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MUHASABAH (INTROSPEKSI DIRI)

Oleh Zulkifli (PP PTA Pekanbaru)

Muhasabah menurut Kamus Bahasa Indonesia bermakna
Introspeksi diri, mawas diri, jadi Muhasabah adalah sebuah upaya
untuk selalu menghadirkan kesadaran bahwa segala sesuatu yang
dikerjakannya tengah dihisab, dicatat oleh Malaikat Raqib dan Atid
sehingga ia pun berusaha aktif menghisab dirinya  terlebih dahulu
agar dapat bergegas memperbaiki diri tentu diharapkan mampu
menyempurnakan kekurangan tersebut dan mengisinya dengan
kebaikan.

Muhasabah yang baik dilakukan pada saat tengah malam,
dikeheningan yang sunyi dan  sepi, kita berenung dan mencoba
mengoreksi diri dan Introspeksi diri atau evaluasi, hal itu
merupakan sarana yang tepat guna memperbaiki kualitas diri baik
dalam ibadah maupun non ibadah, karena pada saat itu Allah
meluangkan waktunya untuk mendengar pengaduan kita dan
mengabulkan permintaan serta mengampuni orang yang bertaubat,
Muhasabah dapat menjadikan seseorang sadar akan kekurangan-
kekurangan yang ada pada dirinya  dengan demikin Muhasabah
merupakan usaha seseorang, untuk mengevaluasi, menghitung,
mengkalkulasi diri seberapa banyak dosa yang telah dilakukan dan
kebaikan serta amal shaleh mana saja yang belum dilakukannya.

1. PERLUKAH KITA BERMUHASABAH

Umar Rodiallohu ‘anhu dalam ungkapannya mengatakan
“Hasabu anpusakum qabla  an tuhasabu” Bermuhasabahlah terhadap
dirimu sebelum kamu di hisab nantinya, artinya apa, bahwa setiap
kita hendaklah selalu bermuhasabah/instropeksi diri terhadap
perjalanan hidup kita, selagi hayat dikandung badan dan udara segar
masih dapat kita hirup, maka perlu sekali memperhatikan perjalanan
hidup kita agar kita selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan
ini, tentu kita berhati-hati  menjalankan aktivitas kegiatan rutinitas
bekerja untuk kehidupan dan kegiatan menjalankan perintah Allah
swt  berupa ibadah.

Sebagai Ilustrari bahwa selama kita hidup didunia ini  ada dua
malaikat yang setiap saat memperhatikan kegiatan dan tingkah laku
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kita, memata-matai kinerja amal kita dan tidak pernah memejamkan
mata meskipun hanya sekejap, kedua Malaikat ini adalah Malaikat
Raqib dan Malaikat ‘Atid, keduanya mencatat segala kegiatan
manusia yang baik maupun yang buruk, tidak satupun  kegiatan yang
kita kerjakan terlewatkan dan terabaikan, semuanya tercatat  secara
propesional, “Amal yang baik, kegiatan non ibadah yang baik dicatat
oleh Malaikat Raqib, sedangkan perbuatan buruk/dosa dicatat oleh
Malaikat ‘Atid. Kedua Malaikat ini dikenal sangat jujur, tulus dalam
bertugas dan mencatat apa adanya “Baik ya ditulis baik , buruk ya
ditulis buruk.”.

Justru itu perlu menjadi perhatian kita, bahwa pada waktunya
nanti ditunjukkan kepada kita catatan-catatan serta CDnya selama
kita hidup didunia ini, catatan inilah yang akan menentukan nasib
kita diakhirat kelak” Allah berfirman” Barang siapa mengerjakan Amal
baik meskipun sebesar biji sawi maka Allah akan melihatnya. Dan
barang siapa mengerjakan kejelekan meskipun sebesar biji sawi
maka Allah akan melihatnya juga”. dan didalam “ Q.S. Fushilat  ayat
46,  Allah berfirman “ Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh,
maka pahalanya untuk dirinya sendiri Dan barang siapa yang berbuat
jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri dan sekali-kali tidaklah
Tuhanmu menganiaya hamba-bambanya”.

