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KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah washolatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi

Allah pencipta alam semesta dan segenap isinya. Salawat dan salam kepada

Rasulullah Muhammad SAW. Atas hidayah dan rahmat Allah SWT maka

Program FK menghapal ini dapat terealisasi di FK UMSU. Motivasi dan

semangat yang tinggi untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan

mengikuti sunnah Rasulullah SAW menginsipirasi rekonsepsi Program FK

Menghapal ini. Ini adalah upaya mencapai visi dan misi FK UMSU yang mulia

dan ini adalah untuk merealisasikan amanah SKKDM dari PP Muhammadiyah.

Dengan niat baik, cara baik maka InsyaAllah hasilnya akan baik pula.

Sebenarnya program FK menghapal ini sudah dilaksanakan di FK

UMSU sejak tahun 2012, hanya saja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dari

mahasiswa angkatan 2012 sampai mahasiswa angkatan 2014, masih banyak

mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas hapalan dan ceramah meskipun

sudah melibatkan proses tutorial (small group discussion-SGD), dosen-dosen

PA dan dari Divisi Kedokteran Islam. Oleh karena itu revitalisasi fungsi dosen

untuk lebih proaktif mendukung mahasiswa menyelesaikan tugas-tugasnya

dengan baik menjadi sangat penting.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua

pihak yang turut berpartisipasi dalam Program FK Menghapal ini  khususnya

kepada tim Divisi Kedokteran Islam Unit Pendidikan Kedokteran FK UMSU

atas kerja cerdas dan konsistensinya menghidupkan atmosfir akademik yang

Islami di FK UMSU.

Dekan FK UMSU

Dr. Ade Taufiq, Sp.OG
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Program FK Menghapal merupakan bagian dari aktifitas pendidikan di

FK UMSU untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan FK UMSU. Visi FK

UMSU yaitu pada tahun 2030 menjadi pusat keunggulan kedokteran di bidang

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berwawasan global,

berlandaskan nilai-nilai Islam dan berorientasi komunitas. Sedangkan misi

yang hendak dicapai melalui program ini adalah menyelenggarakan proses

pembelajaran yang berlandaskan nilai Islam sesuai Al-Qur’an dan

Sunnah.

Sejalan dengan itu Pengurus Pusat Muhammadiyah telah menerbitkan

buku Standar Karakter dan Kompetensi Dokter Muhammadiyah (SKKDM).

SKKDM ini disusun berdasarkan hasil dari karya Asosiasi Pendidikan

Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah (APKKM) dan disahkan dengan

Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah

No. 180/KEP/1.3/D/2012 Tentang Buku Panduan Standar Karakter dan

Kompetensi Dokter Muhammadiyah. Tujuan dari SKKDM ini adalah

menghasilkan keluaran Pendidikan Dokter Perguruan Tinggi Muhammadiyah

memiliki kemampuan umum seorang dokter dan memiliki ciri khas berupa

perilaku sebagai seorang muslim yang mentaati Allah dan Rasul-Nya.

Program FK Menghapal ini memiliki motto “Dokter Muhammadiyah

Hapal Juz 30, mampu memberikan edukasi kesehatan dalam perspektif Islam

dan menerapkan 9 Golden Habits”. Program “FK Menghapal” ini diharapkan

menjadi ciri khas FK UMSU dibandingkan dengan FK lainnya.

Harapan FK UMSU untuk program ini adalah dapat membentuk

lulusan menjadi Penghapal Al-Qur’an, meningkatkan atmosfir akademik
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Islami, membentengi keburukan akhlak, memacu semangat belajar,

mencerdaskan otak dan ruhani, mengintegrasikan ilmu dan Islam serta

menjadikan dokter muslim yang haqiqi.

Kegiatan yang dilakukan pada Program FK Menghapal ini antara lain :

1. Mahasiswa Menghapal Al-Quran Juz 30

2. Mahasiswa memberikan ceramah agama dikaitkan dengan medis

3. Mahasiswa menerapkan 9 Golden Habits

4. Mahasiswa melakukan mentoring

5. Dosen mengikuti pengajian agama Islam dan tahsin tilawah Al-Quran.

Melalui sikap proaktif dari Dosen Pembimbing Hapalan dan Ceramah

(DPHC) diharapkan mahasiswa mampu mengikuti Program FK Menghapal ini

dengan baik. DPHC diperioritaskan berasal dari Dosen Pembimbing Akademik

(Dosen PA) dan akan di evaluasi secara berkala.

DPHC melaksanakan tugas-tugasnya yang telah ditentukan dan

mencatat dokumentasi kegiatan tersebut dalam buku modul ini selanjutnya

direkapitulasi oleh Divisi Kedokteran Islam (DKI) di setiap akhir semester.

Hasil analisis rekapitulasi kegiatan tersebut kemudian dijadikan acuan dalam

proses administrasi dan pembiayaan. Bagi mahasiswa FK UMSU hasil

rekapitulasi Program FK Menghapal ini secara bertahap akan dijadikan

pra-syarat mengikuti Yudisium Pendidikan Sarjana Kedokteran.

Amanah lainnya yang tercantum di dalam SKKDM adalah

mengamalkan 9 Golden Habits untuk merealisasikan pribadi dokter muslim

yang sebenar-benarnya. Sosialisasi 9 Golden Habits ini telah dilaksanakan

pada awal tahun 2015 dengan menghadirkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dosen-dosen FK UMSU telah membubuhkan tandatangan yang menyatakan

berkomitmen untuk melaksanakan 9 Golden Habits dalam kegiatan sehari-hari.

Buku SKKDM juga sudah dibagikan secara gratis kepada seluruh mahasiswa

dan dosen FK UMSU.
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1. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan umum Program FK Menghapal adalah:

1. Merealisasikan Visi, Misi dan Tujuan FK UMSU

2. Melaksanaan amanah Mejelis Dikti PP Muhammadiyah dalam

penerapan Standar Kompetensi dan Karakter Dokter Muhammadiyah

(SKKDM) secara optimal

3. Menghidupkan atmosfir akademik yang islami

4. Mengoptimalkan pelaksanaan Program FK Menghapal, ceramah

agama dan 9 Golden Habits serta menjadikannya sebagai program

rutin di FK UMSU.

Adapun tujuan khusus Program FK Menghapal adalah :

1. Meningkatkan kemampuan dan proaktif dosen PA sebagai DPHC

2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk membaca (tilawah)

dengan baik dan benar.

3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan hapalan

Jus 30 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan ceramah

agama dikaitkan dengan medis sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan.

5. Melaksanakan program mentoring mahasiswa
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BAB II
KEPUSTAKAAN

1. Menghapal Al-Qur`an

Program Menghapal Al-Quran bertitik tolak dari hadits Rasulullah

SAW : bahwa tolak ukur kualitas seorang muslim terkait dengan

aktifitasnya mempelajari Al-Qur'an, sebaik - baik kesibukan  adalah

mempelajari Al-Quran dan akan turun ketentraman serta rahmat bagi yang

mempelajarinya.

Selain itu pada era pengumpulan Hadits terjadi gerakan menghapal

dengan metode “sama’iy” di mana murid membacakan hapalannya di

hadapan guru, kemudian guru menyimaknya. Para sahabat Nabi

Muhammad SAW pun juga terkenal sebagai penghapal Al-Quran, bahkan

sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Quran sendiri dilatarbelakangi oleh

kekhawatiran pada waktu itu di mana banyak para penghapal Al-Quran

yang gugur (syahid) dalam perang Yamamah yang sangat bersejarah itu.

Pada era kejayaan dan keemasan Islam, banyak ilmu pengetahuan

lahir dari para cendikiawan muslim yang menghasilkan beragam ilmu

pengetahuan termasuk diantaranya adalah ilmu kedokteran. Ketika itu,

banyak lahir dokter-dokter muslim yang bukan hanya menguasai bidang

kedokteran saja bahkan mereka juga mampu memadukannya dengan ilmu

agama. Mereka bukan hanya dokter yang handal tapi mereka juga para

penghapal Al-Quran.

Program “FK Menghapal” ini adalah upaya yang membedakan FK

UMSU dengan FK universitas lainnya. Harapan dengan terselenggaranya

program ini adalah untuk membentuk lulusan menjadi penghapal Al-

Quran, meningkatkan atmosfir akademik Islami, membentengi keburukan

akhlak, memacu semangat belajar, mencerdaskan otak dan ruhani,
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mengintegrasikan ilmu dan Islam serta mencerminkan uswatun hasanah

(contoh teladan yang baik).

a. Keutamaan Menghapal Al-Quran

1. Orang yang di dadanya terdapat Al-Quran ( hapal) adalah orang-

orang yang telah dipilih dan diberi ilmu oleh Allah (QS. AI-

'Ankabut: 49)

2. Tidak boleh hasud (iri) kecuali pada dua perkara, diantaranya :

pada orang yang hapal / mahir dalam Al-Quran (HR. Muslim)

3. Yang paling banyak hapalannya diutamakan menjadi imam shalat (

HR. Bukhari)

4. Yang paling banyak hapalannya diutamakan menjadi hakim /

pemimpin suatu daerah (HR.Tirmidzi)

5. Yang paling banyak hapalannya dimakamkan lebih dahulu

ketimbang yang lain ( ketika meninggal) (HR. Bukhari)

6. Yang paling banyak hapalannya dipilih untuk membawa bendera

perang

7. Diziarahi para malaikat dalam kubur

8. Ditemani Al-Quran dalam kubur

9. Jaminan syafa'at Al-Quran ( HR. Muslim )

10. Derajat di surga sesuai banyak sedikitnya hapalan (HR. Abu

Dawud, Tirmidzi, Nasai)

11. Bersama para malaikat yang mulia di surga ( HR. Bukhari)

12. Orang tua dianugerahi mahkota diakhirat ( HR. Abu Dawud )
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b. Metode Menghapal Juz ‘Amma
1. Talaqqi ( Bersama guru )

Contoh:

a. Target / materi : 3 ayat pertama surat Al-Ikhlas

b. Praktek:

