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KATA PENGANTAR

Dengan  mengucapkan  rasa  syukur  kepada  Allah  SWT  atas  rahmat  dan

hidayah-Nya  penulis  dapat  menyelesaikan  Diktat  Pembelajaran  Mata  Kuliah

Pendidikan Agama Islam untuk bahan ajar  dalam lingkungan Universitas  Persada

Indonesia Y.A.I. 

Tujuan Pendidikan  Agama Islam di  Perguruan  Tinggi  Umum adalah  untuk

menumbuhkan  dan  meningkatkan  keimanan  melalui  pemberian  dan  pemupukan

pengetahuan,  penghayatan  dan pengamalan  peserta  didik  tentang  agama Islam,

diharapkan menjadi manusia muslim yang terus berkembang tentang keimanannya

dan ketaqwaannya kepada Allah SWT serta dapat berakhlak mulia dalam kehidupan

pribadinya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kami  harap  modul  pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  ini,  mahasiswa

mampu mengamalkan Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Akhirul  kalam dengan  selesainya  diktat  ini  dapat  memberikan  motivasi  bagi  kita

khususnya para mahasiswa. Amin. 
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BAB I 

MANUSIA, AGAMA DAN ALAM SEMESTA 

 

A. Manusia 

Manusia satu-satunya makhluk yang dapat menjadi objek dan subjek 

sekaligus, manusia bisa merenungkan dirinya sendiri, manusia bisa 

membenarkan dirinya sendiri dan manusia bisa menyalahkan dirinya sendiri. 

Manusia menyadari bahwa dirinya sangat berbeda dari makhluk lain bahkan 

menyadari bahwa dirinya jauh lebih mulia dibandingkan dengan makhluk Allah 

ta’ala lainnya. Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk Allah s.w.t. 

yang memiliki unsur dan daya materi yang memiliki jiwa dengan ciri-ciri berfikir, 

berakal, dan bertanggungjawab pada Allah s.w.t. yang diciptakan dengan 

memiliki akhlak. 

1. Manusia Menurut Agama Islam 

Manusia menurut pandangan Islam adalah makhluk Allah s.w.t. yang 

memiliki unsur dan daya materi yang memiliki jiwa dengan ciri-ciri berfikir, 

berakal, dan bertanggungjawab pada Allah s.w.t. yang diciptakan dengan 

memiliki akhlak. Manusia tak akan mampu mengungkapkan secara pasti 

tentang hakekat dirinya. Manusia tidak mungkin dapat berdiri di tempat 

netral dan memandang dirinya secara bebas dari luar dirinya sendiri. Oleh 

karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah memahami firman Allah 

ta’ala Sang Pencipta, mencari isyarat-isyarat tentang hakekat manusia. 

Hanya pencipta manusialah yang paling tahu tentang manusia. 

Asal Kejadian Dan Potensi Manusia 

Dalam Islam, Nabi Adam AS merupakan manusia pertama yang 

diciptakan Allah ta’ala di muka bumi dengan segala karakter kemanusiaanya. 

Figur Adam tidak dilihat dari sisi fisik semata, tetapi lebih penting bahwa 
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Adam adalah makhluk Allah ta’ala yang paling sempurna, lengkap dengan 

kebudayaannya sehingga diangkat sebagai khalifah dimuka bumi, firman 

Allah ta’ala: (QS. Al-Baqarah, 2:30) 

ا  ىَِٕكِة ِان ِْي َجاِعٌل فِى اْْلَْرضِ َخلِْيَفًة ۗ َقاُلْوْٓ َواِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمل ٰۤ

 َونَْحُن ُنَسب ُِح 
َءَۚ َماٰۤ اَتَْجَعُل فِْيَها َمْن يُّْفِسُد فِْيَها َويَْسِفُك الد ِ

تَْعلَُمْونَ بَِحْمِدَك َوُنَقد ُِس لََك ۗ َقاَل اِن ِْيْٓ اَْعلَُم َما َْل   

 “Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat; Sesungguhnya aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata; 
mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang 
yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Tuhan 
berfirman; Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 
(QS Al-Baqarah 2:30) 

Makhluk Allah ta’ala yang baru diciptakan (Adam) memiliki kecerdasan 

yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk Allah ta’ala lainnya, hal ini 

sebagaimana firman-Nya : 

ىَِٕكِة َفَقاَل  َء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمل ٰۤ َدَم اْْلَْسَماٰۤ َوَعلََّم ا 

ِدقِيْ  ِء اِْن ُكْنُتْم ص  ُؤَْلٰۤ ْٓ ِء ه  بِـُْٔونِْي بِاَْسَماٰۤ َنَك َْل ِعْلَم اَْنْۢ َنَقاُلْوا ُسْبح 

بِْئُهْم  َدُم اَْنْۢ ْٓا  لََنآْ اِْلَّ َما َعلَّْمَتَنا ۗاِنََّك اَْنَت اْلَعلِْيُم اْلَحكِْيمَقاَل ي 

ُكْم اِن ِيْْٓ 
ىِِٕهْمْۙ َقاَل اَلَْم اَُقْل لَّ بَاَُهْم بِاَْسَماٰۤ آْ اَْنْۢ ىِِٕهْم َۚ َفلَمَّ بِاَْسَماٰۤ

و   م  تِ َواْْلَْرضِْۙ َواَْعلَُم َما ُتْبُدْوَن َوَما ُكْنُتْم اَْعلَُم َغْيَب السَّ

 ُُ  تَْكُتُمْوَن

“Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama segala benda, kemudian 
mengemukakannya kepada para malaikat, seraya berfirman: Sebutkanlah 
kepada-Ku nama-nama benda itu, jika kalian memang benar! Mereka 
menjawab: Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa 
yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah ta’ala berfirman: Bukankah sudah 
Kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit 
dan bumi serta mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu 
sembunyikan.” (QS. Al-Baqarah, 2:31-33) 

Penciptaan manusia secara fisik pada kejadian selanjutnya melalui 



Nastiti Edi Utami   3 
 

proses pencampuran bahan dari laki-laki dan perempuan. Jika masuk 

kedalam Rahim terjadi proses kreatif, tahap demi membentuk wujud 

manusia, seperti firman-Nya: 

ْن ِطْينٍ  لٍَة م ِ  َولََقْد َخلَْقَنا اْْلِْنَساَن ِمْن ُسل 

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 
(berasal) dari tanah.” (QS. Al-Mukminun, 23:12) 

Tahap pertama manusia dibuat dari saripati tanah melalui makanan 

yang dimakan oleh laki-laki dan perempuan. Sebagian dari inti zat yang 

dimakan menjadi bahan sprema (air mani) sebagai awal terciptanya 

manusia. Selanjutnya Allah ta’ala berfirman :  

ُه ُنْطَفًة فِْي َقَراٍر مَّكِْينٍ   ُثمَّ َجَعْلن 

“Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat 
yang kokoh (Rahim).” (QS. Al-mukminun, 23:13) 

Nutfah adalah tetesan cairan yang mengandung gamet pria dan 

gamet wanita, kemudian tersimpan didalam Rahim (qararin makin), yaitu 

suatu wadah yang ideal untuk perkembangan embrio. 

ُثمَّ َخلَْقَنا النُّْطَفَة َعلََقًة َفَخلَْقَنا اْلَعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقَنا اْلُمْضَغَة 

ًما  ُ ِعظ  َخَرۗ َفَتبَاَرَك ّٰللاه ُه َخْلًقا ا  ن 
ْ
َم لَْحًما ُثمَّ اَْنَشأ َفَكَسْونَا اْلِعظ 

 اَْحَسُن اْلَخالِِقْينَۗ 

“Kemudian, air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah 
Kami jadikan segumpal  daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan 
tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 
Kemudian, Kami menjadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Sucilah 
Allah ta’ala, Pencipta yang paling baik.” (QS. Al-Mukminun, 23:14) 

Alaqah adalah embrio yang berumur 24-25 hari, kemudian berubah 

menjadi stadium mudghah (26-27 hari), Selanjutnya masuk ke stadium 

tilang (Idzam), yaitu cikal tulang rangka yang berbentuk dalam stadium 

mudzghah (25-40 hari) berubah menjadi tulang rawan, setelah itu embrio 
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berada dalam stadium tulang (idzam). Dalam stadium ini berbagai organ 

benda dalam posisi baru yang berhubungan dengan pertumbuhan 

tulang/rangka. 

Setelah itu embrio kedalam stadium dibungkus daging (fakasunal 

idzama lahma), artinya setelah tulang dibentuk lalu diikuti oleh 

pembentukan daging yang meliputi tulang-tulang tersebut. Pada minggu ke-

8 embrio menjadi fetus membentuk otot-otot. Dalam minggu ke 12 terjadi 

assifikasi pada pusat-pusat pertulangan. Anggota badan berdiferensiasi dan 

terbentuk kuku pada jari kaki dan tangan. Di samping pertumbuhan macam-

macam struktur organ, masing-masing organ juga mengalami perubahan 

bersama-sama dengan pertumbuhan badan. 

Dalam ayat lain Allah ta’ala berfirman: 

ْن مَّ  لٍَة م ِ ِهْيٍن َۚ ُثمَّ َسوهىُه َونََفَخ فِْيِه ُثمَّ َجَعَل نَْسلَٗه ِمْن ُسل  ٍء مَّ اٰۤ

ا   َقلِْيًًل مَّ
ۗ
ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفَِٕدَة ِمْن رُّْوِحٖه َوَجَعَل لَُكُم السَّ

 تَْشُكُرْونَ 

“Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air 
mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya 
roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan 
dan hati (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (QS. As-Sajdah, 32:8-9) 

Disamping pertumbuhan organ-organ tubuh, dalam proses akhir dari 

kehamilan Allah ta’ala meniupkan ruh pada bayi. Pada ayat-ayat diatas 

dengan jelas Al-Qur’an menunjukkan bahwa manusia tersusun dari unsur 

materi dan imater yaitu jasmani dan rohani. Tubuh berasal dari tanah, dan 

ruh berasal dari subtansi materi alam gaib. Tubuh akan kembali ke asalnya 

menjadi tanah dan ruh akan pulang kembali ke alam gaib. 

Al-Qur’an menjelaskan pula tentang penciptaan manusia yang bermula 

dari tanah dan oleh karenanya, iblis tidak mau disuruh Allah ta’ala untuk 

bersujud dihadapan manusia, firman Allah ta’ala: 
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 َقاَل اَنَ۠ا َخْيٌر ِم ْنُه َخلَْقَتنِْي ِمْن نَّاٍر وََّخلَْقَتٗه ِمْن ِطْينٍ 

“…….Iblis berkata: aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku 
dari api sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah.” (QS. Shaad, 38:76) 

Tubuh memiliki daya-daya yang bersifat fisik, seperti mendengar, 

melihat, mencium, merasakan serta memiliki daya gerak. Ruh atau jiwa 

(nafs) memiliki dua macam daya, yaitu daya pikir yang disebut akal berpusat 

di kepala, dan daya rasa yang berpusat di dalam dada (qalbu). 

Daya pikir melalui logika yang dikembangkan dan dipertajam dengan 

cara mengembangkan pemahaman terhadap fenomena alam melalui proses 

berfikir (tafakur). Dengan daya ini manusia dapat menyusun konsep-konsep 

dan teori-teori. Akal atau daya pikir berfungsi untuk berfungsi sebagai filter, 

menyeleksi secara nalar tentang baik dan buruk. 

Akal membawa manusia pada keingintahuan yang besar untuk 

memahami alam sehingga dari sisi ini manusia dapat melahirkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Akal digunakan untuk meneliti, memahami dan 

menghayati alam semesta untuk memperoleh pengetahuan dalam rangka 

memenuhi hasrat dan kesejahteraan hidupnya. 

Sedangkan rasa dipertajam melalui ibadah: menghadapkan diri 

kepada Allah ta’ala dan menyucikan diri melalui proses rital untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Suci. Rasa juga merupakan 

potensi manusia yang mengarah pada nilai-nilai dan melahirkan etika dan 

estetika, yakni kekuatan rohaniah yang mendorong manusia untuk memiliki 

perasaan terhadap keindahan, nilai-nilai etika dan norma-norma hidup. 

Rasa etis sering juga disebut sebagai rasa agama atau rasa 

berketuhanan yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, fitrah 

seringkali disebut sebagai kecenderungan kearah kebaikan dan kebenaran, 

rasa ketuhanan atau kecenderungan kearah agama. Rasa yang memiliki 

kecenderungan beragama diungkapkan dalam firman Allah ta’ala: 
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َدَم ِمْن ُظُهْوِرِهْم ُذر ِيََّتُهْم َواَْشَهَدُهْم   َبنِْيْٓ ا 
َواِْذ اََخَذ َربَُّك ِمْنْۢ

ۛى َشِهْدنَا ۛاَْن تَُقْوُلْوا يَْوَم   َقاُلْوا بَل 
ۗ
ى اَْنُفِسِهْمَۚ اَلَْسُت بَِرب ُِكْم

ْٓ َعل 

ِفلِْيَنْۙ  َذا غ  َمِة اِنَّا ُكنَّا َعْن ه   اْلِقي 

“Dan (ingatlah), ketika Tuhan mu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah ta’ala mengambil kesaksian terhadap jiwa 
mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhan mu? Mereka 
menjawab: betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. Kami lakukan 
yang demikian itu agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan: 
sesungguhnya kami bani Adam adalah orang-orang yang tengah terhadap 
ini (keesaan Allah ta’ala).” (QS. Al-A’raf, 7:172) 

Di samping itu, manusia memiliki pula dorongan-dorongan yang 

disebut nafsu atau kehendak bebas yang melahirkan ambisi dan kreasi. Oleh 

karena itu, islam tidak menganjurkan untuk membunuh nafsu, melainkan 

mengendalikan, mengolah, serta mengarahkannya pada nilai  yang 

mempertinggi derajat kemanusiannya. 

Manusia dalam menggunakan potensi-potensi dirinya harus 

disesuaikan sebagai makhluk psiko-fisik, berbudaya, dan beragama untuk 

tetap mempertahankan kapasitas dirinya sebagai makhluk yang paling mulia. 

Ketidakseimbangan akan menyebabkan manusia memiliki nilai yang rendah, 

sebagaimana di isyaratkan Allah ta’ala daam firman-Nya: 

َن اْلجِن ِ َواْْلِْنسِِۖ لَُهْم ُقُلْوٌب ْلَّ  نَا لَِجَهنََّم َكثِْيًرا م ِ
ْ
َولََقْد َذَرأ

َذاٌن ْلَّ يَْسَمُعْوَن  يَْفَقُهْوَن بَِهاِۖ َولَُهْم اَْعُيٌن ْلَّ ُيْبِصُرْوَن بَِهاِۖ َولَُهْم ا 

ىَِٕك َكاْْلَنْ   ُاول ٰۤ
ۗ
ِفُلْونَ بَِها ىَِٕك ُهُم اْلغ  َعاِم بَْل ُهْم اََضلُّ ۗ ُاول ٰۤ  

“Sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin 
manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk 
memahami (ayat-ayat Allah ta’ala) dan mereka mempunyai mata (tetapi) 
tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah ta’ala) 
dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 
mendengar (ayat-ayat Allah ta’ala). Mereka itu bagai binatang ternak, 
bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (QS. 
Al-A’raf, 7:179) 
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2. Penyebutan Manusia Dalam Al-Qur’an 

Manusia telah berupaya memahami dirinya selama beribu-ribu tahun 

tetapi gambaran yang pasti dan meyakinkan tak mampu mereka peroleh 

hanya dengan mengandalkan daya nalarnya yang subyektif. Allah ta’ala 

Sang Pencipta telah menurunkan kitab suci Al-Qur’an yang diantara ayat-

ayatnya adalah gambaran-gambaran konkret tentang manusia. Penyebutan 

nama manusia dalam Al-Qur’an tidak hanya satu macam. Berbagai istilah 

digunakan untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia, 

diantaranya: 

1. Dari aspek historis penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam. 

َدَم ُخُذْوا ِزْيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل ِ َمْسجٍِد وَُّكُلْوا َواْشَرُبْوا َوَْل  بَنِْيْٓ ا  ي 

اْلُمْسِرفِْينَ ُتْسِرُفْواَۚ اِنَّٗه َْل ُيِحبُّ   

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) 

masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah ta’ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” 

(Al-A’raaf, 7:31) 

2. Dari aspek biologis manusia disebut dengan Basyar. 

ِخَرِة  ِء اْْل  ُبْوا بِلَِقاٰۤ َوَقاَل اْلَمًَلُ ِمْن َقْوِمِه الَِّذْيَن َكَفُرْوا َوَكذَّ
ا  ُكُل ِممَّ

ْ
ْثُلُكْمْۙ يَأ َذآْ اِْلَّ بََشٌر م ِ ْنيَاْۙ َما ه  وِة الدُّ ُهْم فِى اْلَحي  َواَْتَرْفن 

ُكُلْوَن ِمْنهُ 
ْ
ا تَْشَرُبْونَ  تَأ َويَْشَرُب ِممَّ  

“Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang 
mendustakan akan menemui hari akhirat (kelak) dan yang telah (Kami 
mewahkan mereka dalam kehidupan didunia): (orang) ini tidak lain 
hanyalah manusia (basyar) seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu 
makan dan minum dari apa yang kamu minum.” (Al-Mukminun, 23:33) 

 

3. Dari aspek kecerdasan manusia disebut dengan Insan yakni makhluk 

terbaik yang diberi akal sehingga menyerap ilmu pengetahuan. 
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َسانََعلََّمُه اْلبَيَاَن َْۙخلََق اْْلِنْ   

“Dia menciptakan manusia (insan). Mengajarnya pandai berbicara.” (Ar-
Rahman, 55:3-4) 

4. Dari aspek sosiologisnya manusia disebut Annas yang menunjukkan 

sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya. 

ْٓاَيَُّها النَّاُس اْعُبُدْوا  َربَُّكُم الَِّذْي َخلََقُكْم َوالَِّذْيَن ِمْن َقْبلُِكْم ي 

 لََعلَُّكْم تَتَُّقْوَنْۙ 

“Wahai manusia, sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan 

orang-orang sebelum yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” (Al-

Baqarah, 2:21) 

5. Dari aspek posisinya disebut ‘Abdun (hamba) yang menunjukkan 

kedudukannya sebagai hamba Allah ta’ala yang harus tunduk dan patuh 

kepada-Nya. 

ِء َواْْلَْرضِۗ  َماٰۤ ى َما بَْيَن اَْيِدْيِهْم َوَما َخْلَفُهْم ِم َن السَّ اََفلَْم يََرْوا اِل 

 نَْخِسْف بِِهُم اْْلَْرَض اَْو 
ْ
ُنْسِقْط َعلَْيِهْم كَِسًفا ِم َن اِْن نََّشأ

ُكل ِ َعْبٍد مُّنِْيبٍ 
يًَة لِ  لَِك َْل  ِءۗ اِنَّ فِْي ذ  َماٰۤ  السَّ

“Maka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan 
dan di belakang mereka? Jika Kami menghendaki niscaya Kami benamkan 
mereka di bumi atau kami jatuhkan mereka gumpalan dari langit. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda 
(kekuasaan Tuhan) bagi setiap hamba yang kembali (kepada-Nya).” 
(Saba’ 34:9) 

3. Misi Dan Fungsi Penciptaan Manusia 

a. Manusia Sebagai Khalifah 

Manusia dengan perangkat yang dimilikinya itu diserahi tugas 

hidup yang merupakan amanat dari Allah ta’ala. Tugas itu akan 

dipertanggung jawabkan dihadapan-Nya pada saatnya nanti. Tugas 
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besar yang dipikul manusia dimuka bumi disebut tugas kekhalifahan, 

yaitu tugas tugas kepemimpinan: wakil Allah ta’ala di muka bumi, 

pengelola dan pemelihara alam beserta segala sesuatu yang ada di 

dalamnya. 

Manusia menjadi khalifah memegang mandat tuhan untuk 

mewujudkan kemakmuran dimuka bumi. Kekuasaan yang diberikan 

kepada manusia itu bersifat yang memungkinkan dirinya untuk 

mengolah serta mendayagunakan segala sesuatu dimuka bumi untuk 

kepentingan hidupnya. 

Sebagai khalifah, manusia diberi wewenang dan kebebasannya 

melahirkan kreatifitas yang dinamis. Kebebasan manusia dimuka bumi 

disebabkan karena keduanya untuk memimpin, sehingga pemimpin tidak 

tunduk kepada siapapun disekelilingnya, kecuali kepada yang 

memberikan kepemimpinan itu. Kebebasan manusia sebagai khalifah-

Nya merupakan implementasi dari ketundukan dan ketaatan. Ia tidak 

tunduk pada siapapun, kecuali kepada Allah ta’ata. Kekuasaan manusia 

sebagai wakil Tuhan dibatasi ketentuan-ketentua yang digariskan dari 

yang wakilinya, yaitu hukum-hukum Tuhan baik yang tertulis dalam 

kitab suci Al-Qur’an, maupun yang tersirat dalam kandungan alam 

semesta. Seorang wakil yang leanggar batas ketentuan yang diwakilinya 

adalah wakil yang mengingkari maka dia aka akan diminta pertanggung 

jawaban atas penggunaan kewenangannya itu dihapadan wakilnya. 

Seperti firman Allah ta’ala: 

 َوَْل ُهَو ا
ۗ
ىَِٕف فِى اْْلَْرضِۗ َفَمْن َكَفَر َفَعلَْيِه ُكْفُرٗه لَِّذْي َجَعلَُكْم َخل ٰۤ

ِفِرْيَن  ِفِرْيَن ُكْفُرُهْم ِعْنَد َرب ِِهْم اِْلَّ َمْقًتا ََۚوَْل يَِزْيُد اْلك  يَِزْيُد اْلك 

 ُكْفُرُهْم اِْلَّ َخَساًرا

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang 
siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya. Dan 
kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah 
kemurkaan pada sisi tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu 



Nastiti Edi Utami   10 
 

tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.” (QS. 
Fathir, 35:39) 

b. Manusia Sebagai Abdun (Hamba) 

Disamping peran manusia sebagai khalifah Allah ta’ala, manusia 

juga sebagai hamba Allah ta’ala. Seorang hamba berarti orang yang taat 

dan patuh kepada perintah Allah ta’ala dan menjauhi segala 

larangannya. Kata ‘abd (hamba) mempunyai makna keta’atan, 

ketundukan, dan kepatuhan. Segala hal-hal tersebut hanya layak 

diberikan kepada Allah ta’ala. Sebagaimana firman Allah ta’ala : 

 َوَما َخلَْقُت اْلجِنَّ َواْْلِْنَس اِْلَّ لِيَْعُبُدْونِ 

ْن ر ِْزقٍ  وََّمآْ ُاِرْيُد اَْن يُّْطِعُمْونِ َمآْ ُاِرْيُد ِمْنُهْم م ِ  

َ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمتِْينُ   اِنَّ ّٰللاه

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah-Ku, Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka 
dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. 
Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai 
kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (Az-Zaariyat, 51:56-58) 

Dari ayat tersebut kita dapat pahami bahwa misi Allah 

menciptakan manusia dimuka bumi ini adalah agar manusia mau 

mengabdikan diri kepada-Nya, yang pada hakikatnya pengabdian diri 

tersebut akan kembali pada manusia itu sendiri. 

Dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi 

sebagai yang diciptakan, sedangakan Tuhan sebagai Pencipta. Posisi ini 

memiliki konsekuensi adanya keharusan yang diciptakan untuk ta’at dan 

patuh kepada Penciptanya. Dua peran yang dipegang manusia di muka 

bumi, sebagai khalifah dan abd merupakan kepaduan tugas dan 

tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang sarat dengan 

kreatifitas dan amaliah yang selalu berpihak kepada nilai-nilai 

kebenaran. 
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Dua sisi tugas dan tanggung jawab ini tertata dalam diri setiap 

muslim sedemikian rupa. Ketidakseimbangan dari dua tugas itu 

melahirkan sifat-sifat yang menyebabkan derajat manusia jatuh ke 

tingkat yang paling rendah seperti firman- Nya: 

 لََقْد َخلَْقَنا اْْلِْنَساَن فِْيْٓ اَْحَسِن تَْقِوْيم

“Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.” 

(QS. At-Thin, 95:4) 

Dalam uraian di atas, jelaslah bahwa manusia sebagai makhluk 

yang fitrah kemudian  berproses dengan menggunakan derajat 

kemanusiaan yang sejati sebagai khalifah Allah ta’ala dimuka bumi. 

Manusia dapat memikirkan dan mencermati hukum-hukum alam secara 

kreatif yang didasari nilai-nilai ilahi. 

Perwujudan kualitas keinsanan manusia ini tidak terlepas dari 

konteks sosial budaya. Dengan kata lain, kekhalifahan manusia pada 

dasarnya diterapkan pada konteks individu dan sosial yang berporos 

pada pada Allah ta’ala seperti firman Allah ta’ala 

ِ َوَحْبٍل ِم َن  ا اِْلَّ بَِحْبٍل م َِن ّٰللاه لَُّة اَْيَن َما ُثِقُفْوْٓ ُضِربَْت َعلَْيِهُم الذ ِ

ِ َوُضِرَبْت َعلَ  ُءْو بَِغَضٍب م َِن ّٰللاه لَِك النَّاسِ َوبَاٰۤ ْيِهُم اْلَمْسَكَنُة ۗ ذ 

لَِك  ٍۗ ذ  َء بَِغْيِر َحق  يَاٰۤ ِ َوَيْقُتُلْوَن اْْلَْنبِْۢ ِت ّٰللاه ي  بِاَنَُّهْم َكاُنْوا يَْكُفُرْوَن بِا 

 بَِما َعَصْوا وََّكاُنْوا يَْعَتُدْونَ 

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika 
mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) 
dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi 
kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat 
Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang 
demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.” (QS. Ali-
Imran, 3:112) 

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa, kualitas kemanusiaan 

sangat bergantung pada kualitas komunikasi manusia dengan Allah 
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ta’ala melalui ibadah dan kualitas interaksi sosial lainnya dengan melalui 

muamalah. 

B. Agama 

1. Arti Agama Dan Ruang Lingkupnya 

Pengertian agama menurut bahasa dapat diungkapkan dalam beberapa 

teori diantaranya: 

a. Dalam bahasa Al-Qur’an istilah agama disebutkan dengan dua kata, 

pertama, “al-din” diartikan sebagai agama. Kata al-din berasal dari akar 

bahasa arab dyn mempunyai banyak arti pokok, yaitu keberhutangan, 

kepatuhan, kekuasaan bijaksana, dan kecendrungan alami atau 

tendensi. Dalam keadaan seseorang mendapatkan dirinya berhutang 

kesimpulannya ialah bahwa orang itu menundukkan dirinya dakan arti 

menyerah dan patuh kepada hukum dan peraturan yang mengatur 

hutang. Demikian juga dalam artian yang terbatas kepada yang 

berpiutang. Kata al-din disebutkan dalam Al-Qur’an pada beberapa 

surat, seperti: surat al-Baqarah ayat 132 dan 256, al-Imron ayat 19 dan 

83 serta surat at-Taubah ayat 11. 

Kedua.  Kata al-Millah, pengertian dari millah adalah aturan-aturan 

tertentu yang ditetapkan dalam rangka mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan 

makhluk lainnya. Kata al-Millah dalam al-Qur’an disebutkan dalam 

beberapa surat diantaranya: surat al-Baqarah ayat 30 dan 35, al-Imran 

95, an-Nisa 125, al-An’am 161, Yusuf 37-38, an-Nahl 123, al-Hajj : 78, 

Shod: 7. 

b. Oxfort Student Dictionary (1978) mendefinisikan agama (religion) 

dengan “the belief in the existence of supranatural ruring power the 

creator abd controller of universe”. Yaitu suatu kepercayaan akan 

keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural. Yang menciptakan 

dan mengendalikan alam semesta. Agama (religion) dalam 
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pengartiannya yang paling umum diartikan sebagai sistem orientasi dan 

obyek pengabdian. Dalam pengartian ini semua orang adalah makhluk 

religius, karena tak seorangpun dapat hidup tanpa suatu sistem yang 

mengaturnya dan tetap dalam kondisi sehat. Kebudayaan yang 

berkembang di tengah manusia adalah produk dari tingkah laku 

keberagaman manusia. 

c. Dalam bahasa sanskerta dari kata a (tidak) dan gama (kacau). Agama 

artinya tidak kacau (Tahur Abdul Mu’in, 1972:8). Diartikan demikian 

karena agama mengatur kehidupan manusia dan menetapkan hukum-

hukum yang ditaati dalam kehidupan mereka. Karena itu agama dapat 

mengantarkan manusia pada ketentraman dalam kehidupan serta 

terlepas dari kekacauan dan petaka. 

d. Dalam dunia pesantren, kata (aqoma), dapat diambil dari kata Aqoma 

al-Din yang artinya melaksanakan dan menunaikan ajaran agama. Kata 

ini  sangat akrab dengan lisan umat islam, seperti Aqoma al-sholata, 

artinya mengerjakan dan menunaikan sholat. Karena kebiasaan orang 

Arab membaca huruf “qof” dengan “g” terutama orang-orang arab yang 

berasal dari Arabia Selatan seperti Yaman dan Hadralmaut yang 

menyebarkan ke Indonesia, maka kata Aqoma dibaca dan diucapkan 

dengan Agama. 

Agama mempunyai ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh para 

ulama, diantara ruang lingkup agama yaitu:  

a. Keyakinan (Iman/aqidah), yaitu keyakinan akan adanya sesuatu 

kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan menciptakan alam. 

b. Peribadatan (Islam/syari’ah), yaitu tingkah laku manusia dalam 

berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai 

konsekuensi atau pengakuan dan ketundukkannya. 

c. Sistem nilai (Ikhsan/akhlaq), yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan 

tersebut. 
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2. Jenis-Jenis Agama 

Dikaitkan dengan arti agama di atas maka sesungguhnya pengertian 

agama menjadi sangat luas. Tidak ada seorangpun didunia ini yang tidak 

menganut suatu ajaran agama. Boleh jadi seseorang menyatakan dirinya 

tidak beragama namun pada hakikatnya ia telah membuat suatu ajaran 

tertentu menjadi agamanya. 

Ditinjau dari sumber agama dibagi dua, yaitu agama wahyu (samawi) 

dan agama bukan wahyu (ardy).  Agama wahyu (samawi) adalah agama 

yang diterima manusia dari Allah ta’ala Sang Pencipta melalui Malaikat Jibril 

dan disampaikan serta disebarkan oleh Rasul-Nya kepada umat manusia. 

Wahyu-wahyu dilestarikan melalui al-kitab, suhuf (lembaran-lembaran 

bertukis) atau ajaran lisan, contohnya agama Islam menerima kitab Al-

Qur’an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, agama Nasrani 

menerima kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa as, agama Yahudi 

menerima Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa as. 

Agama bukan wahyu (Ardy) adalah agama yang bersandar semata-

mata kepada ajaran seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan 

mendalam tentang kehidupan dan berbagai aspeknya secara mendalam. 

Contohnya agama Budha yang berpangkal pada ajaran sidharta Gautama 

dan Confusianisme yang berpangkal pada ajaran Kong Hu Cu. Meskipun 

pada umumnya tidak diakui secara formal, sesungguhnya banyak isme-isme 

yang dianut oleh manusia berlaku sebagai agama bukan wahyu. 

Ditinjau dari segi misi penyebarannya, agama dibagi menjadi dua, yaitu 

agama misionari dan agama bukan misionari. Agama misionaris adalah 

agama yang menuntut penganutnya untuk menyebarkan ajaran-ajarannya 

kepada manusia lainnya. Agama bukan misionari adalah agama yang tidak 

menuntut penganutnya untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain. 

Jadi cukup disebarkan kepada lingkungan tertentu yang menjadi misi 

utamanya. Agama Islam sangat jelas dan tegas menekankan aspek 

misionarinya. Akan tetapi pada kenyataannya hampir semua agama saat ini 

menjadi agama misionaris. 
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3. Keberadaan Agama Dalam Diri Dan Kehidupan Bermasyarakat 

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa semua manusia membutuhkan 

agama dan tidak ada satu orang pun yang tidak beragama, maka fenomena 

dan perilaku para penganut agama menarik minat para ahli psikologi untuk 

menyelidiki agama, seperti fenomena penyerahan diri dan sebagainya. 

Keberadaan agama dalam diri manusia muncul menurut para ahli, 

diantaranya: 

a. Freud seorang ahli psikologi mengambil kesimpulan bahwa agama 

berasal dari ketidakmampuan manusia menghadapi kekuatan alam diluar 

dirinya dan juga kekuatan insting dari dalam dirinya. Freud melihat 

agama sebagai fenomena manusia primitive atau paling tidak pada 

tahap perkembangan kanak-kanak. Agama dipandang sebagai ilusi atau 

imajinasi anak-anak yang penuh fantasi dan mimpi. Agama dianggap 

teori primitive tentang alam dan dengan itu manusia mencoba merebut 

kenyataan yang dapat mendekatkan kepada kehendak hati dari pada 

membenarkan adanya fakta-fakta pada kehidupannya. 

b. Muhammad Iqbal juga seorang psikologi membantah pendapat Freud 

dengan menyatakan bahwa memang ada agama-agama yang telah 

membukakan jalan pelarian secara pengecut dari kenyataan-kenyataan 

hidup. Tetapi hal itu tidaklah berlaku bagi semua agama. Dogma-dogma 

dan kepercayaan-kepercayaan agama sudah tentu memiliki penafsiran 

metafisika. Agama bukan suatu ilmu fisika atau kimia yang menjadi 

keterangan dari alam dalam arti sebab akibat. Agama menafsirkan 

sesuatu bagian pengalaman manusia yang sama sekali berbeda, suatu 

pengalaman konkret dalam jiwa manusia yang telah berlangsung lama. 

Pengalaman ini dibuktikan baik secara akal maupun pragmatis oleh para 

pemikir dan para nabi dalam sejarah panjang manusia. 

c. Aguste Comte (1789-1853) ahli sosiologi tertarik pula untuk menyelidik 

agama. Beliau menilai agama sebagai salah satu bagian pemikiran yang 

berkembang pada sejarah peradaban dunia. Menurut Comte ada dua 
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tahap perkembangan intelektual. Pertama, dinamakan tahap teologis 

atau fiktif, yaitu tahap dimana manusia menafsirkan gejala-gejala 

disekelilingnya secara teologis. Terdapat kekuatan-kekuatan yang 

mengendalikan alam semesta ini berupa roh dewa-dewa atau Tuhan 

yang Maha Kuasa. Kedua, merupakan perkembangan dari tahap 

pertama, yaitu tahap metafisik. Pada tahap ini manusia menganggap 

bahwa didalam setiap terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu 

yang pada akhirnya akan diungkapkan. Manusia masih terkait pada cita-

cita tanpa verifikasi oleh karena adanya kepercayaan. Hal yang terakhir 

ini merupakan tugas dari ilmu pengetahuan yang positif yang 

merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir dari perkembangan 

manusia. Suatu ilmu pengetahuan bersifat positif apabila ilmu 

pengetahuan tersebut memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang 

nyata dan konkret tanpa halangan dari pertimbangan-pertimbangan 

lainnya. 

Pada kenyataannya ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia 

modern pun tak lepas dari adanya unsur-unsur keyakinan logis yang tidak 

nyata dan konkret. Ketika Maxwell memperlihatkan adanya gelombang 

eletromagnetik pada fisikawan menetapkan eter sebagai zat perantaranya. 

Zat ini belum pernah teramati dalam percobaan, maka zat ini dipostulatkan 

bahwa ia tidak memiliki massa dan tidak tampak, tetapi mengisi seluruh 

ruangan dan fungsi satu-satunya hanyalah merambatkan gelombang 

elektromagnetik. Pengertian dasar eter ini berkaitan erat dengan gagasan 

Newton tentang ruang mutlak eter dikaitkan dengan sistem koordinat 

semesta raya. Namun percobaan Michelson dan Morley pada tahun 1887 

mematahkan pendapat tersebut dan ditemukan kenyataan bahwa 

gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa membutuhkan zat 

perantara. Keyakinan logis, meski terbukti salah pada akhirnya, dianggap 

sebagai sesuatu yang ilmiah oleh para penganut posifivisme dan mereka 

menolaknya untuk aspek agama. Disinilah letak ketidak konsistenan cara-

cara berfikir mereka 
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4. Hubungan Manusia Dengan Agama 

a. Islam Agama Fitrah 

Islam merupakan agama fitrah, agama yang sesuai dengan naluri, 

tabiat dan bawaan alam manusia yang dalam isitlah agama disebut sifat 

jibilyah. Ditemukannya berbagai macam agama dalam masyarakat sejak 

dahulu hingga kini membuktikan bahwa hidup dibawah sistem keyakinan 

adalah tabiat yang merata pada manusia. Tabiat ini telah ada sejak 

manusia lahir sehingga tak ada pertentangan sedikitpun dari seseorang 

yang tumbuh dewasa dalam sebuah sistem kehidupan. Bahkan agama-

agama yang berbeda-beda tumbuh dan berkembang didalam 

masyarakat tersebut tanpa mengalami hambatan yang berarti. 

Risalah Islam disebarkan untuk semua bangsa guna memperbaiki 

citra mereka yang telah rusak oleh kepercayaan dan keyakinan yang 

menyesatkan. Umat manusia diarahkan agar kembali kepada fitrah Allah 

swt, yaitu agama yang haq dan jalan yang benar. Setiap individu 

manusia dari kalangan manapun dan dari ras apapun pada dasarnya 

lahir dalam keadaan turbo. Mereka mempunyai modal dasar yang sama, 

baik yang ada dalam kejadian fisik ataupun dalam kejadian ruhaniah. 

Orang tua, lingkungan dan pendidikan yang membentuk seseorang 

menjadi baik atau buruk. Semua manusia dikaruniai akal pikiran, dengan 

akal pikiran itulah manusia dapat membedakan dan memilih mana yang 

benar dan mana yang salah. 

b. Islam Agama Tauhid 

Islam lahir untuk mengembalikan kepercayaan manusia pada ajarat 

tauhid (ke-Esaan Tuhan). Sebelum islam datang, kepercayaan mayoritas 

masyarakat Arab dan bangsa-bangsa didunia percaya terhadap kekuatan 

berhala-berhala (paganisme) dan dewa-dewa (animisme), sangat 

dominan. Karenanya, Allah ta’ala mengutus para Nabi dan Rasul-Nya 

agar manusia sekalian dapat mengembalikan citra mereka sebagai 
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makhluk yang hanya beribadah kepada-Nya. Dalam hal ini Allah ta’ala 

berfirman: 

“Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus 
sebelum kamu: adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah 
selain Allah ta’ala Yang Maha Pemurah...?” (QS: al-Zuhruf, 43:45) 

Aqidah Islam yang diajarkan para nabi dan rasul, tidak pernah 

berubah dari satu masa ke masa yang lain yaitu Aqidah Tauhid yakni 

kepercayaan dan keyakinan bahwa sesungguhnya Allah ta’ala adalah 

Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. 

c. Kebutuhan Manusia Terhadap Agama 

Akal yang sempurna senantiasa menuntut kepuasaan berpikir. Oleh 

karena itu pencarian manusia terhadap kebenaran agama tak pernah 

lepas dari muka bumi ini. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Ibrahim 

a.s dikisahkan sangat tidak puas menyaksikan bagaimana manusia 

mempertuhankan benda-benda mati di alam ini seperti matahari, bulan 

dan bintang. Demikian pula Nabi Muhammad saw. Pada akhirnya 

memerlukan tahanus karena jiwanya tak dapat menerima aturan hidup 

yang dikembangkan masyarakat Quraisy di Mekah yang mengaku masih 

menyembah Tuhan Ibrahim.  

 َفَهَدى  
 (٦)َوَوَجَدَك َضاْلا

“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberi 
petunjuk” (Ad-Duhaa 93:7) 

Seiring dengan sifat-sifat mendasar pada diri manusia itu Al-Quran 

dalam sebagian besar ayat-ayatnya menantang kemampuan berpikir 

manusia untuk menemukan kebenaran yang sejati sebagaimana yang 

dibawa dalam ajaran islam. 