Kemudian didalam Q.S Al-Kahfi  ayat 49, Allah menceritakan
tentang catatan-catatan orang yang bersalah di yaumil Akhir nanti “
Dan diletakkanlah kitab catatan Amal, lalu kamu akan melihat orang-
orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis
didalamnya, dan Mereka berkata “aduhai celakanya kami, kitab
apakah ini yang tak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang
besar, melainkan tercatat semua didalamnya, dan mereka dapati apa
yang mereka kerjakan ada tertulis, dan Allah tidak menganiaya
seseorang jua pun”.

Didalam Tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa orang-orang yang
durhaka,  orang-orang yang bersalah dan orang-orang berdosa
ketakutan terhadap apa yang tertulis didalam buku catatan
Amalnya”aduh celakanya kami dari buku catatan amal ini yang tiada
meninggalkan sesuatu amal atau sesuatu dosa betapapun kecilnya
melainkan tertulis didalamnya, mereka menemukan semua amal
yang baik begitu juga perbuatan buruk ada didalam catatan itu,
orang-orang  bersalah tersebut menyesal  atas segala perbuatannya
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selama hidup didunia, penyesalan selalu datang terlambat, sesal
dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna, nasi sudah
menjadi bubur, jika nasi sudah menjadi bubur, maka bubur tidak kan
mungkin lagi menjadi nasi.

Coba kita bertanya pada diri sendiri  dan kita mau jujur
manakah diantara dua Malaikat yang paling sering menuangkan
catatannya untuk kita, Malaikat Raqibkah atau Malaikat ‘atidkah
hanya Allah  dan anda sendiri yang tahu, tentu harapan yang
diharapkan dangan seringnya bermuhasabah, instropeksi diri catatan
kebajikan selalu meningkat, sehingga Malaikat Raqib selalu mencatat
kegiatan yang baik, amal shaleh sebanyak-banyaknya, jika perlu
malaikat Raqib lembur siang dan malam mencatat amal baik kita,
istigfar, berzikir, membaca ayat-ayat al-quran, shalat sunnat,
shadaqoh dan infaq, mempertajam hubungan yang baik antara
sesama, tidak ada dusta diantara sesama makhluk Allah Swt,
sehingga betul-betul mendapat kebahgiaan didunia,  kebahagian dan
keindahan di akhirat nanti.” Rasulullah saw bersabda, Amal yang
paling Allah cintai adalah amal yang dikerjakan terus menerus
meskipun sedikit”. (HR. Bukhari), seperti memuji Allah swt,
berzikir,bertasbih, istigfar, tahlil  dan tahmid dan beribadah qiyamul
lail serta amal-amal lainnya.

2. HASIL MUHASABAH

Seseorang yang rajin bermuhasabah dengan mengevaluasi
dirinya akan terjadi perobahan yang signifikan dan mudah melakukan
perbaikan, meneliti dan menganalisis dirinya, sehingga mempunyai
kekuatan dan rasa sukur terhadap rahmat Allah swt, dan apabila
seseorang selalu bermuhasabah dikesunyiaan malam didalam praktek
kehidupannya selalu mempergunakan kesempatan untuk melakukan
taqarrub Ilallah dengan melakukan shalat tahajjud, berzikir dan
BERMUHASABAH, mendekatkan diri kepada Allah sang pencipta,
dengan bermohon ampunan dan kekuatan serta keselamatan, pada
siang hari melakukan tugas-tugas kehidupannya dan beribadah
dimalam hari  mendekat diri kepada Allah swt, “ sesungguhnya
shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan
semesta alam. (Q.S Al-An’am : 162) semua amal  perbuatan  yang
dilakukan  benar-benar merupakan  manifestasi dari pancaran cahaya
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hasil muhasabah, dari sanalah teraplikasi perbuatan terpuji berupa
amal shaleh. Dan selalu istiqomah menjalankan perbuatan-perbuatan
yang dicantai oleh Allah swt, dengan keikhlasan hati untuk beramal
dan mencintai kebaikan tersebut, akan tersa hidup tenang dan
tentram penuh dengan keindahan serta kebahagian, baik di dunia
maupun diakhirat, semoga kita tergolong di dalam kelompok yang
ikhlas beramal sehingga Allah sesentiasa memberikan perlindungan,
pertolongan dan keselamatan bagi kita semua.Aamin ya robbal
‘alamin…… Selamat Bermuhasabah, apalagi mau menjelang
Ramadhan ini dan Terima Kasih !!!!!!
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