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BAB  I 
AGAMA DAN KEHIDUPAN MANUSIA 

 
A. FITRAH BERAGAMA BAGI MANUSIA 
 Agama dan manusia adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan 
yang lain. Manusia hidup memerlukan agama sebagai tempat mencari ketenangan dan keridhaan 
Tuhan dan agama hadir untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Menurut Islam, agama berarti 
suatu peraturan atau penetapan Tuhan yang membimbing manusia kepada aqidah yang benar, ibadah 
yang baik dan mu‘amalah yang baik pula. Sedangkan manusia adalah hayawan al-nathiq (makhluk 
yang berpikir), yang pada hakikatnya adalah makhluk pencari kebenaran. Di sini bertemu antara agama 
sebagai satu hakikat yang benar dan manusia (dengan akal dan hatinya) sebagai makhluk pencari 
kebenaran. 

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan 
hadits Rasulullah SAW : 

 َما ِمْن َمْوُلْوٍد ِاَّلا يُ ْوَلُد َعَلى ْالِفْطَرِة )رواه مسلم (
  ”Tidaklah dilahirkan  seorang anak melainkan atas fitrahnya” (HR. Muslim) 

Dalam bukunya Membumikan Al-Quran, Quraisy Shihab mengartikan fitrah itu sebagai ‖Agama 
Yang Benar‖,  ‖Kesucian‖ atau ‖Asal Kejadian‖. Asy-Syarif Ali bin Ahmad al-Jurjani seorang ahli bahasa 
Arab dari Persia mendefinisikan fitrah sebagai watak yang senang menerima agama. Sedangkan para 
fuqaha (ahli fiqih) mengartikannya sebagai tabi‘at yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir, 
belum pernah disentuh oleh cacat atau aib apapun. 

Di antara fitrah manusia itu adalah: beragama, mempertahankan hidup, melanjutkan jenis, 
mempertinggi taraf hidup, rasa keadilan, ingin senang, ingin selamat, ingin bahagia, ingin hidup 
bersama, ingin berkuasa, ingin kaya, ingin baik, ingin dihargai dan lain sebagainya. Namun, di antara 
sekian banyak fitrah manusia itu, fitrah beragama adalah fitrah yang paling utama dan paling murni 
sebagaimana yang di jelaskan oleh Prof. Dr. Hamka yang mengatakan bahwa rasa ber-Tuhan adalah 
perasaan yang semurni-murninya dalam jiwa manusia. Sedangkan Sayid Sabiq mengatakan fitrah 
keagaamaan adalah satu-satunya fitrah yang membedakan antara manusia dengan hewan, yakni 
instink keagamaan (Religious instinct).  

William James menegaskan bahwa, ‖Selama manusia masih memiliki naluri cemas dan 
mengharap, selama itu pula ia beragama (berhubungan dengan Tuhan).‖ Itulah sebabnya mengapa 
perasaan takut merupakan salah satu dorongan yang terbesar untuk beragama. Karena itulah, manusia 
membutuhkan agama, paling tidak, karena alasan berikut; (1) karena keterbatasan akal dan 
kemampuan manusia, (2) sebagai obat kegelisahan dan kegersangan hati, dan (3) sebagai tempat 
mencari keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan fitrah manusia juga adalah ingin 
mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan beragama itu antara lain 
dijelaskan oleh Allah SWT; 

                                    

      

”Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh 
bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 
beriman”. (QS. Yunus/10: 57) 
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Dalam pandangan ilmuan Islam, agama yang diwahyukan Tuhan, benihnya muncul dari 
pengenalan dan pengalaman manusia pertama di pentas bumi ini. Di sini ia menemukan tiga hal, yaitu, 
keindahan, kebenaran dan kebaikan. Gabungan ketiganya dinamai suci atau kesucian. Manusia ingin 
mengetahui siapa atau apa yang maha suci, dan ketika itulah ia menemukan Tuhan, dan sejak itu pula 
ia berusaha berhubungan dengan Tuhannya bahkan berusaha untuk meneladani sifat-sifat-Nya. Usaha 
itulah yang dinamai beragama, atau dengan kata lain, keberagamaan adalah terpatrinya rasa kesucian 
dalam jiwa seseorang. Karena itu seseorang yang beragama akan selalu berusaha untuk mencari dan 
mendapatkan yang benar, yang baik, dan yang indah. Mencari yang benar menghasilkan ilmu, mencari 
yang baik menghasilkan akhlak, mencari yang indah menghasilkan seni. Dengan demikian agama 
bukan saja merupakan kebutuhan manusia tetapi juga selalu relevan dengan kehidupannya. Karena  
itu, manusia yang tidak beragama (beriman) di mata Allah SWT dipandang sama dengan hewan, 
sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran: 