Akibat adanya proses berpikir ini, baik itu merupakan sebuah 

kemajuan atau kemunduran, terjadilah perpindahan (transformasi) 

agama dalam kehidupan manusia. Tatkala seseorang merasa gelisah 
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dengan jalan yang dilaluinya lalu ia “menemukan” sebuah pencerahan, 

maka niscaya ia akan memasuki dunia yang lebih memuaskan akal dan 

jiwanya itu. Ketenangan adalah modal dasar dalam upaya mengarungi 

kehidupan pribadi. Padahal masyarakat itu adalah kumpulan pribadi-

pribadi. Masyarakat yang tenang, bangsa yang cerah sesungguhnya lahir 

dari keputusan para anggotanya dalam memilih jalan kehidupan. 

َ ُيِضلُّ  ْنِزَل َعلَْيِه آيٌَة ِمْن َرب ِِه ۗ ُقْل إِنَّ ّٰللاَّ
ُ
 َويَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا لَْوَْل أ

الَِّذيَن آَمُنوا َوتَْطَمئِنُّ ُقُلوُبُهْم  (27)َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن أَنَاب

ِ ۗ أَ  ِ تَْطَمئِنُّ اْلُقُلوبُ بِِذْكِر ّٰللاَّ َْل بِِذْكِر ّٰللاَّ (28)  

“Orang-orang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya 
(Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Katakanlah: 
"Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan 
menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya. (Yaitu) orang-
orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah ta’ala, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah ta’ala –
lah hati menjadi tentram.” (Ar-Ra’d 27-28) 

 

d. Konsistensi Keagamaan 

Konsisten dalam istilah agama adalah istiqomah. Istiqomah sangat 

dibutuhkan selain menjalankan agama agar misi dalam beragama dapat 

tercapai. Namun membentuk sikap istiqomah juga bukanlah persoalan 

yang mudah. Diantara langkah-langkah untuk membentuk sikap 

istiqomah tersebut adalah: 

1) Pengenalan 

Seseorang harus mengenal dengan jelas agama yang dipeluknya 

sehingga bisa membedakan dengan agama yang lain. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengetahui ciri-ciri pokok dan cabang yang 

terdapat dalam sebuah agama. Jika ada orang yang menyatakan 

bahwa “semua agama itu sama” maka hampir dipastikan bahwa  ia 
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sebenarnya tidak mengenali agama itu satu persatu. 

2) Pengertian 

Ajaran agama yang dipeluk pasti memiliki landasan yang kuat, 

tempat dari mana seharusnya kita memandang. Mengapa suatu 

ajaran diajarkan, apa faedahnya untuk kehidupan pribadi dan 

masyarakat, apa yang akan terjadi jika manusia meninggalkannya, 

dan lain lain. Orang yang mengerti ajaran agamanya akan mudah 

mempertahankannya dari upaya-upaya pengacuan orang lain. Ia 

juga dapat menyiarkan ajaran agamanya dengan baik dan 

bergairah. 

3) Penghayatan 

Penghayatan terhadap suatu ajaran agama lebih tinggi nilainya 

daripada sekedar pengertian. Ajaran yang hidup dalam dan menjadi 

sebuah kecenderungan yang instingtif mencerminkan tumbuhan 

sebuah kesatuan yang tak terpisahkan  antara agama dan 

kehidupan. Pada fase ini tidak sekedar dengan pikirannya tetapi 

lebih masuk kerelung-relung hatinya. Dengan penghayatan yang 

dalam seseorang dapat mengamalkan ajaran agamanya, melahirkan 

keyakinan atau keimanan yang mendorongnya untuk melaksanakan 

agama dengan tulus ikhlas. 

4) Pengabdian 

Seseorang yang tidak lagi memiliki ambisi pribadi dalam 

mengamalkan ajaran agamanya akan dapat memasuki pengabdian 

yang sempurna. Kepentingan hidupnya adalah kepentingan 

agamanya, tujuan hidupnya adalah tujuan agamanya, dan jiwanya 

adalah warna agamanya. Orang yang memasuki fase bagaikan 

sudah tak memiliki dirinya lagi, karena demikianlah hakikat 

penghambaan. Fase penghambaan ini yang disebut ibadah, yaitu 

penyerahan diri secara total dan menyeluruh kepada Tuhannya. 



Nastiti Edi Utami   21 
 

5) Pembelaan 

Apabila kecintaan seseorang terhadap agamanya telah demikian 

tinggi maka tak boleh ada lagi perintang yang menghalangi jalannya 

agama. Rintangan terhadap agama adalah rintangan terhadap 

dirinya sendiri sehingga ia akan segera melakukan pembelaan. Ia 

rela mengorbankan apa saja yang ada pada dirinya harta, benda, 

bahkan nyawa, bagi nama baik dan keagungan agar dipeluknya. 

Pembelaan ini yang disebut jihad, yaitu suatu jiwa yang sungguh-

sungguh membela agamanya 

Itulah makna konsistensi agama seseorang yang ditampakkan pada 

jalan kehidupannya. Sejarah mencatat fenomenal ini dalam berbagai 

agama dan ideology yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan 

manusia. Dalam kaitan ini Allah ta’ala berfirman: 

ِ َوَرُسولِِه ُثمَّ لَْم َيْرتَاُبوا إِنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنو ا بِاَّللَّ

ئَِك ُهُم  ولَ 
ُ
ِ َۚ أ َوَجاَهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِسِهْم فِي َسبِيِل ّٰللاَّ

 الصَّاِدُقونَ 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-
orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya 
kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) 
dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah 
orang-orang yang benar.” (Al-Hujurat, 49:15) 

C. Alam Semesta 

Alam semesta sangat sulit didefinisikan, bahkan dari zaman awal manusia 

sampai sekarang senantiasa berfikir tentang hakikat dan sejarah terbentuknya 

alam semesta. Agama, sistem sosial, konsep pemikiran, dan filsafat sosial 

didasarkan pada konsepsi tertentu tentang alam semesta. Semua sasaran yang 

diberikan sebuah mazhab, cara dan metode untuk mencapai sasaran itu, 

merupakan akibat wajar dari konsepsi mazhab tersebut tentang alam semesta. 

Menurut para filosof, ada dua macam kearifan yang berkaitan dengan 



Nastiti Edi Utami   22 
 

konsep alam semesta, yaitu: kearifan praktis dan kearifan teoritis. Kearifan 

teoritis adalah mengetahui adanya seperti yang diketahuinya tanpa ditambah 

dan dikurang sedikitpun. Sedangkan kearifan praktis adalah mengetahui 

bagaimana semestanya. 

Dari makna diatas dapat menimbulkan rasa takut dan kagum. Pertama, 

jagat raya terus mengembang selamanya. Semua bintang dan galaxy pada 

akhirnya menggunakan semua energinya sampai habis dan menjadi benda kecil 

hitam atau lubang hitam. Jagad raya akan menjadi dingin dan gelap serta semua 

kehidupan akan berakhir. Kedua, pengembangan jagad raya secara perlahan-

lahan akan berhenti dan diikuti dengan penyusutan gravitasi serta seluruh jagat 

raya luluh menjadi satu titik dan kiranya akan menjadi big bang selanjutnya. 

1. Konsepsi Islam Tentang Alam Semesta 

Islam adalah agama yang mengatur semua kehidupan semesta, baik 

dalam berhubungan dengan Allah ta’ala, berhubungan dengan sesama 

manusia maupun berhubungan dengan alam semesta. Konsepsi Islam 

tentang alam semesta merupakan konsep tauhid. Islam membawakan 

tauhid dalam bentuknya yang paling murni. Dari sudut pandangan Islam, 

tidak ada yang seperti Allah ta’ala, dan tidak ada yang menyamai-Nya. 

Independensi Allah ta’ala mutlak sifatnya. Segala sesuatu bergantung 

pada-Nya, namun Dia tidak bergantung pada apa dan siapapun. 

ُ ُهَو اْلَغنِيُّ اْلَحِميدُ ۞ يَا أَيَُّها النَّاُس  ِ ِۖ َوّٰللاَّ أَْنُتُم اْلُفَقَراُء إِلَى ّٰللاَّ  

 “Kamulah yang membutuhkan Allah ta’ala. Dan Allah ta’ala Maha Karya lagi 
Maha Terpuji.” (QS. Fathir: 15) 

Allah ta’ala melihat dan mengetahui segala sesuatu. Dia mampu 

melakukan apapun yang dikehendaki-Nya. 

“Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Asy-syura: 12) 

“Dia mampu melakukan segala sesuatu.” (QS. Al-Hajj: 26) 
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Allah ta’ala mengetahui isi hati kita. Dia mengetahui segala niat dan 

tujuan kita. 

َن  َونَْعلَُم َما ُتَوْسِوُس بِهِۦ نَْفُسهُۥَولََقْد َخلَْقَنا ٱْْلِنَس   

 “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa 

yang dibisikkan oleh hatinya.” (QS. Qaaf:16) 

Allah ta’ala lebih dekat dengan manusia daripada urat lehernya. 

ْبِل ٱْلَوِريدِ ُِۖ َونَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن حَ   

 “Kami lebih dekat dengannya daripada urat lehernya.” (QS. Qaaf: 16) 

Allah ta’ala memiliki segala sifat yang baik dan bebas dari segala 

kekurangan. 

“Allah ta’ala memiliki Nama-nama Teragung.” (QS. Al-A’raf: 180) 

Allah ta’ala bukanlah organisme material, dan tak dapat dilihat dengan mata. 

َر ِۖ َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخبِيرُ  ُر َوُهَو ُيْدِرُك ٱْْلَْبَص   ْلَّ ُتْدِرُكُه ٱْْلَْبَص 

 “Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat 
melihat segala yang penglihatan itu.” (QS. Al-An’am: 103) 

Dari sudut pandang tauhid dan konsepsi Islam tentang alam semesta, 

alam semesta merupakan ciptaan dan diurus oleh kehendak dan perhatian 

Allah ta’ala. Jika Allah ta’ala sekejab saja tidak memberikan perhatian, maka 

seluruh alam semesta pasti binasa seketika itu juga. Alam semesta ini 

diciptakan tidak sia-sia atau bukan untuk senda gurau. Dalam penciptaan 

manusia dan dunia tersirat banyak keuntungan. System yang ada pada alam 

semesta yang paling baik dan paling sempurna. System ini 

memanifestasikan keadilan dan kebenaran, dan didasarkan pada 

serangkaian sebab dan akibat. Setiap akibat merupakan konsekuensi logis 

dari sebab, dan setiap sebab melahirkan akibat yang khusus. Takdir Allah 

ta’ala mewujudkan sesuatu melalui sebab khususnya saja, dan serangkaian 
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sebablah yang merupakan takdir Allah ta’ala untuk sesuatu. 

Kehendak Allah ta’ala selalu bekerja di alam semesta dengan bentuk 

hukum atau prinsip umum. Hukum Allah ta’ala tidak berubah. Bila terjadi 

perubahan, maka selalu sesuai dengan hukum. Baik dan buruk di alam 

semesta ini berkaitan dengan perilaku manusia sendiri dan perbuatannya 

sendiri. Perbuatan baik dan buruk, selain mendapat balasan di akhirat, 

mendapat reaksi juga di alam semesta ini. Evolusi bertahap merupakan 

hukum Allah ta’ala. Alam semesta ini merupakan tempat bagi perkembangan 

manusia. Takdir Allah ta’ala berlaku untuk alam semesta. Manusia 

ditakdirkan oleh takdir Allah ta’ala untuk merdeka dan tanggung jawab. 

Dunia ini dan akhirat hanya merupakan dua tahap yang saling berkaitan 

seperti menanam benih dan panen, karena yang dipanen adalah yang 

ditanam. Dua tahap tersebut dapat pula disamakan dengan dua periode 

yaitu periode anak-anak dan periode usia lanjut. Karena periode usia lanjut 

merupakan akibat dari periode anak-anak. 

2. Hubungan Manusia Dan Alam Semesta 

a. Hubungan Historis 

Manusia sebagai mahluq yang dapat berfikir sangat memahami 

bahwa dirinya adalah satu-satunya makhluk Allah ta’ala yang beradab 

dalam kosmos yang luas dan kosong ini. Ini merupakan satu 

pengertian yang membangkitkan perasaaan kagum,takut,heran dan 

takzim. Namun demikian, kalau saja jagat raya ini ternyata penuh terisi 

dengan bentuk-bentuk kehidupanya yang berada di luar yang 

dibayangkan manusia juga membangkitkan perasaan yang sama. Bagi 

manusia modern yang hidup di planet bumi sendiri, kehadirannya yang 

“begitu tiba-tiba dibandingkan usia bumi dan kemunculan makhluk 

pertama merupakan kenyataan yang menakjubkan. 

Berdasarkan kecenderungan mempertahankan pendapat 

memang ada semacam upaya terselubung untuk ”mempertua” usia 
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kehadiran manusia oleh kelompok “Darwinisme”. Hal ini menyebabkan 

pengambilan kesimpulan yang serampangan dan mengaburkan fakta. 

Ramapithecus yang beruia 15 juta tahun dan Oreopitechus yang 

berusia 12 juta tahun dianggap, sebagai manusia tertua. Pengamatan 

yang teliti menunjukan bahwa kedia spesies tersebut lebih layak 

disebut kera daripada manusia. 

Australopitechus sementara ini dianggap sebagai jenis yang 

paling mewakili model manusia purba. Jenis ini hidup kira-kira pada 4 

juta sampai 600.000 tahun yang lalu. Tingginya antara 1,25-1,50 

meter dengan volume otak antara 500-550cc. Ciri-ciri tubuhnya 

manusiawi. Australopitechus mampu berpikir dan mampu pula 

mempergunakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaannya. 

Diantara fosil yang ditemukan ada batu-batu koral yang gunanya untuk 

membuat benda tajam dan barangkali digunakan untuk berburu. 

Manusia purba yang dianggap lebih maju adalah Pitechantropus 

Erectus yang hidup sekitar 500.000 tahun yang lalu. Tingginya antara 

1,50-1,78 meter dengan volume otak rata-rata sekitar 900cc. Dalam 

situs fosilnya ditemukan tanda-tanda beliung yang ditanam dan batu-

batu yang diatur secara berjejer yang menunjukan batas-batas 

penghunian. Semua penemuan ini menunjukan adanya kemampuan 

untuk berpikir dan merenung. 

Gelombang manusia purba berikutnya adalah Neanderthal yang 

menurut beberapa sumber muncul sekitar 1.000.000-500.000 tahun 

yang lalu. Tengkorak manusa Neanderthal lebih berkembang hingga 

1.300-1.600cc. perkembangan tingkat intelektualnya terlihat dari 

kualitas senjata yang ditemukan dekat fossilnya. Para ahli masih 

bertanya-tanya apakah manusa Neanderthal melahirkan homo sapiens 

ataukah mereka hidup bersama-sama berdampingan. Sebagian 

pendapat menyatakan keduanya hidup berdampingan sekitar 100.00 

tahun yang lalu. 
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Walaupun demikian, manusia yang dikenal sebagai manusia 

modern seperti sekarang ini dengan ciri-ciri anatomis utamanya telah 

ada sekitar 35.000 sampai 40.000 tahun yang lalu dan dikenal dengan 

homo sapien. Kapasitas tengkoraknya menurun hingga mencapai 

1.3500cc dan kedua tangan serta kaki mendapatkan proporsi 

sebagaimana yang dapat dilihat pada manusia sekarang 

Upaya menghubungkan Ramapitechus dan Oreopitechus dengan 

mata rantai kehadiran manusia banyak ditentang para ahli. Bangsa 

kera(primata) dianggap memiliki perbedaan yang sangat mendasar 

dengan manusia meskipun Australoptiechus memiliki volume 

tengkoraknya yang hampir sama dengan simpanse dan gorilla. Kedua 

jenis kera terakhir yang hidup hingga zaman kini tidak memiliki 

kecerdasan yang mencerminkan kebudayaan manusiawi sebagaiman 

Australopitechus. 

Memang teori evolusi pada hewan dianggap cukup kuat. Bentuk-

bentuk kehidupan bersel banyak hampir dapat dipastikan merupakan 

perkembangan dari bentuk-bentuk sel tunggal. Hewan-hewan yang tak 

bertulang belakang mungkin telah muncul 500 atau 600juta tahun 

yang lalu bersama dengan bangsa kerang kerangan, cacing gelang dan 

serangga pertama. Hewan-hewan bertulang belakang datang 

sesudahnya sekitar 450 juta tahun yang lalu dan begitu pula ikan-ikan 

tertentu yang terus berkembang setelah itu. 

Hewan-hewan bumi bertulang belakang (amfibi dan reptil 

muncul sekitar 350 juta tahun yang lalu). Setelah mereka muncul pula 

hewan menyusui (180 juta tahun yang lalu) dan burung (13-1 juta 

tahun yang lalu). Tetapi bentuk-bentuk kehidupan itu tidak hanya 

muncul, tetapi juga menghilang, kadang-kadang dalam jumlah yang 

sangat besar. Bangsa reptile memberikan suatu contoh bagus 

menyangkut fenomena ini. Setelah berkuasa selama 200 juta tahun, 

mereka mengalami kejatuhan, sehingga sekarang kita hanya memiliki 
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sedikit sisa untuk menjelaskan kehidupan reptile lebih dari 60 atau 70 

juta tahun yang lalu. Tempat mereka telah diambil alih oleh hewan 

menyusui. Dan bangsa primata menjadi puncak bagi evolusi di dunia 

hewan. 

Kesenjangan bukti-bukti ilmiah telah melemahkan hipotensi 

bahwa manusia adalah perkembangan lebih lanjut dari keluarga 

primata, jika pun pada suatu hari mungkin ditemukan bukti formal 

yang menghubungan manusia dengan nenek moyang hewan maka hal 

itu adalah sebuah lompatan luar biasa pada pertambahan informasi 

genetic. Hanya dengan lompatan tersebut terbentuk suatu keturunan 

dengan ciri-ciri manusiawi yang mengandung kemungkinan-

kemunginan evolusi menuju bentuk  homo sapiens. 

Tetapi sesungguhnya sebuah argumen kearah yang berlawanan 

dapat diajukan tanpa ada sangkalan sekecil apapun dari bukti-bukti 

ilmiah yang telah diperoleh. Argumen terebut menyatakan bahwa 

penciptaan spesies manusia terjadi secara terpisah dari keturunan 

yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya spesies tersebut menjalani 

transformasi- transformasi seperti yang tergambar dari model 

Australopitechus sampai dengan homo sapiens. 

Kerumitan yang ada pada asal-usul manusia hampir sama 

dengan kerumitan memahami asal-usul alam semesta. Apalagi jika 

dihubungkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada jenis 

tertentu dari zaman kezaman sesungguhnya menyangkut perubahan 

informasi genetic. Perubahan ini melibatkan tingkah laku unsur-unsur, 

atom-atom, atau bahkan elemen-elemen dasarnya. 

b. Hubungan Fungsional 

Bagaimanapun proses penciptaanya manusia adalah bagian 

integral dari alam semesta. Teori Cosmozoa yang menyatakan bahwa 

manusia berasal dari luar angkasa, kenyataanya kurang mendapat 
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tempat dikalangar, ilmuwan. Bukti-bukti ilmiah yang memperkuat hal 

itupun tidak cukup kuat. Sebaliknya pembahasan semakin 

mengarahkan bahwa bahan baku manusia itu sendiri berpijak. 

Dalam system kosmos manusia dan alam semesta merupakan 

satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki ke unggulan 

dalam sistem kesadaran maka alam semesta menjadi sebuah obyek 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tinjauan ilmiah 

tentang alam mendekatkan manusia kepada tata laku penciptanya dan 

dengan demikian mempertajam persepsi batin manusia dan untuk 

mendapatkan suatu penglihatan yang lebih dalam mengenai itu. 

Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia 

mengatasi alam dan memberinya pandangan total tak terhingga yang 

telah dicari oleh filsafat tapi tak dididapat. 

Penglihatan terhadap hakikat alam tanpa kekuatan untuk 

memakmurkannya akan dapat memberikan peningkatan moral tetapi 

tidak akan dapat memberikan kebudayaan yang abadi. Ssebaliknya, 

kekuatan tanpa penglihatan cendrung menjadi destruktif dan tak 

berperikemanusiaan. Keduanya harus digabungkan agar supaya 

perluasan rohaniah kemanusiaan dapat terlaksana. 

Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi-teknologi 

yang diterapkannya menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber 

kehidupan yang tiada batasnya. Maka wajarlah jika semakin dalam 

kehidupan yang tiada batasnya. Manusia tunduk dibawah hukum alam 

fisik dan tak mampu mengatasinya, ia dapat mengambil jarak sekaligus 

menjadi bagian dari alam. 

Namun keharmonisan tidak senantiasa mengahiasi hubungan 

manusia dengan alam semesta. Pada suatu saat, tatkala kehidupannya 

manusia sangat sederhanam insting-insting manusia berjalan 

kesesuaian dengan sifat-sifat hukum alam. Manusia hidup di gua-gua, 

berburu dengan kapak dan panah serta memakan makanan yang 
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alamiah. Tetapi perkembangan pengetahuan manusia dalam 

merespons berbagai kesulitan yang terkait dengan alam pada akhirnya 

membuahkan kreasi-kreasi yang mengungguli sifat-sifat alam. 

Eksploitasi terhadap alam merusak keseimbangan hubungan-hubungan 

yang telah berlangsung bermilar-milyar tahun. Krisis global lingkungan 

mengganggu hubungan antara manusia dan alam pada saat ini. 

 

Latihan Soal : 

1. Apa pengertian manusia? 

2. Apa pengertian manusia menurut agama islam? 

3. Bagaimana asal-usul dan proses terjadinya manusia yang diterangkan (QS. Al-

Baqarah : 31-33), (QS. Al-Mukminun : 12-14), (QS. Sajadah : 8-9) dan (QS. 

Shaad : 76)? 

4. Bagaimana menurut pendapat anda apabila ada pendapat yang mengatakan 

manusia adalah berasal dari kera? 

5. Mengapa manusia disebut dengan bani adam, bashar, insan, annas, abdun? 

6. Apa fungsi penciptaan manusia hidup di dunia? 

7. Apa tujuan manusia diciptakan? 

8. Jenis-jenis agama secara garis besar dibagi 2 sebutkan! Jelaskan dan berikan 

contoh! 

9. Mengapa manusia membutuhkan agama? 

10. Bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta? 

11. Sebutkan keistimewaan agama bagi manusia! 
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BAB II 

AGAMA ISLAM 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Islam 

1. Pengertian Islam 

Pengertian Islam dari bahasa berasal dari beberapa kata yang 

mempunyai arti yang berbeda – beda, diantaranya: Islam berasal dari kata 

aslama yang merupakan turunan (derivasi) dari kata assalmu, assalamatu 

yang artinya bersih dan selamat dari kecacatan lahir batin. Dari asal kata 

ini dapat diartikan bahwa dalam islam terkandung makna suci, bersih tanpa 

cacat atau sempurna. Kata Islam juga dapat diambil dari kata assilmu dan 

assalmu yang berarti perdamaian dan keamanan. Dari asal kata ini Islam 

mengandung makna perdamaian dan keselamatan, karena itu kata 

assalamu’alaikum merupakan tanda kecintaan seorang muslim kepada 

orang muslim lainnya, karena itu ia selalu menebarkan doa dan kedamaian 

kepada sesama. Dan dari kata assalamu, assalamu dan assilmu yang 

berarti menyerahkan diri, tunduk, dan taat. Kalau diambil lebih rinci lagi 

bahwa semua asal kata di atas berasal dari tiga huruf, yaitu: sin, lam dan 

mim (dibaca salima) yang artinya sejahtera, tidak tercela, dan selamat. 

Pengertian Islam secara terminologis diungkapkan Ahmad Abdullah 

Almasdoosi (1962) bahwa Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan 

kepada manusia sejak manusia digelarkan ke muka bumi, dan terbina 

dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam al-Qur’an yang suci 

yang diwahyukan tuhan kepada Nabi-Nya yang terakhir, yakni nabi 

Muhammad ibn Abdullah, satu kaidah hidup yang memuat tuntuan yang 

jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun 

material. 

Dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang 

diturunkan Allah ta’ala kepada manusia melalui rasul-rasul-Nya, berisi 

hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah ta’ala, 
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manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Agama 

yang diturunkan Allah ta’ala ke muka bumi sejak Nabi Adam sampai Nabi 

Muhammad saw. Adalah agama Islam. 

Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Adalah 

Islam yang terakhir diturunkan Allah ta’ala kepada manusia. Karena itu 

tidak akan ada lagi rasul yang diutus kemuka bumi. Kesempurnaan ajaran 

Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sesuai dengan tingkat 

budaya manusia yang telah mencapai puncaknya, sehingga Islam akan 

sesuai dengan budaya manusia sampai sejarah manusia berakhir pada hari 

Kiamat nanti. Dalam Alquran, Islam disebut juga Agama Allah atau 

Dienullah. 

Allah SWT berfirman, "Maka apakah mereka mencari agama yang lain 
dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri (aslama) segala 
apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan 
hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan.” (QS. Ali Imran : 83). 

Dien (agama) sendiri dalam Alquran artinya agama (QS Ali Imran : 

83), ketaatan (QS An- Nahl : 52), dan ibadah (QS. Ghafir : 65). 

2. Ruang Lingkup Agama Islam 

Sebagai agama wahyu terakhir, agama islam merupakan satu sistem 

akidah dan syari’ah serta akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan 

manusia dalam berbagai hubungan. Ruang lingkup ajaran islam lebih luas 

dari ruang lingkup agama nasrani yang hanya mengatur hubungan manusia 

dengan tuhan. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 

manusia dalam masyarakat termasuk dengan diri manusia itu sendiri tetapi 

juga dengan alam sekitarnya (Ali,1998:51). 

Islam sebagai agama terus-menerus mendasarkan dirinya pada 

pemusatan perhatian kepada tuhan. Ia didasarkan pada tauhid (keesaan 

tuhan). Islam sebagai agama yang berdasarkan tauhid,tidak pernah 

memisahkan antara hal-hal yang disebut spiritual (keagamaan), temporal 

(keduniaan),religious (yang berhubungan dengan agama),dan profane 
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(yang duniawi) didalam segala bidang (Ali,1998:57). Secara garis besar, 

ruang lingkup ajaran islam dibagi meenjadi tiga yaitu: hubungan manusia 

dengan Tuhan, Hubungan manusia dengan manusia dan hubungan 

manusia dengan alam. 

Secara garis besar, ruang lingkup agama Islam menyangkut tiga hal 

pokok, yaitu: 

a. Aspek keyakinan yang disebut aqidah, yaitu aspek credial atau 

keimanan terhadap Allah ta’ala dan semua yang difirmankan-Nya untuk 

diyakini. Aqidah arti bahasanya ikatan atau sangkutan. Bentuk jamaknya 

ialah aqa’id. Arti aqidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau lebih 

khas lagi iman. Sesuai dengan maknanya ini yang disebut aqidah ialah 

bidang keimanan dalam islam dengan meliputi semua hal yang harus 

diyakini oleh seorang muslim/mukmin. Terutama sekali yang termasuk 

bidang aqidah ialah rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, 

kepada malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-

rasul-Nya, kepada hari Akhir dan kepada qada’dan qadar 

b. Aspek norma atau hukum yang disebut syariah, yaitu aturan-aturan 

Allah ta’ala yang mengatur hubungan manusia dengan Allah ta’ala, 

sesama manusia, dan dengan alam semesta. Syari’ah arti bahasanya 

jalan, sedang arti istilahnya ialah peraturan Allah yang mengatur 

hubungan manusia dengan tiga pihak Tuhan, sesama manusia dan alam 

seluruhnya, peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 

tuhan disebut ibadah, dan yang mengatur hubungan manusia dengan 

sesama manusia dan alam seluruhnya disebut Muamalah. Rukun Islam 

yang lima yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji termasuk 

ibadah, yaitu ibadah dalam artinya yang khusus yang materi dan tata 

caranya telah ditentukan secara parmanen dan rinci dalam al-Qur’an dan 

sunnah Rasululah Saw. 

c. Aspek perilaku yang disebut akhlak, yaitu sikap-sikap atau perilaku yang 

nampak dari pelaksanaan aqidah dan syariah. Akhlak adalah berasal 
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dari bahasa Arab jamat dari “khuluq” yang artinya perangai atau tabiat. 

Sesuai dengan arti bahasa ini, maka akhlak adalah bagian ajaran islam 

yang mengatur tingkahlaku perangai manusia. Ibnu Maskawaih 

mendefenisikan akhlak dengan “keadaan jiwa seseorang yang 

mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui  

pertimbangan fikiran”. Akhlak ini meliputi akhlak manusia kepada tuhan, 

kepada nabi/rasul,   kepada   diri   sendiri,   kepada   keluarga,   kepada   

tetangga,   kepada sesama muslim, kepada non muslim. Dalam Islam 

selain akhlak dikenal juga istilah etika. Etika adalah suatu ilmu yang 

menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus 

dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan 

untuk melakukan apa yang harus diperbuat (Amin, 19753) Jadi, etika 

adalah perbuatan baik yang timbul dari orang yang melakukannya 

dengan sengaja dan berdasarkan kesadarannya sendiri serta dalam 

melakukan perbuatan itu dia tau bahwa itu termasuk perbuatan baik 

atau buruk. Etika harus dibiasakan sejak dini, seperti anak kecil ketika 

makan dan minum dibiasakan bagaimana etika makan atau etika 

minum, pembiasaan etika makan dan minum sejak kecil akan 

berdampak setelah dewasa. Sama halnya dengan etika berpakaian, 

anak perempuan dibiasakan menggunakan berpakaian berciri khas 

perempuan seperti jilbab sedangkan laki-laki memakai kopya dan 

sebagainya. Islam sangat memperhatikan etika berpakai sebagaimana 

yang tercantum dalam surat al-Ahsab di atas. 

Antara aqidah, syariah, dan akhlak masing-masing saling berkaitan. 

Aqidah atau iman merupakan keyakinan yang mendorong seorang muslim 

untuk melaksanakan syariah. Apabila syariah telah dilaksanakan 

berdasarkan akidah akan lahir akhlak. Oleh karena itu, iman tidak hanya ada 

didalam hati, tetapi ditampilkan dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa aqidah merupakan landasan bagi tegak berdirinya 

syariah dan akhlak adalah perilaku nyata pelaksanaan syariah. 
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B. Agama Islam 

1. Ajaran Agama Islam 

Islam adalah agama yang terakhir, agama yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad saw yang diwahyukan oleh Allah ta’ala untuk seluruh umat 

manusia. 

Kitab suci agama Islam adalah al-Qur’an, kitab suci al-Qur’an 

diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam tempo 22 tahun 2 bulan dan 22 

hari. Secara garis besar hukum- hukum al-Qur’an terbagi dalam 3 pokok: 

a. Hukum I’tiqadiyah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia 

dengan Allah ta’ala tentang apa-apa yang harus diyakini dan diimani. 

Pembahasannya dikembangkan dalam ilmu tauhid atau Usuludin. 

b. Hukum Khuluqiyah yakni hukum yang mengatur hubungan pergaulan 

manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat 

buruk yang harus dihindari. 

c. Hukum Amaliyah yaitu hukum yang berkenaan dengan tingkah laku 

manusia dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. 

Pembahasan dikembangkan dalam ilmu syari’ah. 

Namun aspek ibadah dan moral juga menjadi aspek penting dari 

Islam. Selanjutnya Islam berpendapat bahwa hidup manusia di dunia tidak 

bisa lepas dari hidup manusia di akhirat bahkan lebih dari itu corak 

kehidupan manusia di dunia menentukan corak hidupnya di akhirat. Jadi 

dapat kita simpulkan bahwa ajaran agama Islam terdiri atas dua hal pokok: 

a. Ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan meliputi 

kepercayaan dan penyembahan (Ibadah) yang tertuang dalam rukun 

iman dan rukun islam. 

b. Ajaran yang mengatur hubungan manusia meliputi segenap aspek 

kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dll. 

Semuanya diatur dalam bidang mu’amalah. 
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2. Pentingnya Agama Islam Bagi Manusia 

Kenyataan manusia memiliki fitrah keagamaan pertama kali 

ditegaskan dalam ajaran Islam, yakni bahwa agama adalah kebutuhan fitri 

manusia. Sebelumnya, manusia belum mengenal kenyataan ini. Baru di 

masa akhir-akhir ini, muncul beberapa orang yang menyerukan dan 

mempopulerkannya. Fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia inilah 

yang melatarbelakangi perlunya manusia pada agama. Oleh karenanya, 

ketika datang wahyu Tuhan yang menyeru manusia agar beragama, maka 

seruan tersebut memang amat sejalan dengan fitrahnya itu. Dalam konteks 

ini kita dapat melihat ayat al-qur’an surat Ar-Ruum ayat 30 yang artinya: 

“Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; tetaplaj atas 

fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu”. 

Adanya potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia tersebut 

dapat pula dianalisis dari istilah insan yang digunakan Al-qur’an untuk 

menunjukkan manusia. Musa Asy’ari menyatakan bahwa manusia (insan) 

adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak 

diketahuinya. Manusia (insan) secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang 

sempurna bentuknya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya sudah 

dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan 

kebaikan yang terpancar dari ciptaan-Nya. Lebih lanjut, pengertian manusia 

yang disebut insan, yang dalam al-qur’an dipakai untuk menunjukkan 

lapangan kegiatan manusia yang amat luas adalah terletak pada 

kemampuan menggunakan akalnya dan mewujudkan pengetahuan 

konseptualnya dalam kehidupan konkret. Hal demikian berbeda dengan kata 

basyar yang digunakan al-qur’an untuk menyebut manusia dalam pengertian 

lahiriahnya yang membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, 

hidup dan kemudian mati. 

Bukti bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi 

beragama ini dapat dilihat melalui bukti historis dan antropologis. Melalui 

bukti-bukti historis dan antropologis kita mengetahui bahwa pada manusia 
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primitif yang kepadanya tidak  pernah datang informasi mengenai Tuhan, 

ternyata mereka mempercayai adanya Tuhan, sungguhpun Tuhan yang 

mereka percayai itu terbatas pada daya khayalnya. Misalnya saja, mereka 

mempertuhankan benda-benda alam yang menimbulkan kesan misterius dan 

mengagumkan serta memiliki kekuatan yang selanjutnya mereka jadikan 

Tuhan, kemudian kepercayaan ini disebut dengan dinamisme. Selanjutnya, 

kekuatan misterius tersebut mereka ganti istilahnya dengan ruh atau jiwa 

yang memiliki karakter dan kecenderungan baik dan buruk yang selanjutnya 

mereka beri nama agama animisme. Roh dan jiwa itu selanjutnya mereka 

personifikasikan dalam bentuk dewa yang jumlahnya banyak dan 

selanjutnya disebut agama politeisme. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 

manusia memiliki potensi bertuhan. Namun karena potensi tersebut tidak 

diarahkan, maka mengambil bentuk bermacam-macam yang keadaanya 

serba relatif. Dalam keadaan demikian itulah para nabi diutus kepada 

mereka untuk menginformasikan bahwa Tuhan yang mereka cari itu adalah 

Allah yang memiliki sifat- sifat sebagaimana juga dinyatakan dalam agama 

yang disampaikan para nabi. Dengan demikian, sebutan Allah bagi Tuhan 

bukanlah hasil khayalan manusia dan bukan pula hasil seminar, penelitian, 

dan sebagainya. Sebutan atau nama Allah bagi Tuhan adalah disampaikan 

oleh Tuhan sendiri. 

3. Kelemahan dan kekurangan manusia 

Faktor lain yang melatarbelakangi manusia memerlukan agama adala 

karena di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan juga memiliki 

kekurangan. Hal ini antara lain diungkapkan oleh kata an-nafs. Menurut 

Quraish Shihab, bahwa dalam pandangan al-qur’an, nafs diciptakan Allah 

dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong 

manusia berbuat kebaikan dan keburukan, dan karena itu sisi dalam 

manusia inilah yang oleh al-qur’an dianjurkan untuk diberi perhatian lebih 

besar. Seperti yang tertera dalam al-qur’an surat Al-Syams ayat 7-8 yang 

artinya: “Demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan 

kepadanya kefasikan dan ketakwaan.” 
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Menurut Quraish Shihab bahwa kata mengilhamkan berarti potensi 

agar manusia melalui nafs menangkap makna baik dan buruk, serta dapat 

mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Tetapi kata nafs 

dalam pandangan kaum sufi merupakan sesuatu yang melahirkan sifat 

tercela dan perilaku buruk. Pengertian kaum sufi tentang nafs ini sama 

dengan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang antara 

lain menjelaskan bahwa nafs adalah dorongan hati yang kuat untuk berbuat 

yang kurang baik. Selanjutnya, Quraish Shihab mengatakan, walaupun al-

qur’an menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif, namun 

diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih 

kuat daripada daya tarik negatifnya, hanya saja daya tarik keburukan lebih 

kuat daripada daya tarik kebaikan. Untuk menjaga kesucian nafs ini manusia 

harus selalu mendekatkan diri pada Tuhan dengan bimbingan agama, dan di 

sinilah letaknya kebutuhan manusia terhadap agama. 

4. Tantangan manusia 

Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah 

karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai 

tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari 

dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan 

tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan 

manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari 

Tuhan. Mereka dengan rela mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang 

dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya 

mengandung misi menjauhkan manusia dari Tuhan. Seperti yang tertera 

dalam al-qur’an surat Al- anfal ayat 36 yang artinya: “Sesungguhnya orang-

orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) 

dari jalan Allah.” 

Untuk itu, upaya mengatasi dan membentengi manusia adalah 

dengan mengajar mereka agar taat menjalankan agama. Godaan dan 

tantangan hidup demikian itu, saat ini semakin meningkat, sehinga upaya 

mengagamakan masyarakat menjadi penting. 
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C. Salah Paham Tentang Islam 

 1. Salah Paham Terhadap  Ajaran Islam 

Kesalahpahaman terhadap islam tidak hanya terdapat dikalangan 

orang-orang non muslim, tetapi juga dikalangan muslim sendiri yang belum 

memahami islam secara menyeluruh. Islam berkaitan dengan seluruh 

aspek kehidupan manusia dan memberikan nilai – nilai esensial bagi 

seluruh aspek kehidupan itu. 

Kesalahpahaman tersebut disebabkan karena pemikiran yang 

dikhotomisbersifat , yaitu memisahkan antara agama dan kehidupan. 

Agama hanya dipandang sebagai salah satu aspek hidup saja, yaitu 

kebutuhan manusia terhadap Yang Maha Kuasa. Sedangkan pada aspek 

kehidupan lainnya agama tidak bisa diperankan. Pemahaman tersebut 

menimbulkan sekularisasi. Sekularisasi adalah hal-hal yang membawa arah 

kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. 

Islam menjadi dasar dalam menata kehidupannya, sehingga 

menjelmakan perilaku yang islami. Allah ta’ala berfirman : 

 

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam 

keseluruhannya (secara menyeluruh), dan janganlah kamu turut langkah-

langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu” (Al-

Baqarah, 2:208) 

Kesalahpahaman terhadap islam tidak hanya tedapat dikalangan 

orang-orang non muslim, tetapi juga dikalangan muslim sendiri yang belum 

memahami islam secara menyeluruh. Islam sering dipandang secara 

sempit sebagai agama yang berisi ibadah ritual saja. Padahal ritual dalam 
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islam hanya sebagian saja dari ajaran islam. Islam berkaitan dengan 

seluruh aspek kehidupan manusia dan memberikan nilai-nilai esensial bagi 

seluruh aspek kehidupan itu. 

Kesalahpahaman tersebut disebabkan karena pemikiran yang 

bersifat dikhotomis, memisahkan agama dan kehidupan. Agama hanya 

dipandang salah satu aspek hidup saja, yaitu kebutuhan manusia terhadap 

penyembahan kepada yang maha kuasa. 

