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MOTTO 
 

 ِ  ُيَمن  َنَاّ َينااَ نُاااّ ََُ  ااَ َ ُ ُ ااَاِل اَ َ َ ُ ْ اِ ْ ا ََْ ٍ اَ اِاَ ٍةاَ َ َ َ اِ  َيناَ ْ َ َينَ َ  َا

َْ َانماِاَنااَهاَكنَناَعَ ْيُ ْ اَ ِقْيبان اااَ ِ َسنَءاَ ا ََُ  ااَهااَاِلْ اَ َسناُا َناِ ِهاَ اْْ َكثِِ   َِ نًا

 

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi. 
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ABSTRAK 

 
 

Irfa’i, Anis. 2015. Pandangan kiai pesantren salaf tentang menyambung 

silaturahmi melalui media elektronik. Skripsi. Program studi Ilmu Al-

Qur‟an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I)  Iswahyudi, M. Ag. 

 

Kata kunci: Silaturahmi, Media elektronik, Pandangan kiai. 

 
Perkembangan informasi dan teknologi yang berupa media elektronik 

yang semakin maju berdampak pula pada perkembangan keagamaan di suatu 

masyarakat pada suatu wilayah. Perkembangan tersebut dapat berupa 

perkembangan yang positif dapat pula perkembangan yang negatif. Semua itu 

tergantung pada pelaku dari objek perkembangan tersebut dan bagaimana cara 

meyikapi dan menggunakannya. 

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan kiai pesantren salaf 

tentang silaturahmi melalui media elektronik, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimana pemahaman kiai pesantren salaf tentang 

silaturamhi?, (2) bagaimana pendapat kiai pesantren salaf tentang silaturahmi 

melalui media elektronik?, dan (3) apa implikasi pandangan kiai pesantren salaf 

terhadap masyarakat kontemporer?. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti melakukan penelitian 

lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan 

data peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, 

teknik dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan pengambilan 

kesimpulan atau verifikasi, serta model berfikir yang digunakan adalah deduktif, 

induktif dan komparatif. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 

(1) “Silaturahmi merupakan suatu ikatan persaudaraan yang membawa 
kepada kebaikan, yaitu berupa kerukunan hidup dan jalinan kasih sayang antar 

semua umat manusia terutama umat Islam”, sesuai dengan akidah syariat Islam, 

dan tidak ada unsur-unsur yang bertolak belakang karena berlandaskan dasar ayat 

al-Qur‟an yaitu pada surat al-nisā‟ ayat: 1, Mu ammad ayat: 22, al- ujurāt ayat: 

13, al-Na l ayat: 90. 

(2) Pendapat kiai tentang silaturahmi melalui media elektronik 

diperbolehkan, atas dasar dalam pandangan Islam menurut hukum asalnya, segala 

sesuatu itu adalah mubāh, termasuk segala apa yang disajikan oleh berbagai 

peradaban baik yang lama ataupun yang baru. Semua itu sebagaimana yang 

diajarkan oleh Islam. Tidak ada yang hukumnya haram kecuali jika terdapat na  

atau dalil yang melarang. Sebagaimana di dalam al-Qur‟an telah dijelaskan:“Dan 
tidak sekali-kali menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan”. 

(3) Peran implikasi pada kehidupan di masyarakat mampu meningkatkan 

keinginan untuk memanfaatkan media elektronik sebagai sarana silaturahmi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 
1. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut:  

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ḍ ض ' ء

 ṭ ط b ب

 ẓ ظ t ت

 ، ع th ث

 Gh غ l ج

 F ف  ح

 Q ق Kh خ

 K ك D د

 L ل dh ذ

 M م R ر

 N ن Z ز

 W و S س

 H ه Sh ش

 Y ي  ص

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup pendek menggunakan ”a”, “i”, “u”. Untuk 

menunjukkan bunyi hidup panjang (mad) caranya dengan menuliskan coretan 

horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū. Contoh: Abû Mūsā, adīth a ī . 

3. Kata yang berakhir dengan ta‟ marbuṭah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na‟at) dan iḍāfah ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan muḍāf 

ditransliterasikan dengan “at”. 
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Contoh: 

a.  Na‟at dan muḍāf ilayh: sunnah sayyi‟ah, al-maktabah al-mi rīyah 

b. Muḍāf: maṭba‟at al-„āmmah 

2. Bunyi diftong dan konsonan rangkap ditransliterasikan seperti:  

 ū = او  aw =  او

 ī = اي  ay = اي

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf “waw” yang didahului 

dhammah dan huruf ya‟ yang didahului kasrah seperti tersebut dalam tabel. 

3. Penulisan bacaan panjang ditransliterasikan seperti:  

 ū = او  ī = اي  ā = ا

Penulisan kata sandang ditransliterasikan seperti:  

 -wa،'l = وال  al-sh = الش  -al = ال

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada konsonan akhir. 

Contoh: 

Ibn Taimiyah bukan Ibnu Taymiyah, Inna al-dīn „inda Allâh al-Islām bukan 

Inna al-dîna „inda Allâhi al-Islâmu, Nihâyat al- ikmah bukan Nihayatu al-

ikmati. 

6. Kata yang berakhir dengan ya‟ musyaddadah (ya‟ bertasydid) 

ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan ta‟ marbuṭah maka 
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transliterasinya adalah īyah. Jika ya‟ bertasydid berada di tengah kata, 

ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

a. al-Ghazālī, al-Nawawī. 

b. Ibn Taymiyah, al-Jawziyah. 

c. Sayyid, mu‟ayyid, muqayyid. 
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      BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Al-Qur‟an dan al-Hadith merupakan sumber hukum dalam syariat Islam, 

sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa untuk pedoman hidup di 

dunia guna untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hubungan antara 

al-Qur‟an dan al-Hadith sangat integral. Keduanya tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan lainnya.
1
 

Mengingat situasi sosial budaya dan alam lingkungan semakin 

berkembang dan dari situasi sosial yang  melahirkan teknologi modern dan 

informasi, maka sebagian ayat  terasa tidak komunikatif lagi dengan realita 

kehidupan sosial saat ini. Situasi sosial dipengaruhi oleh hasil kemajuan ilmu 

dan teknologi sehingga al-Qur‟an dan al-Hadith harus berhadapan dengan 

dunia yang semakin berkembang,
2
 ayat-ayat al-Qur‟an  lebih banyak difahami 

secara tekstual. Pada kenyataanya perubahan kehidupan masyarakat global 

menghendaki perlunya pengkajian terhadap ayat-ayat al-Qur‟an, hal ini 

disebabkan oleh perubahan kehidupan masyarakat modern dalam era 

teknologi dan informasi yang begitu cepat.  

Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia melakukan berbagai 

aktifitasnya. Teknologi berkembang dengan sangat cepat dari suatu 

peradaban ke peradaban berikutnya, semakin hari teknologi dapat 

                                                 
       

1
 Abdul Majid Khon, Ulūm al-Hadīts (Jakarta: Amzah, 2009), 19. 

        
2
 Yunahar Ilyas dan M Mas‟ud, Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadits (Yogyakarta: 

Lembaga Pengkajian dan Pengenalan Islam “LPPI”, 1996), 133. 
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merealisasikan ide- ide kreatif manusia dalam bentuk yang beragam. 

Berdasarkan kecanggihan teknologi saat ini manusia bisa berkomunikasi dari 

jarak ribuan kilo meter secara langsung. Berbagai fenomena yang disebabkan 

oleh perkembangan teknologi dan informasi, maka timbul sebuah pertanyaan, 

adakah implikasi kecanggihan teknologi dan komunikasi pada pendidikan 

Islam? Jika ada, seberapa besar pengaruhnya?, Bagaimana pula perspektif 

Islam terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi?. 

Syari‟at Islam menegaskan dan mewajibkan kepedulian terhadap 

keluarga, kerabat, dan orang lain dengan menunjukkan sikap yang baik, 

memberikan bantuan, memberikan perlindungan terhadap kerabat, oleh 

karena itu silaturahmi dalam agama Islam sangat dianjurkan. 

Di sisi lain ada larangan bagi orang-orang yang mengabaiakannya 

bahkan ada pula ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang memutuskan 

hubungan silaturahmi baik terhadap keluarga, kerabat, bahkan terhadap orang 

lain yang belum kenal sekalipun. 

Atas dasar diperintahkannya silaturahmi dan dilarangnya memutuskan 

silaturahmi oleh agama, merupakan konsekuensi ajaran syariat untuk 

kebaikan manusia di muka bumi ini guna untuk bekal hidup bersosial dan 

saling menjalin kasing sayang kepada sesama yang tidak lain bertujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia. 

Berkenaan dengan hal sosial kemanusiaan, tiap-tiap negara pun juga 

memberikan ketegasan guna untuk kemaslahatan rakyatnya, sebagaimana 

negara Indonesia juga menegaskan dalam pancasila sila ke-2 yang berbunyi 
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“kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila ke-5 yang berbunyi “keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dan juga tertulis di dalam pembukaan 

undang-undang dasar negara republik Indonesia yang berbunyi “melindungi 

segenap bangsa”, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Atas dasar semua itu 

diupayakan untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan untuk meraih 

kesatuan, keadilan dan kemakmuran.
3
 

Berkaitan dengan semua hal di atas juga sudah diterangkan dan di 

perintahkan dalam syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-

Qur‟an: 

 ِ  ُيَمن  َنَاّ َينااَ نُاااّ ََُ  ااَ َ ُ ُ ااَاِل اَ َ َ ُ ْ اِ ْ ا ََْ ٍ اَ اِاَ ٍةاَ َ َ َ اِ  َيناَ ْ َ َينَ َ  َا

َْ َانماِاَنااَهاَكنَناَعَ ْيُ ْ اَ ِقْيبان اااَ ِ َسنَءاَ ا ََُ  ااَهااَاِلْ اَ َسناُا َناِ ِهاَ اْْ َكثِِ 4 َِ نًا
 

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.”5 
 

ا اَ اْاَمَسنِكَناَ اْاُمَينِ رِ َ اِِ ااْاُ ْرََ ا َْأَ ِلاأُْ ُا اااْاَ ْضِلاِ  ُ ْ اَ ااَسَعِةاَأنا َُْؤُ  ااأُْ ِِ ًَ َ
ا ُُِب َناَأنا ََْ ِ َراااَ ُهاَاُ ْ اَ ااَ ُهاَ ُ  ٌ اَ ِاي ٌا 6َ ِبيِلاااَ ِهاَ ْايََْعُ  ااَ ْاَيْ َ ُ  ااأًََ

 

Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan 

kelapangan  di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi 

                                                 
        

3
 Elly M. Setiadi, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2003), 38. 

        
4
 QS. Al-Nisā‟, 4: 1. 

       
5
 Quraish Shihab dkk, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya (Jakarta: PT Syamil Cipta Media, 2006), 

77. 

        
6
 QS. Al- Nūr, 24: 22. 
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(bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-

orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan 

dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? 

Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.7 
 

  َناأَ ََُيناااَ نُااِإ َناَ َ ْ َ نُك اِ  ا ََكٍراَ أُ َث اَ َ َعْ َ نُكْ اُ ُع  انَ قَََبنِاَلااِ َََعنَ ُ  اِإَناَأْكَرَ ُ  ْا

ٌِا 8ِع َ اااَ ِهاأَ ََْ نُكْ اِإَناااَ َهاَعِ يٌ اَ ِب
 

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal".
9
 

 

اَ  ََ ََْي اَعِ ااْاَ ْ َشنءاَ اْاُم َ ِرا ِإَناااّ َها َْأُ ُرا ِنْاَعْ ِلاَ اِإْاَسنِناَ ِإ َ نءاِ  ااْاُ ْرََ
10َ اْابََْ ِ ا َِعُ ُ ْ اَاَعَ ُ ْ اَ لََكُر نَا

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi  pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”11
 

Adapun anjuran dalam Hadits Nabi SAW: 

اأَثَرِِها ََْ َيِ ْلاَاَاَباَ ْ ا ا ِْ ِقِهاَأْ ا َُْ َسأَاَاُهاِِ  َ ِ َهُاَأْنا َُْبَسَطاَاُهاِِ
Artinya: “Barang siapa yang suka dilapangkan rizqinya dan diakhirkan 
ajalnya maka hendaklah ia menyambung tali persaudaraan”.12

 

Ulama‟ (kiai) merupakan tokoh relijius dalam masyarakat yang 

memegang teguh hukum syariat Islam, yang bersumber dari al-Qur‟an dan al-

Hadith. Di posisi lain ulama‟ juga berada dalam situasi dunia yang serba 

canggih dalam hal ilmu dan teknologi yang ditandai dengan adanya alat-alat 

                                                 
      

7
 Shihab dkk, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, 352. 

       
8
 QS. Al- ujurāt, 49: 13. 

      
9
 Shihab dkk, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, 517. 

       
10

 QS. Al- Na l, 16: 90. 

      
11

 Shihab dkk, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, 277. 

      
12

 Abi Abdillah Muhammad Bin Ismā‟īl Al-Bukhori, Al-Bukhori (Damaskus: Dār al-fikr, 

1993),10/348. 
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komunikasi elektronik (media elektronik) seperti handphone, di mana 

masyarakat menggunakannya untuk komunikasi jarak jauh serta menjalin 

hubungan persaudaraan (silaturahmi). Pada dasarnya, kemajuan teknologi 

sangat membantu dalam menanggulangi perihal masalah terhambatnya 

silaturahmi, akan tetapi tidak sedikit orang yang tidak sadar akan hal itu 

sehingga justru tingkat individualitasnya saja yang semakin tinggi dalam 

penggunaan media elektronik, dan nilai silaturahmi terhadap kerabat dan 

orang lainnya semakin terabaikan, Ini terjadi terutama di bagian perkotaan 

yang mana tingkat sosialitas kekeluargaan dan kekerabatannya lebih 

terabaikan dibandingkan di pedesaan. Hal ini menjadi permasalahan yang 

serius bagi umat Islam karena menyambung silaturahmi diwajibkan oleh 

syariat agama. 

Silaturahmi tanpa harus bertemu secara langsung karena saat ini dunia 

modern sudah menfasilitasi berbagai macam bentuk media elektronik, guna 

mempermudah manusia untuk melakukan interaksi sosial, serta komunikasi 

dan menjalin silaturahmi kepada orang lain. 

Penggunaan media elektronik untuk silaturahmi, khususnya yang terjadi 

pada hari-hari besar keagamaan seperti idul fitri sudah sangat dominan 

terjadi, karena tidak sedikit orang yang jauh dari keluarganya dan 

memungkinkan mereka untuk tidak dapat bertemu secara langsung. Hal ini 

membuktikan bahwa peranan media elektronik di masyarakat sangat 

membuahkan hasil karena dari sebagian manfaatnya membantu dalam 

melaksanakan tugas kemanusiaan. 
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Berdasarkan perkembangan teknologi yang serba modern dan serba 

canggih ini memberi kemungkinan bagi para tokoh-tokoh agama untuk 

berfikir kritis terhadap kemajuan teknologi seperti sekarang ini guna untuk 

mengetahui bagaimana baiknya memanfaatkan dan menghindari bahayanya 

yang berlandaskan ajaran syariat agama Islam. 

Beranjak dari permasalahan-permasalahan  yang penulis kemukakan di 

atas, penulis merasa perlu untuk mengetahui pemahaman serta pendapat para 

kiai terhadap penggunaan media elektronik khususnya handphone sebagai 

alat komunikasi untuk menjalin hubungan persaudaraan (silaturahmi). Hal 

tersebut guna untuk lebih mengetahui, memahami, serta bagaimana kiranya 

umat manusia harus berhadapan dengan era modern yang sangat canggih 

dengan berlandaskan ajaran syariat Islam. Berdasarkan hal itu penulis 

berkeinginan untuk membuat penelitian yang berjudul “PANDANGAN KIAI 

PESANTREN SALAF TENTANG MENYAMBUNG SILATURAHMI 

MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah fahaman dalam penelitian 

ini, maka dikemukakan batasan istilah sebagai berikut: 

1. Kiyai pesantren salaf yang dimaksud adalah kiai pengasuh pondok 

pesantren salaf At-Taubah dan kiai pengasuh pondok pesantren salaf 

Nurul Hasan. 
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2. Pondok salaf yang dimaksud adalah yang mengikuti aqidah ahlussunah 

wa aljamāah dan mengedepankan metode kitab kuning dengan madzhab 

fikih Imam Syafi‟i.13
 

3. Silaturahmi yang dimaksud adalah segala hal yang mengarah pada 

hubungan kemanusiaan khususnya dalam hal syar‟i. 

4. Media elektronik yang dimaksud adalah radio, televise, handphone. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, ada dua yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pemahaman kiai pesantren salaf tentang silaturahmi? 

2. Bagaimana pendapat kiai pesantren salaf tentang silaturahmi melalui 

media elektronik? 

3. Bagaimana implikasi pandangan kiai terhadap masyarakat kontemporer? 

D. Tujuan Kajian 

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mendiskripsikan pemahaman kiai pondok pesantren salaf tentang 

diperintahkannya menyambung silaturahmi dan larangan 

memutuskannya. 

2. Untuk mengetahui pemahaman dan pendapat kiai pondok pesantren salaf 

tentang menyambung silaturahmi melalui media elektronik. 

                                                 
       

13
 Pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan aqidah dan manhaj 

menurut apa yang dilakasanakan Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum terjadinya perpeca- 

han. KH. MA. Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat (Surabaya: Khalista, 2011), 371. 
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3. Untuk menganalisis implikasi pandangan kiai tentang silaturahmi melalui 

media elektronik terhadap masyarakat kontemporer. 

E. Manfaat Kajian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna: 

1. Sebagai bahan untuk membuka dan memperluas wawasan pemikiran 

tentang dalil-dalil mengenai menyambung silaturahmi dan 

kontekstualisasi terhadap perkembangan zaman. 

2. Memperluas wawasan baru tentang inovasi teknologi menggunakan 

media elektronik. 

3. Menambah pengetahuan tentang dunia informasi. 

4. Sebagai rujukan bagi mahasiswa guna menambah khazanah keilmuan 

Islam. 

F. Telaah Pustaka 

Dari penelusuran yang penulis lakukan, penelitian yang membahas 

permasalahan tentang silaturahmi belum ada yang mengangkat tentang 

pandangan kiai pesantren salaf tentang menyambung silaturahmi melalui 

media elektronik, kalaupun ada dari segi judul dan isi tentu berbeda, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Buku yang dikarang oleh Fatihuddin yang berjudul “Dahsyatnya 

Silaturahmi”, memuat sebuah penjelasan sesuai dalil Al-Qur‟an dan 

Al-Hadith tentang silaturahmi, selain itu juga budaya silaturahmi 

yang hampir dicabut oleh Allah SWT, sebagai pengingat memotret 

budaya silaturahmi pada zaman Rasululloh SAW, dan diakhiri 
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dengan memperjelas fenomena silaturahmi bagian dari akulturasi 

budaya. 

2. Buku yang dikarang oleh Hisyam bin Abdul Qodir Uqdah yang 

berjudul “Memperkuat Ikatan Ukhuwah”, buku tersebut membedah 

berbagai faktor yang dapat memperkuat ukhuwah sekaligus 

melanggengkannya, serta sejumlah virus yang acap kali menjangkiti 

persaudaraan dan persahabatan. 

3. Buku karangan Imam Samawi yang berjudul “Mukjizat 

Silaturrahim”, memuat berbagai cara untuk mendorong umat manusia 

senantiasa silaturahmi, dan faḍīla - faḍīla  silaturahmi, serta 

menjelaskan larangan dan ancaman bagi pemutus silaturahmi. 

4. Buku karangan Muhammad Muhyidin yang berjudul “Mukjizat 

Salam Silaturahmi”, memuat hakikat energi salam dan silaturahmi 

secara relijius dan ilmiyah, membedah keajaiban tali salam dan 

silaturahmi mampu memanjangkan usia dan melapangkan rizki, serta 

menjelaskan segala akibat spiritual dan sosial pemutus silaturahmi 

terhadap sesama. 

5. Skripsi yang disusun oleh Eliza Sulis Chita Pratiwi. Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fisip Universitas Merdeka Madiun, yang berjudul 

“Peran Media Online Facebook Sebagai Saluran Pengungkapan Diri 

Remaja Di Madiun”, memuat meningkatkan jaringan pertemanan, 

serta menjalin persaudaran remaja di wilayah Kabupaten Madiun. 
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G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Pendekatan ini bersifat Deskriptif, dengan mengumpulkan sekaligus 

mengkomparasikan berbagai data indikator yang berkaitan dengan 

pembahasan. Metode deskriptif ini merupakan metode penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 

gejala yang ada.
14

 

Jenis penelitian ini adalah field research (lapangan) dengan 

informasi dari narasumber sebagai data penelitian, data yang berkenaan 

dengan permasalahan yang diperoleh dari menganalisa data yang 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.  

