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BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Penjelasan

Penyajian data merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan data

yang akan dianalisis. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang peneliti

cantumkan pada bab pendahuluan maka peneliti akan menyajikan data dengan

teknik observasi yakni mengamati alur cerita dan shoot film terlebih dahulu

kemudian menggunakan teknik dokumentasi untuk menyajikan data gambar

(adegan) film Sang Pencerah didalam bab ini.

B. Pesan Dakwah Dalam Film Sang Pencerah

Dalam pembuatan  film,  pasti mengandung pesan-pesan  yang  ingin

disampaikan kepada penontonnya. Pesan-pesan tersebut biasanya menggambarkan

situasi dan kondisi kehidupan.  Hal  ini terkait dengan film sebagai miniatur

sebuah adegan dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, di dalam skripsi ini

penulis akan memaparkan pesan-pesan dakwah dalam  film “Sang Pencerah”

dengan mengambil beberapa contoh adegan secara singkat dan sederhana, yang

dikategorikan dalam 3 aspek yaitu Aqidah, Syari’ah dan Akhlak.

1. Pesan Akidah

Pesan Akidah yang terkandung dalam film “Sang Pencerah” targambar

secara eksplisit pada beberapa scene, esensi dari materi pesan akidah adalah

rukun iman yaitu :
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a. Akidah Keimanan Kepada Allah

1. Film Sang Pencerah menggambarkan scene (adegan) Kyai H. Ahmad Dahlan

memberikan ceramah dalam khutbah jum’atnya.

Kyai Dahlan berkata pada para jamaahnya :” Al IslaamuhuwaAddiin,
Islam adalah agama Rahmatanlil’aalamiin. Rahmatanlila’alamiin merahmati
siapapun yang bernanung dibawahnya baik orang Islam maupun bukan Islam.
Merahmati artinya mengayomi, melindungi, membuat damai, tidak
mengekang, tidak membuat takut, tidak membuat rumit dengan upacara-
upacara dan sesaji.

(gambar 3. Kyai Ahmad Dahlan Khutbah)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

2. Film Sang Pencerah menggambarkan scene (adegan) seoarang guru

menjelaskan pada murid-muridnya mengenai agama.

Pada saat pengajian di langgar kidul, murid-murid menanyakan pada Kyai
Dahlan mau mengaji apa? Kemudian Kyai Dahlan memberikan kebebasan
pada murid-muridnya mereka ingin mengaji tentang apa? Karena jika tema
yang menentukan gurunya maka yang pinter adalah gurunya. Pengajian
dimulai dari bertanya dan salah satu murid bernama
Jazuli bertanya: “Agama itu apa kyai?” kemudian Kyai Dahlan memainkan
sebuah biola dengan suara yang menggetarkan hati dan enak untuk dinikmati.
Kyai Dahlan berkata: “apa yang kalian rasakan?”.
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Daniel: “Keindahan”.
Sangidu: “Kaya mimpi”
Jazuli:“Sepertinya semua permasalahan itu rasanya hilang ki”.
Kyai Dahlan:” Itulah agama, orang yang beragama adalah orang yang
merasakan keindahan, tentram, damai, cerah, karena hakekat agama itu seperti
musik, mengayomi, menyelimuti.” Kyai Dahlan menyuruh salah satu
muridnya Hisyam untuk memainkan biola, akan tetapi suara biola yang
dimainkan oleh muridnya itu tidak enak didengar hingga murid-murid yang
lain tertawa.
Kyai Dahlan pun berkata : “Itulah agama, kalau kita tidak mempelajarinya
dengan benar itu akan membuat resah lingkungan kita. Dan jadi bahan
tertawaan.”

(gambar 4. Kyai Ahmad Dahlan bermain biola)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

2. Pesan Syari’ah

Pesan Syariah yang terkandung dalam film “Sang Pencerah” targambar

secara eksplisit pada beberapa scene, esensi dari pesan syariah dalam film ini

terkait pada bidang ibadah, pendidikan, dan sosial diantaranya:
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a. Pesan Ibadah

1. Film Sang Pencerah scene (adegan) menggambarkan Kyai Dahlan

menemukan kejanggalan dalam arah kiblat sholat di salah satu masjid

ketika Kyai Dahlan ke kota untuk membeli kain.