Sedangkan aspek-aspek kehidupan lainnya agama tidak bisa 

diperankan. Pemahaman yang parsial ini melahirkan pandangan yang 

sempit terhadap islam dan menumbuhkan sekularisasi. 

Islam diturunkan untuk menata kehidupan manusia di dunia, 

sedangkan di akhirat adalah akibat atau buah dari kehidpan dunia. Islam 

menunujukan jalan dan arah yang ditempuh untuk mencapai kebahagiaan 

yang hakiki di dunia dan di akhirat. 

Bagi seorang muslim. Islam menjadi dasar dalam menata 

kehidupannya, baik secara ekonomi, politik maupun budaya sehingga 

kehidupannya menjelmakan perilaku yang islami. Allah ta’ala berfirman: 

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنُواادْخُلُوْافِىالسِّلْمِكَاۤفَّةًۖوَّلَاتَتَّبِعُوْ

 نَّهٗلَكُمْعَدُوٌّمُّبِيْنٌاخُطُوٰتِالشَّيْطٰنِۗاِ

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara 
keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.(QS. Al-Baqarah: 208) 

 

 2. Salah Paham tentang Islam dan Ilmu Pengetahuan    

Agama dan ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang sering disalah 

pahami. Agama dipandang sebagai hal yang statis, subyetif, dan irasional, 
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sedangkan ilmu pengetahuan dipandang sebagai hal yang dinamis, obyektif, 

Keduanya seringkali ditempatkan pada titik yang bersebrangan. dan rasional. 

Agama islam datang dan diturunkan melalui wahyu Allah, sedangkan 

ilmu pengetahuan merupakan hasil olah pikir dan akal manusia ciptaan 

Allah. Karena itu kebenaran ilmu pengetahuan dan agama berbeda. Agama 

bersifat apa adanya dari Allah yang mutlak kebenarannya, sedangkan ilmu 

pengetahuan diciptakan dan disusun oleh manusia yang kebenarannya 

bersifat relatif. 

Agama Islam dan ilmu pengetahuan pada hakikatnya bersumber 

dari Allah. Dengan demikian agama islam tidak menentang atau 

menghambat lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sebaliknya, 

islam justru mendorong lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi karena 

penguasaan kedua hal tersebut merupakan perwujudan dari tugas 

manusia.  

Agama islam diturunkan Allah kepada manusia, makhluk yang 

dibekali akal untuk berpikir. Oleh karena itu, tidak mungkin islam 

bertentangan dengan akal. Paling jauh adalah adanya keterbatasan akal 

dalam menjangkau sesuatu, karena memerlukan informasi Tuhan, misalnya 

tentang alam gaib. Akal adalah lambang kekuatan manusia, karena itu di 

dalam ajaran agama islam yang memberikan kedudukan tinggi kepada akal 

terdapat konsep manusia. Yang berpikir, mandiri, dan bertanggung jawab. 

Dengan demikian manusia diberi kebebasan dalam berkehendak dan 

mengubah keadaan dirinya dan alam sekitarnya. 

Firman Allah  ta’ala : 

 

“Katakanlah olehmu (Muhammad): perhatikanlah olehmu apa yang ada di 

langit dan di bumi ….. “ (Yunus, 10:101) 
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Ayat diatas mendorong manusia untuk mengadakan pengamatan 

pada langit. Pengamatan, observasi, dan penelitian merupakan bagian dari 

metode yang digunakan ilmu pengetahuan. Dengan demikian agama islam 

memandang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan yang 

positif, bahkan mendorong untuk menggali dan mengembangkannya. 

Penempatan akal mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan 

terutamadikalangan umat islam  abad ke-8 dan ke-13 M yang melahirkan 

pada cendikiawan dan ilmuwan muslim. Berkembangnya ilmu pengetahuan 

di dunia islam sudah jauh hari sebelum orang Eropa mengembangkannya. 

Ilmu pengetahuan pada dasarnya adalam kumpulan rasionalitas 

dihasilkanmanusia yang  dari logika dan fenomena - fenomena alam. 

Sementara teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis 

untuk memanfaatkan alam di sekelilingnya dan mengendalikan gejala – 

gejala yang dapat dikemudikan manusia dalam proses yang ekonomis.  

yangAlam yang luas  menjadi objek ilmu pengetahuan adalah bukti 

kekuasaaan Allah yang tidak terhingga sebagaimana diungkapkan dalam 

firman-Nya : 

 

“Allah ta’ala tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus 

menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. 

Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. siapakah yang dapat 

memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa 
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yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak 

mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-

Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat 

memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” 

             Ayat tersebut menunjukkan bahwa sangat luas ilmu yang bisa 

digali dalam semesta ini, baik dalam pengertian alam kabir (macro 

cosmo) atau alam sagir (micro cosmo). 

             Dengan demikian tampaklah bahwa agama islam berpandangan 

sangat luas dan positif terhadap ilmu pengetahuan dan tekonolgi serta 

mendorong umatnya untuk memanfaatkannya untuk kesejahteraan 

manusia. 

D. Klasifikasi Agama Samawi selain Agama Islam  

Dalam pandangan Islam, kebutuhan agama adalah fitrah (sesuatu yang 

melekat pada diri manusia yang dibawa semenjak lahir), artinya bahwa manusia 

tidak dapat melepaskan diri dari agama karena merupakan kebutuhan hidupnya.  

Menurut catatan sejarah, perkembangan konsep kebutuhan dimulai 

dengan agama dinamisme, animisme, politheisme berkembang menjadi 

henotheisme dan berujung pada agama monotheisme. Agama dinamisme, 

animisme, politheisme dan henotheisme biasa disebut agama budaya, 

sedangkan monotheisme disebut dengan agama langit. Agama yang dimaksud 

kedalam kelompok agama monotheisme adalah yahudi, kristen (katolik dan 

protestan), dan islam. 

awalnyaPada  Yahudi, Nasrani, dan Islam berdasar atas keyakinan 

tauhid, dalam istilah modern disebut monotheusme. Tapi lama – lama 

kemurnian tauhid hanya dipelihara oleh agama islam. 

Berikut ini secara singkat uraian tentang agama-agama besar yang ada 

pada masa sekarang ini. Dimulai dari agama yahudi dengan Nabi musa as, 

kemudian agama kristen dengan nabi Isa as dan terakhir adalah agama Islam 



Nastiti Edi Utami   43 
 

dengan Nabi Muhammad saw sebagai agama terakhir, yang ajaran-ajarannya 

ialah ajaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa dll dalam bentuk 

aslinya atau murninya. 

 1. Agama Yahudi 

Agama yahudi adalah agama yang dipeluk oleh bangsa Israil atau 

Yahudi. Bangsa Israil didalam Al-Qur'an disebut dengan Bani Israil artinya 

keturunan Israil. Israil adalah gelar bagi Nabi Yaqub putra dari Nabi Ishaq. 

Nabi Yaqub mempunyai 12 orang anak, dua belas orang keturunan Nabi 

yaqub inilah yang menjadi asal dua belas suku dari bangsa Israil sekarang. 

Bangsa Israil mula-mula menetap di Mesopotamia kemudian pindah ke 

Palestina sampai akhirnya menetap di Mesir.  

Pada kira-kira 1300 SM, ketika bangsa Israil menderita tekanan, 

lahirlah Musa. Musa adalah seorang Nabi besar yang hidup di Mesir kurang 

lebih th 1225 sebelum Nabi Isa.  

Nabi Musa dengan kitab tauratnya di utus oleh Allah ta'ala untuk 

mengajak bangsa Israil menyembah kepada Allah ta'ala sebagai satu-

satunya Tuhan dan memerintahkan Musa as menginsyafkan raja Mesir, 

yakni Fir'aun.  

Pokok ajaran Taurat adalah Tauhid murni yakni perintah menyembah 

kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah Musa wafat, ajaran-ajaran Nabi Musa 

tidak lagi murni, syariat Musa makin lama makin dipengaruhi unsur-unsur 

kekafiran dan adanya perubahan-Perubahan dari ulama-ulama Yahudi 

sendiri, sehingga agama tauhid ini bercampur dengan macam-macam syirik 

Firman Allah ta'ala : 

 

"sebagian dari pada mereka yang jadi yahudi itu mengubah kalimat-

kalimat dari pada tempatnya.... (QS. An-Nisa: 46) 
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Al-Qur'an berpandangan bahwa kitab taurat yang ada sekarang ini 

sudah banyak perubahannya dan ada beberapa bagian yang hilang. Menurut 

sejarah kitab taurat yang sekarang ini di tulis pada zaban Raja Artasjista 

berkuasa, beberapa abad setelah Musa wafat. 

Jadi, walaupun pada dasarnya agama yahudi juga agama tauhid 

namun menurut Al-Qur'an ajaran-ajarannya yang sekarang sudah banyak 

berubah dari tuntunan syariat yang dibawa Nabi Musa. 

 2. Agama Nasrani 

Istilah Nasrani berasal dari sebuah nama kota Nazareth, yaitu desa 

yang terletak disebelah selatan Yerusalem. Agama ini dinamakan juga 

agama Kristen, yang diambil dari nama Kristus gelar kehormatan keagamaan 

buat yesus dari Nazareth. 

Rasul yang membawanya adalah Nabi Isa as. Dia adalah anak 

seorang perawat bernama Mariam. Isa diangkat menjadi Rasul saat berusia 

30 tahun dan menyebarkan agamanya selama 3 bulan. Pengikut beliau 

cukup banyak, tapi kebanyakan bangsa Yahudi tidak mempercayai 

kebenaran ajarannya. Akhirnya para pemuka Yahudi memutuskan untuk 

menghukum Nabi Isa dengan jalan di salib disebuah tempat di Golgota. 

Menurut Al-Quran yang disalib itu bukanlah Isa Al-masih, melainkan 

orang lain yang diserupakan oleh Allah ta’ala dengan Isa. Firman Allah 

ta’ala:  

 



Nastiti Edi Utami   45 
 

“Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, 

tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengannya” 

[QS. AN NISA 4:157] 

Kitab suci yang dibawa oleh nabi isa adalah Injil (bible) ditunjukkan 

untuk bangsa Israil yang artinya kabar gembira akan datangnya juru 

sekamat. Sedangkan Injil yang sekarang artinya kitab-kitab yang menurut 

ajaran Isa dan cerita-cerita tentang beliau. Kitab ini dibagi menjadi dua 

bagian yakni perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama berisi 

kitab, surat, naskah, dan catatan Bani Israil sejak Nabi Musa sampai lahirnya 

Isa.  

Pokok ajaran yang dirumuskan oleh agama Nasrani ialah ajaran 

Tritunggal (trinitas) yaitu satu tuhan yang ujud dari kesatuan oknum: Allah 

ta’ala Bapa, Allah ta’ala Anak, dan Rohul Kudus. Ajaran ini secara resmi baru 

diakui pada tahun 381 M, dan dianut oleh gereja-gereja Roma Katholik, 

Kristen Timur (Grik Katholik) dan umumnya Protestan. Dalam pandangan 

islam, ajaran asli Nabi Isa adalah tauhid. Inti hukum taurat adalah tauhid 

yakni jangan kamu bertuhan selain aku. Ajaran Trinitas ini tidak pernah 

diakui dalam ajaran Taurat. Pandangan Al-Quran terhadap ajaran Trinitas ini 

ialah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah: 13 “sesungguhnya 

kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ta’ala salah seorang dari 

tiga, padahal sekali-kali tiada Tuhan selain Tuhan YME.Pokok ajaran nasrani 

yang lain adalah Dosa waris yaitu: dosa yang diturunkan dari Adam dan 

Hawa kepada segenap umat manusia sampai datangnya Yesus Kristus 

sebagai penebus. 

Islam hanya mengakui ajaran Nabi Isa yang asli dan murni serta 

menolak segala ajaran kepercayaan yakni aqidah yang bertentengan dengan 

aqidah islamiyah. Pendirian Islam terhadap Bijbel (injil) yang sekarang ini 

ialah dinyatakan dalam firman Allah ta’ala :  
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“Maka celakalah yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab 

dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", 

(dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit atas 

perbuatan itu, celakalah bagi mereka oleh karena apa yang ditulis oleh 

tangan mereka sendiri, dan celakalah bagi mereka, karena apa yang 

mereka kerjakan”. 

 

 

 

Latihan Soal 

1. Jelaskan pengertian Agama menurut bahasa dan istilah 

2. Jelaskan pengertian Islam menurut bahasa dan istilah 

3. Jelaskan pengertian Agama Islam! 

4. Jelaskan tentang ajaran Agama Islam yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 

19! 

5. Agama Islam berisi ajaran yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, 

baik sebagai makhluk individu, anggota masyarakat maupun sebagai makhluk 

dunia. Sebutkan dan Jelaskan secara garis besar ruang lingkup Agama Islam 

yang menyangkut 3 hal tersebut! 

6. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman tentang 

Islam. Berikan contoh kenyataan yang terjadi didalam kehidupan Masyarakat 

Indonesia! 

7. Bagaimana hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak? 
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BAB III 

SUMBER HUKUM ISLAM 

 

Hukum islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-

fiqh al-islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari as-syariah al islamy. Istilah 

ini dalam wacana ahli Hukum Barat disebut Islamic Law. Dalam Al-Qur’an dan 

Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah 

kata syari’at islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqih. Uraian 

diatas memberi asumsi bahwa hukum dimaksud adalah hukum islam. 

Sebab,kajiannya dalam perspektif hukum islam, maka yang dimaksudkan  pula 

adalah hukum syara’ yang bertalian dengan akidah dan akhlak. 

Penyebutan hukum islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syari’at islam 

atau fiqh islam. Apabila syari’at islam diterjemahkan sebagai hukum islam, maka 

berarti syari’at islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Pada dimensi lain 

penyebutan hukum islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu Negara, 

baik yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Menurut 

T.M,Hasbi Ashshiddiqy mendefinisikan hukum islam adalah koleksi daya upaya para 

ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah 

ilmu hukum islam di Indonesia,istilah hukum islam dipahami sebagai penggabungan 

dua kata,hukum dan islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak 

tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang 

berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan 

kepada kata islam.Jadi,dapat dipahami bahwa hukum islam adalah peraturan yang 

dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku 

mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini 

berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama islam.   

Menurut bahasa “Fiqh” berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqihan yang berarti 

mengerti atau paham berarti juga paham yang mendalam. Dari sini ditariklah 

perkataan fiqh yang memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang 

sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, fiqh adalah ilmu untuk mengetahui 

hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, 
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sunah, mubah,makrruh, atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (tafshilli). 

Ushul fiqh berasal dari dua kata, yaitu ushul dan fiqh. Ushul adalah bentuk 

jamak dari kata Ashl (    اصل   )  yang artinya kuat (rajin), pokok sumber, atau dalil 

tempat berdirinya sesuatu. Jadi ushul fiqh itu adalah ilmu yang mempelajari dasar-

dasar atau jalan yang harus ditempuh didalam melakukan istimbath hukum dari 

dalil-dalil syara’. 

Pengertian sumber hukum ialah segala sesuatu yang melahirkan atau 

menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu 

peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. 

Pengertian Sumber Hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan 

pedoman atau yang menjadi sumber syari’at islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist Nabi 

Muhammad (Sunnah Rasulullah SAW). Sebagian besar pendapat ulama ilmu fiqih 

sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum islam adalah Al-Qur’an dan 

Hadist.Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan 

sumber hukum islam yaitu : ijma’, ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat 

mursalah, qiyas,ray’yu, dan ‘urf. 

A. Al-Qur’an 

1. Pengertian dan Nama Al-Qur’an 

a. Pengertian 

Al-Qur’an berasal dari kata qara’a dengan bentuk masdar namun 

menggunakan arti dalam bentuk maf’ul (maqru) yang berarti dibaca. 

Secara terminologi Al-Qur’an adalah kalamatullah yang diturunkan 

kepada nabi terakhir Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril 

dengan jalan mutawatir, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. 

نَهُ  َفاتَّبِْع ُقْرآنَهُ هَُفاَِذاَقَرْأنَ ٬اِنَّاَعلَْيَناَجْمَعُه َوُقْراٰۤ  

“Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya di 
dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila Kami telah selesai 
membacanya ikutilah bacaannya itu. (QS. Al Qiyamah: 17-18 )”. 

Secara terminologis, Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan 
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oleh Allah dengan perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah 

Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti 

sebagai bukti bagi Rasul bahwasanya dia adalah utusan Allah, sebagai 

undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia, dan sebagai sarana 

pendekatan (seorang hamba kepada Tuhannya) sekaligus sebagai 

ibadah bila dibaca, diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Naas, 

yang sampai kepada kita secara teratur (perawinya tidak terputus) 

secara tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi, terpelihara dari 

adanya perubahan dan penggantian. 

Menurut Syaltut, Al-Qur’an adalah lafaz Arabi yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw, dinukilkan kepada kita secara mutawatir. 

Al-Syaukani mengartikan Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara 

mutawatir. Menurut Ibn Subku mendefinisikan Al-Qur’an adalah  lafaz 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, mengandung mu’jizat 

setiap suratnya, yang beribadah membacanya. 

Dari definisi di atas dapat ditarik suatu rumusan mengenai definisi 

Al-Qur’an, yaitu lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw, yang dinukilkan secara mutawatir. 

b. Al-Qur’an dan Nama Lainnya 

Al-Qur’an sebagai kitab umat islam mempunyai beberapa nama 

yang disebutkan dalam Al-Qur’an itu sendiri, diantara nama – nama 

tersebut antara lain:  

1) Al-Quran, kata Al-Qur’an sebagai nama kitab ini disebutkan dalam 

firman Allah ta’ala. Tertulis didalam Al-Qur’an:  

“Sekiranya kami turunkan Al-Qur’an ini kepada sebuah gunung, 
pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan 
takut kepada Allah ta’ala. (QS. Al-Hasyr: 21)”. 

2) Al-Furqan artinya pembeda atau pemisah, yaitu kitab yang 
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membedakan antara hak dan batil. Penamaan ini terungkap dalam 

firman Allah ta’ala. Tertulis didalam Al-Qur’an:  

“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al-Qur'an) 
kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada 
seluruh alam. (QS. Al-Furqan 25:1)”. 

3) Az-Zikra artinya peringatan, yaitu kitab yang berisi peringatan Allah 

ta’ala kepada manusia. Penamaan ini terungkap dalam firman Allah 

ta’ala. Tertulis didalam Al-Qur’an: 

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Az-Zikra (Al-Qur'an), 
dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS. Al-Hijr 
15:9)”. 

4) Al-Kitab artinya tulisan atau yang ditulis, yaitu kitab yang ditulis 

dalam mushaf. Penamaan ini terungkap dalam firman Allah ta’ala. 

Tertulis dalam Al-Qur’an: 

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 
mereka yang bertaqwa (QS. Al-Baqarah 2:2)”. 

5) Al-Huda artinya petunjuk. Penamaan ini terungkap dalam firman 

Allah ta’ala. Tertulis didalam Al-Qur’an:  

“Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Al-Qur'an), 
kami beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, 
maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut 
pula) akan penambahan dosa dan kesalahan. (QS. Al-Jin 72:13)”. 

6) Ar-Rahmat artinya karunia. Penamaan ini terungkap dalam firman 

Allah ta’ala. Tertulis didalam Al-Qur’an: 

“Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk 
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. An-Naml 
27:77)”. 

7) Al-Basha'ir artinya pedoman. Penamaan ini terungkap dalam firman 

Allah ta’ala. Tertulis didalam Al-Qur’an:  

“Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat 
bagi kaum yang meyakini. (QS. Al-Jaatsiyah 45:20)”. 
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8) Al-Balagh artinya penyampaian/kabar. Penamaan ini terungkap 

dalam firman Allah ta’ala. Tertulis didalam Al-Qur’an:  

“(Al-Qur'an) ini adalah kabar yang sempurna bagi manusia, dan 
supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya mereka 
mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan 
agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. (QS. Ibrahim 
14:52)”. 

2. Fungsi dan Peran Al-Qur’an 

a. Fungsi dan Peran Al-Qur’an bagi Kehidupan Manusia  

1) Sebagai petunjuk jalan yang lurus  

Hidup bahagia menurut islam adalah jalan yang lurus. Jalan 

yang lurus menurut yang mengajarkan umatnya untuk berakhlak 

mulia sekaligus menjalankan ibadah dengan baik. Banyak umat 

manusia yang kadang kebingungan harus berbuat apa lagi di dunia 

ini, dan tak sedikit yang kemudian terperosok ke jalan yang salah. 

Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus 

berjalan di jalan yang lurus. Di dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan 

mana yang salah dan yang benar, serta peringatan – peringatan 

agar terus bertakwa kepada Allah SWT. 

2) Merupakan Mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW 

Jika nabi – nabi lainnya mendapatkan mukjizat yang terlihat 

jelas seperti dapat berbicara dengan binatang, menyembuhkan 

orang sakit, dan lainnya maka Nabi Muhammad SAW diberikan 

mukjizat yang sedikit berbeda yaitu Al-qur’an yang merupakan kitab 

suci umat Islam. Al-Qur’an merupakan sumber dari segala sumber 

hukum dan penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Meskipun 

Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan menulis namun 

Allah menjaga Al-qur’an yang diwahyukan kepada beliau. 

3) Tuntunan dan Hukum untuk Menjalani Kehidupan 

Al-qur’an berisi tentang banyak hal termasuk tuntunan dan 
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hukum dalam menjalani kehidupan. Manusia bisa saja membuat 

hukum sendiri untuk sebuah negara atau daerah namun hukum Al-

Qur’an diturunkan dari Allah SWT yang tentunya lebih sempurna jika 

mampu dijadikan dasar. Tuntunan dalam Al-Qur’an diperuntukkan 

bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Al-Qur’an mengatur 

bagaimana tentang berhubungan dengan orang lain, berdagang, 

warisan, zakat, dan banyak hal lain. 

4) Al-Qur’an Memantapkan Iman Islam 

Manfaat baca Al-Qur’an Setiap Hari dan memahami artinya 

dapat membuat kita lebih mantap lagi memegang teguh ajaran 

Islam. Sebagai umat Islam kita kadang sering merasa iman kita 

menurun karena kesibukan duniawi, namun jika kita rutin dalam 

membaca Al-Qur’an serta mencoba belajar tentang isi dari Al-Qur’an 

maka kita bisa mempertebal iman kita. 

5) Merupakan Penyempurna bagi Kitab – Kitab Allah yang 

telah turun Sebelumnya 

Umat islam percaya dengan adanya kitab-kitab Allah yang telah 

turun sebelum Al-Qur’an, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Namun tetap 

Al-Qur’an yang wajib dipelajari karena merupakan penyempurna dan 

digunakan sampai akhir zaman. Kitab – kitab Allah sebelumnya 

ditujukan hanya pada umat pada zaman tersebut saja, berbeda 

dengan Al-Qur’an. Allah akan menjaga keaslian Al-Qur’an melalui 

para umat yang hafal Al-Qur’an dan mengamalkannya. 

6) Al-Qur’an Diturunkan sebagai Petunjuk bagi manusia  

Al-Qur’an memberi petunjuk kearah pencapaian kebahagian 

yang hakeki, yaitu kebahagian didunia dan akhirat. Kebahagian yang 

hendak dicapai bukanlah kebahagiaan berdasarkan perkiraan pikiran 

manusia saja melainkan kebhagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang 

abadi tersebut dapat dicapai dengan selalu berpedoman terhadap 
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Al-Qur’an yang memberikan petunjuk yang jelas. Penamaan ini 

terungkap dalam firman Allah ta’ala. Tertulis didalam Al-Qur’an:  

“Dan aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya 
mereka menyembahku. (QS. Adz-Dzariyaat, 51:56)”. 

b. Fungsi dan Peran Al-Qur’an bagi Agama Islam  

1) Al-Huda (Petunjuk) 

Dalam Al-quran ada tiga posisi Al-Qur’an yang fungsinya 

sebagai petunjuk. Al-Qur’an menjadi petunjuk bagi manusia secara 

umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk 

bagi orang-orang yang beriman. 

2) Al-Furqon (Pemisah) 

Fungsi Al-Qur’an sebagai pemisah adalah Al-Qur’an dapat 

memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang 

benar dan yang salah. Didalam Al-Qur’an dijelaskan beberapa hal 

mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak 

boleh dilakukan atau yang buruk. 

3) Al-Asyifa (Obat) 

Al-Qur’an bisa menjadi obat penyakit mental dimana membaca 

Al-Qur’an dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai hati 

atau mental. Meskipun Al-Qur’an hanya sebatas tulisan saja, namun 

membacanya dapat memberikan pencerahan bagi stiap orang yang 

beriman. 

4) Al-mau'izah (Nasihat) 

Di dalam Al-Qur’an terdapat banyak pengajaran, nasihat-

nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang 

bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di 

dalam Al-Qur’an biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau 
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kejadian, yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa 

sekarang atau masa setelahnya. 

3. Kodifikasi atau Sejarah Al-Qur’an 

a. Kodifikasi pada Masa Rasulullah SAW 

Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara 

berangsur – angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ketika Nabi berada 

di Mekah turun ayat – ayat yang kemudian disebut ayat Makiyah dan 

pada saat Nabi berada di Madinah turun ayat – ayat yang disebut ayat 

Madaniyah. Setiap ayat Al-Qur’an turun langsung dihafalkan di luar 

kepala oleh Nabi dan dianjurkan pula kepada para sahabat dan langsung 

dihafalkan pula oleh mereka. Pada masa rasul para sahabat pun 

menuliskan ayat yang turun pada alat – alat tulis yang mereka miliki, 

seperti pelepah kurma, batu – batu tipis, dedaunan, kulit binatang, 

kemudian disimpan dirumah Rasul.  

Kodifikasi Al-Qur’an pada dasarnya telah dilakukan pada saat Rasul 

masih hidup. Pada setiap kali ayat Al-Qur’an turun, Nabi memberikan 

petunjuk kepada para sahabat dan sekretarisnya dalam penyimpanan 

ayat dan surat dalam susunan ayat – ayat Al-Qur’an. Nabi 

mengumpulkan ayat – ayat yang telah ditulis oleh para penulis wahyu 

dan memerintahkan Ali untuk menghimpunnya. Hal ini diungkapkan 

dalam riwayat Ali bin Ibrahim yang diterima dari Abu Bakar Al-Hadhrami 

dari Abu Abdullah Ja’far bin Muhammad, katanya: bahwa Rasulullah 

SAW, bersabda kepada Ali: “Wahai Ali sesungguhnya Al-Qur’an terdapat 

di belakang tempat tidurku yang tertulis dalam suhuf (lembaran) sutra 

dan kertas. Ambillah dan kumpulkanlah, dan jangan sampai hilang, 

sebagaimana kaum Yahudi menghilangkan Taurat”. Kemudian Ali pergi 

untuk mengumpulkannya pada kain kuning dan menutupinya.  

Dengan demikian jelaslah bahwa kodifikasi Al-Qur’an telah 

dilakukan secara sempurna pada masa Rasulullah. Hanya pada masa 

Rosul pengumpulan Al-Qur’an dalam bentuk Muhsaf. 
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b. Kodifikasi pada Masa Khalifah  

Pada masa sahabat, Al-Qur’an sudah tertulis, tetapi belum 

terkumpul dalam satu Muhsaf. Ayat – ayat itu masih berserakan. Pada 

masa kehalifaan Abu Bakar RA. Umar bin Khotab menyatakan agar Al-

Qur’an ditulis dan dikumpulkan dalam satu Muhsaf. Pada awalnya Abu 

Bakar menolak dengan alasan Rosul pun tidak melakukannya. Setelah 

keperluan itu dirasakan mendesak apalagi setelah terjadinya peperangan 

– peperangan melawan orang – orang murtad yang banyak 

menewaskan para penghafal Al-Qur’an. Abu bakar memerintahkan Ali 

bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, dan umayah bin Kaab serta Ustman bin 

Affan untuk menulis dan membukukannya. Setelah disusun, muhsaf itu 

disimpan oleh Abu Bakae hingga wafat. Kemudian dipegang oleh umar 

bin khatab, dan setelah Umar wafat disimpan oleh Hafsah binti Umar.  

Khalifah ustman mengadakan Muhsaf Al-Qur’an menjadi 5 buah. 

Beliau mengirimkannya ke berbagai daerah sebagai rujukan dan dasar 

pemerintahan di daerah – daerah kedaulatan Islam. Sejak saat itu 

Muhsaf Al-Qur’an tersebut menjadi rujukan bagi penulisan muhsaf 

selanjutnya, dan tersebar diseluruh dunia islam sampai sekarang Al-

Qur’an tersebardi seluruh dunia, tidak terdapat perbedaan di dalamnya 

dari Muhsaf terdahulu.  

4. Kandungan Al-Qur'an 

Al-Qur'an terdiri atas 114 surat 6666 ayat, 74437 kalimat, dan 325345 

huruf, mengandung pokok-pokok berbagai hal di dalamnya. Kelengkapan 

kandungan Al-Qur'an diterangkan sendiri dalam Al-Qur'an sebagai berikut 

ا َفرَّْطَنا فِي اْلكَِتابِ م َشْيٍء ِن   مَّ

“Dan tidaklah ada kami laporkan (tinggalkan) dalam alkitab (Al-Qur'an) 
sesuatupun. (QS. Al-Anam, 6:38)”. 
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Dalam ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Al-Qur'an terkandung 

segala sesuatu yang menjadi pokok-pokok segala aspek kehidupan manusia. 

Maksud segala sesuatu pada ayat diatas adalah bahwa Al-Qur'an 

memberikan prinsip-prinsip dasar bagi manusia dalam mengatur 

kehidupannya di dunia yang sejalan dengan arah yang seharusnya dicapai 

untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Secara 

umum isi kandungan Al-Qur'an terdiri atas: 

a. Pokok-pokok keyakinan atau keimanan yang melahirkan teologi atau 

ilmu kalam. 

b. Pokok-pokok aturan atau hukum yang melahirkan ilmu hukum, syariat 

atau ilmu fiqih. 

c. Pokok-pokok pengabdian kepada Allah ta'ala (ibadah) 

d. Pokok-pokok aturan tingkah laku (akhlak) 

e. Petunjuk tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan adanya Tuhan. 

Disini dapat lahir ilmu pengetahuan. 

f. Petunjuk mengenai hubungan golongan karya dan miskin 

g. Sejarah para nabi dan umat dahulu 

5. Keistimewaan Al-Qur'an 

Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah ta'ala kepada 

Rasulnya. Ia merupakan sumber yang tidak pernah kering bagi para pencari 

kebenaran, menjadi rujukan para ahli bahasa, sumber kajian para ahli 

fuqaha, dan sumber argumentasi para ahli hukum Al-Qur'an juga menjadi 

kajian yang tidak pernah habis sebagai para ahli sosiologi, ekonomi dan 

politik, memberi inspirasi bagi para penyair dan pujangga. 

Al-Qur'an satu-satunya kitab yang berbicara segala macam topik. Ia 

mengisahkan masa lampau, masa kini, dan menggambarkan masa depan. 

Keistimewaan Al-Qur'an itu secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Keistimewaan Bahasa Al-Qur'an 

Al-Qur'an diturunkan makan bahasa Arab yang fasih. Sejak masa 

turunnya sampai sekarang tidak ada yang dapat menandingi ketinggian 
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dan keindahan bahasanya. Al-Qur'an berisi 77,439 kata 323,015 huruf 

yang seimbang jumlah kata-katanya dengan padanannya, maupun kata 

dengan lawan kata dan dampaknya. Misalnya kata hayat, yang artinya 

hidup berulang sebanyak 145 kali sama dengan berulangnya kata maut. 

Kata akhirat berulang sama jumlahnya dengan kata dunia, yaitu 115 kali 

kata. Malaikat terulang 88 kali sama dengan terulang nya kata setan. 

Demikian pula kata yaum yang artinya hari diulang dalam Al-Qur'an 

sebanyak 365 kali, yaitu jumlah dalam setahun kata syahr yang artinya 

bulan diulang sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam suatu 

tahun. 

b. Al-Qur'an Menembus Seluruh Waktu Tempat dan Sasaran 

Kemukjizatan dalam Al-Qur'an dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Al-Qur'an berbicara tentang manusia secara keseluruhan tanpa 

membedakan jenis kelamin, suku bangsa dan bahasa, firman-Nya: 

َِمج َيلِ  ًاعي ِِ ي  ْيمً ِه ًَُلُسَ   َْلِ  هًج اًهًُّيج ُمسهجنَ  ْي نيإ   

“Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah ta'ala kepada mu 
semua... (QS. Al-A'raf:158)”.  

Dari segi waktu Al-Qur'an berbicara tentang masa lampau, masa 

kini dan masa yang akan datang. Al-Qur'an berbicara tentang masa lalu 

berupa kisah-kisah para Nabi dan masyarakat terdahulu sebagai 

gambaran dan cermin baik kesuksesan maupun kegagalan masyarakat 

masa lalu, agar menjadi pelajaran bagi manusia kini dan masa datang. 

Al-Qur'an mengoreksi kesalahan umat terdahulu yang telah 

menyimpangkan ayat-ayat suci yang menimbulkan malapetaka bagi 

mereka akibat kesalahan dan kesombongannya. Al-Qur'an memberi 

bukti bagi manusia yang hidup pada masa kini dan masa yang akan 

datang tentang kebenaran firman dan janji Allah ta'ala. Misalnya, Al-

Qur'an menggambarkan kesombongan firaun yang mengaku Tuhan, 

kemudian mati secara mengenaskan dengan ditenggelamkan di laut 

Merah. Sedangkan mayatnya (tubuhnya) diselamatkan Allah ta'ala untuk 
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menjadi pelajaran kepada manusia sebagaimana firman-Nya: 

َن  َفاْليَْوَم ُنَنج ِيَك بِبََدنَِك لَِتُكوَن لَِمْن َخْلَفَك آيًَة َوإِنَّ َكثِيًرا م ِ

 النَّاسِ َعْن آيَاتَِنا لََغافُِلونَ 

”Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat 
menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan 
sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda 

kekuasaan Kami. (QS. Yunus, 10:92)”.  

Isyarat Al-Qur'an tentang tubuh firaun itu, ternyata terbukti 

dengan ditemukannya mayatnya pada abad ke-20. Sekarang mayat 

(mummi) nya masih tersimpan dan dapat dilihat dimuseum Mesir. 

Dari segi materi, Al-Qur'an berbicara tentang segala segi 

kehidupan manusia, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. 

Manusia diberi pengarahan dan di bimbingan tentang prinsip-prinsip 

dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan utama. Oleh karena itu, tidak 

ada kitab suci yang berbicara segala hal tentang kehidupan manusia, 

kecuali Al-Qur'an. 

Al-Qur'an juga merupakan satu-satunya kitab suci yang paling 

banyak dibaca orang dalam sejarah kehidupan manusia, pada berbagai 

masa dan bangsa. Bacaan Al-Qur'an dikumandangkan setiap waktu oleh 

jutaan bahkan miliaran orang di seluruh dunia dengan bacaan yang 

teratur dan tertib. Tidak ada kitab suci yang diperlakukan seperti itu 

kecuali alquran. 

Jika diperhatikan dari segi sejarah, maka tidak ada satu kitab suci 

yang tidak pernah berubah satu huruf pun dalam waktu ratusan tahun 

kecuali Al-Qur'an. Hingga sekarang dikalangan umat islam diseluruh 

dunia tidak ada pertentangan mengenai Al-Qur'an. Ia merupakan satu-

satunya pegangan yang sama di kalangan umat islam. Semua ini 

merupakan mukjizat terbesar sepanjang sejarah manusia sampai 

hancurnya alam. 
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Segi tempat, Al-Qur'an berbicara mengenai semua wilayah dan 

kawasan didaratan, lautan maupun angkasa raya yang mendorong para 

pembacanya untuk menyelidiki dan menelitinya dengan seksama. Al-

Qur'an betul betul menunjukkan misinya yang bersifat universal. Bahkan 

Al-Qur'an mengarahkan misinya bukan hanya kepada manusia yang 

bersifat materi, tetapi juga pada makhluk yang bersifat gaib, yaitu jin. 

Keistimewaan Al-Qur'an dalam kaitan ilmu pengetahuan dan 

teknologi mulai diungkapkan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. 

Dalam seminar mukjizat Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang IPTEK di IPTN 

terungkap secara secara jelas, pandangan Al-Qur'an tentang IPTEK 

memberikan petunjuk dan isyarat yang mengarahkan manusia pada 

pencapaian derajat Khalifatullah fil ardh, kesejahteraan hidup manusia 

didunia dan akhirat. 

Menjelang abad 21 ini Al-Qur'an mulai diselidiki oleh para ahli 

bukan hanya dari segi hukum, melainkan dari berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan. Isyarat-isyarat ayat Al-Qur'an dalam berbagai disiplin ilmu 

telah mampu memberikan petunjuk arah pemahaman dan 

pengembangan sains dan teknologi. 

c. Al-Qur'an Sumber Informasi Tentang Tuhan, Rasul dan Alam 

Gaib 

Al-Qur'an merupakan sumber informasi utama bagi manusia 

terutama tentang Tuhan dan hal-hal gaib yang tidak bisa diungkapkan 

oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya semata-mata. Informasi 

tentang Tuhan yang tidak mungkin diragukan kebenarannya hanya 

datang dari Tuhan sendiri. Sumber kebenaran manusia didapat 

berdasarkan hasil kepikiran manusia. Tuhan yang digambarkan manusia 

berdasarkan dugaan dan perkiraan akalnya. 

Al-Qur'an adalah firman Tuhan yang memberikan informasi 

tentang sendiri, sehingga manusia memperoleh pengetahuan dan 
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keyakinan yang benar tentang Tuhannya. 

Didalam Al-Qur'an Tuhan memperkenalkan diri-Nya sehingga 

kebenaran Tuhan bersifat mutlak. Sifat-sifat, rencana, dan tujuan Tuhan 

diungkapkan-Nya sendiri kepada manusia melalui Al-Qur'an. Karena itu 

tidak ada sumber informasi tentang Tuhan yang dapat dipercaya, kecuali 

Al-Qur'an. 

Al-Qur'an memberikan pula legitimasi tentang terhadap Rasul 

yang ditugaskan Allah ta'ala mengemban misinya kepada manusia. 

Penunjukan Rasul oleh Allah ta'ala dan tercantum di dalam Al-Qur'an 

merupakan informasi yang langsung dari Allah ta'ala. 

Al-Qur'an memberikan informasi pula tentang adanya hal-hal 

yang bersifat gaib, adanya makhluk yang tidak tampak seperti jin, dan 

malaikat, hari kiamat, hari akhirat, surga, dan neraka. 

Hal-hal yang bersifat gaib itu tidak dapat dipikirkan melalui akan 

manusia, tetapi memerlukan informasi sehingga manusia mengetahui 

dan meyakini keberadaannya. Informasi itu dapat diungkap dari Al-

Qur'an yang merupakan firman dari Sang Maha Pencipta, yang 

menciptakan alam gaib. 

6. Komitmen Terhadap Al-Qur’an  

Ada empat sikap yang menunjukkan komitmen muslim terhadap Al – 

Qur’an: 

 Pertama, mengimani Al-Qur’an, yaitu meyakini bahwa Al-Qur’an adalah 

kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ia mengandung 

kebenaran yang mutlak dan merupakan syariat terakhir yang 

menyempurnakan syariat – syariat yang diturunkan oleh Allah ta’ala 

sebelumnya. Kita harus yakin bahwa Al-Qur’an adalah kalamullah yang 

diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada Rasulullah Salallahu 

Alaihi Wa Salam.  Kita wajib mengimani semua ayat-ayat yang kita baca, 
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baik yang berupa hukum-hukum maupun kisah – kisah. Mengimani Al-

Qu’ran mencangkup pula keyakinan bahwa kandungan Al-Qur’an bersifat 

universal yang dijadikan pedoman hidup yang membawa manusia 

kepada kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan hidup di dunia dan 

akhirat.   