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah kiai pengasuh pondok pesantren 

salaf At-Taubah dan kiai pengasuh pondok pesantren salaf Nurul 

Hasan. 

b. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah referensi tentang silaturahmi, yaitu  

kitab Al-Qur‟an, kitab-kitab hadith (Sahīh Muslim, Sunan Abī 

Dāwūd, Al-Bukhori, Sunan at-Tirmīdzī), buku karya Musthafa Al-

„Adawy, yang berjudul fikih akhlak, buku karya Muhammad 

Muhyidin, yang berjudul mukjizat salam silaturahmi, buku karangan 

                                                 
       

14
 Suharsimi Arikunto, Menegemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipt, 2005), 234. 
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DR. Abd. Majid, yang berjudul tantangan dan harapan umat Islam di 

era globalisasi, buku karangan Fatihuddin, yang berjudul dahsyatnya 

silaturahmi. 

Sedangkan referensi tentang media elektronik, yaitu buku karya 

Tata Sutabri, yang berjudul komputer dan masyarakat, buku karya 

Donny BU, yang berjudul usir galau dengan internet sehat, dll. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini Penulis adakan di Pondok Pesantren salaf At-Taubah, 

di Dusun Jayengranan Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo, dan di Pondok Pesantren salaf Nurul Hasan, di Dusun 

Juranggandul Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini 

terdapat dua sisi obyek, yaitu sisi konsep silaturahmi dan sisi pandangan 

kiai pesantren salaf tentang silaturahmi melaui media elektronik. 

Berdasarkan dua obyek tersebut maka penulis juga membaginya 

menjadi dua bagian: 

a. Untuk sisi konsep silaturahmi penulis mengumpulkan data-data 

primer dan sekunder tentang konsep tersebut. 

b. Untuk sisi pandangan kiai pesantren salaf tentang silaturahmi 

melalui media elektronik penulis mengumpulkan data dari 

berbagai literatur yang terkait, dengan nara sumber kiai Pondok 
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Pesantren salaf At-Taubah dan kiai Pondok Pesantren salaf Nurul 

Hasan. 

5. Teknik Analisa Data 

Dalam proses analisa data, penulis membagi data menjadi lima bagian, 

sesuai dengan tahap pembahasan yang disusun sebagai berikut: 

a. Mengetahui dalil-dalil tentang silaturahmi. 

b. Memahami konsep silaturahmi dan media elektronik. 

c. Mengetahui silaturahmi melalui media elektronik menurut kiai 

pesantren salaf. 

d. Menganalisa sekaligus mengkaji konsep silaturahmi, dan pandangan 

kiai pesantren salaf tentang silaturahmi melalui media elektronik, 

sebagai upaya menemukan titik temu dalam pembahasan ini. 

e. Sebagai proses terakhir yaitu menyimpulkan dan saran. 

H. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab I. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, definisi 

operasional, tujuan  penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan 

metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II. Landasan teori berupa konsep-konsep tentang silaturahmi dan media 

elektronik meliputi radio, televisi, handphone. 

Bab III. Profil Pondok Pesantren At-Taubah dan Pondok Pesantren Nurul 

Hasan, pandangan para kiai pesantren salaf tentang silaturahmi melalui media 
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elektronik, dan bagaimana menyikapi era informasi yang serba teknologi 

modern. 

Bab IV. Hasil penelitian yang berisikan analisa data. 

Bab V. Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai jawaban dari 

penelitian ini. 
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BAB II 

KONSEP ISLAM TENTANG SILATURAHMI DAN MEDIA 

ELEKTRONIK 

 

A. Silaturahmi 

1. Pengertian Silaturahmi 

Silaturahmi merupakan gabungan dari dua kata: ilat dan al-ra m. 

ilat berarti hubungan atau menghubungkan,
15

 sedangkan al-ra m berarti 

lembut dan kasih sayang.
16

 Tarā ama al-qawmu artinya kaum itu saling 

berkasih sayang. Tarā ama „alayhi berarti mendoakan seseorang agar 

mendapatkan rahmat. Sehingga dengan pengertian ini, seseorang 

dikatakan telah menjalin silaturahmi apabila ia telah menjalin hubungan 

kasih sayang dalam kebaikan bukan dalam dosa dan kemaksiatan.
17

 

Ada yang suka menyebut “silaturahim” atau ”silaturahmi” pada 

dasarnya mengandung maksud yang sama, yaitu sebuah hubungan 

persaudaraan yang terikat atas dasar kebersamaan, persaudaraan, saling 

mengasihi, melindungi, sehingga rahmat Allah SWT menyertai ditengah 

ikatan persaudaraan itu, jika Rasulullah SAW bersabda tentang 

“menghubungkan silaturahmi” maksudnya mengikat tali persaudaraan 

antar sesama.
18

 

                                                 
       15

Ahmad Warson Munawir, Al Munawir Kamus Arab Indonesia  (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), 1562. 

       16
 Ibid., 483. 

       17
 Muhammad muhyidin, Mukjizat Salam Silaturahmi (Jogjakarta: Diva Press, 2007) , 114. 

       18
 Fatihuddin, Dahsyatnya Silaturahmi (Jogjakarta: Delta Prima Press, 2010), 13. 
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Selain itu kata al-ra m atau al-ra īm juga mempunyai arti 

peranakan (rahim) atau kekerabatan yang masih ada pertalian darah 

(persaudaraan), dengan demikian silaturahmi atau silaturahim secara 

bahasa adalah menjalin hubungan kasih sayang dengan saudara dan 

kerabat yang masih punya hubungan darah (senasab). Seseorang tidak 

dapat dikatakan menjalin hubungan silaturahmi apabila ia berkasih 

sayang dengan orang lain sementara saudara dan kerabatnya dia jadikan 

musuh. Islam dalam hal ini mengajarkan tentang skala prioritas, yaitu 

mendahulukan keluarga dan kerabat sebelum orang lain, hubungan baik 

dengan orang lain diharapkan tidak sampai merusak hubungan 

kekeluargaan. Hubungan kasih sayang dengan seorang istri jangan 

sampai merusak hubungan  dengan orang tua atau keluarga. Jadi, secara 

bahasa silaturahmi berarti menyambung cinta dan kasih sayang. 

Sedangkan secara terminologi, Imam Nawawi di dalam syarah 

shahih Muslim memberi batasan, “Silaturahmi artinya berbuat baik 

kepada kerabat sesuai dengan kondisi yang menyambung maupun yang 

disambung, kadang kala dengan harta benda, pelayanan, kunjungan, 

salam, dan lain-lain.”19
 

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, kata al-ar ām 

adalah bentuk jamak dari rahim yaitu tempat peranakan, di sanalah benih 

anak tinggal, tumbuh dan lahir, selanjutnya berkembang biak. Rahim 

adalah yang menghubungkan seseorang dengan lainnya, bahkan melalui 

                                                 
       

19
 Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syar  Al-Nawawi (Kairo: Dār Al-Hadith, 1994) juz 6 hal 

154-155 
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rahim terjadi persamaan sifat, fisik dan psikis yang tidak dapat diingkari,  

kalaupun persamaan itu tidak banyak, tetapi ia pasti ada. Rahim ibu yang 

mengandung sperma bapak dan indung telur ibu dapat membawa gen 

dari nenek dan kakeknya yang dekat atau yang jauh,  betapapun dengan 

rahim telah terjalin hubungan yang erat antar manusia, oleh karena itu 

Allah SWT melarang dan mengancam bagi siapa yang memutuskan  dan 

menjanjikan keberkatan dan usia yang panjang bagi siapa yang 

memeliharanya.
20

 

Jadi, secara istilah silaturahmi adalah memberikan imbas positif 

terhadap hubungan dengan kerabat dan sanak saudara. Orang yang 

menjalin tali persaudaraan tidak seperti orang yang memutuskannya, di 

samping  pahala, kebaikan dan berkah, silaturahmi juga berimbas positif 

terhadap hubungan dengan kerabat, bahkan semua orang. Silaturahmi 

juga melunakkan hati, membuat ucapan dan nasehat orang yang menjalin 

tali persadaraan lebih mengena di hati. Oleh para ulama dijelaskan bahwa 

persaudaraan itu bagaikan kulit yang yang jika dibiarkan kering, akan 

sulit menggerakkannya. jika dibasahi terus menerus dengan air, maka 

akan menjadi lunak dan mudah digerakkan, demikian pula dengan 

persaudaraan, jika selalu menjalin hubungan dengan kerabat-kerabat  

selalu bertegur sapa dengan orang lain, saling tolong menolong dan 

selalu menjalin kerja sama, maka mereka akan sadar bahwa begitu 

santun, menyayangi dan selalu menjalin tali persaudaraan dengan 

                                                 
       

20
 M.Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah Pesan,Kesan, dan Keserasian Al Qur‟an, Vol 2 

(Jakarta : Lentera hati,2002), 318. 
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mereka. Sebaliknya, jika seseorang menjauhi dan memutuskan tali 

persaudaraan, orang lain juga tidak akan perhatian, dan tidak 

mempedulikan.
21

  

Silaturahmi dapat dianalogikan sebagai sebentuk aktifitas kunjung 

mengunjungi ataupun saling bertegur sapa, namun sesungguhnya makna 

silaturahmi bisa lebih dari sekedar aktifitas mengunjungi ataupun 

bertegur sapa. Sebagaimana dijelaskan makna silaturahmi di atas, ilat 

yang berarti menyambung atau menghimpun, dan al-ra m yang berarti 

kasih sayang mengandung makna yang lebih dalam, yaitu sesuatu hal 

yang bertujuan untuk menghubungkan kasih sayang yang bermuara 

kepada nilai tolong menolong antar sesama manusia dengan dilandasi 

ketulusan hati, dan inti esensi silaturahmi terletak pada rasa kepedulian 

antar sesama.
22

 

2. Silaturahmi Dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadith 

Mengenai hal silaturahmi Allah SWT berfirman di dalam al-Qur‟an: 

َيناَ ْ َ َينا  َنَاأَ ََُيناااَ نُااا ََُ ْ ااَ َ ُ ُ ااَاِلْ اَ  َ ُ ْ اِ ْ ا ََْ ٍ اَ اِاَ ٍةاَ َ َ َ اِ  َْ
َْ َانِماِاَنااَهاَكنَنا اااَ ِ َسنءااَ ا ََُ  اَهااَاِلْ اَ َسناُاْ َناِ ِهاَ اًْ اَكثِِ َ َ َ اِ  ُيَمنا ِ نًا

ا23َعَ ْيُ ْ اَ ِقيبان
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

                                                 
      

21
 Musthafa al-„adawy, Fikih Akhlak (Jakarta: Qisthi Press, 2006), 436. 

       
22
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satu sama lani, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.
24

 

اَ ااْاَمسنَِكِناا ااْاُ ْرََ َ ًَ َْأَ ِلاأُ ُا اااْاَ ْضِلاِ ْ ُ ْ اَ ااَسَعِةاَأْنا ُؤ َُْ ااأُ ِِ
اَ بِيِلااِهاَ ْايََْعُ  ااَ ْاَيْ َ ُ  ااأًََ بَُْ َناَأْنا ََْ ِ َرااهُاَاُ ْ اَ اهُا ِِ َ اْاُمَينِ رِ َ ا

ا25َ ُ  ٌ اَ اي 
“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan 

kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan 

memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin 

dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah 

mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin 

bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”.
26

 

Sesungguhnya silaturahmi merupakan suatu ibadah yang nampaknya  

mudah dilakukan namun banyak juga yang mengabaikannya. Sebuah 

istilah yang sangat menarik dibahas karena begitu banyak manusia yang 

enggan menjalin hubungan silaturahmi dengan saudara, kerabat dekat, 

serta kepada tetangganya, dengan melihat berbagi perbedaan yang ada 

baik dari segi agama, suku, warna kulit, status sosial, dan lain 

sebagainya, padahal banyak rahasia dan manfaat daripada menyambung 

silaturahmi. 

اُ َعنِ  َُةاْ ُ اَصنِاٍحا ُاَاَ ثَََ نااْ ُ اَ ْهٍباقَنَلاَأْ بََرَِِ َْمَ اِِ ْْ َاَ ثَََ ناَأْ َُ اْ ُ اَ ِعيٍ اا
اُهَر ََْرَةاقَنلَا اَ ْرَ َاَعْ اأََِ اُ  َ  اَعْ اأََِ ِإَ ااَاِ َ اَأَا ُُكْ اَأَ نُها ََْ ُيَسِ ْ ا َعْ اأََِ

َاَاِ َيُها ََْ ُيَسِ ْ اَعَ ْيِهاأَْ ضانَ َجَرٌةاَعَ ْيِها َِإْناَانَاْتا ََيَْ ََُيَمنا ُُ  َأْ اِ َ اٌ اَأْ اَاَجٌرا

ا َْعرَِجاَعْ اأََِ اااِز َنِداَعْ ااْْ ٍُُْتاَعْ اأََِ اَعْبُ ااْاَ َهنِباْ ُ ا ِِ قَنَلاُ َعنِ  َُةا اَاَ َث
ُهَر ََْرَةاَعْ اَ ُ  ِلاااَ ِهاَصَ  اااَ ُهاَعَ ْيِهاَ َ َ َ اِ ثََْ ُهاَ َ اٌءا

Nabi SAW bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian bertemu 

dengan saudaranya, maka ucapkanlah salam padanya. (kemudian) jika 
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pohon, tembok, atau batu menghalangi keduanya dan kemudian bertemu 

lagi, maka salamlah juga padanya”.27
 

 

Berdasarkan penjelasan hadits di atas mengisyaratkan kepada bahwa 

begitu penting dan mulianya menjalin hubungan silaturahmi. 

  Silaturahmi merupakan amal shalih yang penuh berkah, dan 

memberikan kepada pelakunya kebaikan di dunia dan akhirat. 

Menjadikannya diberkahi di manapun ia berada, Allah SWT memberikan 

berkah kepadanya di setiap kondisi dan perbuatannya, baik yang segera 

maupun yang tertunda. 

3. Keutamaan Silaturahmi dan Ancaman Bagi Orang yang Memutuskannya 

Keutamaan silaturahmi sangat banyak sekali. Diantara dalil-dalilnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Silaturahmi merupakan sebagian dari konsekuensi iman. 

اا28َ ااَ لْ َ اَ  ُ ْ َناَ ناََ راهاِ ِهاَأْنا ُ َصَلاَ َ َْشْ َناَ  ََُيْ اَ َ نَ َُْ َناُ ْ َءااَِْسنبِا
 “Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah 

perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya 

dan takut kepada hisab yang buruk”.
29

 

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: 

َِ رِا َ ُهاَ َ ْ اَكنَنا َُْؤِ ُ ا ِنِهاَ اْايََْ ِما َ ْ اَكنَنا َُْؤِ ُ ا ِنِهاَ اْايََْ ِمااْْ  َناُي رِْماَضيَْ
َِ ِرا َناَيِ لْا اَ ِ َهُاااْْ

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah 
ia memuliakan tamunya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari 

Akhir maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.”30
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b. Silaturahmi merupakan salah satu penyebab utama masuk surga, dan 

jauh dari neraka. 

c.  Rasulullah SAW menjanjikan dua hal mengenai silaturahmi: rizqi 

yang luas dan ajal yang ditangguhkan. Keterkaitan janji keluasan 

rizqi dengan silaturahmi didasarkan pada alasan bahwa ketika 

seseorang itu bersilaturahmi ia akan mencintai siapa saja yang 

disilaturahimi, dan sebaliknya itu akan berlanjut dengan tumbuhnya 

komitmen untuk menolongnyan pada diri mereka, bahkan lebih dari 

itu. Dan dengan silaturahmi pula ia akan dapat menjauhkan diri 

untuk tidak memusuhi mereka, sebab permusuhan itu hanya akan 

menghabiskan waktu saja, dan melupakan waktu untuk mengais 

rizqi.
31

 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Machartur Foundation 

di AS, yaitu pada penduduk Seattle di tahun 1997. Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa biaya kesehatan lebih rendah didapati 

pada keluarga yang suka bersilaturahmi dengan orang lain 

dibandingkan dengan orang yang terkesan agak tertutup dengan 

orang lain.
32

 

Sedangkan mengenai janji Allah SWT bahwasanya ajal yang di 

tangguhkan, para ulama memberikan beberapa pemahaman terhadap 

sabda Rasulullah SAW tersebut: 
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1).  Menurut pendapat pertama yang dimaksud dengan tambahnya 

umur di sini adalah tambahan berupa keberkahan umur kita. Ciri 

seorang yang ditambahi keberkahan umurnya adalah dengan 

banyaknya mereka melakkan ketaatan dan menyibukkan diri 

dengan hal yang bermanfaat baginya di akhirat. Sementara 

oarang yang dikurangi keberkahan umurnya adalah orang yang 

mengisi sia-sia hidupnya dengan kemaksiatan dan pengingkaran 

terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya.
33

 

2).  Bertambahnya umur yang dimaksud adalah umur yang tercatat 

di law  al-ma fūdh. Misalnya, si Ahmad usianya tertulis dalam 

law  al-ma fūdh 60 tahun. Akan tetapi, jika dia menyambung 

silaturahmi, maka akan mendapatkan tambahan 40 tahun. 

Tambahan ini bisa saja tidak diwujudkan dalam hidup manusia 

di dunai, melainkan ditambahkan di dalam catatan usianya yang 

tersimpan di law  al-ma fūdh.
34

 

3).  Pendapat lain menjelaskan yang dimaksud umur bertambah di 

sini adalah bahwa nama yang bersangkutan akan tetap diingat 

dan dipuji oleh orang lain betapapun orang itu sudah jauh 

meninggal beberapa tahun yang lampau. Dengan dikenang, 

terutama kebaikan yang bersangkutan, maka seolah-olah mereka 

tidak pernah mati. 
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4).  Sebagaimana ulama lain menyatakan bahwa Allah SWT telah 

menetapkan ajal setiap hambaNya dalam catatan Malaikat. 

Apabila ia menyambung silaturahmi, maka akan ditambahkan 

pada apa yang tertulis dalam catatan malaikat tersebut. Jika ia 

melakukan amalan yang menyebabkan umurnya berkurang, 

maka yang akan dikurangi adalah pada apa yang telah tertulis 

tersebut.
35

 

Pandangan ini didasarkana pada sabda Rasulullah SAW. 

Sebagaimana diriwayatkan dalam sunan Tirmidzi dan beberapa 

Imam lainnya: 

قَنَلاَ ُ  ُلاااَ ِهاَصَ  اااَ ُهاَعَ ْيِهاَ َ َ َ اَاَمناَ َ َ اااَ ُهاآَدَماَ  َََ َخاِ يِها
ااُر َحاَعَطَ ا َََ نَلاااَْْمُ ااَِ ِهاَ َ ِمَ اااَ َها ِِإْ  ِِها َََ نَلاَاُهاَ  ُُها ََْرَ َُكاااَ ُها

ُما ََ ُيْ اُ ُ  ٍاا ََُ ْلاااَس اِ  َْ ٍََ اَ  ََ ِاَ ِةاِإ ََ اأُ اَِئَكااْاَم ََ  َناآَدُمااْ َهْباِإ
اَ  ِِها َََ نَلاِإَناَهِلِها ََ َاَ َ َعاِإ ُُ ُماَ َ ْ َُةاااَ ِها ََ َعَ ْيُ ْ اقَنُا ااَ َعَ ْيَكاااَس
َيُةا َِ يَكا ََيَْ ََُيْ ا َََ نَلاااَ ُهاَاُهاَ َ َ اُهاَ ْ ُب َضَ نِنااْ  ََْراأَ ََُيَمنا  ََِيُ َكاَ  َِ

َاَ َسَطَينا َِإَ اا ُُ ٌََِناُ َبن ََكٌةا ا ا َِكْ َ ناَ َ ْ اَ َِ َََِناَ َِ ِ ْئَتاقَنَلااْ  ََْرُتا
ِءاُ ِ  ََُ َكا َِإَ ااُكُلا ِءا َََ نَلاَهُؤًَ ِ يَيناآَدُماَ ُ ِ  ََُ ُها َََ نَلاَأْ اَ ِباَ ناَهُؤًَ

اَعيَْ ََْيِها َِإَ ااِ يِيْ اَ ُ ٌلاَأْضَ ُؤُهْ اَأْ اِ ْ ا ِإْ َسنٍناَ ْ ُ  ٌباُعْمرُُها ََْنَ
َأْضَ ِاِيْ اقَنَلا َناَ ِباَ ْ اَهَلااقَنَلاَهَلااا َُْ َكاَداُ ُداَقْ اَكَ ْبُتاَاُهاُعْمَرا

اُعْمرِِهاقَنَلاَ اَكااَاِل اَكَ ْبُتاَاُهاقَنَلاَأْ ا أَْ  َِعَناَ َ ةااقَنَلا َناَ ِبا ِْدُهاِِ
َا ُُ اَقْ اَ َعْ ُتاَاُهاِ ْ اُعْمرِ اِ ِ َناَ َ ةااقَنَلاأَْ َتاَ َ اَكاقَنَلا ِِ َ ِبا َِإ

َيناَ َ نَناآَدُما ََُعُ ااِ ََْ ِسِهاقَنَلا َاأُْهِبَطاِ  َْ ُُ ََ َةاَ ناَ نَءاااَ ُها ْْ ُأْ ِ َ اا
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ا اقَنَلاأَْاُ اَ َ ةٍاَ أَ َنُهاَ َ ُكااْاَمْ ِتا َََ نَلاَاُهاآَدُماَقْ اَعَجْ َتاَقْ اُكِ َباِِ
ْ ِ ِكاَداُ َداِ ِ َناَ َ ةااَ َ َ اَ َجَ َ ْتاُ ِ  ََُ ُها  َََ  اَ َاِ َ َكاَ َعْ َتاًِ

َ َ ِسَ ا َََ ِسَيْتاُ ِ  ََُ ُهاقَنَلاَ ِمْ ا ََْ ِ ِئٍلاأُِ َرا ِنْاِ َ نِباَ ااُشُي ِدا
“Sesungguhnya, Adam ketika meminta kepada Allah agar 

diperlihatkan kepadanya wajah-wajah para Nabi dari 

keturunannya, maka Allah pun memperlihatkannya. Kemudian, 

ia melihat seorang  laki-laki yang memiliki cahaya. Adam 

bertanya, “ya Rabb, siapakah ini?” lalu, beliau bertanya lagi, 
“berapa umurnya?” dijawab, “umurnya empat puluh tahun.” 
Beliau bertanya lagi, “berapa umur saya?,” dijawab “seribu 
tahun.” Adam berkata, “saya berikan enam puluh tahun umur 
saya kepadanya.” Maka, ditulis atasnya suatu kitab yang 
disaksikan oleh para malaikat. Sehingga, ketika akan meninggal 

dunia, ia berkata, “umur saya masih tersisa enam puluh tahun.” 
Malaikat menjawab, “kamu telah memberikannya kepada 
anakmu Daud.” Lalu, Adam mengingkarinya dan 
dikeluarkanlah kitab tadi. Rosul SAW bersabda, “Adam telah 
lupa, maka anak keturunannya pun (punya sifat) lupa. Dan 

Adam telah mengingkari, maka anak turunnya pun (punya sifat) 

mengingkari.”36
 

 

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, dapat diambil 

pelajaran bahwa silaturahmi merupakan perbuatan yang dapat 

mendatangkan suasana damai dan suka cita bagi yang 

melakukannya, dengan membangun hubungan kekeluargaan 

yang lebih erat, lebih harmonis, dan akrab, maka akan mudah 

menghilangkan benih-benih permusuhan yang dapat 

menyebabkan datangnya rasa cemas, takut, dan sebagainya. 