 Guru membaca ayat pertama, murid menirukan

 Guru membaca ayat pertama, murid menirukan

 Guru membaca ayat pertama, murid menirukan

 Murid mengulangi ayat pertama min. 3x

 Ditunjuk salah satu / beberapa orang untuk mengulang ayat

tersebut

 Guru membaca ayat kedua, murid menirukan

 Guru membaca ayat kedua, murid menirukan

 Guru membaca ayat kedua, murid menirukan

 Murid mengulangi ayat kedua min. 3x

Ditunjuk salah satu / beberapa orang untuk mengulang ayat

tersebut

 Guru membaca ayat ketiga, murid menirukan

 Guru membaca ayat ketiga, murid menirukan

 Guru membaca ayat ketiga, murid menirukan

 Murid mengulangi ayat ketiga min. 3x

 Ditunjuk salah satu / beberapa orang untuk mengulang ayat

tersebut

 Guru membaca ayat 1 - 3, murid menirukan

 Murid mengulang ayat 1 - 3 min. 5x

 Ditunjuk salah satu/beberapa orang untuk mengulang ayat tersebut
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Keterangan :

 Murid membaca / menirukan tanpa melihat mushaf Al-Qur'an

 Jumlah pengulangan tidak dibatasi, jumlah diatas hanya bersifat

minimal, jika dibaca lebih banyak lagi tentu lebih baik

2. Mandiri (tanpa guru )

Contoh:

a. Target / materi: 3 ayat pertama surat Al-Ikhlas

b. Praktek:

1) Langkah Persiapan

 Niat ikhlas kepada Allah

 Bangkitkan motivasi

 Bangun kepercayaan diri bahwa anda bisa

 Konsentrasi penuh

 Mulai menghapal

2) Menghapal

 Buka materi (ayat) yang mau dihapal (mis. Al-Ikhlas ayat 1 -

4)

 Baca ta'awwudz dan basmalah

 Baca pelan - pelan ayat 1 - 4 dengan binnadhar (melihat

mushaf) 1X, jangan lupa terapkan tajwid sesuai yang anda bisa

 Baca kembali ayat 1 - 4 seperti diatas 10 kali / sampai anda

merasa mudah membacanya

 Mulai dihapal ( per ayat) dengan sistem buka tutup ( mushaf

dibuka lalu dibaca dan diperhatikan sambil direkam sedikit -

sedikit dalam otak kemudian mushaf ditutup coba dibaca

dengan hapalan), lakukan berkali - kali sampai hapal betul.
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 Kalau sudah hapal 2 ayat ( ayat 1 dan 2 ), bacalah dengan

hapalan dua ayat tersebut (gabungkan ) sampai hapal betul

baru menghapal ayat ketiga ( kalau dua ayat tersebut belum

lancar jangan menghapal ayat ketiga) demikian untuk ayat

keempat.

 Hapalkan ayat ketiga dan keempat seperti petunjuk diatas

 Kalau sudah hapal seluruhnya (tiga ayat: 1, 2,3 dan 4),

tutuplah mushaf lalu bacalah dengan hapalan sebanyak

mungkin sampai hapal diluar kepala.

c. Tips Sukses Menghapal

Agar sukses dalam menghapal, hal berikut ini perlu diperhatikan:

1. Bekal dasar

Sebelum masuk dalam program menghapal, hendaknya kita

menyiapkan 6 hal di bawah ini:

a. Niat (kemauan yang kuat)

Tanamkan niat dan kemauan yang kuat untuk menghapal, sebab

tanpa hal itu mustahil kita dapat menggapai cita-cita. Dengan

kemauan yang kuat kita akan melakukan apa saja untuk mencapai

sebuah obsesi, dan dengan kemauan yang kuat kita tidak mudah

putus asa jika menghadapi kendala.

b. Ikhlas

Niat yang ikhlas dalam arti bahwa apa yang sedang kita lakukan

(menghapal) adalah betul-betul kemauan sendiri bukan paksaan

orang lain, sehingga kapan pun, di mana pun, ada orang atau tidak,

kita akan tetap menghapal. Sebaliknya, kalau karena orang lain,

bisa jadi di hadapannya kita menghapal tapi di belakangnya kita

tidak lagi menghapal, dan inilah sumber ketidakberhasilan
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c. Tekun

Tekun dan rajinlah selama menghapal, agar keberhasilan cepat

dicapai. Sesulit apapun hapalan kalau kita tekun pasti bisa dilewati.

d. Kontinyu

Kontinyu dalam arti konsisten waktu dan target. Misalnya, jika

setiap habis Shubuh dan Maghrib telah kita tetapkan sebagai waktu

untuk menghapal, maka di waktu-waktu tersebut tidak ada aktifitas

lain kecuali menghapal. Jika dalam sehari kita menargetkan

mengaji/mengulang-ulang hapalan 2, 3 atau 4 surat, maka pada hari

itu lisan kita tidak akan berhenti menghapal sebelum target tersebut

terlaksana, demikian seterusnya.

e. Sabar

Dalam proses menghapal pasti ada kendala dan cobaan, kita harus

sabar dan telaten menghadapinya, sebab tidak ada usaha tanpa

kendala.

f. Do’a

Jika semua usaha sudah dilakukan, jangan lupa banyak berdoa

kepada Allah agar dimudahkan dan dikuatkan hapalan kita.

2. Bekal Penunjang

Selama proses menghapal perhatikanlah hal-hal berikut ini:

a. Lingkungan Qur’ani

Ciptakan lingkungan bernuansa Al-Qur’an, misalnya

menempel/memasang kaligrafi Al-Qur’an di rumah, kamar pribadi,

kantor bahkan di mobil. Memutar kaset murottal pada saat tertentu

di tempat-tempat tersebut juga sangat membantu kemudahan proses

menghapal.
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b. Memilih waktu yang tepat untuk menghapal

Misal, tidak menghapal di waktu sempit, kondisi payah, udara

panas dan lain-lain. Karena menghapal pada waktu-waktu tersebut

seringkali tidak menghasilkan hapalan yang baik. Pengalaman

kebanyakan yang sudah terjadi, menghapal pada keheningan

malam, sebelum shubuh/setelah shubuh terbukti mampu

menghasilkan hapalan yang bagus.

c. Memilih tempat yang tepat untuk menghapal

Tidak menghapal di tempat yang bising atau dalam keramaian.

Tempat yang paling baik adalah mesjid/mushalla, rumah kita dan

kamar pribadi juga baik untuk menghapal.

d. Berpedoman hanya pada satu mushaf

Sebelum menghapal belilah mushaf pegangan untuk menghapal dan

jangan ganti-ganti lagi. Setiap mushaf (yang berlainan penerbit)

berbeda cetakan dan letak-letak ayatnya, kalau sering berganti

mushaf akan mempengaruhi memori hapalan kita. Maka

berpedoman hanya pada satu mushaf saja lebih baik.

e. Banyak mengulang hapalan

Hapalan tidak bisa langsung menancap kalau hanya dibaca sekali

dua kali saja. Surat atau ayat yang telah kita hapal bisa hilang tanpa

bekas jika kita tidak ulang-ulang lagi. Untuk menghasilkan hapalan

yang sempurna butuh banyak pengulangan. Bacalah setiap hari,

jadikan hapalan itu sebagai wirid harian agar menancap dalam

kalbu kita. Kalau hapalan sudah menancap, maka kecil

kemungkinan akan hilang dari ingatan.
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f. Mengeraskan bacaan/suara ketika menghapal

Menghapal dalam kondisi telinga kita mendengar apa yang sedang

kita baca akan cepat merasuk ke dalam kalbu, dan berpengaruh

positif pada kekuatan hapalan kita. Karena seseorang itu lebih kuat

apa yang ia dengar daripada apa yang dia lihat.

g. Membiasakan bacaan pelan dan jelas

Selama menghapal biasakan membaca dengan pelan dan jelas

huruf-hurufnya, agar ayat-ayat yang kita hapal terekam dengan baik

dalam memori kita. Bacaan terlalu cepat dan terburu-buru

menghasilkan hapalan yang lemah dan mudah hilang.

h. Tidak berpindah ke ayat/surat selanjutnya sebelum ayat/surat

yang sedang dihapal benar-benar menancap

Ketika menghapal surat baru, hapallah per ayat. Satu ayat hapalkan

sampai benar-benar lancar sebelum pindah ke ayat selanjutnya. Jika

keseluruhan surat sudah terhapal bacalah satu surat itu setiap hari

berulang-ulang sampai lancar betul sebelum pindah menghapal

surat yang baru lagi.  Terlalu terburu-buru menghapal surat baru

sebelum surat yang lama lancar hanya akan menambah beban

memori kita. Jika kondisi ini berlanjut, kita akan merasa semakin

berat untuk menghapal.

i. Materi hapalan baru tidak terburu-buru disetorkan

(dihadapkan ke guru/ustadz) jika belum betul-betul dikuasai.

Sebelum menyetorkan hapalan ayat/surat yang baru siapkan

terlebih dahulu secara baik. Materi yang hendak disetorkan harus

benar-benar lancar ketika disetorkan. Kelancaran materi setoran

dapat memberikan pengaruh positif pada kekuatan hapalan kita.
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2. Program Ceramah Agama

Program Ceramah Agama, bertitik tolak dari firman Allah dalam

surat Al-Ashr yang artinya: Demi masa sesungguhnya manusia itu merugi

kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh yang nasihat

menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Banyak hikmah dan manfaat

yang diharapkan dari kegiatan ceramah agama bila telah menjadi bagian

dari atmosfir akademik yang mengintegrasikan antara ilmu dan Islam,

yaitu; membentengi keburukan akhlaq, memacu semangat belajar dan

mencerdaskan otak.

Keutamaan Memberikan Ceramah

 Perintah Allah SWT (Qs. An-Nahl : 125, Az-Zariat : 55, Al-

Muddatsir : 1-3)

 Tidak termasuk orang yang merugi (Qs. Al-‘Ashr:1-3)

 Sebagai umat terbaik (al-Imran: 110)

 Menjadi orang yang beriman dan menjadi penolong bagi yang lain

(Qs. At-Taubah : 71)

 Diberi keteguhan kedudukan di muka bumi ( Qs. Al-Hajj : 41)

 Mencegah kemungkaran

 Sebab turunnya hidayah Allah SWT

 Menguatkan ingatan (HR. Bukhari)

 Sebab tertahannya azab Allah SWT

Tujuan umum program ini adalah : mahasiswa, dosen dan karyawan

bersama-sama berusaha untuk saling nasihat menasihati dalam

kebenaran dan kesabaran, sedangkan tujuan khusus meliputi:

 Mencegah perbuatan munkar

 Melancarkan kefasihan dalam menyampaikan firman Allah dan Hadits

Rasulullah SAW
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 Mengintegrasikan pengetahuan agama dengan pengetahuan medis

modern

 Meningkatkan kualitas hablumminAllah dan hablumminannas.