                     

”Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang 
kafir, karena mereka itu tidak beriman”. (QS. Al-Anfal/8: 55) 

 

Raghib al-Isfahani, ahli bahasa Arab dari kalangan Sunni, mengatakan bahwa fitrah yang Allah 
SWT berikan kepada manusia ialah menciptakan manusia dalam keadaan siap atau terlatih untuk 
melakukan pekerjaannya di dunia, atau kekuatan dan kemampuan yang diberikan Allah SWT kepada 
manusia untuk mengenal iman. Dengan kekuatan dan kemampuannya itu, ia dapat mengetahui agama 
yang benar dan Tuhan yang menciptakannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran: 

                   

”Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka, 
niscaya mereka menjawab: "Allah", maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah 
Allah)?” (QS. Azh-zhukhruf/43: 87) 

 

Dalam kitab Tafsir al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa fitrah dalam arti keinginan yang kuat 
untuk beragama Tauhid sudah diciptakan Allah SWT pada diri manusia sejak manusia itu berada di 
alam wujud ‖ilmi‖ (alam roh) seperti yang dijelaskan Allah SWT: 

                                        

                                  

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka 
dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini 
Tuhanmu?" 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 lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (QS. Al-A‘raaf/8: 172) 
 

Agama Islam yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai agama  terakhir 
dan penyempurna dari agama-agama sebelumnya (Yahudi dan Nasrani) adalah satu-satunya agama 
yang selaras dan sesuai dengan fitrah manusia, karena Islam hingga kini merupakan agama yang 
masih murni mentauhidkan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dijelaskan dalam 
Al-Quran surah ar-Ruum ayat 30 : 
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”Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 
agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar-Ruum/30: 30) 
 

Fitrah Allah dalam ayat di atas maksudnya adalah ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan oleh 
Allah SWT mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, 
maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. 
Sebaliknya, jika ada yang beragama selain beragama tauhid, berarti agamanya tidak sesuai dengan 
fitrahnya sebagai manusia seperti ditegaskan dalam Al-Quran;  

 

                                        

 ”Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima 
(agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. (QS. Ali Imran/3: 85) 

 

B. MAKNA DAN KLASIFIKASI AGAMA  
 Pada umumnya, agama dipandang sebagai suatu sistem nilai yang diakui dan diyakini 
kebenarannya dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup. Sebagai suatu sistem nilai, agama 
memiliki tiga inti pokok ajaran, yakni : 
1. Nilai keyakinan atau credo, yaitu bagian paling mendasar dari agama, berupa keyakinan terhadap 

adanya sesuatu kekuatan di luar kekuatan manusia, Zat yang Maha Agung di luar kehidupan 
manusia. 

2. Tata peribadatan atau ritual, yaitu perbuatan-perbuatan manusia sebagai bentuk kepatuhan dalam 
berhubungan dengan Zat yang diyakini, sebagai konsekwensi dari kayakinan akan keberadaan Zat 
tersebut.  

3. Tata Aturan, etika, moral, kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan manusia 
dengan sesama manusia dan antara sesama manusia dengan makhluk atau alam lainnya sesuai 
dengan keyakinan dan peribadatan tersebut. 

