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Pendahuluan
Pandemi Covid-19 merupakan
pintu gerbang antara satu
dunia menuju dunia baru, yang
mana manusia dipaksa untuk
memutus keterikatan dengan
masa lalu dan mulai
menyiapkan dunia baru
mereka

Hal-hal yang
dilakukan oleh
Rasul Saw saat
terjadi Wabah
Penyakit

1. Melakukan Karantina. Rasul Saw Bersabda:
"Jika kamu mendengar wabah di suatu
wilayah, maka janganlah kalian
memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di
tempat kamu berada, maka jangan
tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)
2. M e n j a g a k e b e r s i h a n
3. Lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT
dengan memperbanyak ibadah, dzikir dan
d
o
a
.

Pembelajaran
Daring
Pembelajaran keagamaan mulai masuk
pada era baru. Era digital yang selama ini
masih dianggap tabu di kalangan
tradisional, telah diterima dengan
lapang. Banyak pesantren, ormas, basisbasis keagamaan mulai menyiarkan
berbagai kajian melalui platform digital.
Semua ini dilakukan demi terciptanya
harmonisasi antar umat di tengah
pandemi sekaligus meleburkan stigma
bahwa Islam anti kemajuan dan
terbelakang.

Kajian keislaman daring lebih dinikmati oleh
masyarakat urban
Tidak adanya sekat antara guru dan murid

Dampak Pandemi Covid-19
terhadap Pembelajaran
Daring

Bukti bahwa Islam adalah agama yang
relevan setiap zaman dan waktu
Narasi keagamaan menjadi lebih terbuka,
kontekstual dan inklusif
Adaptasi umat Islam terhadap perkembangan
zaman dan teknologi yang pesat

Keunggulan dan Kelemahan
Pembelajaran Daring
Keunggulan:
• Dosen dan mahasiswa semakin sadar perkembangan teknologi
• Kegiatan pembelajaran tidak terbatas pada waktu dan tempat
• Sumber pembelajaran tidak terbatas hanya pada guru tetapi dari
s
u
m
b
e
r
l
a
i
n
• Dosen akan semakin kreatif menggabungkan berbagai macam
m e d i a
a j a r
o n l i n e
• Guru tidak lagi terbebani dengan koreksi tugas siswa secara
m
a
n
u
a
l
• Penggunaan kertas akan semakin berkurang karena teralihkan
m e l a l u i a p l i k a s i o n l i n e
Kelemahan:
• Minimnya pengetahuan tentang teknologi
• Kendala jaringan atau koneksi internet
• Mahalnya biaya untuk mengakses internet dan aplikasi
pembelajaran daring

Terkumpulnya hal-hal baik
pada diri seorang hamba
dengan menerapkannya dalam
kehidupan sehari-sehari
(Imam Ibnu Al-Qoyyim Al Jauzi)

Adab

Kolerasi Ilmu dan
Adab

• Adab merupakan hasil dari pada
ilmu yang didapat oleh seorang
murid. Keduanya saling berkaitan.
Imam Malik RA berkata kepada
salah seorang pemuda Quraisy,
“Belajarlah adab (akhlaq) terlebih
dahulu, sebelum engkau
mempelajari ilmu pengetahuan.”
• Salah satu murid Imam Malik,
Abdullah bin Wahab berkata,
“Selama bertahun-tahun, saya lebih
banyak belajar tentang adab
dengan Imam Malik, dari pada
t e n t a n g i l m u . ”

Habib Umar bin
Hafidz
Orang yang tinggi adab
walaupun kekurangan ilmu
masih lebih mulia daripada
orang yang banyak ilmu tetapi
kekurangan adab
……

Syeikh
Abdul Qadir
Al Jailani

AKU LEBIH MENGHARGAI ORANG YANG
BERADAB DARIPADA BERILMU. KALAU HANYA
BERILMU, IBLIS-PUN LEBIH TINGGI ILMUNYA
DARIPADA MANUSIA