Suara bedug shalat dhuhur, Kyai Dahlan bergegas berwudhu kemudian
masuk masjid untuk menunaikan shalat, akan tetapi Kyai Dahlan
menemukan kejanggalan pada arah kiblat shalat sehingga membuka peta
yang dibawanya dan mengukur dengan kompas, yang kemudian setelah
menunaikan shalat duhur Kyai Dahlan menjelajah ke berbagai masjid.

(gambar 5. Kyai Ahmad Dahlan merasa janggal)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

2. Film Sang Pencerah scene (adegan) menggambarkan pertemuan para

ulama dan kyai mengenai kejanggalan Kyai Dahlan pada arah kiblat sholat

yang salah.

Dalam pertemuan di Masjid Besar
Kyai Siraj berkata : Kiblat itu bukan soal arah, kiblat itu soal
Qolbu.“Walillaahi walmasyriiqi walmaghriibi Fainnamal tumuu
Fassamaa wajruh” .Gusti Allah itu sing kagungan lor, kidul, wetan lan
kulon. Gusti Allah jumeneng tidak berdasar arah tapi ada dalam Qolbu
umat.
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Kang Mas :“Saya setuju kyai, ini hanya soal keyakinan dimas. Allah itu
menyatu manunggal dengan umatnya. Dimanapun manusia mengahadap
disitu ada Allah.”
Kyai Dahlan: “Jika demikian apa gunanya masjidil haram?”
Kyai Penghulu : “Kalau kiblat masjid besar itu salah, lalu apa yang
membuat kita yakin bahwa kiblat sampean itu benar?”
Kyai Dahlan memanggil 2 muridnya Jazuli dan Danil untuk memasang
peta dan berkata: “Pangapunten Kyai,berdasarkan ilmu falak pulau jawa
dan mekkah tidak lurus kebarat. Jadi tidak ada alasan kita mengarahkan
kiblat kita ke arah barat. Karena kalau kita mengarah ke barat berarti kita
mengarah ke Afrika. Lagi pula kita tidak perlu membongkar masjid. Kita
hanya merubah arah shalat kita kearah 23 derajad dari posisi semula.
Ketika Allah memerintahkan Rosulullah SAW memindahkan kiblat dari
Al Aqso ke Alharam beliau berputar 180 derajad.
Kyai Lurah Nur: “Apa dimas yakin gambar itu benar?
Kyai Dahlan: “Kebenaran itu hanya milik Allah kangmas. Manusia hanya
sebatas berikhtiar”.
Kyai Siraj: Sek....sek... mengko ndisik..., kelihatannya gambar itu bikinan
orang kafir. “Saya pernah melihatnya di Kantor gaverment. Kalau kita
mengarahkan kiblat berdasarkan gambar itu berarti kita kafir. Ngati-ngati
yo lek..., dengan kaum kafir dan munafik. Mereka menggunakan berbagai
macam cara untuk mempengaruhi keimanan kita”.

(gambar 6. Kyai Ahmad Dahlan pertemuan dengan ulama)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)
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3. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan suasana shalat

subuh berjamaah setelah adanya pertemuan para Kyai di masjid besar

mengenai arah kiblat yang salah.

Shalat subuh berjamaah para kyai dan masyarakat Kauman di Masjid
Besar, namun Kyai Dahlan merubah posisi shalatnya sendiri dan diikuti
oleh para murid-muridnya.

(gambar 7. Kyai Ahmad Dahlan shalat subuh berjamaah)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

4. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan

ketidaksepakatan arah kiblat dalam pertemuan para kyai sehingga

terjadinya kesalahpahaman.

Penghulu mengutus seseorang menemui Kyai Dahlan untuk menutup
langgarnya karena dianggap membawa ajaran sesat mengenai arah kiblat
sholat, namun Kyai Dahlan menolaknya. Akhirnya kyai penghulu
mengumpulkan para jamaah masjid gede dan warga berbondong-bondong
menuju langgar kidul dan terjadilah bentrokan antara murid-murid Kyai
Dahlan dengan warga, sehingga dirobohkanlah Langgar kidul Kyai
Dahlan secara paksa.
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(gambar 8. Dilanggar Kyai Ahmad Dahlan terjadi kerusuhan)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

5. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan Kyai Dahlan

membantu memberikan solusi orang tua yang mau menikahkan anak

perempuannya.

