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KaJIaN — Jika Punya Kesempatan, Membacalah!  

“Siapa merintis jalan mencari ilmu, maka 
Allah akan memudahkan baginya jalan ke 
surga.” (Muslim) 

Ada posisi khusus untuk mereka yang 
berilmu 

 Ada kemuliaan tersendiri yang Allah 
berikan buat orang yang berilmu. Di dunia 
dan akhirat. Ia bisa lebih mulia dari mereka 
yang banyak harta dan tinggi jabatan. Bahkan, 
lebih mulia dari ahli ibadah sekalipun. 

 Rasulullah saw. bersabda, “Kelebihan 
seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang 
‘abid (ahli ibadah) ibarat bulan purnama 
terhadap seluruh bintang.” (Abu Dawud). 
Bahkan, Alquran menjelaskan bahwa orang 
yang paling takut pada Allah adalah para 
ulama. Tentunya, mereka yang memahami 
kebesaran dan kekuasaan Allah swt. “…
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara 
hamba-hamba-Nya hanyalah ulama…” (Fathir: 28) 

Seperti apapun kita hidup, tak ada yang 
tanpa ilmu 

 Hidup dan pengetahuan nyaris tak bisa 
dipisahkan. Sulit membayangkan jika 
kehidupan ditelusuri tanpa pengetahuan. 
Ruang-ruang kehidupan menjadi begitu gelap. 
Dan jalan yang akan ditempuh pun tampak 
bercabang-cabang. Itulah kenapa Islam 
mewajibkan umatnya menuntut ilmu. 
Rasulullah saw. mengatakan, “Menuntut ilmu 
wajib buat tiap muslim (laki dan 
perempuan).” (Ibnu Majah). Dari situ bisa 
dipahami bahwa Islam menginginkan 
umatnya hidup bahagia. Dunia dan akhirat. 
Karena tak satu kebahagiaan pun di dunia ini 
yang bisa diraih tanpa ilmu. Mulai dari profesi 
yang menghasilkan uang, hingga pada 

pengokohan status hidup sendiri. 
Keberadaan sebuah keluarga misalnya, 
sulit bisa harmonis jika tanpa ilmu seni 
berkeluarga. Begitu pun pada yang lain: 
sebagai manusia, mukmin, warga negara, 
dan warga dunia. Jika status-status ini 
tidak disertai ilmu, orang akan menjadi 
korban pembodohan dan 
penzaliman.Belum lagi persiapan 
menyongsong kehidupan akhirat. Tentu 
lebih banyak butuh ilmu. Karena 
kehidupan tak lain sebagai ladang amal 
buat akhirat. Gagal hidup di dunia bisa 
menggiring kecelakaan di akhirat. 
Na’udzubillah.  

Jika ada kesempatan, membacalah 

Ketika ada kemauan mengejar target 
sesuatu, kadang terbayang cara-cara yang 
jelimet. Sulit. Dan akhirnya tidak 
terjangkau. Begitu pun dalam mengejar 
ilmu pengetahuan. Yang biasa terbayang 
adalah kursus, beli referensi, privat, dan 
bentuk program lain yang enak dilalui tapi 
sulit ditempuh. Apalagi berhubungan 
dengan biaya. Padahal, pintu ilmu yang 
paling dasar adalah membaca. Dan 
persoalan membaca tidak melulu 
berhubungan dengan biaya. Memang, 
buku di Indonesia masih tergolong mahal. 
Tapi, masih banyak cara agar membaca 
tidak menyedot isi kantong. Bisa lewat 
patungan beli buku bersama teman, 
diskusi majalah, dan sebagainya.  
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SALAM REDAKSI 
 
Assalamualaikum Wr. 
Wb 
 
Alhamdulillah, bulet-
inmaifi yang dulu-
dulu berjaya dan 
sebagai primadona, 
bisa kembali terbit.  
Pasti pada penasaran 
kan bagi penghuni 
baru kita fi’07 ? 
Pada edisi ini akan 
membahas tentang 
arti dari permulaan, 
sehingga kita bisa 
mengerti tentang 
peranan dan posisi 
kita yang se-
benarnya. 
 