 

۟ا َءاِمنُ  ْٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْٓ ِذى نَزََّل َعلَى  يَ 
ِب ٱلَّ ِ َوَرُسولِهِۦ َوٱْلكَِت  و۟ا بِٱَّللَّ

ئَِكتِهِۦ 
ْٓ ِ َوَملَ  ِب ٱلَِّذىْٓ أَنَزَل ِمن َقْبُل َۚ َوَمن يَْكُفْر بِٱَّللَّ َرُسولِهِۦ َوٱْلكَِت 

 بَِعيًدا
ْۢ
ًًل  َوُكُتبِهِۦ َوُرُسلِهِۦ َوٱْليَْوِم ٱْلَءاِخِر َفَقْد َضلَّ َضلَ 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada 
Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa 
yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-
rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat 
sejauh-jauhnya. (An – Nisa 3:136)”. 

 

 kedua, mempelajari Al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan pengejawantahan 

rahmat Allah ta’ala. Mempelajarinya berarti membuka pintu rahmat Allah 

ta’ala. Sebaliknya menutupi rahmat Allah ta’ala yang mengakibatkan 

terputusnya hidup dari berkah-Nya. Inilah yang dimaksud dengan “la 

‘alaikum terhamun” dalam ayat:  

 َوإَِذا ُقِرَئ ٱْلُقْرَءاُن َفٱْسَتِمُعو۟ا لَهُۥ َوأَنِصُتو۟ا لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ 

Artinya: “Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, 
dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. (Al – 
A’raaf: 204)”.  

keempat, mengamalkan Al-Qur’an. Pengamalan Al-Qur’an adalah inti 
dari komitmen setiap muslim. Karena segala yang dikandungnya bukan 

hanya ditunjukan untuk dipahami, melainkan membentuk mental dan 
sikap jiwa qurani. Meyakinkan kebenaran dan keagungan Al-Qur’an serta 

memahami dan mengamalkannya merupakan garansi bagi kebahagiaan 
dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat.  



Nastiti Edi Utami   62 
 

ِ َوَرُسولِهِۦ لَِيْحُكَم بَْيَنُهمْ  ۟ا إِلَى ٱَّللَّ  إِنََّما َكاَن َقْوَل ٱْلُمْؤِمنِيَن إَِذا ُدُعوْٓ

ئَِك ُهُم ٱْلُمْفلُِحونَ  أَن يَُقوُلو۟ا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا َۚ 
ْٓ ۟ولَ 
ُ
َوأ  

Artinya: “Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka 
dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) 
di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". Dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung. (An – Nuur:51)”. 

 Nilai – nilai Al-Qur’an membimbing dan mengarahkan manusia supaya 

bergerak selaras dengan fitrahnya. Syariat Al-Qur’an itu mudah dan 

memudahkan. Namun, demikian mengamalkan Al-Qur’an memerlukan 

perjuangan dengan penuh kesungguhan dan kesabaran. Semakin berat 

hambatan dan tantangannya semakin berkualitas pula hasil 

perjuangannya.  

 َفٱْصبِْر لُِحْكِم َرب َِك َوَْل ُتِطْع ِمْنُهْم َءاثًِما أَْو َكُفوًرا

Artinya: “Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan 
Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang 
yang kafir di antar mereka. (Al- Insaan, 76:24)”. 

 Kelima, mendakwahkan Al-Qur’an kepada orang lain pada dasarnya 

adalah membantu mereka untuk keluar dari kebodohan, kealpaan dan 

kelalaian, serta menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan. Karena 

itu, tugas mendakwahkan Al-Qur’an merupakan refleksi dari rasa cinta 

dan kasih saying kepada sesama manusia.  

ُمُروَن بِٱْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن 
ْ
ْخِرَجْت لِلنَّاسِ تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُتْم َخْيَر أ

ِب لََكاَن َخْيًرا لَُّهم َۚ ٱْلُمنكَ  ِ ۗ َولَْو َءاَمَن أَْهُل ٱْلكَِت  ِر َوُتْؤِمُنوَن بِٱَّللَّ

ِسُقونَ  ْنُهُم ٱْلُمْؤِمُنوَن َوأَْكَثُرُهُم ٱْلَف   م ِ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang 
munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 
tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Ali – Imran, 
3:110)”. 
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B. As-Sunnah (Al-Hadits) 

1. Pengertian As-Sunnah (Al-Hadits) 

Ditinjau dari segi bahasa, sunnah (hadits) berarti cara, jalan, 

kebiasaan, dan tradisi. Kebiasaan dan tradisi mencakup yang baik dan 

buruk. Arti sunnah yang pupolar adalah “At-Thariqah Al-mu’tadah hasanah 

kaanat am sayyiah”. Suatu cara yang berlaku, baik cara itu bersifat terpuji 

maupun tercela. 

Kata sunnah dalam Al-Qur’an diulang 16 kali pada 11 surat, 14 kali 

dalam bentuk mufrad (tunggal), yaitu sunnah dan 2 kali dalam bentuk 

jamak, yaitu sunan. Penyebutan kata, sunnah dalam Al-Qur’an pada 

umumnya merujuk kepada pengertian bahasa yakni cara atau tradisi, 

misalnya; 

نة س ل  تي ال د ال لت ق بل من خ ن ق جد ول  ت

نة س ل ل ال ال بدي  ت

“(Yaitu) sunnah (cara) Allah Ta’ala yang telah lewat sebelum (inti) dan 
engkau tidak akan mendapati perubahan bagi sunnah (cara) Allah Ta’ala 

itu”(Al-Fath, 48:23) 

 

ل دال ري ين ي ب ي كم ل كم ل هدي نن وي س ن  ذي  ال

كم من ل ب تو ق كم ب وي ي ل ل ع يم وال ل يم ع ك  ح

 

"Allah ta'ala hendak menerangkan (syariat-Nya) kepada kamu dan 
hendak memimpin kamu kepada sunan (cara-cara) orang-orang yang 
sebelum kamu (para Nabi) serta (hendak) menerima tobatmu. Dan Allah 
ta'ala maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisaa, 4:26) 

Lafaz sunnah dalam hadits Nabi pun mengandung makna bahasa 

antara lain dalam hadits berikut : 

 

سن من نة  س له ة حسن  ه عمل من اجر و ا أجره ف  ب

سن ومن .ا نة  س ئة  ي س يه  ل ع  من وزر و ا أجره ف

ه عمل لم رواه( ا ب س  ) م
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“Barang siap membuat sunnah (suatu cara) yang baik-baik dalam 
Islam, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya dan pahala 
sebesar yang diberikan kepada pengikutnya dengan tidak berkurang 
sedikitpun darinya. Dan barang siapa membuat sunnah atau cara yang 
buruk dalam Islam, maka ia akan menerima dosanya dan dosa sebesar yang 
diberikan kepada pengikutnya dengan tidak berkurang sedikitpun darinya" 
(Hadits riwayat Muslim dari Jabir) 

 

Bilamana kalian tidak menegakkan al-haq dan menghancurkan al batil, 

maka pasti kalian akan meniru sunan (cara-cara) orang-orang sebelum 

kalian (Yahudi dan Nasrani) sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi 

sehasta, sehingga seleranya mereka memasuki lubang biawakpun kalian 

akan turut memasuki pula. (Hadits Riwayat Muslim dari Abu Said Al-Hudry) 

Makna sunnah secara etimologi menurut Muhammad "Ajaj Al Khatib 

(1975) identic dengan hadits, yaitu informasi yang disandarkan kepada 

Rasulullah saw. Berupa ucapan, perbuatan atau keizinan. Hal ini ditegaskan 

pula oleh Asy-Syaukani dalam Al-Irsyad (tt). As-Sunnah dalam pengertian 

inilah yang digunakan dalam buku ini. 

Sunnah merupakan salah satu nama dari dalil-dalil hukum. Apabila 

suatu hukum ditetapkan berdasarkan sunnah, maksudnya adalah dasar dari 

ketetapan hukum tersebut ialah keterangan dari Nabi Muhammad baik 

berupa ucapan (sunnah qauliayah), perbuatan (sunnahfi'liyah), Maupun 

ketetapan atau keizinannya (sunnah taqririyah) 

Istilah sunnah juga dominan dalam bidang fiqh (fikih) dan digunakan 

untuk menunjukkan sifat dari suatu hukum, misalnya apabila dikatakan 

bahwa perbuatan itu sunnah, artinya perbuatan tersebut merupakan 

ketetapan agama yang derajat hukumnya sunnah, yaitu "mayusabu 'ala fi'lihi 

wala'alayu'aqabu 'ala tarkihi" (perbuatan yang diberi pahala bagi yang 

mengerjakannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya). 

 

2. Kedudukan As-Sunnah (Al-Hadits) 

Allah telah menetapkan syariat (peraturan peraturan) dan 

menurunkannya secara bertahap melalui para Nabi-Nya supaya menjadi 

pedoman hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Adapun syariat-
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Nya yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang terhimpun 

dalam kitab AL-Qur'an. 

Sebagai syariat vang terakhir. Al Quran menghimpun syariat yang 

diturunkan Allah ta’ala sebelumnya, memperbaiki dan menyempurnakannya. 

AL-Qur'an membuat undang-undang dasar yang bersifat komprehensif dan 

universal. 

يوم . مل ال كم ت أك كم ل ن ممت دي كم وات ي ل  ع

تي عم يت ن ض ك ور ال م ل س نا م اال  دي

 

“Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku 
sempurnakan bagimu nikmat-Ku serta Aku rela Islam menjadi agama 
bagimu.” (Al-Maaidah. 5:3) 

 

Nabi Muhammad saw sebagai Rasul bertugas untuk membacakan dan 

mengajarkan wahyu kepada umat manusia, menerangkan makna yang 

tersurat dan tersirat, menjelaskan hukum-hukum dan memberikan contoh 

penerapannya. Sejalan dengan tugas tersebut, segala keterangan dari Rasul 

yang berkaitan dengan syariat yang terbukti sahih merupakan bagian dari 

wahyu itu sendiri. Oleh karena itu, dalam aplikasi hukum, hadits-hadits yang 

termasuk kategori daif (lemah) tidak bisa dijadikan dasar dalam menetapkan 

hokum. As-sunnah atau hadits sahih inilah vang menjadi pedoman 

pengalaman Islam dan merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. 

Ke-hujjah-an As-sunnah didukung argument-argument sebagai berikut: 

3. Pengamalan As-Sunnah (Al-Hadits) 

a. Sebagai konsekuansi Iman kepada Rasul 

Iman kepada kerasulan Muhammad adalah salah satu bangunan 

aqidah (akidah) Islam. Perintah Allah ta'ala mengenai keimanan kepada 

kerasulan Muhammad antara lain tersurat dalam firman Allah ta'ala: 

ه ا ي ن ا اي ذي نوا ال نوا ءام ل ا ب ءام ه و ال سول  ر

تاب ك ذي وال زل ال لي ن ه ع سول تاب ر ك  وال

ذي زل ال بل من أن فر من و ق ك ل ا ب ي  ال
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ته ك الئ به وم ت له وك س يوم ور ر وال قد اآلخ  ف

ضل ال  ض ال  يدا  ع  ب

 

“Wahai orang-orang yang beriman,tetaplah kamu beriman kepada Allah 
ta’ala dan rasul-nya,serta kitab yang Allah ta’ala turunkan sebelumnya. 
Barang siapa yang kafir kepada Allah ta’ala, malaikat-malaikat–Nya, 
kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya 
orang itu telah sesat sejauh-sejauhnya.” (An-Nisaa,4:136) 

 

Dalam menjalankan tugas kerasulannya, Muhammad mendapat 

jaminan pemeliharaan dari Allah ta'ala atas kesalahan-kesalahan 

(maksum) serta memperoleh bimbingan dan petunjuk Nya. Atas dasar 

ini, maka keimanan kepada Rasul menuntut keimanan pula terhadap 

keberadaan sunnah Rasul dan menjadikannya dasar hukum dalam 

mengamalkan syariat Allah ta'ala. 

b. Keterangan Al-Qur'an tentang Rasul saw 

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat vang menyatakan keberadaan 

dan posisi Rasul dalam syariat Islam, yaitu sebagai juru baca alkitab, 

hakim pemutuskan perkara, contoh dan teladan. Hal ini terungkap dalam 

firman Allah ta'ala : 

 

قد ل من ل لي ال ين ع ن مؤم عث إذ ال يه ب  م ف

ال سو سه من ر ف لوا م أن ت يهم ي ل ه ع ات  ءاي

يهم زك لمهم و وي ع تاب ي ك كمة و ال ح  وإن ال

وا ان  من ك

بل في ق الل ل ض ين  ب  م

"Sesungguhnya Allah ta'ala telah memberikan karunia kepada orang-
orang yang beriman ketika Allah ta'ala mengutus diantara mereka 
seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat 
Allah ta'ala membersihkan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada 
mereka Alkitab dan Alhikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan 
Nabi) itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata” (Ali 
Imran, 3:164) 
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ن زل يك ا وان ر ال ذك ين ال ب ت ناس ل ل زل ا م ل  ن

يهم لهم و إل ع كرون ل ف ت  ي

 

"Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan 
kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 
supaya mereka memikirkan” (An-Nahl, 16:44) 
 

ن ا وم زل يك ا أن ل تاب ع ك ال ال ين إ ب ت هم ل  ل

ذي فوا ال ل ت يه اخ قو رحمة و ى هد و ف  م ل

نون ؤم  ي

 

"Dan kami tidak menurunkan kepadamu kitab (Al-Quran) ini, melainkan 
agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka 
perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 
beriman "(An-Nahl. 16:64) 
 

قد ان ل كم ك ي ل سول ف ل ر سو ال نة ة أ م حس  ل

ان ن رجوا ك ل ي يوم ال ر وال ر و اآلخ ل ذك  ال

ثي  راك

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah saw itu suri tauladan yang 
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah 
ta'ala dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah 
ta'ala. "(Al-Ahzab, 33:21) 
 

م ا وم اك سول ءات ر خذو ال م ا وم هف هاك نه ن  ا ف ع

قوا تهواوات ل ن ل ان ال د ال شدي قاب  ع  ال

"Dan apa saja yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka 
laksanakanlah. Dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah, dan 
bertakwalah kepada Allah ta'ala. Sesungguhnya Allah ta'ala sangat keras 
hukuman-Nya."(Al-Hasyr, 59:7) 

 

طع من سول ي ر قد ال ل ع ا اط ف ى ومن ال ول  ت

م ناك ا ف ل س يهم ار ل يظ ع ف  ح
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"Barang siapa yang menaati rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah 
ta'ala. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami 
tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka."(An-Nisaa, 
4:80) 
 
 

c. Pernyataan Rasul mengenai As-Sunnah (Al-Hadits) 

Rasul menerangkan keberadaan dirinya sebagai sumber agama 

serta rujukan pengamalan syariat. 

"Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberi Alkitab dan sesuatu 
sejenisnya." (Hadits riwayat Abu Daud dari Al-Miqdam bin Ma’di Kariba) 

 

Rasulullah saw menyatakan bahwa beliau sendiri yang menjadi 

pola dan rujukan pengamalan syariat sebagaimana sabdanya: 

 
"Jika perkara itu bagian dari duniamu, maka sesungguhnya engkau lebih 
mengetahuinya. Dan jika perkara itu bagian dari agamamu, maka 
sesungguhnya akulah yang lebih mengetahuinya." (Hadits riwayat 
Ahmad dari Anas) 
 

Rasul menegaskan keharusan kaum muslimin berpegang teguh 

kepada sunnahnya supaya tidak sesat dalam mengamalkan syariat 

“Sesungguhnya aku telah meninggalkan padamu dua perkara yang 
apabila kamu berpegang teguh kepadanya maka kamu tidak akan sesat 
selamanya, yaitu Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya.” (Hadits riwayat 
Hakim darilbn Abbas) 

 

Rasulullah saw memerintahkan kaum muslimin supaya 

melaksanakan sunnahnya. 

 

“Apabila aku melarang kamu dari (berbuat) sesuatu, maka jauhkanlah 
dirimu darinya. Dan apabila aku memerintahmu untuk (berbuat) 
sesuatu, maka penuhilah sebatas kemampuanmu" (Hadits riwayat 
Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) 

 

4. Perbedaan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits) 

a. Kebenaran Al-Qur'an bersifat mutlak (qath'i) dan hadits bersifat dzanni 

Al-Qur'an adalah wahyu yang datang dari Allah ta'ala, kebenarannya 

bersifat mutlak (qath’i). As-sunnah adalah sabda Nabi yang diriwayatkan 
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oleh para perawi melalui perjalanan tertentu, kebenarannya bersifat 

mutlak karena dijamin oleh Allah ta'ala sendiri. Disamping itu, secara 

historis Al-Qur'an terjaga dari segala campur tangan manusia. Secara 

terus menerus sejak diturunkannya hingga saat ini tidak terdapat celah 

vang dapat digunakan manusia untuk menambah, mengurangi atau 

merubahnya. Sedangkan hadits yang dikumpulkan lama setelah Nabi 

wafat memungkinkan ada orang yang menambah, menguranginya, atau 

bahkan memalsukannya. Oleh karena tu, terdapat hadits yang diterima 

(maqbul) dan ada pula hadits yang ditolak (mardud) yang diduga hadits 

itu palsu. 

b. Semua ayat Al-Qur'an dijadikan pedoman hidup, sedangkan hadits tidak 

demikian Seluruh ayat Al-Qur'an adalah pedoman hidup yang harus 

dilakukan setiap muslim. Sedangkan hadits tidak semuanya dijadikan 

pedoman hidup. Diantara hadits atau riwayat mengandung hukum 

(tasyri) dan sebagian lagi tidak (ghairu tasyri). Hadits yang dijadikan 

pedoman hidup dan dasar hukum bagi sesuatu perbuatan muslim adalah 

hadits yang sahih Sedangkan hadits-hadits diluar itu tidak demikian 

c. Al-Qur'an autentik sedangkan hadits tidak 

Seluruh ayat al-Qur'an autentik, baik lafaz maupun maknanya. Al-Qur'an 

diturunkan Allah ta'ala melalui Jibril dan selamanya diawasi oleh Allah 

ta'ala sehingga tidak mungkin Al-Qur'an yang diterima Rasul berbeda 

dengan Al-Qur'an di lauhil mahfudz. Pada hadits tidak demikian, lafadz 

dan makna hadits tidak autentik, karena itu acap kali terdapat 

perbedaan lafadz antara hadits yang diriwayatkan och seorang perawi 

dengan perawi lainnya. 

 

5. Fungsi As-Sunnah (Al-Hadits) terhadap Al-Qur’an 

a. Fungsi As-Sunnah (Al-Hadits) sebagai Penguat Al-Qur’an 

Sunnah berfungsi sebagai penguat pesan-pesan atau peraturan-

peraturan yang tersurat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. misalnya Al-Qur'an 

menyebutkan suatu kewajiban dan larangan, lalu Rasul dalam 

sunnahnya menguatkan kewajiban dan larangan tersebut. 
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Dalam menguatkan pesan-pesan Al-Qur'an, As-sunnah berperan antara 

lain: 

1) Menegaskan kedudukan hukum, seperti penyebutan hukum wajib 

atau fardhu. 

2) Menerangkan posisi kewajiban atau larangan dalam syariat Allah 

ta'ala. 

3) Menjelaskan sanksi hukum bagi pelanggarnya. 

Contoh penguatan Sunnah atas Al-Qur'an antara lain yang berkaitan 

dengan iman dalam Al-Qur'an. Allah ta'ala berfirman: 

ه ا ي ن ا اي ذي نوا ال نوا ءام ل ا ب ءام سول و ال  ه ر

تاب ك ذي وال زل ال لي ن ه ع سول تاب ر ك  وال

ذي زل ال بل من أن فر من و ق ك ل ا ب ي  ال

ك الئ  ه توم

به ت سل وك يوم ه ور ر وال قد اآلخ ضل ف ال  ض  

ال يدا  ع  ب

"Hai orang-orang yang beriman, berimanlah (sungguh-sungguh) kepada 
Allah ta'ala dan Rasul-Nya dan (kepada) kitab yang telah ia turunkan 
atas Rasul-Nya dan (kepada) kitab yang telah la turunkan lebih dahulu. 
Dan barang siapa tidak percaya kepada Allah ta'ala, malaikat-malaikat-
Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir, maka 
sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." (An-Nisaa, 4:136) 
Ayat Al-Qur'an diatas dikuatkan oleh As-sunnah antara lain: 

 

ؤمن أن ل ا ب ي ال ال تب ه ءكت وم له و ه وك س  ر

يو ر م وال قدر اآلخ يره وال شره و خ  رواه( 

بخاري ن عمر عن ال خط اب  )اب ال

"(Iman itu) beriman kepada Allah ta'ala, malaikat-malaikat-Nya, kitab-
kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan percaya kepada qadar, baik 
mengenai qadar yang baik maupun yang buruk" (Hadits riwayat Muslim 
dari Umar bin Khatab) 
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b. As-Sunnah (Al-Hadits) sebagai Penjelas Al-Qur'an 

As sunnah memberikan penjelasan terhadap maksud ayat Al-Qur'an 

antara lain 

1) Menjelaskan makna-makna yang rumit dari ayat-ayat Al-Qur'an 

misalnya firman Allah ta'ala: 

ظوا لي حاف لوات ع ص الة ال ص  وال

سطى و وموا ال ل وق ين ل ت ان  ق

"Peliharalah semua shalat (mu) dan (peliharalah) shalat wusta." (Al-
Baqarah, 2.238) 
Yang dimaksud dengan shalat wustha dijelaskan oleh As-sunnah, 

yaitu shalat Asar. 

2) Mengikat makna-makna yang bersifat lepas (taqyid al mutlaqah) dari 

ayat-ayat Al-Quran, misalnya firman Allah ta'ala: 

سارق ة وال سارق طعوا وال اق هم ف دي  جزاء ا أي

م سب ا ب ال ا ك كا ل من ن ل ال ز وال يم عزي ك  ح

“Laki-laki dan perempuan yang mencuri. potonglah tangan 
keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah ta'ala. Dan Allah ta'ala Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana." (Al-Maidah, 5:38) 
Pengertian tangan (yad) bersifat lepas (mutlak) sehingga batasan 

tangan pencuri yang menjadi kabur, apakah tangan dekat bahu, 

siku, atau pergelangan tangan? Untuk itu As-sunnah menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan tangan itu. Dengan demikian 

penjelasan sunnah mengikat makna yang lepas dari ayat diatas. 

3) Mengkhususkan ketetapan-ketetapan yang disebut Al Qur'an secara 

umum (takhsis al-am) misalnya firman Allah : 

ل احل و يع ال ب وا حرم و ال رب  ال

"Allah ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-
Baqarah, 2:275) 
 

Jual beli yang dihalalkan Allah ta'ala bersifat umum. Rasulullah saw 

mengkhususkan, sehingga apa yang kemudian dikhususkan Rasul itu 

tidak lagi halal. Diantara jual yang dilarang Rasul itu ialah jual beli 
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yang belum tentu rupa. waktu, tempat dan harga serta jual beli 

lempar batu. 

"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasul saw Melarang jual-beli dengan 

lempar batu dan jual-beli yang tidak tentu.” (Hadits riwayat Muslim 

dari Abu Hurairah) 

4) Menjelaskan ruang lingkup masalah yang terkandung dalam surat Al 

Quran Misalnya firman Allah ta'ala: 

ل لي ول ناس ع يت حج ال ب  من ال

تطاع س يه ا يل إل ب س  ا

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah ta’ala 
yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan 
kepadanya. " (Ali Imran 3:97) 
 

Ayat itu tidak menjelaskan bilangan kewajiban hingga seorang 

sahabat bertanya kepada Rasulullah saw perihal berapa kali seorang 

muslim wajib mengerjakan haji, Rasul menjelaskan : 

"Kewajiban haji itu hanya sekali. Barang siapa yang menambah 
maka tambahan itu termasuk satu kebajikan." (Hadits riwayat Abu 
Daud, Ahmad dan Hakim dari Ibnu Abbas) 
 

5) Menjelaskan mekanisme pelaksanaan dari hukum-hukum yang 

ditetapkan Al-Qur'an, misalnya tentang tata cara shalat, haji dan 

puasa yang menjelaskan bagaimana Rasul melaksanakannya. 

c. As-Sunnah (Al-Hadits) sebagai Pembuat Hukum 

Sunnah menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Qur’an. 

Misalnya Al-Qur’an menyebutkan empat macam makanan yang haram 

dalam firman-Nya: 

كم حرمت ي ل تت ع ي م دم و ال حم و ال ر ل نزي خ  أه ا م و ال

ير ل غ ل ل قة ه ب ال ن نخ م وذة وال موق ة وال تردي م  وال

يحة نط ل ا وم وال سب اك ال ع ال  ا م ا

تم ي ح ا م و ذك لى ذب صب ع ن ست أن و ال سموات  ا ب ق

م كم االزال سق ذال  ف
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"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 
daging yang disembelih atas nama selain Allah ta’ala, yang dicekik, 
yang dipukul, yang jatuh yang ditanduk, yang dimakan binatang 
buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan yang 
disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula bagimu mengundi 
nasib dengan anak panah karena itu. Sebagai kefasikan." (Al-
Maidah, 5:3) 

 

Kemudian As-Sunnah datang dengan ketetapan baru menambah jumlah 

barang yang dilarang dimakan sebagai berikut : 

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw melarang (memakan) 
setiap binatang buas bertaring dan burung yang berkaki 
penyambar." (Hadits riwayat Muslim dari Ibnu Abbas) 

 

6. Macam-macam As-Sunnah (Al-Hadits) 

Hadits dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi jumlah orang yang 

meriwayatkannya, dan dari segi kualitas (diterima dan ditolaknya) hadits. 

a. Dari segi jumlah orang yang meriwayatkannya hadits hadits dibagi atas 

tiga macam yaitu: 

1) Hadits mutawatir 

Hadits mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan sejumlah orang 

yang secara terus menerus tanpa putus dan secara adat para 

perawinya tidak mungkin berbohong. 

2) Hadits Masyhur 

Hadits masyhur adalah hadits yang diriwayatkan sejumlah orang 

tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. 

3) Hadits Ahad 

Hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang, dua 

orang atau lebih, tetapi tidak mencapai syarat mashyur, dan 

mutawatir. 

b. Dari segi kualitas (diterima atau ditolaknya) macam hadits terdiri atas: 

1) Hadits shahih 

Hadits shahih adalah hadits yang sanadnya tidak terputus, 

diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna ingatannya, kuat 

hafalannya, tidak cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau 
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periwayatan yang lebih kuat. 

Hadits shahih memiliki syarat-syarat berikut: 

a) Sanadnya bersambung atau tidak terputus-putus 

b) Orang yang meriwayatkannya bersifat adil, berpegang teguh 

kepada agama, baik akhlaknya, dan jauh dari sifat fasik 

c) Periwayat sempurna ingatan dan hafalannya kuat (dhabit) 

d) Periwayat tidak ditolak oleh ahli-ahli hadits 

Hadits shahih terbagi dua, yaitu sahih lidzatihi dan sahih lighairihi.  

 Hadits sahih lidzatihi adalah hadits yang memiliki sifat-sifat 

hadits yang diterima, pengertiannya disebutkan di atas.  

 Shahih lighairihi adalah hadits yang tidak memiliki sifat 

diterima, tidak seperti hadits diatas, tetapi menjadi sahih 

karena adanya hadits-hadits lain yang menjadikannya sahih 

2) Hadits hasan. 

Hadits hasan adalah hadits yang memenuhi syarat hadits sahih, 

tetapi orang yang meriwayatkannya kurang kuat ingatannya atau 

kurang baik hafalannya 

3) Hadits dhaif. 

Hadits dhaif adalah hadits yang tidak lengkap syaratnya atau tidak 

memiliki syarat yang terdapat dalam hadits sahih dan hadits hasan. 

C. Ijtihad (Ra’yu) 

1. Pengertian Ijtihad 

Ijtihad (Arab: iيجد ُج  ,adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh ( ت

yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha 

mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al 

Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan 

pertimbangan matang. Ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan 

yang artinya mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. 

Menurut bahasa, ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan 

pikiran. Sedangkan pengertian ijtihad secara istilah ilah mencurahkan pikiran 

dan tenaga untuk menetapkan sebuah hukum. Oleh sebab itu, tidak bisa 
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dinamakan ijtihad jika unsur-unsur kesulitan di dalam sebuah pekerjaan itu 

tidak ada. Sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur’an dan hadis adalah 

Ijtihad. 

Ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah 

Al-Qur’an dan Hadits. Dalilnya adalah : 

a. QS An-Nahl 16:43 dan Al-Anbiya' 21:7 

Artinya: : maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 

pengetahuan jika kamu tidak mengetahui 

b. Hadits muttafaq alaih (Bukhari Muslim) dan Ahmad Artinya: Apabila 

seorang hakim membuat keputusan apabila dia berijtihad dan benar 

maka dia mendapat dua pahala apabila salah maka ia mendapat satu 

pahala. 

c. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi tentang dialog antara 

nabi Muhammad SAW dengan Muadz bin Jabbal ketika akan diutus jad 

gubernut di Yaman 

Ijtihad ikut memegang fungsi yang penting dalam menetapkan 

hukum Islam. Banyak sekali contoh-contoh hukum yang dirumuskan dari 

hasil ijtihad ini. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. 

Namun pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa ijtihad 

sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. 

Tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan 

pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu 

atau pada suatu waktu tertentu. 

2. Ruang Lingkup Ijtihad 

Masalah yang diijtihadkan adalah hukum – hukum syara yang tidak 

mempunyai dalil qath’I (pasti). Bukan hukum akal dan masalah – masalah 

yang berhubungan dengan ilmu kalam (aqidah). Demikian pula bukan 

masalah – masalah yang sudah mempunyai dalil qathi, seperti shalat lima 

waktu, puasa bulan ramadhan, haji, zakat dan sebagainya. 

Di era seperti sekarang ini dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sudah tidak bisa dibendung lagi, banyak masalah yang perlu 

mendapat kejelasan hukumnya melalui ijtihad. Ilmu pengetahuan dan 
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teknologi melahirkan temuan – temuan barung yang belum ada hukumnya 

baik dalam Al – Qur’an maupun Al – hadits maka harus dicari hukumya oleh 

para mujtahid, misalnya dalam bidang kedokteran ditemukan teknologi bayi 

tabung, alat – alat kontrasepsi, dan sebagainya. Penemuan tersebut 

memerlukan hukum dalam penggunaannya dikalangan umat islam. Karena 

itu, ijtihad akan senantiasa diperlukan sehingga persoalan – persoalan yang 

dihadapi umat islam dapat memperoleh hukum yang jelas dan pasti. 

Adanya ijtihad menyiratkan bahwa islam senantiasa dapat 

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi manusia dari 

zaman ke zaman sehingga hukum – hukum akan senantiasa aktual. 

3. Kedudukan Dan Fungsi Ijtihad 

Muhammad Ma’ruf Ad Dawalibi menyimpulkan Rasulullah saw. 

menempatkan ijtihad sebagai sumber hukum ketiga dalam ajaran Islam 

setelah Al Quran dan sunah. Kedudukan ijtihad begitu penting dalam ajaran 

Islam karena ijtihad telah dapat dibuktikan kemampuannya dan 

menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi umat Islam mulai dari zaman 

Nabi Muhammad saw. sampai sekarang. Melalui ijtihad, masalah-masalah 

baru yang tidak dijelaskan oleh Al Quran maupun sunah dapat dipecahkan. 

Melalui ijtihad ajaran Islam telah berkembang sedemikian rupal menuju 

kesempurnaannya, bahkan ijtihad merupakan daya gerak kemajuan umat 

Islam. Artinya ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam. 

Adapun ijtihad memiliki beberapa fungsi di antaranya sebagai berikut. 

a. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al Quran 

dan hadis. 

b. Ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 

baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al Quran dan sunah. 

c. Ijtihad berfungsi pula sebagai suatu cara yang disyariatkan untuk 

menyesuaikan perubahan- perubahan sosial dengan ajaran-ajaran Islam. 

d. Ijtihad berfungsi sebagai wadah pencurahan pemikiran kaum muslim 

dalam mencari jawaban dari masalah-masalah seperti berikut ini. 

Fungsi dari ijtihad ialah untuk mendapatkan solusi hukum dari suatu 

masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Qur’an ataupun hadis. Jadi, jika 
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dilihat dari fungsinya tersebut, ijtihad telah mendapatkan kedudukan dan 

legalitas dalam Islam. Walaupun demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang, tapi hanya orang-orang tertentu yang telah memenuhi 

syarat yang boleh berijtihad. 

4. Macam – Macam Ijtihad 

a. Ijma’ 

adalah kesepakatan para ulama Islam (cendekiawan muslim) dalam 

menetapkan sual masalah yang tidak diterangkan oleh A1 Quran dan 

hadis setelah Rasulullah saw. wafat dengc tata cara bersidang 

(musyawarah). 

b. Qiyas (analog) 

adalah menetapkan hukum suatu persoalan atau masalah yang belum 

disebutkan secara konkret dalam Al Quran dan hadis dengan cara 

menyamakan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan 

hukumnya secara jelas karena kedua masalah itu memiliki kesamaan 

sifat. 

c. Istihsan (Istislah) 

yaitu menetapkan hukum suatu masalah yang tidak dijelaskan secara 

rinci dalam Al Quran dan hadis yang didasarkan atas kepentingan 

(kemaslahatan) umum dan demi keadilan. 

d. Istishab 

yaitu meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan telah 

ditetapkan karena adanya suatu dalil sampai ada dalil lain yang 

mengubah kedudukan dari hukum tersebut. 

e. Istidlal 

yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak disebut secara 

tegas dalam Al Quran dan hadis dengan didasarkan bahwa hal tersebut 

telah menjadi adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat 

sebelumnya seperti beberapa hukum-hukum Allah yang diwahyukan 

sebelum Nabi Muhammad saw. 

f. Maslahah Mursalah 

Menurut bahasa, maslahah mursalah artinya kebaikan yang terbesar. 
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Adapun menurut istilah, maslahah mursalah adalah perkara yang perlu 

dilakukan demi kemaslahatan sesuai dengan maksud svara dan 

hukumnya tidak diperoleh dari pengajaran dalil secara langsung dan 

jelas. Umpamanya, seseorang wajib untuk mengganti atau membayar 

kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan yang terjadi di luar 

kesepakatan yang telah ditetapkan. 

g. Urf (adat) 

adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam 

perkembangan nidupnya dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi. 

h. Zara’I 

menurut lugat (bahasa) berarti wasilah, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang 

menjadi jalan untuk mencapai maslahah atau jalan untuk 

menghilangkan mudarat. 

5. Cara – Cara Ijtihad 

 Mujtahid berijtihad dengan memperlihatkan dalil – dalil yang tinggi 

tingkatannya kemudian berurut pada tingkatan berikutnya. Urutan 

tersebut sebagai berikut : 1) Nash Al – Qur’an, 2) Khabar (hadits) 

mutawatir, 3) khabar ahad, 4) Zahir quran dan 5) Zahir hadits. 

 Apabila dalam urutan itu tidak didapatkan, hendaknya memeprlihatkan 

perbuatan – perbuatan Nabi kemudian taqrirnya. Jika melalui ini pun 

tidak didapatkan, maka hendaknya memperlihatkan fatwa – fatwa 

sahabat. Jika tidak dapat, barulah ditetapkan melalui qiyas atau dengan 

salah satu dalil yang dapat dibenarkan menurut syara’. Dengan 

memperlihatkan kemaslahatan (kebaikan). 

 Jika didapatkan dalil yang berlawanan, hedaknya mengumpulakan dalil – 

dalil menurut qaidah yang dibenarkan. Jika tidak mungkin 

mengumpulkan, diambil salah satu yang dipandang lebih kuat. Apabila 

sama-sama kuat, hendaknya menaskahkann atau mencari yang 

terdahulu dan yang kemudian, yang dahulu itulah yang dibatalkan. 

Kalau tidak diketahui, hendaknya berhenti (tawquf), tidak boleh 

menetapkan hukum dengan dalil yang bertentangan, hendaknya 

menggunakan dalil yang lebih rendah tingkatannya. 
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 Demikian ketatnya cara berijtihad sehingga hanya orang yang memiliki 

kemampuan yang optimal saja yang mampu menjadi mujtahid. 

Begitulah hati – hatinya para mujtahidndalam menetapkan suatu hukum. 

6. Syarat – Syarat Mujtahid 

Seseorang baru bisa menjadi mujtahid apabila memiliki kemampuan 

sebagai berikut : 

a. Mengetahui isi Al – Qur’an dan hadist yang bersangkutan dengan 

hukum, meskipun tidak hafal di luar kepala. 

b. Mengetahui bahasa Arab dengan berbagai ilmu kebahasaannnya, seperti 

nahwu, sharaf, maani, bayan, badi agar dapat menafsirkan ayat – ayat 

Al – Qur’an atau sunnah dengan cara yang benar. 

c. Mengetahui kaidah – kaidah ilmu ushul yang seluas-luasnya, karena ilmu 

ini menjadi dasar berijtihad. 

d. Mengetahui soal – soal ijma, supaya tidak timbul pendapat yang 

bertentangan dengan hasil ijma terdahulu 

e. Mengetahui nasikh – manuskh dalam Al – Qur’an. 

f. Mengetahui ilmu riwayah dan dapat membedakan hadist yang sahih dan 

hasan, mana yang dhaif, maqbul dan mardud. 

g. Mengetahui rahasia – rahasia tasyri (asrarusy sya’riah), yaitu kaidah – 

kaidah yang menerangkan tujuan syara dalam meletakan beban taklif 

kepada mukallaf. 
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Latihan Soal : 

1. Jelaskan pengertian AL-QURAN menurut bahasa dan istilah! 

2. Nama lain dari AL-QURAN yaitu AL-FURQON, AL-ZIKRA, dan AL-HUDA. 

Jelaskan dari ketiga istilah tersebut! Dan berikan contohnya masing-masing! 

3. Fungsi AL-QURAN diantaranya adalah sebagai penyembuh penyakit/AS-

SYIFA. Jelaskan menurut pendapat anda dengan keadaan sekarang tentang 

terjadinya wabah virus covid-19! Bagaimana cara kita menyikapinya 

menurut Agama Islam? 

4. Jelaskan pendapat Anda bahwa salah satu keistimewaan AL-QURAN adalah 

menembus seluruh waktu, tempat, dan sasarannya! Berikan contoh 

kasusnya! 

5. Sebutkan cara-cara AL-QURAN diturunkan kepada Nabi MUHAMMAD SAW! 

6. Salah satu isi kandungan AL-QURAN yaitu tentang ilmu pengetahuan. 

Berikan 5 macam contoh ilmu pengetahuan yang diterangkan dalam AL-

QURAN! 

7. Apa yang dimaksud dengan surat makkiyah, ciri-cirinya, dan berikan 

contohnya! 

8. Apa yang dimaksud dengan surat madaniyah, ciri-cirinya, dan berikan 

contohnya! 

9. Jelaskan pengertian hadist menurut Bahasa dan istilah! 

10. Jelaskan pengamalan hadist dari: 

a) Hadist sebagai konsekuensi iman kepada rasul! 

b) Hadist sebagai keterangan AL-QURAN tentang rasul SAW! 

c) Hadist sebagai pernyataan rasul mengenai hadist! 

11. Sebutkan 4 perbedaan AL-QURAN dan HADIST! 

12. Berikan contoh dari masing-masing fungsi hadist! 

a) Hadist sebagai penguat AL-QURAN! 

b) Hadist sebagai penjelas AL-QURAN! 

c) Hadist sebagai pembuat hukum! 

13. Apa yang dimaksud dengan hadist shahih. Berikan 2 contoh hadist shahih! 

14. Pengertian ijtihad menurut Bahasa dan istilah! 

15. Berikan contoh kasus cara yang dilakukan dengan cara berijtihad antara lain 

(Kias, Ikhtisan, dan Masalihul Mursalah). Jelaskan dari proses kerjanya 

sampai menghasilkan hukum! 