Sebuah penelitian tentang hikmah dari kebiasaan dari 

silaturahmi dilakukan oleh dua orang ahli epidemiolog,
37
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mereka melakukan riset pada gaya hidup dan keselamatan 

penduduk Alameda Country California yang berjumlah 4.725 

orang. Hasil menarik dari riset itu adalah mereka menemukan 

bahwa angka kematian tiga kali lebih tinggi pada orang yang 

eksklusif (tertutup) dibandingkan orang-orang yang rajin 

bersilaturahmi dan menjalin hubungan.
38

 

d. Tidak akan menemui masa-sasa sulit 

Orang-orang yang menyambung silaturahmi tidak akan 

menemui masa-masa sulit, karena dengan silaturahmi seseorang bisa 

saling meringankan beban orang lain dengan amaliyah tolong-

menolong. 

e. Akan diperbanyak keturunannya 

اِإَناااطَنَعةِاِإَناأَْعَجَلا:اقَنَلاَ ُ ْ ُلااِهاَصَ  ااهُاَعَ ْيِهاَ َ َ َ ا ََ اثَََ ا اناِاِ َ ِةاااَرِاِ ا،اَا
ُاَعَ َدُهْ اِإَ اا َََ اِصُ  اا،اَ َ ناِ ْ اأَْهِلا ِِْْ اَ  َُ ِِ أَْهَلااابََْيِتااَِيُ ْ  ُ ااَ َجرَةاا ََ َََ ُم اأَْ َ ا

  ََْيِتا ََ َََ اَصُ ْ َنا َََيَ َ نُ ْ نَا
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya ketaatan yang akan 

disegerakan pahalanya adalah menyambung silaturahmi, bahkan 

sekiranya sebuah keluarga saling menyambung silaturahmi 

meskipun mereka durhaka aka akan dilimpahkan harta benda 

mereka dan diperbanyak keturunannya”. 
 

(HR. Ahmad dan Abu Dawud, dinyatakan shahih oleh Imam 

Albani).
39

 

 

f. Amalan yang paling dicintai Allah SWT 

Sebagimana Rasulullah SAW bersabda: 
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َْ ُرا ِنْاَمْعُرْ  ِا َااْْ ُُ َاِصَ ُةاااَرِاِ ا ُُ ََااِهاِإََنٌنا ِنِها َْعَمنِلاِإ َ اا ََْيُ ا َأَاُبااْْ
اَعِ ااْاُمْ َ رِا

“Amalan yang paling dicintai Allah SWT adalah beriman 

kepada Allah SWT, lalu menyambung silaturahmi, lalu beramal 

ma‟ruf dan nahi munkar”.40
 

 

g. Akan dimakmurkan negerinya 

Adapun ancaman-ancaman bagi orang yang memutuskan 

silaturahmi, sebagai berikut: 

1). Laknat Allah SWT dan tempat kembali yang buruk (neraka)  

Allah SWT berfirman di dalam surat al-Ra’d ayat 25 :  

 َُْ َصَلا َأنْا َ ااَ ِلْ َ ا َ ُ ُضْ َناَعْيَ اِهاِ ْ ا ََْعِ اِ يثنَِقِهاَ  ََْ طَُعْ َناَ ناأََ رَاهُاِ هِا
ُْ اُ  ءُااَ ا ِا ُُ اااَ ْعَ ُةاَ َْ َْ َْ ِ اأُ اَِئَكا ااًْ ا41َ  َُْ ِسُ ْ َناِِ

“Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan 

teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya 

dihubungkan dan Mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang 

Itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman 

yang buruk (Jahannam).”42
 

 

2). Dijadikan buta dan tuli 

Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 22-23: 

َْ ِ اَ  ََُ طُِعْ اأَْ َانَ ُ  ْا َََيْلاَعَسْيُ  ْا ااْْ ِِ اكَائِالَاأُا اَأْنا َََ اَْيُ ْ اَأْنا َُْ ِسُ  ا
ا43ااَ ِلْ َ اَاَع ََُيُ ااهُاَ َأَصَمُيْ اَ أَْعَم اأَْ َ نَ ُه ْا

“Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat 
kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? 

mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah dan ditulikan-Nya 

telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.”44
 

3). Akan terputus hubungannya dengan Allah SWT 
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ا:ااَرِاُ اُ َعَ َ ٌةا ِناَعْرِشا ََُ ْ ُلاا ِِ اَقطََعُهااهَ َصَ ُهااهَ ْ اَ َصَ  ِِ  ا،اَ َ ْ اَقطََع
Dari „Aisyah r.a katanya, Rasulullah SAW bersabda: 

“Rahim (kasih sayang) itu tergantung di „arsy, seraya berkata: 

siapa menghubungkanku, maka menghubungi pula Allah akan dia. 

Dan siapa memutuskanku memutusi pula Allah akan dia.”45
 

 

Dari hadith di atas, maka orang yang memutus tali silaturahmi 

terputus dari Allah, dan siapa yang memutuskan hubungan dengan 

Allah, jangan berharap kebaikan datang padanya, dan jangan pula 

berharap bahwa ia akan aman dari keburukan selama ia masih 

memutuskan tali silaturahmi. 

4). Tidak akan diterima amalnya 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

ا َ َبُلاَعَملَا ََ َ ِةاُ َْعٍةاَ  اأََدَما َُْعَرُ اُكَلاَ يٍ اَ اَيَْ ِِ  قَنِاِعاَ ِا ٍا ِإَناأَْعَمنَلاَ 

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan  manusia dilaporkan 

(Malaikat Raqib dan Atid kepad Allah SWT) setiap hari kamis dan 

malam jum‟at. Maka Allah SWT tidak menerima amal perbuatan 
yang memutuskan hubungan kekerabatan”.46

 

 
5). Akan dilaknat oleh Allah SWT dan dimasukkan ke dalam neraka 

jahanam. 

4. Konsekuensi Silaturahmi 

Silaturahmi bukan hanya diwujudkan dalam bentuk berkunjung 

ke rumah kerabat atau mengadakan arisan keluarga, namun ia 

memiliki makna yang lebih dalam dari itu. Silaturahmi memiliki 
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berbagai konsekuensi yang harus dipenuhi seorang insan, di 

antaranya: 

a. Mendakwahi kerabat 

Dalam Islam kerabat mendapatkan prioritas utama untuk 

didakwahi. Allah SWT memerintahakan kepada Nabi-Nya di 

awal masa dakwah beliau, dalam surat al-Shu‟arā’: 

َقََْرِ ْنَا ََِ َكااْْ ا47َ أَْ ِلْ اَعِش
“Dan berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu”.

48
 

Persaudaraan yang dibumbui dengan budaya saling 

menasehati inilah yang akan abadi hingga di alam akherat kelak. 

Adapun persaudaraan yang berkonsekuensi mengorbankan 

prinsip ini; maka itu adalah persaudaraan semu, yang justru di 

hari akhir nanti akan berbalik menjadi permusuhan. Sebagaimana 

diisyaratkan dalam al-Qur‟an, surat al-Zukhrūf : 

ُءاَ  َ ْىٍلا ََْعُضُيْ اأ ََ ااا َُّ ْ نَالِ ْب ٍ َِْ  ا49اَعُ ٌ اإًَ
“Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama 

lain, kecuali mereka yang bertakwa.”50
 

b. Bantu-membantu 

Orang yang membantu  keluarga, kerabat, dan orang lain selain 

daripada keluarga dan kerabat akan mendapatkan pahala berlipat, 

pahala memberikan nafkah atau sedekah dan pahala silaturahmi. 

Memberikan nafkah itu sendiri juga ada bermacam-macam 
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tingkatannya, di antaranya adalah kepada kerabat, kepada hamba 

sahaya, dan juga kepada seorang istri. Bagi seseorang yang paling 

utama dan wajib di dahulukan adalah menafkahi orang tua dan anak-

anak. Wajib atas orang tua terhadap anaknya, maupun anak terhadap 

orang tuanya. 

Berbuat baik terhadap keluarga, kerabat, maupun tetangga selain 

pahala yang besar juga merupakan sarana yang mujarab untuk 

mendakwahi mereka, rajin menyambung silaturahmi gemar memberi 

dan berbagi dengan saudara dan kerabat, selalu menanyakan kondisi 

dan kabar mereka, menyertai kebahagiaan dan kesedihan mereka; 

niscaya mereka akan berkenan mendengar pembicaraan dan nasehat 

seseorang, sebab mereka merasakan kasih sayang dan perhatian 

lebih dari seseorang tersebut kepada mereka.
51

 

c. Saling memaafkan kesalahan 

Dalam kehidupan interaksi sesama kerabat, timbulnya gesekan 

dan konflik kecil itu sangatlah wajar, sebab manusia merupakan 

sosok yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Namun fenomena 

seperti itu akan berubah menjadi tidak wajar manakala luka yang 

muncul akibat kekeliruan tersebut tetap dipelihara dan tidak segera 

diobati dengan saling memaafkan. 

Betapa banyak keluarga besar yang terbelah menjadi dua, hanya 

akibat merasa gengsi untuk saling memafkan kesalahan-kesalahan 
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kecil, padahal karakter pemaaf merupakan salah satu sifat mulia 

yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam al-

Qur‟an al-A‟rāf : 

َنِهِ ْنَا ْْ  52ُ ِلاْاَعْ َ اَ أُ ْرا ِنْاُعْرِ اَ أَْعِرْ اَعِ اا

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma‟ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”53
 

 

Namun ada satu praktek keliru dalam mengamalkan sifat mulia 

ini yang perlu diluruskan, yaitu mengkhususkan hari raya idul fitri 

sebagai momen untuk saling memaafkan. Jika minta maaf tidak 

dilakukan di lebaran seakan-akan menjadi tidak sah, atau minimal 

kurang afḍal. Sehingga maraklah acara halal bihalal dibulan syawal. 

Padahal umat Islam diperintahkan untuk saling memafkan sepanjang 

tahun dan tidak mengenal waktu, baik itu dibulan syawal maupun 

selainnya. 

d. Ramah dalam senyum, santun dalam bersosial 

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan 

orang lain, tidak ada manusia yang hidup sendiri tanpa 

membutuhkan peran orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial 

tidak mungkin meniadakan orang lain, baik yang ia kenal atau tidak 

ia kenal. 

Rasulullah SAW memberikan keteladanan dalam bersosial 

dengan sesama, yakni menggunakan akhlak mulia, di antaranya 
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dengan tersenyum ramah, dan tidak kaku dalam menghadapi atau 

berhadapan dengan orang lain. 

Beliau selalu terbuka dengan siapapun tanpa ada kebencian 

memandang sesama manusia. Sikap ramah dan tindakan yang santun 

seperti itu merupakan bagian dari amaliah silaturahmi. 

Silaturahmi yang terjalin dengan berjabatan atau bertamu ke 

rumah orag lain apabila berwajah cemberut (tidak ramah), maka nilai 

silaturahmi berkurang. Wajah yang kurang ramah menunjukkan 

suasana hati, suasana hati yang tenang dan terbuka sangat jelas 

menunjukkan aura wajah yang menyenangkan. 

Diketahui bahwasanya senyum ramah dan sanun dalam 

bertindak adalah bagian daripada sedekah, karena akibat senyum 

ramah dan santun dalam tindak bisa menentramkan dan 

menyenangkan orang lain, maka senyum ramah oleh Rasulullah 

SAW digolongkan bagian dari amal sedekah. Sabda Rasulullah 

SAW:  

ُكُلاَ ْعُرْ ٍ اَصَ قٌةاَ ِإَناِ َ ااْاَمْعُرْ ِ اَأْنا ََْ َ  اَأَ نَكاِ َ ْ ٍهااَْ ٍ اَ َأْنا
ْاِإ َنِءاَأِ ْيكَا ا ُ رَِ اِ ْ اَدْاِ َكاِِ

“Setiap kebajikan ada nilai shodaqohnya, sesungguhnya termasuk 

kebajikan adalah ketika engkau menemui saudaramu dengan wajah 

yang berseri-seri (senyum ramah), atau menuangkan air dalam 

embermu (wadahmu) ke wadah saudaramu juga bagian darai 

shodaqoh”. (HR. Imam Ahmad Dan Imam Tirmidzi).
54
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Maka dari itu sikap ramah dalam senyum, santun dalam 

bertindak ketika bersosial adalah bentuk silaturahmi. 

e. Menjenguk orang sakit 

Umat Islam adalah bersaudara. Ikatan persaudaraannya ibarat 

satu tubuh, jika bagian tubuh ada yang sakit, maka anggota tubuh 

yang lai juga seakan-akan merasakan sakitnya. Pertama kali yang 

dilakukan Rasulullah SAW ketika berada di madinah yaitu 

mempersaudarakan kaum anshar dan kaum muhajirin. Keduanya 

bersatu hingga akhir hayat dalam ikatan persaudaraan yang tinggi. 

Apabila ada yang pecah yang lainnya akan menambal perpecahan 

itu, dan jika ada yang melewati batas ukhuwah hingga merusak 

persaudaraan, yang satunya lagi akan merukunkan mereka. 

Menjenguk saudara atau kerabat yang sedang sakit itu merupakan 

salah satu langkah menjaga ikatan silaturahmi antar sesama. 

5. Etika-Etika dalam Mempererat Hubungan Silaturahmi 

a. Silaturahmi hendaknya dilakukan dengan hati yang ikhlas dan 

didasari dengan niat bahwasanya semua ini tidak lain hanyalah 

karena Allah SWT, dan kalaupun ada tujuan lain yaitu dengan tujuan 

menjalankan syariat Islam dengan amaliyah menyambung kebaikan 

dengan sesama makhluk.
55

 

b. Tersenyum pada seseorang yang sedang kita kunjungi atu kita 

hadapi, karena senyum kita dapat menghangatkan suasana, 
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mencairkan suasana, dan membuat seseorang yang dulunya tidak 

akrab berubah menjadi akrab. Selain itu senyum yang kita tebarkan 

kepada orang lain juga merupakan pekerjaan yang mengandung nilai 

ibadah. 

c. Menjaga sikap sopan dan santun. Apabila bertamu atau sedang 

berhadapan dengan orang lain, baik itu dengan orang dewasa 

maupun dengan anak-anak, karena sopan dan santun adalah wujud 

penghormatan seseorang terhadap orang lain. Di sisi lain orang yang 

sedang diajak bicara terkesan menjadi lebih simpati kepada si 

pengunjung. 

d. Menghargai seseorang yang sedang diajak bicara. Ketika tengah 

berhadapan dengan orang lain berkunjung misalnya, jangan sampai 

seseorang menyinggung perasaan orang lain yang dikunjungi, hal ini 

hendaknya dihindari agar orang yang dikunjungi tersebut tidak malu 

atau merasa kecewa dengan kehadiran si pengunjung. 

e. Apabila hendak bertamu, sebisa mungkin menjadi seorang tamu 

yang berkharisma (jujur, sopan, dan santun, bijaksana, dan 

menunjukkan sebagai seorang yang diajak bicara dan pendengar 

yang baik). Dalam buku skill with people karya Less Gibblin 

disebutkan bahwa seseorang lebih merasa dihormati ketika 

ucapannya didengar sepenuhnya oleh seseorang yang ia ajak bicara. 
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f. Berpakaian sopan dan rapi, apalagi seoarng muslim sebisa mungkin 

untuk berpenampilan dan berpakaian yang menutup aurat. Hal ini 

memang harus dilakukan karena demi menjaga etika kesopanan. 

g. Akan lebih baik lagi apabila bertamu membawakan hadiah atau 

semacam oleh-oleh untuk orang yang dikunjungi. Hal seperti ini 

memang selayaknya dibudayakan karena ini merupakan sebagian 

daripada ajaran Rasulullah SAW. Selain untuk mengakrabkan 

saudara yang dikunjungi, hal ini terhitung sebagai nilai ibadah yang 

mulia, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: 

َِ  َةُا ْْ   َََينَدْ ااَ َن ُ اا،ا ِْعَ اِ ْ َ نُحااْاَنَ ِةاا

 

“Saling berbagi hadiahlah di antara kalian maka kalian akan saling 

mencintai.”56
 

 

h. Memperhatikan waktu ketika sedang berkunjung. Hal seperti ini 

memang perlu diperhatikan agar ketika berkunjung tidak terlalu 

memberi beban kepada orang lain. 

i. Akan lebih baik lagi apabila sebelum bertamu kepada orang lain, 

memberi kabar terlebih dahulu, supaya orang tersebut siap menerima 

kunjungan.
57

 

B.  Media Elektronik 

1. Pengertian Media Elektronik 
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Karena berkembangnya ilmu pengetahuan, maka di samping ada 

media cetak, maka ada pula karya jurnalistik elektronik atau penyiaran. 

Media elektronik atau penyiaran adalah semua kegiatan yang 

memungkinkan adanya siaran yang meliputi segala aspek ideal, 

perangkat lunak, dan keras yang menggunakan saran 

pemancar/transmisi baik di darat maupun di antariksa dengan 

mengunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang 

lebih tinggi untuk dipancar luaskan kepada khalayak. Segala peralatan 

yang digunakan untuk memperlancar aktifitas penyiaran disebut sebagai 

media massa periodic elektronic.
58

 

2. Macam-Macam Media Elektronik 

Adapun beberapa contoh jenis media elektronik beserta manfaat 

dan kegunaannya, diantaranya: 

a. Radio 

Radio adalah media yang bersifat auditori (untuk didengar). 

Karena itu, menyampaikan informasi melalui radio relatif lebih 

sulit dibandingkan dengan televisi. Ketika pembaca berita 

menyajikan informasi, ia harus bisa menggambarkan peristiwa 

tersebut secara jelas, sehingga bisa ditangkap oleh imajinasi 

pendengar. Inilah yang membuat radio disebut sebagai theatre of 

mind. 
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Pada awalnya, tumbuh keraguan terhadap media-media 

elektronik yang secara khusus menyajikan produk jurnalistik. 

Karena media elektronik identik dengan hiburan. Kehadiran media 

elektronik yang malulu menyuguhkan berita, hanya akan membuat 

masyarakat jenuh untuk menyaksikan dan mendengarkannya. 

Namun itu semua tidak terbukti, justru kehadiran radio dan televisi 

khusus berita menghilangkan dahaga masyarakat, dan memenuhi 

kebutuhan mereka terhadap informasi. Mengingat kurangnya porsi 

pemberitaan yang ada pada media hiburan. 