Oleh karena itu, dalam pemahaman yang lebih luas, agama itu mengandung empat macam 
unsur, yakni : 
1. Merupakan jalan hidup (way of life), yang memiliki aturan-aturan tertentu sebagai pedoman bagi 

kehidupan manusia. 
2. Mengajarkan dan memiliki nilai keyakinan akan adanya Tuhan. 
3. Memiliki kitab suci, yang merupakan kumpulan wahyu yang diterima oleh Nabi, yang berisi nilai 

dasar dan petunjuk-petunjuk yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh pemeluknya. 
4. Dipimpin atau dibawa oleh seorang Nabi. 
  Dilihat dari sifat dan sumbernya, agama dapat diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu: (1) 
Agama wahyu (samawi) dan agama bukan wahyu (ardhi), (2) agama misionari dan agama bukan 
misionari, dan (3) agama ras geografis dan agama universal. 

Agama wahyu adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan Sang Pemberi Wahyu, 
kepada rasul-rasul penerima wahyu dan kepada kitab-kitab kumpulan wahyu serta pesannya 
disebarkan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan agama bukan wahyu tidak memandang 
penyerahan kepada Tuhan dan mematuhi aturan-aturan-Nya sebagai suatu hal yang esensial. Lebih 
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jauh mengenai perbedaan antara agama samawi dan agama ardhi ini, dapat dilihat dari beberapa sisi  
perbedaan sebagai berikut : 

No. Agama Wahyu (Samawi) Agama Non Wahyu (Ardhi) 

1. Berpokok pada konsep keesaan Tuhan Tidak demikian 

2. Beriman kepada Nabi Tidak 

3. 
Sumber utama tuntunan baik dan buruk 
adalah kitab suci yang diwahyukan 

Kitab suci tidak penting 

4. Umumny lahir di Timur Tengah Lahir di luar itu 

5. 
Lahir di daerah-daerah yang berada di 
bawah pengaruh ras semitik 

Tidak 

6. Misionari Bukan misionari 

7. Jelas dan tegas Kabur dan elastis 

8. 
Memberikan arah yang jelas dan lengkap 
baik aspek spiritual maupun material 

Menitik beratkan kepada aspek spiritual saja 
 

 Secara umum, kesadaran manusia akan pentingnya agama dalam kehidupan manusia, antara 
lain karena agama merupakan; (1) Sumber moral, (2) petunjuk kebenaran, (3) sumber informasi tentang 
masalah metafisika, dan (4) bimbingan rohani bagi manusia, baik di saat suka maupun duka. 
 Sebagai sumber moral, agama menjadi nilai kehidupan yang membedakan manusia dengan 
hewan. Manusia pada hakikatnya tidak ada bedanya dengan hewan tanpa memiliki nilai moral. Dan 
manusia tanpa moral atau manusia yang membinatang ini sangat berbahaya. Ia lebih jahat dan lebih 
buas dari binatang buas itu sendiri. Tanpa moral, kehidupan akan kacau, tidak hanya kehidupan pribadi 
dan perorangan, tetapi juga kehidupan masyarakat dan negara, karena orang sudah tidak peduli lagi 
dengan baik dan buruk atau halal dan haram.  
 Sebagai petunjuk kebenaran, agama menjadi sumber kebenaran. Jika akal terus berusaha 
untuk mencari dan mendapatkan kebenaran melalui ilmu dan filsafat, tetapi usaha ilmu dan filsafat ini 
hanya membawa hasil kebenaran yang nisbi (relatif). Padahal kebenaran yang sesungguhnya bukanlah 
kebenaran yang nisbi belaka, melainkan kebenaran yang mutlak dan universal, kebenaran yang 
sungguh-sungguh benar, absolut dan berlaku untuk semua orang. Dan kebenaran yang sesungguhnya 
yang dicari-cari oleh manusia sejak dulu adalah kebenaran agama yang mutlak dan universal. 
Tinggallah kewajiban manusia untuk beriman dan patuh kepada kebenaran agama dan agama 
kebenaran tersebut. Allah SWT berfirman: 

                                         

”Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, 
supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan 
janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang 
khianat”. (QS. An-Nisaa/4: 105) 

                   

”Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang 
yang ragu”. (QS. Al-Baqarah/2: 147) 

 