Wassalamualaikum 
Wr.Wb 
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oleh korewa pada Agustus 03, 
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Banyak yang tidak masuk akal 
seputar cerita tentang dentuman 
atau ledakan sonik. Columbia Ency-
clopedia edisi ke-5 (1993) menga-
takan, “Sebuah benda seperti 
pesawat terbang, misalnya, 
menghasilkan bunyi. Ketika bunyi 
benda itu mencapai atau melebihi 
kecepatan bunyi, benda tersebut 
berhasil menyusul kebisingannya 
sendiri.” 
 
Di pihak lain, banyak orang per-
caya ada sesuatu hal yang disebut 
“perintang bunyi” atau sound bar-
rier, juga bahwa ketika pesawat 
terbang melewatinya ia mengeluar-
kan dentuman keras, seolah-olah ia 
menabrak dinding kaca yang tidak 
kelihatan. Itu juga salah. Semua 
orang pasti tergiring ke pemikiran 
seperti itu akibat penggunaan isti-
lah “perintang” atau barrier. Isti-
lah ini tidak pernah dimaksudkan 
untuk menyiratkan perintang fisik 
di angkasa sana, tetapi hanya 
bahwa kecepatan bunyi 
menghadirkan rintangan terhadap 
pengembangan pesawat terbang 
lebh cepat. Yang dimaksud sound 
barrier adalah perintang dalam 
konteks perancangan aeronotika, 
bukan perintang fisik. Bagai-
manapun, ketika pesawat 
“memintas” sound barrier, jelas 
ada sejumlah tegangan fisik yang 
dialami pesawat akibat gelombang 
kejut (shockwave). 
 

Perintang sesungguhnya terhadap 
penerbangan supersonik ditimbul-
kan oleh kecepatan bunyi sendiri. 
(Dan tentu saja supersonik artinya 
lebih cepat daripada kecepatan 
bunyi; sedangkan ultrasonic meru-
juk ke bunyi dengan frekuensi le-
bih tinggi daripada yang dapat 
didengar manusia.) Sesungguhnya-
lah banyak hal unik terjadi ketika 
benda mendekati kecepatan bunyi 
di udara. 
 
Pesawat terbang menembus udara 
dengan kecepatan beberapa ratus 
km/jam. Kecepatan cukup rendah 
ini memungkinkan molekul-molekul 
udara tetap santai ketika harus 

menyibak memberi jalan; 
situasinya kurang lebih seperti 
ketika seseorang berjalan pelan-
pelan menyibak kerumunan orang. 
Akan tetapi ketika kecepatan 
pesawat menjadi sebanding dengan 
kecepatan molekul-molekul, mole-
kul-molekul tersebut tidak sempat 
menghindar; mereka bertumpuk di 
tepi-tepi depan pesawat dan ter-
dorong bersamanya. Penumpukan 
udara bertekanan secara cepat ini 
menghasilkan “kejutan udara” atau 
gelombang kejut, yang berwujud 
dentuman keras. Gelombang bunyi 
tersebut memancar ke segala arah 
dan dapat terdengar sebaga se-
buah ledakan oleh orang-orang di-
bawah sana. 
 

Apa kaitan semua tadi dengan ke-
cepatan bunyi? Baiklah, bunyi tidak 
lain adalah serangkaian pemam-
patan dan pemuaian udara. Jika 
molekul-molekul udara berkeliaran 
dengan kecepatan tertentu, maka 
ada batas terhadap seberapa ce-
pat udara dapat dimampatkan dan 
dimuaikan, karena molekul-molekul 
tidak dapat dimampatkan dan 
dimuaikan lebih cepat daripada 
gerak masing-masing terhadap 
yang lain. Itu sebabnya kecepatan 
molekul-molekul udara memberi 
batas terhadap seberapa cepat 
bunyi boleh melaluinya. 
 