Kelebihan dari media ini, bisa cepat langsung di terima di 

publik, pesannya mempunyai kekuatan mempersuasi secara 

emosional, proses produksinya sederhana dan fleksibel, 

khalayaknya khusus, harga pesawatnya terjangkau dan bisa dibawa 

kemana-mana, biaya produksi rendah, bisa menjangkau wilayah 

yang sulit bahkan melalui batas Negara, isi pesan mampu dipahami 

oleh siapa saja termasuk yang tidak bisa membaca. 

Sedangkan kekurangan pesan media ini berlalu begitu cepat 

dan tidak bisa diulang kembali. Bila tidak digarap dengan baik 

maka dengan mudah pendengar bisa langsung memindah 

gelombang radionya, umpan balik membutuhkan waktu sehingga 

sulit untuk melakukan evaluasi.
59

 

b. Televisi 
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Televisi adalah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi 

sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu 

yang monokrom maupun berwarna. Kata televisi berasal dari kata 

tele  dari bahasa yunani yang berarti jauh, dan visio dari bahasa 

latin yang berarti penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan 

sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media 

visual/gambar. 

Pengguna kata televisi sendiri juga dapat merujuk kepada 

“kotak televisi” acara televisi, ataupun transmisi televisi. Penemuan 

televisi disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini 

mampu merubah peradaban dunia. Di Indonesia  “televisi” secara 

tidak formal sering disebut dengan TV ( dibaca: tivi, teve, tipi).
60

 

c. Komputer 

Komputer dalam bahasa inggris disebut to compute yang 

berarti orang yang sedang menghitung, sedangkan dalam bahasa 

latin disebut dengan computare yang berarti menghitung. 

Komputer seperti yang kita ketahui merupakan sebuah alat 

elektronik yang mampu memiliki banyak fungsi dan mampu 

melakukan banyak tugas. Sebelumnya, pada masa  perang dunia 

ke-2 komputer adalah suatu mesin mekanis yang berfungsi untuk 

melakukan perhitungan operasi aritmatika. Selain itu komputer 

dapat didefinisikan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling 
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terkoordinasi satu sama lain sehingga dapat menerima data, 

kemudian mengolah data, dan pada akhirnya akan menghasilkan 

suatu keluaran yang berupa informasi (input>  proses>  output).
61

 

Sistem komputer (computer system) terdiri dari perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Tanpa perangkat 

lunak, perangkat keras hanya berfungsi sebagai benda logam yang 

tidak dapat mengerjakan sesuatu. Tanpa perangkat keras, perangkat 

lunak hanya merupakan kode-kode yang tidak dapat menggerakkan 

perangkat kerasnya. Oleh karena itu perangat keras dan perangkat 

lumak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu 

sistem komputer.
62

 

d. Telegraf 

Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang 

menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima 

pesan dari jarak jauh. Kata telegraf yang sering didengar saat ini, 

secara umum merupakan telegraf elektrik. Telegraf ditemukan oleh 

seorang warga AS bernama Samuel F.B Morse bersama dengan 

asisestannya Alexander Bain. 

Telegraf pertama kali ditemukan oleh Samuel Finley Breese 

Morse, seorang peneliti Amerika pada tahun 1837 dan di Inggris 

pada tahun yang sama oleh seorang fisikawan Sir Charles 

Wheatstone yang bekerja sama dengan seorang insinyur Inggris Sir 
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William F.Cookie. telegraf kemudian menjadi alat komunikasi 

yang penting pada pertengahan tahun 1800 an sampai dengan 

pertengahan tahun 1900 an. Morse menggunakan kode-kode 

sederhana untk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan 

dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal.
63

 

Pada saat melakukan percobaan menggunakan peralatan yang 

dimilikinya, Morse menemukan bahwa sinyal-sinyal hanya dapat 

dikirimkan dengan baik dalam jarak 32 km. Untuk jarak yang lebih 

jauh, sinyal yang diterima menjadi telalu lemah untuk direkam. 

Sistem telegraf kemudian segera digunakan untuk bisnis yang 

membutuhkan pengiriman pesan secara cepat untuk jarak yang 

jauh, seperti surat kabar dan pesan untuk perjalanan kereta api. 

Pesan telegraf dikirimkan oleh operator telegraf (telegrapher) 

menggunakan kode morse yang dikenal dengan nama “telegram” 

atau “kabelgram”, dan sering disingkat dengan pesan kabel atau 

kawat.
64

 

e. Walky Talky 

Walky talky adalah sebuah alat komunikasi genggam yang 

dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan 

menggunakan gelombang radio. Kebanyakan walkie talkie 

digunakan untuk melakukan kedua fungsinya yaitu berbicara atau 
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mendengar. Walkie talkie dikenal dengan sebutan two  way radio 

atau radio dua arah, yang dapat melakukan pembicaraan dua arah, 

berbicara dan mendengar lawan bicara secara bergantian. 

Walky talky dapat digunakan dalam jarak 0,5 km sampai 

dengan 2,5 km tanpa menggunaka biaya pulsa seperti menelpon. 

Walkie talkie merupakan transceiver, yang dikarenakan ia 

memiliki two way radios tersebut, alat ini memiliki radio 

transmitter dan sinyal penerima komunikasi radio. 

Biasanya walky talky digunakan oleh para militer, seperti 

tentara, polisi, dan pemadam kebakaran.
65

 

f. Handy  Talky 

Handy talky adalah alat berkomunikasi dengan menggunakan 

sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk 

menghubungkan handy talky yang lain, handy talky biasanya 

digunakan oleh para militer seperti tentara dan polisi dengan 

menggunakan bahasa isyarat dalam berbicara. Prinsip kerja handy 

talky yaitu dengan menekan tombol PTT (push talk talking) 

kemudian dilanjutkan dengan berbicara, yang dibatasi selebih- 

lebihnya dengan waktu 20 detik dan dengan jarak berbicara kurang 

lebih 30 cm.
66

 

g. Telepon Rumah 
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Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk 

percakapan). Kebanyakan telepon beroprasi dengan menggunakan 

transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga 

memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan 

pengguna lainnya.
67

 

h. Handphone 

Handphone atau biasa disebut telepon genggam atau yang 

sering dikenal dengan nama ponsel merupakan perangkat 

telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar 

yang sama dengan telepon konvesional saluran tetap, namun dapat 

dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan 

jaringan telepon menggunakan kabel. 

Selain itu, pemgertian handphone dapat didefinisikan sebagai 

sebuah alat elektronik yang digunakan untuk telekomunikasi radio 

dua arah melalui jaringan seluler dari BTS,
68

 yang dikenal sebagai 

situs sel. Ponsel berbeda dengan telepon yang menggunakan kabel, 

yang hanya menawarka layanan telepon dalam jangkauan terbatas 
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melalui stasiun pangkalan tunggal menempel pada garis tanah 

tetap, misalnya di dalam rumah atau kantor. 

Sebuah ponsel memungkinkan pengguna untuk membuat dan 

menerima panggilan dari dan ke jaringan telepon publik yang 

meliputi ponsel lain dan telepon vixed-line di seluruh dunia. Hal ini 

dilakukan dengan menghubungkan ke jaringan seluler milik 

operator jaringan mobile. Fitur utama dari jaringan seluler yaitu 

memungkinkan panggilan telepon mulus bahkan ketika pengguna 

sedang bergerak di sekitar wilayah yang luas melalui proses yang 

dikenal sebagai hand off atau hand over.
69

 

3. Manfaat Media Elektronik 

Pemanfaatan  media elektronik di dalam kehidupan masyarakat 

memberikan dampak positif demi kemajuan zaman. 

Adanya perkembangan teknologi modern saat ini menjadi sebuah 

jembatan bagi manusia dalam hal informasi dan komunikasi. Dengan 

canggihnya teknologi, seseorang dapat mengetahui informasi dan 

kabar-kabar terkini, di sisi lain dengan dengan teknologi yang berupa 

media elektonik seseorang dapat berkimunikasi dengan orang lain di 

belahan dunia dengan lebih mudah dan lebih hemat dari segi materi, 

karena tidak perlu datang jauh-jauh untuk langsung bisa berkomunikasi. 

Adapun beberapa manfaat daripada media elektronik antara lain: 

a. Mempermudah komunikasi 
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Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan 

dan gaya hidup manusia pun berubah, tremasuk dalam berinteraksi. 

Media elektronik yang berupa handphone menawarkan fitur-fitur 

dan aplikasinya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam 

komunikasi, yang mana handphone bisa digunakan untuk 

berkomunikasi jarak jauh dengan sistem percakapan maupun lewat 

tulisan atau sms secara langsung.
70

 

b. Menambah pengetahuan 

Dengan menggunakan media elektronik seseorang dapat 

memperoleh banyak ilmu pengetahuan dengan mudah dan cepat, 

seperti melakukan melihat televisi, bermain game dikomputer , dan 

mengetahui berita-berita terkini lewat aplikasi yang ada pada 

handphone.
71

 

c. Memperluas jaringan persahabatan 

Dengan menggunakan handphone seseorang bisa memperoleh 

banyak teman serta dapat dengan mudah melakukan komunikasi 

dengan teman yang berada jauh dari tempat tinggalnya, misalnya 

dengan aplikasi facebook seseorang bisa mencari temannya yang 

mungkin jauh dan lama tidak bertemu, dengan identitas yang ada 

bisa dicari di facebook.
72

 

d. Sarana mempererat hubungan silaturahmi 
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Dengan adanya media elektronik yang modern tentu 

memudahkan seseorang untuk sering berhubungan dengan 

keluarga, sanak saudara, dan kerabat baik lewat telfon maupun 

sms. Dengan demikian berarti media elektronik merupakan sarana 

untuk mempererat silaturahmi. 
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BAB III 

SILATURAHMI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT KIAI 

PESANTREN SALAF 

 

Pondok Pesantren Salaf atau Salafiyah adalah tipe pondok pesantren 

tradisional di Indonesia. Istilah salaf di sini tidak ada hubungannya  dengan 

gerakan pembaruan Islam garis keras Wahabi yang sering disebut dengan gerakan 

Wahabi Salafi. Dalam istilah pesantren di Indonesia, salaf berkonotasi pada 

sebuah pesantren tradisional yang menganut sistem pendidikan kuno, yaitu sistem 

wetonan dan sorogan. 

Pengertian ini kemudian berkembang seiring dengan dinamika dari 

pesantern salaf itu sendiri. Saat ini pesantern salaf bermakana sebuah pesantren 

yang murni mengajarkan ilmu agama baik dengan sistem tradisional maupun 

sistem klasikal (jenjang kelas) yang umumnya disebut dengan Madrasah Diniyah.   

Beberapa ciri khas dari pesantren salaf  di antaranya adanya penekanan pada 

penguasaan kitab klasik atau kitab kuning, masih diperlakukannya sistem 

pengajian sorokan, dan secara umum hubungan emosional kiai-santri di pesantren 

salaf jauh lebih dekat dibanding pesantren modern. 

Jenis Pondok Pesantren Salaf beraneka ragam, di antaranya pesantren yang 

menekankan pada ilmu-ilmu agama dalam literatur kitab kuning termasuk fiqih 

dan ilmu tauhid, pesantren tahfidz al-Qur‟an, yaitu pesantren yang menekankan 

program hafalan al-Qur‟an 30 juz, walaupun juga mengajarkan ilmu-ilmu agama 

sebagaimana layaknya pesantren salaf, pesantren kanuragan, yaitu pesantren yang 
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menekankan pada pendidikan kesaktian dan kanuragan di samping pendidikan 

agama.  

A. Profil Pondok Pesantren At-Taubah dan Nurul Hasan 

1. Profil Pondok Pesantren At-Taubah 

a. Biodata Kiai Sukandar Al- āfiẓ 

Beliau adalah pengasuh pondok pesantren At-Taubah yang 

berada di Ds. Kranggan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo. Beliau lahir 

pada tahun 1962 di Kota Demak. 

Sebelum beliau mendirikan pondok pesantren At-Taubah, 

dulunya beliau pernah belajar di beberapa pondok pesantren. Di 

antaranya yaitu, di Pondok Darul Ihsan Dusun. Dawung Desa. 

Manggis. Kecamatan. Mojosongo Kabupaten. Boyolali, Pondok 

Pesantren Al-Islah Desa. Dolopo Kecamatan. Dolopo Kabupaten. 

Kediri sekitar pada tahun 1985-1988, dan pada tahun 1990-1993 di 

Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. 

b. Sejarah tentang Pondok Pesantren At-Taubah 

Pondok pesantren At-Taubah didirikan oleh KH. Sukandar 

pada tahun 1994, yang pada tahun itu bertepatan dengan tahun 

lahirnya putra beliau yang pertama. 

KH. Sukandar memang sengaja menamai pondoknya dengan 

At-Taubah, karena pada mulanya kebanyakan santri beliau adalah 

anak-anak yang nakal, seperti mantan pecandu narkoba. Oleh karena 

itu Pondok tersebut dinamai At-Taubah dengan harapan mereka-
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mereka santri beliau bisa sembuh dari pengalaman-pengalaman 

negatifnya dan menjadi lebih baik. Oleh karena itu seakan-akan 

pondok tersebut seperti pondok rehabilitas yang untuk para mantan 

pecandu. 

Di sisi lain beliau juga āfiẓ Al-Qur‟an, karenanya sedikit demi 

sedikit banyak anak/santri yang juga ikut pengkajian ta fīẓ Al-

Qur‟an. Dan saat ini santri yang belajar di pondok At-Taubah sekitar 

12 orang yang mukim, dan 67 orang yang pulang pergi dari rumah 

baik yang usianya dewasa maupun anak-anak. 

Kiai Sukandar merintis pondok pesantren tersebut berdasarkan 

landasan agama, yang tidak lain hanyalah untuk syiar agama Allah 

SWT dengan lantaran menyebarkan ilmu-ilmu al-Qur‟an yang telah 

beliau miliki. 

2. Profil Pondok Pesantren Nurul Hasan 

a. Biodata Kiai A. Zaenun Al- āfiẓ 

Beliau merupakan pengasuh serta pendiri Pondok Pesantren 

Nurul Hasan. Beliau lahir pada tanggal 10 juli 1966 di Juranggandul 

Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Ponorogo. 

Sebelum merintis dan mendirikan Pondok beliau pada masa 

mudanya pernah menimba ilmu di beberapa pesantren, di antaranya: 

PPHQ Desa Siman, Ponorogo pada tahun 1984-1988, Pesantren Al-

Hasan Desa Patian Wetan, Ponorogo. 



 

lxii 

 

Saat ini di samping mengurus Pondoknya, beliau juga masih 

aktif sebagai guru pengajar di beberapa Madrasah Tsanawiyah- 

Aliyah salah satunya di Madrasah Tsanawiyah-Aliyah Al-Islam 

Joresan Ponorogo pada tahun 1994 sampai sekarang. 

b. Sejarah Pondok Pesantren Nurul Hasan 

Pondok Pesantren Nurul Hasan di dirikan oleh kiai A. Zaenun 

sekitar pada tahun 2005, Pondok Nurul Hasan memang terhitung 

baru di bandingkan Pondok-pondok lain di Ponorogo karena 

sebelumnya hanya didirikan sebuah madrasah untuk anak- anak dan 

para pemuda di sekitar saja, lambat laun semakin banyak yang 

mendatangi beliau untuk belajar mengkaji. Karena beliau hafizh 

maka beliau berniat untuk mendirikan seuah pondok tersebut atas 

dorongan  masyarakatnya. 

Saat ini pondok pesantren Nurul Hasan terhitung mempunyai 

38 jumlah santri baik yang mukim maupun yang laju (pulang- pergi) 

dari rumah. 

Landasan kiai Zaenun mendirikan pondok tersebut atas dasar 

syiar agama Islam untuk senantiasa menegakkan akidah Islamiyah 

dan membumikan kalimat-kalimat Allah SWTuntuk menjadikan 

hidup lebih bermakna, dan sebagai bekal keselamatan di akhirat 

kelak. 

B. Pandangan Para Kiai Pondok Pesantren Salaf Tentang Silaturahmi 

Melalui Media Elektronik 
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1. Pandangan Para Kiai Tentang Silaturahmi Melalui Media Elektronik. 

Berikut adalah beberapa pandangan dari para kiyai pondok pesantren 

di Ponorogo, mengenai silaturahmi melalui media elektronik: 

a. Makna silaturahmi 

Dalam memahami makna silaturahmi kiai Sukandar 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Silaturahmi adalah suatu ikatan persaudaraan yang membawa 

kepada kebaikan, yaitu berupa kerukunan dan jalinan kasih 

sayang  antar semua umat terutama umat Islam.”73
 

 

Silaturahmi merupakan dasar utama konsep agama Islam dalam 

teori interaksi sosial. Karena hal ini berkaitan dengan status manusia 

sebagai makhluk, yang mana terbagi menjadi tiga bagian. 

1).  Manusia sebagai makhluk individu. 

Manusai sebagai makhluk individu adalah bahwa manusia 

di lahirkan di muka bumi ini masing-masing membawa karakter 

atau ciri khas serta memiliki kepribadian masing-masing. Yang 

mana kepribadian itu tidak akan sama antara orang satu dengan 

orang yang lainnya. Sebagaimana dalam ajaran Islam sudah 

dijelaskan bahwasanya manusia itu diberi oleh Allah SWT suatu 

sistem individual dari sejak dalam kandungan berumur 140 hari. 

termasuk rizqi, kadar umur, daan kematiannya. 

2).   Manusia sebagai makhluk sosial. 
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Manusia hidup di dunia ini mesti membutuhkan peranan 

orang lain, baik itu yang kaya atau yang miskin, yang yang 

lemah atau yang kuat semuanya tidak bisa terlepas dari 

kehidupan sosial. Bahkan status manusia yang kaya raya pun 

masih membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. 

3).  Manusia sebagai abdi atau hamba. 

 Manusia sebagai abdi atau hamba yaitu, bahwa manusia 

adalah makhluk yang berketuhanan. 

Allah SWT menciptakan manusia ini disertai akal unuk 

berfikir, hati untuk merasa, dan fisik untuk meletakkan roh. 

Akal manusia tidak mungkin bisa mencapai kekuasaan Tuhan di 

alam semesta ini. Hati tidak mampu menembus kekuatan 

metafisika Tuhan, dan kekuatan fisik manusia sangat jelas 

keterbatasannya jika tidak dibantu dengan pembantu-pembantu 

lain. Dari sini manusia menyadari bahwa manusia membutuhkan 

kektuatan diluar kendali akal manusia. Yaitu, kekuatan yang 

Maha dahsyat, Dialah Allah SWT. 

Pendapat serupa juga di kemukakan oleh kiai Zaenun 

sebagai berikut: 

“Segala perbuatan yang baik yang bermaslahat bagi orang 
lain adalah silaturahmi.”74

 

 

 

b. Bentuk-bentuk silaturahmi 
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Mengenai bentuk-bentuk daripada silaturahmi kiai Sukandar 

berpendapat: 

“Silaturahmi yang di kehendaki agama itu silaturahmi yang 

memberi imbal balik yang baik antara kedua pihak, ada banyak 

sekali model-model silaturahmi tetapi secara umum terbagi 

menjadi dua, yaitu silaturahmi secara umum yang mana 

silaturahmi itu pada lingkup keluarga, dan silaturahmi secara 

khusus yaitu silaturahmi yang mencangkup kepada semua umat 

manusia.”75
 

 

1).  Silaturahmi secara umum itu kepada semua orang yang seagama 

dari suku mana saja adalah wajib dihubungi oleh kita selagi ada 

jalan, harus kita kasihi, kita bantu, dan hendaknya berbuat adil 

kepadanya. 

2).  Sedangkan silaturahmi secara khusus yaitu, menjalin hubungan 

kasih sayang kepada semua orang yang mempunyai ikatan  keluarga. 

Dengan jalan meminta maaf apabila kita mempunyai kesalahan, dan 

sebaliknya memaafkan apabila apabila mereka mempunyai keslahan 

kepada kita. Sesungguhnya memberi bantuan berupa uang, makanan, 

dan tenaga berupa fikiran guna untuk membantu mengatasi masalah 

itu juga merupakan silaturahmi. Akan tetapi ada yang perlu kita 

perhatikan bahwasanya semua itu hendaknya kita landasi dengan 

keikhlasan. Silaturahmi yang seperti inilah yang di kehendaki oleh 

agama. 

Sementara kiai Zaenun juga berpendapat: 
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“Menurut saya persoalan silaturahmi sesungguhnya sama 

dengan persoalan-persoalan mendasar lain dari agama-agama, 

seperti persoalan tolong menolong.”76
 

 

Dari pendapat kiai Zaenun dapat diperjelas dengan lebih luas 

lagi, bahwasanya amaliyah tolong menolong secara terang-terangan 

maupun sembunyi-sembunyi kepada orang lain yang se-agama atau 

tidak adalah sama saja. Dinyatakan di dalam ajaran Islam bahwa 

tolong-menolong itu merupakan perintah Allah SWT. Sebagai umat 

Islam menolong orang lain yang beda agama tetap saja adalah 

menolong tanpa memandang agama apapun, dan kebaikannya tetap 

tercatat sebagai amal ibadah. Akan tetapi memang nilainya berbeda, 

sebagai orang Islam tentunya menolong orang lain yang se-agama 

akan lebih mulia. 