Target ceramah agama yang hendak dicapai terdiri atas :

 Penyampaian ceramah etika muslim sehari-hari

 Penyampaian ceramah etika hubungan dokter-pasien

 Penyampaian ceramah kajian islam dan kesehatan

a. Metode Program Ceramah

Metode yang dipakai dalam program ceramah ini adalah : satu kali

ceramah dalam satu semester. Tata cara memberikan ceramah yang ideal

adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa mempersiapkan bahan ceramah

2. Membuat janji bertemu dengan pembimbing dan para audiens

ceramah

3. Ceramah diberikan dalam kurun waktu antara 7 sampai 10 menit

4. Ceramah dimulai dengan salam, pujian ke hadirat Allah SWT,

syahadatain dan salawat ke haribaan Rasululah SAW, dilanjutkan

dengan pesan iman dan taqwa. Waktu kegiatan ini sekitar 1 menit.

(mengikuti format mukaddimah dalam bahasa Arab)

5. Isi ceramah dimulai dari paparan judul dilanjutkan penjelasannya. Isi

ceramah minimal 1 (satu) ayat Al-Quran atau 1 (satu) Hadits Nabi

yang berkenaan dengan judul ceramah. Waktu kegiatan ini sekitar 5-7

menit.

6. Ceramah ditutup dengan permohonan maaf dan ucapan terima kasih

atas kehadiran serta doa mohon hidayah dari Allah atas semua yang

hadir serta diakhiri dengan doa penutup majelis dan mengucapkan

salam.
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Penyampaian ajaran Islam secara lisan umumnya dilakukan dengan

ceramah, pidato atau khutbah, meskipun ada juga dalam bentuk dialog.

Ceramah dan khutbah sebenarnya sama saja, tetapi pada masyarakat kita

sedikit dibedakan. Ceramah kesannya lebih bebas, seperti pengajian

umum, peringatan hari-hari besar Islam, kuliah subuh, ceramah tarawih

dan lain-lain.

Untuk bisa berceramah dengan baik, ada tiga bagian yang hendak kita

perhatikan, yaitu:

1. Persiapan

Adapun langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai

berikut:

a. Mentalitas yang memadai

b. Memahami latar belakang jamaah

c. Menentukan masalah

d. Mengumpulkan bahan

e. Menyusun sistematika

f. Menjaga dan mempersiapkan kondisi fisik

g. Analisis pendengar

2. Pelaksanaan pidato/ceramah

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

a. Tampil mengesankan

b. Menguasai forum

c. Jangan menyimpang

d. Gaya yang orisinal

e. Bersikap sederajat

f. Mengatur intonasi
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g. Mengatur tempo

h. Memberikan tekanan

i. Memelihara kontak dengan jamaah

j. Pengembangan bahasan

k. Memberi kesimpulan

3. Langkah-langkah sesudah ceramah

Hal-hal yang harus dilakukan adalah:

a. Turun dari podium dengan tenang

b. Mencari respon jamaah terhadap kemampuan isi ceramah

c. Mengevaluasi ceramah yang sudah disampaikan.

b. Pola materi dakwah

Ada beberapa pola penting dalam menguraikan materi dakwah yang

antara pola yang satu dengan yang lainnya memiliki kelebihan-kelebihan

sendiri-sendiri. Tentu saja yang sesuai dengan persoalan yang dibahasnya.

1. Problem Solving (pemecahan masalah)

2. Pertanyaan dan jawaban

3. Pendekatan tematik dari ayat  Al-Quran dan Hadist

4. Mensistematisasikan ayat Al-Quran dan Hadist

5. Memilih uraian Hadis bernomor

6. Menanggapi masalah aktual dari sudut pandang Islam.

c. Contoh mukaddimah ceramah

Dalam berceramah atau berpidato, hal yang lazim dilakukan oleh para

mubaligh (penceramah) adalah memulainya dengan mengucapkan salam lalu

membaca puji-pujian untuk Allah, dua kalimat syahadat, serta membaca
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shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pun contoh mukaddimah

(pembukaan) Arabnya adalah sebagai berikut:

ِ الَِّذى ھََدانَا لِھََذا َوَما ُكنَّا لِنَْھتَ  ِدَي لَْوالَ أَْن ھََدانَا هللا. اَْلَحْمُد 
ًدا َرُسْوُل  ْشھَُد أَْن الَإلھَ إِالَ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِرْیَك لَھُ َوأَْشھَُد أَنَّ ُمَحمَّ

فََصلََواُت هللاِ َوَسالَُمھُ َعلَْیِھ َوَعلَى آلِِھ َوأَْصَحابِِھ َوَمْن .هللاِ 
ا بَْعُد  فَإِنِّ َخْیَر اْلَحِدْیِث ِكتَاُب هللاِ, َوَخْیَر اْلھَْدِي ھَْدُي .َواالَهُ  أَمَّ

ٍد َصلَّى هللاِ َعلَْیِھ َوَسلََّم. َوَشرَّ ْاألُُمْوِر ُمْحَدثَاتُھَا, َو ُكلَّ  ُمَحمَّ
َو ُكلَّ َضالَلٍَة فِى النَّارْ ْحَدثٍَة بِْدَعةٌ َو ُكلَّ بِْدَعٍة َضالَلَةٌ مُ 

Adapun contoh mukaddimah Arab yang lain adalah sebagai berikut:

 ِ ِ نَْحَمُدهُ َو نَْستَِعْینُھُ َونَْستَْغفُِرهُ َونَُعْوُذ بِا إِنَّ اْلَحْمَد 
ُ فَالَ ِمْن ُشُرْوِر أَْنفُِسنَا وَ  ِمْن َسیِّئاَِت أَْعَمالِنَا َمْن یَْھِد 

ُمِضلَّ لَھُ َوَمْن یُْضلِْل فَالَ ھَاِدَي لِھُ. أَْشھَُد أَْن الَ إِلَھَ إِالَّ 
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسْولُھُ.  هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِرْیَك لَھُ وأَْشھَُد أَنَّ ُمَحمَّ

الَةُ َوالسَّالَُم َعلَى نَبِیِّ  ٍد َوَعلَى اَلِِھ َوأَْصَحابِِھ َوالصَّ نَا ُمَحمَّ
ْیِن. َوَمْن تَبَِعھُ إِلَى یَْوِم الدِّ

3. The Nine Golden Habits

Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam

dapatlah  diantarkan ke pintu gerbang syurga Jannatun Na`im dengan

keridhaan Allah yang Maha Rahman dan Rahim (Muqaddimah AD

Muhammadiyah).

Dokter Muslim yang sebenar-benarnya = Pribadi Muslim yang

sebenar-benarnya berprofesi dokter. Ciri Pribadi Muslim yang sebenar-

benarnya meliputi aspek akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat (SKKDM
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halaman 49 – 52). Menjadi Pribadi Muslim yang sebenar-benarnya seharusnya

menjadi impian hidup seorang muslim. Perjalanan hidupnya menuju

kesempurnaan pribadi dengan meneladani sosok manusia ideal yakni

Rasulullah Muhammad SAW.

Menjadikan 9 Golden Habits sebagai Pondasi membangun Pribadi

Muslim yang sebenar-benarnya. Kebiasaan adalah aktifitas atau amalan yang

melekat pada diri seseorang, terjadi secara otomatis tanpa dipikir-pikir lagi,

dan mengalir begitu saja. Kebiasaan dikendalikan oleh pikiran bawah sadar.

Kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan melakukan kebiasaan.

Perhatikan kegiatan anda setiap hari, mulai bangun tidur sampai tidur lagi.

Bukankah lebih banyak melakukan aktifitas yang senantiasa berulang.

Kebiasaan membentuk citra diri dan masa depan seseorang. Kebiasaan baik

membentuk citra baik dan menjadi langkah-langkah menuju masa depan yang

cemerlang. Sebaliknya, kebiasaan buruk membentuk citra buruk dan menjadi

perjalanan menuju masa depan yang suram.

Kebiasaan terbentuk melalui 6 tahapan, yakni:

1. Berpikir :

Dengan mempertimbangkan banyak hal kita berpikir. Di antara hasil dari

proses berpikir adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang disebut

niat. Proses ini dilakukan oleh otak sadar.

2. Perekaman:

Niat kita direkam oleh otak dan didokumentasikan dalam memori.

3. Pelaksanaan :

Niat yang sudah direkam tersebut boleh jadi kita laksanakan atau tidak.

Niat baik meskipun tidak terlaksana diberikan pahala, sementara niat

buruk yang tidak dilaksanakan tidak menimbulkan dosa. Niat yang

dilaksanakan memberi pengalaman melakukan yang diniatkan tersebut.
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4. Penyimpanan

Pengalaman melaksanakan niat tersebut direkam oleh otak dan disimpan

dalam file memori jangka pendek. File akan cepat terhapus kalau

perbuatan tersebut tidak diulang.

5. Pengulangan

Setiap mengulang pelaksanaan niat tersebut, pikiran menjadi semakin

kuat. Pengulangan menyebabkan perubahan-perubahan kimiawi, fisik,

dan anatomis  sehingga sesuai dengan memori jangka panjang. Kajian

psikologi menunjukkan bahwa pengulangan informasi yang sama dalam

otak mempercepat dan meningkatkan derajat kecepatan perubahan dari

memori jangka pendek ke memori jangka panjang dan meningkatkan

konsolidasi pikiran dalam otak.  Semakin sering dan lama pengulangan

dilakukan, tindakan atau amalan akan semakin terikat kuat dalam gudang

memori.

6. Kebiasaan

Apabila pengulangan dan tahapan di atas dilalui dan disertai dengan akal

yang meyakini kebiasaan sebagai bagian terpenting, ia akan

memperlakukannya seperti bernapas, makan, minum, dan kebiasaan lain

yang mengakar kuat. Jika sudah begitu, kita tidak dapat mengubahnya

hanya dengan berpikir untuk mengubah maupun kemauan keras, atau

dengan sesuatu yang berasal dari dunia luar. Ia harus mengubah makna

yang terbentuk dalam pikiran dasar, kemudian membentuk program baru

untuk dirinya dan mengulang-ulang program itu. Proses pembentukan

kebiasaan tidak mempertimbangkan apakah amalan tersebut baik atau

buruk. Amalan apapun yang kita ulang-ulang, baik atau buruk, akan

menjadi kebiasaan.
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a. Beda kebiasaan dengan bukan kebiasaan

Aktivitas yang telah menjadi kebiasaan terjadi secara otomatis tanpa

dipikir-pikir dan mengalir begitu saja. Energi yang diperlukanpun

relatif kecil. Adapun aktifitas non-kebiasaan memerlukan energi yang

jauh lebih besar.

