
 
 

PENINGKATAN KUALITAS IBADAH  
Oleh: Arifin 

 

ِبِه َوَمْن َواََلهُ  ٍد َرُسْوِل هللِا، َوعَََل آ ِِلِ َوََصْ ِيِِّدََن ُمَحمَّ ََلُم عَََل س َ ََلُة َوالسَّ ،َالَْحْمُد هلِل، َوالصَّ    

ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُِلُ   ِيَِّدََن ُمَحمَّ َلَّ هللُا، َوَآْشهَُد َآنَّ س َ
ِ
َِل ا
ِ
ا .َوَآْشهَُد َآْن َلَّ ا بَْعدُ  َآمَّ  

ِِنِّ ُآْوِصْيُُكْ َونَْفِِسْ ِبتَْقَوى هللِا الْقَائِِل يف ُمْحَُكِ ِكتَاِبِه:
ِ
 فَا

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبرٌي )سورة  يَن ُآوتُوا الِْعْْلَ َدَرَجاٍت َواَّللَّ ِ يَن آ َمنُوا ِمنُُْكْ َواَّلَّ ِ ُ اَّلَّ (  ١١ اجملادةل: يَْرفَعِ اَّللَّ  
 

Jamaah Ṣalat ‘Jumat  Rahimakumullah. 

Di bulan Syawal ini kita perlu meningkatkan kualitas ibadah dan ketaqwaan kita kepada Allah 

Swt., agar hidup kita semakin berkah. 

Persoalan yang kita hadapi saat ini antara lain adalah: “Banyak Saudara kita yang beramal tetapi 

tidak berilmu, sebagian lagi berilmu tetapi tidak beramal (dalam arti ilmunya kurang/belum diamalkan).  

 

Kita perlu survey di lingkungan RT. kita masing-masing: 

Jumlah warga yang beragama Islam berapa orang ? 

Yang sudah aktif salat berjamaah di masjid/muṣalla berapa orang ? 

Sejauh mana mereka mengenal kitab sucinya;  

Sudahkah mereka bisa membaca Al-Quran? 

Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran,  apakah sudah bisa menterjemahkannya ?  

Bagi yang sudah bisa menterjemahkan, apakah mereka sudah bisa membaca tafsirnya sehingga mereka 

bisa memahami isi kitab sucinya ? dst. 

 

Jamaah Ṣalat ‘Jumat yang berbahagia. 

Ada hasil survey dari suatu masjid (yang jelas bukan masjid ini), namun hasilnya sangat 

memprehatinkan. Imam dan jamaahnya diminta mengisi sebuah kuesioner tentang arti bacaan ṣalat, dan 

pertanyaannya sangat sederhana:  Apa arti    َ ْبَحاَن َرِِبِّ ْمِدهِ س ُ الَْعِظْْيِ َوِِبَ   ?   

Jamaah yang bisa menjawab kurang dari 5 %. Ini sangat menyedihkan.  

Apa lagi jika ditanya lebih dari itu, misalnya apa arti  ِيَِّباُت هلِلِ التَِّحيَّاُت لََواُت الطَّ ...  الُْمَباَرََكُت الصَّ  

Jelas mereka tidak akan bisa menjawab. 

Di tempat terpisah, Imamnya juga ditanya tentang arti doa sesudah salat, yang setiap hari Ia 

gunakan untuk memimpin doa;  

Apa arti ...    ِْين ئَُُلَ َسََلَمًة ِِف اِلِّ   .Beliau juga tidak bisa menjawab  ?  َاللهُمَّ ِاَنَّ نَس ْ

Ini persoalan yang sangat serius,  yang harus segera teratasi, agar tidak berlarut-larut. 

 

Jamaah Ṣalat ‘Jumat  Yarkamukumullah. 