Di dalam al-Qur‟an di jelaskan “tolong menolonglah dalam hal 

kebaikan dan ketakwaan”, begitu juga dengan silaturahmi, menjalin 

hubungan baik dengan siapapun telah dianjurkan oleh agama Islam. 

Akan tetapi jangan sampai dengan menjalin hubungan baik dengan 

orang yang tidak se-agama tetapi justru memiliki hubungan yang 

tidak baik dengan orang yang se-agama. Secara umum silaturahmi 

itu semua sama, karena sama-sama menjalin hubungan baik yang 

bermaslahat untuk semua makluk di bumi ini.
77
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c. Pengaruh media elektronik di kalangan masyarakat. 

Berkenaan dengan media elektronik yang semakin memasar di 

masyarakat kiai Sukandar memberi komentar: 

“Di era masyarakat modern seperti ini memang manusia ataupun 

masyarakat tidak dapat lepas dari yang namanya teknologi, 

pertimbangan ekonomi, sosiologi, dan teknologi senantiasa 

mendominasi berbagai aspek berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia, jadi menurut 

saya peranan media elektronik di kalangan masyarakat kita ini 

mempunyaai banyak manfaat dan nilai positif.”78
 

 

Dari pendapat kiai Sukandar di atas memang sejalan dengan 

realita kehidupan saat ini, di antara peran yang nyata dari 

pemanfaatan teknologi di kalangan masyarakat adalah sebagai 

pemecahan masalah, misalnya kemacetan lalulintas yang sering 

terjadi di kota-kota besar di Indonesia yang menghambat pekerjaan 

manusia, dan salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan 

jaringan telekomunikasi yang ada, seperti handphone itu sendiri. 

Dengan menggunakan teknologi handphone manusia bisa sedikit 

terbantu karena bisa langsung melakukan komunikasi dengan orang 

lain yang jauh di sana, guna untuk menyampaikan tujuannya tanpa 

harus pergi jauh-jauh dan mengalami kemacetan lalulintas. 

Kiai Zaenun berkomentar mengenai hal tersebut. 

Perkembangan teknologi memang seperti yang diketahui, lahir 

dengan berbagai macam, dan bentuk Seperti handphone dibuat 

dengan berbagai macam bentuk dan tipe. 
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Sedangkan bagaimana pendapat  tentang reaksi handphone di 

kalangan pelajar, kalau kiai Zaenun berpendapat semua itu 

tergantung si pengguna. 

“Meskipun itu pelajar atau pun itu anak-anak, kalau pemakaian 

handphone itu sebagaimana mestinya, menurut fungsi dan 

kegunaanna saya kira itu tidak menjadi problem. Hanya saja harus 

diketahui bahwa setiap sesuatu itu mesti ada fungsi dan ada waktu 

serta tempatnya ketika harus menggunakannya. Jangan sampai 

seseorang memakai handphone hanya untuk iseng-iseng, tanpa ada 

keperluan yang penting, jangan sampai pelajar atau maha siswa 

bermain game disaat jam-jam pelajaran, dan jangan sampai juga 

seseorang menanggapi sms ketika berada di dalam masjid. Saya kira 

ini cukup menjelaskan seberapa handphone itu harus di fungsikan 

sebagaimana perlunya.”79
 

 

Awal mula tercipatnya media elektronik berupa handphone itu 

sebenarnya adalah, sebagai alat bantu manusia, media untuk 

membantu kebutuhan manusia, di sisi lain, untuk memperingan 

pekerjaan manusia, kalau untuk berhubungan atau bisnis, jelas 

handphone sangat membantu, karena lebih efisien, dan menghemat 

waktu maupun tenaga, untuk berkomunikasi seseorang tidak perlu ke 

sana ke mari hanya untuk berbicara menyampaikan sesuatu, cukup 

melalui handphone itu lah sudah dapat mambantu pekerjaan 

manusia, karena hakekatnya sama, bertatap suara lewat telfon juga 

dapat diterima sangat jelas suaranya, tergantung sinyal dari jaringan 

kartunya, hanya saja seseorang ketika berbicara tidak bisa langsung 

betatap muka. 
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d. Silaturahmi melalui media elektronik 

Kiai Sukandar berpendapat: 

“Manusia memandang segala sesuatu sangat tergantung dengan 

pemahaman dia terhadap sesuatu. Bahwasanya silaturahmi itu 

menyambung tali persaudaraan, baik itu dengan keluarga, 

dengan kerabat dekat, maupun yang jauh, bahkan dengan orang 

lain pun  dianjurkan untuk menjaalin silaturahmi.”80
 

 

Sebagaimana Allah SWT berfirman, yang artinya, dan 

berpeganglah kalian semua dengan tali Allah SWT, dan janganlah 

kalian bercerai berai. Ayat ini memerintahkan kita (orang Islam) 

khusunya, agar bisa bersatu menjalin hubungan dengan baik, yang 

nantinya akan menjadikan kita semua bersaudara, saling 

menyayangi, saling mengasihi, dan akhirnya membawa kita kepada 

kedamaian, sehingga menjadikan hidup kita bisa lebih tenang dan 

tentram. 

“Kalau menyambung silaturahmi melalui media elektronik, menurut 

saya juga baik saja, selama penggunaan media itu untuk hal positif, 

seperti silaturahmi itu sendiri. Ya, mungkin kalau yang dimaksud 

dengan memakai media itu afdhal atu kurang afdhal, tentunya kita 

melihat situasi dan kondisi. Misalnya, ketika lebaran kita dianjurkan 

untuk menjalin hubungan kekeluargaan, serta bermaaf-maafan, 

sementara kita berada di tempat yang sangat jauh dari keluarga kita, 

ya ada baiknya kita menggunakan media itu, seperti lewat telfon, 

sms, atau lewat facebook, whatsapp, dll, daripada kita tidak sama 

sekali sekedar untuk mengucapkan selamat lebaran, dan meminta 

maaf. Akan tetapi, meski bagaimanapun juga silaturahmi melalui 

media elektronik tetap mempunyai kekurangan, karena kita tidak 

bisa secara langsung untuk berjabat tangan, tidak bisa bertatap muka 

secara langsung, dan ketika proses menjalin hubungan tidak bisa 

secara langsung bertatap suara, meskipun sama-sama bersuara 

seperti ketika lewat telfon, kalau saya mengatakan kurang puas lah, 

sehingga menurut saya meskipun silaturahmi itu dijalin melalui 

media elektronik itu cukup efisien, dan benar-benar memberikan 
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manfaat tetapi sebaik-baik hubungan melalui media elektronik tidak 

lebih baik dari menjalin hubungan secara langsung bertatap muka 

(face to face).”  
Salah satu kehebatan silaturahmi langsung bertatap muka ialah, 

ketika kita bertemu, bersalaman, dan berhadapan saling menyapa 

dsb, kita benar-benar merasakan karomahnya silaturahmi, kita 

merasakan kenyamanan ketika bersama keluarga, dan kita 

menyaksikan wajah-wajah saudara kita berseri-seri, penuh dengan 

kebahagiaan kasih sayang. Itulah yang saya rasakan saat ini. 

Inti dari pendapat kiyai Sukandar ialah baik saja silaturahmi 

dengan media elektronik, meskipun nilai silaturahmi itu tidak 

sebagaimana ketika bertemu dan bertatap muka secara langsung, 

akan tetapi untuk zaman sekarang ini memang silaturahmi 

menggunakan media elektronik sangat dianjurkan kepada 

masyarakat. dengan alasan, bahwasanya zaman akhir seperti 

sekarang ini jarang manusia yang benar-benar merespon makna 

silaturahmi yang sebenarnya, untuk itu memang layak disyukuri 

kehadiran media elektronik karena mampu menstabilkan budaya 

silaturahmi. 

Sedangkan kiai Zaenun berpendapat: 

“Silaturahmi itu umum, kapanpun dan di mana pun kita bisa 
melakukannya, dengan media apapun kita bisa melakukannya. 

Dari itu hendaknya kita mensyukuri nikmat Tuhan yang berupa 

teknologi modern, teknologi yang serba canggih ini untuk 

sesuatu yang bermanfaat termasuk silaturahmi.”81
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Di era teknologi ini, memang manusi di paksa untuk mengikuti 

kemajuan zaman. Silaturahmi melalui media elektronik itu memang 

harus di kembangkan, jangan beranggapan kalau media elektronik 

itu hasil pemikiran dan budaya orang barat, teknologi sudah ada 

sajak dahulu jauh-jauh dari dari zaman sekarang ini. Saat ini zaman 

sudah modern hasil pemikiran dunia lebih canggih daripada zaman 

dahulu, sebaik mungkin manusia memanfaatkan hasil teknologi 

dengan hal-hal yang positif dan tidak merugikan tentunya. Jangan 

sekedar silaturahmi melalui media elektronik, tapi jadikan media 

elektronik itu untuk media silaturahmi, media dakwah, syiar agama 

dan sebagainya. Silaturahmi melalui media elektronik mungkin itu 

hanya sesat saja atau di waktu-waktu tertentu, akan tetapi apabila 

seseorang mempunyai prinsip bahwa media elektronik untuk 

bersilaturahmi tentu hal ini sangat memberikan manfaat bagi seluruh 

umat di muka bumi ini, karena dari awal menggunakan media 

tersebut berangkat dari kemaslahatan. Apapun yang dibicarakan dan 

apapun yang dilakukan manusia itu apabila dilandasi dengan prinsip 

silaturahmi pasti akan membuahkan hasil yang maslahat, yang 

kenyamanannya dapat dirasakan oleh semua orang. Dan jangan 

berfikir kalau silaturahmi itu hanya ketika kita bertemu, berjabat 

tangan, ataupun pada hari idul fitri saja. 

Silaturahmi bisa dilakukan walaupun hanya sekedar salam, 

sedekah, berbuat baik kepada orang lain, bahkan senyum ramah pun 



 

lxxii 

 

itu juga termasuk silaturahmi, karena senyum ramah mengandung 

nilai sedekah, dari sedekah menjadikan orang lain senang kepada 

kita dan akhirnya di antara mereka dengan kita tumbuh rasa kasih 

sayang yang luar biasa, dari itulah terciptanya hubungan silaturahmi. 

Silaturahmi itu umum, kapanpun dan di mana pun kita bisa 

melakukannya, dengan media apapun kita bisa melakukannya. Dari 

itu hendaknya kita mensyukuri nikmat Tuhan yang berupa teknologi 

modern, teknologi yang serba canggih ini untuk sesuatu yang 

bermanfaat termasuk silaturahmi. 

e. Motivasi untuk senantiasa menyambung silaturahmi 

Kiai Sukandar menjelaskan: 

“Silaturahmi bukanlah murni adat istiadat, namun ia merupakan 

bagian dari syariat. Sangat banyak cara agama kita dalam 

memotivasi umatnya untuk memperhatikan silaturahmi. 

Terkadang dengan bentuk perintah secara gamblang, janji 

ganjaran menarik, atau juga dengan cara ancaman bagi mereka 

yang tidak menjalankannya.”82
 

 

Allah SWT memerintahkan berbuat baik pada kaum kerabat, 

sebagaimana dalam al-Qur‟an disebutkan: 

اُ شرُْكْ ا ََاَ اْاَي نََ  ا َ اْعُبُ  ااهاَ ًَ ِ ِهاَ ْيئاناَ  ِناْاَ اِاَ ْ ِ اِإْاَسن اناَ ِ ِلْ ااْاُ ْر
َْ ِباَ اْ ِ اااَسِبيِلا ْْ ُُ ِباَ ااَ نِاِبا ِن ْْ َن ِا ْْ اَ ا َن ِِ  ااْا ُرََ ْْ َ اْاَمسنَِكْناَ ا

َنُ ُ ْ اِإَنااَهاًَ ُُِباَ ْ اَكنَناُ َْ نًاا ا83َ ُخْ  اا َ َ ناَ َ َ ْتاأََْ
“sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatu apa pun. Serta berbuat baiklah pada kedua orang 

tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 

dekat, tetangga jauh, teman musafir, dan hamba sahaya yang 
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kalian miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong 

dan membanggakan diri”.
84

 

Dari ayat di atas, sudah jelas perintah agama untuk para 

umatnya, agar senantiasa berbuat baik kepada orang lain, itu 

maksudnya juga menjalin silaturahmi, yakni menjalin kasih sayang 

kepada orang lain. 

Kiai Zaenun juga menjelaskan: 

“Ada banyak sekali cara kita untuk menjalin kebersamaan 
dalam rangka mejalin hubungan silaturahmi, bisa melalui acara 

harian, seperti bertamu kepada tetangga, bisa acara mingguan, 

yang mana acara tersebut dilaksnakan setiap seminggu sekali, 

seperti arisan ataupun acara istigotsah rutinan, yang mana setiap 

kita mengadakan pertemuan dengan orang lain kita bisa 

melakukan amaliyah silatrahmi.”85
 

 

Bukan hanya ketika bertamu atau menghadiri acara arisan saja, 

silaturahmi itu wajib ditanamkan pada diri kita, dan bisa di bina 

melalui akhlak kita. 

Di setiap perkataan dan perbuatan terhadap orang lain 

hendaknya kita membiasakan ramah tamah, santun, dan lemah 

lembut. Ini adalah budaya yang sebenarnya untuk menjalin kasih 

sayang kepada sesama. Karena di setiap kita melakukan perbuatan 

yang di dasari dengan kesopanan tentunya kita juga mendapatkan 

timbal balik dari apa yang telah kita perbuat. 

 

f. Media elektronik sebagai sarana silaturahmi 
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Kiai Sukandar mengemukakan: 

“Tentunya saya pun juga menggunakan media elektronik untuk 

menjalin hubungan jarak jauh, demi kebaikan dalam menjaga 

persaudaraan, saya pun sering telfon dan sms kepada keluarga 

dan teman-teman yang jauh tempat tinggalnya.”86
 

 

Kiai Zaenun mengemukakan: 

“Ada beberapa media yang pernah saya pakai untuk 

silaturahmi.” Diantaranya Microfone, Telephone, 

Handphone.”87
 

 

a). Microfone, ini saya sering gunakan ketika saya ada acara 

walimahan, yah secara tidak langsung suara saya bisa 

didengarkan orang lain selain para hadirin yang ada di depan 

saya. Suatu contoh, ucapan salam saya “assalamualaikum”, 

meskipun orang lain yang jauh dari saya itu tidak mengenali 

saya, akan tetapi mendengarkan salam saya, saya yakin mereka 

juga menjawab “waalaikumsalam”, karena mereka tau, salam 

adalah salah satu amal yang bersifat muamalah.
88

 Dan sumber 

dari ucapan salam adalah keimanan kepada Allah SWT. Dengan 

kata lain menebarkan salam dan menjawabnya adalah salah satu 

tanda keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. 

b). Telephone rumah, telephone rumah ini dulu sering saya pakai 

ketika harga pulsa masih sangat mahal. 

c). Handphone, kalau untuk sehari-hari saya sering gunakan 

handphone, bisa dengan telfon atau sms. Bahkan lebih dari itu 
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saya pun juga sering memakai aplikasi whatsapp untuk ajang 

silaturahmi. Saya memilih whatsapp karena memang ada 

beberapa keunggulan dibandingkan dengan sms biasa asalkan 

antara saya dan yang saya tuju sama-sama menggunakan 

whatsapp. Salah satu kelebihannya adalah lebih irit pulsa, 

karena whatsapp berfungsi menggunakan kuota yang sudah 

didaftarkan. 

Dari beberapa pernyataan dari para kiai di atas, 

membuktikan bahwa para kiai juga meggunakan media 

elektronik sebagai sarana silaturahmi. 
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BAB IV 

ANALISA 

 

A.  Analisis Terhadap Silaturahmi 

Silaturahmi dikenal di semua agama, namun kemungkinan pada tiap-tiap 

agama makna dan filosofinya berbeda. Sebagaimana yang telah diungkapkan 

oleh H. Zulkarnain Nasutuion, Lc., ketua pimpinan pusat pemuda 

Muhammadiyah “Islam sangat menganjurkan silaturahmi”.89
 

Hal ini mengacu pada surat al-Nisā‟ ayat: 1 yang berbunyi: 

 ِ  ُيَمن  َنَاّ َينااَ نُاااّ ََُ  ااَ َ ُ ُ ااَاِل اَ َ َ ُ ْ اِ ْ ا ََْ ٍ اَ اِاَ ٍةاَ َ َ َ اِ  َيناَ ْ َ َينَ َ  َا

َْ َانماِاَنااَهاَكنَناَعَ ْيُ ْ اَ ِقْيبان اااَ ِ َسنَءاَ ا ََُ  ااَهااَاِلْ اَ َسناُا َناِ ِهاَ اْْ َكثِِ  90 َِ نًا

“Hai sekalian Manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT 

menciptakan istrinya, dan mengembangbiakkan  laki-laki dan perempuan 

yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan 

mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan 

pelihara satu sama silaturahmi, sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga 

dan mengawasi kamu.”91
 

 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia ditakdirkan untuk hidup bersosial, 

yaitu selalu hidup dalam keadaan saling membutuhkan. Islam sangat 

memperhatikan hal ini, dalam banyak pembahasan fikih tentang tata cara 

bermuamalah salah satunya adalah pembahasan tentang akhlak manusia 

dengan sesamanya. 
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Silaturahmi merupakan satu kebutuhan yang dituntut sebagai fitrah 

manusia, karena dengan silaturahmi umat manusia dapat menyempurnakan 

rasa cinta dan melakukan interaksi sosial yang baik. Silaturahmi juga 

merupakan bukti dan tanda kedermawanan serta ukuran derajat martabat 

manusia. hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai dalil-dalil naqli maupun 

aqli tentang dahsyatnya energi silaturahmi. 

1. Telaah Arti (Makna Silaturahmi) 

Kalimat silaturahmi berasal dari bahasa arab tersusun dari dua kata 

yaitu ilat yang artinya „alaqah (hubungan) dan kata al-ra m yang 

artinya al-qarabah (kerabat) atau mastawda‟ al-janin yang artinya “rahim 

atau peranakan”. Di dalam kamus al-Munawir kata al-ra m seakar 

dengan kata al-ra mah dari kata ra ima yang artinya menyayangi, 

mengasihi. jadi secara harfiyah silaturahmi artinya menghubungkan tali 

kekerabatan, menghubungkan kasih sayang.
92

 

Sedangkan silaturahmi secara istilah kiai Sukandar berpendapat 

bahwa: 

“Silaturahmi merupakan suatu ikatan persaudaraan yang membawa 
kepada kebaikan, yaitu berupa kerukunan hidup dan jalinan kasih 

sayang antar semua umat manusia terutama umat Islam.”93
 

 

Berdasarkan pendapat kiai Sukandar tersebut penulis mengambil 

kesimpulan bahwasanya ikatan antara manusia satu dengan yang lainnya 

yang berlandaskan kebaikan dan menolak segala macam bentuk 
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keburukan merupakan sebagian dari makna silaturahmi. Pernyataan kiai 

Sukandar tersebut dapat di sesuaikan dengan sabda Nabi SAW: 

“Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka 
hendkalah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman 

kepada Allah SWT dan hari akhir maka hendaklah ia menyambung 

silaturahim.”94
 

 

Hadith tersebut dengan jelas mengkaitkan iman dengan memuliakan 

terhadap tamu, dan iman dengan menyambung silaturahmi. Memuliakan 

tamu dan menyambung silaturahmi merupakan amal yang setema yakni 

sama-sama merupakan perbuatan baik terhadap orang lain, dengan 

demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya perbuatan 

baik termasuk memuliakan tamu dan menyambung silaturahim 

merupakan konsekuensi dari keimanan. 

