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SUDAHKAN AKU
MENERIMA DAN MENCINTAI DIRIKU?

Isna Rahmah Solihatin, LC. M.Pd

Dari materi ini, aku akan:

Siapakah aku?
Apa mauku? Sudahkah aku memahami 

diriku sendiri?
Sudahkah aku mencintai diriku sendiri? 

Beberapa pertanyaan yang terkadang menjadi bumerang  tersendiri dalam diri. 
Mengapa? Karena untuk menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya ada proses 
yang tidak instan yang harus dilalui. Tidak semudah menemukan jawaban 
atas pertanyaan “mau makan apa yah aku hari ini?”

90 Menit

Gambaran Singkat

Aku akan menyadari 
kekurangan 

dan kelebihanku 
sebagai manusia

Aku akan menerima 
kekurangan dan kelebihanku, 

serta pengalaman hidupku dengan 
bersedia sharing  kepada sesama 

untuk pelajaran

Aku akan menyadari 
bahwa kemampuan 

menerima diri adalah 
pondasi awal untuk 

menerima orang lain

Aku akan menyadari 
bahwa menerima, menghormati 

serta menghargai diri sendiri 
adalah hal yang paling dasar 

untuk mewujudkan mimpi

Tujuan
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Sebagai manusia, tentunya kita diciptakan dengan ragam 
bentuk, warna, ras, suku, agama, sifat serta pemikiran 
yang berbeda-beda. Dimana hal tersebut akan mempengaruhi 
bagaimana diri kita menjawab sebagian pertanyaan di atas. 

Ada ayat menarik yang perlu kita ingat sebagai manusia:

Pertanyaannya kemudian, siapakah sejatinya manusia?

Manusia adalah ciptaan Allah yang sangat baik: 

ini adalah identitas pertama dan utama.
Karena manusia adalah ciptaan, 
maka manusia memiliki keterbatasan.

Sebagai ciptaan, maka kita harus bagaimana?

Setiap manusia seharusnya yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam 
menciptakan siapapun. Manusia diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan-Nya, 
yakni melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. 
Agar manusia mampu hidup sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah, 
maka Allah memberikan petunjuk melalui firman-Nya.

Karena kita adalah makhluk ciptaan yang memiliki keterbatasan, 
maka kita memiliki kekurangan dan kelebihan. 

Lihat kembali list kelebihan dan kekurangan, 
lalu cermati manakah kekurangan dan kelebihan 

yang dapat diubah ataupun tidak!

Mari sejenak, kita menuliskan
kekurangan dan kelebihan 

diri masing-masing, minimal 4!

Artinya:
“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”
(QS At-Tiin (95): 4)
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Dari kegiatan tersebut, mungkin akan muncul pertanyaan, 
lalu bagaimana seharusnya kita memandang diri kita dengan tepat?

Tidak memandang diri lebih tinggi 
daripada orang lain, tidak sombong;

Tidak memandang diri lebih rendah daripada orang lain, 
tidak minder, karena pada dasarnya kita adalah ciptaan 
Allah yang sempurna. Dengan demikian, seseorang 
hendaknya dapat menerima diri dengan segala 
yang melekat pada diri. 

Memandang diri secara tepat dan seimbang dengan cara: 

Apa sih  yang dimaksud dengan 

penerimaan diri / self-acceptance ?

Apakah berbeda antara 

penerimaan diri dan evalusi diri?

Evaluasi diri adalah suatu sikap penerimaan atau penolakan dan menunjukkan seberapa 
besar individu percaya bahwa dirinya mampu, berarti, berhasil, berharga menurut standar 
dan nilai pribadinya. Namun, orang yang terjebak dalam evaluasi diri daripada penerimaan 
diri mungkin sangat membutuhkan dan mungkin mencurahkan banyak perhatian dan 
sumber daya pribadi untuk pembesaran diri untuk menggantikan kekurangan 
pribadi yang dirasakan. 

Bagaimana sikap seseorang jika 

sudah dapat menerima diri?
Sikap penerimaan diri ditunjukkan dengan pengakuan seseorang terhadap 
kelebihan- kelebihannya sekaligus menerima kelemahan-kelemahannya tanpa 
menyalahkan orang lain dan mempunyai keinginan yang terus menerus untuk 
mengembangkan diri.

Penerimaan diri adalah sejauh mana seseorang dapat menyadari dan mengakui 
kerakteristik pribadi dan menggunakannya dalam menjalani kelangsungan hidupnya. 
Penerimaan diri sangat berhubungan erat dengan kesehatan mental/ mental health. 
Tidak adanya kemampuan untuk menerima diri sendiri tanpa syarat dapat menyebabkan 
berbagai kesulitan emosional, termasuk kemarahan dan depresi yang tidak terkendali. 
Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan diri adalah pengalaman hidup 
saat mengalami suka maupun duka.
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Pentingnya 
Originalitas Diri

Penerimaan diri yang diiringi dengan kesadaran diri,
memiliki beberapa prinsip:

Salah satu aspek terpenting dari penerimaan diri adalah 
kemampuan dan keinginan untuk membiarkan orang lain 
melihat sisi asli diri kita yang sebenarnya, tanpa kepura-puraan 
dan tanpa prasangka bahwa seseorang akan memandang dirinya 
negatively. Jika seseorang sudah dapat berpijak pada prinsip ini, 
maka ia tidak akan khawatir jika dia berbeda dengan orang lain.

Evaluasi Diri

Aspek penting lain dari penerimaan diri adalah evaluasi diri yang sesuai. 
Setiap orang memiliki seperangkat pengalaman dan ingatan yang unik. 
Hal tersebut menyebabkan persepsi yang dimiliki seseorang sangat beragam. 
Oleh karena itu, tidak ada dua orang yang akan melihat objek yang sama 
atau situasi yang sama dengan cara yang identik: masing-masing melihat 
hal yang '' sama '' secara berbeda. 

Kesadaran atas Kesalahan/ 
Masa Lalu
Kesadaran diri terhadap kesalahan yang telah dilakukan adalah elemen penting 
dalam penerimaan diri. Kesalahan yang telah dilakukan dapat bernilai positif 
maupun negatif. Kesalahan dinilai positif jika setelah melakukannya, 
seseorang dapat mempelajari sebuah value . Sedangkan kesalahan yang 
negatif adalah, apabila seseorang sama sekali tidak mau menghadapi 
akibat dari kesalahan tersebut. Poin pentingnya, setiap kesalahan pasti 
mengandung pelajaran berharga jika dilihat dari sudut pandang yang tepat.

Keputusan untuk 
Menerima Diri Seutuhnya

Pengambilan keputusan (decision making) sangatlah relevan dengan 
semua aspek kehidupan. Terkadang, sebagian orang merasa tidak 
terlalu percaya diri untuk membuat keputusan. Padahal jika kita 
dapat menyadari bahwa kita memiliki control penuh terhadap 
kehidupan kita, pastinya kita akan merasa bahwa kita berhak 
menjalani kehidupan yang kita mau. Hal ini juga akan meningkatkan
rasan tanggung jawab terhadap hidup kita. Dengan begitu, 
jika seseorang dapat mengambil kcontrol penuh atas kehidupan 
yang kita jalani, pasti kita akan dapatt menerima dengan baik 
masa lalu dan masa yang akan datang.
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Seseorang yang telah dapat menerima diri dengan baik, pastinya 
mengalami proses yang tidak instan. Ada teknik-teknik tersendiri 
dalam menerima diri, di antaranya adalah:

Dengan melakukan beberapa teknik diatas, maka setidaknya kita dapat belajar bagaimana 
mengenali siapa diri kita, apa yang kita maui, bagaimana langkah yang harus kita ambil. 
Everything’s gonna be okay. Kita akan dengan mudahnya menerima diri kita dengan 
sangat bijaksana, kita dapat mencintai diri kita, kita dapat berdamai dengan diri kita.

Berdamai dengan diri adalah kunci berdamai dengan sesama, Bila kita tidak mampu 
menerima diri dengan tepat, maka kita akan memandang orang lain dengan tepat. 

Di antara dampak menerima diri terhadap orang lain adalah, 

“The self-acceptant person accepts others, shows an interest 
in them, and can empathize with them. He is tolerant 
of their weaknesses and tries to help them.”

Mengamati perbedaan 
baru yang terjadi dalam 
diri sendiri secara aktif. Pikirkanlah bahwa diri kita 

sebagai “pekerjaan yang sedang 
dalam proses”/ ‘‘work in progress.’’

Cobalah untuk mencari
atau menambahakan nilai 

humor pada keseharian kita.

Apa sajakah 
teknik dalam menerima diri?

Lihatlah seseuatu 
dari berbagai sudut 
pandang/ perspektif.

Pertimbangkanlah pemahaman 
alternatif dalam menilai hal 

yang dinilai “bermasalah” 
atas diri sendiri.

Mulailah untuk berniat 
melakukan sesuatu atas dasar 

penerimaan diri dengan kesadaran 
penuh (mindfulness).

Ingatlah setiap momen 
menggembirakan 
yang pernah dilalui.
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Menonton video inspiratif tentang hidup “Muniba Mazari”

Gambarlah perjalanan hidup anda dengan cara:

Menggambarkan titik-titik penting pengalaman 
dalam hidup anda, suka maupun duka;. 

Peserta dapat menggambarkan 
perjalanan hidupnya dengan 
menggunakan grafik garis, 
poin-poin, atau gambar yang 
mendeskripsikan perjalanan 
hidup suka duka.

Saling berbagi di dalam kelompok:

Bagi kelompok ber-3 atau ber-4 

Mulai dengan perkenalan singkat 

Masing-masing ceritakan kisah hidup anda 

Saling mendoakan secara spesifik di dalam kelompok

Aktivitas & Refleksi

Sharing

Assalamualaikum
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Setelah mempelajari materi ini, anda akan: 

Memahami masa minimal dan maksimal 
keluarnya darah haid

Memahami bahwa tidak semua darah yang keluar 
disebut darah haid

MEMBINCANG FIQIH WANITA:
HAID & ISTIHADHAH

Izza Farhatin Ilmi, LD, S.S.I

Sebelum memulai bab ini, kami menyarankan untuk melihat infografis berkaitan dengan haid 

yang telah terupload di instagram         @bincangmuslimahdotcom

Sudah merupakan fitrah bagi kita para perempuan, bahwa di masa-masa tertentu, 
ia mengeluarkan darah yang biasa kita sebut darah haid. Dan di masa tersebut, 
kita mendapat ‘dispensasi’ untuk tidak melaksanakan kewajiban shalat, bahkan kita 
dilarang memegang mushaf atau membaca al-Qur’an. Asyik memang, karena kita bisa 
beristirahat dan melakukan aktivitas lainnya. Namun teman-teman, tahukah kita? 
Bahwa tidak semua darah yang keluar dari miss V kita disebut sebagai haid? 

Lalu, bagaimana kita bisa membedakan kalau itu haid atau bukan? 
Yups, tentunya kita harus mempelajari masa minimal dan maksimal keluarnya darah haid, 
mengetahui jenis dan macam-macam warna darah juga penting diketahui. 

Selain itu, sebagai seorang perempuan kita juga harus mengetahui masa-masa 
yang memang seharusnya kita haid atau tidak. Jika semua sudah dipelajari, 
pastilah kita akan tahu mana darah yang kita sebut haid atau bukan. 

Kenapa ini penting? 
Yups, jelas jawabannya,
Jika kita tidak mengetahui, khawatirnya kita merasa kalau itu haid, 
padahal bukan, dan kita sudah melewatkan beberapa kewajiban, 
shalat misalnya. Pastinya, teman-teman tidak ingin seperti itu kan? 
Oleh karena itu, penting kiranya teman-teman untuk menyimak materi ini. 
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Sebelumnya sudah sempat disinggung, ternyata tidak semua darah yang keluar 
dari miss -V perempuan itu haid. Lalu apa saja yang lain? 

Jika perempuan mengalami haid atau nifas, maka perempuan tersebut memang 
tidak diperbolehkan melaksanakan shalat, thawaf, dan puasa. Berbeda dengan 
haid dan nifas, pada saat seorang perempuan mengalami istihadhah, perempuan 
tersebut tetap berkewajiban untuk melaksanakan shalat, puasa, dan diperbolehkan 
memegang atau membaca mushaf al-Qur’an. 

Pertanyaan tersebut sering kali kita utarakan. Ternyata, usia minimal seorang perempuan 
mengeluarkan darah haid adalah ketika berusia 9 tahun. Perlu dipahami, bahwa hitungan 
9 tahun ini bukanlah 9 tahun masehi, namun 9 tahun hijriyah. Jika seorang anak 
perempuan mengeluarkan darah sebelum usia itu, maka darah itu disebut istihadhah. 
Anak perempuan tersebut, belum bisa kita anggap baligh meskipun sudah 
mengeluarkan darah. 

Lalu, sebenarnya apa saja 
         ketentuan darah haid itu? 

Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan 
dalam keadaan sehat dan pada waktu tertentu yang memang 
seharusnya darah itu keluar. 

Kapan itu waktunya? Berapa usia mimimal perempuan mengeluarkan darah haid? 
Jika kurang dari usia itu, bagaimana kita menghukuminya? 

Ada tiga jenis macam darah yang keluar dari miss -V perempuan: 

Haid Nifas Istihadhah

Macam-macam Darah

Apa sih Haid itu?
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Ada beberapa syarat darah itu disebut sebagai darah haid: 

Keluar dari wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun hijriyah.. 

Darah keluar minimal 24 jam atau satu hari satu malam. 

Tidak lebih dari 15 hari 15 malam. 

Keluar setelah masa minimal suci, yaitu minimal 15 hari 15 malam

Kadang terpikir oleh kita sebagai perempuan, ini sudah selesai belum sih? 
Padahal di CD kita udah gak kelihatan darah. Sebenarnya gimana kita bisa 
memastikan bahwa darah benar-benar sudah berhenti? 

Sebelum mandi besar, kita harus memastikan bahwa darah itu benar-benar sudah berhenti. 
Kenapa demikian? Karena jika kita sudah mandi, padahal darah masih ada, maka mandi kita 
tidak sah, dan jika mandi tidak sah, maka ibadah yang kita lakukan juga tidak sah. 

Bagaimana caranya? 

Tidak cukup, jika kita hanya melihat di CD kita sudah tidak terdapat darah, lalu kita anggap 
darah haid itu berhenti. Kita harus memastikan dengan cara mengoleskan kain atau kapas 
ke miss- V  kita dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan jongkok, bukan saat kita dalam 
keadaan berdiri. Hal ini karena saat dalam keadaan jongkok, maka bagian terluar dari rahim 
perempuan akan bisa tersentuh. 

Saat perempuan mengalami haid, dia terlepas dari kewajiban shalat. Namun apakah ketika dia 
sudah tidak mengeluarkan darah, ada kewajiban untuk mengganti shalat yang terlewat? 

Jawabannya tidak teman, kecuali memang kita sengaja 
menunda mandi pasca haid. 

Misal seorang perempuan berhenti keluar 
darah pukul 13.00 WIB, namun dia tidak 
segera mandi. Dia mandi pukul 16.00, 
maka perempuan tersebut wajib 
mengqadha’ shalat dhuhur yang terlewat. 
Karena kewajiban shalat tidak datang saat 
setelah kita mandi, melainkan kewajiban 
shalat datang saat berhentinya darah. 

Perlu Menqadha Shalat?

Sekarang
aku mengerti...
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Seringkali kita dengar teman atau saudara kita bilang, 
“lha kok potong kuku sih, kan lagi dapet, gak boleh tau, nanti dimintai 
pertanggungjawaban lho  di akhirat.” Benar gak sih demikian? 

Teman-teman, bagian tubuh yang sudah lepas dari diri kita, tidak dianggap 
sebagai anggota tubuh. Perlu kita uraikan lagi, bahwa agama kita 
menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Terbayang gak sih, 
saat kuku kita sudah mulai agak panjang, terus tiba-tiba datang haid, 
padahal kita belum memotongnya dan ternyata haid kita lama. 
Waah, pastinya tidak nyaman kan? Lalu bagaimana?

Kita tetap boleh memotong kuku karenakita 
mengamalkan hadis Nabi saw bahwa kebersihan 
adalah bagian dari iman. 
Kita juga tidak wajib membasuh kuku yang sudah terpotong itu. 