Bapak si gadis ingin menikahkan anaknya, tapi  ia bingung tidak punya
uang untuk selametan. Kyai Dahlan memberikan solusi: “Slametan itu
tidak wajib, yang wajib itu harus ada wali, saksi dan mahar. Setelah itu
dikabarkan ke tetangga biar tidak ada fitnah. InsyaAllah syah.., asal tidak
ada paksaan.” Kyai Dahlan pun bersedia menjadi saksi dan memberikan
saran pada si gadis dan ibunya memakai krudung agar terhindar dari
fitnah.

(gambar 9. Kyai Ahmad Dahlan memberikan solusi)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)
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6. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan seorang laki-

laki berkonsultasi dengan Kyai Dahlan mengenai Tahlil dan Yasiin.

Seorang laki-laki menanyakan pada Kyai Dahlan kalau ibunya bersih
keras mau mengadakan yasinan 40 hari bapaknya dan tidak punya uang
untuk  beli kue apem dan nasi kuning apa doanya bisa diterima? Kyai
Dahlan menjawab: “Mendoakan almarhum itu tidak perlu rame-rame
membaca yasin dan tahlil, apalagi sampai membuat apem dan nasi kuning
tapi cukup doa yang khusyuk Insya Allah diterima.”

(gambar 10. Kyai Ahmad Dahlan sedang memberikan pengarahan)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

7. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan pertemuan para

kyai di masjid besar mengenai pemikiran Kyai Dahlan tentang Yasin dan

Tahlil.

Dalam pertemuan para kyai, Kyai Dahlan dianggap menyederhanakan dan
menggampangkan ajaran Islam dengan melarang adanya Tahlil dan
Yassin, namun
Kyai Dahlan berkata: “Saya tidak melarang kang mas, tiap surat dalam

al-Qur’an ada fadilahnya masing-masing. Tapi tidak untuk diputuskan.
Kalau kita hanya membaca yasin terus menerus ditambah sekaligus
dengan upacara-upacara, saya khawatir akan mengecilkan makna surat-
surat yang lain. Rasulullah menganjurkan manusia untuk berdzikir agar
selalu mengingat asmanya. Tapi apakah Rasulullah mewajibkan kita untuk
melakukan bersama-sama? Apalagi bersuara keras sampai mengganggu
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tetangga? Kamu pelankan atau keraskan suaramu sesungguhnya Allah
mengetahui segala isi hati manusia. Agama itu bukan rangkaian aturan-
aturan yang dipermudah atau dipersulit kangmas. Agama itu sebuah
proses, seperti udara pagi yang kita hirup perlahan-lahan ketubuh kita,
menyegarkan hati dan pikiran kita. Bayangkan yang kita hirup itu angin
puting beliung, tubuh kita tidak hanya hancur tapi terhempas tak berdaya,
terbawa arus tak tentu arah. Apakah kita rela melihat umat kita berserakan
dan lari menjauh dari agama hanya kita salah memberikan pengertian?”

(gambar 11. Kyai Ahmad Dahlan sedang mengadakan pertemuan)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

b. Pesan Pendidikan

1. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan Kyai Dahlan

mengajarkan pada murid-murid di sekolah goverment mengenai rasa

bersyukur dan terimakasih atas nikmat yang Allah berikan dengan memuji

dan mengucap alhamdulillaah hirrobbil’aalamiin.