Bunyi akan merambat lebih cepat 

di udara hangat ketimabng di 
udara sejuk dan bunyi juga melaju 
lebih cepat di udara padat berte-
kanan tinggi. Itu sebabnya pesa-
wat supersonik beroperasi paling 
baik di ketinggian sangat tinggi 
yang dingin, karena mereka tidak 
perlu melaju terlalu kencang untuk 
melampaui kecepatan bunyi. Pada 
ketinggian 9 km di atas permukaan 
laut, udara cukup dingin dan tipis 
sehingga kecepatan bunyi hanya 
1100 km/jam.  

Info SaINs — Apa yang menyebabkan dentuman sonik?  

Penumpukan udara bertekanan secara cepat ini menghasilkan “kejutan 
udara” atau gelombang kejut, yang berwujud dentuman keras.  
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KeMusLImaHan ~ Konsep Islam tentang Wanita ~ 

 Wanita merupakan salah satu kelompok dari makhluk Allah SWT yang paling banyak mendapat sorotan dan perhatian. Karena itu, 
banyak sekali buku yang telah ditulis oleh para ulama tentang wanita, bahkan di dalam Alquran ada satu surat yang dinamai dengan An-Nisa 
yang artinya wanita. Ada beberapa konsep yang perlu kita pahami di dalam Islam tentang wanita sebagaimana yang disebutkan dalam 
Alquran dan Sunnah, salah satunya adalah kesamaan di mata Allah antara laki-laki dengan wanita.  
 
1. Kesamaan dalam Taqwa Perbedaan laki-laki dan wanita bukanlah suatu halangan bagi manusia untuk mencapai ketakwaan kepada Allah 
SWT, karena Allah akan memuliakan siapa saja yang bertakwa kepada-Nya, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita serta dari berbagai 
suku. Allah SWT berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.  
 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (49: 13). Meskipun demikian, aplikasi ketakwaan antara laki-laki dengan wanita 
bisa saja berbeda, karena tugas dan fungsinya yang berbeda, misalnya saja dalam masalah keluarga, laki-laki yang berkewajiban memberi 
nafkah, sedangkan wanita yang menerima dan memanfaatkan nafkah itu dengan sebaik-baiknya. Pembagian tugas semacam ini merupakan 
sesuatu yang wajar, karena memang harus ada pembagian tugas.  
 
2. Kesamaan dalam Amal Iman dan amal saleh merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Iman harus dibuktikan dengan amal yang 
saleh dan amal saleh harus dilandasi pada iman. Oleh karena itu, siapa saja yang menunjukkan imannya dalam bentuk amal yang saleh, maka 
Allah SWT akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik. Allah berfirman yang artinya, "Barangsiapa yang mengerjakan amal 
saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 
sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (16: 97). Oleh 
karena itu, tidak ada satu pun orang yang disia-siakan amalnya, dalam arti ada nilainya dihadapan Allah SWT.  
 
Ini berarti laki-laki yang beramal saleh akan mendapatkan pahala dan wanita yang beramal saleh akan 
mendapatkan pahala, karena dalam beramal saleh itu, laki-laki dengan wanita justru saling saling menolong. 
"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun 
perempuan (karena) sebagian kamu adalah penolong bagi sebagian yang lain." (3: 195, lihat juga QS 40: 40; 4: 
124).  
 
3. Kesamaan dalam Ibadah, Akhlak, dan Sosial Kesamaan laki-laki dengan wanita juga bisa diwujudkan dalam 
ibadah, akhlak, dan sosial, meskipun berbeda secara teknis. Karena, Allah SWT telah menentukan kesamaan, 
maka wanita juga akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar seperti yang didapat oleh laki-laki, hal ini 
difirmankan oleh Allah yang artinya, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, 
laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang 
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, 
laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (33: 
35).  
 