Kalau Anda mempunyai kebiasaan meletakkan barang (misalnya

kunci kendaraan) di tempat yang sama, maka kapanpun

memerlukannya Anda tinggal mengambil tanpa harus mencari-cari.

Tetapi kalau Anda meletakkannya sembarangan, maka Anda bisa

lebih lama menemukannya atau menjadi sewot gara-gara lupa tempat

menaruhnya.

b. Ada 2 model pembentukan kebiasaan kita:

1. Membiarkan diri dibentuk oleh lingkungan

Kita memiliki kecenderungan melakukan kebiasaan sebagaimana

dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Orang yang berada

pada lingkungan yang baik, cenderung memiliki kebiasaan baik.

Hal sebaliknya juga terjadi. Memilih cara ini mengantarkan

menjadi sebagaimana orang-orang di sekitarnya. Rasulullah SAW

bersabda:

“Seseorang itu tergantung agama temannya, maka cermatilah

siapa yang menjadi teman kalian” (HR Ahmad, Timidzi, dan Abu

Daud)

FK Universitas Muhammadiyah dapat menciptakan atmosir Islami

sehingga mempengaruhi siapapun yang berada di dalamnya

menjadi islami

2. Mendesain sendiri kebiasaan yang akan dimilikinya

Ini adalah cara terbaik. Kita sendiri yang membuat desain

kebiasaan apa yang akan menjadi ciri pribadi kita. Membangun
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kebiasaan seperti membangun gedung. Kita tidak dapat

membangun gedung megah dan indah tanpa membuat disain dan

gambarnya terlebih dahulu. Semakin jelas dan detil desain

gambar arsitektur dan konstruksi tekniknya, semakin mudah

membangunnya.

Kita dapat memiliki kebiasaan utama dengan membuat gambaran

yang jelas kebiasaan-kebiasaan utama apa yang menjadi identitas

diri kita. Buku “The 9 Golden Habits for Brighter Muslim”

membantu membuat gambaran kebiasaan dan bagaimana cara

meng-instal-nya. Kebiasaan baik adalah sebaik-baik amal (Sukaca

A, 2014)

Rasulullah SAW bersabda:

“Laksanakanlah oleh kalian amalan semampu kalian,

sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan terus

menerus (menjadi kebiasaan) meskipun sedikit” (HR Ibnu

Majah).

“Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan kata-kata

yang diridhai Allah ’Azza wa Jalla tanpa berpikir panjang (sudah

menjadi kebiasaan), Allah akan mengangkatnya beberapa

derajat dengan kata-katanya itu. Dan seorang hamba yang

berbicara dengan kata-kata yang dimurkai Allah tanpa berpikir

panjang (sudah menjadi kebiasaan), Allah akan

menjerumuskannya ke neraka Jahannam dengan kata-katanya

itu”.(HR Bukhari, Ahmad, dan Malik)
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a. Poin penting “ The 9 Golden Habits”(Sukaca A, 2014)

Gambar 1. The Nine Golden Habits
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Mulailah membiasakan pilar-pilar amal shaleh. Majelis Tabligh PP

Muhammadiyah menggerakkan “The 9 Golden Habits” yang terdiri atas :

Apakah Bisa?

Allah telah menciptakan manusia menjadi makhluk luar biasa,terbukti dengan :

1. Memenangkan kompetisi dari > 5 juta calon manusia (ayah kita

memancarkan lebih dari 5 juta sel sperma. Yang membuahi sel telur ibu kita

hanya satu, yang lainnya mati)

2. Manusia dibekali akal yang dengannya dapat hidup kreatif

3. Struktur tubuh istimewa

4. Punya 1 trilyun sel setiap kg BB, di dalamnya terdapat gen yang

merupakan cetak biru kehidupan. Kode genetik manusia tersusun lebih dari

3 milyar “huruf kimia” yang tersusun dalam untai-untai berukuran hanya

1/200 milyar gram dan lebar

5. 1/500.000 mm. Bila DNA seluruh penduduk dunia yang berjumlah 6 M

dikumpulkan beratnya hanya seberat sebutir beras.

6. Di dalam gen telah terinstal potensi keburukan dan kebaikan.

7. Kita diberikan wewenang memilih “menyalakan” yang baik atau yang

buruk. Perbuatan baik, menyalakan gen baik, sebaliknya berbuat buruk

menyalakan gen buruk. Semua yang kita lakukan terekam

8. Potensi kemampuan kita tidak ada yang tahu batasnya, para ahli

memperkirakan baru sekitar 5 – 10% yang terpakai. Masih lebih

banyak yang belum digunakan.

9. Yang membatasi kemampuan kita adalah meyakini bahwa kita tidak bisa.
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b. Menjalani Profesi Dokter sesuai ajaran Islam

1. Menjalani profesi dokter sebagai bagian ibadah untuk mendapatkan

ridha Allah dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain.

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang membantu kebutuhan

saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya dan siapa

membebaskan seorang muslim dari kesulitan Allah akan membebaskannya

dari kesulitan pada hari kiamat. (Shahih Muslim)

2. Menjalani Profesi dokter berdasarkan standar kompetensi dokter sesuai

ajaran Islam. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang tidak ahli,

tunggulah saat kehancurannya!
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c. Petunjuk pengisian lembar monev (Self Assesment) The 9 Golden

Habits

Buatlah skor pada setiap amalan yang Anda lakukan hari ini dengan nilai

antara 2 – 10 sesuai dengan kenyataan yang Anda lakukan. Bila Anda tidak

mengamalkan, tidak ada skornya. Jujurlah kepada diri Anda sendiri dengan

mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Skor Anda isikan pada

lembar monev sesuai dengan tanggal pelaksanaannya.  Pada akhir bulan,

jumlahkan skor selama sebulan pada setiap amalan, dan bagilah dengan

frekuensi yang seharusnya anda amalkan dalam sebulan. Itulah nilai rata-

rata capaian Anda dalam sebulan. Nilai rata-rata ideal adalah 10.

HABIT KE 1 (Tertib Shalat)

Lakukan setiap hari, berikan skor sesuai kenyataan yang Anda lakukan!

a. Pelaksanaan shalat subuh

Tabel 1. Indikator Habit Pelaksanaan Sholat Subuh

SKOR KETERANGAN
2 Saya melaksanakannya sendirian di awal waktu
4 Saya melaksanakannya berjamaah tetapi tidak di awal waktu

6
Saya melaksanakannya di awal waktu dan berjamaah tanpa shalat
sunnah

8
Saya melaksanakannya di awal waktu, berjamaah , dan
melaksanakan  shalat sunnah rawatib qabliyah

10
Saya mendahului dengan shalat tahiyatul masjid, shalat rawatib
qabliyah, dan melaksanakannya di awal waktu berjamaah di
Mesjid
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b. Pelaksanaan Shalat Zuhur

Tabel 2. Indikator Habit Pelaksanaan Shalat Zuhur
SKOR KETERANGAN

2 Saya melaksanakannya sendirian di awal waktu
4 Saya melaksanakannya berjamaah tetapi tidak di awal waktu

6
Saya melaksanakannya di awal waktu dan berjamaah tanpa shalat
sunnah

8
Saya melaksanakannya di awal waktu, berjamaah , dan
melaksanakan  shalat sunnah rawatib

10
Saya mendahului dengan shalat tahiyatul mesjid, shalat rawatib
qabliyah, melaksanakannya di awal waktu berjama‟ah di mesjid,
dan shalat rawatib bakdiyah

c. Pelaksanaan Shalat Ashar
Tabel 3. Indikator Habit Pelaksanaan Shalat Ashar

SKOR KETERANGAN
2 Saya melaksanakannya sendirian di awal waktu
4 Saya melaksanakannya berjamaah tetapi tidak di awal waktu

6
Saya melaksanakannya di awal waktu dan berjamaah tanpa
shalat sunnah

8
Saya melaksanakannya di awal waktu, berjamaah , dan
melaksanakan  shalat sunnah rawatib qabliyah

10
Saya mendahului dengan shalat tahiyatul masjid, shalat rawatib
qabliyah, dan melaksanakannya di awal waktu berjama`ah di
masjid

d. Pelaksanaan Shalat Magrib
Tabel 4. Indikator Habit Pelaksanaan Shalat Maghrib

SKOR KETERANGAN
2 Saya melaksanakannya sendirian di awal waktu
4 Saya melaksanakannya berjamaah tetapi tidak di awal waktu

6
Saya melaksanakannya di awal waktu dan berjamaah tanpa shalat
sunnah

8
Saya melaksanakannya di awal waktu, berjamaah , dan
melaksanakan  shalat sunnah rawatib

10
Saya mendahului dengan shalat tahiyatul masjid, shalat rawatib
qabliyah, melaksanakannya di awal waktu berjamaah di mesjid,
dan shalat rawatib bakdiyah
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e. Pelaksanaan Shalat Isya
Tabel 5. Indikator Habit Pelaksanaan Shalat Isya

SKOR KETERANGAN
2 Saya melaksanakannya sendirian di awal waktu
4 Saya melaksanakannya berjamaah tetapi tidak di awal waktu

6
Saya melaksanakannya di awal waktu dan berjamaah tanpa shalat
sunnah

8
Saya melaksanakannya di awal waktu, berjamaah, dan
melaksanakan  shalat sunnah rawatib

10
Saya mendahului dengan shalat tahiyatul masjid atau menunggu
sejak maghrib, melaksanakannya di awal waktu berjamaah di
mesjid, dan melaksanakan shalat rawatib bakdiyah

f. Pelaksanaan Sholat Tahajjud

Tabel 6. Indikator Habit Pelaksanaan Shalat Tahajjud

SKOR KETERANGAN
2 Saya melakukannya tidak pada waktu yang saya tetapkan

4
Saya melakukannya 5 rakaat atau kurang pada 1/3 malam terakhir
sesuai waktu yang saya tetapkan

6
Saya melakukannya 7 rakaat pada 1/3 malam terakhir sesuai waktu
yang saya tetapkan

8
Saya melakukannya 9 rakaat pada 1/3 malam terakhir sesuai waktu
yang saya tetapkan

10
Saya melakukannya 11 rakaat pada 1/3 malam
terakhir sesuai waktu yang saya tetapkan

g. Pelaksanaan Sholat Dhuha
Tabel 7. Indikator Habit Pelaksanaan Shalat Dhuha

SKOR KETERANGAN

2
Saya melakukannya tetapi tidak pada waktu yang telah saya
tetapkan

4 Saya melakukannya 2 rakaat pada waktu yang telah saya tetapkan
6 Saya melakukannya 4 rakaat pada waktu yang telah saya tetapkan
8 Saya melakukannya 6 rakaat pada waktu yang telah saya tetapkan

10 Saya melakukannya 8 rakaat pada waktu yang telah saya tetapkan
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HABIT KE 2 (Berpuasa Sunnah)

Lakukan skoring sesuai yang Anda lakukan pada hari di mana Anda berpuasa.