Sebagai sumber informasi metafisika, agama menyajikan rahasia metafisika, hal-hal yang 
ghaib seperti masalah hidup setelah mati, Tuhan, akhirat, syurga, neraka dan hal- hal yang berada di 
balik alam nyata ini. Hal ini tentu saja semakin menampakkan keunggulan agama atas akal, karena 
semua persoalan metafisika memang bukan lagi wilayah kemampuan akal. Ilmu apapun (hasil akal) 
yang dipakai akan menjadi lumpuh apabila menghadapi atau memasuki wilayah tersebut.  
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Sesungguhnya persoalan metafisika sudah masuk wilayah iman atau agama, dan hanya Allah 
SWT yang Maha Mengetahui segalanya, sedang manusia dengan akalnya hanya dibekali dengan 
keterbatasan. Sebagaimana firman Allah SWT: 

                                  

”Katakanlah: "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang 
ghaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan”. (QS. An-Naml/27: 
65) 

 

Sebagai pembimbing rohani bagi manusia, agama menjadi teman pembimbing umat manusia 
baik di saat suka maupun duka. Tanpa agama manusia akan frustasi di saat duka dan menjadi lupa diri 
di saat suka. Padahal suka dan duka, nikmat dan musibah, kebahagiaan dan kesengsaraan akan terus 
terjadi mewarnai kehidupan manusia dengan sebab yang bermacam-macam. Bagi orang yang 
beragama, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan bersyukur di saat memperoleh 
nikmat atau sesuatu yang menggembirakan, dan tabah atau sabar di saat mendapatkan musibah/ujian 
atau sesuatu yang menyedihkan. Sikap mental ini hendaknya selalu dimiliki oleh setiap muslim, 
sehingga hidupnya selalu stabil, tidak ada goncangan dan senantiasa tenang, damai dan penuh 
kebahagiaan. 

 

C. AGAMA ISLAM DAN RUANG LINGKUPNYA  
Di dalam Al-Quran, agama di sebut Millah, misalnya Millatu Ibrahim, artinya agama (yang 

dibawa) Ibrahim (QS. An-Nahl/16: 123). Selain itu agama juga disebut Din atau al-Din (QS. Al-
Kafirun/109: 6), yang selain berarti agama, juga berarti pembalasan di hari kiamat, adat kebiasaan, 
undang-undang, peraturan dan ketaatan.  

Secara khusus, Islam berasal dari kata Aslama, Yuslimu yang berarti menyerah, tunduk dan 
damai. Secara bahasa, Islam mengandung makna umum, bukan hanya nama dari suatu agama. 
Ketundukan, ketaatan dan kepatuhan merupakan makna Islam. Ini berarti segala sesuatu yang tunduk 
dan patuh terhadap kehendak Allah SWT adalah Islam. Menurut Al-Quran, Islam adalah agama yang 
ajaran-ajarannya merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada 
Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Dan sebenarnya Islam 
adalah agama Allah SWT yang dibawa oleh para Nabi pada setiap zamannya yang berakhir dengan 
kenabian Muhammad SAW.  

Penamaan agama Islam itu sendiri bagi para nabi didasarkan kepada firman Allah SWT, yang 
antara lain: Untuk Nabi Ibrahim, Isma‘il, Ishak, Ya‘kub, Musa, Isa dan anak cucu mereka (QS. Al-
Baqarah/2: 136), Untuk Nabi Nuh (QS. Yunus/10: 72), Untuk Nabi Ibrahim (QS. Al-baqarah/2: 131), 
Untuk nabi Yusuf (QS. Yusuf/12: 101), Untuk nabi Musa (QS. Yunus/10: 84), Untuk Nabi Isa (QS. Ali 
Imran/3: 52) dan Allah SWT mengutus rasul penutup pembawa agama Islam, yaitu Nabi Muhammad 
SAW (QS. An-Nisaa/4: 163-165) 

Ajaran agama Islam bersifat universal dan berlaku untuk setiap masa dan semua tempat. 
Keabadian dan keaktualan Islam telah dibuktikan sepanjang sejarahnya, di mana setiap kurun waktu 
dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam 
dengan Al-Quran sebagai landasannya. Konsep Islam yang universal merupakan jawaban terhadap 
segala keterbatasan manusia dan pemikiran manusia yang temporal dan parsial. Karena ke‖parsial‖an 
itu muncullah kekurangan dan karena ke‖temporal‖an itu lahirlah kegoyahan yang menuntut perubahan-
perubahan. Ke‖universal‖an Islam membebaskan Islam dari berbegai kekurangan dan kelemahan, dan 
lebih membuktikan Islam sebagai agama yang diakui kebenaran dan kesempurnaannya. 

