan akidah Ilahiah 

keyakinan kita kepada Allah. Dan dengan menggunakan metode Al 

Mauizatul Hasanah yaitu penyampaian berita yang baik kepada sasaran. 

 

(Healing, 14 Januari 2022) 
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Dalam vidio tersebut ustaz Syam menceritakan healingnya Nabi 

Muhammad bahwa ada 4 poin yang dapat diambil dari kisah healingnya 

nabi Muhammad yaitu sedikit berbicara, sedikit makan, sedikit tidur, dan 

sedikit interaksi dengan manusia. Ustaz Syam mengatakan bahwa 4 poin 

itu dapat kita gamnbaran healing ala Rasulullah. 

Jadi sebenarnya healing ituh ya seperti itu. Kata ustaz Syam. Saat  

menyampaikan bimbingan keagamaan dalam Bentuk bimbingan kelompok 

dengan memaparkan kisah suri tauladan nabi yang ini termasuk materi 

akidah nubuwah. Penyampiannya dengan metode Al Mauizatul Hasanah 

yang mana beliai berkisah tentang hikmah kisah nabi.  

 

2. Syariat 

(Hutang/ Nazar, 9 Desember 2020) 
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  Dalam postingan ini ustaz Syam mendapatkan pertanyaan yaitu 

―ustad saya pengen puasa hajat mencapai sesuatu? Itu puasa apa ya ustaz?‖ 

kurang lebih seperti itu pertanyaannya kemudian ustaz Syam menjawab 

dengan mengibaratkan saat sholat (hajat) dua rokaat  setelah itu sujud dan 

meminta kepada Allah. Cara memintanya jikalau do‘anya yang berbahasa 

arab seperti yang dicontohkan oleh Nabi  atau dicontohkan oleh Qur‘an 

maka boleh dibaca, tapi kalu do‘anya pakai bahasa Indonesia  cukup 

ucapkan dalam hati saja, jangan sampai terucap karna itu membatalkan 

sholat. 

  Kasus dalam bernazar ―ya Allah kalau saya lulus saya akan 

berpuasa, kalau saya ini saya akan bersedekah‖ itu sebenernya hukumnya 

adalah ―makruh‖ beliau mengatakan itu adalah ibadahnya orang-orang 

pelit dia baru mau beribadah kalau hajatnya dikabulkan sama Allah. 

Padahal  اوت َلٌردشئ padahal nazar itu tidak merubah takdir, jadi kata beliau 

kalau mau ibadah-ibadah aja gausah kaya pelit banget sama Allah dia baru 

mau beribadah kalau hajatnya dikabulkan.  

  Jawaban beliau terkait pertanyaan dari audien tentulah sangat jelas 

yang pertama mengaitkanya kepada shalat hajat lalu memberi hukum 

sesuai dengan hadis nabi terkait bernadzar. Dan beliau menyimpulkan 

bahwa jika ingin beribadah, beribadah saja dan jangan menjadi orang pelit. 

Bentuk yang digunakan dalam penyampaian pesan yaitu kelompok dengan 

menyampaikan pesan kepada audiens dan materi yang beliau sampaikan 

terkait syariat ibadah dengan mengguanakan metode tanya jawab. 
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(Berbicara didalam, WC, 24 Januari 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 Jama‘ah bertanya mengenai orang arab yang berbicara di dalam 

kamar mandi ―ustad kalo orang arab bicara di kamar mandi dosa nggak?‖ 

kemudian ustaz Syam mengarahkan pertanyaan itu kepada supir pribadi 

beliau dengan menanyakan kepada supir tersebut dengan pertanyaan 

―boleh gak  baca Quran dalam WC..?‖ ―ya gak boleh‖ (kata supir beliau), 

trus ―boleh gak orang arab ngomong dalam WC…?‖ ―ya boleh‖(kata supir 

beliau) lalu ustaz Syam menanyakan kenapa boleh, jawab sang supir ya 

karena diakan tidak mengaji. Mantap kata ustaz Syam.  