Kitab “Matan Zubad Fi Ilmil Fiqhi ‘Ala Mażhab Asy-Syafi’i” (Karya Asy- Syeikh Ahmad Ibnu 

Ruslan Asy-Syafi’i)  mengatakan: 

اُِلُ َمْرُدْوَدٌة ََل تُْقبَلُ  –ِبغَرْيِ ِعْْلٍ يَْعَمُل َوُُكُّ َمْن  َآْْعَ  
“Dan setiap yang beramal tanpa ilmu, amalan-amalannya tertolak tidak diterima”. 

Senada dengan itu, Al Hasan Al Bashri rahimahullah berkata; 

اِِلِ عَََل غرَْيِ َطرِيْقٍ  الَعاِمُل عَََل غرَْيِ ِعْلٍْ  ا يُْصِلُح فَاْطلُُبْوا  َوالَعاِمُل عَََل غرَْيِ ِعْلٍْ  ََكلسَّ َما يُْفِسُد اَْكََثُ ِممَّ

نَّ قَوًما َطلَبُ 
ِ
ْوا ِِبلِعْْلِ فَا ْوا ِِبلِعَباَدِة َواْطلُُبْوا الِعَباَدَة َطلًَبا ََل تَُُضُّ َة َوَََرُكْوا الِعْلَْ دَ ْوا الِعَباالِعْْلَ َطلًَبا ََل تَُُضُّ  

“Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Orang 

yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. 

Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Gemarlah pula 

beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Karena ada segolongan orang yang rajin beribadah, 

namun meninggalkan belajar.” (Ibnul Qayyim; Miftah Daris Sa’adah, 1: 299-300). 
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Jika kondisi seperti ini tidak segera teratasi, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat 

besar di Akhirat nanti, terutama orang-orang yang berilmu itu  akan dimintai pertanggungjawaban oleh 

Allah SWT., karena mereka telah melakukan pembiaran yang berkepanjangan. 

 

Sebagai alternatif solusi: 

Nazhir/Ta’mir masjid segera membuat program Pendidikian Agama Islam non formal di 

masjid/muṣalla masing-masing. 

Yang dimaksud Pendidikian Agama Islam non formal adalah :  

1) Majelis Ta’lim, 

2) Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ),  

3) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sebagai lanjutan TPQ , karena jaman sekarang ini anak pada 

umumnya setelah tamat TPQ tidak mengaji lagi, akhirnya kemampuan baca tulis Al-Quran yang 

telah dikuasai hilang lagi dan  tidak tersisa sama sekali. 

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, 

pasal 46 ayat 3;  bahwa  Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan secara berjenjang, dimulai dari 

;  Jenjang Ula (SD), Wustha (SMP), Ulya (SMA)  dan al-Jami’ah (Perguruan Tinggi), sehingga kita bisa 

belajar bersama di masjid sampai kapanpun. 

Jika mengalami kesulitan tenaga pendidik (asatiż), masjid yang memiliki alumni pesantren (Kyai) 

hendaklah membuat program pendidikan dan latihan khusus bagi para calon guru/ustaż Madrasah 

Diniyah.  Setidaknya di setiap wilayah kelurahan ada satu masjid yang membuat program seperti itu, dan 

masjid sekitarnya diminta mengirimkan calon peserta. Melalui upaya demikian, insya Allah  persoalan 

kelangkaan guru MADIN / TPQ  akan teratasi. 

Fungsikan aset wakaf kita ini secara optimal, untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

 

Demikian yang dapat khatib sampaikan, yang intinya; khatib mengajak kepada para jamaah, untuk 

meningkatkan kualitas ibadah, tentu disertai ilmu agama yang kita peroleh dari para Kyai/Asatiż yang 

muttaṣil, serta referensi kitab keagamaan Islam yang mu'tabarah (otoritatif). Semoga bermanfaat. 