Tapi teman-teman, ini masalah fiqih, yang pastinya tidak akan lepas 
dari perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama ada yang menggap 
makruh untuk memotong kuku saat haid. 

Saat seorang perempuan mengalami haid, maka ia tidak boleh menyentuh mushaf. 
Hal ini sudah jelas adanya, karena al-Qur’an pun menyebutkan demikian.
Kalau membaca bagaimana? 

Dalam mazhab Syafi’i, perempuan yang sedang mengalami haid 
tidak diperbolehkan membaca al-Qur’an. 

Kalau membacanya dengan niat dzikir bagaimana? 

Jika bacaan yang dilakukan oleh seorang perempuan tidak diniatkan
hanya sekedar membaca, misal niat dzikir atau untuk menyampaikan
nasihat yang diiringi dengan bukti firman Allah, atau bertepatan
dengan menceritakan sesuatu yang ada kaitannya dengan salah satu 
ayat di al-Qur’an, maka dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan.
Niat dzikir itu seperti apa sih contohnya? Baik teman-teman, sebagian 
diantara kita mungkin terbiasa membaca surah al-Ikhlas sebelum tidur, 
kebiasaan seperti ini akan menjadi dzikir kita tiap hari. Maka kalau 
dalam keadaan haid, kita tetap diperbolehkan untuk membaca 
surah al-Ikhlas tersebut.

Memotong Kuku Saat Haid

Boleh baca al-Qur’an Gak Sih?
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Mandi besar adalah gerbang bagi perempuan supaya ibadah yang dilakukan setelah 
mengalami haid bisa dianggap sah. Oleh karena itu, supaya mandi kita dianggap benar/sah, 
kita harus memperhatikan beberapa hal yang wajib dilakukan saat mandi. 
Hal tersebut di antaranya:

Tiga hal tersebut adalah hal yang wajib dilakukan saat mandi. 

Kayaknya ada cairan deh, eh pas dicek bukan darah, hanya cairan putih.
Cairan itu najis gak sih? Kalau najis, bukannya bisa membatalkan wudhu?

Niat, niat ini harus dilakukan bersamaan dengan saat
kita mandi, bukan sebelum kita mandi. Jadi kalau
sebelum mengguyurkan air ke tubuh kita,
kita sudah berniat, maka sejatinya itu bukan niat, 
karena yang namanya niat, harus dilakukan 
bersamaan dengan pekerjaan yang kita lakukan. 

Mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh. 
Jadi teman-teman, kita harus memastikan
bahwa seluruh air sudah mengalir ke seluruh
anggota tubuh kita, lipatan-lipatan kulit, lipatan telinga, 
dan kulit rambut pastinya, bukan helai rambut ya, tapi harus 
dipastikan air benar-benar sampai ke kulit rambut kita. 

Menghilangkan najis yang ada atau
menempel di tubuh kita. Jadi teman-teman, 
kita harus memastikan bahwa najis yang ada 
di tubuh kita benar-benar hilang. 

Bagaimana Cara Mandi Besar?

Cairan dari Miss -V, Tapi Bukan darah

Jika cairan itu keluar dari batas luar miss -V
(yang harus dibasuh saat istinja’), maka cairan putih itu 
tidaklah najis dan tidak membatalkan wudhu. Tapi sebaliknya, 
jika cairan itu keluar dari batas dalam miss -V 
(bisa terlihat saat kita jongkok), maka cairan itu najis 
dan membatalkan wudhu. So, teman-teman,
harus bisa membedakan ya. 
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Setelah mengetahui apa itu haid dan beberapa hal yang diperbolehkan atau dilarang 
saat haid. Kita akan membincang masalah istihadhah. Istihadhah adalah darah yang 
keluar dan tidak memenuhi syarat-syarat darah haid. 

Harus dipahami bahwa pada saat istihadhah ini, kita sebagai perempuan tetap wajib 
shalat dan puasa jika bertepatan dengan bulan Ramadhan. 

Yups, betul teman-teman. Memang darah itu najis. 

Oleh karena itu, seorang perempuan 
yang mengalami istihadhah, 
sebelum dia melaksanakan shalat, 
maka ia harus membersihkan 
terlebih dahulu miss -Vnya, 
jadi gak langsung wudhu ya. 
Bersihkan dulu miss -V, baru wudhu. 
Kalau di tengah-tengah shalat mengeluarkan
darah bagaimana? Tetap dilanjutkan saja shalatnya, 
dalam keadaan seperti ini, tetap dianggap sah, 
insyaallah. 

Apakah ketika darah berhenti di hari ke-17 tersebut,
perempuan wajib mandi? 

Tidak wajib. Perempuan hanya wajib mandi pada hari ke-15 saja,
setelah itu dia dianggap sebagai orang dalam keadaan suci (tidak haid), maka tidak 
perlu mandi saat darah istihadhah berhenti. 

Misalnya saja, seorang perempuan mengeluarkan darah tidak sampai 24 jam, setelah 
itu bersih dan tidak keluar lagi. Maka darah itu disebut darah istihadhah. Atau bisa juga 
begini, seorang perempuan mengeluarkan darah selama 17 hari, maka 15 hari pertama 
adalah haid dan 2 hari terakhir adalah istihadhah. 

Teman-teman mungkin juga bertanya, bolehkah menyentuh mushaf saat istihadhah?
Tentu boleh teman, lagi-lagi perlu diingat bahwa istihadhah sama dengan = suci. 
So, kita bisa tetap menyentuh al-Qur’an asalkan punya wudhu. 

Istihadhah?

Lalu, bagaimana cara kita shalat?
Kan kita mengeluarkan darah,
bukankah darah itu najis ya? 
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Dina melihat bahwa dia mengeluarkan darah pada tanggal 1, darah terus keluar
sampai tanggal 8. Tanggal 8 sampai tanggal 12 tidak nampak ada darah yang keluar. 
Di tanggal 13 pagi, Dina melihat darah keluar lagi sampai tanggal 16. Bagaimana kita 
menyikapi kasus yang terjadi pada Dina? Apakah semuanya merupakan haid? 
Jika hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan, maka berapa hari Dina harus 
menggantikan puasa yang terlewat? 

Ana mengeluarkan darah pada tanggal 2 sampai tanggal 10. Setelah itu, Ana langsung 
mandi besar. Setelah beberapa hari terlewat, pada tanggal 22 Ana melihat ada darah 
yang keluar. Darah tersebut keluar sampai tanggal 31. Bagaimana kita menyikapi kasus 
yang terjadi pada Ana? Apakah semuanya merupakan haid? Jika tidak demikian, apa yang 
harus dilakukan Ana saat itu?

Arfa mengeluarkan darah pada tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian Arfa langsung 
mandi besar dan melaksanakan ibadah pada umumnya. Ternyata di tanggal 9
darah keluar lagi sampai tanggal 17. Bagaimana seharusnya Arfa menyikapi kejadian 
yang dia alami? 

Latihan: Analisa Studi Kasus

?

?

?
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Mari kita simak
video berikut!

AGAR HATI
TIDAK BEGITU “AMBYAR” KARENA CINTA

Isna Rahmah Solihatin, LC. M.Pd

90 Menit

Menyadari kapan
aku benar-benar 

jatuh cinta

Mengetahui kesiapanku
untuk menambatkan 

hati pada sang pujaan hati

Dari materi ini aku akan:

Tujuan

Gambaran Singkat

Apa sih cinta? Terkadang kata cinta dikaitkan dengan kejadian-kejadian negatif, terkadang 
cinta jugamenggiring pada hal yang positif. Lalu, apa si sebenarnya cinta itu?

Campuran emosi, perilaku, dan keyakinan yang terkait dengan
perasaan kasih sayang yang kuat, perlindungan, kehangatan, 
dan rasa hormat untuk orang lain. Yup, itulah cinta.

Dari video tersebut, coba utarakan:

Poin apa yang dapat kamu highlight?

https://www.youtube.com/watch?v=eF-G05evo4w&pbjreload=101 

Cinta kerap kali diidentikkan dengan permulaan pernikahan. Katanya, asal ada cinta, 
seseorang akan dengan mudahnya menautkan hati dalam satu ikatan janji suci bernafaskan 
prinsip ilahi, bukan pemuasan nafsu birahi, meskipun secara mental, fisik, finansial 
maupun sosialnya, belum siap mengiringi “cinta” tersebut. Sehingga, ‘asal ada cinta’ 
sering pula dijadikan pondasi bagi seseorang untuk menikah, tanpa mempertimbangkan 
kematangan usia. Padahal, kematangan usia juga sangat berpengaruh pada kedewasaan 
seseorang dalam berfikir.

1
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Selain kejadian itu, kita juga pernah dihebohkan dengan berita dari 
Lombok Timur, NTB. Ada sekitar 15 pelajar kelas 2 SMP hingga
kelas 2 SMA yang menikah di usia sangat muda. 

Jika Asma’ berusia 27 tahun ketika Nabi hijrah, maka usia ‘Aisyah saat Nabi hijrah berarti 17 tahun. 
Rasulullah Saw. menikahi ‘Aisyah pada tahun pertama hijrah. Dengan demikian, usia ‘Aisyah ketika 
dinikahi Rasulullah Saw. berarti antara 17 atau 18 tahun, bukan 6 atau 9 tahun.

Dengan demikian, banyak mempelajari pemahaman
terhadap dalil agama tentang nikah dini adalah

hal yang wajib.

Bukan kali pertama sepertinya Indonesia dihebohkan dengan kabar
atau berita tentang pernikahan dini. Sudah banyak berita yang tercatat. 
BKKBN juga melansir bahwa jumlah remaja yang memiliki anak, 
cukup tinggi, yaitu sekitar 48 dari 1000 remaja.

Banyak faktor pemicu terjadinya pernikahan dini, diantaranya adalah 
faktor ekonomi, minimnya edukasi tentang reproduksi, sosialisasi usia 
minimum pernikahan yang bisa jadi belum maksimal, serta miskonsepsi 
terhadap nash agama yang tersebar. Bisa jadi, maraknya cinta yang bersemai 
diantara remaja-remaja belum cukup umur, tidak diiringi dengan pemahaman nash agama 
yang baik.

Masih ingat dengan judul buku ”Aisyah Saja Nikah Dini, Mengintip Asyiknya Pernikahan Aisyah 
dengan Rasulullah?” Ada beberapa riwayat yang dijadikan landasan tentang kebolehan menikah 
dini dalam buku tersebut. Salah satunya adalah riwayat Hisyam bin Urwah tentang Aisyah dinikahi 
Nabi pada usia 6 tahun, dan dikumpuli Nabi pada usia 9 tahun.

Ada informasi lain yang perlu kita ketahui bahwa, ‘Aisyah saat dinikahi Rasulullah berusia 9 tahun, 
dan dikumpuli pada usia 12 tahun. Ternyata semua hadis ini bermuara pada riwayat Hisyam ibn `Urwah, 
yang mencatat dari bapaknya.

Tidak ada isnad (periwayatan) lain yang meriwayatkan hadis serupa. Sangat ganjil, tidak ada seorang pun 
di Madinah yang meriwayatkan hadis tersebut. Padahal banyak murid Imam Malik ibn Anas yang kesohor 
di Madinah, tetapi mereka tidak meriwayatkan hadis ini.

Diketahui bahwa riwayat hadis ini berasal dari orang-orang Iraq, di mana Hisyam ibn ‘Urwah pernah tinggal 
di sana setelah pindah dari Madinah pada usia tua. Hadis ini diriwayatkan Hisyam saat berusia 71 tahun.

Ada sejumlah catatan tentang Hisyam ibn Urwah. Menurut catatan Ya’qub bin Syaibah, 
Hisyam sangat bisa dipercaya dan riwayatnya dapat diterima, kecuali apa-apa yang dia 
ceritakan setelah pindah ke Iraq. Imam Malik ibn Anas menolak riwayat Hisyam yang 
dicatat dari orang-orang Iraq. Keterangan lain diperoleh dari Mizan al-I’tidal, ketika 
masa tua, ingatan Hisyam mengalami kemunduran yang mencolok.

Berdasarkan keterangan ini, ingatan Hisyam sangat buruk dan setelah pindah ke Iraq riwayatnya tidak bisa 
dipercaya. Dengan demikian, riwayatnya mengenai usia pernikahan ‘Aisyah juga tidak bisa dipercaya.

Usia ‘Aisyah 6 atau 9 tahun saat dinikahi Rasulullah Saw. bertentangan dengan fakta sejarah. 
Menurut sebagian besar ahli sejarah, termasuk Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Abdurrahman bin Abi Zannad, 
dan Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa selisih usia ‘Aisyah dengan kakaknya Asma’ adalah 10 tahun. 
Menurut Ibnu Katsir dalam kitab al-Bidayah wa al-Nihayah, Asma’ wafat pada tahun 73 H dalam 
usia 100 tahun. Menurut al-Hafidh Abu Na’im, Asma’ lahir 27 tahun sebelum hijrah Rasulullah Saw. 
Dengan demikian, pada saat Nabi Saw. hijrah ke Yatsrib usia Asma’ 27 tahun (622 M).



Tidak berhenti pada kesiapan menikah. Menikah juga butuh tujuan tentunya. Motivasi atau tujuan 
pernikahan tentu berbeda-beda dan beragam bagi setiap orang. Namun, secara umum ada lima 
tujuan pernikahan dalam tinjauan Islam sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Faizah Syibromalisi dalam 
salah satu makalahnya yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sorotan Agama 
sebagai berikut:

Anjuran untuk menikah tertulis salah satunya di dalam surah An-Nur/24: 32

Selain melaksanakan perintah Allah Swt., menikah juga merupakan salah satu bentuk mengikuti 
sunah Rasulullah Saw.

Pada ayat tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang menikah pasti akan dijamin rezekinya 
oleh Allah swt. Sehingga, tidak ada alasan “belum mapan” dan “masih miskin” untuk menikah.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang
yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka 
miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha 
Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Q.S An-Nur [24] : 32)

Dari Abi Najih dari Nabi Saw. beliau bersabda, “Siapa yang mampu menikah, tetapi tidak 
menikah, maka ia bukanlah termasuk golongan kami.” (H.R. al-Baihaqi)

Kesiapan emosi

Bagaimana seseorang dinilai
siap untuk menikah?
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Kesiapan berempati

Kesiapan sosial
(social ability, social cognitive, tolerance)

Kesiapan finansial

Kesiapan seksual

Kesiapan usia
Kesiapan berkomunikasi
yang baik

Kesiapan berperan

Melaksanakan Perintah Allah Swt

Mengikuti Sunah Rasulullah Saw



Dari Anas ra., ia berkata, Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk menikah 
dan melarang kami untuk membujang dengan larangan yang keras, dan beliau bersabda,
“Menikahlah dengan wanita yang pengasih dan banyak keturunan, sesungguhnya aku 
bangga dengan banyaknya kamu sebagai umatku di hari Kiamat nanti.” (H.R. al-Baihaqi)

Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas’ud r.a. dan para sahabat beliau yang 
masih muda lainnya:

Dengan pernikahan, maka seseorang dapat membentuk keluarga yang dipenuhi dengan kasih
dan sayang yang dapat menentramkan jiwa. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah swt. 
di dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari 
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya 
di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

“Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya 
pernikahan itu dapat lebih memelihara pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa 
belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu dapat 
menjadi tameng mengalahkan hawa nafsu.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim)
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Memiliki Keturunan Demi
Memperbanyak Umat

Membentuk Keluarga yang
Sakinah Mawaddah dan Rahmah

Menjaga Kesucian Diri (Iffah)
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Refleksi

Sharing

Apakah makna cinta
bagi diriku?

Jika aku menikah,
aku ingin menikah di usia?