  Tidak semua bahasa arab itu adalah al-Quran, jadi orang arab kalau 

lagi darurat boleh ngomong dalam WC, namun kita pun bahasa Indonesia 

kalau ngobrol dalam WC itu hukumnnya makruh. Begitu juga dengan 

nyanyi dalam Wc. Beliau menyimpulkan bahwa tidak semua bahasa arab 
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itu al-Qur‘an. Dan hukum berbicara ketika di dalam WC itu makruh.  

Video tersebut memberikan gambaran bentuk Bimbingan kelompok 

dengan menyampaikan pesan kepada audiens dan pesan dari isi konten 

tersebut tentang syariat ibadah dengan metode Tanya jawab. 

(Aurat wanita, 11 Februari 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustaz saya ingin tahu apakah benar, dagu aurat seorang wanita saat  

shalat? Ketika seorang wanita berdoa, auratnya menutupi seluruh 

tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, dan punggung tangannya. 

Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah 

wajah ini. Apakah dagu termasuk dari aurat wanita? Pendapat ualama 

percaya bahwa dagu adalah wajah. Ketika Nabi memerintahkan wudhu 

nabi membasuh janggut beliau, yang artinya janggut di dagu termasuk 

wajah. 
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   Kalau dagu termasuk wajah berarti dagu itu dapat terlihat dalam 

sholatnya wanita. Harus tau aurat seseorang itu ketika sholatnya tidak 

boleh terlihat dari atas, dari samping, kecuali terlihat dari bawah. It’s oke 

Tapi kalau mau aman sih tutupin aja dagunya oke. Pesan bimbingan yang 

ustaz Syam sampaikan yaitu mengqiyaskan kepada nabi ketika berwudhu‘ 

Beliau membasuh dagunya. Yang itu beliau kaitkan dengan pertanyan 

―emang dagu aurat perempuan yakalau sholat‖ jadi kalau dagu itu 

termasuk wajah berari iu dapat terlihat dalam sholatnya. Tapi kalau mau 

aman tutupi aja kata beliau. Pesan tersebut memberikan gambaran bentuk 

bimbingan kelompok dengan penyampaian pesan syariat ibadah dan 

menggunakan metode tanya jawab. 

3. Akhlak 

(Iri kepada Teman, 21 Oktober 2020) 
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  ―Ustaz kalo kita iri kepada teman kita karena teman kita bebas 

piknik/ main kmna aja tapi kita dirumah aja terus bantu orang tua jualan 

gimana?‖ buat kalian yang masih membanding-bandingkan nikmat kalian 

kepada orang lain yang jauh berbeda maka ayo kita lihat  Q.S. An Nisa 

ayat 32: 

ا َجاِل َنِصْيٌب ّم َِّ ى َةْعٍض ُۗ ِللر ِ
ٰ
ْم َعل

ُ
ُ ِةٖه َةْعَضك  اّٰلله

َ
ل ْيا َما َفضَّ ا َتَتَمنَّ

َ
 َول

َ ِمْن َفْضِلٖه ُۗ ا  يا اّٰلله
ُ
ل َـٔ َتَسْبَن َُۗوْس

ْ
ا اك َساِۤء َنِصْيٌب ّم َِّ ِ

َتَسُتْيا ُۗ َوِللن 
ْ
 اك

ِ َشْيٍء َعِلْيًما
 

اَن ِةُكل
َ
َ ك    ِنَّ اّٰلله

 

 

 

 Mintalah karunia kepada Allah, Allah itu memberikan seadil-

adilnya bagi seseorang dengan orang lain. Dan kita meminta karinia Allah, 

kenapa..? karena kadang kala kalau kita sibuk memikirkan nikmat orang 

lain kita lupa minta  kepada Allah. Kita selalu ucap enak banget yah hidup 

orang, sehingga kita lupa dia itu yang ngasih ya tuhan.  