Tabel 8. Indikator Habit Pelaksanaan Puasa Sunnah

SKOR KETERANGAN
2
4
6
8

10 Saya melakukan puasa sesuai dengan jadwal yang saya pilih

HABIT KE 3 ( Membayar ZIS ≥ 2, 5%)
Lakukan skoring pada hari Anda mendapat penghasilan

Tabel 9. Indikator Habit Pelaksanaan Membayar ZIS

SKOR KETERANGAN
2 2 Saya menyisihkan 2,5 % atau lebih tetapi kurang dari 5%  (2,5% <

5%) untuk ZIS pada saat menerima penghasilan
4 4 Saya menyisihkan 5% atau lebih tetapi kurang dari 10% (≥5%<10%)

untuk ZIS saat menerima penghasilan
6 6 Saya menyisihkan 10% atau lebih tetapi kurang dari 15%

(≥10%<15%) untuk ZIS saat menerima penghasilan
8 8 Saya menyisihkan 15% atau lebih tetapi kurang dari 20%

(≥15%<20%) untuk ZIS pada saat menerimapenghasilan
10 10 Saya menyisihkan 20% atau lebih untuk ZIS pada saat menerima

penghasilan
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HABIT KE 4 : Beradab Islami

Lakukan skoring setiap hari menjelang tidur

1. Pelaksanaan adab bicara:

a. Sebagian besar materi pembicaraan saya hari ini adalah hal-hal positif

b. Hari ini saya berhasil menghindari: bicara bohong, ghibah dan namimah,

mencaci, mengutuk, mengumpat, membuka aib saudara, membuka

rahasia yang saya diminta merahasiakan, mengkafirkan sesama muslim.

c. Pembicaraan saya hari ini sebagian besarnya saya lakukan dengan muka

manis, menyertainya dengan kalimah thayyibah

d. Hari ini saya terhindar dari pembicaraan yang tidak berguna

e. Hari ini ketika berbicara saya mendahulukan orang tua, bicara perlahan-

lahan dan merendahkan suara.

Tabel 10. Indikator Habit Beradab Islami

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

2. Pelaksanaan adab makan:

a. Hari ini saya senantiasa mencuci tangan sebelum makan

b. Hari ini saya makan dan minum senantiasa dengan membaca basmalah

dan berdoa

c. Hari ini saya makan dan minum senantiasa mengambil dan

menyuapkan makanan ke mulut secukupnya dengan tangan kanan.

d. Hari ini saya makan dan minum senantiasa mengambil seperlunya dan

menghabiskan makanan yang saya ambil
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e. Hari ini saya makan dan minum senantiasa dengan perasaan senang,

tidak sekalipun mencela makanan yang terhidang buat saya

Tabel 11. Indikator Habit Adab Makan

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

3. Pelaksanaan adab tidur:

a. Sebelum tidur tadi malam saya berwudhu terlebih dahulu

b. Sebelum tidur tadi malam saya mengunci pintu kamar, tidak

membiarkan api menyala, dan mengecilkan lampu

c. Sebelum tidur tadi malam saya merebahkan badan miring ke kanan,

membaca beberapa ayat Al-Quran dan berdzikir

d. Sebelum tidur tadi malam saya berdoa sebagaimana diajarkan

Rasulullah SAW

e. Ketika bangun tidur tadi pagi saya berdoa dengan doa yang diajarkan

rasulullah

Tabel 12. Indikator Habit Adab Tidur

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan
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c. Pelaksanaan adab berpakaian:

a. Hari ini saya selalu menutup aurat ketika keluar rumah atau

bertemu dengan bukan muhrim

b. Hari ini saya mengenakan pakaian yang layak (tidak menyerupai

pakaian lawan jenis, bersih, tidak berlebihan)

c. Hari ini saya selalu mengenakan pakaian mulai bagian kanan dan

melepas dari bagian kiri

d. Hari ini saya selalu tampil rapi ketika ke luar rumah atau bertemu

orang lain

e. Hari ini pakaian yang saya kenakan tanpa aroma tak sedap

Tabel 13. Indikator Habit Adab Berpakaian
Skor Keterangan

2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

d. Pelaksanaan adab bersin/menguap:

a. Hari ini setiap saya bersin mengucap Alhamdulillah

b. Hari ini setiap saya mendengar orang bersin dan mengucap

alhamdulillah di dekat saya, saya selalu mengucap

“yarhamukallah”

c. Hari ini setiap ada yang mendoakan saya ketika bersin, saya

doakan ia juga dengan mengucap “yahdikumullah”

d. Setiap ada dorongan menguap saya selalu berusaha menahannya

e. Saat terpaksa menguap saya menutupi mulut saya dengan tangan



31

Tabel 14. Indikator Habit Adab Bersin/Menguap

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

e. Pelaksanaan adab buang hajat (buang air besar atau kecil)

a. Hari ini saya bab (buang air besar) dan bak (buang air

kecil/kencing) selalu di tempat yang seharusnya, tidak menghadap

kiblat

b. Hari ini ketika masuk kamar kecil saya senantiasa melangkah

dengan langkah kaki kiri dan keluar dengan langkah kaki kanan.

c. Hari ini saya senantiasa berdoa saat masuk dan keluar kamar kecil

dengan doa yang diajarkan rasulullah saw

d. Hari ini setiap buang hajat saya senantiasa beristinjak sampai

bersih dengan tangan kiri

e. Hari ini ketika harus memegang kemaluan saya, saya

melakukannya dengan tangan kiri

Tabel 15. Indikator Habit Adab Buang Air Besar/Kecil

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan
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f. Adab terhadap orang tua:

a. Hari ini saya selalu bicara baik dan lembut kepada kedua orang tua

saya, tak sekalipun membentak keduanya

b. Hari ini saya tak sekalipun  bicara kotor, mengumpat atau mencaci

keduanya

c. Hari ini saya selalu memenuhi permintaan atau perintah keduanya

(tak pernah menolak panggilan dan permintaan keduanya, kecuali

ajakan syirik)

d. Hari ini saya mengunjungi atau berkomunikasi dengah keduanya

e. Hari ini saya setiap selesai shalat saya berdoa untuk kebaikan

keduanya

Tabel 16. Indikator Habit Adab Terhadap Orang Tua

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

g. Adab terhadap rumah tempat tinggal:

a. Hari ini setiap saya masuk rumah senantiasa mengucap salam

b. Hari ini setiap masuk rumah saya melangkah dengan kaki kanan

dan keluar dengan kaki kiri

c. Hari ini setiap saya mau masuk kamar lain dalam rumah selalu

mengetuk pintu dahulu atau meminta ijin.

d. Hari ini saya menjaga rumah saya tetap bersih dan rapi

e. Hari ini setiap saya mau pergi selalu berpamitan dengan penghuni

rumah lainnya



33

Tabel 17. Indikator Habit Adab Terhadap tempat tinggal

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

h. Adab bertetangga:

a. Hari ini setiap bertemu tetangga saya memberikan senyum, salam

dan sapa

b. Hari ini saya senantiasa berkata-kata baik kepada tetangga dan tidak

sekalipun menyakitinya

c. Hari ini saya berbuat baik kepada tetangga (menolong dan

membantu bila diperlukan, menjenguk bila sakit, mengucapkan

selamat bila mendapat kesenangan, menghibur bila mendapat

musibah, menunjukkan kemaslahatan, memaafkan kekhilafan, dll)

d. Hari ini saya terhindar dari perbuatan tidak baik kepada tetangga

(mempersempit akses jalan, membuang sampah di pekarangannya,

membuka aib, menyakiti, dll)

e. Hari ini saya memberikan hadiah, oleh-oleh, makanan, atau sedekah

kepada tetangga

i. Adab terhadap masjid:

a. Hari ini saya selalu bersegera ke masjid ketika waktu shalat tiba,

berdoa dalam perjalanan menuju masjid.

b. Hari ini saya selalu melangkahkan kaki kanan dahulu dan

c. Berdoa ketika masuk masjid, dan setelah urusan selesai keluar

dengan melangkahkan kaki kiri dahulu dan berdoa
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d. Hari ini setiap saya memasuki masjid, saya melaksanakan shalat

tahiyatul masjid

e. Hari ini saya ke masjid selalu berbaju bersih, rapi dan tanpa bau tak

sedap

f. Hari ini saya selalu menempati shaf sesuai aturan

Tabel 18. Indikator Habit Adab Terhadap Masjid

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

j. Pelaksanaan adab bepergian:
a. Hari ini setiap saya pergi selalu pamitan dengan anggota keluarga

yang ada di rumah

b. Hari ini saya selalu berdoa ketika naik kendaraan dan duduk di

tempat yang sesuai dalam kendaraan

c. Hari ini selama dalam perjalanan ketika tidak berbicara atau

melakukan sesuatu saya selalu berdzikir

d. Hari ini selama di jalan saya melalui jalur yang seharusnya, mentaati

rambu-rambu lalu lintas, tidak mengambil atau mengganggu hak

orang lain selama perjalanan

e. Semua kepergian saya hari ini adalah untuk kebaikan

Tabel 19. Indikator Habit Adab Berpergian
Skor Keterangan

2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan
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k. Adab bergaul :

a. Hari ini saya saya bergaul hanya dengan orang-orang yang baik

b. Saya mencintai sahabat-sahabat saya karena allah

c. Hari ini saya senantiasa bermuka manis, lemah lembut,

menampakkan kasih sayang, berbaik sangka, saling menasehati,

tolong menolong, memanggil dengan panggilan yang disenangi

kepada sahabat-sahabat saya

d. Hari ini saya terhindar dari membuka aib, sombong, dan

berprasangka buruk kepada sahabat-sahabat saya

e. Saya berpikiran positif terhadap sahabat-sahabat saya

Tabel 20. Indikator Habit Adab Bergaul

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

l. Pelaksanaan adab berjumpa:

a. Hari ini saya selalu memberikan senyum, salam, dan sapa pada

setiap perjumpaan dengan orang lain

b. Hari ini saya selalu menjawab atas salam yang diberikan kepada

saya

c. Hari ini saya selalu berjabat tangan dengan orang sejenis atau

muhrim yang saya jumpai

d. Hari ini saya selalu menyapa dengan sapaan hangat kepada orang-

orang yang saya jumpai

e. Hari ini saya selalu memberikan penghormatan selayaknya kepada

orang-orang yang saya jumpai
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Tabel 21. Indikator Habit Adab Berjumpa

