MASALAH
PSIKOLOGI &
MINDA DALAM
KERJA DAKWAH
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rasa “`izzah”
(mulia diri)
dalam diri.
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erja-kerja dakwah sentiasa
penuh dengan cabaran kerana
ia adalah aturan Allah taala
untuk menguji siapakah yang terbaik
amalannya. Sebahagian cabaran datang
dari dalam diri aktivis dakwah sendiri
dalam bentuk apa yang penulis namakan
sebagai masalah psikologi dan minda.
Hakikat dapat difahami dari situasi
yang mana seorang aktivis cenderung
untuk terus menarik diri atau menolak
sesuatu tugas dakwah dengan alasanalasan seperti “saya malu”, “saya segan”,
“tidak biasa lagi”, “I belum prepare”,
“tak confident”, “tak ada exposure lagi”,

“belum biasa”, “tak pernah buatlah”
dan bermacam-macam lagi yang
seumpamanya, apabila diminta oleh
rakan sebaya atau oleh organisasi di
mana dia menggabungkan diri.
Berikutan itu, berlakulah usaha
untuk memujuk dan meyakinkan
aktivis berkenaan atau usaha tambahan
terpaksa dibuat untuk mencari aktivis
lain sebagai ganti. Seringkali pula
alasan-alasan ini diberikan bukan
terhadap tugas-tugas yang berat seperti
memegang jawatan dalam jawatankuasa
tertentu tetapi tugas-tugas mudah
seperti menjadi pengerusi forum,
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Kedua, ia mengakibatkan pembaziran tenaga, masa
dan potensi. Tenaga yang sepatutnya dicurahkan untuk
menyampaikan dakwah kepada sasaran yang lebih penting
terpaksa digunakan untuk usaha pujuk memujuk dan
meyakinkan aktivis berkenaan. Kerja dakwah yang boleh
dilakukan dalam jangka masa yang singkat terpaksa
mengambil masa yang lebih kerana ramainya aktivis yang
seperti ini. Potensi aktivis dakwah berkenaan juga tidak
dapat dimanfaatkan sepenuhnya kerana telah menyerah
kalah sebelum apa-apa lagi.
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menampal poster di tempat awam atau menjadi wakil bagi
menghadiri majlis-majlis tertentu.
Samada alasan yang diberikan adalah tulen atau
tidak, ia tetap memberi kesan negatif iaitu kerja dakwah
tidak dilaksanakan secara licin bahkan kadangkala ia
mengakibatkan pengabaian kerja.
KEPERLUAN ATASI MASALAH
Masalah ini tidak seharusnya dilihat remeh oleh para
aktivis dakwah kerana beberapa sebab:
Pertama, ia menggambarkan hakikat dalaman - psikologi
dan minda - aktivis dakwah yang bermasalah sehingga
menjadi hambatan kepada sumbangannya. Jika kita
melihat realiti medan dakwah hari ini, kita akan dapati
bahawa badan dakwah umumnya berada dalam keadaan
yang inferior berbanding dengan pesaing-pesaingnya. Aset
penting bagi usaha dakwah ialah sumber manusianya iaitu
para aktivis. Sekiranya para aktivis tidak mampu mengatasi
cabaran dalam diri, pastinya ia akan menimbulkan
persoalan tentang keupayaannnya untuk mengatasi
cabaran pesaing di medan dakwah. Begitu juga dengan
badan dakwah. Jika ia tidak mampu mengatasi masalah
ini di kalangan aktivisnya, usaha dakwahnya hanya akan
berkisar dalam kelompoknya sahaja dan masyarakat
kurang memperolehi apa-apa kebaikan darinya dan ini
tidak memberi sumbangan yang positif pada dakwah.
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Ketiga, ia mengakibatkan kerja dakwah kerugian peluangpeluang yang baik dan berharga. Seringkali sesuatu peluang
dakwah dibuka tetapi tidak dapat dimanfaatkan kerana
ketiadaan tenaga. Ketiadan bukan dalam erti kata yang
sebenar tetapi kerana aktivis yang ada enggan melakukan
tugas tersebut atas alasan-alasan di atas.
Pada kebiasaannya aktivis dakwah yang sebegini
juga menghadapi masalah dalam menyampaikan
pandangannya dalam sesi-sesi perbincangan. Mereka
ini hanya akan berdiam diri sahaja dalam perbincangan.
Jika ada pandangan, dia tidak mahu menyampaikannya
kerana “tak yakin ia akan diterima”, “rasa pandangan tak
canggih”, “nanti you all ketawa pula”. Jika ada bantahan
atau kritikan, dia hanya pendamkannya sahaja kerana
“takut kalah berhujah”, “kalau I cakap pun bukannya
orang dengar”, “nanti orang kata apa pula”. Akibatnya
usaha dakwah kerugian bahan pemikirannya dan yang
lebih buruk lagi segala apa yang dipendamnya samada
dalam bentuk keraguan, ketidakjelasan, rasa tidak puas
hati dan sebagainya menjadi satu “bom masa” yang akan
meledak tanpa dijangka atau ia dihamburkan di saluransaluran yang tidak wajar, lalu menimbulkan pula pelbagai
kesan negatif kepada usaha dakwah.