 Anda kalau terlalu sibuk memikirkan  nikmat orang lain anda lupa 

meminta sama Allah. Jadi minta aja. Artinya dalam Video beliau 

mengatakan bahwa dalam syariat Islam yang berlandaskan pada Q.S An 

Nisa ayat 32 itu dikatakan bahwa kita tidak perlu iri kepada orang lain, 

―Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah 

dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-

laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) 

ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah  

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah ialah maha mengetahui 

segala sesuatu‖ (Q.S An Nisa: 32) 

lain kita lupa minta kepada Allah. Kita selalu ucap enak banget yah hidup 

orang, sehingga kita lupa dia itu yang ngasih ya tuhan. 
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lebih baik kita minta kepada Allah. Dari pada kita sibuk memikirkan orang 

lain baik kita meminta langsung kepada tuhan kita, karna tuhan kita maha 

adil. Memberikan motivasi bentuk bimbingan kelompok dengan materi 

akhlak kepada sesama manusia menggunakan metode Al Mauizatul 

Hasanah yaitu penyampaian pesan dan informasi yang baik. 

(Cepat Meninggal, 23 januari 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada yang bertanya ―ustaz gimana caranya biar cepat meninggal‖ 

beliau langsung membalas dengan video dan di alam video itu beliau 

mengatakan bahwa ini merupakan pertanyaan teraneh selama aku bermain 

Tiktok. Dan dilanjutkan dengan ― jadi gini, kita itu tidak boleh  bercita-cita 

cepat meninggal‖ dan beliau juga melampirkan do‘a yang artinya ―Yah 

jadikan hidupku ini penambah kebaikanku, dan jadikan matiku pemutus 

keburukanku‖  jadi kalau aku harus masih hidup lebih lama jadikan itu 
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menambah kebaikanku, tapi kalau  harus meninggal dunia jadikan itu 

untuk memutus segala keburukanku.  

Beliau diakhir video menyemangati audiens yang bertanya. so 

semangatlah hidupnya manusia itu punya ujian hidup tapi kita gak boleh 

bercita-cita untuk meninggal dunia karena bisa jadi Allah memberi 

kebaikan kita kalau kita masih hidup. Postingan ini beliau memberi 

semangat dan mengingatkan bahwa kita tidak boleh bercita-cita cepat 

meninggal, tak lupa juga beliau menambahkan do‘a yang bermakna bahwa 

hidup kita ini harus dijalani dengan kebaikan. Bentuk bimbingan 

kelompok yang membahas materi akhlak kepada Allah dan menggunakan 

metode tanya jawab. 

(Baktinya anak Kepada Orang Tua, 23 Desember 2020) 
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Sebuah video yang di Stitch (mengabungkan video orang lain) 

ustaz Syam yang membahas tentang ―untuk semua calon menantu  yang 

anti tinggal bareng mertua, bukan kah kalian tau kalo anak laki-laki 

sampai kapanpun adalah milik ibu‖ kemudian ustaz Syam menjawab 

memberikan bimbingan melalui sebuah video yang di dalam video 

tersebut ustaz Syam mengatakan bahwa jadi gak ada yang salah apa yang 

dibilang omnya. Karena baktinya anak laki-laki itu sampai sianak 

meninggal dunia. Jadi kalau sama ibunya disuruh tinggal di rumahnya ya 

berbaktinya sama ibunya apalagi ibunya membutuhkan. 

Namun salah salah satu kewajiban seorang suami itu memberikan 

nafkah kepada istrinya, jadi kalau  si istri tidak nyaman tinggal sama 

mertua dengan alasan syar‘i seperti susah membuka aurat apalagi ada 

iparnya non mahram  kemudian ia merasa susah ada dua dapur dalam satu 

rumah ribetsih. Kalo dengan alasan syar‘i sang menantu boleh meminta 

alasan keluar dari rumah mertua.  

Ustaz Syam berpesan kepada ukhti-ukhti jangan pernah bertanya 

kepada suami kau pilih ibumu atau aku..? jelas sang suami memilh ibunya.  

Kesimpulan dari video ini ustaz Syam menjelaskan kewajiban suami dan 

tuntunan sang istri bagaimana jika di dalam rumah tangga terdapat ke 

ganjalan yang tinggal bersama. Dan dijawab ustaz Syam yaitu anak laki-

laki wajib berbakti kepada seorang ibu sampai meninggal, dan ketika 

konteksnya menjadi suami dia punya kewajiban untuk menafkahi dengan 

salah satu yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi sang istri. 
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Bentuk bimbingan kelompok yang membahas tentang akhlak kepada 

keluarga dengan menggunakan metode Al Mauizatul Hasanah yaitu 

penyampaian informasi yang baik. 