Jika aku belum ditakdirkan
untuk menikah muda,

maka aku akan
melakukan hal-hal ….?
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CINTA DAN BAKTI UNTUK NEGERI
JUGA AJARAN NABI

Neneng Magfiro, LC, S.SI

Setelah mempelajari materi ini,
anda akan: 

Gambaran Singkat

Memahami bahwa Nabi adalah sosok yang sangat nasionalis

Memahami cara menjadi warga negara yang baik

Jika sebelumnya kita mengenal Nabi sebagai sosok yang sangat humanis, kali ini teman-teman akan 
diajak bereksplorasi bagaimana Nabi Saw. ternyata sosok yang sangat cinta tanah air? 
Mungkin sebagian akan bertanya-tanya,

Pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, pertanyaan-pertanyaan tersebut biasa muncul 
di usia-usia seperti kalian saat ini. Memang di buku-buku sejarah sekolah dijelaskan bahwa Nabi lahir 
di Makkah dan diutus menjadi Rasul saat masih di Makkah. Selang beberapa tahun, Nabi kemudian 
berhijrah ke Madinah dan menetap di Madinah. Di sinilah Nabi mendirikan nomenklatur negara yang 
sangat luar biasa. Perlu kita ketahui teman-teman, Nabi seringkali merindukan Makkah 
saat beliau tinggal di Madinah. Bagaimanapun, Makkah adalah kota kelahiran beliau. 
Teman-teman juga mungkin merasakan kerinduan saat lama meninggalkan rumah, 
begitu juga dengan Nabi kita, beliau juga manusia seperti kita. Oleh karena itu, 
beberapa kali Nabi Saw. tetap mengunjungi Makkah untuk melepas rindu. 

Lalu, negara yang dimaksud tadi bagaimana? Baik teman-teman. Saat pertama kali datang di Madinah, 
Nabi Saw. tidak langsung menyampaikan ajaran Islam. Di luar dugaan kita, ternyata beliau lebih memilih 
untuk mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah yang saat itu beragam suku dan agamanya. Untuk apa? 
Untuk membuat kesepakatan damai, supaya mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun dan tenang. 
Perlu teman-teman ketahui, saat itu Madinah masih belum seperti sekarang, Madinah yang saat itu bernama
Yatsrib masih dihuni orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan aliran kepercayaan lainnya. Nabi kita memang 
keren, bisa menyatukan seluruh elemen masyarakat tersebut, mengayomi semuanya, dan semua merasa 
diberi perlindungan sehingga mereka tetap bisa hidup rukun dan bisa menjalankan ibadah sesuai kepercayaan 
masing-masing. 

Selanjutnya mungkin teman-teman bertanya, bukti cinta tanah air Nabi Saw. yang mana? 
Yups, untuk ini kita akan kupas lebih lanjut di sesi tatap muka yaa.

Nabi punya tanah air? Waktu itu sudah ada Negara? 
Bukannya Nabi tinggal di kota Makkah dan Madinah saja ya? 
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Cinta Tanah Air Juga Sunnah Rasul

Setiap hari kemerdekaan Indonesia, hadis tentang ‘cinta tanah air sebagian dari iman’ selalu 
kembali diperbincangkan. Sebab status hadis tersebut yang tidak dapat dilacak sanadnya atau 
jalur periwayatannya. Bagi beberapa kelompok, kepalsuan hadis tersebut dijadikan legitimasi 
untuk merubah Pancasila bahkan Undang-Undang Dasar.

Imam al-Albani dalam Dha’iful Jami’ wa Silsilatul Dha’ifah mengatakan bahwa hadis tersebut 
tidak bisa ditemukan jalur sanadnya alias maudhu’, artinya hadis palsu yang dibuat-buat lalu 
disandarkan kepada Rasulullah.

Namun meski demikian terdapat banyak riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasulullah ketika 
terpaksa keluar dari Makkah merasa sedih sebab harus meninggalkan tanah air tercintanya. 
Dikisahkan dalam Shahih Bukhari sebagaimana berikut:

Hadis tersebut juga diriwayatkan Malik, Ahmad, al-Nasa’i, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban.

Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim mengatakan bahwa dahulu kala ketika Nabi dan para sahabat 
pertama kali hijrah ke Madinah, tempat itu sedang dilanda wabah. Atau tempat yang menimbulkan penyakit 
terurama bagi orang asing yang bukan penduduk asli kota itu. Ketika Nabi berdoa agar penyakit itu agar 
dipindah ke Juhfah yaitu tempat jauh yang terpencil, agar mereka bisa mencintai Madinah sebagaimana 
mereka mencintai Makkah.

Ini menunjukkan bahwa rasa cinta tanah air Nabi dan Sahabat 
sangat kuat terhadap tanah kelahirannya, yaitu Makkah. 
Sehingga beliau berdoa agar beliau bisa mencintai Madinah 
sebagaimana ia mencintai Makkah.

Diriwayatkan dari ‘Aisyah, ia menceritakan: kami datang ke Madinah ketika kota ini banyak 
penyakitnya, kemudian Abu Bakar dan Bilal menderita sakit, ketika Rasulullah Saw. mengetahui 
kondisi para sahabatnya, beliau bersabda: “Ya Allah cintakanlah kami kepada Madinah 
sebagaimana engkau membuat kami mencintai Mekah, atau lebih cintakanlah kami kepada 
Madinah. Ya Allah, perbagusilah Madinah, berkahilah timbangan dan takaran kami 
(penduduk Madinah) dan pindahkanlah wabahnya ke Juhfah.” (HR. al-Bukhari & Muslim)

Berikut redaksinya:

Artinya : "Cinta tanah air adalah sebagian dari iman."
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Apakah Waktu itu Sudah Ada Negara?

Namun karena Makkah adalah tanah kelahiran beliau yang asli, maka beliau merasa selalu teringat 
dan merindukan tanah airnya tersebut. Sehingga Allah pun menurunkan firman-Nya:

Dalam An-Nafahat Al-Makkiyah, Syaikh Muhammad bin Shalih asy-Syawi menjelaskan yang dimaksud 
dengan tempat kembali di sini ialah kota Mekkah, di mana Beliau rindu pergi kepadanya.

Hal tersebut sebagaimana juga dijelaskan Syaikh Sulaiman al-‘Asqar dalam Zubdatut Tafsir Min Fathil 
Qadir mengutip ad-Dahhak menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah merasa merindukan Makkah.

Adh-Dhahhak berkata: “Saat Nabi Saw. keluar dari Mekah dan sampai di daerah Juhfah, beliau merindukan 
Mekkah. Lalu Allah menurunkan ayat (Innalladzi faradha…)

Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Nasa’i juga diceritakan, malam ketika Rasulullah 
dan Abu Bakar berangkat menuju Madinah untuk menyusul umatnya yang telah terlebih dahulu hijrah 
kesana, beliau berhenti sejenak menyampaikan rasa cintanya kepada tumpah darahnya. Beliau berucap 
kepada Makkah sambil memandang ke Ka’bah:

Jadi meskipun hadis cinta tanah air itu hadis maudhu‘, namun sejatinya 
cinta tanah air merupakan naluri yang tumbuh dalam jiwa dan hati setiap 
manusia begitupun yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabatnya 
sehingga tak berlebihan jika kita mengatakan bahwa cinta tanah air 
merupakan sunnah Rasul. 

Sebagaimana disinggung sebelumnya, memang di buku-buku sejarah sekolah dijelaskan bahwa Nabi 
lahir di Makkah dan diutus menjadi Rasul saat masih di Makkah. Selang beberapa tahun, Nabi kemudian 
berhijrah ke Madinah dan menetap di Madinah. Di sinilah Nabi mendirikan nomenklatur negara yang 
sangat luar biasa.

“Sesungguhnya engkau (wahai kota Makkah) adalah sebaik-baik bumi Allah dan negeri yang paling 
dicintai Allah. Seandainya pendudukmu tidak mengusir aku, niscaya akutidak akan meninggalkanmu”. 
(HR. Tirmidzi, Ahmad, Nasa’i)

“Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur’an, 
benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.” (QS. Al-Qashash : 85)
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Langkah penting dan strategis yang Rasulullah pertama kali lakukan adalah (1) Membangun Masjid, 
(2) Menjalin Ukhuwah (3) Menggalang Kerukunan. Secara garis besar, demikianlah yang sering 
dijelaskan oleh para sejarawan. Lebih lanjut, Quraish Shihab dalam buku Membaca Sirah Nabawi 
Nabi Muhammad menjelaskan sebagaimana berikut:

Membangun Masjid

Hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad saat sampai 
di Makkah adalah memilih lokasi masjid. Beliau memilih 
lokasi masjid di tempat unta beliau pertama kali duduk 
ketika tiba di Madinah. Tempat tersebut sebelumnya adalah 
kebun kurma milik dua anak yatim yang diasuh oleh 
As’ad ibn Zararah, yaitu Sahail dan Sahel. Kemudian 
Rasulullah membeli tanah tersebut dan membangun 
masjid di atasnya.

Tujuan Rasulullah membangun masjid, bukan 
sekedar menyiapkan tempat shalat, tetapi untuk 
menjadi pusat kegiatan umat Islam. Antara lain 
untuk  tempat bermusyawarah dan berdiskusi menyelesaikan permasalahan umat, 
area pelatihan membela negara, pengobatan kaum Muslim, tempat tahanan, dan 
penampungan ahlu su�ah yaitu fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. 
Di sana mereka dibina dan diarahkan oleh Rasulullah.

Melihat situasi baru yang umat Muslim hadapi ketika berada di Madinah, 
Rasulullah melakukan langkah nyata untuk melakukan persaudaraan 
dalam bentuk yang lebih konkret. Sehingga kemudian pada saat itu 
Rasulullah menjalin ukhuwah antara para muhajirin, yakni penduduk 
yang datang dari Makkah dengan para Anshar, yakni penduduk Madinah
yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj.

Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa’ad ibn Rabi’, salah satu 
orang terkaya di Madinah saat itu. Sa’ad menawarkan hartanya dibagi dua 
dengannya. Namun Abdurrahman menolak dan meminta ditunjukkan 
dimana letak pasar.

Diriwayatkan pada saat itu Rasulullah mempersaudarakan puluhan orang, delapan puluh sampai sembilan 
puluh orang. Namun, persaudaraan yang dijalin Rasulullah antara kaum Muslim bukan hanya berfungsi 
memberi bantuan materi dari yang punya untuk yang tidak punya. 

Namun guna menghapus perbedaan-perbedaan yang dapat mengakibatkan pelecehan terhadap sesama. 
Karena itu Beliau mempersaudaran hamba sahaya dengan orang-orang yang sebelum Islam dipandang 
sangat terhormat. Seperti ketika Rasulullah mempersaudarakan Hamzah ibn Abdul Muthalib putra tokoh 
utama Quraish masa Jahiliyah dengan Zaid ibn Haritsah seorang bekas hamba sahaya.

Menjalin Ukhuwah
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Menggalang Kerukunan

Saat pertama kali datang di Madinah, Nabi Saw. tidak langsung menyampaikan 
ajaran Islam. Di luar dugaan kita, ternyata beliau lebih memilih untuk mengumpulkan 
seluruh masyarakat Madinah yang saat itu beragam suku dan agamanya. Untuk apa? Untuk 
membuat kesepakatan damai, supaya mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun dan tenang. 

Perlu teman-teman ketahui, saat itu Madinah masih belum seperti sekarang, Madinah yang saat itu 
bernama Yatsrib masih dihuni orang-orang Yahudi,Nasrani, Majusi, dan aliran kepercayaan lainnya. 
Nabi kita memang keren, bisa menyatukan seluruh elemen masyarakat tersebut, mengayomi semuanya, 
dan semua merasa diberi perlindungan sehingga mereka tetap bisa hidup rukun dan bisa menjalankan 
ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. 

Agar tujuan dakwah berhasil, maka keamanan dan kedamaian harus dinikmati oleh semua 
pihak tanpa rasa takut dan sedih. Dari sini, dirumuskan apa yang kemudian dikenal dengan 
Piagam Madinah. Piagam Madinah tersebut di antaranya mengandung butir-butir berikut:

1. Kaum Muslim, baik yang dari Makkah maupun yang bermukim di Yatsrib, 
    serta yang mengikut dan menyusul mereka dalam berjuang Bersama 
    adalah satu umat.

2. Kaum Muhajir dari kalangan Quraish tetap dapat melaksanakan adat kebiasaan 
    mereka yang baik dan berlaku di kalangan mereka, seperti Bersama-sama menerima dan membayar 
    tebusan darah di antara mereka dengan cara yang dan adil di antara sesama orang mukmin, demikian 
    juga Bani ‘Auf menurut adat kebiasaan masing-masing

3. Orang yang beriman harus membantu sesama mukmin dalam memikul beban hutang yang berat atau 
    dalam membayar tebusan tawanan dan diyat.

4. Orang mukmin harus melawan orang-orang yang melakukan kejahatan/permusuhan dan perusakan walau 
    terhadap anak-anak mereka.

5. Orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin demi kepentingan orang kafir.

6. Siapapun dari kalangan orang Yahudi yang bersedia memihak kepada kelompok/mengikuti kaum Muslim 
    maka ia berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan.

7. Persetujuan damai orang-orang mukmin sifatnya satu, sehingga tidak dibenarkan seorang mukmin 
    mengadakan perjanjian sendiri dengan meninggalkan mukmin lainnya dalam keadaan perang di jalan Allah

8. Tidak dibenarkan melindungi harta dan jiwa kaum Quraish dan tidak boleh juga merintangi orang beriman 
     (dalam perjuangannya)

9. Bilamana terjadi perselisihan antara para penanda tangan piagam ini, maka keputusan dikembalikan 
     kepada Rasulullah

10. Masyarakat Yahudi harus menanggung biaya perang (pertahanan) selama masih dalam keadaan perang

11. Masyarakat Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang beriman. Masyarakat Yahudi bebas 
      melaksanakan agama mereka dan kaum Muslim pun demikian, bahwa tidak seorang pun di antara mereka 
       yang boleh keluar kecuali atas izin Muhammad Saw..

12. Seseorang tidak boleh dihalangi menuntut haknya. Barang siapa diserang makai ia bersama keluarganya 
      harus menjaga diri kecuali yang berlaku aniaya.

13. Orang Yahudi menanggung nafkah sesam mereka, orang mukmin pun demikian. Tetapi mereka semua 
      (Mukmin dan Yahudi) harus saling membantu menghadapi pihak yang menentang piagam ini. Mereka semua 
       sama-sama berkewajiban saling menasehati, membantu dalam kebajikan dan menjauhi dosa dan keburukan.

14. Seseorang tidak boleh melakukan keburukan kepada sesamanya dan bahwa pertolongan/pembelaan harus 
      diberikan kepada yang teraniaya

15. Kota Yatsrib adalah kota Haram (suci/terhormat) bagi para penanda tangan piagam ini. Kota yang dihormati 
      tidak boleh dihuni tanpa seizin penduduknya.

16. Siapapun yang keluar atau tinggal di kota Yatsrib, maka keselamatannya terjamin kecuali melakukan 
      kezaliman/kejahatan.

5



Banyak yang menduga bahwa piagam ini tidak pernah ada, karena 
sumbernya hanya dari Ibnu Ishaq tanpa menyebutkan sanad 
(rangkaian perawi). Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Karam al-Dhiya’ dalam Sirahnya, bahwa hadis itu ditemukan 
dalam butir-butir terpisah dalam riwayat kitab-kitab hadis standar 
(kutub as-sittah) termasuk dalam Bukhari dan Muslim.

Selain tiga hal ini, untuk memulai peletakan dasar-dasar negara beliau memerintahkan 
dilakukan sensus penduduk Muslim. Serta memberikan perhatian khusus terhadap pasar 
dalam rangka mengembangkan ekonomi umat.

Refleksi

Sudahkah kita
mencintai tanah air

 kita sebagaimana yang
dicontohkan Nabi?

Apa yang akan kita
lakukan untuk kemajuan 

tanah air kita? 
Hal kecil apa

yang akan kita lakukan untuk
membuktikan bahwa kita
merupakan warga negara

yang baik? 

Hal besar apa yang akan 
kita lakukan di masa depan 

kita untuk bisa membuktikan
kecintaan kita pada tanah air?
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BAGAIMANA PEREMPUAN IKUT SERTA
MEWARNAI JAGAT SOSMED?

Neneng Magfiro, LC, S.SI

Setelah mempelajari materi ini,
anda akan: 

Gambaran Singkat

Mengetahui cara menjadi content creator yang menarik di media digital 

Di era yang serba ditigal ini, kita dituntut untuk menjadi perempuan yang aktif, kreatif, dan inovatif. Jika tidak 
demikian, sudah barang tentu kita akan mengalami ketertinggalan. Teman-teman mungkin saat ini tidak 
bisa lepas dari gadget. Rasanya ada sesuatu yang hilang dari diri kita kalau sehari tidak memegang gadget. 
Kita bisa lihat berbagai hal menarik di gadget, baik hal-hal receh yang bisa membuat kita tertawa sendiri 
maupun juga tokoh-tokoh yang menginspirasi. Pernahkah teman-teman kemudian berpikiran untuk menjadi 
sosok yang aktif dan menginspirasi? Pastinya ada keinginan kan untuk menjadi salah satu dari mereka yang 
ditonton ribuan atau mungkin jutaan viewer serta bisa memberi pengaruh ke yang lain? Mungkin gak sih? 
Lalu bagaimana caranya? 
 