Ke‖universal‖an ajaran Islam pada hakikatnya terwujud dari hal yang paling mendasar dan 
paling pokok dari seluruh konsep Islam, yaitu konsep keyakinan akan keesaan Allah SWT atau konsep 
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Tauhid. Konsep Islam sebagai agama tauhid adalah konsep khas dan menjadi azas yang paling 
esensial dalam seluruh sistem Islam yang dapat melahirkan jiwa kaum muslimin merdeka dari 
intervensi, penekanan dan intimidasi manusia lain. Tauhid (Tauhidullah) merupakan nilai dan etos yang 
membentuk sikap jiwa yang bebas dan kreatif dalam menunaikan tugas kemanusiaannya. Dan Tauhid 
melahirkan jiwa yang penuh ketundukan, kepasrahan dan ketaatan tanpa reserve terhadap undang-
undang, peraturan dan ajaran-ajaran Allah SWT. 

Dari konsep tauhid ini pula lahir konsep Islam selanjutnya berupa integralitas dan 
kesempurnaan. Dalam konsep ini berarti Islam tidak membutuhkan penyempurnaan dan penambahan 
dari luar, karena ia adalah ajaran dan ciptaan Allah SWT sehingga akan selalu sesuai dengan apapun 
yang diciptakan oleh Allah SWT,  termasuk di dalamnya manusia sebagai sasaran utama dari konsep 
Islam dan konsep tauhid. Penolakan terhadap konsep Islam berarti pengkhianatan dan pengingkaran 
terhadap nilai-nilai dan makna kemanusiaannya sendiri. 

Tauhidullah melahirkan prinsip keseimbangan dan harmoni, yaitu mencakup kehidupan hari ini 
dan hari esok (dunia dan akhirat), memberikan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, memberikan 
perhatian terhadap individu maupun sosial, dan mencakup hubungan antara manusia dengan Allah 
SWT dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan makhluk lain termasuk 
lingkungannya. Aspek-aspek yang berhubungan dengan hidup dalam bentuk nilai dan norma Islam ini 
disebut syari‘at. 

Tujuan syari‘at Islam yang paling menonjol adalah meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan yang 
sehat, agar tercipta hak yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian tujuan 
yang dibimbing oleh syari‘at Islam bukan hanya tujuan yang bersifat sementara, tetapi suatu tujuan 
akhir (ultimate goal) berupa kebahagiaan abadi yang dipenuhi kebaikan di akhirat. Dengan demikian di 
dalam konsep Islam kematian adalah pintu pembuka ke arah kebaikan dan bukan suatu tragedi yang 
harus ditakuti. Jadi kehidupan manusia dalam Islam menyimpan optimisme menyambut masa depan 
dengan penuh harapan, tidak saja masa depan di dunia ini, tetapi juga masa depan di alam akhirat 
kelak, karena tertanamnya keimanan. 

Syari‘at Islam yang datang dari Allah SWT yang ditujukan kepada manusia sebagai 
makhluknya. Karena sumber syari‘at adalah Allah SWT, maka realisasi syari‘at Islam dalam kehidupan 
manusia telah terencana dengan sempurna sebagai perbuatan yang mampu dilakukan oleh manusia, 
karena kapasitas kemanusiaannya telah disesuaikan oleh Allah SWT dengan beban dan bobot syari‘at. 
Di sini Islam dapat lebih dipahami sebagai ajaran yang sesuai dengan atribut kemanusiaan. Karena itu 
tidak heran jika syari‘at Islam sesuai dengan kodrat manusia dan tidak satupun ajaran syari‘at Islam 
yang menafikan kodrat tersebut. Dengan demikian penolakan manusia terhadap syari‘at Islam 
merupakan penolakan manusia terhadap kodrat asasi dirinya sendiri sebagai manusia. 