16. Sebutkan hal-hal yang harus diselesaikan dengan ijtihad karena efek/akibat 

dari virus covid-19! 
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BAB IV 

KERANGKA DASAR DAN ESENSI AJARAN ISLAM 

 

Iman, islam, ihsan adalah tiga kata yang maknanya saling berkaitan, 

sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Rasulullah Saw. 

“Diriwayatkan dari umar bin khatab, “Suatu hari, disaat kami sedang duduk-

duduk bersama Rasulullah Saw. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang 

mengenakan pakaian serba putih, rambutnya hitam pekat, tidak berjejak, dan tidak 

seorangpun diantara kami yang mengenalnya, sampai dia duduk di depan Nabi Saw. 

dan menyandarkan kedua lututnya pada lutut Nabi Saw.seraya meletakkan kedua 

telapak tangannya diatas paha belia. Kemudian ia berkata, Wahai Muhammad, 

ajarilah aku tentang islam, 

Nabi bersabda, islam adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa tidak ada 

tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul-Nya, engkau 

mendirikan solat, mengelurkan zakat, berpuasa ramadhan, dan menunaikan ziarah 

haji ke baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Segera saja laki-laki 

itu berkata, “Engkau benar wahai Muhammad.” . . . . . . . . . . . . . Dia kembali 

berkata, Wahai Muhammad kabarilah aku tentang iman, 

Muhammad bersabda, iman adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah, 

malaikat-malaikat-Nya, kitb-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan beriman 

pula kepada ketentuan (qadar) baik ataupun buruk ,”Engkau benar Muhammad , 

Kemudian ia berkata lagi “jelaskan padaku tentang ihsan , 

Rasulullah bersabda” Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan melihat-

Nya atau jika engkau tidak melihat-Nya, maka Alla-lah yang melihat engkau. 

Begitulah kalau jika dilihat dari segi aspek lahirnya, maka agama yang 

diajarkan jibril adalah islam, agama juga disebut iman jika yang diamati adalah 

aspek batinnya. Kemudian agama baru disebut ihsan jika aspek batin (iman) dan 

lahirnya (amal saleh) telah di penuhi secara utuh dan sempurna. 
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A. Iman (Aqidah) 

1. Pengertian iman 

Secara bahasa iman berarti membenarka (tashdiq), sementara menurut 

istilah ialah “membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan 

mengamalkan dengan perbuatannya”. Sedang menurut istilah yang 

sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap kedalam hati, dengan penuh 

keyakinan, tidak bercampur dengan syak dan ragu, serta memberi pengaruh 

terhadap pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Kata 

iman dalam Al-quran digunakan untuk arti yang bermacam-macam. Ar- 

Raghib al-Ashfahani (ahli kamus Al-quran) mengatakan, iman didalam Al-

quran terkadang digunakan untuk arti iman yang hanya sebatas dibibir saja 

padahal dalam hati dan perbuatannya tidak beriman, terkadang digunakan 

untuk arti iman yang hanya terbatas pada perbuatannya saja, sedang hati 

dan ucapannya tidak beriman dan ketiga kata iman terkadang digunakan 

untuk arti iman yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan di 

amalkan dalam perbuatan sehari-hari. 

2. Rukun (pilar-pilar) iman dalam islam 

Sesuai dengan hadits Rasulullah saw, diatas sudah dijelas bahwasanya 

ada enam rukun iman yang harus diyakini untk menjadi seorang islam yang 

sempurna dan menjadi seorang hamba Allah yang ihsan nantinya, enam 

rukun iman tersebut nadalah: 

a. Beriman kepada Allah Swt 

Yakni beriman kepada rububiyyah Allah Swt, maksudnya : Allah 

adalah Tuhan, Pencipta, Pemilik semesta, dan Pengatur segala urusan, 

Beriman kepada uluhiyyah Allah Swt, maksudnya: Allah sajalah tuhan 

yang berhak di sembah, dan semua sesembahan selain-Nya adalah batil, 

iman kepada Nama-Nama dan Sifat-Sifat-Nya maksudnya: bahwasanya 

Allah Swt, memiliki nama-nama yang mulia, dan sifat-sifat-Nya yang 

sempurna serta agung sesuai yang ada dalam Al-quran dan Sunnah 

Rasul-Nya. 
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b. Beriman kepada malaikat 

Malaikat adalah hamba Allah yang mulia, mereka diciptakan oleh 

Allah untuk beribadah kepada-Nya, serta tunduk dan patuh menta’ati-

Nya, Allah telah membebankan kepada mereka berbagai tugas, 

Diantaranya adalah : Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail 

mengurusi hujan dan tumbuh-tumbuhan, Israfil meniup sangsakala di 

hari kiamat, Izrail (malaikat maut), Raqib , Atit,mencatat amal perbutan 

manusia, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga, dan malaikat-

malaikat yang lain yang hanya Allah Swt yang dapat mengetahuinya. 

c. Beriman kepada kitab-kitab 

Allah yang Maha Agung dan Mulia telah menurunkan kepada para 

Rasul-Nya kitab-kitab, mengandung petunjuk dan kebaikan. 

Diantaranya: kitab taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan 

kepada Nabi Isa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Shuhuf Nabi 

Ibrahim dan Nabi Musa, Al-quran diturunkan Allah Swt, kepada Nabi 

Muhammad Saw, Dengannya Allah telah menasakh (menghapus) 

semua kitab sebelumnya. Dan Allah telah menjamin untuk menjaga dan 

memeliharanya, karena ia akan menjadi hujjah atas semua makhluk, 

sampai hari kiamat. 

d. Beriman kepada para rasul 

Allah telah mengutus kepada maakhluk-Nya para rasul, rasul 

pertama adalah Nuh dan yang terakhir adalah Muhammad Saw, dan 

semua itu adalah manusia biasa, tidak memiliki sedikitpun sifat 

ketuhanan, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan dengan 

kerasulan. Dan Allah telah mengakhiri semua syari’at dengan syari’at 

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw,yang diutus untuk seluruh 

manusia , maka tidak ada nabi sesudahnya. 

e. Beriman kepada hari akhirat 

Yaitu hari kiamat, tidak ada hari lagi setelahnya, ketika Allah 

membangkitkan manusia dalam keadaan hidup untuk kekal ditempat 
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yang penuh kenikmatan atau ditempat siksaan yang amat pedih. 

Beriman kepada hari akhir meliputi beriman kepada semua yang akan 

terjadi setelah itu, seperti kebangkitan dan hisab, kemudian surga atau 

neraka. 

f. Beriman kepada (taqdir) ketentuan Allah 

Taqdir artinya: beriman bahwasanya Allah telah mentaqdirkan 

semua yang ada dan menciptakan seluruh mahluk sesuai dengan ilmu-

Nya yang terdahalu, dan menurut kebijaksanaan-Nya, Maka segala 

sesuatu telah diketahui oleh Allah, serta telah pula tertulis disisi-Nya, 

dan Dialah yang telah menghendaki dan menciptakannya. 

B. Islam (Syariah) 

1. Pengertian islam 

Kata islam merupakan pernyataan kata nama yang berasal dari bahasa 

arab aslama, yaitu bermaksud “untuk menerima, menyerah, atau tunduk” 

Dengan demikian islam berarti penerimaan dari dan penundukan kepada 

tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya, 

menuruti perintah-Nya dan menghindari politheisme. Perkataan ini 

memberikan beberapa maksud dari Al-qur,an. Dalam beberapa ayat, kualitas 

islam sebagai kepercayaan ditegaskan: “ Barangsiapa yang Allah 

menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia 

melapangkan dadanya untuk (memeluk agama islam)” . Ayat lain 

menghubungkan islam dan din (lazimnya diterjemahkan sebagai “Agama”) 

.” Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu,  dan telah Ku- 

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai islam jadi agama 

bagimu”. 

Secara etimologis kata islam diturunkan dari akar kata yang sama 

dengan kata salam yang berarti “Damai”. Kata muslim (sebutan bagi 

pemeluk agama islam) juga berhubungan dengan kata islam, kata tersebut 

berarti ”Orang yang berserah diri kepada Allah”. 

Islam memberikan banyak amalan keagamaan. Para penganut, 
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umumnya di galakan untuk memegang lima rukun islam, yaitu lima pilar 

yang menyatukan muslim sebagai sebuah komunitas. Islam adalah syari’at 

Allah terakhir yang diturunkan-Nya kepada penutup para nabi dan Rasul-

Nya,  Muhammad bin Abullah Saw, ia merupakan satu-satunya agama yang 

benar. Allah tidak menerima agama dari siapapun selainnya. Dia telah 

menjadikannya sebagai agama yang mudah, tidak ada kesulitan dan 

kesusahan didalamnya, Allah tidak mewajibkan dan tidak pula 

membebankan kepada para pemeluknya apa-apa yang mereka tidak 

sanggup melakukunnya. Islam adalah agama yang dasarnya tauhid, 

syi’arnya kejujuran, parosnya keadilan, tiangnya kebeenaran, ruhnya kasih 

sayang.ia merupakan agama agung yang mengarahkan manusia kepada 

seluruh hal yang bermanfaat, serta melarang dari segala hal yang 

membahayakan bagi agama dan kehidupan mereka didunia. 

Islam menurut Ahlussunnah di antaranya adalah al i’tiqad, al ‘aqaa’id, 

at tauhid, sunah, ushuluddin, ushuluddiyaanah, al fiqhul akbar dan asy 

syarii’ah. Inilah beberapa nama yang paling terkenal di kalangan 

Ahlussunnah. Adapun penamaan aqidah Islam dengan ilmu kalam, filsafat, 

tashawwuf, dan teologi tidaklah dibenarkan, karena perbedaan yang 

mencolok dalam ilmu-ilmu tersebut dengan aqidah Islam. Dalam ilmu kalam 

dan filsafat, misalnya, yang dijadikan sandaran adalah akal bukan wahyu.  

Sedangkan dalam ilmu tashawwuf di antara sandarannya adalah kasyf 

(adanya penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang ghaib). Adapun yang 

dijadikan sandaran dalam aqidah Islam adalah Alquran, sunah yang shahih, 

dan ijma‟ salafush shalih (generasi pertama Islam).  

Di samping itu, jika akal dijadikan sandaran untuk menetapkan aqidah 

hasilnya hanyalah zhann (perkiraan) yang bisa benar dan bisa salah karena 

keterbatasannya dan tidak mampu menjangkau yang ghaib. Lalu bagaimana 

jika perkiraannya salah, maka sama saja ia telah berkata tentang Allah 

Ta’ala tanpa ilmu, dan yang demikian merupakan dosa yang sangat besar 

2. Rukun (pilar-pilar) islam 

Islam di bangun diatas lima rkun. Seseorang tidak akan menjadi 
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muslim yang sebenarnya hingga dia mengimani dan melaksanakannya yaitu: 

a. Rukun pertama: syahadat (bersaksi) bahwa, tiada tuhan yang berhak 

disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. 

Syahadat ini merupakan kunci islam dan pondasi bangunannya. Makna 

syahadat la ilaha illallah ialah : tidak ada yang berhak disembah 

kecuali Allah saja,dilah ilahi yang hak, sedangkan ilahi selainnya adalah 

batil dan ilahi itu artinya sesuatu yang disembah. Dan makna syahadat: 

bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah ialah: membenarkan 

semua apa yang diberitakannya, dan mentaati semua perintahnya srta 

menjauhi semua yang dilarang dan dicegahnya. 

b. Rukun kedua: shalat:Allah telah mengsyari’atkan lima shalat setiap 

hari sebagai hubungana antara seorang muslim dengan Tuhanya. 

Didalamnya dia bermunajat dan berdo’a kepada-Nya,disamping agar 

menjadi pencegah bagi muslim dari perbuatan keji dan mungkar. Dan 

Alah telah menyiapkan bagi yang menunaikanya kebaikan dalam agama 

dan kemantapan iman serta ganjaran,baik cepat maupun 

lambat.Maka  dengan demikian seorang hamba akan mendapatkan 

ketenangan jiwa dan kenyamanan raga yang akan membuatnya bahagia 

di dunia dan akhirat. 

c. Rukun ketiga: Zakat yaitu sedekah yang dibayyar oleh orang yang 

memiliki harta sampai  nishab(kadar tertenrtu) setiap tahun,kepada yang 

berhak menerimanya seperti kaum fakir dan lainya,diantara yang berhak 

menerima zakat.Zakat itu tidak di wjibkan atas orang fakir yang tidak 

memiliki nishab,tapi hanya di wajibkan atas kaum kaya untuk 

menyempurnakan agama dan islam mereka,meningkatkan kondisi dan 

akhlak mereka,menolak segala balak dari mereka dan harta 

mereka,mensuccikan mereka dari dosa,disamping sebagai bantuan bagi 

orang-orang yang membutuhkan dan fakir diantara mereka,serta untuk 

memenuhi kebutuhan keseharian mereka,sementara zakat hanyalah 

merupakan bagian kecil sekali dari jumlah harta dan rizki yang diberikan 

Allah kepada mereka. 



Nastiti Edi Utami   87 
 

d. Rukun keempat: Puasa yaitu selama satu bulan saja setiap 

tahun,pada bulan ramadhan yang mulia,yakni bulan kesembilan dari 

bulan-bulan hijriyah.Kaum muslimin secara keseluruhan serempak 

meninggalkan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka,makan,minum,dan 

jimak di siang hari mulai terbit fajar sampai matahari terbenam.Dan 

semua itu akan di ganti oleh Allah bagi mereka berkat karunia dan 

kemurahan-Nya,dengan penyempurnaan agama dan iman mereka,serta 

peningkatan kesempurnaan diri,dan banyak lagi ganjaran dan kebaikan 

lainya,baik di dunia maupun di akhirat yang telah di janjikan Allah bagi 

orang-orang yang berpuasa. 

e. Rukun kelima: Haji yaiu menuju masjidil haram untuk melakukan 

ibadah tertentu. Allah mewajibkan atas orang yang mampu sekali 

seumur hidup,Pada waktu itu kaum muslimiin dari segala penjuru 

berkumpul di tempat yang paling mulia dimuka bumi ini,menyembah 

tuhan yang satu,memakai pakaian yang sama,tidak ada perbedaan 

antara pemimpin dan yang dipimpin,antara si kaya dan si fakir dan 

antara yang berkulit putih dan berkulit hitam.Mereka semua 

melaksanakan bentuk-bentuk ibadah tertentu,yang terpenting 

diantaranya adalah: wukuf di padang arafah,tawaf di ka’bah,kiblatnya 

kaum muslimin,dan sa’i antara bukit shafa dan marwah. 

C. Akhlak  

Pengertian Akhlak menurut etimologi adalah kebiasaan, 

adat,perbuatan,baik yang terpuji maupun tercela. Pengertian akhlak secara 

sosiologis diindonesia berarti perangai dan tingkah laku yang terpuji.  

Apabila kata akhlak dikaitkan dengan kalimat islam disebut dengan al-

akhlaq al-islamiyah berarti perbuatan dan tingkah laku yang terpuji sesuai 

dengan tuntutan al-qu‟ran dan as-sunah rasulullah saw  

Akhlak secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian yakni:  

a. Akhlak terhadap sang pencipta  

b. Akhlak terhadap sesama makhluk allah ta‟ala  
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Makhluk adalah semua yang diciptakan allah ta‟ala sedangkan akhlak 

terhadap manusia meliputi akhlak terhadap rasul dan nabi.  

Akhlak merupakan buah atau hasil dari ajaran islam, agama adalah untuk 

membimbing sikap dan perilaku manusia agar sesuai dengan fitrahnya.agama itu 

sendiri sesuatu hal yang menuntun manusia agar memelihara dan 

mengembangkan mental yang bersih dan jiwa yang suci.  

Rasul bersabda: ‘tiadalah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan 

akhlak dan perilaku manusia’  

D. Keterkaitan Antara Aqidah, Syariah, dan Akhlak  

Aqidah, syariah, akhlak merupakan rukun agama ketiga unsur tersebut 

berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan.aqidah sebagai pondasi sistem kepercayaan 

yang bermuatan dasar keyakinan dan hakikat keberadaan agama. Sedangkan 

syariah sebagai sistem nilai peraturan yang mengambarkan fungsi agama 

sementara akhlak sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang 

dicapai agama. Muslim yang baik adalah orang yang memiliki aqidah yang lurus 

dan kuat untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan kepada allah ta‟ala  

Aqidah syariah dan akhlak dalam al-qur‟an disebut iman dan amal shaleh. 

Iman menunjukan makna aqidah sedangkan amal shaleh menunjukan 

pengertian syariah dan akhlak seseorang yang melakukan perbuatan baik tetapi 

tidak dilandasi aqidah maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai amal 

khoir perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai 

kemanusiaan tetapi belum tentu benar menurut allah ta‟ala. 
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Latihan Soal : 

1. Jelaskan pengertian akidah dan ruang lingkupnya! 

2. Jelaskan makna akidah sebagai landasan Agama Islam! 

3. Bagaimana memahami dan memerankan keimanan terhadap Qada & Qadar 

dalam kehidupan sehari hari? 

4. Sebutkan karakteristik akidah Islam! 

5. Apa saja yang menjadikan akidah seseorang menjadi menyimpang dan 

bagaimana solusinya? 

6. Bagaimana membangun nilai-nilai akidah dalam kehidupan individu dan 

sosial? 
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BAB V 

IBADAH 

 

A. PENGERTIAN IBADAH 

1. Pengertian 

Menurut etimologi adalah penghambatan, sedangkan menurut istilah 

adalah penghambatan hamba terhadap Sang Pencipta berupa menjalankan 

semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya. 

Ibadah merupakan konsekuensi dari keyakinan kepada Allah ta’ala 

yang tercantum dalam kalimat syahadat, yaitu  إ لاها  الا  
ل إ الِ  tiada Tuhan) ه ال

yang patut diibadahi selain Allah ta’ala). Ini berarti seorang muslim wajib 

beribadah hanya kepada Allah ta’ala, tidak boleh melakukan ibadah selain 

kepada Allah SWT. 

Tujuan ibadah adalah membersihkan dan menyucikan jiwa dengan 

mengenal dan mendekatkan diri serat beribadah kepada-Nya. 

Kedudukan ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama 

dan menjadi titik sentral dari seluruh aktivitas muslim. Seluruh kegiatan 

muslim pada dasarnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah ta’ala, 

sehingga apa saja yang dilakukannya memiliki nilai ganda, yaitu material 

dan nilai spiritual. Nilai material adalah imbalan nyata diterima di dunia, 

sedangkan nilai spiritual adalah ibadah yang hasilnya akan diterima di 

akhirat. Aktivitas yang bermakna ganda inilah yang disebut amal saleh. 

Syarat diterimanya Ibadah ada dua : (1). Niat karena Allah ta’ala, (2). Yang 

dilakukan tidak melanggar ketentuan-Nya. 

Ibadah terdiri dari ibadah khusus atau ibadah mahdah dan ibadah 

umum atau ibadah gair mahdah. Ibadah khusus adalah bentuk ibadah 

langsung kepada Allah ta’ala yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan 

ditetapkan oleh Allah ta’ala atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena 

itu pelaksanaan ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh 

Rasulullah SAW. Penambahan dan pengurangan dari contoh yang telah 

ditetapkan disebut bid’ah (ibadah) yang menjadikan ibadah itu batal atau 
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tidak sah. Karena itulah para ahli menetapkan satu kaidah dalam ibadah 

khusus yaitu “semua dilarang kecuali yang diperintahkan Allah ta’ala atau 

dicontohkan Rasulullah SAW”. 

Ibadah dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, Ibadah 

Maghdah (Ibadah Khusus). Kedua, Ibadah Ghairul Maghdah (Ibadah 

Umum). Ibadah Maghdah (Khusus) adalah ibadah yang aturan dan tata 

caranya telah jelas disampaikan oleh Allah SWT, contohnya Thaharah 

(bersuci), Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji. 

Adapun Ibadah Ghairul Maghdah (Umum) adalah bentuk hubungan 

manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang memiliki makna 

ibadah. Islam tidak menentukan bentuk dan macam ibadah ini karena itu 

apa saja kegiatan seorang muslim dapat bernilai ibadah asalkan kegiatan 

tersebut bukan perbuatan yang dilarang Allah ta’ala dan Rasul-Nya, serta 

diniatkan karena Allah ta’ala. Untuk memudahkan pemahaman, para ulama 

menetapkan kaidah ibadah umum, yaitu “semua boleh dikerjakan, kecuali 

yang dilarang Allah ta’ala atau Rasul-Nya:. 

Ibadah, baik umum maupun khusus merupakan konsekuensi dan 

implementasi dari keimanan terhadap Allah ta’ala SWT. Yang tercantum 

dalam dua kalimat syahadat, yaitu : 

ا ه أانِ  د ه أاْشها  وا  ِمدح سى ه را  محا ل ل ه    إ لاها  الا  أانْ  د ه أاْشها  ال
ل إ الِ  ه ُم

Dua kalimat syahadat mengandung arti sebagai berikut : Syahadat 

pertama mengandung arti “tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah 

ta’ala” artinya segala bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah ta’ala 

saja. Oleh karena tugas hidup manusia di dunia adalah untuk beribadah, 

maka segala sesuatu yang dilakukan manusia harus bernilai ibadah. 

Syahadat kedua mengandung arti pengakuan terhadap ke-Rasulullah 

Muhammad SAW yang bertugas memberikan contoh nyata kepada manusia 

dalam melaksanakan kehendak Allah ta’ala. 

2. Keutamaan Ibadah 

Ibadah di dalam umat Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai 

dan diridhai-Nya. Karenanyalah Allah menciptakan manusia , mengutus para 
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Rasul dan menurunkan Kitab-Kitab Suci. Orang yang melaksanakannya dipuji 

dan yang enggan melaksanakannya dicela. 

Diantara keutamaan ibadah adalah : 

a. Ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya, dan mengangkatnya ke 

derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. 

b. Manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya, bahkan 

sangat darurat membutuhkannya. Karena manusia secara tabi’at adalah 

lemah, fakir (butuh) kepada Allah. 

c. Tidak ada yang dapat menenteramkan dan mendamaikan serta 

menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang ia lakukan 

kecuali ibadah kepada Allah semata. 

d. Ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai 

kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. 

e. Seorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-Nya dapat 

membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, 

ketergantungan, harap dan rasa cemas kepada mereka. 

f. Bahwasanya ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridahaan 

Allah. 

B. Syahadatain ( Dua Kalimat Syahadat ) 

1. Pengertian Syahadatain 

Pengertian syahadat menurut bahasa berarti : bersaksi. Sedangkan 

pengertian syahadat menurut istilah adalah bersaksi bahwa tiada tuhan 

selain Allah ta’ala dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan-

Nya. 

Sedangkan arti dari syahadatain adalah dua kesaksian. Kesaksian 

pertama, tentang ketauhidan Allah ta’ala yang diucapkan melalui suatu ikrar 

yaitu 

ْاْْها  أ َا   إ لاها  الا  أانْ  د ه 
ل إ الِ  ه ال

 

ْاْْها  أ َا   إ لاها  الا  أانْ  د ه 
ل إ الِ  ال
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Pengakuan ini memberi arti syahadatain adalah dua kesaksian. 

Kesaksian pertama, tentang ketauhidan Allah ta’ala menyatakan dengan 

sungguh-sungguh dan sanggup membuktikan melalui perilakunya bahwa 

tidak ada illah (Tuhan yang disembah, yang dipentingkan atau diprioritaskan 

dalam kehidupan seorang muslim) selain Allah ta’ala. 

Oleh karena itu kesaksian pertama ini, disebut syahadat tauhid 

artinya satu-satunya yang disembah, yang dipentingkan dan yang 

diprioritaskan dalam hidup ini hanyalah Allah ta’ala. 

Sedangkan pengakuan atau kesaksian yang kedua tentang kedudukan 

Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah ta’ala dengan mengikrarkan 

syahadat rasul dengan mengucapkan. 

 

ا ه أانِ  د ه أاْشها  ِمدح سى ه را  محا ل ل ه    ال

 

Hakikat dari syahadat rasul yaitu sebagai berikut : 

a. Mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW, diutus untuk menyampaikan 

risalah-Nya kepada umat manusia. 

b. Mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah ta’ala menjadi 

utusan-Nya. Hal ini menempatkan Muhammad pada tempat yang mulia. 

Oleh sebab itu Muhammad Rasulullah SAW berbeda dengan 

Muhammad-Muhamad yang lai, yang bukan utusan Allah ta’ala. 

c. Mengakui Nabi Muhammad SAW diutus Allah ta’ala untuk membimbing 

umat manusia ke jalan yang lurus. Hal ini menempatkan beliau sebagai 

pemimpin dunia yang wajib diikuti dan diteladani semua perilakunya 

oleh setiap muslim 

2. Pentingnya Syahadatain 

Kalimat syahadat sangat penting karena beberapa hal ini : 

a. Pintu gerbang masuk ke dalam Islam (Madkholu Ilal Islam) 

Islam ibarat rumah atau bangunan atau sistem hidup menyeluruh, dan 

Allah memerintahkan setiap muslim untuk masuk secara kaaffah. Untuk 

memasukinya akan melalui sebuah pintu gerbang, yaitu syahadatain. Hal 

ini berlaku baik bagi muslimin atau non muslim. Artinya, pemahaman 
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Islam yang benar dimulai dari pemahaman kalimat itu. Pemahaman yang 

benar atas kedua kalimat ini mengantarkan manusia ke pemahaman akan 

hakikat ketuhanan (rubbiyah) yang benar juga. Mengimani bahwa Allah-

lah Robb semesta alam. 

 

b. Intisari Dokrtin Islam (Khulashah ta’aliimil Islam) 

Intisari ajaran Islam terdapat dalam dua kalimat syahadat. Pertama, 

kalimat syahadatain merupakan pernyataan proklamasi kemerdekaan 

seorang hamba bahwa ibadah itu hanya milik dan untuk Allah semata. 

Kemerdekaan yang bermakna membebaskan dari segala bentuk 

kemusyrikan, kekafiran, dan api neraka. Mengulang kalimat syahadat 

adalah sebuah keutamaan yang dapat meningkatkan keimanan. Keimanan 

yang kuat, membuat hamba menyikapi semua perintah Allah dengan 

mudah. Sebaliknya, perintah Allah akan selalu terasa berat disaat iman 

kita melemah. Kalimat syahadatain juga akan membuat keimanan 

menjadi bersih dan murni, ibarat air yang suci. Allah akan memberikan 

dua keuntungan bagi mereka yang beriman dengan bersih, yaitu hidup 

aman atau tenteram dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. 

C. Thaharah 

1. Pengertian 

Thoharoh menurut Bahasa berasal dari kata anadhofatu yang berarti suci. 

Sedangkan menurut istilah artinya suatu perbuatan yang menjadikan sahnya 

shalat seperti wudhu, tayamum, dan menghilangkan najis, sedangkan 

thaharah dengan dibaca dzumah to’nya berarti alat untuk bersuci. 

2. Macam-Macam Air 

Air yang sah digunakan untuk thaharah ada 7 yaitu: Air langit (air yang 

turun dari langit/air hujan), Air laut (air asin), Air sungai (air tawar), Air 

mata air (air yang keluar dari bumi), Air salju/air es, Air sumur, Air embun. 

Ketujuh air itu dikatakan air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dari 

beberapa sifat asal terciptanya air tersebut. Kemudian air dibagi menjadi 4 

bagian: 
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a. Air suci mensucikan yaitu air yang belum isti’mal (belum digunakan 

sesuci wajib). 

b. Air suci mensucikan tetapi makruh digunakan di badan tidak di pakaian 

yaitu air yang dipanaskan menggunakan wadah yang tidak terbuat dari 

emas atau perak. Tetapi apabila sudah dingin maka hilanglah sifat 

kemakruhannya, menurut imam nawawi juga dimakruhkan 

menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin karena tidak 

sempurnanya bersuci. 

c. Air suci tapi tidak mensucikan yaitu air musta’’mal, air yang sudah 

digunakan untuk menghilangkan najis atau untuk bersuci walaupun tidak 

berubah ukuran air tersebut. Seperti air mawar yang berbau. 

d. Air najis air yang sudah terkena najis. 

3. Wudhu 

a. Fardzunya Wudhu 

1) Niat menurut syara’ artinya menyengaja melakukan sesuatu (azam) 

dan disertai melakukan sesuatu. Niat dalam wudhu dilakukan saat 

membasuh muka yang paling awal. Niat dilakukan karena untuk 

menghilangkan najis atau untuk berwudhu atau untuk mensucikan 

dari hadas. 

2) Membasuh muka, batasnya mulai dari tumbuhnya rambut kepala 

hingga tulang rahang bawah dan dari pentil telinga kanan hingga 

pentil telinga kiri. 

3) Membasuh tangan hingga kedua siku-siku, apabila orang tidak 

mempunyai siku-siku maka orang tersebut mengira-ngira dalam 

membasuh tangan, seorang juga wajib menghilangkan sesuatu yang 

menghalangi meresapnya air kedalam kulit. 

4) Mengusap sebagian kepala. 

5) Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, walaupun orang yang 

berwudhu memakai kaos kaki (muzah), maka wajib membasuh dan 

mengusap jari-jari. 

6) Tartib, ketika orang yang berwudhu lupa atau tidak tartib maka 

wudhunya tidak sah. 
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b. Sunahnya Wudhu 

1) Membaca basmalah, ketika seseorang lupa membaca basmalah dan 

teringat di tengah-tengah wudhu dan membaca basmalah di tengah-

tengah wudhu maka masih mendapat sunahnya wudhu, tetapi 

apabila teringat ketika wudhu telah selesai dan membaca basmalah 

maka basmalah tidak di hitung. 

2) Membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan sebelum 

berkumur sebanyak tiga kali 

3) Berkumur setelah membasuh telapak tangan. 

4) Menghisap air ke hidung lalu dikeluarkan. 

5) Mengusap seluruh kepala, ketika orang yang memakai serban maka 

wajib di lepas. 

6) Mengusap bagian dalam dan luar telinga dengan menggunakan air 

adapun caranya yaitu jari-jari tangan di masukan ke daun telinga 

dan memutar jari tersebut hingga lipatan-lipatan telinga. 

7) Membasuh sela-sela rambut janggut. 

8) Membasuh sela-sela jari tangan. 

9) Membasuh sela-sela jari kai adapun tata caranya mengawali dengan 

meletakkan jari-jari kelingking tangan yang kiri di bawah telapak 

kaki kiri dan sebaliknya. 

10) Mendahulukan anggota yang sebelah kanan. 

11) Membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. 

12) Terus menerus, apabila satu sudah di basuh maka meneruskan 

basuhan selanjutnya, anggota tersebut jangan sampai kering. 

c. Perkara yang Merusak Wudhu Disebabkan Oleh Hadas 

1) Keluarnya sesuatu dari salah satu jalan dua (duburdan qubul) dari 

orang yang berwudhu dan hidup, yang biasanya seperti buang air 

kecil atau besar, atau sesuatu yang langka seperti darah’batu itu 

juga najis atau yang keluar itu barang yang suci seperti belatung, 

kecuali mani yang keluar disebabkan orang yang mimpi dalam 

keadaan duduk. 

2) Hilang akal disebabkan karena mabuk, sakit, gila. 
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3) Tidur yang tidak menetapkan duduknya. 

4) Bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, 

meskipun itu sudah mati. Yang dimaksud adalah bertemunya kulit 

laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Muhrim adalah seorang 

yang haram di nikah karena tunggal nasab, suson, ataupun tunggal 

mertua, (tanpa menggunakan penghalang). 

5) Menyentuh kemaluan manusia menggunakan telapak tangan, baik 

dari diri sendiri atau orang lain, laki-laki atau perempuan, besar atau 

kecil, hidup atau mati. Dan menyentuh kolongan dubur juga 

membatalkan wudhu. 

4. Mandi Besar 

a. Perkara yang Mewajibkan Mandi 

1) Bertemunya alat kelamin laki-laki dengan perempuan walaupun tidak 

mengeluarkan mani. 

2) Mengeluarkan mani walaupun sedikit atau banyak, dengan jima’ 

atau tidak jima’, dalam keadaan tidur atau sadar, dengan syahwat 

atau tidak, dari jalan yang diadatkan atau tidak. 

3) Mati kecuali mati sahid (matinya orang dalam menegakkan agama 

Islam). 

4) Haid bagi wanita. Haid adalah darah yang keluar dari farji wanita 

yang sudah berusia sembilan tahun. 

5) Nifas, darah yang keluar sesudah melahirkan. 

6) Melahirkan. 

b. Fardhunya Mandi 

1) Niat, maka niatnya orang junub itu untuk menghilangkan hadas 

junub dan niatnya orang haid dan nifas itu untuk menghilangkan 

hadas haid atau nifas. Niat dilakukan pada saat melakukan basuhan 

atau siraman yang pertama kali, jika orang yang mandi melakukan 

niat sesudah menyiram badan aka mandinya harus di ulang. 

Sebelum kita mandi wajib, kita dianjurkan menghilangkan najis yang 

ada di badan kita (menurut imam rofi’i), sedangkan menurut imam 

nawawi tidak menghilangkan najis itu tidak apa-apa. 
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2) Menyiram seluruh anggota badan (dari pucuk rambut sampai pucuk 

jari-jari kaki) dan jika orang memakai gelung maka wajib untuk 

melepas gelung tersebut dan wajib untuk membasuh perkara atau 

bagian yang kelihatan seperti daun telinga, hidung, sela-sela badan 

iqud (kelamin laki-laki yang belum sunat) farjinya perempuan yang 

kelihatan ketika jongkok. 

5. Tayamum 

Menurut bahasa tayamum artinya menyengaja, sedangkan menurut istilah 

artinya mengusap wajah dan dua telapak tangan dengan menggunakan 

debu yang suci dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagai 

gantinya wudhu atau mandi. 

a. Fardhu Tayamum 

1) Niat, dilakukan pada saat mengusap wajah dan diucapkan di dalam 

hati. 

2) Mengusap wajah. 

3) Mengusap kedua tangan sampai siku-siku. 

4) Tertib (urut-urut) apabila tidak tertib maka tayamumnya tidak sah. 

b. Sunah Tayamum 

1) Membaca basmalah. 

2) Mendahulukan anggota yang kanan dan mengakhirkan anggota 

yang kiri. 

3) Mendahulukan bagian wajah yang atas. 

4) Mualah (urut/tertib). 

c. Perkara yang Membatalkan Tayamum 

1) Semua perkara yang membatalkan wudhu juga membatalkan 

tayamum. 

2) Melihat atau menemukan air sebelum shalat, apabila melihat air 

sebelum takhbirotul ikhram maka tayamumnya sah dan shalatnya 

boleh dilanjutkan. 

3) Murtda (keluar dari Islam). 

4) Apabila orang yang sedang pakai perban, maka perban tersebut 

harus dilepaskan bila membahayakannya untuk melepas perban 
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maka cukup mengusap perban tersebut. 

Tayamum hanya dilakukan untuk melakukan satu kali shalat fardhu, 

antara thawaf satu dengan yang lai, antara shalat jum’at dan dua 

khotbah jum’at. 

 

6. Najis 

a. Pengertian Najis 

Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikan, sedangkan 

menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti darah, muntah-

muntahan dan nanah, setiap perkara yang keluar dari dubur dan qubul 

kecuali mani, bangkai dan semua bagian kulit, rambut,serta tulangnya 

kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang bagian dari hewan yang 

hidup yang terpisah kecuali yang asal dari manusia, ikan dan belalang. 

b. Macam-Macam Najis 

1) Najis Mukhofafah yaitu najis yang ringan hukumnya. Contohnya 

kencing bayi laki-laki yang belum makan dan belum mini kecuali air 

ASI, dan belum makan sesuatu yang menambah kekuatan. Cara 

mensucikannya dengan cara menyiram air ke badan yang terkena 

najis tersebut. 

2) Najis Mugholadzah yaitu najis yang berat hukumnya. Contohnya, 

anjing dan babi, cara mensucikannya dengan mencuci 7 kali, salah 

satunya dicampur dengan debu. 

3) Najis Mutawasithoh yaitu najis yang sedang hukumnya. Contohnya, 

kencing orang dewasa, darah, nanah dan lain-lain, kecuali najisnya 

mukhofafah dan mughodadzah. 

7. Haid 

a. Pengertian Haid 

Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan mulai berumur 

9 tahun atau lebih dan keluarnya darah haid dalam keadaan sehat tidak 

karena penyakit dan tidak disebabkan melahirkan. Adapun warnanya 

darah haid yaitu sangat merah sehingga menjadi hitam dan panas yang 

sangat menyakitkan. 
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b. Masa Haid 

Darah haid paling cepat keluar, satu hari satu malam (24 jam) tanpa 

berhenti. Darah haid paling lama 15 hari 15 malam. Pada umumnya 

darah haid keluar 6 hari atau 7 hari. 

8. Nifas 

a. Pengertian Nifas 

Nifas adalah darah yang dikeluarkan wanita setelah melahirkan. Darah 

nifas paling sedikit keluar satu kecrotan dan paling lama 60 hari, pada 

umumnya darah nifas keluar 40 hari. 

Larangan bagi Seorang yang Haid dan Nifas 

1) Haram membaca Al-Qur’an. 

2) Haram menyentuh dan membawa Al-Qur’an. 

3) Haram masuk masjid. 

4) Haram tawaf baik wajib ataupun sunah. 

5) Haram bersetubuh. 

6) Haram dinikmati barang antara lutut dan pusar. 

7) Haram menjalankan shalat baik wajib atau sunah. 

8) Haram berpuasa baik wajib ataupun sunah. 

b. Perkara yang Diharamkan bagi Orang yang Junub 

1) Haram menjalankan shalat wajib atau sunah. 

2) Haram membaca Al-Qur’an. 

3) Haram menyentuh dan membawa Al-Qur’an. 

4) Haram tawaf wajib atau sunah. 

5) Haram masuk dalam masjid. 

 

9. Tujuan Thaharah 

Tujuan thaharah dalam kehidupan antara lain : 

a. Untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis 

ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. 

b. Dengan bersih badan dan pakaiannya, seseorang tampak cerah dan 

enak dilihat oleh orang lain karena Allah SWT, juga mencintai kesucian 

dan kebersihan. 
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c. Menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan 

sehari-harinya karena kebersihan adalah sebagian dari iman. 

d. Seseorang yang menjaga kebersihan, baik badan, pakaian, ataupun 

tempat tidak mudah terjangkit penyakit. 

e. Seseorang yang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya, 

maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan 

disiplin. 

 

D. SHOLAT 

1. Pengertian 

Shalat menurut Bahasa artinya adalah doa, sedangkan menurut istilah 

adalah beberapa ucapan dan gerakan yang diawali takbiratul ikhram dan 

diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Pengertian shalat Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun 

sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk 

mendekatkan hamba dengan Penciptannya. 

Menurut hakekatnya, shalat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah 

SWT, yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah & bisa membangkitkan 

kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran & kekuasaan 

Allah SWT. Menurut Ash Shiddieqy, shalat ialah menggambarkan rukhus 

shalat atau jiwa shalat; yakni berharap kepada Allah dengan sepenuh hati 

dan jiwa raga, dengan segala kekhusyu’an dihadapan Allah dan ikhlas yang 

disertai dengan hati yang selalu berzikir, berdo’a & memujinya. 

2. Dasar Hukumnya 

Shalat lima waktu merupakan suatu kewajiban yang harus ditegakkan 

oleh setiap muslim yang sudah akil baligh, baik laki-laki maupun perempuan, 

dalam keadaan sehat maupun sakit. Dasar kewajiban shalat ini adalah Al-

Quran dan hadist. 