Jawabannya satu, sangat mungkin. 

Semua dari kita layak menjadi public figure. Semua dari kita bisa menjadi 
influencer. Asal ada kemauan dan serius menekuni, pastinya harus tahu 
langkah konkrit apa yang harus dijalani. Dalam sesi kali ini, teman-teman 
akan diajak untuk mengenali trik-trik jitu untuk bisa menjadi orang 
berpengaruh di media sosial, minimal dari hal sederhana yang biasa kita 
lalui sehari-hari. Teman-teman pastinya harus mengenal potensi yang ada 
dalam diri teman-teman, kemudian gali, salurkan, dan istiqmahkan, pasti 
akan berbuah kemanfaatan. 

Lebih detailnya, simak pemaparan 
materi ini secara langsung supaya 
bisa memahaminya secara utuh. 
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Refleksi

Ciri-ciri Konten Video Generasi Z

Dalam fungsi komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C Whithey, salah satunya adalah 
to entertain (memberi hiburan). Ciri-ciri ini kuat sekali dalam konten video yang diproduksi oleh 
adik-adik generasi Z.

Pertama-tama, jika kita perhatikan video pendek adik-adik generasi Z maka kita akan mendapati 
kebanyakan dari video mereka memiliki ciri sebagai berikut:

Konten yang biasanya dilahirkan oleh generasi Z kebanyakan menarik, tapi agar bisa membuat konten 
yang lebih beragam dan menarik minat khalayak maka kita juga perlu memahami dan mempelajari 
beberapa faktor konten yang bisa menjadi nilai jual.

Kita akan bahas dalam tema selanjutnya ya!

Menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa

Menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan 
untuk memecahkan masalah

Berani mengambil resiko

Suka mencoba

Peka terhadap keindahan dari segi estetika

Apa yang akan saya lakukan 
untuk bisa menjadi bagian dari 
mereka yang keren di sosmed? Konten apa yang 

harus saya tampilkan 
di sosmed saya? 
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Menjadi Content Creator

Memahami 8 Values of Content

Kebaruan (Timelines)

Sebelum menjadi seorang influencer yang handal maka kita harus bisa menjadi content creator 
yang cerdas. Untuk itu, kita harus bisa menempatkan diri sebagai penikmat konten. Jika aku 
adalah netizen, apa yang saya suka? Konten apa yang menarik buat saya? 

Untuk menjadi seorang Content Creator yang baik, kita harus memahami 8 Values of Content:

Sesuatu atau fakta yang baru dan belum diketahui khalayak. Namun, kebaruan ini juga relatif 
tergantung segmen yang kita sasar. Misal, untuk video dengan durasi yang lebih pendek maka 
memiliki tuntutan kebaruan lebih tinggi daripada video dengan durasi Panjang tentang hal atau 
peristiwa yang kompleks.

Kenapa harus baru? Karena netizen tidak mengkonsumsi sesuatu yang kadarluarsa. Maka 
banyak conten creator berlomba paling cepat dalam membuat konten terhangat. Tapi, ingat pula 
bahwa kecepatan juga harus terdapat verikasi tentang kebenaran konten berita tersebut, karena
 influeancer yang baik tidak hanya sekedar menumpang ombak lalu terseret arus hoax. 
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Pengaruh (Impact)
Setiap konten yang kita share harus bernilai atau memiliki pengaruh terhadap orang banyak. 
Ini adalah aspek yang sangat penting. Manfaat apa yang ingin kita bagi kepada orang lain dan 
memberikan pengaruh yang positif pada mereka? Apakah informasi dalam cerita berpotensi 
mengubah atau mempengaruhi kehidupan khalayak? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita 
pikirkan dengan baik sebelum membuat konten. 

2

Relevansi (Relevance)
Konten yang dianggap relevan dengan kehidupan atau minat sekelompok khalayak bisa bernilai 
sebagai konten. Khalayak akan menonton video tersebut karena bermanfaat bagi mereka. 
Misalnya sangat beragam, mulai dari cara mengerjakan soal matematika yang gampang, 
cara merawat kucing oren, komunitas bank sampah di sekolah, hidroponik yang dikembangkan 
di sekolah, dll.

Teman-teman tidak menyukai matematika akan sangat menyukai konten-konten seperti itu, 
di tiktok banyak sekali.
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Konflik (Conflict)
Jujur saja, khalayak sangat suka dan selalu tertarik dengan perdebatan, adu argumentasi, 
dan pertentangan. Dan  lagi, manusia selalu memiliki sifat alami untuk memihak salah 
satu sisi dalam konflik dan mencari informasi untuk mendukung pilihannya. Jadi di era 
daring seperti sekarang, banyak sekali influencer yang menyajikan fakta-fakta yang 
diminati khalayak.

Nah, kecakapan kita dalam menyajikan konflik di sini diuji. Keadilan (fairness) merupakan 
etika dan prinsip yang harus diutamakan sebagai seorang influencer.

Contoh konflik yang sangat viral adalah video amatir yang merekam adu argumentasi 
antara polisi lalu lintas dan pengendara. Ini sangat viral meskipun itu juga perkara yang 
sehari-haridi Indonesia. Kita juga bisa mengangkat dengan vlog sederhana tentang 
perdebatan pemilihan OSIS misalnya. Ini akan menarik bagi teman-teman dalam sekolah 
tersebut, sekaligus sebagai media kampanye yang murah.

4

Popularitas (Prominance)
Khayalak biasanya juga sangat menyuikai pernyataan atau kegiatan orang yang terkenal. 
Makanya setiap tindakan orang yang terkenal akan selalu memiliki nilai untuk diberitakan. 
Misalnya, pemain basket terkenal di sekolah ternyata hijrah. Ini akan menjadi hal menarik, 
jika kita mewawancarainya tentang kenapa anda memutuskan berhijrah? Banyak hikmah 
yang bisa dipetik dari konten ini.

5

Emosi (Human Interest)
Di sini kita berbicara tentang cerita yang menimbulkan reaksi emosional seperti senang, 
sedih, khawatir, bangga, simpati, terharu, prihatin, marah, dll. Aspek emosional ini sangat kuat,
jika seorang content creator berusaha memasukkan aspek ini akan membuat cerita semakin 
menarik bagi khalayak.

Contoh, video tentang seorang nenek yang berjualan di depan sekolah untuk membiayai 
sekolah cucunya kemudian mengajak temen-teman yang lain untuk membeli dagangan 
sang nenek. 

6

Ketidakwajaran (Unusualness)
Ini mengacu pada hal-hal yang di luar kewajaran atau kebiasaan dalam situasi normal. 

Aspek ini biasanya memasukkan hal-hal yang tidak umum yang menarik 
untuk di-share. Misalnya, bagaimana cara menanam satu pohon 
dengan tujuh macam buah mangga, bagaimana cara membaca 
al-Qur’an dengan tujuh metode qira’ah, dan lain sebagainya.
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Tiga Teori Tentang Etika Content Creator

5

Kedekatan Jarak (Proximity)
Kedekatan jarak mengacu pada lokasi keberadaan target khalayak yang bersangkutan. 
Secara umum, pada era daring kedekatan jarak bisa terlihat ketika seseorang lebih 
tertarik berita yang terjadi di sekolah, lingkungan pertemanan, kota, negara. Misal, 
ketika kita berada di luar negeri, maka berita tentang Indonesia akan sangat diminati 
orang tersebut. Kita bisa membuat konten-konten yang khas Indonesia, maka mereka 
akan menjadi orang pertama yang melihat konten kita.

Menjadi Influencer memang hebat. Tapi kita harus memahami pula, bahwa menjadi conten creator 
atau influencer berarti kita mempunyai tanggung jawab sosial yang lebih berat. Dalam kaidah ushul fiqh 
terdapat sebuah kaidah dasar, bahwa hasil (manfaat) harus mengimbangi tangung jawab 

Maka dari itu selain memproduksi konten menarik, kita juga harus mempertimbangkan aspek 
etika berikut ini:

Penganut konsep ini percaya bahwa seseorang harus melakukan hal yang benar 
dengan melakukan aturan yang berlaku di masyarakat. Tokoh pemikiran ini adalah 
Immanuel Kant (1724-1804); 

“semua standar itu baik adanya bukan karena konsekuensi 
yang dihasilkannya.”

Maka ketika membuat sebuah konten kita juga harus mengikuti etika yang berlaku. Misalnya 
keharusan sesama manusia saling menolong dan menyayangi. Maka kita akan terhindar dari 
membuat konten yang bersifat bullying dan lain sebagainya.

Ingat, ketika menjadi content creator, semakin konten yang kita buat bermanfaat dan membuat orang 
lain termotivasi melakukan hal baik, maka akan menjadi ladang kebaikan, begitu pula sebaliknya. 
Maka dari itu, kita harus berhati-hati. 

“Barang siapa dalam Islam, membuat kebiasaan baik kemudian diikuti orang setelahnya maka akan 
tercatat baginya pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya, dan barang siapa, 
membuat kebiasaan buruk kemudian diikuti orang setelahnya maka akan tercatat baginya dosa 
orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka”. (HR. Muslim)
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Rule-Based Thinking (Berdasarkan Aturan yang Berlaku)1



6

Aturan emas bersifat universal dan terkandung dalam ajaran kita. Aturan ini sangat jelas dan sederhana: 
berbuatlah kepada orang lain sebagaimana kau ingin orang lain memperlakukanmu.

Contoh singkatnya, 
jika kamu tidak ingin dibohongi, 
maka jangan membuat konten 
yang penuh kebohongan.

Golden Rules (Aturan Emas)3

End-based thinking mengarahkan pilihan pada tindakan yang bisa menghasilkan 
kebaikan terbesar bagi paling banyak orang. Dalam ushul fiqh kita mengenal kaidah 
dasar bahwa

Jhon Stuart Mill (1806-1873), berpendapat seseorang harus mendahulukan kebahagiaan 
terbagi sebanyak mungkin orang. Dalam jurnalisme, teori ini disebut teori utilitas, atau 
memfokuskan konsekuensi dari suatu tindakan. 

Maka seorang jurnalis/influencer/conten creator penganut ‘hasil akhir’ akan mempertimbangkan 
siapa saja yang akan diuntungkan dan siapa saja yang akan dirugikan.

“Amal yang menjalar manfaatnya (bagi orang lain) lebih utama pada amal yang terbatas”.

End-Based Thinking (Berdasarkan Hasil Akhir)2
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MENGENAL NABI DAN SAHABAT
LEBIH DEKAT LAGI

Izza Farhatin Ilmi, LC, S.SI

Setelah mempelajari materi ini,
anda akan: 

Gambaran Singkat

Mengenal Nabi sebagai sosok yang sangat asyik

Mengenal beberapa nama sahabat Nabi dan laku kesehariannya

Sebelum mempelajari materi ini, alangkah baiknya teman-teman membaca buku-buku sirah Nabi, 
misalnya Yang Jenaka dari M.Quraish Shihab, Yang Bijak dari M.Quraish Shihab, atau bisa buka kisah-kisah 
singkat Nabi dan para sahabat yang sudah tertulis di platform bincangsyariah, bincangmuslimah, 
atau islamidotco. 

Baik teman-teman, apa yang tergambar di benak kalian saat nama Nabi Saw. dan para sahabat disebut? 
Pernahkan kita membayangkan bagaimana keseharian Nabi Saw. dan para sahabat? Mungkin sebagian 
di antara kita menggambarkan sosok Nabi Saw. sebagai tokoh agama yang setiap hari melakukan dakwah. 
Sebagian di antara kita mungkin juga menggambarkan Nabi Saw. sebagai sosok penceramah ulung 
sehingga banyak hadis bertebaran saat ini. Sebagian juga mungkin menggambarkan Nabi sosok lelaki 
yang gagah perkasa dan atletis karena menjadi pimpinan perang dan menang di beberapa pertempuran. 
Semua gambaran tersebut tidaklah salah. Namun ada yang hal lain dari sosok Nabi kita, terkadang kita 
melupakan sisi kemanusiaan teladan kita, kita lupa bahwa Nabi saw juga manusia seperti kita. 

Pada sesi kali ini, kita akan mengupas sisi lain dai Nabi Saw. dan para sahabat. 
Kita akan mencoba mengenal Nabi saw sebagai sosok manusia pada umumnya. 
Pernahkah teman-teman mengetahui jokes ala Nabi dan para sahabat? 
Buat apa sih sebenarnya kita belajar sirah ini? Tak kenal maka tak sayang kan. 
Kalau kita tidak mengenal Nabi kita, bagaimana kita bisa mencintainya?
Sedangkan cinta kepada baginda Nabi Saw. itulah salah satu hal yang bisa 
mengantarkan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. 



Nabi dan Sosok Nenek Tua

Undangan Untuk Baginda Nabi Saw.

Pernah dengar Nabi Saw. bercanda dengan sosok nenek tua 
yang tiba-tiba datang ke Nabi dan memohon kepada Nabi Saw. 
supaya didoakan masuk surga. Kemudian Nabi Saw. Menjawab, 

“Di surga tidak ada orang tua”. 

Sontak wanita tersebut menangis karena merasa pesimis bahwa perempuan 
tua tidak akan masuk surga. Kemudian Nabi Saw. melanjutkan: 

“Di surga memang tidak ada orang tua, karena wanita-wanita akan
beralih menjadi wanita-wanita cantik dan muda belia.” 

Rasul Saw. kemudian membacakan firman Allah: 

“Sesungguhnya Kami menciptakan mereka yakni para wanita muslimah 
penghuni surga dengan penciptaan sempurna dan Kami jadikan mereka 
gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya.” (QS. Al-Waqi’ah: 35-37). 

Nenek tua itupun tersenyum setelah mendengarnya dan didoakan 
oleh Rasul Saw. 

Suatu ketika ada seorang perempuan mendatangi Nabi Saw. untuk mengundang beliau hadir di acara 
yang diadakan di rumahnya. Perempuan itu mengenalkan dirinya sebagai “istri si A”. Ketika perempuan 
tersebut mengenalkan dirinya kepada Nabi, Nabi Saw. kemudian menjawab: 

“Oh, suamimu itu yang ada bintik putih di matanya?”, 

sontak perempuan tersebut heran dan menjawab, 

“Tak ada bintik putih di mata suamiku,” jawabnya serius. 
 
Nabi kemudian menjawab, 

“Segeralah kembali untuk melihatnya”. 

Akhirnya perempuan tersebut bergegas kembali untuk memastikan bahwa ada bintik putih 
di mata suaminya. Tetapi sebelum beranjak jauh, Nabi yang kali ini bergurau bersabda: 

“Semua orang ada bintik putih di matanya, tak usah gelisah, aku akan datang 
memenuhi undanganmu.”
 
Demikian Rasul Saw. bergurau walau dengan wanita-wanita, tetapi gurauan beliau 
penuh hikmah dan pelajaran.
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Nu’aiman: Sahabat yang Jenaka 

Baginda Nabi bersama
Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Saudah

Sayyidah Aisyah pernah bercerita, bahwa suatu ketika Saudah pernah datang 
mengunjunginya dan saat itu Nabi Saw. sedang bersama Sayyidah Aisyah. Saat itu, 
Nabi duduk sambil meletakkan satu kakinya di pangkuan Sayyidah Aisyah dan satu 
lagi di pangkuan Sayyidah Saudah. Sayyidah Aisyah ketika itu menyiapkan hidangan 
untuk baginda Nabi dan mengajak sayyidah Saudah untuk ikut makan. 

Ketika mendapat tawaran dari Sayyidah Aisyah, Sayyidah Saudah enggan untuk ikut 
menikmatinya. Lantas, Sayyidah Aisyah kemudian sedikit mendesak seraya berkata,

“Makanlah wahai Saudah, kalau engkau tidak makan, maka akan aku kotori 
wajahmu dengan makanan itu.” 