Agama Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW 
sebagai Nabi terakhir, sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna 
untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan 
manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia 
dengan alam lingkungannya. Karena itu, agama Islam mengandung tiga komponen pokok yang 
terstruktur dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

Ketiga komponen utama ajaran Islam tersebut adalah : 
1. Aqidah atau Iman 
 Yaitu keyakinan akan adanya Allah SWT dan para Rasul yang diutus dan dipilih oleh Allah 
SWT untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia melalui malaikat, yang dituangkan dalam 
kitab suci-Nya yang berisikan informasi dan petunjuk kebenaran mengenai kehidupan manusia, baik di 
dunia maupun di akhirat. Aqidah dan tauhid merupakan dasar keberagamaan seseorang dalam Islam 
yang masuk lewat pintu syahadah atau ikrar akan keyakinan tersebut. Dan aqidah merupakan 
komponen pokok dalam agama Islam yang di atasnya berdiri syari‘at dan akhlak Islam. 
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2. Syari‘at atau ibadah 
 Yaitu aturan atau undang-undang Allah SWT tentang bentuk pelaksanaan, manifestasi dari 
aqidah yang diyakini, yakni berupa penyerahan diri secara total melalui proses ibadah secara langsung 
kepada Allah SWT maupun secara tidak langsung dalam hubungannya dengan sesama manusia dan 
makhluk lainnya. Oleh karena itu syari‘at secara garis besarnya meliputi dua hal pokok, yaitu ibadah 
dalam pengertian khusus (ibadah mahdhah) dan ibadah dalam arti umum atau mu‟amalah (ibadah 
ghairu mahdhah atau ibadah sosial). 
 
3. Akhlak atau mu‘amalah 
 Yaitu bentuk aturan, norma dan etika dalam bermu‘amalah dengan sesama manusia dan 
makhluk lainnya dengan penuh keikhlasan, seakan-akan disaksikan langsung oleh Allah SWT, 
meskipun Dia tidak melihat secara langsung. Karena nilai-nilai akhlak yang sudah terdapat di dalam 
syari‘at atau hukum mu‘amalah menjadi bagian tidak terpisahkan dari bentuk pelaksanaan ibadah 
kepada Allah SWT. 
 

D. TANGGUNG JAWAB MANUSIA DALAM ISLAM 
 Konsep manusia dalam Al-Quran dipahami dengan memperhatikan kata-kata yang menunjuk 
pada makna manusia yaitu kata basyar, al-insan, dan al-Naas. Allah menggunakan kata basyar dalam 
Al-Quran sebanyak 37 kali, salah satunya dalam surah al-Kahfi: 

                                              

                     

   ”Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan 
kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa". Barang siapa mengharap 
perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shaleh dan janganlah ia 
mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya".   (QS. Al-Kahfi/18: 110) 
 

Kata basyar selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis manusia, seperti asalnya dari tanah 
liat (al-Hijr: 33 ; al-Ruum: 20) atau manusia makan dan minum (al-Mu‘minuun: 33). Sifat basyar adalah 
makhluk yang sekedar berada (being) yang statis seperti hewan. 
 Kata al-Insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 65 kali, diantaranya : 

               

”Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (al- ‘Alaq/96 : 5) 
Kata al-Insan selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk 

yang berpikir, diberi ilmu dan memikul amanah (al-Ahzab: 72). Insan adalah makhluk yang yang 
menjadi (becoming) dan terus bergerak maju ke arah kesempurnaan. 

Kata al-Naas disebut sebanyak  240 kali, seperti  surah al-Zumar/39: 27  

                               

”Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam 
perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran”. 
 

Kata al-Naas menunjuk pada semua manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif.  
Dengan demikian Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan 

sosial. Manusia sebagai basyar  tunduk pada taqdir Allah, sebagai al-insan dan al-Naas berkaitan 
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dengan hembusan nafas yang diberikan oleh  Allah SWT,  yang memiliki kebebasan dalam memilih 
untuk tunduk atau menentang taqdir Allah SWT, untuk mengatur kehidupannya. Allah SWT telah 
menciptakan manusia sebaik-baik bentuk dan diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, kemuliaan yang 
ada pada manusia dikarenakan Allah SWT menganugerahkan akal dan hati. Akal dan hati inilah yang 
menjadi keistimewaan manusia dari makhluk lainnya, yang menyebabkan adanya konsekwensi 
kemanusiaan, diantaranya kesadaran, tanggung jawab dan pembalasan. 