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

m. pelaksanaan adab bertamu:

a. Saya senantiasa mengetuk pintu (atau memencet bel) dan

mengucapkan salam

b. Saya hanya masuk ke rumah setelah dipersilahkan

c. Saya mengutarakan maksud kedatangan saya dengan bahasa yang

sopan dan ramah

d. Ketika akan berpamitan saya berdoa untuk kebaikan tuan  rumah

e. Setelah urusan selesai saya berpamitan dan mengucapkan salam

perpisahan

Tabel 22. Indikator Habit Adab Bertamu

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

n. pelaksanaan adab menerima tamu:

a. Saya selalu menjawab salamnya

b. Saya selalu menghormatinya dan menyambut dengan ramah

c. Saya selalu menanyakan keadaannya

d. Saya selalu menjamunya meskipun hanya dengan air minum
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e. Saya selalu mengiringinya ketika pulang hingga ke teras atau

halaman rumah

Tabel 23. Indikator Habit Adab Menerima Tamu

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

o. Pelaksanaan adab menghadiri majelis (rapat, pertemuan,

pengajian, dll):

a. Hari ini saya selalu mengucapkan salam ketika datang ke majelis

b. Saya menempati tempat duduk yang sesuai atau disediakan untuk

saya saya menyimak pembicaraan dalam majelis dengan seksama

c. Saya berbicara dalam majelis dengan seizin pimpinan majelis dan

tidak melakukan sesuatu yang mengganggu kekhidmatan majelis

d. Saya mengakhiri majelis dengan doa kaffaratul majelis

Tabel 24. Indikator Habit Adab Menghadiri Majelis
Skor Keterangan

2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

p. Pelaksanaan adab menjenguk orang sakit:

a. Saya mengucap salam saat berjumpa

b. Saya menggembirakan si sakit dan keluarganya
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c. Saya medoakan si sakit agar lekas sembuh dengan doa yang

diajarkan Rasulullah SAW saya membantu si sakit

d. Saya menjenguk dalam waktu secukupnya agar si sakit dapat

beristirahat dan mengucap salam ketika berpisah

Tabel 24. Indikator Habit Adab Menjenguk orang sakit
Skor Keterangan

2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan

HABIT KE 5 : Membaca Al-Quran

Lakukan skoring setiap malam menjelang tidur
Tabel 25. Indikator Habit Membaca Al Quran

Skor Keterangan
2 Saya membaca kurang dari ¼ juz hari ini
4 Saya membaca lebih dari ¼ juz tetapi kurang dari ½ juz hari ini
6 Saya membaca ½ juz atau lebih tetapi kurang dari ¾

Juz hari ini
8 Saya membaca Al-Quran ¾ juz atau lebih tetapi

Kurang dari 1 juz hari ini
10 Saya membaca Al-Quran 1 juz atau lebih hari ini

HABIT KE 6: Membaca

Lakukan skoring setiap malam menjelang tidur
Tabel 26. Indikator Habit Membaca

Skor Keterangan
2 Saya membaca buku-buku positif kurang dari 15 menit hari ini
4 Saya membaca buku-buku positif 15 menit atau lebih tetapi kurang

dari 30 menit hari ini
6 Saya membaca buku-buku positif 30 menit atau lebih tetapi kurang

dari 45 menit hari ini
8 Saya membaca buku-buku positif 45 menit atau lebih tetapi kurang

dari 60 menit  hari ini
10 Saya membaca buku-buku positif 45 menit atau lebih tetapi kurang

dari 60 menit  hari ini
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HABIT KE 7: Menghadiri Pengajian

Lakukan skoring setiap akhir pecan

Tabel 27. Indikator Habit Menghadiri Pengajian
Skor Keterangan

2 Saya menghadiri pengajian rutin sekali dalam minggu ini, terlambat
datang dan pulang cepat

4 Saya menghadiri pengajian rutin sekali dalam minggu ini, terlambat
datang dan pulang setelah selesai, atau mengikuti sejak awal dan pulang
duluan

6 Saya menghadiri pengajian rutin sekali dalam minggu ini dari awal
hingga selesai

8 Saya mengikuti pengajian rutin lebih sekali dalam minggu ini, salah
satunya dari awal hingga akhir

10 Saya mengikuti pengajian rutin 2 kali atau lebih minggu ini, dan ada 2
atau lebih pengajian yang saya ikuti dari awal sampai akhir

HABIT KE 8 : Berjamaah dan Berorganisasi

Lakukan skoring setiap akhir pekan

1. Kegiatan berjamaah

Tabel 28. Indikator Habit Kegiatan Berjamaah
Skor Keterangan

2 Dalam minggu ini saya ada mengikuti pertemuan jamaah
4 Dalam minggu ini saya ada mengikuti pertemuan jamaah dan

mengunjungi 1 orang anggota jamaah
6 Dalam minggu ini  saya ada mengikuti pertemuan jamaah  dan

mengunjungi 2 orang atau lebih anggota jamaah
8 Dalam minggu ini saya ada mengikuti pertemuan jamaah, mengunjungi

anggota jamaah, dan ada bersedekah/memberikan hadiah kepada
anggota jamaah

10 Dalam minggu ini saya ada mengikuti pertemuan jamaah, mengunjungi
anggota jamaah, bersedekah kepada anggota jamaah, dan membantu
mengatasi kesulitan anggota jamaah
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2. Kegiatan berorganisasi

Tabel 29. Indikator Habit Kegiatan Berorganisasi

Skor Keterangan
2 Dalam minggu ini saya mengikuti kegiatan organisasi kurang dari 4

jam
4 Dalam minggu ini saya mengikuti kegiatan organisasi ≥ 4 jam < 10

jam
6 Dalam minggu ini saya mengikuti kegiatan organisasi ≥ 10 jam < 16

jam
8 Dalam minggu ini saya mengikuti kegiatan organisasi ≥ 16 jam < 24

jam
10 Dalam minggu ini saya mengikuti kegiatan organisasi ≥ 24 jam

HABIT KE 9 : Berpikir Positif

Lakukan skoring setiap malam menjelang tidur

a. Selama hari ini saya selalu melihat sisi baik saudara-saudara muslim saya,

tidak pernah berprasangka buruk apalagi menceritakan sisi buruk mereka

kepada orang lain

b. Selama sehari ini saya merasakan semua yang saya alami baik akibatnya

buat saya; saya mensyukuri setiap nikmat yang saya terima hari ini; saya

telah menuliskan 10 nikmat yang saya rasakan luar biasa hari ini; pada

masing-masing nikmat saya mengucapkan “alhamdulillah, terima kasih ya

allah” berulang-ulang. Alhamdulillah, kesulitan-kesulitan dan  hal-hal

yang tidak menyenangkan yang saya alami hari ini dapat saya hadapi

dengan sabar tanpa mengeluh.

c. Ada beberapa yang saya lakukan hari ini belum berhasil, tetapi saya tidak

menyerah. Saya akan lakukannya lagi besok. Kalau toh besok belum

berhasil, saya akan coba lagi sampai berhasil. Saya yakin Allah sedang

menyiapkan kesuksesan buat saya!
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d. Selama hari ini saya selalu tersenyum setiap berjumpa dengan teman-

teman, relasi, pelanggan, dan saudara-saudara saya. Alhamdulillah tidak

sekalipun saya cemberut atau menunjukkan bahasa tubuh yang tidak

menyenangkan

e. Selama hari ini apa yang saya ucapkan adalah hal-hal yang benar dan baik.

Tidak sekalipun saya mengumpat, memaki, membuka aib, menggunjing,

apalagi berbohong.

Tabel 30. Indikator Habit Berpikir Positif

Skor Keterangan
2 Terpenuhi 1 pernyataan
4 Terpenuhi 2 pernyataan
6 Terpenuhi 3 pernyataan
8 Terpenuhi 4 pernyataan

10 Terpenuhi 5 pernyataan
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BAB III
METODE

a. Metodologi Pelaksanaan FK Menghapal

1. Meningkatkan kemampuan dan proaktif dosen PA sebagai DPHC

 Tujuan ini dicapai melalui pengajian rutin FK UMSU yang

dilaksanakan 4 kali sebulan di Mesjid Taqwa Kampus I

UMSU, setiap hari Sabtu pagi-jam 11.00 sampai tiba waktu

sholat Zuhur. Sabtu I dan III diisi dengan materi pengajian ke-

Islaman dan ke-Muhammadiyahan. Sabtu II dan IV diisi

dengan materi pengajian tahsin tilawah Al-Quran.

 DPHC jangan lupa mengisi daftar hadir setiap mengikuti

pengajian (Formulir 1. Berita acara dan daftar hadir

pertemuan. Lihat lampiran, Hal : ….)

2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk membaca (tilawah)

dengan baik dan benar.

 Tujuan ini dicapai melalui pertemuan tatap muka pertama

antara DPHC dan mahasiswa selama 2 jam/blok. Waktu dan

tempat pertemuan diatur secara fleksibel melalui kesepakatan

antara DPHC dengan mahasiswa (Tabel 1. Distribusi Hapalan

FK UMSU. Lihat lampiran Hal:…)

 Staf DKI dapat memfasilitasi penyediaan tempat pertemuan

apabila diperlukan. Pertemuan dibuktikan dengan berita acara

dan daftar hadir (Formulir 1. Berita acara dan daftar hadir

pertemuan. Lihat lampiran, Hal : ….). formulir ini dapat

diminta kepada staf DKI FK UMSU (nomor kontak lihat

lampiran 4. Susunan organisasi Program FK Menghapal)
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 DPHC menyerahkan formulir daftar hadir dan berita acara

untuk diisi oleh mahasiswa

 DPHC meminta kesediaan seorang mahasiswa untuk mencatat

hasil pertemuan di lembar notulensi (lihat lampiran 5-formulir

notulensi pertemuan-log book). Lembar notulensi ini bisa

diminta kepada pegawai DKI.

 DPHC menuliskan hasil rekapitulasi kegiatan pada formulir

rekapitulasi kegiatan (lampiran 6). Isilah formulir rekapitulasi

kegiatan sesuai dengan blok yang sedang berjalan didalam

buku ini secara langsung.