Mendapat desakan seperti itu, Sayyidah Saudah tetap tidak bergeming, 
ia tetap enggan untuk ikut makan. Maka kemudian, Sayyidah Aisyah 
mengambil piring yang penuh makanan lalu menempelkannya di wajah 
Sayyidah Saudah. Melihat kelakuan Sayyidah Aisyah, Nabi Saw. tertawa. 
Lalu beliau menarik kakinya dan berkata kepada Sayyidah Saudah: 

“Balaslah dia.” 

Sayyidah Saudah kemudian mengambil sedikit dari isi piring yang berisi makanan itu, lalu meletakkannya 
di wajah Sayyidah Aisyah. Semua itu terjadi dengan penuh canda dan Rasul Saw. tertawa riang. 

Teman-teman, mungkin sebagian sudah mengenal sosok Nu’aiman, salah seorang sahabat yang 
beberapa kali membuat Nabi terheran-heran akan tingkahnya. Yah, tingkah sahabat Nu’aiman memang 
acap kali membuat beberapa sahabat lainnya geram. Namun tidak demikian dengan Nabi Saw., Nabi kita 
selalu santai dalam menghadapi sahabat satu ini. Ya begitulah teman-teman, Nabi Saw. ternyata sosok 
yang sangat asyik, penuh dengan canda dan tawa, penuh dengan ke-santuy-an. 
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Nu’aiman ini tidak berkunjung ke Madinah kecuali “membeli” sesuatu dan membawanya kepada 
Nabi saw sambil berkata kepada Nabi: 

“Bayarlah!”.

Mendengar apa yang diucapkan Nu’aiman, Nabi Saw. heran dan bertanya: 

“Bukankah Engkau menghadiahkannya untukku?”, 

Nu’aiman lantas menjawab: 

“Saya tidak memiliki uang, sedang saya ingin Engaku makan (bersamaku),” jawabnya. 

Nabi Saw. tertawa lalu membayar “oleh-oleh” yang dibawa Nu’aiman untuknya. 



Nu’aiman dan Makhramah ibn Naufal

Pada kesempatan lain, Nu’aiman pernah melakukan perjalanan perniagaan 
ke Bashrah (Iraq) bersama Abu Bakar. Dalam perjalanan tersebut, turut serta 
seorang sahabat lain bernama Suwaidan. Suwaidan saat itu diberi tugas oleh
 Abu bakar untuk membawa perbekalan makanan. Suatu ketika, Nu’aiman 
meminta kepada Suwaidan untuk memberinya makanan. Tetapi Suwaidan 
enggan karena saat itu Abu Bakar sedang tidak ada di tempat. 

“Tunggulah sampai Abu Bakar datang”, ucap Suwaidan. 

Nu’aiman yang memang terkenal senang bergurau kemudian “mengancam” dan berucap 

“Nantikanlah pembalasanku!”, 

tak lama kemudian Nu’aiman pergi mengunjungi beberapa orang, menawarkan kepada mereka 
untuk membeli hamba sahayanya dengan harga yang sangat murah. Saat menawarkan itu, tak lupa 
Nu’aiman juga menyebutkan kekurangan “hamba sahayanya”, ia memberi tahu bahwa hamba 
sahayanya ini sering kali meyatakan dirinya sebagai orang yang merdeka. Bukan Nu’aiman jika 
gurauannya tidak bisa sampai mengelabuhi orang lain, ternyata dari salah seorang yang ditawari 
tersebut, ada yang tertarik untuk membeli. 

Nu’aiman dan orang tersebut kemudian menuju tempat di mana Suwaidan berada. Nu’aiman menunjuk 
kepada Suwaidan dan mengatakan kepada calon pembeli tersebut bahwa itulah hamba sahayanya. 
Suwaidan tentu saja enggan ikut kepada pembeli tersebut dan bersikeras menyatakan bahwa dirinya 
bukanlah seorang budak. Si pembeli bersikeras membawanya sambil berkata: 

“Kami telah mengetahui sifatmu, engkau suka mengaku seorang yang merdeka.” 

Untung saja Sayyidina Abu Bakar datang dan menyelesaikan persoalan. Ketika kembali dari perjalanan 
perniagaan ini, Nabi Saw. diberitahu akan peristiwa ini, dan beliapun tertawa. Bahkan sepanjang tahun 
dan setiap beliau ingat atau diingatkan tentang peristiwa tersebut, beliau selalu tertawa. 

Makhramah ibn Naufal adalah salah seorang sahabat Nabi Saw yang saat itu 
usianya sudah senja. Suatu ketika ia berada di masjid dan hendak membuang 
air kecil. Karena Makhramah adalah seorang yang buta, ia kesulitan menemukan 
kamar kecil. Ketika itu, Nu’aiman melihat Makhramah yang sedang kebingunan 
mencari kamar kecil, akhirnya ia mengantar Makhramah ke suatu tempat dan 
mempersilahkannya untuk memenuhi hajatnya, sementara Nu’aiman meninggalkan 
Makhramah. Ternyata, Makhramah mendapat teguran dan kecaman dari orang-orang
yang melihatnya. Makhramah menyadari bahwa tempat tersebut bukanlah 
kamar kecil, melainkan tempat yang terbuka. 
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Makhramah kemudian mengetahui bahwa yang mengantarkannya ke tempat 
tersebut adalah Nu’aiman, ia pun tahu bahwa Nu’aiman sengaja bergurau
dengannya. Karena kesal dengan tingkah Nu’aiman, ia bersumpah jika ia 
mendapati Nu’aiman, ia akan memukul dengan tongkatnya. Namun ketika
bertemua dengan Nu’aiman, Nu’aiman selalu mengelak bahwa yang 
Makhramah temui bukanlah Nu’aiman. 



Setelah berselang waktu yang cukup lama, Makhramah kemungkinan juga sudah 
melupakan kejadian tersebut, Nu’aiman datang menemui Makhramah dan 
mengingatkan peristiwa tersebut. Nu’aiman berucap kepada Makhramah: 

“Engkau ingin memukul Nu’aiman? Itu dia sedang shalat,” 

Nu’aiman mengantar Makhramah ke salah seorang yang sedang shalat. Makhramah 
merasa senang akhirnya bisa membalas dendam ke Nu’aiman, ia pun memukul orang 
tersebut sampai terluka. Ternyata orang tersebut bukanlah Nu’aiman, melainkan 
Sayyidina Utsman ibn Affan. 

Keluarga Makhramah marah besar terhadap Nu’aiman dan merasa malu kepada Sayyidina Utsman, tetapi 
Utsman meminta mereka tidak mengganggu Nu’aiman dan meminta mereka untuk memaafkan keusilannya. 

Nu’aiman dan Unta Tamu Baginda Nabi

Suatu ketika Nabi Saw. kedatangan tamu yang mengendarai unta. Ketika itu, para sahabat Nabi Saw. sedang 
berkumpul, ngobrol-ngobrol santai. Salah seorang dari mereka berkata kepada Nu’aiman: 

“Sudah lama kita tidak makan daging, bagaimana kalau engkau menyembelih unta pendatang
 yang berkunjung ke Nabi itu?”. 

Bukan Nu’aiman jika tidak menyambut baik tawaran itu, ia bergegas menuju unta tersebut 
dan menyembelihnya.

Pemilik unta tersebut, mencari-cari untanya. Ia tidak menemukan unta miliknya. Ketika pemilik unta 
tersebut mengetahui ternyata untanya telah disembelih, ia berteriak memohon bantuan kepada Nabi Saw. 
Beliau kemudian bertanya kepada segerombol sahabat yang sedang besantai tersebut: 

“Siapa yang menyembelihnya?”, 

mereka menjawab: “Nu’aiman”. 

Salah seorang sahabat menunjuk tempat persembunyian 
Nu’aiman seraya berkata: 

“Saya tidak meilhatnya”. 

Nabi Saw. kemudian menuju ke tempat yang ditunjuk oleh sahabat 
tersebut dan mendapati Nu’aiman bersembunyi di tempat tersebut. 
Nabi Saw. bertanya kepada Nu’aiman: 

“Kenapa kau menyembelih unta itu?”, 

Nu’aiman menjawab: 

“Tanyakanlah kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku.” 

Mendengar jawaban Nu’aiman, Nabi Saw. tersenyum, lalu memberi ganti rugi kepada 
pemilik unta dengan jumlah yang sangat memuaskan. 

5



Sahabat Umar ibn Khattab 
dan Perempuan Bersuami Kusut

Seorang wanita pernah mendatangi Sayyidina Umar. Ia saat itu bersama suaminya dan mengatakan 
kepada Sayyidina Umar ra., 

“Ini adalah suamiku...” 

Saat itu suami perempuan tersebut memakai pakaian yang lusuh, rambutnya kusut, dan berpenampilan 
sangat tidak menarik. 

Sahabat Umar ra. kemudian berbisik kepada salah seorang stafnya, 

“Cukurlah rambut orang tersebut, beri kepadanya pakaian yang baik dan beri wangi-wangian.” 

Staf tersebut langsung menajalankan perintah Sayyidina Umar ra. Tak lama kemudian, 
laki-laki tersebut keluar dengan penampilan yang mempesona dan wangi. Sayyidina Umar ra 
memerintahkan laki-laki tersebut untuk membawa pulang istrinya, seraya berkata: 

“Bawalah pulang istrimu.” 

Ketika lelaki itu mengulurkan tangannya kepada istrinya, sang istri menolak karena tidak lagi 
mengenali suaminya. Sang suami kemudian berkata, 

“Apakah pantas engkau menampakkan keenggananmu di hadapan amirul mukminin?”, 

Ketika mendengar suara tersebut, baru sang istri menyadari bahwa lelaki yang saat ini berada 
di hadapannya adalah suaminya. Ia pun tersenyum menggandeng tangan suaminya. Sayyidina Umar ra. 
mengatakan kepada lelaki tersebut, 

“Beginilah seharusnya para suami berlaku. Demi Allah, para istripun senang melihat para suami 
berhias dan berpenampilan indah sebagaimana mereka (para suami) senang melihat istri-istri 
mereka cantik dan berpenampilan indah.”
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Sahabat Muawiyyah dan 
Lelaki Pembawa Lonceng

Refleksi

Suatu ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan melihat seorang lelaki sedang mempekerjakan keledainya. 
Ia meletakkan lonceng di leher dan kepala keledainya yang sedang ia pekerjakan tersebut. 
Melihat hal itu, Muawiiyah kemudian bertanya kepada lelaki itu, 

“Mengapa engkau meletakkan lonceng itu demikian?” 

Orang tersebut menjawab: 

“Kantuk terkadang mengalahkanku sehingga aku tertidur, suara lonceng keledai itu 
mengingatkanku bahwa keledai tetap bekerja, dan bila berhenti kuketahui bahwa 
ia beristirahat.” 

Bagaimana gambaran 
Nabi dan  para sahabat 
setelah teman-teman 

mendengar materi ini? 

Mu’awiyah bertanya lagi: 

“Apa jadinya jika keledai itu tidak bekerja tetapi hanya menggoyang-goyangkan kepalanya 
untuk mengelabuhimu?” 

Lelaki tersebut menjawab, 

“Wahai amirul mukminin, bagaimana mungkin saya memiliki seekor keledai yang memiliki 
kepala (pikiran) seperti kepalanya Muawiyah?!” 
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1.

Hal asyik apa yang 
teman-teman dapatkan 

dari sosok Nabi 
atau sahabat? 

2.

Nilai apa yang bisa
kalian aplikasikan 
dalam kehidupan
bermasyarakat? 

3.
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DEDIKASI MUSLIMAH DALAM
MEMBANGUN PERADABAN

Izza Farhatin Ilmi, LC, S.SI

Setelah mempelajari materi ini,
anda akan: 

Gambaran Singkat

Mengenal beberapa perempuan inspiratif yang telah memberikan kontribusi besar 
dalam kemajuan peradaban 

Sebelum memulai bab ini, kami menyarankan untuk membaca buku Perempuan Ulama di atas Panggung 
Sejarah karya KH. Husein Muhammad. 

Jika kita membaca buku-buku sejarah, kita akan mendapati bahwa pada masa jahiliyah, perempuan sama 
sekali tidak mendapat tempat dalam strata sosial. Bahkan jika seseorang mendapati kelahiran bayi perempuan, 
maka ia tak segan akan mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Dalam kondisi lain, perempuan juga dijadikan
jaminan dalam hutang atau bahkan dijadikan hadiah kepada seorang tamu. Selain itu, sebelum Islam datang, 
perempuan sama sekali tidak mendapat jatah warisan, sebaliknya ia dijadikan salah satu barang warisan. 
Patut kita berbangga hati, bahwa Islam datang dengan berbagai kabar gembira, salah satunya praktik-praktik 
tersebut secara perlahan telah dihapuskan.

Nabi kita, Muhammad Saw pun sangat memuliakan perempuan. Nabi Saw 
memberikan ruang begitu luas bagi perempuan untuk berkiprah sesuai 
dengan bidang yang ia geluti, tidak melarang dan tidak membatasi. 

Sehingga kita akan mendapati beberapa nama perempuan yang hidup di masa sahabat dan telah memberikan 
banyak kontribusi untuk Islam. Sebut saja sahabat Rufaidah, perempuan yang ahli dalam bidang medis. 
Nabi saw memberikan kesempatan kepada Rufaidah untuk ikut serta mengobati para sahabat yang mengalami 
sakit. Selain itu, Nabi saw saat itu juga tidak melarang istri beliau, sayyidah Khadijah untuk keluar rumah 
ketika Nabi Saw bertahannuts di goa Hira’. 

Sayyidah Khadijah menyempatkan mengirim makanan kepada baginda Nabi Saw ketika Nabi lama tidak 
kembali ke rumah. Ini membuktikan bahwa di zaman itu, perempuan sudah memiliki kesempatan 
untuk melakukan aktivitas di luar rumah, jika saat ini masih ada yang mempermasalahkan kiprah 
perempuan, maka ini sama saja kita mengalami kemunduran. Baik teman-teman, untuk mengetahui 

lebih jauh lagi tentang peran perempuan dalam meujudkan kemajuan peradaban, 
perlu kiranya untuk mengetahui siapa saja perempuan tersebut dan apa yang telah 
mereka dedikasikan untuk peradaban dunia. 

Mengetahui bahwa sejarah telah membuktikan peran perempuan dalam mewujudkan 
kemajuan dunia
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Nama lengkap sayyidah Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza 
bin Qushai bin Kilab. Di buyutnya inilah, nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Saw. 
Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang lembut dan bijaksana. Namanya sangat populer 
di wilayah Arabia, selain karena kebijaksanaan yang ia miliki, juga karena kesuksesannya 
dalam menjalankan bisnisnya. Ia juga dikenal sebagai pedagang yang jujur dan suka berderma. 

Dalam bukunya, Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah, Husein Muhammad mengutip perkataan 
Ibnu al-Jauzi, 

“Khadijah adalah perempuan berilmu dan memiliki kepribadian yang bersih, serta seorang manusia 
spiritual yang terpesona dengan hak-hak asasi manusia, mencintai moralitas luhur, menyukai inovasi 
dan kemajuan. Sejak masa mudanya, ia merupakan salah seorang perempuan berbudi luhur dan sangat 
terkenal di Jazirah Arab.” 

Saat Nabi Saw sering melakukan khalwat di 
goa Hira’, sayyidah Khadijah rela mengirimi 
makanan kepada beliau. Perlu diketahui, jalanan 
menuju goa bukanlah jalanan yang mulus, 
melainkan penuh batuan dan sangat terjal. 
Karena perjuangan yang ia lakukan itulah, 
suatu ketika Malaikat Jibril menyampaikan
kepada Nabi Saw, 

“Wahai Muhammad, istrimu telah datang 
membawakan makanan untukmu, sampaikan 
salam dari TuhanMu dan dariku”.
 
Betapa mulianya ibunda Khadijah, sampai 
ia mendapatkan salam langsung dari Sang Pencipta. 

Saat pertama kali mendapatkan wahyu, Nabi Saw merasa tidak tenang dan gundah. Di saat yang demikian, 
Ibunda Khadijah dengan telatennya menenagkan hati banginda Nabi Saw. Ibunda Khadijah juga kemudian 
mengantar Nabi Saw ke rumah salah seorang paman Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang pendeta 
Nashrani. Dari pertemuan inilah, Waraqah melihat ada tanda-tanda kenabian dalam diri Muhammad Saw. 
Sehingga kemudian Khadijah memberikan keyakinan kepada suaminya bahwa peristiwa yang ia alami
di gua hira merupakan kejadian nyata dan awal diangkatnya sebagai Nabi akhiruzzaman. Paska kejadian ini, 
sayyidah Khadijah memberikan dukungan penuh kepada baginda Nabi saw dalam menjalankan dakwah, 
baik tenaga, pikiran, bahkan harta bendanya. 