Kisah Imam Syafi’i ketika
belajar kepada Imam
Malik
Saat itu Imam Malik sedang membacakan hadist
40 hadist nabi. Di tengah pelajaran ia melihat
muridnya bermain dengan air liurnya. Hal ini
membuat hati Imam Malik bersedih. Setelah
majelis usai, Imam Malik memanggil muridnya itu
dan bertanya, kenapa engkau tadi bermain-main
di tengah pembacaan hadist nabi yang mulia.
Imam Syafii menjawab, “Saya ini anak yang
miskin. Tidak mampu membeli kertas dan pena
untuk mencatat hadist yang engkau sampaikan.
Maka saya menuliskannya dengan air liurku di
atas tumpukan jerami ini, agar aku bisa
menghapalnya dan tidak lupa.” Mendengar
jawaban itu Imam Malik terkejut dan berkata,
“Allah telah menyalakan cahaya di dalam hatimu
maka janganlah kau memadamkannya dengan
m e l a k u k a n m a k s i a t . ”

Kisah Syeikh Abdul
Qadir Al-Jailani
Ketika hendak belajar menuju ke Baghdad, ibunya
memberikan uang 40 Dinar dan berwasiat untuk selalu
berlaku jujur. Di tengah perjalanan Ia dihadang oleh
perampok. Semua kafilah disuruh menyerahkan harta
mereka. Tibalah giliran Abdul Qadir kecil, “Apa yang kamu
bawa?” tanya salah satu perampok. Kemudian Ia menjawab,
“40 dinar di kantongku.” Perampok ini heran dengan jawaban
sang anak dan melapor ke bosnya. Mendengar itu, Ia
penasaran dan langsung menghampiri sang anak. “kenapa
engkau jujur dengan uang yang kau bawa?”Anak kecil itu
menjawab, “Uang ini adalah pemberian ibuku untuk biaya
menuntut ilmu. Ibuku berpesan agar aku selalu jujur dan
tidak berbohong. Aku tidak ingin mengkhianati pesan ibuku.”
Mendengar jawaban itu bos perampok menangis dan
berteriak, “Bagaimana kau bisa tidak mengkhianati
sumpahmu terhadap ibumu, sedangkan aku selalu melanggar
ketentuan Allah SWT. Dengan ini saksikanlah, aku akan
mengembalikan seluruh harta kalian dan bertaubat kepada
Allah SWT.”

Adab Menuntut
Ilmu
Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Ad-Din:
• Mendahulukan kebersihan jiwa dari akhlak yang rendah
• Mengurangi kesenangan-kesenangan duniawi
• Menjauh dari kampung halaman hingga hatinya terpusat untuk ilmu
• Tidak sombong dalam menuntut ilmu
• Tidak membangkang kepada guru
• Menghindar dari mendengarkan perselisihan di antara sesama manusia
• Tidak menolak suatu bidang ilmu yang terpuji, tetapi harus menekuninya hingga
mengetahui maksudnya
• Mengalihkan perhatian kepada ilmu yang terpenting, yaitu ilmu akhirat
• Tujuan belajar adalah menghiasi batin dengan sifat yang menyampaikannya
kepada Allah Swt

Adab yang harus ada
dalam diri pembelajar
• Membersihkan hatinya dari berbagai
penyakit hati sebagai jalan untuk terbuka
batin dalam menerima ilmu
• Membenarkan niat dalam mencari ilmu
hanya untuk menggapai ridho Allah ta’ala
• Untuk bersusah payah dan sabar atas
cobaan yang menimpa di masa
pembelajaran
• Manajemen waktu. Pagi untuk menghafal.
Siang mencatat pelajaran. Malam untuk
belajar dan mutholaah
• Menyedikitkan makan dan tidur

Adab Seorang
Murid kepada
Gurunya

• Mencari guru yang dapat mengantarkan dan mendekatkan diri kepada Allah
SWT
• Memandang guru dengan pandangan penghormatan dan penuh takzim
• Mengetahui hak dan kewajiban baginya
• Senantiasa mendoakan guru, keluarga, menziarahi kuburnya setelah meninggal
• Sabar atas perintah yang diberikan sang guru sebagai bentuk ketaatan dalam
mengharapkan keberkahan ilmu

Menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah
dengan diadakan kajian daring melalui
medsos memenuhi kriteria adab-adab
yang telah dijelaskan dan dicontohkan
para ulama. Seberapa besar pengaruh dari
tren keberagamaan virtual yang makin
marak di kala pandemi ini?