 Untuk mencapai tujuan ini dipergunakan metode talaqqi

(bertatap muka dengan DPHC) (lihat bab 2) adalah :

i. DPHC membaca satu ayat (melihat mushaf), murid

menirukan (melihat Buku Hapalan dan Ceramah)

ii. DPHC menunjuk salah seorang / beberapa orang untuk

mengulang ayat tersebut.

iii. Jumlah pengulangan tidak dibatasi, jumlah diatas hanya

bersifat minimal, jika dibaca lebih banyak lagi tentu

lebih baik.

 Mahasiswa diberi motivasi untuk meningkatkan upayanya

dalam mempelajari Al-Quran secara mandiri dan mengikuti

petunjuk tips sukses menghapal serta bekal penunjang seperti

yang tertera di dalam Buku Panduan Menghapal dan Ceramah

(lihat bab 2).

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan

hapalan Juz 30 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Adapun Surat Al-Quran yang wajib dihapal setiap Blok adalah
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sebagaimana terlampir (Tabel 1. Distribusi Hapalan FK UMSU.

Lihat lampiran Hal:…)

 Tujuan ini dicapai melalui pertemuan tatap muka kedua

antara DPHC dan mahasiswa selama 2 jam/blok. DPHC

menerima setoran hapalan mahasiswa. Pertemuan dibuktikan

dengan berita acara, daftar hadir (Formulir 1. Berita acara dan

daftar hadir pertemuan. Lihat lampiran, Hal : ….) dan isian

Buku Hapalan dan Ceramah Mahasiswa.

 Untuk mencapai tujuan ini dipergunakan metode one day one

ayat (Mahasiswa di motivasi untuk menambah hapalan 1

ayat/hari secara mandiri).

 DPHC secara pro aktif berkomunikasi dengan mahasiswa

dalam grup media sosial yang dibentuk untuk kalangan sendiri.

DPHC senantiasa memberi motivasi agar mahasiswa dapat

menyelesaikan tugas hapalan dan ceramah sesuai jadwal

sebelum ujian blok.

 Staf DKI dapat memfasilitasi penyediaan tempat pertemuan

apabila diperlukan. Pertemuan dibuktikan dengan berita acara

dan daftar hadir (Formulir 1. Berita acara dan daftar hadir

pertemuan. Lihat lampiran, Hal : ….).

 DPHC menyerahkan formulir daftar hadir dan berita acara

untuk diisi oleh mahasiswa

 DPHC meminta kesediaan seorang mahasiswa untuk mencatat

hasil pertemuan di lembar notulensi (lihat lampiran 5-formulir

notulensi pertemuan-log book). Lembar notulensi ini bisa

diminta kepada pegawai DKI.

 DPHC menuliskan hasil rekapitulasi kegiatan pada formulir

rekapitulasi kegiatan (lampiran 6). Isilah formulir rekapitulasi
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kegiatan sesuai dengan blok yang sedang berjalan di dalam

buku ini secara langsung.

2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan ceramah

agama dikaitkan dengan medis sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan.

 Tujuan ini dicapai melalui pertemuan tatap muka kedua

antara DPHC dan mahasiswa. DPHC menerima setoran ceramah

1 mahasiswa 1 kali/semester. Pertemuan dibuktikan dengan

berita acara, daftar hadir (Formulir 1. Berita acara dan daftar

hadir pertemuan. Lihat lampiran, Hal : ….) dan isian Buku

Hapalan dan Ceramah Mahasiswa.

 Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam ceramah silahkan

mengikuti petunjuk di Buku Hapalan dan Ceramah Mahasiswa.

 Staf DKI dapat memfasilitasi penyediaan tempat pertemuan

apabila diperlukan. Pertemuan dibuktikan dengan berita acara

dan daftar hadir (Formulir 1. Berita acara dan daftar hadir

pertemuan. Lihat lampiran, Hal : ….). formulir ini dapat diminta

kepada staf DKI FK UMSU (nomor kontak lihat lampiran 4.

Susunan organisasi Program FK Menghapal)

 DPHC menyerahkan formulir daftar hadir dan berita acara

untuk diisi oleh mahasiswa

 DPHC meminta kesediaan seorang mahasiswa untuk mencatat

hasil pertemuan di lembar notulensi (lihat lampiran 5-formulir

notulensi pertemuan-log book). Lembar notulensi ini bisa

diminta kepada pegawai DKI.

 DPHC menuliskan hasil rekapitulasi kegiatan pada formulir

rekapitulasi kegiatan (lampiran 6). Isilah formulir rekapitulasi
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kegiatan sesuai dengan blok yang sedang berjalan didalam buku

ini secara langsung.

5. Melaksanakan program mentoring mahasiswa

a. Tujuan ini dicapai melalui pertemuan tatap muka pertama

dan kedua antara DPHC dan mahasiswa. pada pertemuan

pertama DPHC memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk

melaksanakan 9 Golden Habits dan meningkatkan

pengamalannya. pada pertemuan pertama ini DPHC dapat

memberikan kesempatan kepada mahasiswa secara bergantian

untuk mempresentasikan keutamaan (fadhilah) pengamalan

dalam setiap habits di dalam 9 Golden Habits tersebut.

Kemudian DPHC mengingatkan mahasiswa untuk senantiasa

mengisi lembar pengisian 9 Golden Habits itu secara tertib

setiap hari.

b. Pada pertemuan kedua DPHC meminta mahasiswa untuk

memperlihatkan lembar 9 Golden Habits setiap mahasiswa.

DPHC menganalisis pencapaian 9 Golden Habits serta

memberikan ucapan penghargaan kepada yang berhasil

meningkatkan amalan 9 Golden Habitsnya dan memotivasi

seluruh mahasiswa untuk senantiasa mengamalkan 9 Golden

Habits dalam kehidupan sehari-hari.

c. Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam 9 Golden Habits

silahkan lihat lampiran lembar penilaian 9 Golden Habits

(lampiran 3. Formulir penilaian Penilaian 9 Golden Habits)

d. Staf DKI dapat memfasilitasi penyediaan tempat pertemuan

apabila diperlukan. Pertemuan dibuktikan dengan berita acara

dan daftar hadir (Formulir 1. Berita acara dan daftar hadir
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NO KEGIATAN JADWAL KETERANGAN
1 Pengajian Setiap Sabtu Jam 11.00 s.d Sholat Zhuhur di Mesjid Taqwa Kampus I UMSU
2 Pertemuan I

Bimbingan 1x/Blok
Hafalan,Ceramah, 9 Golden Habits

3 Pertemuan II
Setoran 1x/Blok
hafalan,Ceramah,9 Golden Habits

JADWAL KEGIATAN DPHC

Waktu & Tempat Sesuai dengan kesepakatan DPHC &
Mahasiswa

Waktu & Tempat sesuai dengan kesepakata DPHC &
Mahasiswa

pertemuan. Lihat lampiran, Hal : ….). formulir ini dapat diminta

kepada staf DKI FK UMSU

e. DPHC menyerahkan formulir daftar hadir dan berita acara

untuk diisi oleh mahasiswa

f. DPHC meminta kesediaan seorang mahasiswa untuk mencatat

hasil pertemuan di lembar notulensi (lihat lampiran 5-formulir

notulensi pertemuan-log book). Lembar notulensi ini bisa

diminta kepada pegawai DKI.

g. DPHC menuliskan hasil rekapitulasi kegiatan pada formulir

rekapitulasi kegiatan (lampiran 6). Isilah formulir rekapitulasi

kegiatan sesuai dengan blok yang sedang berjalan didalam buku

ini secara langsung.

Adapun rekapitulasi kegiatan DPHC setiap blok dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :

Tabel 31. Jadwal Kegiatan DPHC

Sebelum seorang Dosen dinyatakan sebagai DPHC maka dosen tersebut harus

mengisi dan menyerahkan surat pernyataan berkomitmen untuk menjalankan

tugas sebagai DPHC ( lampiran 7 ).
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BAB IV
EVALUASI

a. Monitoring Evaluasi (Monev)

1. Peningkatan kemampuan dosen

a. Partisipasi DPHC dalam kegiatan ini dianalisis dari persentase

kualitas dan kuantitas kehadirannya pada acara pengajian rutin

setiap hari Sabtu di Mesjid Taqwa Kampus I UMSU selama satu

semester. Kualitas kehadiran juga dipengaruhi oleh surat

pemberitahuan ketidakhadiran dan ketepatan waktu mengikuti

kegiatan. Interpretasi kehadiran tersebut diterjemahkan sebagai

berikut :

i. Hadir 80-100% per Ketidakhadiran diklarifikasi melalui

surat pemberitahuan/hadir tepat waktu = komitmen tinggi.

Direkomendasikan sebagai DPHC pada semester

berikutnya.

ii. Hadir 60-79% per Ketidakhadiran diklarifikasi melalui

pemberitahuan kadang-kadang/tepat waktu kadang-

kadang = komitmen biasa saja. Dipertimbangkan sebagai

DPHC pada semester berikutnya

iii. Hadir < 60 % per Tidak hadir tanpa pemberitahuan/Tidak

tepat waktu = komitmen rendah. Tidak direkomendasikan

sebagai DPHC pada semester berikutnya.

b. Bukti klarifikasi adalah:

i. Formulir daftar hadir pengajian – membuktikan kehadiran

ii. Formulir berita acara pengajian-membuktikan ketepatan

waktu
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i. Formulir surat pemberitahuan - (lampiran 8) membuktikan

klarifikasi ketidakhadiran

ii. Meningkatkan kemampuan tilawah Al-Quran dan Ceramah agama

dan mentoring 9 Golden Habits mahasiswa

1. Partisipasi DPHC dalam kegiatan ini dinilai dari kuantitas dan

kualitas pertemuan yang dilaksanakan dengan mahasiswa

selama satu semester. Partisipasi DPHC diterjemahkan sebagai

berikut :

i. Pertemuan antara DPHC dengan mahasiswa bimbingannya

dilaksanakan minimal 1 kali/blok dan pertemuan diisi

dengan kegiatan murojaah, bimbingan ceramah serta

bimbingan 9 Golden Habits. Apabila keseluruhan kegiatan

(murojaah, bimbingan ceramah, dan bimbingan 9 Golden

Habits dilakukan) = partisipasi tinggi. Direkomendasikan

sebagai DPHC pada semester berikutnya.