4. Kesamaan dalam Dosa dan Pahala Dosa dan pahala merupakan sesuatu yang didapat oleh masing-masing orang 
berdasarkan amal yang dilakukannya. Karena itu, seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain atau orang lain yang 
beramal, tetapi kita yang mendapatkan pahalanya. Dalam masalah dosa dan pahala, laki-laki dan wanita akan 
mendapatkannya, karenanya tidak mungkin kita menganggap dosa kita ditanggung oleh seorang wanita atau mengatakan 
"gara-gara wanita saya menjadi berdosa". "(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak 
(pula) menurut angan-angan ahli kitab.  
 
5. Kesamaan dalam Ilmu Memiliki ilmu yang banyak merupakan keharusan bagi setiap manusia, dengan ilmu yang banyak, 
manusia bisa banyak beramal saleh yang didasari ilmu, bukan semata-mata ikut-ikutan. Kewajiban menuntut ilmu bagi 
wanita sebagaimana laki-laki dikemukakan dalam satu hadits yang artinya, "Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim (laki-laki 
maupun perempuan)." (HR Ibnu Majah).  
 
 

Wanita yang 
solehah 

(baik) itu 
lebih baik 
daripada 

1000 lelaki 
yang soleh.  
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perlu kemuliaan 
7. Pemilik harta kelak diakhirat akan dihisa, sedang-
kan ilmu akan diberi syafa’at 
8. Harta akan berkarat karena lama disimpan, se-
dangkan ilmu tidak akan berkarat dan tidak rusak 
karena umur 
9. Harta bias mengeraskan hati, tetapi ilmu bias 
menerangi hati 
Pemilik harta bias mengaku-ngaku sebagai tuhan lanta-
ran hartanya, sedangkan pemilik ilmu mengaku sebagai 
hamba 

 

 

 
10 KEUTAMAAN ILMU DIBANDING-
KAN HARTA 
 
1. Ilmu adalah pusaka para nabi sedangkan harta adalah 
pusaka Qarun, Sada, Fir’aun 
2. Ilmu menjaga dirimu, sedangkan harta malah engkau 
yang menjaganya 
3. Pemilik harta musuhnya banyak, sedangkan pemilik ilmu 
temannya banyak 
4. Harta bila dibelanjakan akan berkurang, sedangkan 
pemilik ilmu justru malah bertambah 
5. Pemilik harta dipanggil dengan sifat bakhil dan cer-
caan, sedangkan pemilik ilmu dipanggil dengan nama ke-
agungan dan kemuliaan 
6. Harta perlu dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu tidak 

eMBun 

Karena Kita 

Adalah Keluarga 

SARAN & KRITIK KIRIM KE : 
Alamat Redaksi 

Mushola Departemen  
Fisika ITB Jl. Ganesha  
10 Bandung 40132 

E-Mail– HP 
deden_mslm10206042@yahoo.com 
085294393706 

iKuTilah.... 

Ta’LiM MaIFI 

JuM’at, 14 NovEMbeR 2008 

jaM 4 sore 

Di MusHola FisiKa 

beRsaMA Pak FreddY Zein 

- - - 
FrEE sNacK n DooRPrizE 

InFO MAIFI 

OpeN RecRuitmenT 
 
paRa PenCari TuhaN FroM 
FisiKa, bWt BerAmal di 
M4iFI : pd Saat Ta’LiM juMat 

 
ForCe-T, MMC, MaDinG, 
DePkoN, Ta’Lim, BRt, dLL 

 

 
inSYa ALLAH 
MAIFI 
Akan bER9anTi 
kEPen9uruSaN 

 
MohOn Do’anya 
SpY bs MaxsimaL 
di aKhiR 
maSA Bakti 
Kami...  

PaTuN9aN... 

 
iNFaKKan sBgiaN 
hARtamU for 
kAuM DhuaFa 

 

KurBan Fisika 

CP: 085294393706 