Nama ibunda Khadijah patut kita lukiskan dalam benak kita,
supaya kita termotivasi untuk menjadi perempuan tangguh 
yang mandiri. Perjuangan bisnis yang dijalani sayyidah Khadijah 
saat itu memberikan pelajaran berharga kepada kita, bahwa 
perempuan juga bisa menjadi mandiri secara ekonomi, karena 
kemandirian dalam ekonomi bisa kita jadikan salah satu jalan 
perjuangan dalam menegakkan agama kita. 
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Sayyidah Khadijah binti Khuwailid 



Asma’ memiliki julukan dzatun nithaqain (perempuan yang memiliki dua selendang), selendang 
pertama diberikan kepada Nabi Saw dan selendang satunya lagi diberikan kepada ayahnya yaitu 
Abu Bakar al-Shiqqid. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Saw bersama Abu Bakar bersembunyi di goa 
ketika dikejar oleh musyrikin Makkah. Asma’ saat itu, dengan keberanian yang ia miliki, ia rela 
mengantar bekal makanan kepada Nabi Saw dan ayahnya yang berada dalam bahaya, tanpa 
rasa takut sedikitpun, ia menelusuri perbukitan dan perjalanan yang terjal demi keselamatan 
dua orang yang ia sayangi. 

Selain itu, Asma’ juga merupakan perempuan cerdas yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi Saw. 
Beberapa sahabat tercatat telah mengambil ilmu dari Asma’ binti Abu Bakar. Bersama suaminya, 
Zubair ibn Awwam, Asma’ telah membangun keluarga pecinta ilmu. Tak heran jika kemudian putranya, 
Urwah ibn Zubair menjadi salah seorang perawi hadis di masanya. 

Asma juga dikenal sebagai perempuan yang aktif dalam perjuangan menegakkan Islam. Ia ikut 
perang bersama suaminya, Zubair ibn Awwam, dalam pertempuran Yarmuk. Asma’ wafat pada Selasa, 

17 Jumada al-Ula 73 H dalam usia sekitar 100 tahun. Dari kisah Asma’ ini, kita bisa melihat 
betapa Asma’ adalah perempuan yang aktif dan berani tampil di ruang publik. 
Kita bisa mencontoh keteladanan Asma’ sebagai seoarang perempuan yang 
pemberani, pintar, dan pejuang sejati. 

Asma’ adalah putri dari Abu Bakar al-Shiddiq dan merupakan kakak dari Sayyidah Aisyah. 
Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa usianya 10 tahun lebih tua dari sayyidah Aisyah. 
Ia termasuk generasi Islam pertama atau sering disebut sebagai assabiqunal awwalun. 
Ibnu Hajar dan Ibnu Ishaq, dua sejarawan terkemuka, mengatakan bahwa Asma’ adalah 
orang kedelapan belas yang pertama masuk Islam. 

Asma’ binti Abu Bakar 

Sayyidah Aisyah merupakan putri dari salah satu sahabat terdekat Nabi Saw, yaitu Abu Bakar al-Shiddiq. 
Sayyidah Aisyah memiliki beberapa julukan, diantaranya adalah al-Shiddiqah (perempuan yang jujur) dan 
al-Humaira (perempuan berkulit semu merah atau kemerah-merahan). Selama menjadi istri Nabi Saw, 
sayyidah Aisyah banyak melihat keseharian Nabi dan juga kebiasaan-kebiasaan Nabi Saw. Dari sinilah, 
ia merekam begitu banyak hadis dari Nabi Saw. Ingatannya yang sangat tajam dan kecerdasan yang di 
atas rata-rata, menjadikan Aisyah begitu jeli dan mengingat banyak hadis. Tak heran, jika kemudian 
saat Nabi saw sudah wafat, banyak sahabat Nabi Saw yang mendatangi ibunda Aisyah demi 
mendapatkan banyak pelajaran keagamaan. Bahkan Sayyidah Aisyah tercatat menjadi salah satu 
dari lima sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah seorang ahli hadis sampai 
mengatakan bahwa 

“Andaikata dikumpulkan seluruh pengetahuan Aisyah, pengetahuan seluruh 
istri Nabi saw, dan semua perempuan, niscaya pengetahuan Aisyah jauh lebih unggul”. 

Ungkapan ini telah memberi gambaran kepada kita betapa sayyidah Aisyah saat itu memegang
tonggak pengetahuan agama di era sahabat Nabi Saw. 

Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar 
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Sebagai seorang periwayat hadis, sayyidah Aisyah tidak hanya meriwayatkan hadis, 
tetapi ia juga dikenal sangat kritis dalam menyaring berita-berita yang disandarkan 
kepada nabi Saw. Ia beberapa kali mengkritik kabar yang dibawa oleh beberapa sahabat, 
diantaranya sahabat Abu Hurairah, Umar ibn Khattab, Ibnu Umar, Jabir, Ka’ab, dan lain-lain. 
Sayyidah Aisyah menilai mereka kurang cermat dalam mendengar dan memahami beberapa 
sabda Nabi Saw. 

Sayyidah Nafisah binti al-Hasan

Sayyidah Nafisah lahir di Makkah pada tahun 145 H. Nama lengkapnya adalah Nafisah binti al-Hasan 
al-Anwar bin Zaid al-Ablaj bin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, artinya ia adalah salah seorang cicit dari 
baginda Nabi Saw. Saat ia remaja, ketika itu ia berada di Madinah al_Munawwarah, sayyidah Nafisah 
bertemu dan mengaji kepada sejumlah perempuan ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in. Sayyidah 
Nafisah menguasai berbagai ilmu, seperti al-Qur’an, tafsir, hadis, dan fiqh, hingga ia dijuluki Nafisah al-Ilm 
(Nafisah sang Perempuan Ulama)

Ilmu pengetahuan yang begitu luas, kecerdasan dan juga kezuhudan yang ia miliki, menjadikan nama 
sayyidah Nafisah begitu masyhur tidak hanya di daerah Hijaz (Makkah, Madinah, dan daerah lain di Arab 
Saudi), melainkan juga di Mesir dan negeri-negeri lain di Timur Tengah. Pada saat musim haji berlangsung, 
para jamaah haji dari Mesir bahkan sengaja menemui sayyidah Nafisah untuk menimba ilmu langsung darinya. 
Karena terkesan dengan keilmuan yang dimiliki oleh sayyidah Nafisah, mereka kemudian berharap bahwa 
sayyidah Nafisah suatu saat mendatangi Mesir dan membuka majlis ilmu di negeri tersebut. 

Pada tahun 193 H, sayyidah Nafisah beserta keluarganya berkunjung ke Mesir untuk mengunjungi 
keluarganya. Kabar kedatangan sayyidah Nafisah di Mesir begitu cepat beredar, sehingga banyak pecinta 
ilmu yang kemudian mendatanginya. Mereka berharap sayyidah Nafisah untuk tinggal cukup lama di Mesir. 
Salah seorang yang menjadi muridnya daiantaranya adalag al-Imam al-Syafi’i, pelopor madzab Syafi’i, 
yang juga dianut oleh mayoritas muslim Indonesia. 
Al-Syafi’i sangat terkagum-kagum dengan keluasan ilmu 
yang dimiliki oleh Sayyidah Nafisah sehingga beliaupun 
rela menghabiskan waktu luangnya untuk 
bermujalasah dengan sayyidah Nafisah. 

Di antara kritik sayyidah Aisyah, misalnya, terhadap Abu Hurairah ketika meriwayatkan 
hadis “Rasulullah Saw bersabda, ‘perkara yang membatalkan shalat ialah perempuan, 
keledai, dan anjing’.”

Sayyidah Aisyah tidak menerima periwayatan tersebut, bagaimana bisa perempuan 
dijadikan alasan atas ketidak absahan shalat, apa dosa seorang wanita sampai-sampai 
ia bisa menjadi perkara yang membatalkan shalat dan posisinya disamakan dengan 
hewan-hewan tersebut. Selain itu, sayyidah Aisyah juga pernah tidur di hadapan 
Nabi Saw saat beliau melaksanakan shalat. Bagi Aisyah, suatu kemustahilan jika 
maksud Nabi saw adalah mendeskreditkan perempuan, karena saat sayyidah Aisyah 
tidur di hadapan Nabi dan Nabi Saw shalat, beliau sama sekali tidak meminta Aisyah 
untuk pindah tempat. Sikap kritis sayyidah Aisyah ini memberikan gambaran kepada 
kita bahwa di masa Nabi Saw, perempuan juga menyuarakan apa yang ada di pikirannya, 
tidak hanya diam begitu saja menerima berbagai informasi yang ada, jika memang 
dirasa kurang tepat, perempuan juga bersikap kritis dan meluruskannya. 
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Kisah sayyidah Nafisah ini memberikan gambaran kepada 
kita bahwa di masa awal abad hijriyah, seorang perempuan 
berilmu diakui keberadaanya dan telah melahirkan ulama-ulama 
hebat di masanya. Oleh karena itu, jika di masa lampau dengan 
segala keterbatasan yang ada, seorang perempuan telah dijadikan 
rujukan dalam ilmu pengetahuan, maka sudah sepatutnya saat ini 
kita sebagai perempuan untuk bangkit dan memanfaatkan segala 
kemajuan yang ada untuk memperoleh banyak informasi sebagai 
bekal untuk menjadi perempuan berpengaruh di masa depan. 
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Nyai Khairiyyah binti Hasyim Asyari 

Nyai Khairiyyah lahir di Jombang pada 1906. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Kyai Hasyim Asyari 
dan Nyai Nafiqah. Khairiyyah kecil telah mendapatkan pendidikan agama langsung dari ayahnya. Khairiyyah 
merupakan sosok perempuan cerdas dan memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Tidak heran jika 
kemudian ia mampu membaca berbagai literatur kitab kuning yang terbilang sangat susah. 

Khairiyyah menikah dengan seorang pemuda cerdas yaitu Ma’shum Ali. Kyai Ma’shum Ali, 
terkenal sangat alim sehingga namanya kemudian dikenal luas oleh dunia Islam. Salah satu karyanya, 
al-Amtsilah al-Tashrifiyyah, dijadikan buku pedoman di berbagai sekolah di dalam ataupun luar negeri 
untuk memahami grammatikal Arab. 

Nyai Khairiyyah, terkenal akan perannya dalam memimpin pesantren. Saat itu, kiprah perempuan 
dalam memimpin pesantren belum begitu terlihat tapi Nyai Khairiyyah telah membuktikan bahwa 

ia mampu menjadi pimpinan pesantren dan berhasil melahirkan 
santri-santri berkualitas. 



Nama aslinya adalah Aisyah binti Abdurrahman. Namun ia lebih terkenal dengan sebutan Bintusy Syathi’, yang 
berarti “anak perempuan tepi sungai Nil. Ia lahir pada 6 November 1913 di Dumyath, daerah sebelah barat 
Sungai Nil. Bitusy Syathi’ mendapat pelajaran agama langsung dari ayahya. Dari semenjak kecil, ia sudah mulai 
menampakkan kecerdasannya dan minat belajarnya yang sangat tinggi. Pada tahun 1939 M, ia masuk kuliah 
fakultas Adab (sastra) di Universitas Kairo. Ia menyelesaikan kuliahnya dalam waktu yang sangat singkat, 
yaitu dua tahun dan lulus dengan predikat asy-syaraf al-ula (cumlaude). 

Setelah lulus sarjana, ia melanjutkan ke jenjang pascasarjana dan lagi-lagi memperoleh 
prestasi akademik luar biasa. Di pascasarjana ini ia bertemu dengan Prof. Dr. Amin al-Khuli, 
dosen sekaligus pembimbingnya, dan kemudian menjadi suaminya. Meski sudah berkeluarga,
ia tetap melanjutkan kuliahnya sampai doktoral. Tahun 1950, ia berhasil lulus doktor. 
Pada tahun 1960-an, Bintusy Syathi’ kerap kali menyampaikan kuliah atau ceramah 
ilmiah keagamaan di hadapan para sarjana di berbagai negara, antara lain di Roma, 
Aljazair, Baghdad, New Delhi, Kuwait, rabat, Tunisia, dan Yerussalem. Pada tahun 
1970-an. Ia dinobatkan sebagai guru besar atau profesor sastra dan bahasa Arab 
di Universitas ‘Ayn Syams, Mesir. 

Rahmah El-Yunusiyah 

Rahmah el-Yunusiah adalah perempuan ulama asal Indonesia. Ia lahir pada 29 Desember 1990. 
Sejak kecil, ia sudah senang dan tekun belajar ilmu-ilmu agama. Selain belajar di rumah ia juga 
belajar di sekolah diniyyah yang didirikan oleh kakak kandungnya, Zainuddin Labay el-Yunusi. 
Saat menginjak usia dewasa, Rahmah memiliki ide untuk mendirikan madrasah khusus 
untuk kaum perempuan. Maka kemudian, bersama temannya yaitu Siti Nansia dan Djawana 
Basyir, ia mendirikan sekolah agama yang dikhususkan untuk perempuan. Sekolah ini 
dinamakan Madrasah lil Banat. 

Setelah mendirikan sekolah tersebut, Rahmah seringkali mengunjungi berbagai daerah di Jawa dan 
negeri-negeri tetangga untuk melakukan studi banding. Hal ini ia lakukan untuk mendapatkan berbagai 
gambaran metode pembelajaran untuk memajukan sekolah yang ia dirikan. 

Pada Oktober 1949, Rahmah mengikuti Kongres Pendidikan II Indonesia di Yogyakarta. Di kota yang sama, 
ia menghadiri Kongres Muslimin Indonesia yang diselenggarakan pada 20-25 Desember 1949. Selanjutnya, 
pada pemilu 1955, ia terpilih sebagai anggota DPR mewakili Sumatera Tengah. Melalui DPR, ia membawa 
aspirasinya tentang pendidikan dan pelajaran Islam. 

Pada tahun 1955, Imam Besar al-Azhar, Abdurrahman Taj, berkunjung 
ke Indonesia dan atas ajakan Muhammad Natsir, beliau berkenan melihat 
keberadaan Diniyah Putri yang telah didirikan oleh Rahmah El-Yunusiah. 
Pada saat itu, al-Azhar sendiri belum memiliki pendidikan khusus perempuan. 
Hal ini membuat Imam Besar al-Azhar terkagum-kagum, sehingga pada 
tahun 1957, beliau mengundang Rahmah el-Yunusiah ke Mesir dan memberi 
gelar kehormatan kepada Rahmah, yaitu “syekhah”. Hal ini menandai pertama 
kalinya al-Azhar memberikan gelar kehormatan syeikh kepada perempuan. 

Setelah penganugerahan tersebut, nama Rahmah el-Yunusiah semakin 
dikenal, dan kemudian memberikan inspirasi kepada pihak al-Azhar untuk 
membuka kulliyat lil banat, bagian Universitas al-Azhar yang dikhususkan 
untuk perempuan pada 1962. Begitulah Rahmah el-Yunusiah, berawal dari 
mendirikan madrasah yang kecil kemudian mampu menggerakkan dan 
menginspirasi banyak orang untuk meniru langkahnya. 
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Aisyah binti Syathi’ 



Siti Walidah Ahmad Dahlan 

Siti Walidah lahir pada 3 Januari 1872 di Yogyakarta. Ayahnya bernama Muhammad Fadhil 
Kamaludiningrat, ia adalah seorang kiai dan ulama di daerahnya. Siti Walidah mendapat 
pendidikan agama langsung dari ayahnya. Ketika ia mulai dipandang dewasa, ia dinikahkan 
dengan Ahmad Dahlan yang di kemudian hari mendirikan organisasi Muhammadiyah. 
Setelah menikah dengan Ahmad Dahlan, Siti Walidah lebih terkenal dengan panggilan 
Nyai Ahmad Dahlan. 