Pendapat lain yang di kemukakan oleh kiai Zaenun adalah: 

“Segala perbuatan yang baik yang bermaslahat bagi orang lain adalah 

silaturahmi.”95
 

 

Pendapat kiai Zaenun ini menurut penulis sejajar dengan apa yang 

telah dikemukakan oleh Al-Maraghi yang menyebutkan: “yaitu 

menyambungkan kebaikan dan menolak sesuatu yang merugikan dengan 

sekemampuan”.96
 

Segala hal amaliyah perbuatan maupun ucapan manusia yang 

membuahkan kebaikan bagi orang lain dan tidak merugikan adalah 

silaturahmi. Kedua pendapat di atas didukung oleh Hadits Nabi SAW: 
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“Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain dan 

yang mempunyai akhlak terpuji.”97
 

 

Kata silaturahmi merupakan uslub Qur‟ani, bahasa al-Qur‟an, bahasa 

yang digunakan oleh Rasulullah SAW, tentunya tidak ada bahasa arab 

yang lebih baik kecuali bahanya al-Qur‟an. Menurut penulis bahasa yang 

digunakan Rasulullah SAW bukan bahasa arab „ashriyah (modern), 

bukan pula bahasa arab „amiyah (pasaran), karena al-Qur‟an telah 

mengisyaratkan tentang hal itu sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat al-Ra‟du ayat: 21 yang artinya: 

“walladzina yashiluna ma amarallahu bihi an yushala wa 
yakhsyawna rabbahum wa yakhafuna sual hisab”.98

 

 

Terhadap lafadz ya iluna para mufasir seperti Al-Maraghi dan 

Jalaludin Al-Syuyuti tidak berbeda pendapat, bahwa yang dimaksud 

adalah ya iluna al-ra m menyambungkan kekerabatan, kasih sayang 

merupakan hak semua hamba.
99

 

 

 

2. Sejarah Silaturahmi 

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, kata al-ra m erat 

kaitannya dengan wanita yaitu rahimnya seorang ibu, tempat janin dalam 

perut seorang wanita. Wanita pada zaman jahiliyah dipandang rendah 
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tidak bernilai, karena itu bayi wanita yang baru lahir dari perut seorang 

ibu mereka bunuh, dan seorang ibu yang ditinggal mati oleh suaminya 

dipandang harta pusaka yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya. 

Silaturahmi yang di perintahkan oleh Allah SWT tidak dapat 

dilepaskan dari tugas Rasulullah SAW untuk melakukan tazkiyah 

(pembersihan), yaitu dalam hal ini tazkiyah akhlak (pembersihan 

perilaku) yang kotor yang dilakukan arab jahiliyah, yang memandang 

wanita tidak bernilai. Maka untuk itu Allah SWT dan Rasulullah SAW 

melarang membunuh anak wanita maupun laki-laki. Dalam al-Qur‟an 

surat al-An‟am  ayat: 151 telah dijelaskan: 

“Katakanlah (Muhammad),  marilah aku bacakan apa yang 
diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan 

apapun, berbuat baik pada ibu bapak, janganlah membunuh anak-

anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan 

kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik 

yang terliahat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh 

orang yang diharamkan Allah SWTkecuali dengan alasan yang benar, 

demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.
100

 

 

Menghubungkan silaturahmi, agama Islam memperhatikan terlebih 

dahulu kepada wanita, dengan kata lain silaturahim mengandung makna 

“mengangkat derajat wanita” yang dahulu telah direndahkan oleh arab 

jahiliyah. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya silaturahmi merupakan 

mengangkat derajat wanita juga dapat di buktikan dengan hadits Nabi 

SAW yang artinya: Khalid bin Ma‟dan berkata: “Saya mendengar 
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Rasulullah SAW bersabda: Sesunggahnya Allah SWT mewasiatkanmu 

berbuat baik kepada ibumu (3x), kemudian beliau bersabda: 

Sesungguhnya mewasiatlkanmu berbuat baik kepada bapakmu (2x), 

kemudian bersabda: Dia mewasiatkan kepadamu berbuat baik kepada 

yang lebih dekat lalu kepada yang lebih dekat”.101
 

3. Pembagian Silaturahmi 

As-Shon‟ani mengutip pendapat Imam Al-Qurthubi yang 

menjelaskan bahwasanya silaturahmi yang mesti disambungkan itu 

terbagi menjadi dua bagian, yaitu silaturahmi umum dan silaturahmi 

khusus. silaturahmi umum yaitu rahim dalam agama, wajib 

disambungkan dengan cara saling menasehati, berlaku adil, menunaikan 

hak-hak yang wajib dan yang sunah. Sedangkan silaturahmi khusus yaitu 

dengan cara memberi nafkah kepada saudara dan kerabat.
102

 

Dengan demikian secara garis besar silaturahmi mempunyai dua 

pembagian yakni silaturahmi secara umum dan silaturahmi secara khusus. 

4. Klasifikasi Silaturahmi 

Silaturahmi merupakan satu kebutuhan yang dituntut sebagai fitrah 

manusia, karena dengan silaturahmi dapat menyempurnakan rasa cinta 

dan melakukan interaksi sosial antar umat manusia, silaturahmi juga 

merupakan bukti dan tanda kedermawanan serta ukuran derajat martabat 

manusia. 
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Pada bab sebelumnya telah penulis kemukakan tentang bentuk-

bentuk bentuk silaturahmi di antaranya: mendakwahi kerabat, bantu-

membantu, saling memaafkan kesalahan, ramah dalam senyum dan 

santun dalam bersosial, dan juga menjenguk orang sakit, namun masih 

banyak lagi bentuk-bentuk daripada silaturahmi. Sebagaimana yang di 

telah kemukakan oleh para kiai mengenai bentuk-bentuk silaturahmi, di 

antaranya sebagai berikut: 

Kiai Sukandar mengemukakan: 

a. Amar Ma‟rūf Nahī Munkar 

Dalam ajaran Islam kerabat mendapatkan prioritas utama untuk 

didakwahi. Allah SWT memerintahakan kepada Nabi-Nya 

“Silaturahmi berupa kerukunan dan kasih sayang antar sesama umat 

dengan ketakwaan (amar ma‟rūf nahī munkar), aklāk al-karīmah, dan 

menghindari perbuatan yang membuahkan akhlāk madhmūmah.” 

di awal masa dakwah beliau, dalam surat al-Syu‟arā’: 

َقََْرِ ْنَا ََِ َكااْْ ا103َ أَْ ِلْ اَعِش
“Dan berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu.”104

 

 Berlanjut mengenai mendakwahi kerabat lebih ditegaskan lagi di 

dalam al-Qur‟an, surat al-Zukhrūf : 

ُءاَ  َ ْىٍلا ََْعُضُيْ اأ ََ ااا َُّ ْ نَالِ ْب ٍ َِْ  ا105اَعُ ٌ اإًَ
“Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, 

kecuali mereka yang bertakwa.”106
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Di terangkan juga di dalam al-Qur‟an surat al-Nisā’ ayat: 2  yang 

mengandung arti: 

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah SWT 

menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah SWT 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertaqwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturahmi. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga da mengawasi 

kamu.”107
 

Dari logika ayat di atas silaturahim dikaitkan dengan dengan 

takwa dan penciptaan. Yang diseru oleh ayat tersebut adalah seluruh 

manusia, bukan orang-orang atau golongan tertentu dalam agama 

tertentu seperti umat Islam. “Hai sekalian manusia” adalah sapaan 

yang jelas bagi seluruh makhluk yang disebut manusia, tidak peduli 

terhadap apa agamanya, tempat tinggalnya, suku, dan bangsanya dsb. 

Allah SWT menciptakan pasangan hidup manusia, kemudian dari 

keduanya dilahirkan keturunan, dari keturunan tersebut saling meminta 

dan memberi antar satu sama lain, untuk itu umat manusia perlu 

manjaga dan menjalin silaturahim karena dengan silaturahim 

memungkinkan manusia satu dengan yang lainnya untuk saling 

mendakwahi sehingga antara mereka bisa menuju kepada hal 

keimanan dan ketakwaan. 

Pendapat kiai Sukandar dalam kontek ini juga serupa dengan 

Hadith Nabi SAW dalam hal ukhuwah, yang artinya sebagai berikut: 
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“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan, kasih 

sayang, dan kerukunan mereka adalah bagaikan satu tubuh, yakni bila 

salah satu organnya sakit maka sakitlah seluruh tubuhnya, sehingga 

membuatnya demam dan tidak nyenyak tidur.”108
 

 

Pada penjelasan hadith ini Nabi SAW seakan-akan dengan tegas 

menggambarkan betapa pentingnya memelihara silaturahmi untuk 

kalangan orang-orang yang beriman. Di sisi lain penjelasan hal 

silaturahim yang dikemukakan oleh kiai Sukandar mengandung dua 

poin penting yakni amar ma‟rūf dan nahī munkar. Ahmad Al-Maraghi 

berpendapat dalam tafsirnya “Tafsir Al-Marāghi” mengenai hal 

silaturahim pada surat āli- Imrān ayat 104: 

“Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari 
yang mungkar.”109

 

 

Bahwasanya Al-Maraghi berpendapat jika antara satu golongan 

yang melaksanakan amar ma‟rūf nahī munkar, berpegang teguh pada 

tali Allah SWT dan mengarah kepada suatu tujuan maka pasti mereka 

tidak akan berpecah dan berselisih. 

Dengan demikian silaturahmi dalam kontek meningkatkan 

ketakwaan yang dikemukakan oleh kiai Sukandar adalah jelas 

keabsahannya karena melibatkan nilai ketakwaan (amar ma‟rūf nahī 

munkar) dan di dukung dengan dalil dali naqli dan pendapat dari 

mufasir. 

b. Akhlāk al-Karīmah 
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Akhlāk al-karīmah atau biasa disebut akhlak mulia, merupakan 

sarana untuk mencapai kesempurnaan dalam menjalin hubungan 

kemanusiaan. Pada dasarnya akhlak manusia merupakan penentu 

dalam penetapan nilai tingkah laku atau tindakan seseorang, 

sebagaiman yang penjelasan di dalam al-Qur‟an yang artinya: 

“Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah SWT), 

maka sesungguhnya dia itu untuk keselamatan dirinya sendiri; dan 

barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya 

sendiri, dan orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, 

dan kami tidak mengadzab sebelum kami memerintah seorang 

rasul.”110
 

 

Pokok masalah yang dibahas ayat di atas pada intinya adalah 

perbuatan manusia, perbuatan tersebut selanjutnya ditentukan kriteria 

apakah baik atau buruk. Dengan demikian, menurut penulis pendapat 

kiai Sukandar di atas sangatlah memicu pada nilai atau norma suatu 

perbuatan manusia apabila seseorang ingin menyambung silaturahim 

hendaknya mendasarkan dirinya pada akhlak yang mulia, yakni 

dengan akhlak yang baik manusia bisa menyelamatkan dirinya. 

c. Menghindari hal-hal yang mengakibatkan perbuatan tercela 

Pendapat kiai Sukandar yang ketiga mengenai klasifikasi 

silaturahim ini dapat diperkuat dengan pendapat Imam Nawawi dalam 

tafsir Al-Munīr surat al-Hujurāt ayat: 12, yang artinya: 

“(Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari 

prasangka) maka harus (wajib) berhati-hati dan berfikir dalam setiap 
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prasangka (praduga) hingga mengetahui prasangka yang bagaimana, 

maka dari beberapa praduga ada yang memandang harus diikuti, eperti 

prasangka yang memang tidak ada dalam realitasnya, berprasangka 

baik pada Allah SWT. (Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu 

adalah dosa) yang pantas dilimpahkan hukuman. (Dan jangan 

mencari-cari kesalahan orang lain) jangan mencari-cari kesalahan, aib 

sesama muslim. Maksud ayat di atas adalah jangan selalu mempunayi 

prasangka dan praduga serta jangan berusaha mencari aib-aib dari 

cacat orang dalam mendapatkan kebenaran.
111

 

Dari penafsiran di atas dapat penulis simpulkan bahwa: 

1).  Allah SWT melarang manusia untuk berprasangka buruk terhadap 

orang lain tanpa ada fakta atau realitanya. 

2).  Allah SWT melarang manusia untuk mencari-cari kesalahan atau 

aib sesama muslim. Maka seseorang hendaklah menghindari dari 

akhlak tercela (suudzan) dan dianjurkan mempunyai akhlak terpuji 

(husnudzan). 

Kiai Zaenun menjelaskan: 

“Menurut saya kalau silaturahmi secara umum itu segala 

perihal yang baik yang berhubungan dengan kemanusiaan, 

Maksudnya segala bentuk ikatan kekeluargaan maupun 

kekerabatan yang dilandasi kasih sayang dan saling 

memaafkan.” 
 

Pendapat kiai Zaenun dapat diperkuat dengan pendapat Al-

Mawardi berkaitan dengan ukhuwah: “Di antara hak ukhuwah 
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adalah memaafkan kesalahan sahabat dan menutup kesalahan yang 

dilakukan olehnya.”112
 

Maksud dari pendapat Al-Mawardi adalah apabila kebaikan 

seseorang itu lebih banyak dari keburukannya maka keburukannya 

tersebut impas karena kelebihan kebaikan yang dimilikinya. Jadi 

solidaritas seseorang untuk saling memaklumi kekurangan 

(keburukan) orang lain itu bisa di tutupi berdasarkan kelebihannya 

(amal-amal baiknya). 

Kaidah dari kedua pendapat di atas diperkuat oleh sebuah 

hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah 

r.a. Rasulullah SAW bersabda: 

“Seorang muslim tidak akan memarahi istrinya yang mu‟minah 
apabila ia tidak suka terhadap sebagian perangai istrinya, maka ia 

akan menyukai perangainya yang lain.”113
 

 

Sekalipun hadith tersebut berbicara tentang hubungan suami 

istri akan tetapi substansi pesannya dapat diterapkan dalam semua 

bentuk hubungan. Maksud dari pesan tersebut bahwasanya 

manusia tidak boleh terfokus pada sisi negatif dan melupakan sisi 

positif seseorang. 

Dengan perspektif hadith yang sangat jelas pendapat kiai 

Zaenun memang harus diakui keabsahannya, karena sedikitpun 

dari pendapat kiai Zaenun tidak ada yang menyimpang dari ajaran 
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agama, sebaliknya pendapat beliau terdapat unsur-unsur ajaran 

syariat Islam di dalamnya. 

B. Analisis Peran Media Elektronik di Kalangan Masyarakat 

Globalisasi tidak mengenal batas-batas negara, begitu juga dengan 

berkembangnya media yang mempengaruhi perubahan hidup masyarakat. 

Peran media dalam kehidupan sosial, terutama dalam masyarakat modern 

tidak ada yang menyangkal, karena isi atau aplikasi dalam media tersebut 

merupakan konsumsi otak bagi khayalaknya, sehingga apa yang ada di media 

akan mempengaruhi realitas kepribadian manusia dalam interaksi sosial. 

1.  Peranan Umum Media Elektronik 

Menurut Tata Sutabri dalam bukunya “komputer dan masyarakat” 

menjelaskan ada enam persepektif dalam hal melihat peran media  pada  

kehidupan masyarakat: 

a. Media sebagai jendela yang memungkinkan khayalak untuk 

mendapatkan informasi. 

b. Media sebagai cermin, yaitu berbagai peristiwa yang ada di masyarakat 

dan dunia yang yang mencerminkan kemajuan teknologi. 

c. Media sebagai filter kehidupan manusia. 

d. Media sebagai penunjuk jalan, yang menerjemahkan dan menunjukkan 

arah berbagai ketidakpastian, atau alat alternatif. 

e. Media sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi. 

f. Media sebagai sarana komunikasi. 
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Bertolak dengan besarnya peran media di atas, tidak sedikit fakta 

yang membuahkan kerusakan moral dan akhlak manusia akibat imbas 

negatif daripada penggunaan media elektronik. 

Berdasarkan fenomena yang menuai krontroversi di atas penulis 

menyajikan beberapa pendapat daripada kiai, karena menurut penulis 

mengenai peran media elektronik di kalangan masyarakat ini 

mempunyai banyak manfaat, namun di sisi lain media elektronik juga 

menjadi sarana kemunkaran di muka bumi ini apabila disalah 

gunakannya. Dengan berbagai pendapat dari pada tokoh agama 

memungkinkan bisa menjawab kontroversinya peranan media 

elektronik. 

Kiai Sukandar berpendapat: 

“......peranan media elektronik di kalangan masyarakat mempunyai 
peranan negatif daripada positifnya.”114

 

 

Menurut penulis hal ini diacu oleh realita dimana banyaknya anak-

anak dan remaja yang mengalami kerusakan moralnya kerena dampak 

dan efek negatif daripada penyalah gunaan media elektronik. 

Dan kiai Zaenun mengemukakan: 

”........teknologi modern membantu dan bermanfaat memudahkan 

amaliyah silaturahim, dan memiliki banyak nilai positif.”115
 

 

Pendapat ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang 

menggunakan media elektronik untuk sarana komunikasi serta 

memudahkan masyarakat untuk menjalin silaturahim. Tata Sutabri 
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dalam bukunya “komputer dan masyarakat” menjelaskan: “teknologi 

(media elektronik) memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah 

untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan 

pemberdayaan masyarakat,.......”,116
 dan juga kutipan diambil dari 

Donny BU dalam bukunya “usir galau dengan internet sehat” 

menuliskan: “perkembangan teknologi telah membawa banyak 

perubahan pada dunia.”117
 

2. Peranan Media Elektronik Sebagai Ajang Silaturahmi 

Berkenaan dengan ajang silaturahim melalui media elektronik kiai 

Sukandar memberikan penjelasan: 

“..........tidak ada masalah silaturahmi melalui media elektronik, namun 
nilainya tentu berbeda karena tidak bertemu secara langsung dan tidak 

berjabat tangan secara langsung.”118
 

 

Penjelasan kiai Sukandar ini membolehkan melakukan silaturahim 

melalui media elektronik, meskipun beliau mengatakan meski nilainya 

berbeda. Penulis menguraikan tentang penjelasan kiai Sukandar 

bahwasanya nilai silaturahim itu memiliki perbedaan ketika 

melakukannya secara langsung dan dengan melakukannya dengan 

melalui media elektronik. Hal ini di dasarkan pada Hadits Nabi SAW 

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, yang artinya: 

“Setiap kebajikan itu ada nilai sedekahnya, sesungguhnya termasuk 
kebajikan adalah ketika engkau menemui saudaramu dengan wajah yang 

berseri-seri (senyum ramah), atau menuangkan air dalam embermu 

(wadahmu) ke wadah saudaramu juga bagian dari sedekah”.119
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Kiai Zaenun menjelaskan: 

 

“Silaturahmi melalui media elektronik dianjurkan demi untuk 

menjaga budaya silaturahmi dan menghindari terjadinya 

perceraian.”120
 

 

Berdasarkan penjelasan kiai Zaenun berkenaan dengan media 

elektronik sebagai ajang silaturahim, beliau menjelaskan sangat 

dianjurkan demi untuk menjaga ikatan kekeluargaan dan hubungan 

kekerabatan serta menghindari akan terjadinya perpecahan hubungan. 

Menurut penulis hal ini diungkapkan oleh kiai Zaenun dengan dasar segi 

manfaat dan kegunaan, yakni memanfaatkan media untuk hal yang positif 

merupakan tujuan dari dikembangkannya ilmu pengetahuan dan 

diciptakannya teknologi modern oleh para pakar-pakarnya. 

Dalam pandangan Islam menurut hukum asalnya, segala sesuatu itu 

adalah mubāh, termasuk segala apa yang disajikan oleh berbgai 

peradaban baik yang lama ataupun yang baru. Semua itu sebagaimana 

yang diajarkan oleh Islam, Tidak ada yang hukumnya haram kecuali jika 

terdapat nash atau dalil yang melarang. Sebagaimana di dalam al-Qur‟an 

telah dijelaskan yang artinya: 

“Dan tidak sekali-kali menjadikan kamu dalam agama suatu 

kesempitan”.121
 

 

C. Analisis Pengaruh Pandangan Kiai Terhadap Masyarakat Kontemporer 

Zaman sekarang dunia dipermudah dengan fasilitas kecanggihan 

teknologi (media elektronik), apalagi di era modern saat ini bisa 
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memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menjalin silaturahim. Seperti 

telephone selular dengan bebagai fasilitas canggihnya, internet dengan 

fasilitas canggihnya, dan sebagainya. Berbagai fasilitas tersebut sangat 

membantu kita dalam menjalin komunikasi dan silaturahim. 

Keterbatasan waktu dan pekerjaan akan menjadikan seseorang tidak 

memiliki banyak kesempatan untuk silaturahmi secara langsung. Kegunaan 

teknologi modern khususnya handphone merupakan salah satu media 

elektronik yang mampu membantu kegiatan kemanusiaan, dan menjalin 

komunikasi yang baik kepada orang lain dengan memaksimalkan fungsi 

handphone. 

Selain sebagai alat komunikasi jarak jauh, handphone juga mampu 

memberikan manfaat positif yang lebih besar, yaitu sebagai media untuk 

menyambung silaturahmi, sehingga diharapkan juga dapat meminimalisir 

efek negatif dari perkembangan teknologi seperti telefon dan handphone. 

Namun demikian, sebagaimana yang di jelaskan oleh kiai Sukandar 

bahwasanya silaturahmi melalui media elektronik juga mempunyai 

kekurangan dibandingkan silaturahmi dengan bertemu secara langsung. 