Di dalam kelas sekolah goverment, Hoofd Robestur Danurejan salah satu
guru di sekolah memberikan pengarahan kepada murid-murid bahwa ada
guru yang akan mengajarkan agama Islam dan Hoofd Robestur Danurejan
memberikan kesempatan satu kali kepada Kyai Dahlan untuk mengajar
agama Islam. Kyai Dahlan mengucapkan salam: “Assalamualaikum
Wr.Wb” berkali-kali, namun tidak ada jawaban dari murid-murid. Justru
ada salah satu murid yang kentut dan murid-murid yang lain tertawa. Kyai
Dahlan memberi kesempatan pada murid-murid lain dengan berkata: “Ada
yang mau kentut lagi? Saya izinkan. Kamu? Atau kamu? Bersyukurlah
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orang yang bisa kentut kaerna kalau tidak bisa kentut, maka perut kita
akan membuncit seperti menir hoft inspektur. (Murid-murid tertawa
bersama). Sebaiknya sehabis kentut, kita mengucapkan
Alkhamdulillahirabbil alamien. Press dege (Tuhan) yang telah
menciptakan saluran pembuangan di tubuh kita. Bayangkan kala Tuhan
tidak menciptakan saluran pembuangan di tubuh kita, mau dikemanakan
angin di perut kita? Diisi angin terus menerus tanpa adanya lubang, diisi
terus syuuuutttt...... syuuuuuuuutttt.........duaaaarrrr..........
Buuuuuughh....... semua isi perut kita keluar darah, usus, hati, jantung,
otak bercerai berai muncrat karena kita tidak mempunyai saluran
pembuangan kotoran sisa makanan. Tapi...tapi Tuhan sayang sama
manusia. Dia ciptakan saluran pembuangan agar kita bisa makan
sekenyang kita, minum sepuas kita, maka dari itu kita harus
berterimakasih kepada Tuhan dengan mengucap: Murid-murid :”
Alkhamdulillah”.

(gambar 12. Kyai Ahmad Dahlan sedang mengajar)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

2. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan Kyai Dahlan

mengajari murid-murid disekolah Goverment mengenai tata cara

berwudhu dan shalat.

Murid-murid disekolah Goverment memperhatikan Kyai Dahlan
menjelaskan mengenai tata cara berwudhu yang benar di halaman sekolah.
Kyai Dahlan : “Tangan, hidung, harus kena semuanya. Intinya badan kita
pada saat mau bertemu dengan Allah harus bersih.” Dan setelah
mengajarkan mrid-murid berwudhu, Kyai Dahlan juga menjelaskan dan
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mengajarkan shalat diruang kelas sambil memberi contoh “Pada saat kita
sujud, kita meletakan kepala kita benar-benar rata dengan tanah. Ini
kepala, ini tanah, rata dengan tanah. Kita merendahkan diri kita serendah-
rendahnya dihadapan Allah, agar kita selalu ingat bahwa kita ciptaannya.”

(gambar 13 dan 14. Kyai Ahmad Dahlan sedang mengajar wudhu dan shalat)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

3. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan Kyai Dahlan

mengajarkan pada anak-anak di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah mengenai

pendidikan Bahasa Inggris.

Setelah mendapatkan anak-anak dipinggir jalanan untuk dijadikan murid-
murid di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah yang dirintisnya, Kyai Dahlan
mengajarkan pendidikan bahasa Inggris yang diikuti juga oleh murid-
murid Kyai Dahlan yang lainnya.

(gambar 15. Kyai Ahmad Dahlan sedang mengajar bahasa inggris)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)
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4. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan Kyai Dahlan

mengajarkan pendidikan agama pada murid-murid goverment.

Kyai Dahlan mengajarkan : “Ketika kita dimusuhi, maka? ”
Murid-murid :”Tidak boleh membalas memusuhi.”
Kyai Dahlan : “Bagus, dan ketika kita dikritik, maka?”
Murid-murid :”Tidak boleh membalas mengkritik.”
Kyai Dahlan: “Lalu pada saat kita dicaci maki, maka?”
Murid-murid :”Tidak boleh membalas mencaci maki.”

(gambar 16. Kyai Ahmad Dahlan sedang mengajar pendidikan agama)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

5. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan seorang guru

yaitu Kyai Dahlan mengajarkan ngaji pada anak-anak yang kurang mampu

dan murid-murid sekolah goverment dirumahnya.

