
 

 
 

  



 

 
 

PROYEK KELUARGA 
DI BULAN RAMADHAN 

 
Segala puji bagi Allah, dan selawat serta salam atas Nabi 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. 
 
Berikut ini beberapa usulan terkait program keluarga di bulan 
Ramadan Mubarak: 
 
1  Semangat belajar hukum-hukum seputar Ramadan dan zakat 
sebelum bulan Ramadan tiba, dari kitab fikih yang terakui, yaitu 
kitab-kitab 4 mazhab. 
 
2 Menyiapkan rumah dan membeli pakaian idul fitri sebelum 
Ramadan, agar bisa fokus ibadah di bulan Ramadan. 
 
3  Senantiasa menyertakan niat mengharap rida Allah dalam 
setiap amalan kita. Dalam sahih Muslim, dari Abu Hurairah 
radhiyallahu 'anhu dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, 
 



 

 
 

َحَسَنًة ِإَذا َتَحدََّث َعْبِدي ِبَأْن َيْعَمَل َحَسَنًة َفَأَنا َأْكُتُبَها َلُه 

 َما َلْم َيْعَمْل َفِإَذا َعِمَلَها َفَأَنا َأْكُتُبَها ِبَعْشِر َأْمَثاِلَها
 
"Apabila hamba-Ku berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan 
maka Aku menulisnya sebagai satu kebaikan selama dia belum 
melakukannya, jika dia melakukannya maka Aku 
menuliskannya sebagai sepuluh kebaikan." (H.R. Muslim: 129) . 
 
Di antara niat yang perlu untuk selalu diperhatikan: 
 
1 Niat tobat sebenar-benarnya, memperbaiki diri dan kembali 
taat kepada Allah. 
 
2 Niat bersungguh-sungguh, muraqabatullah (merasa diawasi 
Allah), menjaga lisan, dan berbuat baik kepada makhluk . 
 

3 Niat mengkhatamkan al-Quran, dengan membaca tafsirnya 
meskipun tafsir satu ayat dalam sehari. 
 



 

 
 

4 Niat memperbanyak ketaatan, seperti: silaturahmi, memberi 
makan buka puasa, sedekah harian, memaafkan, berlapang 
dada, mensucikan diri dari sifat dendam, hasad, benci, dan 
bermusuhan . 
 
5 Niat merealisasikan takwa yang merupakan tujuan utama 
puasa. 
 
Di antara program dari sisi amalan : 
 
1 Jika memungkinkan berjaga-jaga melihat hilal Ramadan 
secara langsung bersama keluarga di tempat yang jauh dari 
bahaya seperti jaringan listrik. Atau jika tidak memungkinkan, 
maka memperkenalkan pengertian hilal dan hukum-hukum 
yang berkaitan dengannya, serta mengaitkannya dengan 
penanggalan kita, lalu penjelasan bahwa seluruh hukum-hukum 
syar'i itu penanggalannya merujuk pada penanggalan qamari 
(bulan) . 
 
2  Mengucapkan selamat datang Ramadan kepada karib kerabat 
dan orang-orang lain yang dikenal melalui media sosial .  



 

 
 

 
3  Menampakkan kebahagiaan dengan datangnya bulan 
Ramadan, saling mewasiatkan untuk memanfaatkannya dengan 
sebaik-baiknya serta saling mengingatkan tentang 
keutamaannya dari nas-nas al-Quran dan Hadits. 
 
4 Mempersiapkan tempat shalat khusus di rumah, saling 
mempelajari al Quran sesame anggota keluarga, meletakkan 
mushaf-mushaf di tempat yang layak, dan menyiapkan 
kerudung untuk anak-anak perempuan, sebagai bentuk tarbiah 
yang baik. 
 

5 Sebaiknya membiasakan duduk setelah shalat subuh hingga 
matahari terbit untuk membaca al Quran, menyelesaikan dzikir 
pagi ditutup dengan shalat dhuha. 
 
6 Menganjurkan setiap anggota keluarga untuk semangat 
bersedekah, sedikit atau banyak, dan saling mewasiatkan untuk 
itu . 
 