Maksud dari kiai sukandar adalah bahwa nilai silaturahmi secara langsung 

bertemu antara seseorang dengan orang lain lebih afdhal daripada silaturahmi 

melalui media elektronik, dengan alasan bahwa silaturahmi bertemu secara 

langsung bisa berjabat tangan serta menunjukkan ekspresi wajah yang sopan, 

ramah dan sebagainya. 
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Para cendikiawan muslim di era kekhalifahan menganggap teknologi 

sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sah. Fakta itu terungkap 

berdasarkan pengamatan para sejarawan sains Barat di era modern terhadap 

sejarah sains di abad pertengahan. 

Demikian pula ajaran Islam ia tidak bertentangan dengan teori-teori 

pemikiran modern yang teratur dan lurus dan analisa-analisa yang teliti dan 

obyektif. Dalam pandangan Islam menurut hukum asalnya, segala sesuatu itu 

adalah mubāh, termasuk segala apa yang disajikan oleh berbagai peradaban 

baik yang lama ataupun yang baru. Semua itu sebagaimana yang diajarkan 

oleh Islam. Tidak ada yang hukumnya haram kecuali jika terdapat nash atau 

dalil yang melarang. Sebagaimana di dalam al-Qur‟an telah dijelaskan: 

“Dan tidak sekali-kali menjadikan kamu dalam agama suatu 

kesempitan.”122
 

Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan 

produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, komputer, dan 

handphone telah menawarkan fitur-fitur dan aplikasi yang canggih sehingga 

mampu membantu manusia dalam melakukan aktifitasnya. 

Islam sebagai agama penyempurna yang mampu memberikan petunjuk 

bagi umat manusia. Ini semua tidak lepas dari karakter agama Islam sebagai 

ra matan lil’ālamīn. Dengan keadaan dunia pada era globalisasi seperti saat 

ini umat Islam hendaknya mampu mengambil langkah strategis dengan 

meningkatkan pembinaan sumber daya manusia guna mewujudkan kualitas 
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iman dan takwa serta tidak ketinggalan di bidang pengetahuan dan 

teknologi.123 

Masyarakat informasi telah lama menjadi idaman para pakar, yaitu 

sebuah masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan, di mana informasi 

menjadi komoditas yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan 

manusia, serta menentukan keberhasilan manusia dalam melakukan 

pekerjaan. 

Dukungan atas masyarakat informasi adalah tersedianya sarana untuk 

menyalurkan informasi itu secara cepat, efektif, efisien, dan irit/murah, serta 

dapat di gunakan sewaktu-waktu, kapan saja dan di mana saja. 

Melihat kondisi jaringan informasi di Indonesia saat ini yang sudah 

banyak tersedia dan berkembang yang hampir rata dan menyeluruh di 

wilayah Indonesia, dapat dikatakan bahwa masyarakat informasi Indonesia 

sudah mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 2000 an. Dengan kondisi 

serba canggih yang ada saat ini hendanaya diupayakan secara bersama-sama 

dan bahu-membahu untuk membangun serta memajukan masyarakat 

informasi, dan dengan kecanggilhan teknologi diharapkan masyarakat 

Indonesia dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk menjalin 

komunikasi yang bermanfaat dan sebagai fasilitas bisnis yang halal, sehingga 

kehidupan akan menjadi lebih bermartabat dan bermanfaat. 

Dari sekian pemahaman dan pendapat kiai tentang silaturahmi melalui 

media elektronik ini memungkinkan masyarakat modern untuk lebih 
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memanfaatkan media elektronik sebagaimana fungsinya untuk menghindari 

kesalah fahaman kegunaan. 

Dari pendapat para kiai serta dasar dalil-dalil dari al-Qur‟an dan al-

Hadith dapat diaplikasikan terhadap kehidupan umat manusia untuk 

menjadikan kehidupan sosial yang lebih bermartabat dan bermaslahat karena 

dengan landasan kasih sayang. 

 

D. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat Kiai Sukandar dan Kiai 

Zaenun 

1. Sisi Persamaan 

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan kiai Sukandar dan kiai 

Zaenun tentang silaturahmi banyak memiliki keserasian pandangan, di 

antaranya menurut kiai Sukandar silaturahmi merupakan suatu ikatan 

persaudaraan yang membawa kepada kebaikan, yaitu berupa kerukunan 

hidup dan jalinan kasih sayang antar semua umat manusia terutama umat 

Islam, silaturahmi yang di kehendaki agama itu silaturahim yang 

memberi imbal balik yang baik antara kedua pihak. 

Sedangkan menurut kiai Zaenun silaturahmi adalah segala perbuatan 

yang baik yang bermaslahat bagi orang lain adalah silaturahmi”, yang 

mana kedua pendapat tersebut mengacu pada sisi kemaslahatan sosial, 

artinya dalam poin makna silaturahmi saling menguntungkan dan tidak 

ada yang dirugikan antara yang bersilaturahim dan yang disilaturahimi. 
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Argumen ini menunjukkan bahwa antara kiai Sukandar dan kiai Zaenun 

dalam menjelaskan makna silaturahimi mempunyai kesamaan pendapat. 

Persamaan lain dari kedua tokoh adalah bahwasanya para kiai sama-

sama menggunakan media elektronik sebagai sarana komunikasi dan 

silaturahmi. 

 

 

2. Sisi Perbedaan 

Adapun beberapa perbedaan dari pendapat kiai Sukandar dan kiai 

Zaenun tentang silaturahmi adalah: pada poin pengaruh teknologi 

modern terhadap masyarakat, bahwasanya kiai Sukandar berpendapat 

bahwa teknologi modern lebih banyak membuahkan efek negatif dari 

pada positifnya, sementara kiai Zaenun berpandangan bahwa teknologi 

modern mempunyai banyak manfaat positifnya daripada efek negatifnya 

(akan tetapi berdasarkan manfaat dan kegunaannya). 

Dari kedua argumen yang sedikit berbeda ini tidaklah menjadikan 

perselisihan pendapat karena antara kedua argumen tersebut berdasarkan 

pendapat yang dilandasi pemahaman masing-masing kedua belah pihak. 

Kiai Sukandar mengacu pada dasar banyaknya kerusakan remaja 

zaman sekarang yang banyak dipengaruhi oleh media elektronik berupa 

handphone dan internet, sedangkan kiai Zaenun mengacu pada dasar 

mudahnya menjalin komunikasi dan mendapatkan informasi zaman 

sekarang dikarenakan ada dan berkembangnya media elektronik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemahaman kiai pesantren salaf tentang silaturahmi adalah suatu ikatan 

persaudaraan yang membawa kepada kebaikan, yaitu berupa kerukunan 

hidup dan jalinan kasih sayang antar semua umat manusia terutama umat 

Islam. 

2. Pendapat kiai pesantren salaf tentang silaturahmi melalui media 

elektronik adalah diperbolehkan, atas dasar dalam pandangan Islam 

menurut hukum asalnya segala sesuatu itu mubah. Hal ini juga dilihat 

dari pendapat para kiai yang berdasarkan pada kegunaan, serta fasilitas 

yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalin hubungan 

komunikasi. 

3. Implikasi pandangan kiai terhadap masyarakat kontemporer 

mempengaruhi persepsi, pola pikir, dan sikap masyarakat. Terbukti dari 

hasil penelitian di lapangan bahwa fasilitas yang disajikan dapat 

memudahkan kebutuhan masyarakat dari segi informasi, hiburan, dan 

sosial, yang juga terdapat di dalamnya memudahkan masyarakat untuk 

komunikasi serta menjalin silaturahmi. 
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B. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat penulis rumuskan, antara lain: 

1. Peliharalah dan tingkangkatkanlah hubungan silaturahmi, karena 

silaturahmi merupakan konsekuensi dari pada Iman, dan untuk meraih 

kebersamaan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

2. Media elektronik sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan dan 

memudahkan untuk komunikasi dan mencari informasi, hendaknya lebih 

cerdas dalam memanfaatkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalah 

fahaman kegunaan. 

3. Dalam pemanfaatan teknologi modern yang berupa media elektronik, 

hendaknya berlandaskan niat yang baik yang mengandung maslahat 

kepada seluruh umat manusia untuk mencapai keindahan hidup yang 

sejati. 
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Lampiran 01 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancara dengan Kiai Sukandar al-Ḥāfiẓ 

4. Pemahaman kiai pesantren salaf tentang silaturahmi. 

a. Apa pandangan kiai tentang silaturahmi? 

b. Menurut kiai apa yang mendasari seseorang untuk menjalin 

silaturahmi? 

c. Apa saja bentuk-bentuk silaturahmi yang sesuai dengan ajaran Islam? 

5. Pendapat kiai pesantren salaf tentang silaturahmi melalui media 

elektronik. 

a. Bagaimana menurut kiai tentang media elektronik yang semakin 

berkembang di masyarakat? 

b. Bagaimana pandangan kiai tentang silaturahmi melalui media 

elektronik? 
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Lampiran 02 

PEDOMAN WAWANCARA 

B. Wawancara dengan kiai A. Zaenun al-Ḥāfiẓ 

1. Pemahaman kai pesantren salaf tentang silaturahmi. 

a. Apa pandangan kiai tentang silaturahmi? 

b. Menurut kiyai apa yang mendasari seseorang untuk menjalin 

silaturahmi? 

c. Apa saja bentuk-bentuk silaturahmi yang sesuai dengan ajaran Islam? 

2. Pendapat kiai pesantren salaf tentang silaturahmi melalui media 

elektronik. 

a. Bagaimana menurut kiai tentang media elektronik yang semakin 

berkembang di masyarakat? 

b. Bagaimana pandangan kiai tentang silaturahmi melalui media 

elektronik? 
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Lampiran 03 

JADWAL WAWANCARA 

N

o 

Tanggal dan Informan Kode Waktu Topik Wawancara 

1. 21 April 2015 

KH. Sukandar al- āfiẓ 
01/1-W/21-IV/2015 20.00 – 20.45 

WIB 

Silaturahmi 

2. 21 April 2015 

KH. Sukandar al- āfiẓ 
02/2-W/21-IV/2015 20.00 – 20.40 

WIB 

Silaturahmi 

3. 21 April 2015 

   KH. Sukandar al- āfiẓ 
03/3-W/21-IV/2015 20.00 – 20.45 

WIB 

Silaturahmi 

4. 21 April 2015 

KH. Sukandar al- āfiẓ 
04/4-W/21-IV/2015 20.00 – 20.45 

WIB 

Silaturahmi 

5. 24 April 2015 

KH. Sukandar al- āfiẓ 
05/5-W/24-IV/2015 09.30 – 10.15 

WIB 

Media elektronik 

6. 9 Mei 2015 

KH. Sukandar al- āfiẓ 
06/6-W/9-V/2015 10.00 – 11.25 

WIB 

Silaturahmi melalui 

 media elektronik 

7. 9 Mei 2015 

KH. Sukandar al- āfiẓ 
07/7-W/9-V/2015 10.00 – 11.25 

WIB 

Silaturahmi melalui 

 media elektronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 04 

JADWAL WAWANCARA 

No Tanggal dan Informan Kode Waktu Topik Waw

1. 1Maret 2015 

K. A. Zaenun al- āfiẓ 
01/1-W/1-III/2015 10.00 – 11.45 

WIB 

Silaturahmi

2. 1 Maret 2015 

K. A. Zaenun al- āfiẓ 
02/2-W/1-III/2015 10.00 – 11.45 

WIB 

Silaturahmi

3. 1 Maret 2015 

    K. A. Zaenun al- āfiẓ 
03/3-W/1-III/2015 10.00 – 11.45 

WIB 

Silaturahmi

4. 1 Maret 2015 

K. A. Zaenun al- āfiẓ 
04/4-W/1-IIII/2015 10.00 – 11.45 

WIB 

Silaturahmi

5. 15 Maret 2015 

K. A. Zaenun al- āfiẓ 
05/5-W/15-III/2015 09.30 – 10.15 

WIB 

Media elektro

6. 20 Maret 2015 

K. A. Zaenun al- āfiẓ 
06/6/W/20-III/2015 16.00 – 17.00 

WIB 

Silaturahmi melalui media

7. 20 Maret 2015 

K. A. Zaenun al- āfiẓ 
07/7-W/20-III/2015 16.00 – 17.00 

WIB 

Silaturahmi melalui media
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Lampiran 05 

 

 
 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 
 

Kode : 01/1-W/21-IV/2015 

Nama informan : KH. Sukandar al- āfiẓ (Pengasuh pon.pes At-Taubah) 

Tanggal : 21 April 2015  

Jam : 20.00 – 20.45 WIB 

Disusun jam : 21.35 – 21.55 WIB 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

Topik wawancara : Silaturahmi 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apa pandangan kiai tentang silaturahmi? 

Informan “Silaturahmi merupakan suatu ikatan persaudaraan yang 
membawa kepada kebaikan, yaitu berupa kerukunan hidup dan 

jalinan kasih sayang antar semua umat manusia terutama umat 

Islam.” 
 

  



 

cv 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 
 

Kode : 02/2-W/21-IV/2015 

Nama informan : KH. Sukandar al- āfiẓ (Pengasuh pon.pes At-Taubah) 

Tanggal : 21 April 2015  

Jam : 20.00 – 20.45 WIB 

Disusun jam : 19.35 – 20.05 WIB 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

Topik wawancara : Silaturahmi 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Menurut kiai apa yang mendasari seseorang untuk menjalin 

silaturahmi? 

 

Informan “Silaturahmi berupa kerukunan dan kasih sayang antar sesama 

umat dengan ketakwaan (amar ma‟rūf nahī munkar), aklāk al-
karīmah, dan menghindari perbuatan yang membuahkan akhlāk 
madhmūmah.” 
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TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 
 

Kode : 03/3-W/21-IV/2015 

Nama informan : KH. Sukandar al- āfiẓ (Pengasuh pon.pes At-Taubah) 

Tanggal : 21 April 2015  

Jam : 20.00 – 20.45 WIB 

Disusun jam : 19.35 – 20.05 WIB 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

Topik wawancara : Seputar Silaturahmi 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apa saja bentuk-bentuk silaturahmi yang sesuai dengan ajaran 

Islam? 

 

Informan َنَاأَ ََُيناااَ نُااا ََُ ْ ااَ َ ُ ُ ااَاِلْ اَ  َ ُ ْ اِ ْ ا ََْ ٍ اَ اِاَ ٍةا 
اااَ ِ َسنءااَ ا ََُ  اَها اَكثِِ َيناَ ْ َ َيناَ َ َ اِ  ُيَمنا ِ نًا َ َ َ َ اِ  َْ

َْ َانِماِاَنااَهاَكنَناَعَ ْيُ ْ اَ ِقيبانا اَاِلْ اَ َسناُاْ َناِ ِهاَ اًْ
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 

Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lani, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.” 

“Silaturahmi yang di kehendaki agama itu silaturahmi yang 
memberi imbal balik yang baik antara kedua pihak, ada banyak 

sekali model-model silaturahmi tetapi secara umum terbagi 

menjadi dua, yaitu silaturahmi secara umum yang mana 

silaturahmi itu pada lingkup keluarga, dan silaturahmi secara 

khusus yaitu silaturahmi yang mencangkup kepada semua umat 

manusia.” 
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TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
 

Kode : 04/4-W/24-IV/2015 

Nama informan : KH. Sukandar al- āfiẓ (Pengasuh pon.pes At-Taubah) 

Tanggal : 24 April 2015  

Jam : 20.00 – 20.45 WIB 

Disusun jam : 19.30 – 20.05 WIB 

Tempat wawancara : Pondok 

Topik wawancara : Perkembangan media elektronik di masyarakat 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana menurut kiai tentang media elektronik yang semakin 

berkembang di masyarakat?, dan apa saja yang Kiai ketahui dari 

beberapa macam bentuk media maupun aplikasinya sebagai sarana 

silaturahmi? 

 

Informan “Menurut saya peranan media elektronik di kalangan masyarakat 

kita ini mempunyaai banyak manfaat dan nilai positif, kalau 

menyambung silaturahmi melalui media elektronik, menurut saya 

juga baik saja, selama penggunaan media itu untuk hal positif, 

seperti silaturahmi itu sendiri. Ya, mungkin kalau yang dimaksud 

dengan memakai media itu afdhal atu kurang afdhal, tentunya kita 

melihat situasi dan kondisi. Misalnya, ketika lebaran kita 

dianjurkan untuk menjalin hubungan kekeluargaan, serta bermaaf-

maafan, sementara kita berada di tempat yang sangat jauh dari 

keluarga kita, ya ada baiknya kita menggunakan media itu, seperti 

lewat telfon, sms, atau lewat facebook, whatsapp, dll, daripada 

kita tidak sama sekali sekedar untuk mengucapkan selamat 

lebaran, dan meminta maaf. Akan tetapi, meski bagaimanapun 

juga silaturahmi melalui media elektronik tetap mempunyai 

kekurangan, karena kita tidak bisa secara langsung untuk berjabat 

tangan, tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan ketika 

proses menjalin hubungan tidak bisa secara langsung bertatap 

suara, meskipun sama-sama bersuara seperti ketika lewat telfon, 

kalau saya mengatakan kurang puas lah, sehingga menurut saya 

meskipun silaturahmi itu dijalin melalui media elektronik itu 

cukup efisien, dan benar-benar memberikan manfaat tetapi sebaik-

baik hubungan melalui media elektronik tidak lebih baik dari 

menjalin hubungan secara langsung bertatap muka (face to face). 

Salah satu kehebatan silaturahmi langsung bertatap muka ialah, 

ketika kita bertemu, bersalaman, dan berhadapan saling menyapa 

dsb. 

 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
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Kode : 05/5-W/24-IV/2015 

Nama informan : KH. Sukandar al- āfiẓ (Pengasuh pon.pes At-Taubah) 

Tanggal : 24 April 2015  

Jam : 10.00 – 11.25 WIB 

Disusun jam : 21.05 – 22.15 WIB 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

Topik wawancara : Peran media elektronik di masyarakat 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana pandangan kiai tentang silaturahmi melalui media 

elektronik?, dan apakah kiai juga menggunakan media elektronik 

untuk bersilaturahmi? 

 

Informan “Tentunya saya pun juga menggunakan media elektronik untuk 
menjalin hubungan jarak jauh, demi kebaikan dalam menjaga 

persaudaraan, saya pun sering telfon dan sms kepada keluarga dan 

teman-teman yang jauh tempat tinggalnya,  Meskipun itu pelajar 

atau pun itu anak-anak, kalau pemakaian handphone itu 

sebagaimana mestinya, menurut fungsi dan kegunaanna saya kira 

itu tidak menjadi problem. Hanya saja harus diketahui bahwa 

setiap sesuatu itu mesti ada fungsi dan ada waktu serta tempatnya 

ketika harus menggunakannya. Jangan sampai seseorang memakai 

handphone hanya untuk iseng-iseng, tanpa ada keperluan yang 

penting, jangan sampai pelajar atau maha siswa bermain game 

disaat jam-jam pelajaran, dan jangan sampai juga seseorang 

menanggapi sms ketika berada di dalam masjid. Saya kira ini 

cukup menjelaskan seberapa handphone itu harus di fungsikan 

sebagaimana perlunya.”  
 

 

 

 

 

 

Lampiran 06 

 

 
 

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 
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Kode : 01/1-W/21-IV/2015 

Nama informan : K. A. Zaenun al- āfiẓ (Pengasuh pon.pes Nurul 

Hasan) 

Tanggal : 21 April 2015  

Jam : 08.00 – 08.45 WIB 

Disusun jam : 19.35 – 20.05 WIB 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

Topik wawancara : Silaturahmi 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apa pandangan kiyai tentang silaturahmi? 

Informan “Silaturahmi merupakan suatu ikatan persaudaraan yang 

membawa kepada kebaikan, yaitu berupa kerukunan hidup dan 

jalinan kasih sayang antar semua umat manusia terutama umat 

Islam.” 
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TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 
 

Kode : 02/2-W/21-IV/2015 

Nama informan : K. A. Zaenun al- āfiẓ (Pengasuh pon.pes Nurul 

Hasan) 

Tanggal : 21 April 2015  

Jam : 08.00 – 08.45 WIB 

Disusun jam : 19.35 – 20.05 WIB 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

Topik wawancara : Silaturahmi 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Menurut kiai apa yang mendasari seseorang untuk menjalin 

silaturahmi? 

Informan “Silaturahmi berupa kerukunan dan kasih sayang antar sesama 

umat dengan ketakwaan (amar ma‟rūf nahī munkar), aklāk al-
karīmah, dan menghindari perbuatan yang membuahkan akhlāk 
madhmūmah.” 
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TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 
 

Kode : 03/3-W/21-IV/2015 

Nama informan : K. A. Zaenun al- āfiẓ (Pengasuh pon.pes Nurul 

Hasan) 

Tanggal : 21 April 2015  

Jam : 08.00 – 08.45 WIB 

Disusun jam : 22.00 – 23.00 WIB 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

Topik wawancara : Peran media elektronik di masyarakat 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Apa saja bentuk-bentuk silaturahmi yang sesuai dengan ajaran 

Islam? dan upaya apa untuk memotivasi silaturahm? 