Pada tahun 1914, Nyai Ahmad Dahlan bersama suaminya mendirikan Sopo Tresno, yang artinya “siapa senang”. 
Sopo Tresno ini adalah kelompok diskusi untuk belajar al-Qur’an. Selain itu, Sopo Tresno juga menjadi wadah 
bagi kaum perempuan untuk membaca dan menulis, serta mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 

Seiring berjalannya waktu, organisasi Sopo Tresno semakin 
berkembang dan semakin banyak peminatnya. Perkembangan 
yang pesat ini kemudian menggerakkan pengikutnya untuk 
menuangkan ide-ide baru, yang salah satunya adalah 
perubahan nama Sopo Tresno menjadi “Aisyiyah”. Penamaan 
ini tentunya terinspirasi dari sosok ibunda Aisyah, istri 
Nabi Muhammad Saw, yang terkenal cerdas, pintar, 
dan ahli hadis. 

Saat ini, kita bisa melihat betapa besar 
kontribusi Nyai Ahmad Dahlan untuk 
pendidikan di negeri kita, sekolah Aisyiyah 
tersebar dimana-mana dan telah melahirkan 
generasi emas yang siap berkiprah 
untuk kemajuan bangsa. 
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Refleksi

Dari kisah-kisah di atas,
 pelajaran berharga apa yang dapat

kalian ambil dan terapkan
 dalam kehidupan?

Bagaimana menurut kalian, 
jika saat ini ada seorang perempuan 

yang berkeluarga namun 
tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan

di luar rumah? 
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DESIGN (YOUR) THINKING:
BEING ACTIVE & CREATIVE TO CREATE 

SOMETHING & FIND SOLUTION
FOR EVERY PROBLEM!

Farihatul Qamariyah, M.A

Target pembelajaran materi ini, kamu akan:

Gambaran Singkat

Memahami konsep dasar dari teori Design Thinking 

Memahami setiap aspek dan proses dalam Design Thinking

Mampu mengaplikasikan teori di semua aspek kehidupan

Perkembangan zaman menuntut kita untuk semakin kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu baik itu 
berupa produk, jasa, lembaga, dsb. Selain itu, tuntutan zaman juga secara tidak langsung menggiring kita 
untuk semakin sensitif dan responsif dalam menghadapi segala macam hal, kejadian dan permasalahan, 
dimana solusi adalah hal penting yang harus ditemukan. 

Bagaimana cara kita memandang sebuah perubahan di lingkungan kita dengan sebuah tuntunan dan arahan 
yang sesuai dengan kebutuhan zaman merupakan hal signifikan untuk dijadikan perhatian besar. Perubahan 
teknologi yang semakin canggih, tatanan hidup dan keadaan sosial yang semakin berubah menjadikan kita 
manusia yang harus mampu beradaptasi dengan hal - hal baru. Kondisi seperti ini tentunya akan memberikan 
pengaruh pada proses berkehidupan yang tidak bisa disamakan dengan masa - masa sebelumnya. 

Design thinking menjadi salah satu konsep penting untuk menghadapi 
dan mengidentifikasi segala macam perubahan di lingkungan sekitar kita. 
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Secara spesifik dan personal, 
Design Thinking akan membantu kamu:

Mencapai tujuan pribadi, impian, rencana dan harapan

Menjalankan berbagai profesi pekerjaan dengan lebih baik dan profesional



Apa itu Design Thinking?

Design Thinking adalah suatu strategi kreatif dan praktis yang digunakan untuk menciptakan 
sesuatu atau memecahkan masalah agar mendapatkan solusi efektif dan hasil yang maksimal. 

Konsep ini dipopulerkan oleh David Kelley & Tim Brown, pendiri perusahaan IDEO, sebuah 
konsultan design berbasis inovasi yang pada awalnya hanya diterapkan dalam produk design, 
namun ternyata pendekatan Design Thinking ini sangat applicable untuk digunakan di berbagai 
aspek baik itu dalam bisnis, sosial, pendidikan, lingkungan, dsb. 

Apa saja elemen dari Design Thinking?

People Centered

Sebuah konsep akan mudah terlaksana jika memiliki elemen-elemen yang menjadi acuan dalam 
proses pengaplikasiannya. Berikut beberapa elemen yang harus ada dalam Design Thinking: 

Elemen ini menekankan pada aspek manusia, sebagai pengguna atau target yang 
menjadi sasaran dalam pelaksanaan. Dalam hal ini, setiap hal berupa tindakan 
yang nanti akan dilakukan harus berpusat pada apa yang dibutuhkan dan diinginkan 
oleh pengguna atau orang -orang yang menjadi sasaran. 

Highly Creative

Elemen ini memaksimalkan sebuah kreatifitas dimana tidak ada aturan yang baku dan 
kaku dalam proses pelaksanaan. Kreatifitas menjadi poin penting dalam setiap tindakan. 

Hands On Training

Elemen ini adalah percobaan langsung untuk memastikan sebuah tindakan itu sesuai 
dengan perencanaan atau tidak, istilah lainnya yaitu eksekusi langsung. 

Iterative
Elemen ini merupakan proses percobaan berulang-ulang dimana tahapan-tahapannya 
dilakukan dengan cara improvisasi terus - menerus untuk menghasilkan sebuah produk 
atau target yang baik dan sesuai. 

2



Apa saja tahapan atau proses dari Design Thinking?

Dalam menjalankan konsep Design Thinking dalam berbagai bidang, ada 5 prinsip yang wajib 
diterapkan dalam proses pelaksanaanya. Kelimanya harus berkesinambungan dan konsisten 
dalam menjalankannya karena satu dengan yang lainnya saling berhubungan. 
Berikut framework kelima prinsipnya: 

Langkah pertama dalam tahapan Design Thinking yaitu rasa empati; baik empati terhadap 
permasalahan, perubahan, atau hal - hal yang akan diciptakan sebagai sebuah solusi. 
Empati memainkan peran penting di dalam prosesnya. Kita harus mampu memposisikan 
diri menjadi orang yang akan kita jadikan target sebagai responden, pengguna atau sejenisnya.  
Kita sebagai actor of design thinking (sebagai designer), juga harus mampu untuk menempatkan 
diri mereka pada posisi orang lain. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pandangan dan pengetahuan
sebenarnya akan emosi, pengalaman dan situasi dari orang lain sebagai obyek penelitian bukan 
dari pendapat personal kita sendiri. 

Langkah kedua ini yaitu berupa informasi atau data yang kita peroleh dari proses berempati. 
Proses dimana kita mulai mendefinisikan, menarasikan dan menginterpretasikan apa saja yang kita 
dapatkan berdasarkan empati yang murni dari sudut pandang mereka, pengguna atau obyek pembahasan 
bukan dari preferensi kita sendiri. Hal ini akan memudahkan kita menemukan akar permasalahan yang 
dihadapi atau kebutuhan yang diinginkan, dsb. 

Empathize

Define

Langkah ketiga yaitu membuat gagasan/ide untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi. 
Proses ini menuntut kita sebagai designer untuk berpikir out of the box, berbagai kemungkinan yang 
bisa dilakukan sebagai proses mewujudkan beragam solusi yang dibutuhkan. Kita harus mengidentifikasi 
ide-ide sebanyak mungkin, mendiskusikannya, brainstorming,  untuk mendapatkan ide terbaik sebagai 
solusi yang tepat atas permasalahan dan kebutuhan.

Ideate

Langkah ke empat adalah prototype. Istilah lainnya adalah melakukan eksperimen.  Prototype berarti 
pembuatan model sederhana sebagai percobaan dari banyaknya alternatif solusi yang ditemukan. Hal ini 
akan membantu kita melihat dan mempertimbangkan bagaimana suatu permasalahan dapat diselesaikan 
atau kebutuhan dapat dipenuhi melalui perubahan design yang dibuat. Dari tahapan ini, 
kita bisa menemukan design terbaik yang paling menjawab atas 
pemasalahan dan kebutuhan pengguna dari banyak pilihan yang ada. 

Prototype

3



Langkah terakhir yaitu menguji dan melakukan test pada obyek pengguna dari hasil solusi 
terbaik yang dilakukan. Jika hasil test menunjukkan kesesuaian dan menjawab pertanyaan 
dan permasalahan, itu berarti temuan yang kita ciptakan baik itu produk, jasa, dsb adalah 
tepat guna dan layak dilaksanakan. 

Dari gambar framework Design Thinking tertera, secara praktiknya, 
Design Thinking bukanlah sebuah proses linear melainkan saling bekaitan 
dengan tahapan - tahapan sebelumnya. Tahapan akhir bukan berarti 
keputusan akhir. Maka dari itu, proses penemuan gagasan, pembuatan 
model /prototype dan testing harus terus dilakukan hingga menghasilkan 
solusi terbaik dari pengalaman dan pemahaman untuk pengguna.

Test

Teori atau konsep akan terasa sangat berguna jika kita telah mampu mengaplikasikannya di kehidupan 
sehari - hari. Pilihlah beberapa tema berikut untuk studi kasus Design Thinking: 
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Design Thinking dalam kehidupan?
Bagaimana cara mengaplikasikan

Good Luck! 

Membuka Usaha / 
Menjadi Pengusaha Muda / 

Pembuatan Produk
untuk Wirausaha

Tema Pribadi
(pilih studi kasus sesuai

pengalaman pribadi)

Pendirian Sebuah
 Organisasi Kepemudaaan 

Bekerja di Sebuah
Perusahaan

Swasta / Negeri 

Penentuan Program Jurusan
& Pencarian Universitas Sebagai 

Pendidikan Lanjutan SMA
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Muharini Aulia

Belajar Menyayangi Diri yang Tersakiti

Bagaimana sih respon kita ketika melihat teman jatuh dari tangga? Mayoritas akan merespon situasi 
ini dengan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri lagi atau menanyakan “kamu gpp?”. 

Dalam situasi lain, bagaimana jika menyaksikan suadara kita kehilangan orang terkasihnya?. 
Secara reflek kita akan mengekspresikan belasungkawa baik melalui ucapan ataupun perlakuan. 
Kita mengembangkan toleransi yang tinggi dan memvalidasi segala kesedihan dan keputus asaan 
yang disampaikannya karena sangat wajar baginya merasakan duka dan luka ini. 

Self compassion adalah rasa kasih sayang atau  belas kasih pada diri sendiri. Untuk dapat menerapkan 
self compassion pada diri sendiri, pertama-tama kita perlu MENYADARI bahwa kita sedang terluka atau 
tidak baik-baik saja. Sama halnya dengan mengasihi orang lain, kita tidak akan dapat mengasihi diri 
sendiri bila tidak menyadari bahwa kita sedang mengalami sebuah penderitaan. Dengan demikian, 
kesadaran akan kondisi kita saat ini adalah kunci untuk mencapai self compassion. Dengan kesadaran 
yang baik, kita dapat merespon diri kita dengan tepat. Ketika menyadari bahwa kita sedang lelah, 
kita akan mengizinkan diri untuk istirahat sejenak. Ketika menyadari adanya luka di hati kita, 
kita akan bersikap lembut ke diri sendiri sambil berupaya mengobatinya. 

Lalu bagaimana sikap kita PADA DIRI KITA SENDIRI, Ketika mengalami kehilangan atau kegagalan? 
Mungkin upaya mengasihi diri sendiri tidak muncul sebagai respon utama kita. Saat gagal, tidak jarang 
dari kita yang bersikap keras pada diri sendiri dengan self-blaming. Ada juga yang merespon sebuah 
kehilangan dengan mengabaikan berbagai emosi negatif yang dirasakannya. 

Untuk itu, pertanyaan pentingnya adalah “mengapa kerapkali kita merespon dengan berbeda saat 
diri kita sendiri yang mengalami kesulitan, kegagalan atau life pressure lainnya? Mengapa kita merespon 
dengan supportive dan proactive saat teman kita kesulitan, namun tidak menggunakan standar respon 
yang sama saat diri sendiri yang mengalaminya? Lalu, bagaimana agar kita dapat memberi respon baik 
pada diri sendiri yang sedang mengalami kesulitan?”

Untuk menjawab dan memecahkan persoalan ini, 
self compassion adalah jawabannya. 
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3 Elemen Self Compassion 

Self kindness Vs. Self Judgment

Sayangnya, tidak sedikit dari kita yang menggeser prioritas perhatiannya karena tuntutan 
lingkungan atau kekhawatiran akan label egois yang melekat pada sikap memberi perhatian
lebih pada diri sendiri. Ada pula yang takut dianggap lemah atau tidak berdaya bila berbelas 
kasih pada diri sendiri. Akhirnya, Sebagian dari kita memiliki automatic mode untuk mengabaikan 
emosi negative yang dirasakan, dan berupaya terus berjalan meskipun kaki sudah terluka parah 
untuk melangkah. Padahal, dengan berhenti sejenak, menyadari dan mengobati luka, Langkah 
kita akan menjadi lebih efektif ke depannya. Untuk itu, mari belajar membangun self compassion 
pada masa-masa sulit kita!!

Menurut Dr. Kristin Neff, Untuk dapat menerapkan self compassion dengan baik, kita perlu 
memahami 3 elemen yang saling berhubungan (interrelated) dan biasa muncul saat kita sedang 
mengalami kesulitan atau tekanan. Ketiga elemen ini dapat membentuk self compassion 
pada diri kita, yaitu: 

Self kindness dapat ditunjukkan dengan sikap empati, hangat dan memahami kondisi diri 
terutama saat berada dalam kesulitan. Sementara self judgment membuat kita fokus untuk 
mengkritik diri sendiri saat menghadapi sebuah permasalahan. Kita mencari berbagai alasan 
untuk menyalahkan diri sendiri atas kesulitan yang dihadapi. Sementara dengan self kindness 
yang tinggi, kita dapat menerima kenyataan bahwa kesulitan hidup adalah sesuatu yang tidak 
bisa kita hindari selamanya. Dengan penerimaan ini, kita dapat memfokuskan energi untuk 
menghadapinya dan bukannya menghabiskan energi untuk menyalahkan diri sendiri.
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Common humanity Vs. Isolation 

Saat menghadapi sebuah permasalahan, pernah ga terlintas dalam pikiran bahwa kita adalah 
orang yang paling menderita saat ini? Bila kita telusuri dengan baik, mungkin pemikiran ini 
sering muncul di benak kita. Nah.. pemikiran ini dapat membuat kita merasa terisolasi saat 
menghadapi sebuah permasalahan. Kita menjadi terkucilkan karena merasa berbeda dari yang 
lain. Sementara dengan self compassion, kita mengedukasi diri kita sendiri untuk memahami 
bahwa penderitaan adalah sesuatu yang dirasakan oleh banyak orang (common humanity). 
We’re not alone!! Everyone is fighting their own battle. Mindset ini membuat kita merasa 
bersama-sama dengan yang lain memenangi peperangannya masing-masing. 

Mindfulness Vs. Over identification

Sebagaimana disebutkan di atas, untuk dapat 
mencapai self compassion, kita perlu memiliki 
KESADARAN atas kondisi emosi, pikiran dan 
perilaku kita saat ini. Mindfulness adalah upaya 
memberi perhatian penuh pada kondisi kita saat 
ini tanpa disertai penilaian. Kita belajar menjadi 
“penonton” bagi diri kita sendiri. Dengan mindfulness, 
kita tidak menekan atau melebih-lebihkan emosi 
yang kita rasakan. Kita merasakan dan menyadari 
emosi kita sebagaimana adanya. 



Melatih Daya Lenting di Masa Genting

Berbeda dengan self pity (mengasihani diri sendiri), self compassion membuat kita menyadari 
emosi dan penderitaan secara apa adanya tanpa melebih-lebihkan atau membesar-besarkannya. 
Dengan self compassion, kita dapat melihat kondisi kita secara lebih jelas (clearly) dan tidak 
dikaburkan dengan identifikasi yang berlebihan. Self compassion juga berbeda dengan 
self centered (egois) karena pada elemen self compassion, kita juga mengedukasi diri kita 
sendiri tentang common humanity sehingga tidak memanjakan diri sendiri dengan sudut 
pandang “Si yang paling menderita”.

Bila kita telah membangun self compassion dalam diri, kita dapat dengan 
mudah menyadari dan tidak malu untuk mengakui emosi negatif yang 
kita rasakan. Dengan validasi dari diri sendiri, kita dapat mengelola emosi 
tersebut dengan baik dan melepaskannya dengan tuntas. Kita tidak 
lagi menyalurkan energi untuk menekannya (emosi), tapi kita memfungsikan 
energi kita secara efektif dengan kesadaran dan penerimaan apa adanya. 
Saat telah mencapai kondisi ini, kita akan lebih siap untuk bangkit kembali. 