Dengan rasa kasih sayang yang tulus, sabar, dan penuh kebahagiaan, Kyai
Dahlan meluangkan waktunya setiap sore hari untuk mengajarkan ngaji
pada anak-anak yang kurang mampu dan murid-murid sekolah goverment,
sedangkan istrinya, Walidah,  sambil membagikan makanan pada orang-
orang yang membutuhkan di depan teras rumahnya.
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(gambar 17. Kyai Ahmad Dahlan sedang mengajar ngaji)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

c. Pesan Sosial

1. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) perkumpulan Kyai Dahlan dan

Budi Utomo tentang adanya perkumpulan untuk kepentingan umat, dan

menegaskan Budi utomo bukan perkumpulan politik melainkan untuk

pendidikan dan kesehatan.

Dalam rapat perkumpulan Budi Utomo yang diikuti oleh para anggota
Budi Utomo dan Kyai Dahlan, Dr.Wahidin selaku ketua Budi utomo
mengatakan:” tanpa perkumpulan tidak mungkin adanya perubahan dan
menegaskan bahwa santri atau bukan itu tidak penting, yang penting kita
punya cita-cita banyak, berani, jiwa terpelajar masih muda tapi mereka
lebih memilih menjadi budak bangsa eropa. Bangga bisa berbahasa
Belanda, menjadikan dirinya tuan besar bagi rakyatnya dengan cara
menghisap tapi di depan orang belanda sujud bahkan dia menyembah
seolah mereka itu dewa. Mari kyai, kita bergabung. Budi Utomo bukan
perkumpulan politik, Budi Utomo hanya untuk pendidikan dan kesehatan.
”Kyai Dahlan menjawab: ”Itu yang terpenting kang mas, umat
membutuhkan perhatian kita.”
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(gambar 18. Kyai Ahmad Dahlan mengadakan perkumpulan)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

2. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan salah satu

murid Kyai Dahlan mengajak masyarakat untuk bersedekah yang

ditujukan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

Fakhrudin dan Hisyam berkeliling ke rumah-rumah warga untuk
mengajak bersedekah dengan membawa gerobak yang isinya barang-
barang sedekah yang akan dibagikan pada fakir miskin. Dan tanggapan
warga juga baik seakan berharap apa yang mereka berikan dapat
bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

(gambar 19. Murid Kyai Ahmad Dahlan mengajak sedekah)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)
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3. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan pertemuan

Kyai Dahlan dengan murid-murid setianya dalam rangka mendirikan

perkumpulan Muhammadiyah sebagai aktivitas sosial.

Kyai Dahlan memantapkan untuk mendirikan perkumpulan berdasarkan
Q.S.Ali- Imran ayat 104 yang mempunyai makna “Dan adakanlah diantara
kamu sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan dan
meninggalkan kemungakaran. Salah satu murid Dahlan yang bernama
Sudja bertanya: “Nyuwun sewu kyai, untuk apa toh kita mendirikan
perkumpulan? Apakah langgar kita tidak cukup?” Kyai Dahlan
menjawab: “Langgar itu untuk ibadah dan perkumpulan untuk aktivitas
sosial”. Kyai Dahlan berharap dengan melalui pendirian perkumpulan
Muhammadiyah dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi masyarakat
khususnya umat Islam. Kyai Dahlan mengatakan: Hari ini kita sama-
sama belajar untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Tidak hanya untuk
diri sendiri tapi untuk kepentingan orang banyak. Hidup ini singkat dan
hanya satu kali, manfaatkan tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Allah
beserta orang-orang yang peduli. Insya Allah ini akan diridhoi. Sekalipun
surat resmi pendirian perkumpulan belum turun, tetapi hari ini aku
tetapkan sebagai hari lahir Muhammadiyah. ”Ya Allah, tunjukan jalan
yang lurus yaitu Jalan yang kau telah beri tempat bukan jalan yang Kau
telah beri sesat”. Amien.

(gambar 20 dan 21. Kyai Ahmad Dahlan dengan muridnya berkumpul)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)
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3. Pesan Akhlak

Pesan akhlak yang terkandung dalam film “Sang Pencerah” targambar

secara eksplisit pada beberapa scene, eseensi materi pesan akhlak dalam film ini

terkait pada akhlak terhadap keluarga dan akhlak terhadap sesama diantaranya:

a. Akhlak Terhadap Keluarga

1. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan kasih sayang

dan perhatian seorang kakak kepada adiknya yang tertimpa musibah

sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga.