 

Informan “Menurut saya persoalan silaturahmi sesungguhnya sama dengan 

persoalan-persoalan mendasar lain dari agama-agama, 

sepepersoalan tolong menolong, ada banyak sekali cara kita untuk 

menjalin kebersamaan dalam rangka mejalin hubungan 

silaturahmi, bisa melalui acara harian, seperti bertamu kepada 

tetangga, bisa acara mingguan, yang mana acara tersebut 

dilaksnakan setiap seminggu sekali, seperti arisan ataupun acara 

istigotsah rutinan, yang mana setiap kita mengadakan pertemuan 

dengan orang lain kita bisa melakukan amaliyah silatrahmi.” 
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TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 
 

Kode : 04/4-W/24-IV/2015 

Nama informan : K. A. Zaenun al- āfiẓ (Pengasuh pon.pes Nurul 

Hasan) 

Tanggal : 24 April 2015  

Jam : 09.30 – 10.15 WIB 

Disusun jam : 2300 – 23.45 WIB 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

Topik wawancara : Perkembangan media elektronik di masyarakat 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana menurut kiai tentang media elektronik yang semakin 

berkembang di masyarakat? 

 

Informan “Di era masyarakat modern seperti ini memang manusia ataupun 
masyarakat tidak dapat lepas dari yang namanya teknologi, 

pertimbangan ekonomi, sosiologi, dan teknologi senantiasa 

mendominasi berbagai aspek berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia, jadi menurut saya 

peranan media elektronik di kalangan masyarakat kita ini 

mempunyaai banyak manfaat dan nilai positif.” 
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TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA 

 
 

Kode : 05/5-W/24-IV/2015 

Nama informan : K. A. Zaenun al- āfiẓ (Pengasuh pon.pes Nurul 

Hasan) 

Tanggal : 24 April 2015  

Jam : 11.00 – 11.15 WIB 

Disusun jam : 21.05 – 22.15 WIB 

Tempat wawancara : Rumah kediaman 

Topik wawancara : Peran media elektronik di masyarakat 

 

 

 Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana pandangan kiai tentang silaturahmi melalui media 

elektronik?, dan apa yang Kiai ketahui dari berbagai media yang 

digunakan? 

 

Informan “Meskipun itu pelajar atau pun itu anak-anak, kalau pemakaian 

handphone itu sebagaimana mestinya, menurut fungsi dan 

kegunaanna saya kira itu tidak menjadi problem. Hanya saja harus 

diketahui bahwa setiap sesuatu itu mesti ada fungsi dan ada waktu 

serta tempatnya ketika harus menggunakannya. Jangan sampai 

seseorang memakai handphone hanya untuk iseng-iseng, tanpa 

ada keperluan yang penting, jangan sampai pelajar atau maha 

siswa bermain game disaat jam-jam pelajaran, dan jangan sampai 

juga seseorang menanggapi sms ketika berada di dalam masjid. 

Saya kira ini cukup menjelaskan seberapa handphone itu harus di 

fungsikan sebagaimana perlunya.” 
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JADWAL DOKUMENTASI 

No 
Bentuk 

Dokumentasi 
Isi Dokumentasi Koding 

Tanggal/ 

Waktu 

Pencatatan 

1. Data tertulis Dasar silaturahmi 
01/D/24-

IV/2015 

24 April 2015 

19.10 – 19.55 

WIB 

2. Data tertulis 
Daftar nama-nama 

santri  

02/D/24-

IV/2015 

24 April 2015 

20.00 – 20.35 

WIB 

3. Foto 

Bukti bahwa kiai 

juga menggunakan 

media elektronik 

untuk menjalin 

silaturahmi 

03/D/26-

IV/2015 

29 April 2015 

22.05 – 22.45 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 08 

JADWAL DOKUMENTASI 

No 
Bentuk 

Dokumentasi 
Isi Dokumentasi Koding 

Tanggal/ 

Waktu 

Pencatatan 

1. Data tertulis Dasar silaturahmi 
01/D/24-

IV/2015 

24 April 2015 

19.10 – 19.55 

WIB 

2. Data tertulis 
Daftar nama-nama 

santri  

02/D/24-

IV/2015 

24 April 2015 

20.00 – 20.35 

WIB 

3. Foto 

Bukti bahwa kiai 

juga menggunakan 

media elektronik 

untuk menjalin 

silaturahmi 

03/D/5-

V/2015 

5 Mei 2015 

19.05 – 19.35 

WIB 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding : 05/D/24-IV/2015 

Bentuk : Data tertulis  

Isi dokumen : Dasar Silaturahmi 

Tanggal pencatatan : 24 April 2015 

Jam pencatatan : 01.00 WIB 

 

Dasar diperintahkannya silaturahmi 

 

 ِ  ُيَمن  َنَاّ َينااَ نُاااّ ََُ  ااَ َ ُ ُ ااَاِل اَ َ َ ُ ْ اِ ْ ا ََْ ٍ اَ اِاَ ٍةاَ َ َ َ اِ  َيناَ ْ َ َينَ َ  َا

َْ َانماِاَنااَهاَكنَناَعَ ْيُ ْ اَ ِقْيبان اااَ ِ َسنَءاَ ا ََُ  ااَهااَاِلْ اَ َسناُا َناِ ِهاَ اْْ َكثِِ   َِ نًا

 

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu 

  َناأَ ََُيناااَ نُااِإ َناَ َ ْ َ نُك اِ  ا ََكٍراَ أُ َث اَ َ َعْ َ نُكْ اُ ُع  انَ قَََبنِاَلااِ َََعنَ ُ  اِإَناَأْكَرَ ُ  ْا

ٌِا  ِع َ اااَ ِهاأَ ََْ نُكْ اِإَناااَ َهاَعِ يٌ اَ ِب

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding : 03/D/26-VI/2015 

Bentuk : Foto 

Isi Dokumen : Bukti bahwa kiai juga menngunakan media elektronik 

sebagai sarana silaturahmi. 

Tanggal Pencatatan : 26 April 2015 

Jam Pencatatan : 22.30 WIB 

 

 

 

 

 

Bukti 

Dokumen 

Kiai Sukandar saat menggunakan media elektronik saat 

berkomunikasi 

Refleksi 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding : 08/D/F-9/5-V/2011 

Bentuk : Foto 

Isi Dokumen : Suasana kegiatan Bahtsul masail 

Tanggal Pencatatan : 5 Mei 2011 

Jam Pencatatan : 22.05 WIB 

 

 

 

 

 

Bukti 

Dokumen 

Foto profil Kiai A. Zaenun pada aplikasi whatsApp Refleksi 

 

 

 

 

 

 



 

cxviii 

 

PONDOK PESANTREN  

SALAF AT-TAUBAH 

DS. KRANGGAN KEC. SUKOREJO KAB. PONOROGO 
 

SURAT  KETERANGAN 

 Nomor : 470/ 1 / 405.30.14  / V / 2015 

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pengasuh pondok 

pesantren At-Taubah Ds. Kranggan Kec. Sukorejo Kab.  Ponorogo 

menerangkan dengan sebenarnya bahwa : 

Nama    : ANIS IRFA’I  

NIM   : 210411006 

Jurusan / Prodi : USHULUDDIN / ILMU AL-QUR’AN 

DAN TAFSIR                        

Alamat   : PLUMPUNGREJO, WONOASRI,     

MADIUN 

Telah benar–benar melaksanakan penelitian di Pondok pesantren 

At-Taubah Ds. Kranggan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo dalam rangka 

penyusunan skripsi yang berjudul : PANDANGAN KIYAI 

PESANTREN SALAF TENTANG SILATURAHMI MELALUI 

MEDIA ELEKTRONIK. 

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar–

benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.  

Mengetahui 

Pengasuh Pon.Pes At-Taubah 

 

 

 

        KH. SUKANDAR AL-ḤᾹFIẒ 

 

 

 



 

cxix 

 

PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR’AN NURUL 
HASAN 

LINGK. JURANGGANDUL DS. KADIPATEN KEC. BABADAN 

KAB. PONOROGO 
 

 

SURAT  KETERANGAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pengasuh pondok 

pesantren Nurul Hasan Lingk. Juranggandul Ds. Kadipaten Kec. Babadan 

Kab. Ponorogo menerangkan dengan sebenarnya bahwa : 

Nama    : ANIS IRFA’I  

NIM   : 210411006 

Jurusan / Prodi : USHULUDDIN / ILMU AL-QUR’AN 

DAN TAFSIR  

Alamat   : PLUMPUNGREJO, WONOASRI, 

MADIUN 

Telah benar–benar melaksanakan penelitian di Pondok pesantren 

Nurul Hasan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : 

PANDANGAN KIYAI PESANTREN SALAF TENTANG 

SILATURAHMI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. 

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar–

benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.  

 

Mengetahui 

Pengasuh Pon.Pes Nurul Hasan 

 

 

 

K. A. ZAENUN AL-ḤᾹFIẒ 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding : 08/D/27-IV/2015 

Bentuk : Data tertulis 

Isi dokumen : Data Nama-nama Santri Pondok Pesantren 

Nurul-Hasan 

Tanggal pencatatan : 17 Mei 2015 

Jam pencatatan : 15.15 – 15.40 WIB 

 

DAFTAR NAMA SANTRI PONDOK PESANTREN NURUL HASAN 

 

No Nama  L/P Tempat Lahir Tgl. Lahir Alamat  

1 Jainul Musthofa L  Ponorogo  1987-10-04 Jenangan Ponorogo 
2 Anis Irfa’i  L  Caruban 1989-03-15 Caruban Madiun 
3 Husnul Huda  L  Ponorogo  1984-06-01  Bonsari Madiun 
4 Khabib Mustofa  L  Ponorogo  1993-08-10 Badegan Ponorogo 
5 Masduki L  Ponorogo  1994-06-20 Mlarak Ponorogo 
6 Muh. Heriadi L  Ponorogo  1990-05-03 Kadipaten Ponorogo 
7 Jainal Abidin  L  Ponorogo  1991-09-12 Jenangan Ponorogo 
8 Badrur Rasyid L  Ponorogo  1989-03-02 Kadipaten Ponorogo 
9 Muh. Galuh Iswandaru L  Ponorogo  1995-01-15 Kadipaten Ponorogo 
10 Ali Mustofa L  Ponorogo  1989-04-02 Jambon Ponorogo 
11 Azizi L  Ponorogo  1995-08-29  Babadan Ponorogo 
12 Eko Prabowo L  Ponorogo  1983-02-11  Beduri Ponorogo 
13 Muhammad Agam L  Ponorogo  1991-10-15 Tonatan Ponorogo 
14 Edi Prasetyo L  Ponorogo  1994-08-07 babadan Ponorogo 
15 Labib Budiman L  Ponorogo  1994-02-19  Babadan Ponorogo 
16 Nur Majid L  Ponorogo  1991-11-10 Jenangan Ponorogo 
17 Imam Nurcholis  L  Ponorogo  1985-02-22 Jenangan Ponorogo 
18 Wahyu Ulul Albab L  Ponorogo  1988-02-23 Jenangan Ponorogo 
19 Rudi Hartono L  Ponorogo  1994-11-27  Babadan Ponorogo 
20 Fahrizal L  Ponorogo  1992-03-03  Kadipaten Ponorogo 
21 Nomos Wijayanto L  Ponorogo  19892-09-20 Kadipaten Ponorogo 
22 Purwanto L  Ponorogo  1988-11-04 Kadipaten Ponorogo 
23 Ahmad Rafi L  Ponorogo  1994-07-20 Kadipaten Ponorogo  
24 Abidin  L  Ponorogo  1993-04-30 Kadipaten Ponorogo 
25 Dodik pratama L  Ponorogo  1994-10-18  Kadipaten Ponorogo 

  25      Udin                    L          Nganjuk             1997-08-08       Pace 

Nganjuk 

26 Abdul Mu’in L  Ponorogo  1991-10-15 Tonatan Ponorogo 
27 Santoso L  Ponorogo  1994-08-07 babadan Ponorogo 
28 Ahmad Arifin L  Ponorogo  1994-02-19  Babadan Ponorogo 
29 Syamsul Hadi L  Ponorogo  1991-11-10 Jenangan Ponorogo 
30 Tasrif Riyadi  L  Ponorogo  1985-02-22 Jenangan Ponorogo 
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31 Dwi Rahman L  Ponorogo  1988-02-23 Jenangan Ponorogo 
32 Umar S.A L  Ponorogo  1994-11-27  Babadan Ponorogo 
33 Fahrizal L  Ponorogo  1992-03-03  Kadipaten Ponorogo 
34 Nomos Wijayanto L  Ponorogo  19892-09-20 Kadipaten Ponorogo 
35 Purwanto L  Ponorogo  1988-11-04 Kadipaten Ponorogo 
36 Ahmad Rafi L  Ponorogo  1994-07-20 Kadipaten Ponorogo  
37 Abidin  L  Ponorogo  1993-04-30 Kadipaten Ponorogo 
38 Dodik pratama L  Ponorogo  1994-10-18  Kadipaten Ponorogo 
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TRANSKRIP DOKUMENTASI 

 

Koding : 07/D/27-IV/2015 

Bentuk : Data tertulis 

Isi dokumen : Data Nama-nama Santri Pondok Pesantren 

At-Taubah 

Tanggal pencatatan : 25 Mei 2015 

Jam pencatatan : 20.00 – 21.00 WIB 

 

DAFTAR NAMA SANTRI PONDOK PESANTREN AT-TAUBAH 

 

No Nama  L/P Tempat Lahir Tgl. Lahir Alamat  

1 Nurkolis  L  Ponorogo  1983-10-04 Magetan 
2 Anis Irfa’i L  Madiun  1989-03-15 Caruban Madiun 
3 Aman Mu’tasim  L  Ponorogo  1985-06-01 Sumatra 
4 Moh. Izam Nurrdani  L  Jambi 1986-08-10 Jambi 
5 Mulyono L  Ponorogo  1983-06-20 Sukorejo Ponorogo 
6 Heri Setiadi L  Solo  1985-05-03 Solo 
7 Asifuddin  L  Ponorogo  1993-09-12 Sukorejo Ponorogo 
8 Suryanto L  Ponorogo  1991-03-02 Slahung Ponorogo 
9 Nanang Irawan L  Ponorogo  1994-01-15 Sumoroto Ponorogo 
10 Tatak  L  Ponorogo  1992-04-02 Babadan  Ponorogo 
11 Eko Cahyono L  Ponorogo  1985-08-29  Mlarak Ponorogo 
12 Ari Mursidi L  Solo 1987-02-11  Solo 
13 Idris Marsudi L  Solo 1990-10-15 Solo 
14 Ibnu Atoillah L  Magetan 1992-08-07 Magetan 
15 Afif Blitar L  Blitar 1990-02-19  Srengat Blitar 
16 Afif Himawan  L  Ponorogo  1985-11-10 Durisawo Ponorogo 
17 Rosyidi L  Ponorogo  1985-02-22 Sukorejo Ponorogo 
18 Arif Maliki L  Demak 1995-02-23 Demak 
19 Khoirul Anam L  Ponorogo  1984-11-27  Sukorejo Ponorogo 
20 Muhari L  Ponorogo  1989-03-03  Slahung Ponorogo 
21 Bahruddin L  Demak 1986-09-20 Demak 
22 Abdul Wahab L  Demak  1992-11-04 Demak 
23 Siton Nugroho L  Ponorogo  1987-07-20 Sukorejo Ponorogo 
24 Udin L  Palembang 1989-04-30 Palembang Sumatra 
25 Ahmad Iskandar L  Palembang 1989-10-18  Palembang Sumatra 
26 Amron Rosyidi L  Ponorogo  1984-08-28 Jenes Ponorogo 
27 Eko Prabowo L  Ponorogo  1983-11-30  Beduri Ponorogo 
28 Dadang Mustoko L  Ponorogo  1985-08-03  Sumoroto Ponorogo 
29 Imam Soli L  Ponorogo  1990-10-27 Sukorejo Ponorogo 
30 Muh. Abdul Aziz L Ponorogo  1991-02-22 Slahung Ponorogo 
31 Sugeng Hariyanto L Ponorogo  1990-05-17 Sukorejo Ponorogo 
32 Mugiono L Ponorogo  1993-10-25 Sukorejo Ponorogo 
33 Andik Purnomo L Ponorogo  1990-06-25 Sukorejo Ponorogo 



 

cxxiii 

 

34 Samidi L Ponorogo  1979-05-14 Sukorejo Ponorogo 
35 Sriyono L Ponorogo  1979-02-12 Boyolali 
36 Mat Roji L  Ponorogo 1986-08-10 Badegan Ponorogo 
37 Syukron Makmun L  Ponorogo  1983-06-20 Badegan  Ponorogo 
38 Adistia Maulana L  Tangerang 1985-05-03 Tangerang Jabar 
39 Imam Nawawi L  Ponorogo  1993-09-12 Sukorejo Ponorogo 
40 Hibbatur Rizko L  Ponorogo  1991-03-02 Slahung Ponorogo 
41 Nanang Irawan L  Ponorogo  1994-01-15 Sumoroto Ponorogo 
42 Tatak  L  Ponorogo  1992-04-02 Babadan  Ponorogo 
43 Eko Cahyono L  Ponorogo  1985-08-29  Mlarak Ponorogo 
44 Ari Mursidi L  Solo 1987-02-11  Solo 
45 Idris Marsudi L  Solo 1990-10-15 Solo 
46 Ibnu Atoillah L  Magetan 1992-08-07 Magetan 
47 Afif Blitar L  Blitar 1990-02-19  Srengat Blitar 
58 Afif Himawan  L  Ponorogo  1985-11-10 Durisawo Ponorogo 
49 Rosyidi L  Ponorogo  1985-02-22 Sukorejo Ponorogo 
50 Arif Maliki L  Demak 1995-02-23 Demak 
51 Khoirul Anam L  Ponorogo  1984-11-27  Sukorejo Ponorogo 
52 Muhari L  Ponorogo  1989-03-03  Slahung Ponorogo 
53 Bahruddin L  Demak 1986-09-20 Demak 
54 Abdul Wahab L  Demak  1992-11-04 Demak 
55 Siton Nugroho L  Ponorogo  1987-07-20 Sukorejo Ponorogo 
56 Udin L  Palembang 1989-04-30 Palembang Sumatra 
57 Ahmad Iskandar L  Palembang 1989-10-18  Palembang Sumatra 
58 Amron Rosyidi L  Ponorogo  1984-08-28 Jenes Ponorogo 
59 Eko Prabowo L  Ponorogo  1983-11-30  Beduri Ponorogo 
60 Dadang Mustoko L  Ponorogo  1985-08-03  Sumoroto Ponorogo 
61 Imam Soli L  Ponorogo  1990-10-27 Sukorejo Ponorogo 
62 Muh. Abdul Aziz L Ponorogo  1991-02-22 Slahung Ponorogo 
63 Sugeng Hariyanto L Ponorogo  1990-05-17 Sukorejo Ponorogo 
64 Mugiono L Ponorogo  1993-10-25 Sukorejo Ponorogo 
65 Ahmad Suihemi L Ponorogo  1990-06-25 Sambit Ponorogo 
66 Suhadi L Ponorogo  1979-05-14 Sambit  Ponorogo 
67 Mursidi  L Ponorogo  1979-02-12 Sambit Ponorogo 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 
ANIS IRFA’I, Lahir tanggal 15 Maret 1989 di Desa Plumpungrejo, 

Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir dari pasangan 

Bapak Hadi Sumarlan dan Ibu Siti Asiyah. Anak ke-dua dari empat saudara ini 

menempuh pendidikan dininya di Sekolah Dasar (SDN) Plumpungrejo 04 sampai 

tahun 2001, kemudian dia meneruskan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah- Aliyah 

(MTS-MA) Al-Islam Nganjuk  lulus tahun 2007. Setelah selesai menempuh 

pendidikannya, dia melanjutkan belajarnya di Pesantren Salaf Tahfiz Al-Qur‟an 

Al-Fattah Tulungagung sampai pada tahun 2011, Kemudian dilanjutkan di 

Pesantren At-Taubah Ponorogo sampai tahun 2014, dan diteruskan lagi di 

Pesantren Nurul Hasan Ponorogo sampai saat ini. Bersamaan dengan awal kalinya 

belajar di Pesantren Ponorogo dia juga menempuh belajar di STAIN Ponorogo di 

Jurusan Ushuluddin dengan Prodi Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir. Dan akhirnya 

sampai pada tahap ini, lulus dari bangku perkuliahan. Suatu cita-cita yang sangat 

diimpikan dan diidamkannya, hanya karena satu tekad dan satu prinsip hidup 

“Hidup Mulia Atau Mati Syahid”. 
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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama   :   ANIS IRFA‟I 

NIM   :   210411006 

Jurusan   :   Ushuluddin 

Program Studi  :   Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis 

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan 

pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil 

tulisan atau pikiran saya sendiri. 

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil 

jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

 

 Ponorogo,                                    2015  

Yang Membuat Pernyataan 

 

 

ANIS IRFA’I 
         NIM. 210411006 

 

 