Daya lenting (resiliensi) adalah kemampuan untuk bangkit Kembali atau memulihkan diri dengan 
cepat dari kondisi yang sulit. Kemampuan ini seringkali dianalogikan dengan sifat Per / Pegas 
yang elastis dan dengan mudah dapat Kembali ke bentuk semula seberapa beratpun tekanan 
yang diberikan kepadanya. Lalu bagaimana agar kita dapat memiliki daya lenting yang baik? 

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari bersama-sama mengobservasi bagaimana biasanya 
kita bangkit Kembali dari berbagai keterpurukan yang pernah kita lewati. 

Yuk isi work table di bawah ini. 

Coba teman-teman bayangkan beberapa kesulitan atau keterpurukan yang pernha teman-teman 
hadapi dan berhasil dilewati. Pilih 3 yang tersulit kemudian ingat-ingat Kembali respon pertama 
apa yang teman—teman berikan. Responnya bisa berupa sikap menyalahkan diri sendiri, menangis, 
mengurung diri, atau apapun itu sesuai dengan yang pernah terjadi. Setelah itu, coba ingat titik 
di mana teman-teman berhasil bangkit Kembali dan melepaskan segala tekanan tersebut. 
Apa yang teman-teman lakukan untuk mencapainya? Dan apa ya kekuatan diri yang dimiliki, 
yang membantu teman-teman untuk melewatinya? Isi temuan tersebut dengan jujur yaaa.. 

3

Keterpurukan yang
pernah kita hadapi

Respon pertama
yang kita berikan

Kunci keberhasilan
bangkit Kembali

Kekuatan diri yang
menyertainya 



Memperoleh kesadaran melalui pengalaman bangkit yang pernah kita lalui adalah langkah 
untuk mencapai resiliensi yang tinggi. Oiya… Kabar baiknya, resiliensi bukan kecakapan yang 
sulit dimiliki karena pada dasarnya setiap manusia memiliki insting untuk bertahan. Realitanya, 
ada banyak orang yang berhasil bertahan dan membangun kehidupannya Kembali pasca 
meletusnya gunung Merapi di Jogjakarta. Tidak sedikit pula yang berhasil merajut mimpinya 
kembali setelah menghadapi kegagalan di berbagai ajang kompetisi. Resiliensi tidak berarti 
absennya emosi negative atau kondisi penuh tekanan. Seseorang dengan resiliensi yang tinggi 
juga menghadapi berbagai dinamika dalam diri saat berupaya menang dari persoalan hidupnya. 

Setiap orang dapat mengembangkan strateginya masing-masing untuk kembali bangkit dan 
melambung lebih tinggi setelah terjatuh. Untuk mempermudah kita menemukan cara sendiri 
dalam membangun resiliensi, para peneliti mengembangkan Model donat resiliensi 
(Resilience doughnut model). Kenapa disebut donat? Yups.. karena ilustrasi visualnya menyerupai 
bentuk donat. Model ini menjelaskan 3 kekuatan yang dapat membentuk resiliensi yaitu karakteristik 
personal, pengaruh eksternal (lingkungan sekitar kita) dan interaksi antara karakteristik internal 
dengan sumber daya eksternal. Agar lebih mudah memahaminya, coba perhatikan ilustrasi 
di bawah ini: 
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Kekuatan 1. 
Karakteristik diri yang terdiri dari: 
I have : Kesadaran diri akan sumber 
              daya yang dimiliki 
I am: pemahaman akan diri sendiri 
I can: keyakinan akan apa yang 
           dapat dilakukan

Kekuatan 3. 
Interaksi antara 
kekuatan 1 dan 2

Kekuatan 2. 
Sumber daya eksternal yang dimiliki, 
terdiri dari 7 faktor tersebut.

I HAVE
I AM
I CAN

The Parent

Factor

Th
e 

M
on

ey
Fa

ct
or

The Com
m

unity

Factor

The Peer
Factor

Th
e E

du
ca

tio
n

Fa
ct

or

The SkillFactor

Th
e 

Fa
m

ily
+

Fa
ct

or



Sekarang, mari kita identifikasi apa saja yang kita miliki dari ketiga kekuatan tersebut 
dengan mengisi table seperti di bawah ini.  

Kesadaran akan
sumber daya yang
dimiliki 
(I have)

Ayo, isi table dengan kekuatan versimu sendiri !!!

Setelah memetakan kekuatan versi kita sendiri, akan lebih mudah bagi kita memanfaatkan sumber 
daya kita untuk melepaskan diri dari keterpurukan dan bangkit menuju titik yang lebih tinggi. Tentunya 
setiap diri kita bisa menggunakan cara kita sendiri untuk bangkit, namun secara umum beberapa 
strategi yang sering disarankan yaitu:

Membangun koneksi. Banyak studi yang menunjukkan bahwa support dari significant others adalah 
faktor utama yang dapat meningkatkan resiliensi kita. Koneksi yang luas dan berkualitas membuat 
kita memiliki external support yang banyak. 

Take care of yourself. Self compassion adalah awal yang baik untuk dapat membangun resiliensi. 
Dengan self compassion, kita menyediakan kesempatan untuk mengurus diri kita sendiri sebelum 
memenangkan persoalan di luar diri kita. 

Pemahaman akan 
diri sendiri 
(I am) 

The peer factor, 
the community factor 

The skill factor

Saya adalah orang yang mudah 
bergaul dengan orang baru (supel)

Saya adalah orang yang tidak 
mudah menyerah 

Keyakinan akan apa 
yang dapat dilakukan 
(I can)

The peer factor, 
the community factor

The education factor, 
the skill factor 

Saya dapat menenangkan diri 
saat berada di bawah tekanan

Saya mampu mempelajari hal 
baru dengan cepat 

The peer factor

Family factor, 
the education factor

Money factor

Saya memiliki teman dekat yang 
sangat saya percaya. 

Saya memiliki orang-orang yang 
mendorong saya untuk mencoba 
hal baru dan berani salah 

Saya memiliki keluarga dengan 
status ekonomi menengah ke atas 
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Kekuatan 1 Penjelasan Interaksi antara
kekuatan 1 dan 2



Mencari kesempatan untuk menemukan diri (self discovery). Setelah mengalami kejatuhan, 
dengan atau tanpa kita sadari terdapat proses pembelajaran yang akan mengubah diri kita. 
Ambil kesempatan untuk memahami siapa diri kita setelah melewati berbagai hambatan 
dan kesulitan. Kita akan menemukan berbagai hal menakjubkan dalam diri kita yang mungkin 
belum kita sadari sebelumnya. 

Menjadi fleksibel dan menerima perubahan sebagai bagian dari hidup. Dengan membuka diri 
pada perubahan, kita dapat menikmati proses yang tidak kita pertimbangkan sebelumnya dengan 
lebih baik. Sebagaimana elastisitas pada per, fleksibilitas diri juga dapat membantu kita untuk 
menemukan cara lain untuk tetap “menari di tengah derasnya hujan”. 

Upayakan untuk menggukana perspektif jangka Panjang. Saat mengalami hal yang menyakitkan, 
bantu diri kita melihat situasi secara lebih luas lagi. Pahami bahwa segala sesuatu tidak permanen 
dan akan berlalu serta tergantikan dengan sesuatu lainnya. 
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Toxic Positivity

“Yaudah diterima aja. Seenggaknya kamu masih punya rumah untuk tempat berlindung. 
Banyak orang yang kesulitan untuk mencari tempat tidur di malam hari”

“Ga usah nangis, semuanya akan baik-baik saja kok” 

“Kalo dia aja bisa melewati itu, kamu juga pasti bisa” 

Memangnya salah ya bila kita ingin menggunakan positive mindset 
dalam segala situasi?

Pernah ga, berada dalam situasi yang sangat menyedihkan atau terpuruk karena sebuah tekanan, 
kemudian Ketika curhat ke salah satu teman, jawabannya malah demikian? Apa yang kamu rasakan 
saat mendengar jawaban-jawaban tersebut?. Kesal? Merasa tidak berdaya? Merasa tidak dimengertui? 
Merasa bersalah? Wajar kok kamu merasa tidak nyaman dengan tanggapan sejenis itu. Tentunya tidak 
mudah mencerna sebuah tanggapan yang tampak ideal dan ada benarnya tapi justru membuatmu 
semakin terintimidasi. 

Tanggapan demikian mungkin saja muncul dari orang terdekat, dan tidak menutup kemungkinan juga 
hadir dalam kepala kita sendiri. Toxic positivity, itulah istilah popular untuk menjelaskan sikap atau 
tanggapan yang seperti memaksakan dan overgeneralize hal positif, menyenangkan dan optimis 
dalam segala situasi, termasuk situasi yang menyedihkan. 

Tentu tidak, KECUALI bila hal tersebut membuat kita membohongi diri sendiri atau orang lain, serta 
mengaburkan pemahaman kita atau orang lain mengenai kondisi yang sebenarnya sedang dihadapi. 

Psikolog Carl Jung pernah berkata “I’d rather be whole than good”, lebih baik menjadi diri kita seutuhnya 
daripada menjadi baik. Tidak selamanya merasa baik-baik saja adalah indikator yang menunjukkan bahwa 
kita benar-benar baik-baik saja. Kita juga perlu merasakan dan mengekspresikan emosi negative sebagai 
respon terhadap situasi yang memang menekan dan menyedihkan. 



Apa dampak toxic positivity bagi 
Kesehatan mental kita? 

Yaudah,
terima aja

Gausah
nangis

Dia bisa,
kamu juga bisa

Jangan
menyerah

Tetap
positif

kamu
pasti
bisa

Jangan
mengeluh

Kamu kurang
bersyukur

Pernah nonton film kartun inside out? Film tersebut dengan apik mendeskripsikan dampak 
dari upaya manusia mengontrol agar emosi senang selalu mendominasi dan mengeliminasi 
emosi negative yang muncul. Padahal, emosi negative yang diabaikan tidak akan menghilang 
namun terus menetap dan menumpuk di bawah sadar kita. Pada waktunya, hanya dibutuhkan 
satu peristiwa tidak menyenangkan untuk membuat tumpukan emosi ini “Meletus”. Bila kita 
terus berupaya memaksakan kebahagiaan di tengah situasi menyedihkan, atau memaksakan 
pemikiran optimis di tengah ketidak berdayaan, maka secara tidak langsung kita mengoleksi 
emosi negatif di bawah sadar kita hingga akhirnya menjadi sumpek dan tidak bisa terkontrol. 
Ini adalah dampak utama dari toxic positivity. 

Bila kita memaksakan teman kita yang sedang kecewa dengan dirinya sendiri untuk bersikap 
optimis dan positif, tidak menutup kemungkinan ia akan merasa malu atau bersalah karena 
perasaan negative yang dirasakannya. Merasa malu adalah dampak lain dari toxic positivity. 
Seseorang dapat berpikir “saya memalukan sekali karena mengeluhkan hal sesepele ini” 
Ketika mendapat toxic positivity dari teman-teman terdekatnya. Bukannya membantu mereka 
melepaskan emosi negatif yang dirasakan, kita justru menambahkan emosi negatif lain 
dalam dirinya. 

Dampak lainnya adalah munculnya sikap menghindar dan mengisolasi diri akibat rasa malu 
dan penolakan dari kita atas emosi negatif yang dirasakannya. Terputusnya kontak dengan 
dukungan sosial dapat membuat seseorang merasa semakin terasingkan dan tidak berdaya. 
Tentunya kita tidak ingin orang lain menyerah dengan situasinya karena kata-kata positif yang 
kita paksakan untuk mereka terima sebagai sebuah kebenaran yang ideal kan? 
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Setelah mendapat pemahaman mengenai self compassion, resiliensi dan juga toxic positivity, 
kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menjaga Kesehatan mental, kita membutuhkan proses 
yang dijalankan dengan penuh kesadaran. Pemaparan di atas juga membuat kita memahami 
adanya perbedaan yang signifikan antara beberapa hal yang selama ini kita anggap saling 
berdekatan, di antaranya: 

Lalu, bagaimana sih gambaran orang bermental sehat? 
Menurut WHO, ini definisi dari sehat mental. 

“Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, 
can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution 
to his or her community.”

Salah satu syarat untuk memiliki mental yang sehat adalah kemampuan untuk mengatasi tekanan 
hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi stress belum tentu bermakna tidak sehat mental. 
Menurut Hans Selye, stress adalah reaksi tubuh yang tidak spesifik yang muncul karena adanya 
tuntutan akan perubahan. Stress yang kita rasakan bisa jadi memunculkan keadaan positif dalam 
diri kita. Stress ini diberi nama eustress. Sementara stress yang memunculkan keadaan negative 
dalam diri kita disebut sebagai distress. Untuk dapat memahaminya dengan lebih baik, coba simak 
ilustrasi di bawah ini. 

Berbelas kasih pada sendiri (Self compassion) berbeda dengan mengasihani diri sendiri (Self Pity) 

Memberi perhatian pada diri sendiri berbeda dengan fokus pada diri sendiri 

Mengizinkan diri sendiri untuk merasakan emosi negative ternyata tidak melemahkan tapi 
justru menyembuhkan

Kemampuan untuk bangkit dibangun dengan kesadaran akan kekuatan yang dimiliki dalam 
diri dan bukan dengan terus berupaya memaksakan kebahagiaan dan positivity dalam segala 
situasi. 
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Mencapai Mental Sehat Dengan Cara yang Tepat

Mencoba hobi baru 

Liburan ke tempat baru 

Deg-degan, penasaran 
dengan hal-hal baru yang 
dapat ditemui, semangat

Semangat, termotivasi, 
senang 

Menyiapkan peralatan 
dengan baik

Beraktivitas seharian 
di tempat baru 

Eu
st

re
ss

D
is

tr
es

s

Stressor
(Kondisi yang memicu stressor)

Respon stress 
(reaksi fisik, emosi dan pikiran) Perilaku

Putus dengan pacar 

Mendengar informasi tentang 
peningkatan kasus COVID 19 
secara terus menerus

Merasa tidak dicintai, merasa 
tidak dihargai, kesepian

Khawatir, cemas akan kondisi 
diri sendiri dan keluarga, putus 
asa dengan situasi yang terjadi 

Tidak semangat 
mengerjakan aktivitas 
sehari-hari

Mengurung diri 
di rumah, enggan 
beraktivitas 

Stressor 
(Kondisi yang memicu stressor)

Respon stress 
(reaksi fisik, emosi dan pikiran) Perilaku



Saat mengalami stress positif (eustress), kita menjadi termotivasi untuk bergerak, berjuang 
dan meningkatkan performa kita. Sementara saat mengalami stress negatif, kita cenderung 
merasa khawatir, cemas, sedih atau frustasi. 

Mengalami stress adalah hal yang biasa terjadi pada diri seseorang saat sedang menghadapi 
sebuah perubahan. Tapi jangan khawatir karena stress tidak akan berlangsung lama bila kita 
dapat mengatasinya dengan baik. Secara umum, terdapat dua cara yang dapat diterapkan untuk 
mengatasi stress (coping skill). Yang pertama adalah problem focused coping strategy dan yang 
kedua adalah emotion focused coping strategy. 

Sekarang kita telah sampai pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Kesehatan 
mental dan bagaimana cara mempertahankannya. Dalam praktiknya, kita perlu mengawali 
dengan adanya kemauan (willingness) dan kesiapan (readiness) untuk memelihara Kesehatan 
mental kita. Selain itu, ayo berani jujur dengan diri sendiri bila memang kita sedang merasa 
tidak baik-baik saja. 

It’s OK to not feel OK. 
Selamat merawat jiwa!!!
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Kita dapat menerapkan Problem focused coping strategy bila persoalan yang kita hadapi 
masih ada di bawah control kita. Dengan kata lain, kita punya kemampuan dan akses 
untuk mengubah keadaan. Contoh dari problem focused coping strategy yaitu membuat
list pekerjaan yang harus dilakukan serta pembagian waktunya bila masalah yang dihadapi 
adalah kesulitan memanajemen waktu. 

Sementara emotion focused coping strategy dapat diterapkan bila persoalan yang kita 
hadapi di luar control kita sehingga tidak dapat dengan mudah kita ubah atau perbaiki. 
Contohnya adalah melakukan meditasi, berolahraga dan mendengarkan music yang 
menenangkan saat kita kehilangan orang yang kita sayangi. 
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