Mengetahui langgarnya dirobohkan oleh masyarakat Kauman karena
dianggap mengajarkan ajaran yang sesat mengenai arah kiblat sholat yang
mengakibatkan jamaah masjid besar menurun dan membuat kemarahan
Kyai penghulu, Kyai Dahlan mengajak istri dan anak-anaknya untuk
meninggalkan Kauman. Keeseokan harinya, kang mas dan mba’yu dari
Kyai Dahlan kerumahnya dan melihat keadaan langgar hancur dan rumah
sepi, yang kemudian mencari dan mencoba menyusul Kyai Dahlan ke
stasiun tugu Yogyakarta. Akhirnya kang mas dan mbakyu bertemu di
stasiun tersebut dan mengajak Dahlan pulang kembali ke rumahnya karena
keluarga masih membutuhkannya, namun Dahlan merasa bahwa dirinya
sudah tidak dibutuhkan kembali di Kauman.
Kang mas berkata: ”Sapa sing ngomong? Sapa? Keluargamu masih
sangat menghargaimu. Murid-muridmu juga. Jangan ngawur kamu. Wis
langgarmu bisa di bangun lagi, aku sing bangun. Yo..,
mba’yu pun berkata :”Demi Allah Dahlan, mba’yu minta sama kamu
muleh.., “Seorang pemimpin yang baik dimata Allah tidak akan pernah
meninggalkan keluarganya apalagi umatnya”. Dan akhirnya Dahlan luluh
dan mau kembali ke Kauman.
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(Gambar 22. Perhatian seorang kakak kepada Kyai Ahmad Dahlan)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

2. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan perbincangan

Kyai Dahlan dan istrinya mengenai memandang hidup yang sederhana.

Perbincangan Kyai Dahlan dan istrinya Walidah diruang tamu, Kyai
Dahlan berkata: “Mungkin aku terlalu sederhana memandang hidup ini,
sehingga orang tidak terima”.
Walidah: “Hidup berjalan seperti apa yang kita pikirkan kang mas, bukan
sebaliknya”.
Kyai Dahlan: “Mungkin sebaiknya aku berlaku sebaliknya neng.”
Walidah :” Pangapunten dalem kang mas, ada banyak pemuda di Kauman
mereka semua putra kyai, Islam bahkan kaya. Begitu juga keluarga kita
terpandang sebagai keluarga Islam yang taat. Tapi M.Darwis tidak seperti
pemuda kebanyakan. Darwis dapat melihat dan mendengar apa yang
dilihat dan didengar oleh banyak pemuda. Saya tidak menjalankan
istikharoh seperti yang dianjurkan oleh bapak, tapi saya berhajat dan
bermunajah pada Allah karena tidak ada kebimbangan sedikitpun dihati
saya untuk memilih calon suami”
Kyai Dahlan: “Aku sendiri tidak tahu, apakah yang ku lakukan itu
benar?”
Walidah : “Kalau kita tahu, kita tidak akan belajar.

“(Hai orang-orang yang beriman jika kamu menolong agama Allah

Niscaya Dia akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu).”
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(Gambar 23. Perbincangan Kyai Ahmad Dahlan dengan istrinya)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

b. Akhlak terhadap sesama

1. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan kepedulian  M.

Darwis yang dikenal dengan Kyai Dahlan terhadap orang-orang yang

tidak mampu dengan membagikan makanan.

Saat Darwis berumur 15 tahun, Dia melihat sepasang suami istri berdoa
menghadap ke pohon dengan menyembah dan memberikan sesajen yang
diletakan di bawah pohon berupa makanan, akan tetapi Darwis
menganggap bahwa yang dilakukan oleh sepasang suami istri itu syirik
sehingga menurut M.Darwis dari pada makanan yang dijadikan sesajen
mubadzir akhirnya dia mengambilnya dan membagikan makanan pada
fakir miskin di jalanan.

(Gambar 24 dan 25. Kepedulian M.Darwis)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)
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2. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan seorang guru

yang mengajarkan pada murid-muridnya tentang pentingnya menyantuni

anak yatim dan fakir miskin berdasarkan Q.S. Al-Maun.