َعُُ ًَجصً  ًاُتَُُ ُمةهًلًلصً  ًااًِْي ًََمُُ ُمةه ُِ ًَعً  ًاُ ِيً  ُمكهُري   َي  

“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang 

yang ruku” ( Al-Baqarah : 43) 
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“Dari Abu Abdirrahman Abdullah Bin Umar bin Khatab, semoga Allah 
meridhai mereka berdua, ia berkata : aku pernah mendengar Rasullah saw 
bersabda :” islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa 
tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, 
mendirikan shalat, menunaikan shalat, melaksanakan haji ke baitullah, dan 
berpuasa di bulan ramadhan.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim) 

 
3. Syarat Wajib Shalat 

a. Islam 

Orang yang beragama non islam tidak wajib menjalankan shalat, apabila 

orang kafir masuk islam maka ia wajib shalat tetapi tidak wajib 

mengqodzo shalat dan bagi orang murtad wajib shalat dan mengqadza 

shalat jika masuk islam lagi. 

b. Baligh  

Seorang yang belum baligh atau anak-anak tidak wajib untuk shalat 

tetapi kalau umurnya sudah mencapai 7 tahun anak itu harus sudah di 

suruh untuk menjalankan shalat dan jika anak sudah berusia 10 tahun 

kalua meninggalkan shalat boleh di pukul. Berikut adalah beberapa ciri 

atau tanda-tanda orang yang sudah baligh : 

1) Sudah menginjak umur kurang lebih 13-15 tahun 

2) Mimpi bersetubuh (mimpi basah) untuk anak laki-laki 

3) Mulai keluar darah haid atau sering disebut datang bulan untuk anak 

perempuan. 

c. Orang yang berakal 

Orang yang tidak mempunyai akal tidak wajib menjalankan shalat 

seperti orang gila,ayam dan lain-lain. Karena sholat merupakan jalinan 

hubungan antara manusia dengan ALLAH maka manusia yang bisa 

berfikir secara logislah yang diwajibkan menjalankan Shalat. 

d. Jaga 

Maksudnya orang yang sedang tidur tidak diwajibkan untuk 

melaksanakan Shalat. (tanpa disengaja). 

 

4. Syarat Syahnya Shalat 

Syarat syahnya shalat ada 4 ( empat) : 
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a. Suci dari hadas baik besar atau kecil dan suci dari najis, yang tidak 

diampuni baik di badan, pakaian maupun tempat. 

b. Menutup aurat 

c. Mengetahui masuknya waktu shalat 

d. Menghadap qiblat ( ka’bah) 

 

5. Rukun Shalat 

a. Niat. 

b. Berdiri pada waktu yang memungkinkan untuk dapat melakukannya. 

c. Takbiratul ihrom (mengucapkan “Allahu akbar”.) 

d. Membaca Al-Fatihah. 

e. Ruku’ 

f. Thuma’ninah dalam ruku’, yaitu berhenti dengan menenangkan diri 

sebentar, sewaktu kedaan ruku’, sujud dalam gerakan shalat lainnya. 

g. Bangun dari ruku’ (I’tidal). 

h. Sujud sebanyak dua kali setiap rekaat. 

i. Duduk diantara dua sujud 

j. Duduk yang terakhir (tawarruk). 

k. Membaca doa tahiyyat akhir dalam duduk terakhir. 

l. Membaca shalawat atas nabi Muhammad S.A.W sewaktu dalam duduk 

terakhir. 

m. Mengucapkan salam yang pertama dalam duduk terakhir. 

n. Tertib (berurutan) sewaktu mengerjakan rukun-rukun shalat. 

 

6. Macam-macam shalat 

 Dilihat hukum melaksanakanya, pada garis besarnya shalat di bagi 

menjadi dua, yaitu shalat fardu dan shalat sunnah. Selanjutnya shalat fardu 

juga di bagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Demikian pula 

shalat sunah, juga di bagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan ghoiru 

muakkad.  

a. Shalat fardu.  

 Shalat fardu adalah shalat yang hukumnya wajib, dan apabila di 
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kerjakan mendapatkan pahala, kalau di tinggal mendaptkan dosa. 

 Dalam melakukan shalat, tidak bisa semau-mau, tetapi waktunya 

telah ditentukan seperti dalam firman Allah SWT 

ًَج ًاِ  ُمةهًلًلصً  ْينه  لًع  ًَ يً   سِي َي َُْتَج َيًبجتَج ُِمَعِن ُِ ًَ  

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu/wajib yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman”. [ QS. An Nisa’ (4) : 103]  

Shalat fardu ada 2 yaitu:  

1) Fardu Ain adalah shalat yang wajib di lakukan setiap manusia. 

shalat ini di laksanakan sehari semalam dalam lima waktu (subuh, 

dzuhur, asar, maghrib, isya) dan juga shalat Jum’at.  

2) Fardu kifayah adalah shalat yang di wajibkan pada sekelompok 

muslim, dan apabila salah satu dari mereka sudah ada yang 

mengerjakan maka gugurlah kewajiban dari kelompok tersebut.  

Contoh: shalat jenazah.  

b. Shalat sunah.  

 Shalat Sunah adalah shalat yang apabila di kerjakan mendapatkan 

pahala dan apabila tidak di kerjakan tidak mendapatkan dosa.  

 Shalat sunah di sebut juga dengan Shalat tatawu’, nawafil, manduh, 

dan mandzubat, yaitu shalat yang di anjurkan untuk di kerjakan.  

Shalat sunnah juga di bagi 2 yaitu: 

1) Sunah Muakkad adalah shalat sunah yang sealalu dikerjakan atau 

jarang sekali tidak dikerjakan oleh Rasulluloh SAW dan 

pelaksanaannya sangat dianjurkan dan di tekankan separti shalat 

witir, solat hari raya dan lain-lain.  

2) Sunah ghairu muakkadah adalah shalat sunah yang tidak selalu 

dikerjakan oleh Rasulluloh SAW,dan juga tidak di tekan kan untuk di 

kerjakan.  

Semua shalat, termasuk shalat sunat dilakukan adalah untuk mencari 

keridhoan atau pahala dari Allah swt. Namun shalat sunat jika dilihat 

dari ada atau tidak adanya sebab-sebab dilakukannya, dapat dibedakan 

manjadi dua macam, yaitu: shalat sunah yang bersebab dan shalat 

sunat yang tidak bersebab. 
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7. Perkara yang Membatalkan Shalat 

Perkara yang membatalkan shalat ada empat belas, yaitu: 

a. Berhadats (seperti kencing dan buang air besar). 

b. Terkena najis, jika tidak dihilangkan seketika, tanpa dipegang atau 

diangkat (dengan tangan atau selainnya). 

c. Terbuka aurat, jika tidak dihilangkan seketika. 

d. Mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang dapat dipaham. 

e. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan shalat dengan sengaja. 

f. Makan yang banyak sekalipun lupa. 

g. Bergerak dengan tiga gerakan berturut-turut sekalipun lupa. 

h. Melompat yang luas. 

i. Memukul yang keras. 

j. Menambah rukun fi’il (gerakan dengan sengaja). 

k. Mendahului imam dengan dua rukun fi’il dengan sengaja. 

l. Terlambat dengan dua rukun fi’il tanpa udzur. 

m. Niat yang membatalkan shalat. 

n. Mensyaratkan berhenti shalat dengan sesuatu dan ragu dalam 

memberhentikannya. 

 

8. Sejarah Shalat 

 Perintah mendirikan shalat yaitu melalui suatu proses yang luar biasa 

yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yaitu melalui Isra dan Mi’raj, 

dimana proses ini tidak dapat dipahami hanya secara akal melainkan 

harus secara keimanan sehingga dalam sejarah digambarkan setelah Nabi 

melaksanakan Isra dan Mi’raj, umat Islam ketika itu terbagi tiga golongan, 

yaitu yang secara terang-terangan menolak kebenarannya itu, yang 

setengah – tengahnya, dan yang yakin sekali kebenarannya.  

 Dilihat dari prosesnya yang luar biasa maka shalat merupakan kewajiban 

yang utama, yaitu mengerjakan shalat dapat menentukan amal – amal 

yang lainnya, dan mendirikan shalat berarti mendirikan agama dan 

banyak lagi yang lainnya. 
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9. Meninggalkan Shalat 

a. Bahaya Meninggalkan Shalat 

 Dalam peristiwa Isra’ Mi’raj Rasulullah SAW, bukan saja diperlihatkan 

tentang balasan orang yang beramal baik, tetapi juga diperlihatkan 

balasan orang yang berbuat mungkar, diantaranya siksaan bagi yang 

meninggalkan Shalat fardhu. 

 Mengenai balasan orang yang meninggalkan Shalat Fardu: “Rasulullah 

SAW, diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala 

mereka pada batu, Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala 

pecah, kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka 

tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya: 

“Siapakah ini wahai Jibril”? Jibril menjawab: “Mereka ini orang yang 

berat kepalanya untuk menunaikan Shalat fardhu” (Riwayat Tabrani). 

 Saad bin Abi Waqas bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai orang 

yang melalaikan Shalat, maka jawab Baginda SAW, “yaitu 

mengakhirkan waktu Shalat dari waktu asalnya hingga sampai waktu 

Shalat lain. Mereka telah menyia-nyiakan dan melewatkan waktu 

shalat, maka mereka diancam dengan Neraka Wail”. Ibn Abbas dan 

Said bin Al-Musaiyib turut menafsirkan hadist di atas “yaitu orang 

yang melengah-lengahkan Shalat mereka sehingga sampai kepada 

waktu Shalat lain, maka bagi pelakunya jika mereka tidak bertaubat 

Allah menjanjikan mereka Neraka Jahannam tempat kembalinya”. 

Maksud Hadist:“Siapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka 

sesungguhnya dia telah kafir dengan nyata” 

 Berdasarkan hadist ini, Sebagaian besar ulama (termasuk Imam 

Syafi’i) berfatwa: Tidak wajib memandikan, mengkafankan dan 

mensholatkan jenazah seseorang yang meninggal dunia dan mengaku 

Islam, tetapi tidak pernah mengerjakan sholat. Bahkan, ada yang 

mengatakan haram menshalatkanya. 

 Tiga jenis siksa di dalam kubur yaitu: 

 Kuburnya akan berhimpit-himpit serapat mungkin sehingga 

meremukkan tulang-tulang dada. 
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 Dinyalakan api di dalam kuburnya dan api itu akan membelit dan 

membakar tubuhnya siang dan malam tiada henti-henti. 

 Akan muncul seekor ular yang bernama “Sujaul Aqra” Ia akan 

berkata, kepada si mati dengan suaranya bagai halilintar:  

“Aku disuruh oleh Allah memukulmu sebab meninggalkan shalat dari 

Subuh hingga Dhuhur, kemudian dari Dhuhur ke Asar, dari Asar ke 

Maghrib dan dari Maghrib ke Isya’ hingga Subuh”.  

 Ia dipukul dari waktu Subuh hingga naik matahari, kemudian 

dipukul dan dibenturkan hingga terjungkal ke perut bumi karena 

meninggalkan Shalat Dhuhur. Kemudian dipukul lagi karena 

meninggalkan Shalat Asar, begitulah seterusnya dari Asar ke 

Maghrib, dari Maghrib ke waktu Isya’ hingga ke waktu Subuh lagi. 

Demikianlah seterusnya siksaan oleh “Sajaul Aqra” hingga hari 

Qiamat. 

 Barang siapa yang (sengaja) meninggalkan shalat fardhu lima waktu: 

 Subuh: Allah Ta’ala akan menenggelamkannya kedalam neraka 

Jahannam selama 60 tahun hitungan akhirat. (1 tahun 

diakhirat=1000 tahun didunia=60,000 tahun). 

 Dhuhur: Dosa sama seperti membunuh 1000 orang muslim. 

 Asar: Dosa seperti menghacurkan Ka’bah. 

 Maghrib: Dosa seperti berzina dengan ibu-bapak sendiri. 

 Isya’: Allah Ta’ala akan berseru kepada mereka: “Hai orang yang 

meninggalkan shalat Isya’, bahwa Aku tidak lagi ridha’ engkau 

tinggal dibumiKu dan menggunakan nikmat-nikmatKu, segala yang 

digunakan dan dikerjakan adalah berdosa kepada Allah Ta’ala”. 

 

b. Kehinaan bagi yang meninggalkan shalat : 

1) Di dunia 

 Allah Ta’ala menghilangkan berkat dari usaha dan rezekinya. 

 Allah Ta’ala mencabut nur orang-orang mukmin (sholeh) dari 

pada (wajah) nya. 

 Ia akan dibenci oleh orang-orang yang beriman. 
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2) Ketika Sakaratul Maut 

 Ruh dicabut ketika ia berada didalam keadaan yang sangat haus. 

 Dia akan merasa amat azab/pedih ketika ruh dicabut keluar. 

 Dia akan Mati Buruk (su’ul khatimah) 

 Ia akan dirisaukan dan akan hilang imannya 

3) Ketika di Alam Barzakh 

 Ia akan merasa susah (untuk menjawab) terhadap pertanyaan 

(serta menerima hukuman) dari Malaikat Mungkar dan Nakir yang 

sangat menakutkan. 

 Kuburnya akan menjadi sangat gelap. 

 Kuburnya akan menghimpit sehingga semua tulang-tulang 

rusuknya berkumpul (seperti jari bertemu jari). 

 Siksaan oleh binatang-binatang berbisa seperti ular, kala jengking 

dan lipan. 

10. Waktu Yang Dilarang untuk Shalat 

a. Setelah shalat fajar hingga ukuran matahari setinggi tombak. 

b. Setelah Shalat Ashar hingga matahari tenggelam Tidak boleh 

dilaksanakannya shalat sunnah setelah 2 waktu tersebut. 

c. Setelah melakukan shalat subuh sampai dengan terbitnya matahari. 

11. Dalil-dalil yang Mewajibkan Shalat 

• Al-Baqarah, 43 

َعُُ ًَجصً  ُتَُُ اً  ُمةهًلًلصً  ًااًِْي ًََمُُ ُمةه ُِ ًَعً  ًاُ ِيً    ُمكهَُيمي

Artinya :“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama 

orang-orang yang ruku” 

• Al-Baqarah 110 

 َُُ َع صً  ًااًِْي َُّ َُُ  َمةهلً صً  ًاًاُتَ َُّ ًَ ج َمةه ًَ َُُ  تًَدقي  ًا ََ َيل  لي ًَفني ِِكَ  َيِ  سي ًٍ سقً  تًهيَقاجَ   َي لً   لن لي  ْينه  َمله

لً  ًللن  ُ تًةيإ تًِمًعلَُنً  تيًعج َمله

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa – apa 

yangkamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan dapat 

pahalanya pada sisi Allah sesungguhnya Allah maha melihat apa – apa 

yang kamu kerjakan.” 
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• Al –Ankabut : 45 

صً  ًااًْيلي  َُّ صً  ْينه  َمةهلً َُّ يي  تًِسًيعَّ  َمةهلً ًَ ًءجَاي َِمفً   ِِ  ًاَِمَعسًيكي  

Artinya: “Kerjakanlah shalat sesungguhnya shalat itu bisa mencegah 

perbuatan keji dan munkar” 

• An-Nuur: 56 

 َُُ َع صً  ًااًِْي َُّ َُُ  َمةهلً صً  ًاًاُتَ َُّ ًَ َُُ  َمةه َِم ُي  ن تَِكًحَعُ مًًملهَيلِ  َمكهَلُسً  ًااً

Artinya : “Dan kerjakanlah shalat, berikanlah zakat, dan taat kepada 

Rasul,agar supaya kalian semua diberi rahmat” 

 

E. Z A K A T 

1. Pengertian Zakat 

Secara bahasa, zakat berarti suci atau tumbuh berkembang. 

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu, yang 

diambil dari harta tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu dan 

disalurkan hanya kepada pihak-pihak tertentu. 

2. Lima Jenis Harta Wajib Zakat 

Zakat diawajibkan kepada 5 (lima) jenis harta orang muslim: 

a. Hewan ternak, 

b. Barang berharga, maksudnya adalah emas dan perak, 

c. Tanaman, 

d. Biji-bijian, dan 

e. Barang perdagangan. 

3. Syarat Wajib Zakat 

a. Islam, maka tidak wajib zakat atas orang-orang kafir asli (kafir asli 

adalah orang yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orang 

tuanya kafir dan tidak pernah masuk islam). Adapun orang yang murtad, 

maka yang terbenar dari berbagai pandangan ulama adalah harganya 

mauquf (disita oleh pemerintahan Islan). Jika ia kembali masuk islam, 

maka zakat wajib atasnya, jika ia tetap dalam kemurtadannya, maka 

tidak ada kewajiban apapun atasnya. 

b. Merdeka, maka zakat tidak wajib atas seorang budak. 
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c. Milik sempurna, maksudnya adalah dimiliki secara penuh. Maka, 

kepemilikan yang belum sempurna tidak wajib zakat, semisal seseorang 

yang membeli barang, namun ia belum menerima barang tersebut. 

d. Nishab dan Haul. Jika seseorang memiliki sesuatu harta, namun belum 

mencapai jumlah nishab atau belum sampai satu tahun (12 bulan), 

maka tidak ada biaya dalam hal tersebut. Hewan ternak yang 

demikianlah yang ada kewajiban zakatnya. Maka, jika ada ternak yang 

digemukkan di dalam kandangnya dalam hampir sebagian besar 

waktunya selama satu tahun, maka tidak ada zakatnya. Namun jika 

dikandangkan selama 6 bulan atau kurang sedikit dan digembalakan 

selama 6 bulan, maka tidak apa-apa jika ia menunaikan zakatnya atau 

tidak membayarnya. 

 

4. Nishab Zakat 

a. Nishab Unta 

• Awal nishab unta adalah 5 ekor, zakatnya seekor kambing dha’n 

(kambing yang memiliki bulu lebat/domba) yang berumur satu tahun 

dan masuk tahun ke dua, atau kambing yang berumur dua tahun dan 

masuk tahun ke tiga. 

• 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun, atau 2 ekor 

domba umur 1 tahun 

• 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun, atau 3 ekor 

domba umur 1 tahun 

• 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing umur 2 tahun, atau 4 ekor 

domba umur 1 tahun 

• 25 ekor unta, zakatnya 1 bintu makhadh (unta betina berumur >1 

tahun) 

• 36 ekor unta, zakatnya 1 bintu labun (unta betina berumur >2 tahun) 

• 46 ekor unta, zakatnya 1 hiqqah (unta betina berumur >3 tahun) 

• 61 ekor unta, zakatnya 1 jadza’ah (unta betina berumur >4 tahun) 

• 76 ekor unta, zakatnya 2 bintu labun (unta betina berumur >2 tahun) 

• 91 ekor unta, zakatnya 2 hiqqah (unta betina berumur >3 tahun) 
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• 121 ekor unta, zakatnya 3 bintu labun (unta betina berumur >4 

tahun) 

 

Jika aset mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung ukuran 

zakatnya adalah, setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina 

umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina 

umur 3 tahun. 

Contoh: 

1) Aset 140 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina umur 3 tahun 

dan 1 ekor unta 

2) betina umur 2 tahun. Sebab, 140 ekor terdiri dari 50 ekor x 2, dan 

40 ekor x 1. 

3) Aset 150 ekor, zakatnya adalah 3 unta betina umur 3 tahun. Sebab, 

150 ekor 

4) terdiri dari 50 ekor x 3. 

5) Aset 160 ekor, zakatnya adalah 4 ekor unta betina umur 2 tahun. 

Sebab, 160 ekor 

6) unta terdiri dari 40 ekor x 3. 

 

b. Nishab Sapi/Kerbau 

• Awal nishab sapi adalah 30 ekor, maka ia sudah wajib zakat. Pada 

sebagian naskah, disebutkan zakatnta 1 tabi’, yaitu sapi (jantan) yang 

berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Disebut tabi’ karena pada 

usia itu ia masih ikut kemanapun induknya pergi. Namun, jika ia 

menunaikan zakatnya 1 ekor tabi’ah (betina), sah. 

• 40 ekor sapi, zakatnya 1 musannah, yaitu yang berusia 2 tahun dan 

masuk tahun ke-3. Disebut musannah karena pada usia ini, giginya 

sudah lengkap. Namun, jika ia menunaikan zakatnya 2 ekor tabi’ 

(jantan) maka sah, menurut pandangan yang terbenar dari 

pandangan ulama. 

• 120 ekor sapi, zakatnya 3 ekor musannah (betina) atau 4 ekor tabi’ah 

(betina). 
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c. Nishab Kambing 

• Awal nishab untuk kambing adalah 40 ekor, baik berupa dha’n 

(kambing yang memiliki bulu lebat/domba). Zakatnya 1 ekor jadza’ah 

domba (usia 6 bulan atau kambing biasa yang berusia 1 tahun. 

• 121 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing 

• 201 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing 

• 400 ekor kambing, zakatnya 4 ekor kambing 

• Setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya 

berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 

tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. 

Contoh: 

1) Aset 500 ekor, zakatnya adalah 5 ekor kambing umur 2 tahun atau 5 

ekor domba umur 1 tahun. 

2) Aset 600 ekor, zakatnya adalah 6 ekor kambing umur 2 tahun atau 6 

ekor domba umur 1 tahun. 

d. Nishab Barang Berharga 

 Nishab untuk emas adalah 20 mitsqal, dengan standar mitsqal 

penduduk Mekkah. Zakatnya adalah seperempatnya yaitu sama 

dengan setengah mitsqal.  

 Dan jika jumlahnya lebih dari 20 mitsqal, walaupun sedikit, maka 

zakatnya juga seperempatnya (2,5%). (Konversi 20 mitsqal/20 dinar 

dengan standar sekarang adalah 85 gram emas murni (24K/99%). 

 Dan nishab untuk perak adalah 200 dirham, zakatnya 2,5%, yaitu 

sama dengan 5 dirham.  

 Jika lebih dari 200 dinar, walaupun sedikit, maka cara 

penghitungannya sama, yaitu 2,5% nya.  

 Tidak ada kewajiban zakat atas maghsyusy, baik emas maupun 

perak, jika tidak sampai mencapi nishab (Maghsyusy artinya emas 

atau perak yang tidak murni).  

 Dan tidak wajib zakat atas perhiasan yang diperbolehkan. Adapun 

perhiasan yang diharamkan, seperti emas pada laki-laki dan yang 

berjenis kelamin ganda, maka ada zakatnya. 
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e. Nishab Tanaman dan Biji-Bijian 

 Nishab untuk tanaman dan biji-bijian adalah 5 wasaq. Lima wasaq 

sama dengan1600 ritel Iraq atau Baghdad. Jika jumlahnya >5 waqaf 

maka perhitungannya adalah sesuai dengannya. Dan ritel Bghdad, 

menurut Imam Nawawi adalah sama dengan 128 dirham dan 4 saba’.  

 Tanaman dan biji-bijian itu adalah jika diairi dengan air hujan dan air 

sungai, mak zakatnya adalah sepersepuluhnya (10%).  

 Dan jika pengairannya dengan menggunakan hewan, untuk 

mengangkut air tersebut dari sungai atau sumur, baik sapi atau unta, 

maka zakatnya adalah 5% (5 waqaf dalam konversi standar kg adalah 

900 kg atau 9 kwintal, sebab 5 waqaf sama dengan 300 sha’, 

sedangkan satu sha’ sama dengan 3 kg). 

f. Nishab Barang Dagangan, Mineral, dan Rikaz 

 Barang dagangan harus dihitung pada akhir tahun (haul), baik 

mencapai nishab atau belum. Maka, jika ternyata pada akhir tahun, 

mencapai nishab, ia harus dizakati sebesar 2,5% nya, dan jika tidak 

sampai nishab maka tidak dizakati. 

 Ma’adin/barang mineral/tambang yang dieskplorasi dari dalam bumi 

baik berupa emas atau perka jika mencapai nishab maka zakatnya 

adalah 2,5% pada saat ia diperoleh jika orang yang melakukannya 

eksplorasinya adalah orang yang termasukwajib zakat. Ma’aadin 

adalah bentuk jamak dari ma’dan, artinya adalah tempat atau lahan 

kosong atau lahan milik seseorang dimana Allah menciptakan harta-

benda atau barang berharga padanya. 

 Rikaz yaitu harta karun peninggalan orang kafir pada zaman dahulu. 

Yaitu keadaan seperti keadaan bangsa Arab sebelum datangnya 

Islam, seperti tidak tahu akan Allah, Rasul-Nya, dan berbagai syariat 

Islam, maka rikaz tersebut ada kewajiban zakatnya, yaitu 

seperlimanya (20%) dan disalurkan kepada 8 ashnaf, menurut 

pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Sebagian ulama 

lainnya berpandangan disalurkan kepada mustahiq fai’, sebagaimana 

disebutkan dalam ayat tentang fai’. 
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5. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah ditunaikan sejak tenggelamnya matahari di awal 

ramadhan sampai sebelum pelaksanaan sholat idul fitri. Orang yang 

kewajiban membayar zakat fitrah adalah islam, dan menemui dua bulan 

yaitu bulan ramadhan dan bulan syawal. Orang yang meninggal sebelum 

tenggelamnya matahari akhir ramadhan, maka ia tidak wajib zakat, begitu 

pula bayi yang lahir setelah maghrib pada akhir ramadhan, tidak wajib 

zakat. 

6. Mustahiq Zakat 

Zakat diberikan kepada mustahiqnya yang berjumlah 8 ashnaf (golongan) : 

a. Fakir, orang yang tidak punya harta sama sekali dan tidak punya 

penghasilan untukmembiayai kebutuhan hidupnya. Orang yang tidak 

punya uang di tangannya. 

b. Miskin, orang yang memiliki sejumlah harta atau penghasilkan untuk 

membiayai kebutuhan hidupnya namun tidak cukup. 

c. Amil, orang-orang yang ditunjuk oleh imam untuk menarik zakat dan 

menyalurkan kepada mustahiq. 

d. Muallaf, ada 4 kategori, diantaranya orang yang baru masuk Islam, ruh 

keislamannya masih lemah. Maka, ia diberi zakat. 

e. Fii riqab, budak-budak yang sedang mengadakan perjanjian dengan 

tuannya untuk mendapatkan kemerdekaan, secara benar. Adapun jika 

perjanjiannya tidak benar/bathil, maka tidak berhak mendapatkan zakat. 

f. Gharim, ada 3 jenis: (i) Orang yang menanggung biaya karena 

menyelesaikan sengketa, sehingga menghabiskan hartanya. (ii) orang 

yang bangkrut karena bisnis sehingga terllilit utang. (iii) orang yang 

taubat dari maksiat dan itu menyebabkan dia harus terlilit banyak utang. 

g. Fii sabilillah, dimana ia ikut berperang karena keinginan dirinya sendiri 

dan bukan termasuk orang-orang yang ditanggung kebutuhan hidupnya. 

h. Ibnu sabil, orang yang hendak bepergian dari daerah dimana zakat itu 

diambil atau ia sedang melakukan perjalanan di negerinya. Syarat ibnu 

sabil memperoleh zakat adalah membutuhkan dan safarnya (keluar dari 

tempat tinggal untuk melakukan perjalanan yang jauh) bukan berupa 
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maksiat kepada Allah. 

7. Golongan yang Haram Menerima Zakat 

Ada 5 golongan yang haram menerima zakat, yaitu : 

a. Orang kaya, baik karena hartanya atau pekerjaannya 

b. Budak 

c. Keturunan Rasulullah s.a.w 

d. Orang yang dalam tanggungan orang kaya 

e. Orang kafir 

8. Hikmah Zakat 

a. Adanya masyarakat miskin merupakan sunatullah. Maka dengan adanya 

b. pranata zakat, dapat mempererat hubungan antara masyarakat yang 

kaya 

c. dengan yang miskin sehingga saling menghargai, melahirkan 

kemerdekaan 

d. dan keamanan, dan menciptakan kesadaran tentang persamaan derajat 

dan 

e. kedudukan di antara anggota masyarakat. 

f. Dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta 

g. mendidik agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan 

menunaikan 

h. kewajiban zakat. 

i. Sebagai tanda syukur atas nikmat Allah berupa kekayaan yang diberikan 

j. kepadanya. 

k. Allah SWT mensejajarkan kewajiban zakat dan shaat dalam Al-quran 

yang 

l. dirangkaikan bersama-bersama lebih dari 20x. hal ini memberi pegertian 

m. bahwa kedudukan zakat sama pentingnya dengan kedudukan shalat. 

Shalat 

n. lebih menekankan aspek hablum minallah, sedangkan zakat menyangkut 

o. hablum minannas. 
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F. Puasa 

1. Pengertian Puasa 

Dari segi bahasa, puasa berarti menahan (imsak) dan mencegah 

(kaff) dari sesuatu. Misalnya, dikatakan “shama ‘anil-kalam”, artinya 

menahan dari berbicara. Allah SWT berfirman sebagai pemberitahuan 

tentang kisah Maryam: 

ُِذَ  ى ْين يي   ًًت
ً وَ  ميلكهِحعَّ ُِ ًً ًْلًيِ  ُ  ًَلي   َ

وً  وً  ا ُِ ِِج َِمًِ  ْي ني

“Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha 

Pemurah...”(Q.S. Maryam : 26) 

Maksudnya, diam dan menahan diri dari berbicara. Orang Arab lazim 

mengatakan, “shama an-nahar”, maksutnya perjalanan matahari berhenti 

pada batas pertengahan siang. 

Puasa menurut etimologi (bahasa) ialah menahan secara mutlaq. 

Sedangkan menurut terminology (istilah) adalah menahan diri dari segala 

yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar yang kedua sampai 

terbenamnya matahari. 

2. Kapan dan Bagaimana Puasa Ramadhan Diwajibkan ? 

Puasa Ramadhan wajib dikerjakan setelah terlihatnya hilal atau 

setelah bulan Sya’ban genap 30 hari. Puasa ramadhan wajib dilakukan 

apabila hiilal awal bulan ramadhan disaksikan seorang yang dipercaya, 

sedangkan awal bulan lainnya ditentukan dengan kesaksian dua orang yang 

dipercaya. 

3. Rukun Puasa dan Syarat Sahnya Puasa : 

a. Rukun Puasa 

Rukun Puasa ialah menahan diri dari dua macam syahwat, yakni 

syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maksudnya, menahan diri dari 

segala sesuatu yang membatalkannya.  

Dalam buku Fiqh Islam disebutkan ada 2 rukun puasa, yaitu: 

1) Niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadhan. 

Yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya. 

Sabda Rasulullah SAW: 

“Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum 
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fajar terbit, maka tiada puasa baginya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, 

Ibnu Majah, An-Nasa’I dan At- Tirmidzi). 

Hadits ini menunjukkan tidak sahnya puasa kecuali diiringi dengan 

niat sejak malam hari yaitu di salah satu bagian malam. Niat itu 

tempatnya di dalam hati. Kewajiban niat semenjak malam harinya ini 

hanya khusus untuk puasa wajib saja. Karena Rasullah shallalluhu 

‘alaihi wa sallam pernah dating ke Aisyah pada selain bulan 

ramadhan, kemudian beliau bersabda (yang artinya) : 

“Apakah engkau punya santapan siang? Maka jika tidak ada aku 

akan berpuasa.”[ Hadist Riwayat muslim 1154]. 

2) Menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai 

terbenam matahari. 

b. Syarat Sah Puasa 

1) Islam : tidak sah puasa orang kafir sebelum masuk islam. 

2) Akal : tidak sah puasa orang gila sampai kembali berakal 

3) Tamziy : tidak sah puasa anak kecil sebelum dapat membedakan 

(yang baik dengan yang buruk) 

4) Tidak haid: tidak sah puasa wanita haid, sebelum berhenti haidnya. 

5) Tidak nifas: tidak sah puasa wanita nifas, sebelum suci dari nifas. 

6) Niat : menyengaja dari malam hari untuk setiap hari dalam puasa 

wajib, hal ini didasarkan pada sabda nabi shallallahu ‘alaihi 

wassallam. 

 

4. Sunah Puasa 

Sunah puasa ada enam: 

a. Mengakhirkan sahur sampai akhir waktu malam, selama tidak 

dikhawatirkan terbit fajar. 

b. Segera berbuka puasa bila benar-benar matahari terbenam. 

c. 3. Memperbanyak amal kebaikan,terutama menjaga shalat lima waktu 

pada waktunya dengan berjamaah, menuaikan zakat harta benda 

kepada orang-orang berhak memperbanyak shalat sunah, sedekah, 

membaca Al-Qur’an dan amal kebajikan lainnya. 
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d. Jika dicaci maki, supaya mengatakan: “Saya Berpuasa”, dan jangan 

membalas mengejek orang yang mengejeknya, memaki orang 

memakinya, membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepadanya.: 

tetapi membalas itu semua dengan kebaikan agar mendapatkan pahal 

dan terhindar dari dosa. 

e. Berdoa ketika berbuka sesuai dengan yang diinginkan. Seperti membaca 

do’a: “Ya Allah hanya untuk-mu aku berpuasa, dengan rizki anugerah-

mu aku berbuka. Maha Suci engkau dan segala puji bagi-mu. Ya allah, 

terimalah amalku, sesungguhnya engkau Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui” 

f. Berbuka dengan kurma segar, jika tidak punya maka dengan kurma 

kering, dan jika tidak punya cukup dengan air. 

 

5. Orang-Orang Yang Boleh Tidak Berpuasa Ramadhan 

Diperbolehkan tidak puasa pada bulan ramadhan bagi empat golongan: 

a. Orang sakit yang berbahaya baginya jika berpuasa dan orang berpergian 

yang boleh baginya mengqashar shalat. Mereka boleh tidak puasa, tapi 

wajib mengqadhanya sesuai dengan bilangan yang ditinggalkannya. 

Namun jika mereka berpuasa maka puasa mereka sah (mendapat 

pahala). Firman Allah Ta’ala 

ًًْعي ًَجنً   َي   كيهَرج سَيل َه لًعَّ  اًاِ   ًَ قهص ًلًفكَ   ًْمي كً  اًههجوَ  َيِ   ًٍ َ
ج ا ََ َهعِ  اًههج ذَ   ًًْعي َداًدَّ ًَجنً    

سَيل َي كيهَرج  َه لًعَّ  اًاِ   ًَ قهص ًلًفكَ   ًْمي كً  اًههجوَ  َيِ   ًٍ َ
لًع ا ًَ هيً  ًا َِدُ ًي َمهتي  ًًُمجوَ  ْيِقهًف َهني

يَ  ِنيِي َي ًًْعي  ُهطً   َِِكُ تًنً ًٍ ًَْيًُ   ًٍإِ   َُُ  ًااًن مهيهَ  ُ  ََ ًٍإِ  تًَةُ سَبلِ  ْين مهَيلِ  ُ  ََ  ن تًِملًَعُ 

“…Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam 

perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) 

sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain…”(Al-

Baqarah:184) 

b. Wanita haid dan wanita nifas: mereka tidak berpuasa dan wajib 

mengqadha. 

Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: “jika kami mengemali haid, maka 

diperhatikan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan 

mengqadha sholat” (Hadits Muttafaq ‘Alaih) 
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c. Wanita hamil dan wanita menyusui, jika khawatir atas kesehatan 

anaknya boleh bagi mereka tidak berpuasa dan harus mengqadha serta 

memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jika 

mereka berpuasa maka sah puasanya. 

d. Orang yang tidak kuat berpuasa karena tua atau sakit yang tidak ada 

harapan sembuh. Boleh baginya tidak berpuasa dan member makan 

seorang miskin untuk setiap hari yang di tinggalkannya. 

 

6. Macam-macam puasa 

Puasa banyak macamnya: puasa-wajib, puasa sunah (tathawwu), puasa 

yang diharamkan, dan puasa yang dimakruhkan. 

a. Puasa-Wajib 

1) Puasa Ramadhan : Puasa wajib ini yang biasa di jalankan oleh umat 

muslim di bulan Ramadhan wajib di lakukan sebulan penuh. Di 

wajibkan oleh umat muslim yang sudah baligh seperti yang telah di 

terangkan dalam Al-qur’an pada surat Al-baqoroh ayat 183. 

2) Puasa nadzar : Dilaksanakan oleh Umat muslim yang sebabkan oleh 

sebuah janji, karena memang secara istilah nadzar memiliki arti jani. 

Sehingga sangat wajib hukumnya untuk menjalankan Puasa Nadzar 

tersebut. 

3) Puasa kafarat atau kifarat : Puasa ini di laksanakan sebagai 

pengganti dam atau sebuah denda yang di langgarnya sehingga 

hukumnya wajib untuk di laksanakan. Puasa ini semata-mata di 

lakukan karena telah melakukan Dosa jadi fungsi dari Puasa kafarat 

ini untuk menghapus dosa yang telah di lakukannya. 

 Ada beberapa macam puasa kafarat ini diantaranya adalah : 

Melakukan sumpah atas nama Allah kemudian melanggarnya, 

karena ibadah haji, berpuasa karena melakukan Hubungan Badan 

antara suami istri (berjima’) pada bulan Ramadhan, membunuh 

karena tidak sengaja, Pada saat Ihram tidak sengaja membunuh 

hewan. 
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b. Puasa Sunah 

1) Puasa Senin Kamis : Seperti yang telah di peritahkan oleh Rasulullah 

SAW kepada umatnya untuk selalu melakukan puasa di hari kamis 

dan senin, hal ini bukan tidak alasan karena di hari senin merupakan 

hari kelahiran beliau sedangkan pada hari kamis merupakan pertama 

kali Al-Qur’an di turunkan. Selain itu di hari senin dan kamis segala 

perbuatan manusia di periksa. 

2) Puasa Syawal : Puasa ini di laksanakan lebih tepatny pada 6 hari 

pada bulan syawal atau setelah bulan puasa Ramadhan. dapat di 

lakukan dengan cara berurutan yakni di mulai pada hari kedua 

Syawal atau dapat juga di laksanakan tidak berurutan. terkait akan 

hal ini Rasulullah bersabda artinya : “keutamaan dari puasa 

Ramadhan yang kemudian di laksanakan dengan puasa Syawal 

merupakan seperti seseorang yang melaksanakan puasa selama 1 

Tahun (HR. Muslim).“ 

3) Puasa muharrom. Yakni puasa pada bulan Muharram dan yang 

paling utama ialah pada hari ke 10 bulan muharram yakni assyuro’. 

Puasa ini memiliki keutamaan dan yang paling utama setelah puasa 

ramadhan. 

4) Puasa Sunnah arofah : Puasa ini di laksanakan di hari ke-9 

Dzuhijjah, yang mana dengan menjalankan puasa ini memiliki 

keutamaan di hapuskannya semua dosa pada tahun lalu serta dosa 

yang akan datang (HR Muslim). Namun dosa yang di maksud dalam 

hal ini adalah dosa kecil, karena seperti yang kita tahu bahwa untuk 

menghapus dosa besar hanya bisa di lakukan dengan Taubatan 

Nasuha. 

5) Puasa Sya’ban : Puasa ini semua Amal di angkat oleh Rabb, jadi di 

bulan Sya’ban ini di perintahkan untuk memperbanyak melakukan 

puasa. 

6) Puasa daud : Puasa ini di lakukan oleh Nabi Daud AS yakni sehari 

puasa kemudian di hari berikutnya tidak. 
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c. Puasa Makruh 

Jika seorang menjalankan puasa pada hari Jumat atau sabtu dengan 

sengaja atau Niat secara khusus maka hukumnya haram kecuali di 

lakukan dengan niatan meng-Qodo puasa Ramadhan, Nadzar atau 

kifarat 

d. Puasa Haram 

1) Puasa pada Hari Raya Idul Fitri : Hari raya yang di tetapkan pada 

Tanggal 1 Syawal merupakan hari besar Umat Muslim, namun tidak 

di perbolehkan untuk berpuasa atau di Haramkan karena ini 

merupakan hari kemenangan dalam menahan Nafsu selama 1 Bulan 

penuh di Bulan Ramadhan. 

2) Puasa Hari Raya Idul Adha : Hari yang di haramkan untuk 

menjalankan Puasa adalah di tanggal 10 Dzulhijjah yang memang 

merupakan hari besar kedua Umat Islam atau Hari Raya Kurban. 

3) Puasa Hari Tasyrik : Lebih tepatnya di tanggal 11, 12 & 13 

Dzulhijjah. di haramkan untuk berpuasa. 

4) Puasa di lakukan setiap hari atau sepanjang tahun, seumur hidup 

atau selamanya. 