Masalah psikologi dan
pemikiran seperti ini juga akan
menjadikan aktivis dakwah
individu yang malu, segan
dan tiada keyakinan untuk
melakukan kerja dakwah di luar
rakan-rakan sekumpulannya.
Sikap yang seperti ini pula tidak menepati dengan
apa yang difirmankan oleh Allah taala yang bermaksud:
“Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami
adalah Allah kemudian mereka beristiqamah maka tiadalah
ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih.”
(Al-Ahqaf: 13).
“Maka janganlah kamu rasa hina dan janganlah
kamu rasa sedih dan kamu lebih tinggi jika kamu semua
beriman.”(Al Imran: 139)

Antara sifat-sifat orang beriman pula ialah mempunyai
rasa “`izzah” (mulia diri) dalam diri sebagaimana firman
Allah taala yang bermaksud: “Dan bagi Allah itu kemuliaan
(`izzah) dan bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang yang
beriman.” (Al-Munafiqun : 8)
"Izzah" yang ada dalam diri sepatutnya menjadi seorang
yang bangga dengan tugas dakwah, yakin terhadap dirinya
dan tidak takut dengan celaan orang.
Menjadi satu kepentingan bagi aktivis dakwah untuk
membina diri dengan mengatasi masalah psikologi dan
pemikiran ini dari dalam diri. Badan dakwah pula harus
berusaha agar masalah ini tidak berleluasa di kalangan
aktivisnya.
CADANGAN TANGANI MASALAH
Beberapa cadangan di bawah boleh dipertimbangkan
sebagai pencegahan dan rawatan:
Pertama, tanam rasa bangga dalam diri para aktivis
dakwah terhadap penglibatannya dalam kerja dakwah.
Rasa bangga ini penting kerana ia mewujudkan motivasi
dan membantu pembinaan keyakinan diri. Kewujudan
rasa bangga dapat dicapai dengan menanam
sense of purpose terhadap penglibatan dalam
tugas dan badan dakwah. Untuk itu kejelasan
terhadap wawasan dan misi kerja memainkan
peranan.
Dalam konteks badan dakwah, sejarah juga
merupakan faktor penting dalam membina
rasa bangga. Aktivis dakwah yang bersama
dengan badan dakwah yang mapan dan wibawa
kerana sumbangan yang telah dilakukan akan
terdorong untuk memelihara tradisi sejarah
dan kegemilangan yang ada atau mencontohi
para pendahulu mereka hingga membantu atasi
cabaran dalam diri.
Rasa bangga boleh terbina jika aktivis
difahamkan bahawa dakwah adalah tugas
yang mulia yang dilakukan oleh para anbiya’
dan melakukannya bermakna mewarisi tugas
mereka. Aktivis juga harus ditanam perasaan
bahawa dengan melakukan tugas dakwah
meletakkan dirinya dalam golongan yang dipilih
Allah taala untuk kebaikan yang banyak. Dalam
konteks hari ini, manusia yang memahami
Islam berjumlah sedikit dibanding dengan
mereka yang tidak memahaminya. Di kalangan
yang memahami Islam, hanya segelintir pula
yang menyedari kewajiban dakwah mereka yang
berakibat dari hidayah Allah taala kepada insaninsan pilihanNya.
Selain itu, keyakinan terhadap kebenaran
dan keunggulan wawasan dan misi yang hendak
dicapai berdasarkan hujah yang mantap juga

akan membantu. Oleh itu, aktivis dakwah hendaklah
dibina kejelasan tentang apa yang hendak dicapai dari
sumbangannya.
Kedua, membina sikap “Aku boleh..!!” Sikap ini timbul
dari rasa keyakinan terhadap diri dan juga merupakan
natijah dari rasa bangga yang ada. Pentingnya sikap ini
kerana ia juga membantu membina keyakinan diri para
aktivis.
Sikap ini berteras pada dorongan untuk mencuba
sedaya upaya untuk melakukan sesuatu sebelum
mengatakan tidak boleh. Namun sikap ini juga, tidak
seharusnya menjadikan aktivis dakwah seorang yang “asal
boleh sahaja” atau “pak sanggup”. “Aku boleh..!!” setelah
menganalisa kemampuan diri dan setelah mendengar
maklum balas dari rakan-rakan.
Ketiga, bina sikap tidak takut kepada kegagalan atau
kesilapan. Salah satu sebab yang menjadikan aktivis
dakwah bersifat ragu-ragu atau tidak memiliki sikap “Aku
boleh..!!” ialah apabila dia terlalu dihantui oleh takut
kepada kegagalan atau kesilapan.
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tunjukkannya jalan-jalan Kami dan Sesungguhnya Allah
itu bersama golongan muhsinin” (Al-`Ankabut: 69)
Selain itu, amalan penyucian diri akan mengikis dari
para aktivis sifat-sifat yang keji yang antara ialah masalah
psikologi dan minda yang dibicarakan.
Kelima, membina sikap berlumba-lumba melakukan
kebaikan kerana mencintai pahala sesuai dengan firman
Allah taala yang bermaksud:“Maka berlumba-lumbalah
kamu melakukan kebajikan.” (Al-Baqarah: 148)
Sikap ini akan menjadikan seseorang itu dahagakan
kerja, bersifat pro aktif terhadap kerja dan sentiasa
berinisiatif kerana ia melihat pada kerja-kerjanya terdapat
saham bagi akhiratnya.