Pengajian menjelang berbuka puasa di Langgar Kidul, Kyai Dahlan
mengatakan: “Mari kita buka pengajian sebelum buka puasa ini dengan
membaca surat Al-Maun. Surat Al-Maun adalah surat yang membahas
pentingnya menyantuni anak yatim dan orang miskin”.
Danil  bertanya: “Pangapunten kyai, sudah 4x kita pengajian selalu
membahas surat Al-Maun. Padahal Alqur’an ini ada 114 surat kyai.
Kyai Dahlan menjawab: “Sudah berapa banyak anak yatim dan orang-
orang miskin yang kamu santuni, Danil? Hayo sudah berapa? Buat apa
kita mengaji banyak-banyak surat tapi hanya untuk di hafal?”. Beberapa
selang waktu kemudian, Kyai Dahlan dan murid-muridnya membawa
makanan untuk dibagikan pada anak-anak yatim dan fakir miskin di
jalanan.

(Gambar 26 dan 27. Kyai Ahmad Dahlan peduli anak yatim dan fakir miskin)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)
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3. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan adanya

kegiatan sosial yaitu pengobatan gratis untuk orang-orang yang kurang

mampu.

Di halaman rumah, Dr. Wahidin mengadakan kegiatan sosial berupa
pengobatan gratis untuk orang-orang yang kurang mampu dan yang
membutuhkan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang pada sesama.

(Gambar 28. Kyai Ahmad Dahlan melakukan kegiatan sosial)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

4. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan rasa kepedulian

yang tinggi Kyai Dahlan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Di alun-alun, Kyai Dahlan dan murid-murid setianya mencari anak-anak
terlantar dan kurang mampu untuk dipelihara dan akan diberi pendidikan
melalui sekolah yang dirintisnya yaitu Madrsah Ibtidaiyah Diniyah.
Setelah mendapatkan anak-anak sebagai calon muridmuridnya itu, Kyai
Dahlan memandikan anak-anak di sungai dengan suka ria dan diberinya
pakaian yang layak, diberinya makanan kemudian memberikan pengajaran
pendidikan yang baik dengan rasa kasih sayang yang tulus dan penuh
kesabaran.
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(Gambar 29, 30 dan 31. Kyai Ahmad Dahlan kepedulian fakir miskin dan anak

terlantar)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

5. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan seorang murid

yang meminta maaf kepada gurunya karena telah su’uzdhon (berpikiran

buruk pada gurunya).

Salah satu murid Kyai Dahlan yang bernama Sudja menemui Kyai Dahlan
untuk meminta maaf karena telah su’zdhon kepada beliau. Kyai Dahlan
pun menanggapi dengan santai karena yang terpenting pikiran muridnya
itu sudah terbuka dan tahu yang sebenarnya terjadi. Murid-murid lain
menyambut Kyai Dahlan dihalaman langgar kidul dan Fakhrudin berkata:
“Kanjeng Nabi Muhammad telah bersabda “bahwa sesungguhnya Islam
hadir dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan terasing
juga. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu, karena
sesungguhnya merekalah yang merapikan sesuatu yang salah”. Saya akan
selalu di depan melindungimu kyai.
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(Gambar 32. Seorang murid minta maaf kepada Kyai Ahmad Dahlan)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)

6. Film Sang Pencerah pada scene (adegan) menggambarkan pertemuan

Kyai Dahlan dengan  murid-muridnya mengenai pendirian perkumpulan,

yang syaratnya adalah semua anggota pendiri perkumpulan harus terlebih

dahulu masuk dan menjadi anggota Budi Utomo.

Hisyam, salah satu murid Kyai Dahlan bertanya: “seandainya kita masuk
jadi anggota Budi Utomo, apa iya kita harus masuk kejawen nantinya?”.
Kyai Dahlan menjawab: “Kita itu boleh punya prinsip asal jangan
fanatik, karena fanatik itu ciri orang yang bodoh. Sebagai orang Islam kita
harus tunjukan kalau kita bisa bekerja sama pada siapapun, asalkan:
Lakum dii nukum waliyadiin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.

(Gambar 33. Kyai Ahmad Dahlan dan murid mengadakan pertemuan)

(Sumber: Dokumentasi DVD Film Sang Pencerah, 17/04/2014)