ii. Pertemuan antara DPHC dengan mahasiswa bimbingannya

tidak dilaksanakan 1 kali/blok dan atau pertemuan tidak

diisi dengan kegiatan murojaah, bimbingan ceramah dan 9

Golden Habits = partisipasi kurang. Dipertimbangkan

sebagai DPHC pada semester berikutnya.

b. Bukti klarifikasi adalah:

i. Formulir daftar hadir pertemuan – membuktikan pertemuan

ii. Formulir berita acara pertemuan-membuktikan murojaah,

bimbingan ceramah dan bimbingan 9 Golden Habits

mahasiswa

iii. Formulir rekap kegiatan DPHC

iv. Formulir notulensi pertemuan-log book
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iii. Meningkatkan kemampuan hapalan Al-Quran, Ceramah Agama

dan Mentoring 9 Golden Habits mahasiswa

a. Partisipasi DPHC dalam kegiatan ini dinilai dari kuantitas dan

kualitas pertemuan yang dilaksanakan dengan mahasiswa

selama satu semester. Partisipasi DPHC diterjemahkan sebagai

berikut :

i. Pertemuan antara DPHC dengan mahasiswa bimbingannya

dilaksanakan minimal 1 kali/blok dan pertemuan diisi

dengan kegiatan menerima setoran hapalan, ceramah agama

dan evaluasi lembar kegiatan 9 Golden Habits mahasiswa =

partisipasi tinggi. Direkomendasikan sebagai DPHC pada

semester berikunya.

ii. Pertemuan antara DPHC dengan mahasiswa bimbingannya

tidak dilaksanakan 1 kali/blok dan atau pertemuan tidak

diisi dengan kegiatan menerima setoran hapalan, ceeramah

agama dan evaluasi lembar kegiatan 9 Golden Habits =

partisipasi kurang. Dipertimbangkan sebagai DPHC pada

semester berikunya.

b. Bukti klarifikasi adalah:

i. Form daftar hadir pertemuan – membuktikan pertemuan

ii. Form berita acara pertemuan-membuktikan setoran hapalan,

setoran ceramah dan evaluasi lembar pelaksanaan 9 Golden

Habits

iii. Formulir rekap kegiatan DPHC

iv. Formulir notulensi pertemuan-log book

v. Formulir penilaian 9 Golden Habits
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Lampiran 1.
Tabel Distribusi Hapalan dan Ceramah FK UMSU

Keterangan Semester Ganjil Semester Genap
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6

Nama Blok

Hapalan

Ketrampilan Belajar, Komunikasi,
Etika dan Hukum Kesehatan

1. Surat An-Nass
2. Surat Al-Falaq
3. Surat Al-Ikhlas
4. Surat An-Nahl: 69

Biomedik I

5. Surat Al-Lahab
6. Surat An-Nashr
7. Surat Al-Kafirun
8. Surat Asy-Syu’ara: 80-81

Biomedik II

9. Surat Al-Kautsar
10. Surat Al-Mauun
11. Surat Al-Quraisy

Biomedik III

12. Surat Al-Fiil
13. Surat Al- Humazah
14. Surat Al-Ashr

Metabolisme dan Nutrisi

15. Surat At -Takatsur
16. Surat Qari’ah

Imunohematoonkologi
Dasar

17. Surat Al-Aadiyat
18. Surat Al-Zalzalah

Jlh Mgg 4 minggu 7 minggu 9 minggu 7 minggu 6 minggu 7 minggu
Ceramah Etika muslim sehari-hari Etika muslim sehari-hari

Blok 7 Blok 8 Blok 9 Blok 10 Blok 11 Blok 12
Nama Blok

Hapalan

Sistem Gastroentero-Hepatologi

19. Surat   Al- Bayyinah
20. Surat Al-Qadr
21. Surat Al-A’raf: 31

Kardiovaskuler

22. Surat At -Tiin
23. Surat Al -Insyiraah

Respirasi/ Pernapasan

24. Surat Adh-Dhuha
25. Surat Qaaf: 16

Endokrinologi

26. Surat Al-Alaq

Reproduksi

27. Surat Al-Mukminun: 14

Urogenital

28. Surat Al-Lail

Jlh Mgg 7 minggu 7 minggu 6 minggu 7 minggu 6 minggu 7 minggu
Ceramah Etika muslim sehari-hari Etika muslim sehari-hari

Blok 13 Blok 14 Blok 15 Blok 16 Blok 17 Blok 18
Nama Blok

Hapalan

Organ khusus

29. Surat Asy- syams

Dermatomuskuloskeletal

30. Surat At-Thariq

Neurologi

31. Surat Al-A’laa

Tumbuhkembang dan Geriatri

32. Surat al-Ghaasiyah

Mental health & behaviour

33. Doa untuk kesembuhan
pasien

Kedokteran komunitas &
manajemen kesehatan

34. Surat al-Fajr
Jlh Mgg 7 minggu 7 minggu 6 minggu 7 minggu 6 minggu 7 minggu

Ceramah Islam dan Kesehatan Islam dan Kesehatan

Blok 19 Blok 20 Blok 21
Nama Blok

Hapalan

Kedokteran tropis & penyakit
imunohematologi

35. Evaluasi Hapalan

Kegawatdaruratan dan
traumatologi

36. Evaluasi Hapalan

Elektif nyeri dan rehabilitasi medik
kedokteran estetika

37. Evaluasi Hapalan
Jlh Mgg 7 minggu 7 minggu 6 minggu
Ceramah Etika Dokter Muslim



52

Lampiran 2
Formulir Berita Acara dan Daftar Hadir

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN
Biro Administrasi : Jalan Gedung Arca No. 53 Medan 20217 Telp. 061-7350163 Fax. 061-7363488

E-mail : fk.umsu@yahoo.com

BERITA ACARA BIMBINGAN

Pada hari ini, hari …………Tanggal………Bulan…………………Tahun…...…… Telah

diadakan Bimbingan FK Menghapal Kelompok …… pertemuan ke- ……

Pada Blok  ……………………………………. di Fakultas Kedokteran UMSU, yang

dimulai pada pukul :….…..….. sampai dengan pukul :…………..WIB. Peserta yang hadir

di ruangan …………orang, Peserta yang tidak hadir di ruangan…………orang.

Catatan selama acara Bimbingan FK  Menghapal berlangsung :

................................................................................................................................................

........................................................................

Demikian Berita Acara ini di buat dengan sebenarnya Medan, 2015

...................................................................................................................................................

ABSENSI MAHASISWA
BIMBINGAN FK MENGHAPAL

Hari/ Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No NPM Nama Mahasiswa Tanda Tangan

Medan,                 2015
Dosen Pembimbing

( ... ........ ..... )
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Lampiran 3

Lembar Penilaian Pelaksanaan 9 Golden Habits
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Lampiran 4

Struktur Organisasi dan job description Korodinator
Program/Koordinator Tingkat serta kontak person pegawai DKI

Susunan Tata Organisasi Program Hapalan Quran, Ceramah Dan Nine
Golden Habits Fakultas Kedokteran Umsu Tahun 2015

Penanggung jawab : Dekan FK UMSU
Ketua Program : dr. Elman Boy, M. Kes
Koordinator Tingkat I : Maulana Siregar ,S.Ag, M.Ag
Koordinator Tingkat II : dr. Des Suryani, M. Biomed
Koordiantor Tingkat III : dr. Melviana Lubis

Pegawai DKI :

Nama : Arif Hidayat Tanjung

No Hp : 0813 7596 1666

Pimpinan
FKUMSU

Koordinator
Program

Koordinator
Tingkat I

DPHC DPHC

Koordinator
Tingkat II

DPHC DPHC

Koordinator
Tingkat III

DPHC DPHC

Adminsitrasi
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Tugas Koordinator Program  (KP):

1. Menyiapkan buku modul, mensosialisasikan, lalu mengawasi

pelaksanaan

2. Menentukan Koordinator Tingkat I, II dan III dan menentukan tugas

serta mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas tersebut

3. Menentukan waktu secara periodik  dari target hapalan dan ceramah

dan 9 Golden Habits

4. Menentukan kriteria DPHC

5. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Pimpinan Fakultas dan MEU

FK UMSU

6. Mengkoordinir pelaksanaan ceramah di Mesjid Taqwa

7. Mengkoordinir pelaksanaan Pengajian Al-quran di Mesjid Taqwa

Kampus I UMSU

Tugas Koordinator Tingkat

1. Memberikan penjelasan dan menyerahkan lembar persetujuan setelah

mendapat penjelasan kepada DPHC

2. Melakukan seleksi DPHC

3. Menentukan  DPHC dan kelompok mahasiswa

4. Memberikan sosialisasi kegiatan secara berkala kepada masing-

masing DPHC

5. Menerima laporan setoran Hapalan dan Ceramah serta pelaksanaan 9

Golden Habits dari DPHC, merekap berita acara dan daftar hadir.

6. Merekapitulasi dan mengevaluasi hasil laporan dari DPHC dan

melaporkannya kepada Koordinator Program.

7. Melaksanakan tugas-tugas  yang diamanahkan Koordinator Program
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Lampiran 5

Formulir Notulensi Pertemuan-Log book
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Blok                 :

PERTEMUAN DPHC DAN MAHASISWA

Lampiran 6

Rekap Bimbingan dan Setoran DPHC untuk Blok 1
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REKAP BIMBINGAN  DAN SETORAN DPHC FK MENGHAFAL
Angkatan       :
Smester         :
Blok                 : 3

PERTEMUAN DPHC DAN MAHASISWA
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Lampiran 7

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING
HAPALAN DAN CERAMAH (DPHC)

PROGRAM FK MENGHAPAL
TAHUN 2015

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ..............................................................................

No. HP : ..............................................................................

Email : ..............................................................................

Dengan ini menyatakan bersedia sebagai DPHC Program FK Menghapal FK UMSU untuk
mahasiswa angkatan ………………………… dan akan menjalankan kewajiban saya
dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat pernyatan bersedia ini saya perbuat setelah membaca lembar informasi
Program FK Menghapal FK UMSU tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan,...........................................2015

Hormat saya,

_______________________________
(Nama lengkap & tanda tangan)
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Lampiran 8
Surat Permohonan Izin Tidak Dapat Mengikuti Pengajian/Pertemuan

Surat Izin

Hal : Permohonan Izin tidak hadir

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : DPHC

Menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir mengikuti pengajian/pertemuan

yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Dikarenakan......................................................................................................................

Demikianlah surat ini saya sampaikan.

Terima kasih

Medan.............................2015

Hormat saya,

_______________________________
(Nama lengkap & tanda tangan)
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