 

تَْغِفُر هللَا ِِلْ  . َآقُْوُل قَْوِِلْ ٰهَذا َوَآس ْ َُّه هُ َِبَرَك هللا لَنَا َو لَُُكْ َوِلَجِمْيعِ الُْمْؤِمِنْْيَ ن
ِ
تَْغِفُرْوُه، ا َو  َولَُُكْ، فَاس ْ

ِحْْيُ  .الْغَُفْوُر الرَّ  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
KHUTBAH II 

َلَّ هللُا َوْحَدُه ََل ََشِيَْك 
ِ
َِل ا
ِ
ْيِن. َآْشهَُد َآْن َلَ ا ِ نَْيا َوالِّ تَِعْْيُ عَََل ُآُمْوِر الُّ ، َوِبِه نَس ْ َالَْحْمُد هلِِل َربِِّ الَْعالَِمْْيَ

ابِ ِه َآْْجَِعْْيَ ، َوَمْن  ٍد َوعَََل آ ِِلِ َوَآَْصَ ِدََن ُمَحمَّ يِِّ . اللِّهُمَّ َصلِِّ عَََل س َ ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُِلُ ، َوَآْشهَُد َآنَّ ُمَحمَّ َِلُ

ا بَْعُد، فَيَا ِعَباَد هللِا ُآْوِصْيُُكْ َونَْفِِسْ ِبتَْقَوى هللاِ   فَقَْد فَاَز الْ ُمتَُّقْوَن.   ْيِن. َآمَّ ِ  ََل يَْوِم الِّ
ِ
ْحَساٍن ا

ِ
تَِبَعهُْم ِِب

ُِِّموا تَْسلِ يً ا.                     يَن َءاَمنُوا َصلُّوا عَلَْيِه َوَسل ِ َا اَّلَّ َ َوَمََلئَِكتَُه يَُصلُّوَن عَََل النَِّبِِّ ََيَآُّيُّ نَّ اَّللَّ ِ
 ا

ْيعٌ قَرِيٌْب ُمِجْيُب  ََّك ََسِ ن
ِ
َاللِّهُمَّ اْغِفْر ِللُْمْسِلِمْْيَ َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت ْاأَلْحيَاِء ِمْْنُْم َوْاأَلْمَواِت ا

َعَواِت َوقَاِِضَ الَْحاَجاِت .                                                الَّ

َدائِدَ  وَ الِْمَحَن،  ُيْوَف  الُْمْختَِلَفةَ  َوالشَّ اللهم اْدفَعْ  َعنَّا الَْبََلءَ  َوالْغَََلءَ  َوالَْوَِبءَ  َوالَْفْحَشاءَ  َوالُْمْنَكرَ  َوالَْبْغيَ  َوالس ُّ

ءٍ  قَِدْيرٌ .   ِّ  ََشْ َّكَ  عَََل  ُُكِ ن
ِ
ًة، ا انِ  الُْمْسِلِمْْيَ  عَامَّ ةً  َوِمنْ  بُْْلَ َنَ  َهَذا َخاصَّ َما َظهَرَ  ِمْْنَا َوَما بََطَن، ِمنْ  بََْلِ

نًَة َوِقنَا عََذاَب النَّار.                                                         نًَة َويِف اأْل ِخَرِة َحس َ نَْيا َحس َ َّنَا آ ِتنَا يِف الُّ  َرب

َ ِعُظُُكْ  يتَاِء ِيا الُْقْر َى َويَْْنَع  َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمْنَكِر َوالَْبْغِي ي
ِ
ْحَساِن َوا

ِ
َ يَمُُمُر ِِبلَْعْدِل َواَْل نَّ اَّللَّ

ِ
ِعَباَد هللاِ إ ! ا

كْ ُر  لََعلَُُّكْ تََذكَُّروَن، فَاْيُكُروا هللَا الَْعِظْْيَ يَْذُكْرُُكْ َواْشُكُروُه عَََل ِنَعِمِه يَزِْدُُكْ َواْسمَلُْوُه ِمْن فَْضِِلِ يُْعِطُُكْ َوََّلِ

 هللِا َآْكَبُ .                                                                                             



 