Untuk tujuan ini, aktivis perlu difahamkan di sini
bahawa meninggalkan sesuatu kerana takut silap juga
adalah satu kesilapan jika ia mengakibatkan pengabaian
sesuatu kewajiban. Lagi pula melakukan kesilapan tidak
semestinya menatijahkan dosa bahkan kemungkinan ia
tetap diberi ganjaran pahala. Rasulullah SAW bersabda
yang bermaksud: “Jika seorang hakim itu berijtihad dan
betul maka baginya dua pahala tetapi jika ia silap maka
baginya satu pahala.” (Riwayat Muslim)

Kegagalan juga tidak
seharusnya dilihat negatif
kerana kerja yang gagal tetap
diganjari pahala dan menambah
ilmu serta pengalaman. Mereka
yang tidak melakukan sesuatu
kerana takut gagal akan
kerugian dari sudut itu.
Dalam konteks badan dakwah, sikap ini dibina dengan
memastikan persekitaran organisasi yang bersifat pemaaf
terhadap kesilapan aktivis dakwah dan kemampuan
kepimpinan untuk menerima ketidaksempurnaan.
Keempat, bina hubungan yang baik dengan Allah
taala. Hubungan yang baik dengan Allah taala dibina
melalui amalan mendekatkan diri pada Allah taala dan
penyucian diri yang berterusan. Ini adalah penting
kerana ia memudahkan bantuan Allah taala yang akan
memudahkan kerja dakwah dan mengurniakan kekuatan
untuk melaksanakan tugas bagi para aktivis. Allah
taala berfirman yang bermaksud: “Dan mereka yang
bermujahadah/berjihad di jalan Kami maka Kami akan
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Keenam, wujudkan peringatan (tazkirah) yang berterusan.
Peringatan adalah sumber keinsafan bagi aktivis dakwah
yang akan mendorong perubahan sikap sesuai dengan
firman Allah taala yang bermaksud: “Berikanlah peringatan
[kerana] sesungguhnya peringatan memberi manfaat
kepada orang-orang yang beriman.” (Al-Zariyat: 55)
Ungkapan Melayu juga ada mengatakan, “sekeraskeras batu ia akan retak jua oleh titisan-titisan air yang
berterusan ke atasnya apatah lagi hati manusia.”
Aktivis dan badan dakwah hendaklah memastikan
suasana memberi peringatan hidup subur dalam
persekitaran mereka. Antara sumber-sumber peringatan
ialah dengan meneliti kisah-kisah perjuangan dahulu.
Contohnya kisah Mus’ab bin Umair yang dihantar oleh
Rasulullah SAW bersendirian ke Madinah sebagai wakil
beliau untuk berdakwah kepada penduduknya, kisah
utusan-utusan Rasulullah SAW yang dihantar kepada rajaraja di zamannya menyeru mereka kepada Islam, kisah
Jakfar bin Abi Talib yang dengan berani berdialog dengan
Raja Najasyi.
PENUTUP
Masalah psikologi dan minda dalam diri aktivis dakwah,
jika tidak ditangani, boleh menjadinya sebagai “penonton”
sahaja di jalan dakwah. Dengan perubahan persekitaran
yang begitu cepat, aktivis yang bermasalah akan cepat
menjadi tidak relevan. Secara jangka panjang, ini boleh
mengakibatkan aktivis berkenaan tersingkir dari medan
penglibatannya.
Seorang aktivis adalah aset yang berharga untuk
kerja-kerja dakwah. Kehilangannya adalah kerugian bagi
dakwah. Maka perlu usaha untuk menangani masalah ini
dari pihak aktivis dan badan dakwah.
———————
Nota: Artikel ini diubahsuai dari artikel yang pernah
diterbitkan dalam At-Takwin (bil. 8, Mei-Jun, 1996),
majalah terbitan Perdaus.