 

7. Hukum Jima’ ( Hubungan Badan) Pada Siang Hari Bulan Ramadhan 

Diharamkan melakukan jima’ (bersenggama) pada siang hari bulan 

Ramadhan. Dan siapa yang melanggarnya harus meng-qadha dan 

membayar kaffarah mughallazah (dendan berat) yaitu membebaskan hamba 

sahaya. Jika tidak mendapatkan, maka berpuasa selama 60 hari berturut-

turut, jika tidak mampu maka member makan 60 hari orang miskin. 

 

8. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa 

a. Makan dan minum dengan sengaja. Jika dilakukan karena lupa maka 

tidk batal puasanya. 

Firman Allah SWT : 

“Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benag hitam, 

yaitu fajar.” (Q.S. Al Baqarah : 187) 
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b.  Jima’ (bersenggama). 

c. Memasukkan makanan ke dalam perut. Termasuk dalam hal ini adalah 

suntikan yang mengenyangkan dan transfuse darah. 

d. Mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga karena onani, bersentuhan, 

ciuman atau sebab lainnya dengan sengaja. Adapun karena mani keluar 

karena mimpi tidak membatalkan puasa karena keduanya tanpa 

sengaja. 

e. Keluarnya darah haid dan nifas. Manakala seorang wanita mendapati 

darah haid, atau nifas batallah puasanya, baik pada pagi hari atau sore 

hari sebelum terbenam matahari 

f. Sengaja muntah, dengan mengeluarkan makanan atau minuman dari 

perut melalui mulut. Hal ini didasarkan pada sabda nabi shallallahu 

‘alaihi wassalam: 

“Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak wajib qadha, 

sedang barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka wajib qadha.” 

(HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi). Dalam lafazh lain 

disebutkan: 

g. Murtad dari Islam 

Tidak batal puasa orang yang melakukan sesuatu yang membatalkan 

puasa karena tidak tahu, lupa atau dipaksa. Demikian pula jika 

tenggorokannya kemasukan debu, lalat, atau air tanpa disengaja. Jika 

wanita nifas telah suci sebelum sempurna empat pulu hari, maka 

hendaknya ia mandi, shalat dan berpuasa. 

9. Hikmah Puasa 

a. Disiplin Rohaniyah 

Ibadah puasa merupakan pengendalian dan pengekangan diri atau atau 

nafsu dari perbuatan yang membatalkannya. Rahasia pelaksanaannya 

tergantung pada diri sendiri. Puasa bukanlah ibadah yang dapat 

disaksikan oleh orang lain tetapi yang dapat menyaksikan hanyalah diri 

sendiri dan Allah SWT. 

b. Pembentukan Akhlaqul Karimah 

Dengan jalan berpuasa manusia dididik untuk melakukan perbuatan 
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yang baik dan mulia karena semua perbuatan jahat dan maksiat dapat 

membatalkan puasa itu sehingga melalui puasa manusia dapat 

membentuk dan menyempurnakan akhlak dalam kehidupannya kepada 

tingkat yang lebih baik 

c. Kepekaan Sosial 

Dengan berpuasa manusia di didik perasaan belas kasihan terhadap fakir 

miskin karena orang yang telah merasakan haus dan lapar selama 

berpuasa dapat mengukur penderitaan dan kesusahan orang lain 

sepanjang masa sehingga timbul perasaan belas kasihan dan kepekaan 

terhadap fakir miskin. 

 

G. H A J I 

1. Pengertian Ibadah Haji 

Secara Bahasa, haji ialah pergi ke sutu tempat untuk 

mengunjunginya. Sedangkan pengertian haji menurut istilah adalah sengaja 

pergi mengunjungi ka’bah untuk melaksanakan beberapa ibadah yang teah 

ditetapkan oleh Allah ta’ala karena mencari ridha Allah ta’ala SWT. 

2. Syarat Sah Haji 

a. Agama Islam 

b. Dewasa / baligh (bukan mumayyis) 

c. Tidak gila / waras 

d. Bukan budak (merdeka) 

3. Macam-macam Haji 

Didalam melaksanakannya terdapat beberapa macam haji, yaitu: 

a. Haji Ifrad, yaitu berihram untuk beribadah haji saja. Kemudian setelah 

selesai pergi ketempat halal (at’tanim) selanjutna berihram dan niat 

untuk umrah. 

b. Haji Qiran, yaitu berihram untuk ibadah haji dan umrah untuk 

menyatukan niat dan mengerjakan amalan kedua ibadah itu bersama-

sama. Orang yang melakukan haji Qiran ini harus membayar dam 

(denda) menyembelih seekor kambing. 
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c. Haji Tamattu, yaitu setelah dimikati makani, berihram dan niat 

melakukan umrah dan setelah melakukan sa’I bertahalul, di Mekkah, 

kemudian bertamattu dengan meninggalkan semua larangan ihram 

sampai dengan waktu lagi. Bagi orang yang tamattu harus membayar 

dam atau berpuasa 3 hari waktu berhaji di Mekkah, dan 7 hari apabila ia 

telah kebali. 

4. Rukun-Rukun Haji 

Rukun haji adalah hal-hal yang wajib dilakukan dalam berhaji yang 

apabila ada yang tidak dilaksanakan, maka dinyatakan gagal haji alias tidak 

sah, harus mengulang di kesempatan berikutnya. Adapun rukun-rukun Haji 

adalah sebagai berikut: 

a. Ihram, yaitu niat untuk melakukan ibadah haji. 

b. Wuquf, yaitu berdiam dipadang Arafah, mulai tergelincir matahari 

tanggal  9 dzulhijjah hingga terbit fajar pada hari nahar. 

a. Thawaf ifadlah (mengelilingi ka’bah sebanyak x putaran) 

b. Sa’I (lari-lari kecil antara bukit shofa dan marwah sebanyak 7x) 

c. Tahaalul (bercukur paling sedikit 3 helai rambut) 

d. Tertib, yaitu melakukan sesuai dengan urutan 

5. Wajib Haji 

Pengertian wajib dalam masalah haji adalah sesuatu yang harus 

dikerjakan  dan apabila ditinggalkan hajinya tetap syah namun harus 

membayar dam. Wajib haji sebagai berikut: 

a. Ikhram dari Miqot (tempat ikhrom) 

b. Melempar Jumroh 

c. Mabit (bermalam) di Mudzdalifah 

d. Mabit (bermalam) dimina pada hari-hari Tasyriq 

e. Thowaf Wada’ apabila ingin krluar dari Mekkah. 

6. Larangan Bagi Orang yang Sedang Ber-Ikhram 

a. Mengenakan pakaian yang berjahit (bagi laki-laki) 

b. Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan 

c. Menyisir rambut 

d. Menyukur rambut 
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e. Memotong kuku kaki atau tangan 

f. Menggunakan minyak wangi 

g. Membunuh binatang buruan 

h. Nikah 

i. Berhubungan badan 

j. Bersenda gurau sampai menimbulkan syahwat 

7. Pengertian Isti’to’ah (Mampu) dalam Ibadah Haji 

a. Sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tua renta, sakit berat, 

lumpuh, mengalami sakit parah menular, gila, stress berat, dan lain-lain. 

Sebaiknya haji dilaksanakan ketika masih muda belia, sehat dan gesit 

sehingga mudah dalam menjalankan ibadah haji dan menjadi haji yang 

mebrur. 

b. Memiliki uang yang cukup untuk biaya pergi haji serta punya bekal 

selama menjalankan ibadah haji. Jangan sampai terlunta-lunta di Arab 

Saudi karena tidak punya uang lagi. Jika punya tanggungan keluarga 

pun tetap harus diberi nafkah selama berhaji. 

c. Keamanaan yang cukup selama perjalanan dan melakukan ibadah haji 

serta keluarga dan harta yang ditinggalkan selama berhaji. Bagi wanita 

harus didampingi oleh suamiatau muhrimnya laki-laki dewasa yang 

dapat dipercaya. 

8. Macam-Macam Dam 

a. Dam haji Tamattu’ dan haji Qiran, yaitu dam yang wajib dibayar oleh 

orang yang mengerjakan umrah sebelum haji (dalam bulan-bulan haji) 

atau yang membaca talbiyah untuk haji dan umrah sekaligus. Hal ini 

didasarkan pada firman Allah yang artinya, 

 

 “Maka barangsiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di 

dalam bulan-bulan haji), (wajiblah ia menyembelih binatang hadyu) 

yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang hadyu 

atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan 

tujuh hari (lagi) bila kamu telah pulang kembali.” (Al-Baqarah:106). 

b. Dam Fidyah, yang wajib atas jamaah yang mencucuk rambutnya karena 
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sakit atau kerena tertimpa suatu yang menyakitkan. Ini mengacu kepada 

firman Allah: 

Jika ada diantaramu yang sakit atay ada gangguan di kepalanya (lalu ia 

bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berouasa atu 

bersedekah atau menyembelih binatang ternak sebagai dam. (Al-

Baqarah:196). 

c. Dam Jaza’, yaitu dam yang wajib dibayar oleh orang yang sedang 

berihram bila membunuh binatang buruan darat. Adapun binatang 

buruan itu, maka tidak ada dendanya. (tentang dam ini telah dijelaskan 

pada beberapa halaman sebelumya). 

d. Dam Ihshar, yaitu dam yang wajib dibayar oleh jama’ah haji yang 

tertahan, sehingga tidak mampu menyempurnakan manasik hajinya, 

karena sakit, karena terhalang oleh musuh atau karena kendala yang 

lain. Dan ia tidak menentukan syarat ketika memulainya ihramnya. 

e. Dam Jima, yang difardukan atas jama’ah haji yang sengaja menggauli 

isterinya di tengah pelaksaan ibadah haji. 

9. Hikmah Haji 

a. Penyerahan seluruh jiwa raga kepada Allah ta’ala Ibadah haji merupakan 

rukun islam yang terakhir yang diwajibkan Allah ta’ala hanya bagi orang 

yang beriman yang mampu. Ibadah ini sebagai bukti kepatuhan, 

ketundukan dan kepasrahan muslim kepada Allah ta’ala melalui potensi 

yang dimiliki yaitu jiwa raganya, baik pikiran, hati, ucapan, badan 

maupun harta benda. 

b. Perwujudan hablum minAllah ta’ala dan hablum minannas secara 

universal Semua ibadah yang diwajibkan Allah ta’ala, mengandung 

aspek hablum minallah ya’ala dan hablum minannas seperti shalat, zakat 

dan lainnya, hanya saja dalam sebagai ibadah. Aspek hablum ,imAllah 

ta’ala lebih dominan seperti shalat, puasa dan ada kalanya aspek hablum 

minannas yang lebih dominan seerti dalam masalah zakat. Tapi dalam 

ibadah haji ini, kedu aspek itu samasama dominan. Hablum minAllah 

ta’ala sudah harus dibina terutama sejak sampai di miqat makani 

dengan menggunakan ihram, maka sejak saat itu ia terikat dengan 
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aturan-aturan Allah ta’ala (manasik Haji) sampai ia tahlul. Sedangkan 

aspek hablum minannas harus dijalin bukan saja dengan mukmin sama 

tetangga seperti dalam shalat berjamaah, tidak juga terbatas dengan 

muslim dalam skala sebuah negara seperti shalat jum’at dan shalat Ied 

baik Idul Fitri maupun Idul Adha, bahkan ia harus menjalin aspek-aspek 

behlum minnanas ini dengan sesame mukmin seluruh dunia (bersifat 

universal) 

c. Pengembangan sosialisasi dan edukasi Untuk pengembangan sosialisasi 

yang dapat menimbukan proses edukasi yang berjalan dalam kehidupan 

persaudaraan dan persatuan antar umat Islam. Sehingga timbulah 

rahmat yang dapat dirasakan keseluruh umat. 
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Latihan Soal : 

1. Apa tujuan manusia hidup di dunia? 

2. Apa tujuan manusia melakukan ibadah kepada Allah SWT? 

3. Bagaimana kedudukan Ibadah menurut Ajaran Agama Islam? 

4. Bagaimana hakikat dari Shadat Illahaiyah dan Shadat Rasul? 

5. Sebutkan yang termasuk dalam Hadas Besar! Bagaimana cara 

membersihkannya? 

6. Sebutkan yang termasuk dalam Hadas Kecil! Bagaimana cara 

membersihkannya? 

7. Apa arti Shalat menurut Bahasa dan Istilah? 

8. Mengapa Shalat harus menghadap kiblat? 

9. Bagaimana kedudukan Surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat shalat 

10. Jelaskan pengertian zakat menurut Bahasa dan istilah! 

11. Mengapa zakat fitrah harus dikeluarkan setiap manusia yang beragama 

islam? Apa fungsi zakat fitrah tersebut? 

12. Apa yang menjadi perbedaan zakat mal dan zakat fitrah? 

13. Mengapa zakat harus dilakukan oleh setiap muslim padahal harta tersebut 

adalah hasil usahanya? 

14. Sebutkan 3 keutaman di bulan Ramadhan! 

15. Apa yang dimaksud dengan malam lailatul qodar? 

16. Apa syarat syarat untuk mendapatkan lailatul qodar? 

17. Bagaimana hubungan puasa dengan perubahan kondisi psikologis dan 

kondisi fisik? 

18. Bagaimana pengertian kondisi mampu menurut islam dalam pelaksanaan 

ibadah haji? 
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BAB VI 

AKAL DAN WAHYU DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian 

1. Pengertian akal 

Akal berasal dari bahasa arab yaitu al-aql, merupakan masdar dari kata kerja 

aqala-ua’qilu’aqlan, yang artinya secara sederhana adalah memahami atau 

mengerti. Dalam kamus bahasa Indonesia, akal berarti daya fikir untuk 

memahami atau mengerti sesuatu hal yang belum diketahui. 

2. Pengertian wahyu  

Wahyu berasal dari bahasa arab yaitu al-wahyu yang berarti isyarat dengan 

halus dan cepat. Selain itu wahyu juga bermakna petunjuk, bisikan, tulisan, 

dan ilham. Dalam kajian ini, yang dimaksud wahyu adalah kalam atau firman 

Allah SWT yang disampaikan pada nabi dan rasul_Nya, sebagai pedoman 

dan petunjuk bagi umat muslim. 

B. Kedudukan akal dan wahyu  

Kedudukan akal dalam islam sangat tinggi sekali, karena akal lah yang 

menampung aqidah syari’ah dan akhlaq. Pengertian inilah yang dikontraskan 

dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri manusia. Manusia 

menajdi manusia terhormat karena akalnya. Berbeda dengan akal yang 

membawa pengetahuan dari dalam manusia sendiri, wahyu membawa 

pengetahuan dari luar diri, yaitu dari Tuhan. 

C. Peran akal dalam mengklasifisikan ilmu dalam islam 

Akal menjadi faktor utama yang melahirkan pengetahuan, baik yang 

dilahirkan dari dalam diri manusia sendiri, maupun pengetahuan yang datang 

dari Tuhan. 

Para ahli membuat klasifikasi ilmu yang sesuai dengan kehendak ajaran 

islam. Al ghazali mengklasifikasikan ilmu dalam 4 sistem: 
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1. Pembagian ilmu atas dasar teoritis 

2. Pembagian atas dasar yang dihadirkan dan dicapai 

3. Pembagian atas dasar religious 

4. Pembagian atas dasar kewajiba individu, dan kewajiban umat 

D. Motivasi islam dalam menuntut ilmu 

1. Penghargaan terhadap ilmu 

Islam sangat memberi penghargaan terhadap ilmu pengetahuan sangat 

tinggi sekali karena sesungguhnya hal ini merupakan cerminan penghargaan 

bagi kemanusiaan itu sendiri. Manusia lah satu satunya makhluk Allah ta’ala 

yang secara potensial diberi kemampuan untuk menyerap ilmu 

pengetahuan. Penghargaan ini dapat dilhat dari beberapa aspek : 

 Turunnya wahyu pertama kepada Rasullullah saw 

 Banyak nya ayat al quran yang memerintahkan manusia untuk 

menggunakan akal, pikiran, dan pemahaman 

 Allah memandang lebih tinggi derajat orang yang berilmu dibandingkan 

orang orang bodoh 

 Allah akan meminta pertanggung jawaban orang orang yang melakukan 

sesuatu tidak berdasarkan ilmu 

 Pemahaman terhadap ajaran agama harus berdasarkan ilmu 

 Menentukan orang orang pilihan yang akan memimpin manusia di muka 

bumi ini Allah melihat sisi keilmuannya 

 Allah menganjurkan kepada seorang yang beriman untuk senantiasa 

berdoa bagi pertambahan keluasan ilmunya 

2. Perintah menuntut ilmu 

Menuntut ilmu adalah bagian yang sangat penting dari pengalaman ajaran 

islam. Ilmu menunjukka seseorang pada jalan kehidupan yang memberikan 

keyakinan. Ilmu juga diperlukan bagi oembangunan masyarakat karena 

pemanfaatannyadapat meningkatkan kemampuan produksi dalam berbagai 
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sector kehidupan. Oleh karena itu, dalam islam terdapat kewajiban untuk 

menuntut ilmu baik secara pribadi maupun kelompok. 

3. Kewajiban menuntut ilmu  

Setiap muslim wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama 

sebagai bekal hidup di akhirat kelat atau ilmu duniawi sebagai bekal hidup 

didunia. 

Dr. Yusuf Qardawi menyebutkan ada empat macam ilmu yang termasuk ke 

dalam fardhu ain, yaitu: 

 Ilmu mengenai aqidah yaqiniya 

 Ilmu fiqih 

 Ilmu yang dengannya jiwa dibersihkan, hati di sucikan, segalafadila 

dikenal untuk kemdudian diamalkan 

 Ilmu yang bias mendisiplinkan tingkah laku dakam hubungan seseorang 

dengan dirinya atau dengan keluarganya atau dengan khalayak banyak, 

baik itu penguasa atau rakyat, muslim atau non muslim 

E. Islam dan relevansinya dengan ilmu-ilmu lain 

Hukum-hukum muamalah yang dibawa islam cukup lengkap. Al quran 

membrikan prinsip-prinsip umum yang sempurna guna menjadi landasan bagi 

penyelesaian problema pergaulan dan perumusan hukum-hukum 

kemasyarakatan. Allah SWT berfirman: 

“dan kami turunkan kepadamu kitab yang  menerangkan bagi segala sesuatu 

dan petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang –orang yang 

berserah diri”. 

F. Agama islam, pengetahuan dan teknologi 

Pandangan Al Quran tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsip 

nya dari wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.  

Sebagaimana firman Allah SWT: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang mencipta. Dia telah 
mrnciptakan manusia dari ‘alaq bacalah dan Tuhanmulah yang maha 
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pemurah. Yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa 
yang tidak diketahuinya”. 

 

Manusia menurut al quran mrmpunyai potensi untuk meraih ilmu pengetahuan 

sekaligus mengembangkannya dengan seizin Allah. Oleh karena itu bertebaran 

ayat-ayat al quran yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal 

pikiran (tafakkur) Firman Allah : 

“katakanlah, sessungguhnya aku hendak menasehati kami dengan sans 
perkara, yaitu hendaklah kamu menghadap kepada allah berdua-dua atau 
sendiri-sendiri (dengan ikhlas) kemudia berfikirlah” 

 

Dan berkali-kali pula Al- quran menunjukkan betapa tinggi nya kedudukan 

orang-orang yang berpengetahuan. Firman Allah SWT: 

“….Allah meninggikan orang orang yang beriman dan berilmu 
pengetahuan itu beberapa derajat” 

 

Sebaliknya al quran menerangkan tentang penyesalan para penghuni neraka 

karena sewaktu hidup di dunia mereka adalah orang-orang yang tidak mau 

mendengarkan dan menggunakan akalnya. Firman Allah SWT: 

“Dan mereka berkata, jika kami dahulu mendengar dan menggunakan 
akal kami, niscaya tidaklah kami menjadi penghuni neraka” 

 

G. Dukungan islam terhadap iptek  

Agama islam bersumber dari wahyu Allah, sedangkan ilmu pengetahuan 

bersumber dari pikiran manusia yang disusun berdasarkan hasil penyeledikan 

alam. Ilmu pengetahuan bertujuan mencari kebeneran ilmiah, yaitu kebesaran 

yang sesuai dengan kaidah kaidah ilmiah. IPTEK dalam islam dipandang sebagai 

kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan 

memberi kemudahan pada peningkatan ubudiyah kepada Allah. Karena itu islam 

memandag IPTEK, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai 

makhluk Allah yang berakal. 
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Latihan Soal : 

1. Jelaskan pengertian akal dan wahyu! 

2. Apa perbedaan kedudukan akal dan wahyu dalam islam? 

3. Sebutkan dan jelaskan peran akal dalam mengklasifikasikan ilmu dalam islam! 

4. Mengapa dalam islam diperintahkan menuntut ilmu? Jelaskan 3 ayat dalam 

Al-Quran yang menunjukkan perintah tersebut! 

5. Setiap umat islam wajib mempelajari 4 macam ilmu. Sebutkan dan jelaskan 

bagaimana keterkaitan antara 4 macam ilmu tersebut! 

6. Jelaskan bagaimana hubungan agama islam dengan pengetahuan dan 

teknologi! Tuliskan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan: 

a) Teori Rahim ibu yang ada 3 lapis(indometrium, myometrium, 

pentrimetrium) 

b) Teori NEWTON/gravitasi 

c) Teori expanding universe (Penemuan alam semesta) 
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BAB VII 

PERNIKAHAN 

 

A. Pengertian, Hukum, Dan Tujuan Pernikahan 

1. Pengertian 

Nikah menurut etimologi (bahasa) berarti menghimpun, sedangkan 

menurut terminologis adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-

laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan 

kewajiban diantara keduanya. Sedangkan pengertian pernikahan dalam arti 

luas adalah ikatan suci yang mengikat lahir batin antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrim untuk hidup bersama dalam suatu rumah 

tangga. 

2. Hukum Pernikahan 

Asal hukum pernikahan adalah mubah (boleh). Karena itu hukum 

nikah bisa wajib, sunnat, makruh, atau haram tergantung pada kondisi 

orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. 

a. Nikah yang hukumnya wajib adalah nikah bagi orang yang telah cukup 

sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan. 

b. Nikah yang hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan menikah 

serta cukup sandang pangan. 

c. Nikah yang hukumnya makruh adalah bagi orang yang tidak mampu. 

d. Nikah hukumnya haram bagi orang yang berkehendak menyakiti orang 

yang dinikahinya 

3. Tujuan Pernikahan 

Dalam islam pernikahan menempati kedudukan yang sangat tinggi 

dan mulia karena itu proses pernikahan dilakukan secara hidmat dan sakral. 
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Pernikahan menurut ajaran Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga 

yang tentram, damai, dan sejahtera lahir batin. Hal ini diungkapkan dalam 

firman Allah:  

َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَودًَّة َورَْحَمًة َۚ إِنَّ َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَْيَها 

لَِك ََليَاتٍ لَِقْوٍم يََتَفكَُّرونَ   فِي َذ 

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir." (Qs. Ar-Rum, 30:21) 

B. Mencari Pasangan Hidup Dan Khitbah 

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk mencari pasangan hidup 

sebaik mungkin. Kriteria mencari calon pasangan yang dianjurkan Rasulullah 

s.a.w, dalam hadist disebutkan sebagai berikut : 

“Nikahilah perempuan karena empat hal: karena cantiknya, hartanya, 

keturunannya, dan agamanya. Pilihlah agamanya karena agama niscaya engkau 

mendapat keuntungan.” (HR.Bukhari dan Muslim) 

C. Perempuan Muhrim (Haram Dinikahi) 

1. Diharamkan karena keturunan 

a. Ibu, nenek dan seterusnya keatas 

b. Anak perempuan, cucu, dan seterusnya ke bawah 

c. Saudara perempuan sekandung, seayah, atau seibu 

d. Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah/ibu) 

e. Bibi (saudara ayah, baik sekandung atau dengan perantara ayah/ibu) 

f. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah 

g. Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah 

2. Diharamkan karena susuan 

a. Ibu yang menyusui 
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b. Saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan 

3. Diharamkan karena suatu perkawinan 

a. Ibu istri (mertua) dan seterusnya ke atas, baik ibu dari keturunan 

maupun susuan 

b. Anak tiri (anak istri yang dikawin dengan suami lain), jika sudah campur 

dengan ibunya 

c. Istri ayah dan seterusnya ke atas 

d. Wanita-wanita lainnya yg pernah dinikahi ayah, kakek, sampai ke atas 

e. Istri anaknya yang laki-laki (menantu dan seterusnya) 

4. Diharamkan untuk sementara 

a. Pertalian nikah, yaitu perempuan yang masih berada dalam ikatan 

pernikahan, sampai bercerai dan habis masa idahnya.  

b. Thalaq bain kubra, yaitu perempuan yang di Thalaq dengan Thalaq tiga, 

haram dinikahi oleh bekas suaminya, kecuali telah dinikahi oleh laki-laki 

lain serta telah digauli. 

c. Menghimpun dua perempuan bersaudara, kecuali salah satu dicerai atau 

meninggal.  

d. Mempunyai istri lebih dari empat 

e. Berlainan agama, kecuali perempuan itu masuk islam. 

D. Rukun Nikah 

Pernikahan dinyatakan sah apabila terkumpul rukun-rukun, yaitu : 

1. Adanya kedua mempelai, yaitu laki-laki dan perempuan muslimah yang tidak 

diharamkan untuk menikah.  

2. Wali, yaitu orang yang bertanggung jawab menikahkan pengantin 

perempuan, baik wali nasab maupun wali hakim. 

Wali nasab adalah wali yang mempunyai ikatan darah dengan perempuan 

yang akan dinikahi. Urutan orang yang menjadi wali bagi pengantin 

perempuan: 

a. Ayah kandung 

b. Kakek dari Ayah 

c. Saudara laki-laki seinu seayah 
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d. Saudara laki-laki seayah 

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah 

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

g. Saudara laki-laki seibu seayah dari ayah 

h. Saudara laki-laki seayah dari ayah  

i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah dari ayah 

j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dari ayah 

Urutan wali-wali di atas merupakan prioritas. Mereka yang lebih dekat 

kepada perempuan memiliki hak untuk menikahkan perempuan itu lebih 

dahulu, jika tidak ada, baru turun ke tingkat berikutnya. 

Wali hakim adalah wali yang diangkat untuk menikahkan perempuan 

yang tidak memilik atau karena suatu hal tidak memiliki wali nasab. 

3. Saksi, yaitu dua orang laki-laki dewasa yang menjadi saksi atas terjadinya  

suatu pernikahan untuk menguatkan akad nikah yang terjadi dan menjadi 

saksi keabsahan keturunan yang lahir dari keturunan tersebut. 

4. Mahar, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan pada saat 

pernikahan. Jumlah dan jenis mahar tidak di tentukan dalam Islam, tetapi 

sesuai dengan kemampuan laki-laki. 

Catatan : apabila pasangan itu bercerai sebelum bercampur (qabla dakhul), 

laki-laki memiliki hak untuk pengembalian mahar sepenuhnya. 

Apabila perceraian itu terjadi setelah bercampur (ba’da dakhul), 

maka perempuan memilik hak sepenuhnya terhadap mahar yang 

diterimanya pada saat pernikahan. Mahar merupakan hak 

perempuan (istri). karena itu jik aistri memberikan atau menyetuji 

pekamaiannya bersama-sama dengan suaminya, maka harta yang 

diperoleh dari mahar itu tetap menjadi milik istri. Apabila terjadi 

perceraian dikemudian hari, harta yang diberikan sebagai mahar 

tidak dijadikan harta yang dibagi dengan suaminya. Ketika suami 

meninggal lebih dahulu, mahar itu bukan harta pusaka suami. 
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Namun, apabila istri meridhai harta mahar itu digunakan untuk 

berdua, maka harta itu menjadi milik bersama. 

5. Ijab qabul, ijab ialah ucapan penyerahan dari wali perempuan dari wali 

perempuan kepada pihak laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan 

penerima pihak laki-laki atas penyerahan perempuan dari walinya.  

Setelah ijab qabul dilakukan, pasangan itu sah sebagai suami istri. 

Masing-masing mempunyai hak kewajiban, suami berkewajiaban 

memberikan nafkah lahir batin, memberikan sandang, pangan, dan papan, 

memberikan keamanan dan ketentraman dalam keluarga. Sementara itu ia 

memiliki hak mendapatkan pelayanan dan ketaatan dari istrinya. Istri 

memiliki kewajiban untuk menaati suamin, mengelola nafkah, dan mengatur 

tata laksana rumah tangga yang baik. 

E. Thalak (Cerai) Dan ‘Iddah 

1. Pengertian Thalaq/cerai 

Thalaq/cerai adalah melepaskan ikatan nikah dari suami kepada 

istrinya dengan lafaz tertentu, misalnya suami mengatakan: “saya thalaq 

engkau atau saya ceraikan engkau”, maka dengan ucapan tersebut lepaslah 

ikatan pernikahan dan terjadilah peceraian. 

Macam-macam thalaq 

a. Thalaq Sunni dan Thalaq Bidh’I 

 Thalaq Sunni adalah thalaq yang dijatuhkan suami ketika istrinya 

sedang suci, tidak sedang haid atau tidak dicampuri. 

 Thalaq Bidh’I adalah thalaq yang dijatuhkan suami ketika istrinya 

sedang haid. Thalaq Bidh’i haram hukumnya 

b. Thalaq Sarih dan Thalaq Kinayah 

 Thalaq Sarih adalah thalaq yang diucapkan suami dengan kata thalaq 

(cerai), firak (pisah), atau sarah (lepas). 

 Thalaq Kinayah adalah ucapan yang tidak jelas namun mengarah 
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kepada thalaq. Misalnya, ucapan yang bernada mengusir, menyuruh 

pulang, atau yang bermada tidak memerlukan lagi dan sejenisnya. 

c. Thalaq Raji’ dan Thalaq Ba’in 

 Thalaq Raji’ adalah thalaq yang bisa dirujuk kembali oleh bekas 

suaminya tanpa memerlukan nikah kembali. 

 Thalaq Ba’in adalah thalaq yang dimana suaminya tidak boleh 

merujuk kembali bekas istrinya, kecuali dengan persyaratan tertentu. 

 

2. ‘Iddah 

Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang diThalaq oleh 

suaminya sampai istrinya dapat menikah kembali dengan laki-laki. Lamanya 

masa iddah bagi seorang perempuan sebagai berikut: 

a. Perempuan yang masih mengalami haid secara normal. Iddahnya 3 

(tiga) kali suci sebagai mana firman Allah: 

 َواْلُمطَلََّقاُت يََتَربَّْصَن بِأَْنُفِسِهنَّ ثًََلثََة ُقُروٍء َۚ  

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru' (suci).” (QS. Al-Baqarah, 2:228) 

b. Perempuan yang tidak lagi mengalami haid (menopouse) atau belum 

mengalaminya sama sekali, iddahnya 3 (tiga) bulan, sebagaimana 

firman Allah: 

ُتُهنَّ  ئِي َيئِْسَن ِمَن اْلَمِحيضِ ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبُتْم َفِعدَّ َوالًلَّ

وَْلُت اْْلَْحَماِل أََجُلُهنَّ أَْن 
ُ
ئِي لَْم َيِحْضَن َۚ َوأ ثًََلثَُة أَْشُهٍر َوالًلَّ

َ يَْجَعْل لَُه ِمْن أَْمِرِه ُيْسًرا  يََضْعَن َحْملَُهنَّ َۚ َوَمْن يَتَّقِ ّٰللاَّ

 “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di 

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 

iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu 

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid…” (QS. Ath-Thalaq, 65:4) 

c. Perempuan yang mati oleh suaminya, iddahnya 4 (empat) bulan 10 

(sepuluh) hari, sebagaimana firman Allah 

َن بِأَْنُفِسِهنَّ أَْربََعَة َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يََتَربَّصْ 
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أَْشُهٍر َوَعْشًرا ِۖ َفإَِذا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ َفًَل ُجَناَح َعلَْيُكْم فِيَما َفَعْلَن 

ُ بَِما تَْعَمُلوَن َخبِيٌر       فِي أَْنُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف ۗ َوّٰللاَّ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan 

isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) 

empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah, 2:234) 

d. Perempuan yang sedang hamil, iddahnya sampai melahirkan, 

sebagaimana firman Allah: 

ئِي َيئِْسَن ِمَن اْلَمِحيضِ ِمنْ  ُتُهنَّ  َوالًلَّ نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبُتْم َفِعدَّ

وَْلُت اْْلَْحَماِل أََجُلُهنَّ أَْن 
ُ
ئِي لَْم َيِحْضَن َۚ َوأ ثًََلثَُة أَْشُهٍر َوالًلَّ

َ يَْجَعْل لَُه ِمْن أَْمِرِه ُيْسًرا  يََضْعَن َحْملَُهنَّ َۚ َوَمْن يَتَّقِ ّٰللاَّ

“... Dan perempuan2 yg hamil. Walau iddah mereka itu ialah sampai 

mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath-Thalaq, 65:4) 

 

F. Hikmah Pernikahan 

1. Menjaga Kemuliaan Manusia 

Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa 

digantikan dengan yang lain. Karena itu, islam memberikan jalan untuk 

menyalurkan kebutuhan tersebut melalui pernikahan. Pernikahan merupakan 

upaya memelihara kemuliaan manusia sebagai pemegang amanat Allah di 

muka bumi. 

2. Menjaga Garis Keturunan 

Keturunan merupakan cikal bakal sejarah bagi manusia, dengan 

adanya keturunan maka manusia itu akan mempunyai sejarah, keturunan 

yang diakui dalam islam melalui jalur pernikahan. Dengan pernikahan maka 

jalur keturunan (nasab) seseorang akan jelas.  

3. Mengembangkan Kasih Sayang 

Manusia adalah makhluk yang dianugerahi Allah rasa kasih sayang. 

Melalui pernikahan, rasa kasih sayang itu akan dapat diterima dan diberikan 

secara nyata dan tuntas. 
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G. Keluarga Dalam Islam 

Sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, anak, dan anggota keluarga 

lainnya yang masih terkait hubungan darah atau nasab serta hubungan 

pernikahan. 

1. Arti Keluarga Dalam Islam 

Dalam Islam keluarga memiliki arti penting dimana keluarga 

merupakan bagian dari masyarakat islam dan dalam keluargalah seseorang 

belajar mengenal Islam sejak kecil. 

a. Dibangun dengan pondasi pernikahan syar’i 

Keluarga dalam islam merupakan rumah tangga yang dibangun 

dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan 

sesuai syariat agama islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun 

nikah yang ada. 

b. Keharmonisan dalam rumah tangga  

Keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang berarti keluarga 

yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman dibangun atas nilai-

nilai islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap ridha 

Allah SWT. 

2. Peran Keluarga dalam Islam 

a. Menanamkan ajaran Islam  

Sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah akan 

senantiasa menanamkan iman dan membentuk anak-anaknya menjadi 

pribadi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik terutama saar bergaul 

dalam masyarakat. 

b. Memberikan rasa tenang 

Keluarga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya 

karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan 

perhatian kepada setiap orang meskipun keadaan keluarga setiap orang 

berbeda-beda. 

c. Menjaga dari siksa api neraka 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa keluarga adalah tempat dimana 

nilai-nilai islam diajarkan untuk pertama kali dan dalam keluarga juga, 
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orangtua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain dari 

perbuatan maksiat dan saling mengingatkan. 

d. Menjaga kemuliaan wibawa manusia 

Menjaga nama baik keluarga adalah tugas setiap manusia karena saat 

manusia berbuat kesalahan maka hal tersebut tidak hanya ditimpakan 

pada dirinya melainkan juga kepada keluarganya. Memiliki sebuah 

keluarga membuat seseorang bertanggung jawab tidak hanya pada 

dirinya tetapi juga kepada keluarganya. 

e. Melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan  

Salah satu tujuan pernikahan dan membentuk keluarga adalah untuk 

memiliki keturunan yang baik dan saleh. Memiliki anak yang saleh dan 

salehah adalah karunia dan berkah Allah SWT kepada setiap orangtua. 

 

Latihan Soal : 

1. Jelaskan pengertian pernikahan menurut bahasa dan istilah! 

2. Sebutkan, jelaskan dan berikan contoh 4 macam hukum pernikahan 

menurut agama islam! 

3. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawadha, 

warohmah. Jelaskan maksudnya dan berikan contoh yang nyata dalam 

kehidupan sehari-hari! 

4. Bagaimana kriteria mencari pasangan hidup menurut agama islam? 

5. Siapa saja wanita mukhrim yang haram dinikahi menurut agama islam? 

6. Buatlah 2 soal kasus dan jawabannya tentang tahalaq/perceraian! 
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BAB VIII 

ISLAM DAN EKONOMI 

A. Pengertian  

Dalam istilah “Ekonomi Islam” ditemukan dua asal kata yang berbeda yaitu 

ekonomi dari Bahasa Yunani Kuno yang dikemukakan pertama kali oleh 

Xenophon. Kata ini terdiri dari “oikos” artinya rumah tangga dan “nomos” artinya 

aturan dan norma. Dan kata “Islam” berasal dari kata Bahasa Arab yang berarti 

“damai (silmun), penyerahan (taslimun), patuh (aslamun), tangga (sullamun) 

dan kesejahteraan (salamun).”. Dengan demikian, secara Bahasa dapat diartikan 

sebagai aturan rumah tangga yang menciptakan kedamaian, penyerahan atau 

ketulusan melayani, kepatuhan kepada Tuhan, kemuliaan dan menuju 

kesejahteraan jangka pendek (dunia) dan jangka Panjang (akhirat). 

Secara istilah “Ekonomi Islam” adalah tata aturan rumah tangga untuk 

penyelenggaraan konsumsi, produksi, distribusi dan sirkulasi yang memakai pola 

ajaran Islam, agar tercapai keseimbangan dan hubungan sinergis antara 

berbagai kepentingan kehidupan. 

B. Ciri – Ciri Ekonomi Islam 

a. Aqidah sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan mengarahkan 

kegiatan ekonomi. Sebab dalam kegiatan ekonomi mengandung unsur jihad, 

ikhtiar dam tawakkal dalam rnagka mengubah nasib, serta mempersiapkan 

kesejahteraan abadi. 

b. Syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Karena 

batas halal dan haram yang terdapat pada cara dan objek ekonomi 

dipertimbangkan agar tindakan ekonomi dapat dijalankan atau tidak.  

c. Akhlaq berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan 

ekonomi.  

C.  Tujuan Ekonomi Islam  

Terdapat dua tujuan ekonomi, yaitu tujuan duniawi dan ukhrawi yang 
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diimplementasikan secara ganda dalam suatu kegiatan ekonomi. Yang dimaksud 

tujuan duniawi bahwa kegiatan ekonomi sebagai upaya mempertahankan hidup, 

memfasilitasi ibadah pribadi, ibadah sosial, meningkatkan peradaban dan 

membekali keturunan agar mempunyai keberdayaan atau kejayaan yang lebih 

baik. Di dalam tujuan tersebut tercakup unsur – unsur yang harus dicapai, yaitu :  

1. Unsur Mikro 

a. Nafkah dasar. 

b. Memfasilitasi silaturahmi. 

c. Menabung dan mengelola usaha agar banyak orang dipekerjakan untuk 

punya kecukupan nafkah dan mewariskan harta kepada keturunan. 

d. Zakat, infaq, sedeqah dan menunaikan haji. 

2. Unsur Makro  

a. Keadilan dan pemerataan pendapatan nasional. 

b. Fungsionalisasi Bait al – Mal 

c. Pengawasan mekanisme distribusi, pasar, sirkulasi dan netralitas 

pemerintah. 

d. Pengendalian maslahah mu’amalah. 

e. Pengarahan perilaku konsumen agar mengindahkan norma ekonomi.  

D. Dasar – Dasar Ekonomi Islam  

1. Dalam sistem Islam, pelaku ekonomi harus mengimplementasikan fungsi 

kekhalifahan dan ibadah karena mengacu kepada Q.S. : Al-Baqarah (2):30 

dan Adz-Dzariat (51):56. Fungsi kekhalifahan mengarahkan kegiatan 

ekonomi menuju kesejahteraan bersama. Fungsi ibadah memuatkan nilai-

nilai mulia dalam kepelayanan kebutuhan antar sesama agar memperoleh 

rizki yang “diridhai” tuhan pemberi rizki (Allah SWT). 