Manusia memiliki fitrah atau potensi jasmani dan rohani sebagai kelengkapan yang diberikan 
pada saat manusia dilahirkan ke dunia. Secara fisik Allah SWT menyebutkan manusia sebagai ahsani 
taqwiim (sebaik-baik bentuk). Dan secara ruhaniah Allah SWT menganugerahkan akal, hati dan nafsu.  

Dengan akal manusia dapat memikirkan alam,  dan dengan hati manusia dapat mengingat 
Allah SWT. Keduanya merupakan kesatuan daya rohani untuk dapat memahami kebenaran, sehingga 
manusia dapat mencapai suatu maqam (tingkat) kesadaran tertinggi yakni kebenaran ilahi. Dengan 
nafsu manusia dapat bergerak dinamis dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Kecenderungan nafsu 
yang bebas, jika tidak terkendali dapat menyebabkan manusia memasuki kondisi yang membahayakan 
dirinya. Untuk mengendalikan nafsu, manusia menggunakan akalnya, sehingga dorongan-dorongan 
tersebut dapat menjadi kekuatan positif  yang menggerakkan manusia ke arah tujuan yang jelas dan 
baik. Agar manusia dapat bergerak ke arah yang jelas, baik dan benar, maka agama berperan untuk 
menunjukkan jalan yang harus ditempuh, membimbing nafsu bersama akal menuju jalan keridhaan 
Allah SWT. Nafsu yang terkendali oleh akal dan hati dan berada pada jalur yang ditunjukkan agama, 
atau dengan kata lain manusia yang mampu mengelola dan memadukan potensi akal, hati dan 
nafsunya dengan baik sesuai dengan tuntunan agama, di dalam Al-Quran disebut al-Nafs al-
Muthmainnah (jiwa/nafsu yang tenang) (QS. Al-Fajr/89: 27-30).   

Potensi jasmani dan rohani yang Allah SWT anugerahkan kepada manusia dapat membawa 
manusia menjadi makhluk yang sempurna dan mulia, apabila potensi-potensi tersebut berjalan seiring 
dan bersama-sama melakukan kebaikan, kebenaran dan mencari ridha Allah SWT. Potensi jasmani 
dan potensi rohani saling mendukung untuk mengikuti dan melaksanakan fitrah, tugas dan tanggung 
jawab manusia sebagai hamba Allah SWT dan sebagai khalifah di muka bumi ini dengan baik. 
Sebaliknya potensi jasmani dan rohani yang sama justru dapat menjadikan manusia menjadi makhluk 
yang rendah dan hina, apabila potensi-potensi tersebut tidak berkolaborasi untuk melakukan kebenaran 
dan mencari ridha Allah SWT. Potensi jasmani dan rohani tersebut justru mengikuti hawa nafsu yang 
tidak terkendali, melanggar fitrah, tugas dan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah SWT dan 
sebagai khalifah di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan dan kemaksiatan. 

 

1. TANGGUNG JAWAB MANUSIA SEBAGAI HAMBA ALLAH 
 Makna yang esensial dari kata ‟abd (hamba) adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. 
Ketaatan, ketundukan dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah SWT, yang 
dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Disebutkan 
sebagai ‟abd karena tugas pengabdian kepada Allah SWT semata-mata, sebagaimana firman-Nya 
dalam surah az-Zariyat ayat 56:  

                  

 ”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. 
 