 

 
 

7 Menyemangati anak-anak untuk berlomba dalam ibadah-
ibadah sunnah, seperti: memperbanyak zikir, senantiasa 
menjaga shalat sunnah rawatib, shalat malam, dan memberi 
buka puasa . 
 
8 Berdoa saat berbuka puasa dan tidak terlalu sibuk atau 
berlebihan dalam menyediakan hidangan makanan buka puasa . 
 
9  Merealisasikan prinsip ukhuwah imaniah dengan selalu 
mendoakan kaum muslimin di segala penjuru dunia di waktu-
waktu mustajab . 
 

10 Agar anak-anak bahagia dan senang di bulan Ramadan 
cobalah menyiapkan kartu-kartu berwarna-warni dan buku 
catatan berwarna khusus berkaitan dengan Ramadan. 
Kemudian memberikan apresiasi khusus kepada yang baru 
mulai puasa di antara mereka, memberikan hadiah bagi yang 
berpuasa sebulan penuh, atau sebagian besar hari-hari 
Ramadan. Juga hadiah bagi yang mengkhatamkan al-Quran, 
menghafal surah tertentu, beberapa surah pendek, atau ayat 



 

 
 

kursi, dua ayat terakhir surah al-Baqarah, atau mengadakan 
musabaqah tarbawiah untuk keluarga. 
 
11 Menggantung atau menempel beberapa ungkapan atau 
hadis-hadis khusus Ramadan di kamar anak atau ruang 
istirahat, seperti: 
 

 ِإْيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه ما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِهَمْن َصاَم َرَمَضاَن 
 
"Barangsiapa menegakkan Ramadan karena iman dan 
mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah 
lalu". (H.R. Bukhari: 38 dan Muslim: 760). 
 

 ًا ُغِفَر َلُه ما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِهَمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإْيَمانًا َواْحِتَساب
 
"Barangsiapa menegakkan malam Ramadan karena iman dan 
mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah 
lalu". (H.R. Bukhari: 37 dan Muslim: 759). 
 



 

 
 

 َتَسحَُّروا َفِإنَّ ِفي السَُّحوِر َبَرَكًة
 
"Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada barakah". (H.R. 
Bukhari: 1789 dan Muslim: 1835) 
 

 َفْصُل َما َبْيَن ِصَياِمَنا َوِصَياِم َأْهِل اْلِكَتاِب َأْكَلُة السََّحِر
 
"Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya Ahli Kitab 
adalah makan sahur." (H.R. Muslim: 1096) 
 
11 Mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita di bulan ini, 
menanamkan sifat memuliakan ilmu dan orang yang berilmu 
dalam dada mereka, dengan cara mengkhususkan waktu untuk 
mereka mendengarkan pelajaran tentang wajib-wajib wudhu 
dan pembatalnya, adab-adab buang air, syarat-syarat shalat, 
rukun-rukunnya, dan wajib-wajibnya, begitupun tentang 
Ramadan, zakat fitri, dan shalat id. 
 



 

 
 

12  Membaca tafsir mufashshal dari kitab tafsir muyassar 
bersama keluarga. Mulai dari surah al-Fatihah kemudian Al- 
Mu'awwidzat (3 Qul), membaca kitab berkaitan sifat surga dan 
kenikmatannya, serta sifat neraka dan siksanya . 
 
13  Shalat malam bersama keluarga di rumah, dan memberikan 
penjelasan ringkas terhadap ayat-ayat yang dibaca dalam 
shalat . 
 
14 Barangsiapa yang memberi buka puasa, maka dia akan 
mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, di antara 
caranya: mengundang dan menjamu karib kerabat, tetangga, 
dan orang-orang misikin untuk buka puasa, termasuk juga 
memberikan hadiah makanan kepada kerabat dan tetangga. 
 
(Diterjemahkan dari kitab "Barnamijul Manzil fii Ramadhan 
1443 H" karya Dr. Yahya bin Ibrahim al Yahya) 
 