2. Perilaku ekonomi individu dalam islam harus senantiasa menghormati 

kepentingan ekonomi agrerat (ekonomi makro).Contohnya seorang pelaku 

ekonomi menimbun komoditi kebutuhan umum demi keuntungan 

sendiri,yang mengakibatkan konsumen agrerat terancam kehidupannya. 

3. Karena efektifitas fungsi ibadah,maka disiplin taqwa dalam perilaku ekonomi 

adalah pembeda bagi perilaku ekonomi konvensional. Yaitu perilaku ekonomi 
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harus menghindari cara berbisnis yang haram dengan cara “Fastabiqul-

khairat” yang artinya persaingan sehat,tidak saling dengki/hasud,melayani 

kebutuhan sesama bukan kepentingan keuntungan semata.melainkan juga 

rahmat dan berkah Allah SWT. 

4. Dalam Islam berlaku asas “Kepunyaan Allah atas apa yang ada di langit dan 

di bumi”, Q.S. Ali Imran (3); 189 dan Al-Baqarah (2):284,Artinya antara lain 

bahwa,”economi orpportunities“ (peluang-peluang ekonomi) tidak menjadi 

klaim manusia hanya karna faktor sebagai penguasa,sebagai pemilik modal 

dan yang lainnya. Atas dasar sentral kekuasaan belaka (seperti dalam sistem 

sosialis mekanisme). 

E. Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam  

1. Konsumsi dan permintaan kebutuhan. Meliputi masalah dzat yang di 

konsumsi,utility (guna) anggaran konsumsi,batasan kuantitas dalam 

kenaikan dan penurunan harga dan masalah kenaikan/penurunan 

pendapatan. 

a. Penghematan dari dzat yang di konsumsi, oleh karena hanya yang halal 

dan baik yang boleh di konsumsi, Q.S : Al-Baqarah (2):168,172-173 & 

Al-Maidah(5): 90-91. Dalam sistem kapitalis & sosial maupun lainnya 

tidak ada batasan halal-haram karena targetnya kepuasan dan 

hedonisme. 

b. Penghematan dari utilty (guna), sebab perunit fasilitas konsumsi harus 

pada batas guna total sesuai parameter kebutuhan nafkah. Q.S: Al-

A’raf(7):31 & Al-Isra (17):27. 

c. Penghematan atau atribut mode pakaian atau cita rasa model. Islam 

memerintah berpakaian “libasut-taqwa” (pakaian penutup aurot), 

sehingga “libas” (pakaian) yang membuka aurot tidak dibelinya, Q.S: Al-

Alizab (33):59. 

d. Penghematan anggaran konsumsi tetap efektif walau ada kenaikan  

pendapatan, penghasilan ,oleh karena prinsip “batas nafkah” menjadi 

standart belanja. Q.S: Sal Furqon (25): 67. 

e. Nilai surplus diperoleh dari penghematan penggunaan anggaran. Sebab 
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anggaran yang sudah baku (untuk mendapatkan kuantitas konsumsi 

tertentu) terkadang penggunaannya ketika belanja. HR.Ahmad : 

“Termasuk dari kefaqihan/kepahaman seseorang adalah berhematnya 

dalam penghidupan”. 

f. Konsumsi subsitusi bagi muslim amat berguna pada saat kelangkaan 

terjadi konsumsi pokok. Hadist Shahih di kitaab ‘Al-Jami’ash-shaghir 

:sikap yang baik, sifat kasih dan berlaku ekonomi adalah sebagian dari 

24 bagian kenabian”. 

g. Sifat konsumen muslim yang cendekia tidak memperlakukan fasilitas 

konsumsi “inperior” sebagai konsumsi yang diasingkan. (Dari Muad bin 

Jabal meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Jauhilah olehmu 

berfoya-foya karena hamba-hamba Allah (yang taat) itu bukanlah orang 

yang berfoya-foya). 

2. Alokasi sumberdaya alam karunia ‘Allah’ (Rabbul’alamin), 

Kandungan bahan mentah nafkah di bumi, gunung, bukit laut, angkasa 

disertai “keberkahan” untuk suplai-Nya dan “isyarat Allah” (Petunjuk 

pengolahan/produksi sesuai potensi) di samping temuan ilmiah tentang guna 

mutakhir dari kekhasan sumberdaya (resources) tersebut segmen-segmen 

alokasi produksi antara lain tersurat dalam Q.S. :Fushilat (41):10, An- Nahl 

(16) : 5-15,63-69,80-81, Thata (20),50,53. 

3. Produksi meliputi masalah dzat yang di produksi, segmentasi & 

differensiasi produk, anggaran produksi, harga input produksi, input 

domestic atau luara negeri (berkaitan dengan devisa/valas), alokasi 

penggunaan mesin atau SDM, biaya produksi, produktivitas, harga jual 

output dalam persaingan atau monopoli dan masalah laba kaitannya dengan 

zakat/infaq, deviden dan laba ditahan. 

a. Amar ma’ruf, keuntungan ukhrowi dan keuntungan harta-duniawi 

sekaligus dapat diperoleh melalui produksi dzat yang halal semata. Q.S : 

Fathir (35):29-30. 

b. Antara yang dibuat produsen dengan yang diinginkan konsumen sebagai 

satu ikatan ummat muslim yaitu “produk halal dan baik”. Sehingga bagi 

produsen muslim segmen pasarannya adalah pasar konsumsi muslim, 
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(Q.S Al-Baqarah(2):69. 

c. Biaya produksi harus dalam batas hemat,namun tidak berarti harus 

bersikap “kapitalisme” terhadap prestasi SDM. Islam memerintahkan 

untuk tidak boros, Q.S. : Al Isra (17): 27,29 & Al-Hasyr (59):18. Hadits 

riwayat imam ahmad : “termasuk bukti kefahaman seseorang adalah 

sikap hematnya dalam hidupnya”. 

d. Konteks “maslahat” selalu dipertimbangkan pada saat penggambilan 

keputusan untuk bahan baku produksi apakah kandungan lokal atau 

impor. Disamping ketergantungan kapada bahan baku impor bisa 

menyebabkan stagnasi produksi,yang akhirnya menganggurkan banyak 

karyawan. Q.S : Al- Baqarah (2):195. 

e. Orientasi pertumbuhan ekonomi (economic growth oriented) dengan 

optimalisasi penggunaan capital (baik dana public maupun teknologi 

produksi) harus tawazun (seimbang) dengan penggunaan SDM. Q.S Hud 

(11):61; Al-Isra (17):84. 

f. Optimalitas produksi diputuskan/ditetapkan berdasarkan parameter 

fungsi total input. Hal ini merujuk Q.S :Al - Ashri (103), Al- Isra (17):84, 

Hud (11):61, Thaha (20):50;53, Fushilat (41):10 dan Ar-Rahman 

(55):33. 

 

4. Distribusi dan sirkulasi 

Dalam konteks ekonomi distribusi hubungannya dengan  keadilan dan 

pemerataan sedang sirkulasi relevan dengan frekuensi pertukaran barang dan 

jasa untuk “distribusi dan sirkulasi” islam faktor-faktor penghambatnya antara 

lain: 

a. Faktor penghambat distribusi dan sirkulasi “Barang dan jasa” antara 

lain; 

1) Gharar, adalah kegiatan bisnis yang bersifat ”untung-untungan” 

(spekulasi), Rasulullah SAW melarangnya (Hadist riwayat 

muslim). Misalnya,menjual- belikan yang masih ada di pohon (belum 

diketahui dan kualitasnya). 

2) Ikhtiar, adalah menimbuni/menyembunyikan barang yang sedang 
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dibutuhkan mendesak karena penimbun (penjual) ingin menaikan 

harga hingga diperoleh keuntungan berlipat-lipat ganda. Rasulullah 

SAW melarang Ihtikar, H.R.Muslim. 

3) Talqqi, ialah memborong/mendominasi pembelian barang yang 

seharusnya langsung dijual di pasar karena konsumen banyak 

menunggu kedatangannya. Rasulullah SAW melarang talqqi 

(HR.Bukhari/Muttafaq alaih : Mutawatir). 

4) Najasy, iklan palsu atau pura-pura sebagai pembsseli agar terkesan di 

depan barang/dagangannya banyak pembeli, sehingga mengundang 

pembeli yang sesungguhnya. Rasulullah SAW melarang 

najasy,(RR.Muttafaq alaih). 

b. Faktor penghambat distribusi dan sirkulasi “peluang ekonomi” adalah 

“Riba” 

Riba adalah tambahan atau memberi lebihan terhadap barang/uang 

pinjaman atau tukaran. Q.S. Al-Baqarah (2):275. Islam menghendaki 

keuntungan dibagi secara adil di antara pemilik dana (investor) dan 

pengelola dana (pengusaha).Adapun pemilik keahlian seringkali 

dikalahkan keuntungannya dengan kewajiban membayar bunga terdapat 

4 jenis Riba: 

1) Riba Nasiah ialah perjanjian pinjaman uang dengan pelunasan plus 

bunga tertentu,dan jika jatuh tempo tidak mampu melunasi debitur 

dikarenakan denda 100% dari nilai pokok pinjaman oleh kreditur. 

2) Riba Qardhi ialah perjanjian pinjaman uang dengan pelunasan plus 

bunga tertentu dan bila diperpanjang pokok dan bunga yang lalu 

dikenakan bunga akumulatif. 

3) Riba Fadil ialah pemberian tamahan terhadap barang tukaran dalam 

transaksi tukar-menukar barang sejenis. 

4) Riba Yadi ialah nilai tambah yang du raih salahsatu penukaran dengan 

cara menyembunyikan kekurangan atau kecacatan barang yang di 

tukar ke pihak lain. 

c. Faktor penghambat distribusi dan sirkulasi “keuntungan terjadi dalam 

akad-akad (mu’amalat)” adalah kidzib (dusta), khianat (curang) dan 
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dzalim (menganiaya). yang di cakup dalam mu’amalat ekonomi antara 

lain: Syirkah (perseroan), mudharabah (investasi bagi hasil), murabbahah 

(bagi untung), Bai Bitsamanil Ajil (BBA :Jual-beli dengan kredit), Ijarah 

(Sewa-menyewa) dan lain-lain. 

d. Faktor penghambat distribusi pendapatan adalah korupsi,kolusi dan 

nepotisme. 

e. Faktor penghambat permintaan  dan penawaran investasi adalah praktek 

“capital gaint oriented” yang tanpa batas.capital gaint oriented adalah 

pengambilan untung dari jual beli dokumen investasi atau utang 

(saham,obligasi dan sejenisnya) di bursa efek. Q.S. Al-Baqarah (2):282. 

5. Pandangan Islami mengenai Konglomerasi (pencabang - cabangan 

bisnis penguasa group usaha) dan Akuisisi. Bahaya “konglomerasi” adalah 

“inefesiensi secara makro” dan membuat persaingan pasar yang tidak sehat 

dan konglomerat menutup peluang kapitalisasi (pengrekrutan dana modal) 

bagi pengusaha kecil dan menengah. 

F. Gambaran Sederhana Bait al - Mal 

1. Zakat dari para Muzakki 

Tabel Zakat (MUI Pusat) 

No Jenis Harta Nisabnya Haulnya % Zakatnya 

1 Emas 93,6 gram Setahun 2,5% 

2 Perak 634 gram Setahun 2.5% 

3 Hasil Pertanian 750 gram Waktu panen 5% dengan teknologi 

10% tanpa teknologi 

4 Benda Niaga 93,6 gram Setahun 2,5% 

5 Mata Uang 93,6 gram Setahun 2,5% 

6 Hasil Tambang 93,6 gram Setahun 2,5% 

7 Barang 

Temuan 

93,6 gram Waktu ditemukan 20% 

8 Binatang 

Ternak 

5 ekor 

 

Setahun 1 ekor kambing biasa 

umur 2 tahun/lebih 
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No Jenis Harta Nisabnya Haulnya % Zakatnya 

a. Unta 

b. Sapi/Kerba

u 

30 ekor Setahun 1 ekor sapi/kerbau 

umur 2 tahun/lebih 

c. Kambing 40 ekor Setahun 1 ekor kambing 

betina biasa umur 2 

tahun/lebih atau 1 

ekor kambing domba 

betina umur 1 

tahun/lebih 

9 Pendapatan 

Bersih 

Perusahaan 

93,6 gram Setahun 2,5% 

 

2. Infaq dan sedekah. Infaq berasal dari kata “nafaqah” (sarana pemenuh 

kebutuhan), pengertiannya adalah sumbangan harta untuk memberi 

pertolongan kepada orang - orang yang sedang mendapat musibah seperti 

kebanjiran,kebakaran dan lain-lain. Sedangkan sedekah pada dasarnya sama 

dengan infaq yaitu tidak ada batasan seberapa besarnya tetapi sedekah di 

berikan untuk “du’afa”. 

3. Radh harta waris, adalah dimana orang wafat tidak punya ahli waris baik 

Dzawil furudh (yang punya hubungan dekat dengan pewaris dan mendapat 

bagian tertentu) maupun Dzawil arham (kerabat jauh dengan pewaris dan 

menggantikan dzawil furudh bila mereka tidak ada). 

G. Prinsip – Prinsip Dasar Perbankan Syariah/Islam  

1. Prinsip titipan atau simpanan (Depository)/Al Wadiah 

 Pengertian 

Titipan murni dari satu pihak lain,baik individu maupun badan hukum 

yang harus dijaga dan di kembalikan kapan saja si penitip menghendaki. 

 Landasan Syariah. 

Al-Qur’an (QS An-Nisa : 58), As Sunnah dan Ijma’(konseus) 
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membenarkan keberadaan Al Wadiah. 

 Aplikasi dalam Perbakan  

Yada adh Dhamanah: ia adalah tangan penanggung yang bertanggung 

jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada asset tersebut. 

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan Al Wadiah untuk 

tujuan : 

 Current  Account (Giro) 

 Savings Account (Tabungan Berjangka) 

2. Bagi Hasil  

a. Al Musyarakah 

 Pengertian 

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu dimana masing-masing pihak membebkan konstribusi dana 

(atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. 

 Landasan Syariah 

Al Qur'an (QS An-Nisa : 12), As Sunnah dan ljma (konsesus) 

membenarkan kehberadaan Al Musyarakah. 

 Aplikasi dalam Perbankan 

 Pembiayaan proyek 

Musyarakah, biasa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana 

nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk 

membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah, 

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah 

disepakati untuk bank. 

 Modal ventura 

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan 

investasi dalam kepemelihan perusahaan, Al Musyarakah 

diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal 

ditentukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank 

melakukan divestasi (menjual bagian sahamnya), baik secara 

singkat maupun bertahap. 
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 Manfaat Al Musyarakah 

 Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 

usaha nasabah meningkat. 

 Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada 

nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 

pendapatan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 

pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pemah 

mengalami negatif spread. 

 Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow 

(alur kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

 Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha 

yang benar-benar Halal, aman, dan menguntungkan. hal ini karena 

keuntungan yang real dan benar- benar terjadi itulah yang akan 

dibagikan. 

 Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda 

dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima 

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun 

keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan 

terjadi krisis ekonomi. 

b. Al Mudharabah 

 Pengertian 

 Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 

dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 

seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola 

(magharib). 

 Keuntungan usaha dalam mugharabah dibagi menurut kesepakan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat 

kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan 

kekurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

 Landasan Syariah 
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 Al Qur’an (QS Al-Muzammiil: 20, Al-Jumuah: 10, QS Al-Baqarah: 

198). As-Sunnah dan ijma’ membenarkan keberadaan Al 

Mudharabah. 

 Aplikasi dalam Perbankan 

Mudharabah biasanya ditetapkan pada produk-produk pembiayaan 

dan pendanaan.  

 Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah ditetapkan pada:  

 Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk 

tujuan khusus, seperi tabungan haji, tabungan qurban, dan 

sebagainya. 

 Deposito spesial (special investment), dimana dana yarg 

dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya 

mudharabah saja atau ijarah. 

 Dari sisi pembayaran , mudharabah ditetapkan untuk: 

 Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangar dan 

jasa. 

 Investasi khusus, disebut juga mudharabah mugayyadah, 

dimana sumber dana   khusus dengan syarat syarat yang telah 

ditetapkan oleh shihabul maal. 

 Manfaat Al Mudharabah 

 Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 

usaha nasabah meningkat. 

 Bank tidak berkewajiban membayar da’am dalam jumlah tertentu 

kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan 

dengan pendanaan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan 

pernah mengalami negatif spread. 

 Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow 

(alur kas) usaha nasabah, sehirgga tidak membcratkan nasabah. 

 Bank akan lebih selektif dan hati - hati (prudent) mencari usaha 

yang benar - benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini 

karena keuntungan yang real dan benar -benar terjadi itulah yang 

akan dibagikan. 
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 Prinsip bagi hasil dalam seadharabahinutsyarakah ini berbeda 

dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima 

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun 

keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan 

terjadi krisis ekonomi. 

 Resiko mudharabah 

 Side streaming : nasabah menggunakan dana itu bukan seperti 

yang disebut dalam kontrak. 

 Lalai dan kesalahan yang disengaja. 

 Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak 

jujur. 

c. Al Muzara’ah 

 Pengertian 

Kerjasama pengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dengan 

penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada 

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan pembagian 

tertentu (persentase) dari hasil panen. Sering diidentikkan dengan 

mukhabarah, bedanya adalah : 

 Muzara’ah   : Benih dari pemilik lain lahan 

 Mukhabarah  : Benih dari penggarap 

 Landasan Syariah 

Al hadist dan ijma’ membenarkan keberadaan Al Muzara’ ah. 

 Penjelasan 

Dalam konteks ini, lemabaga keuangan islam dapat dapat 

memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang 

planation atas prinsip hasil dari panen. 

d. Al – Mussaqah 

 Pengertian  

Bentuk yang lebih sederhana dari Al Muzara’ah dimana si penggarap 

berkah atas nisbah tertentu dari hasil panen. 

 Landasan syariah 

Al Hadist dan ijma’ membenarkan keberadaan Al musaqah. 
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Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil 

Bunga Bagi Hasil  

1. Persentase Bungan dibuat pada 

waktu  akad dengan asumsi 

harus selalu untung.  

1. Penentuan besar rasio bagi hasil 

dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan 

untung rugi. 

2. Besarnya persentase 

berdasarkan jumlah uang yang 

dipinjamkan. 

2. Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh. 

3. Pembayaran bunga tetap seperti 

yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan apakah proyek 

nasabah untung atau rugi. 

3. Bagi hasil tergantung pada 

keuntungan proyek yang 

dijalankan. Bila usaha merugi, 

kerugian akan ditanggung 

bersama atau kedua belah 

pihak. 

4. Jumlah pembayaran  bunga 

tidak meningkat sekalipun 

jumlah keuntungan meningkat. 

4. Jumlah pembagian laba 

meningkat sesuai denga 

peningkatan jumlah 

pendapatan. 

5. Eksistensi bunga diragukan 

(kalau tidak dikecam) oleh 

semua agam termasuk Islam.  

5. Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

 

3. Jual – Beli  

a. Bai’al Murabahah 

 Pengertian 

Jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati. 

 Landasan Syariah 

Sesuai dengan AI Qur'an (QS AL-Baqarah : 275) dan Al Hadist. 

 Aplikasi dalam Perbankan 

Murabahah diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian 
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barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti 

melalui letter of credit (L/C). 

 Manfaat Bai'al Marabahah 

Adanya keuntungan yang muncul dan selisih harga beli dan penjualan 

dengan harga jual kepada nasabah. Sistem ini sangat sederhana dan 

memudahkkan penanganan administrasi di bank syari’ah. 

 Resiko Bai'al Murabahah 

 Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 

 Fluktuasi harga komperatif; ini terjadi bila suatu harga barang 

dipasar di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. 

Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut 

 Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 

nasabah karena berbagai sebab misalnya rusak dalam perjalanan 

sehingga nasabah atau spesifikai barang tersebut lain dengan is 

pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak dengan 

penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan 

demikian bank memiliki resiko untuk menjualnya kepada pihak lain. 

 Dijual: karena bai'al murabahah bersifat jual beli dengan hutang, 

maka ketika kontrak di tandatangani, barang itu menjadi milik 

nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset 

miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi 

demikian resiko untuk default akan lebih besar. 

b. Bai’as Salam 

 Pengertian 

Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sementara 

pembayaran dilakukan dimuka. 

 Landasan Syariah 

Sesuai dengan Al Qur'an (QS Al-Baqarah : 282) dan Al Hadist. 

 Aplikasi dalam Perbankan 

 Digunakan untuk pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu 

yang relatif pendek (2 – 6 bulan). Karena itu di bank, barang 

seperti padi dan jagung tidak berniat untuk dijadikan sebagai 
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simpanan atau inventori, maka dilakukan bai'as salam kepada 

pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk dan 

grosir. Inilah yang  dalam perkembangan Islam disebut salam 

paralel. 

 Dapat juga untuk pembiayaan industri, misalnya produk garmen 

(pakaian jadi). Seperti halnya dengan pembiayaan petani, bank 

mencari pembeli kedua untuk garmen tersebut. 

 Manfaatnya 

Selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada 

pembeli. 

c. Bai’as Istishna’ 

 Pengertian 

Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. lanjutan dari 

Bai'as salam. 

 Landasan Syariah 

Sesual dengan Al Qur'an (QS Al-Baqarah : 275) dan Al Hadist. 

 Manfaatnya 

Seliah harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada 

pembeli. 

 

4. Sewa 

a. Al Ijarah (Operational Lease) 

 Pengertian 

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barang itu sendiri. 

 Landasan Syariah 

Sesuai dengan AI Quran (QS AI-Baqarah : 233) dan Al Hadits. 

b. Al Ijarah al Muntahiyah Bitammik (Financial Lease) 

 Pengertian 

Transaksi dimana sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa 

atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan 
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barang ditangan di penyewa. 

 Landasan Syariah 

Sesuai dengan AI Quran (QS AI-Baqarah : 233) dan Al Hadits. 

 Aplikasi dalam Perbankan 

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk Al ljarah, dapat 

melakukan Leasing, baik dalam bentuk operating lease, maupun 

financial lease. Pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak 

menggunakan al ijarah al muntahiyah bitammik lantaran lebih 

sederhana dari sisi pembukuan. 

Bank pun tidak direpotkan wituk mengotus kepemilikan aset, baik 

pada saat leasing maupun sesudahnya. 

 Manfaat dan Resikonya 

Manfaat : Ada keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. 

Resiko : 

 Default nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja 

 Rusak : aset al ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya 

pemiliharaan bertambah, terutama bila d:sebabkan dalam kontrak 

bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank 

 Berhenti : nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau 

membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali 

keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah. 

5. Jasa 

a. Al Walaqah 

 Pengertian 

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang pada yang lain dalam hal-hal 

yang diwakilkan. 

 Landasan Syariah 

Sesuai dengan Al Qur'an (QS AI Kahfi : 19), AI Hadist dan ljma. 

b. Al Kafalah  

 Pengertian 

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. 
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 Landasan Syariah 

Sesuai dengan Al Qur'an (QS Yusuf : 72), Al Hadist. 

c. Al Hawalah (Transfer) 

 Pengertian 

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang (muhlil) kepada orang 

lain yang menanggungnya (muhal 'alaihi) 

 Landasan Syariah 

Sesuai dengan Al Hadist dan ljma’ 

 Aplikasi Al Hawalah dalam Perbankan 

 Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki 

piutang pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank, 

bank lalu membayar piutang tersebut dan bank mengalihkan dari 

pihak ketiga itu. 

 Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa 

mernbayarkan dulu piutang tersebut. 

 Bill discounting. Secara prinsip bill discounting serupa dengan 

hawalah. Hanya, dalam bill discounting nasabah harus membayar 

fee, sementara pembayaran fee tidak didapat pada kontrak 

hawalah. 

 Manfaat Al Hawalah 

 Memungkinkan penyesuaian hutang dan piutang dengan cepat dan 

simultan. 

 Tersediannya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. 

 Dapat menjadi salah satu fee-based income/sumber pendapatan 

non pembiayaan bagibank syariah. 

 Resiko 

 Adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau 

wanprestasi atau ingkar janji untuk memberi kewajiban hawalah ke 

bank. 

d. Ar – Rahn (Mortgage atau Gadai) 

 Pengertian 

 Menahan salah satu harta milik si peminjam yang ada nilai 
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ekonomisnya sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. 

 Landasan Syariah 

 Sesuai dengan Al-Qur'an (QS Al-Baqarah : 283) dan Al Hadits. 

 Aplikasi Ar Rahn dalam Perbankan 

 Sebagai produk pelengkap: yaitu sebagai akad tambahan 

(jaminan/collaterad) terhadap produk lain seperti dalam 

pembiayaan bai' as murabahah. Bank dapat menahan barang 

nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. 

 Sebagai produk tersendiri: Sebagai alternatif dari pegadaian 

konvesional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn 

nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dan nasabah 

adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran.  

 Biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan dimuka sementara bunga 

pegadaian berakumulasi dan berlipat Banda. 

 Manfaat Ar Rahn 

 Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main 

dengan pembiayaan yang diberikan bank. 

 Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang 

deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah 

peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang 

(marhum) yang dipegang oleh bank.  

 Jika Ar Rahn ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah 

tentu akan membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama 

di daerah-daerah. 

 Resiko 

 Resiko tidak terbayarkan hutang nasabah (wanprestasi). 

 Penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. 

e. Al – Qardh 

 Pengertian 

 Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta 

kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan. 
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 Landasan Syariah 

 Sesuai dengan Al Qur'an (QS Al Hadid : 11), Al Hadist dan Ifitsa 

 Aplikasi Al Qardh dalam Perbankan 

 Sebagai produk perlengkapan kepada nasabah yang telah terbukti 

loyalitas dan bonafid atasnya juga membutuhkan dana talangan 

untuk segera masa relatif pendek. Nasabah tersebut akan 

mengembalikan secepatnya uang yang dipinjamkan itu. 

 Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sehingga ia 

tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam 

bentuk deposito. 

 Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau 

membantu sektor sosial, atau dikenalkan dengan al ardh al hasan. 

 Manfaat Al Qardh 

 Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kondisi terdesak untuk 

mendapat talangan jangka pendek. 

 Disamping misi komersial terkandung misi sosial dan menjadi ciri 

pembeda bank Syariah dengan bank konvensional 

 Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan memberikan citra baik 

dan menigkation loyalitas masyarakat kepada bank Syariah.  

 

 

Latihan Soal : 

1. Jelaskan pengertian Ekonomi Islam menurut bahasa dan istilah! 

2. Sebutkan ciri-ciri  Ekonomi Islam! 

3. Sebutkan tujuan Ekonomi Islam! 

4. Sebutkan & Jelaskan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah islam! 
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BAB IX 

DA’WAH ISLAM (KOMUNIKASI ISLAM) 

Perbedaan antara komunikasi Islam dengan komunikasi islami. Komunikasi 

Islam lebih fokus pada sistemnya dengan latar belakang filosofi (teori) yang berbeda 

dengan persepektif komunikasi non-Islam. Dengan kata lain sistem komunikasi Islam 

didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Sudah tentu filosofi 

atau teori yang menjadi landasan sistem komunikasi Islam mempunyai implikasi-

impikasi tertentu terhadap makna proses komunikasi, model komunikasi, media 

massa, jurnalistik, etika, hokum dan kebijakan media (media law and media policy). 

Komunikasi islami adalah cam berkomunikasi yang bersifat islami (tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam). Dengan demikian pada akhirnya terjadi juga 

konvergensi (pertemuan) antara pengertian komunikasi Islam dengan komunikasi 

islami. Boleh dikatakan, komunikasi islami adalah implementasi (cara melaksanakan) 

komunikasi Islam. 

A. MODEL KOMUNIKASI ISLAM (ISLAMI) 

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa semua macam komunikasi Islam 

(islami) tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan komunikasi non-Islam 

dalam hal model, proses dan efeknya. Yang membedakannya lebih pada 

landasan filosofinya. Landasan teori atau filosofinya tentulah Al-Qur’an dan Hadis 

Nabi. Dengan sendirinya komunikasi Islam (islami) terikat pada pesan khusus, 

yakni dakwah karena Al-Qur’an adalah petunjuk bagi seisi alam dan juga 

merupakan (memuat) peringatan, warning dan reward bagi manusia yang 

beriman dan berbuat baik (Surat Al-Ashr). 

B. HUKUM MEDIA MASSA 

Yang dimaksud hokum media massa, hokum media massa atau hokum 

komunikasi (mass communication law, media law, communication law) itu 

adalah undang-undang dan putusan hokum (yurisprudensi) tentang media 

massa. Ada undang-undang pers, undang-undang penyiaran, undang-undang 
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perfilman, undang-undang internet (cyber law) dan sebagainya. Sebenarnya 

undang-undang hokum pidanalah yang mengatur sanksi atau tanggung jawab 

hokum media massa. 

C. KETENTUAN GANDA 

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berakibat dijatuhkannya hukuman 

denda bagi pers. Tidak ada hukuman badan. Padahal hukuman badan, 

merupakan alternatif, jika tak sanggup bayar denda. Menurut pasal 4 sanksi 

pidana badan dua tahun dikenakan pada pihak lain yang melanggar hak pers. 

Tetapi di samping hukuman badan dua tahun alternatifnya denda yang cukup 

besar. 

D. HAK DAN KEWAJIBAN MEDIA 

Jelaskan kelihatan bahwa UU Pokok Pers (dan meda massa lainnya) mengatur 

hak dan kewajiban media yang bersangkutan. UU Hukum Pidana Komunikasi 

Massa lebih fokus perbuatan (pelanggaran) yang dilakukan dan 

pertanggungjawabkan pidananya. Jadi bersifat menjabarkan pelanggaran yang 

disebutkan dalam pasal 18 UU Pers (Ketentuan Pidana). Tetapi hanya sebagian 

yang dijabarkan. Tidak semua dijabarkan dalam UU Hukum Pidana. Misalnya, 

pelanggaran terhadap larangan pemberitaan yang melanggar kesusilaan dan 

norma-norma agama (pasal 5 ayat 1). Hal itu terjabarkan dalam pasal 282, 532-

533 KUHP-Pidana (pornografi) dan dalam pasal 156 KUHP-pidana(Gods’ 

sblasphemy).  

E. MODEL KOMUNIKASI ISLAMI 

Kembali kepada model komunikasi Islam (islami) Jika diambil model komunikasi 

yang paling elementer dari Aristoteles (384-322 SM) yang disebut rhetorica atau 

seni berbicara untuk mempengaruhi pendengar, maka kelihatan ada tiga 

komponen proses komunikasi, yakni pembicara (rhetor), pesan dan komunikan. 

Meskipun tidak disebut secara eksplisit tentu saja terdapat pula saluran, efek 

dan arus balik (feedback). Saluran adalah jalan (path) yang menyalurkan atau 

yang dilalui oleh pesan sehingga pesan itu bias mencapai komunikan. 
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F. BERSIFAT UNIVERSAL 

Dengan demikian pula jelas kelihatan bahwa teori, perspektif atau apapun 

namanya proses, model, paradigm komunikasi itu sifatnya universal. Komponen-

komponen atau unsur-unsur tersebut selalu ada. Sama juga keadaan makhluk 

yang disebut Manusia. Dimana-mana sama bentuknya, struktur tubuhnya, 

memiliki perasaan, nyawa, otak, merasa lapar, haus dan sebagainya. 

Perbedaannya adalah warna kulit, rambut, warna bola mata dan bahasa 

Perbedaan lainnya diantara manusia antara lain sistem budaya atau nilai-nilai 

budaya, ideology atau cita-cita politik dan agama. 

G. SYARAT TERJADINYA KOMUNIKASI 

Dapat diambil contoh yang sederhana dan terjadi dalam komunikasi social setiap 

saat. Misalnya, seorang pendatang Barat ke Jakarta. Ia bersama keluarga akan 

tinggal di Jakarta selama tiga tahun karena menjadi konsultan sebuah 

perusahaan Indonesia. Ia belum mengerti bahasa Indonesia sedikit pun. Ia 

hanya berbahasa Inggris. Ia mencari rumah kontrak. Ketika ia naik taksi ia 

bertanya kepada supir taksi yang tidak mengerti bahasa Inggris. Ia mengatakan 

“I’am looking for a house”. Supir taksi berfikir, tentu ia haus Supir pun 

menyodorkan sebotol air aqua kepada penumpangnya tersebut. Tentu saja si 

bule itu heran. Akhirnya ia membuat gambar sebuah rumah batu lalu 

ditunjukkan kepada supir. Ssupirpun mengerti maksudnya. Dalam contoh itu 

gambar rumah menunjukkan adanya persamaan konsep budaya dan lambing-

lambang komunikasi diantara kedua manusia yang berbeda dalam hal 

kebangsaan dan etnis itu. 

 

H. Mengutamakan Etika  

Jika perspektif komunikasi islam harus dikaitkan dengan ajaran agama islam Al 

quran dan hadis nabi maka salah satu sifat khas komunikasi islam tentulah 

factor etika. Berarti teori komunikasi islam memang memiliki perbedaan dengan 

non islam. Tetapi perbedaan itu lebih pada isi pesan komunikasi yang harus 
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terikat pada pada perintah agama. Dengan sendirinya pula unsur content 

mengikat unsusr komunikator. 

I. Saluran Pesan 

Komunikasi dunia maya melintasi batas batas Negara tanpa rintangan yang 

berarti dengan demikian segala macam informasi termasuk pornografi dan 

kejadian kejadian luar biasa , kejadian kejadianyang aneh atau oddity menurut 

istilah jurnalistik sangat mudah masuk diberbagai Negara karena kebanyakan 

Negara sudah memiliki computer dan atau internet. 

J. Kultur Komunikasi Dunia Maya 

Kebebasan informasi yang luar biasa melalui internet ternyata sangat 

berpengaruh terhadap kebebasan media konvensial, yakni pers dan media 

penyiaran. Perilaku komunikasi di tabloid tabloid baru yang tumbuh sebagai 

cendekiawan musim hujan dimusim semi eforia kebebasan pers banyak 

beraroma pornografi dan bersifat sangat vulgar. Demikian pula tayangan 

tayangan hiburan, iklan dan olah raga perempuan di TV sangat berbau 

pornografis atau menyimpang dari dari kaidah kaidah etika komunikasi islam. 

K. Kebebasan Dan rambu – Rambunya 

Di dalam UU Pers (UU No.40-1999, pasal 5 dan 13) seperti di utarakan di atas 

juga terdapat rambu rambu agama bagi kebebasan pers. Begitu pula dalam UU 

No.8-1992 tentang perfilman, banyak pasal pasal KUH-pidana yang diutarakan di 

atas itu juga merupakan rambu rambu bagi kebebasan komunikasi yang sangat 

senada dengan kaidah kaidah agama islam. 

L. Etika Dunia Maya  

Kelihatan bahwa komunikasi islam sangat mengutamakan etika moralitas. 

Secara teoretis etika media massa non-islam kurang lebih sama juga dengan 

etika media massa islam . etika media massa non-islam atau islami 

dikembangkan di kalangan Negara Negara barat dahulu kala. Hal itu dapat 

dilihat di dalam kode etik jurnalisme dan sistem hokum media massa di Negara 
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Negara barat, yang kemudian resepsikan  oleh sistem hokum Indonesia melalui 

penjajah Belanda. 

M. Kebebasan VS Etika 

Didalam Hadis Nabi tersebut “ katakanlah apa yang benar sekalipun 

pahit”terdapat katakata “sekalipun Pahit:” dapat di tafsirkan bahwa kebebasan 

berkomunikasi atau kebebasan menyatakan pendapat, menyampaikan informasi, 

melakukan kritik koreksi dan pengawasan social dengan lisan dan tulisan 

biasanya menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat terutama jika 

penyampaian pesan itu menggunakan media massa bukankah media massa 

memiliki jangkauan penyampaian pesan berita, informasi, tulisan, gambar, dan 

sebagainya yang luas. Media massa cepat mencapai khalayak massal yang 

jumlahnya relative tidak terbatas dan bersifat heterogen. 

N. Elite Politik Sebagai Opinion Leader 

Elite politik itu adalah juga opinion leader dengan perikannan bahwa mereka 

mungkin sering atau kadang kadang berperan dalam proses komunikasi massa 

yakni sebagai tokoh tokoh yang meneruskan pesan media massa kepada warga 

kelompok mereka dengan pengaruh pribadi. Mereka memiliki pendukung yang 

umumnya mematuhi pendapat, anjuran atau fatwa mereka dan bahkan 

mengkultuskan mereka. 

O. Komunikator Islami 

Bagaimana pula ihwalnya jika khutbah atau ceramah ceramah agama para da’I 

diliput oleh media massa sudah tentu jangkauannya lebih lugas dan jika melalui 

TV atau radiodampaknya bias lebih tajam bagi khalayak tetapiyang paling tajam 

adalah melalui TV karena sifatnya yang audio visual dan sinematografis. Para 

penonton seakan akan berada di tempat da’I yang sedang berceramah. 

Mengenai arus pesan berlangkah dua berarto semua audience menerima 

dampak media massa setelah mengalami modifikasi opinion leader. 

A. Masalah Teoretis  

B. Masalah Dampak Media Massa 
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P. Risiko Kebebasan Komunikasi  

Risiko kebebasan komunikasi menurut hadis “katakanlah apa yang benar 

sekalipun pahit” bias juga berupa timbulnya masalah pencekalan jika diterapkan 

di dalam sistem media otoriter atau menimbulkan masalah hokum bagi 

komunikator yang bersangkutan 

Q. Perspektif Teokrasi 

Juga perintah agama islam tersebut dapat di analogikakan dengan ajaran 

kejujuran pemberitaan tentang isu isu yang kontroversil yang diciptakan oleh 

federal Comunication Commission (FCC) di AS. Ajaran kejujuran Itu konkritnya 

adalah pemberitaan yang adil dan berimbang mengenai isu isu yang konversil. 

Peliputan dua pihak adalah salah satu perwujudan fairness doctrine.  

R. Teori Komunikasi Terkrasi Dan Sistem Media Yang Berlaku  

Semua teori komunikasi yang didasarkan pada kitab suci agama samawi adalah 

teori komunikasi teokrasi. 

Secara singkat teori dan perspektif media teokrasi memiliki ciri ciri yang senada 

dengan teori media otoriter dan/ atau teori media pembangunan. Teori 

komunikasi islami, misalnya sangat terikat pada rambu rrambu etika menurut 

perintah alquran dan ahadis nabi. Konsekuensinya adalah sensor dan lisensi 

penerbitan atau pembangunan stasiun penyiaran (pada sistem media Non 

teokrasi pun, misalnya pada sistem liberter, penyiaran memang harus memiliki 

lisensi).  

S. Komunikasi Dan Elite Politik 

Seperti di jelaskan dimuka sebenarnya tokoh pembentuk opini identic dengan 

elite politik, terlepas dari profesi atau pekerjaan resmi mereka. Pada umumnya 

mereka itu orang orang biasa saja dalam arti bukan penguasa resmi atau 

pejabat Negara. Tetapi mereka dikaruniai tuhan kecakapan khusus sehingga 
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mampu mempengaruhi sesame warga masyarakat secara informal. Di dalam 

perkembangan sistem komunikasi politk modern di Indonesia saat ini mereka 

telah menjadi elite komunitas ulama modern, elite orgaanisasi mahasiswa,elite 

organisasi buruh  tani dan sebagainya. 

Tokoh tokoh opini tradisional itu berperan baik sebagai komunikator maupun 

sebagai saluran komunikasi politik yang sangat efektif. 

 

Latihan Soal : 

1. Bagaimana model komunikasi agama islam\ 

2. Jelaskan 3 komponen proses komunikasi 

3. Bagaimana menurut pendapat anda sebagai umat untuk selalu menjaga 

silaturahmi dengan sesama melalui komunikasi agama islam 
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