 Dalam hubungan dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai ciptaan (makhluk) dan 
Tuhan sebagai Pencipta (Khaliq). Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia 
menghambakan diri pada Allah SWT dan dilarang menghamba pada dirinya, serta menghamba pada 
hawa nafsunya. Kesediaan manusia untuk menghamba hanya kepada Allah SWT dengan sepenuh 
hatinya akan mencegah penghambaan manusia terhadap manusia. Tanggung jawab hamba Allah SWT 
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terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif (naik-turun), yang dalam 
istilah hadits Nabi SAW dikatakan yazidu wayanqusu (terkadang bertambah atau menguat dan 
terkadang berkurang atau melemah). 
 Seorang hamba Allah SWT juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung 
jawab terhadap keluarga merupakan lanjutan dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, karena 
memelihara diri sendiri berkaitan dengan perintah memelihara iman keluarga. Di dalam Al-Quran Allah 
SWT berfirman: 

                                                

                            

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 
bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang 
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 
apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahriim/66: 6) 

 

Bentuk tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah SWT direalisasikan dalam bentuk 
kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT, melaksanakan semua perintah Allah SWT dan menjauhi 
semua larangan-Nya, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak iman, merusak diri 
dan merusak keluarga. Dan apabila tanggung jawab itu dilanggar atau diremehkan, maka manusia 
harus mempertanggung jawabkan segala pelanggaran itu dihadapan Allah SWT kelak di hari kiamat. 

 

2. TANGGUNG JAWAB MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH  
 Manusia adalah salah satu makhluk yang Allah SWT jelaskan penciptaannya dalam Al-Quran 
selain makhluk-makhluk-Nya yang lain seperti iblis, jin, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Namun Allah 
SWT menempatkan manusia pada penciptaan dan kedudukan yang lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan-
Nya yang lain, yaitu menempatkan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi, sebagaimana yang 
difirmankan-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah/2 ayat 30. 

                                           

                                      

”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal 
kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 
 
 

 Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Tugas hidup yang dipikul 
manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, ―wakil‖ Allah SWT di 
muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam dan memegang mandat Tuhan untuk 
mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia bersifat kreatif, 
yang memungkinkan manusia mengolah serta mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk 
kepentingan hidupnya. 

Penempatan dan pemberian tanggung jawab ini tidak terlepas dari beberapa faktor : 
1. Kemampuan untuk mengetahui sifat-sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam benda. Hal ini 

tergambar dalam firman Allah SWT  (QS. Al-Baqarah/2: 31). 
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2. Ditundukkannya bumi, langit, dan segala isinya, bintang-bintang, planet-planet, dan lain sebagainya 
oleh Allah SWT kepada manusia (QS. Al-Jaatsyiah/45: 12-13) 

 

3. Potensi akal pikiran dan panca indera (QS. Al-Mulk/67: 23). 
 

4. Kekuatan positif  untuk mengubah corak kehidupan dunia (QS. Arra‘d/13: 11).   

Potensi-potensi inilah yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugas kekhalifahan 
manusia di alam ini. Tugas kekhalifahan tersebut harus bertumpu kepada landasan tauhidullah, 
sehingga pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak sewenang-wenang. Tanggung jawab tersebut 
juga dibatasi oleh ketentuan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran maupun 
ayat-ayat Allah SWT yang tersirat dalam kandungan alam semesta (al-Kaun). Dan tetap akan 
dimintakan pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat  kelak. 
 Apabila manusia melanggar kewenangannya sebagai khalifah fil ardh, apalagi sampai melewat 
batas, maka Allah SWT menyebutkan bahwa manusia pulalah yang akan merasakan akibatnya, 
sebagaimana firman-Nya :  

                                        

       

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, 
supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar) (QS. Al-Ruum/30: 41) 

 

Peran yang dipegang manusia di muka bumi ini merupakan perpaduan tugas dan tanggung 
jawab yang melahirkan dinamika hidup, yang sarat dengan amaliah dan kreatifitas. Oleh karena itu 
hidup seorang muslim harus dipenuhi dengan amaliah, kerja keras yang tiada henti untuk membentuk 
amal shaleh. Kedua tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang bertentangan, melainkan satu 
kesatuan yang utuh dan bersinergi untuk mencapai kemuliaan derajat manusia. Kekhalifahan adalah 
realisasi dari pengabdian kepada Allah, kedua-duanya harus dijunjung tinggi dan dicari serta 
dilaksanakan dalam kehidupan ini, sebagaimana firman Allah SWT: 

                                 

                              

”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. 
(QS. Al-Qashash/28: 77). 

 

Dengan demikian, tujuan penciptaan manusia di dunia ini adalah agar manusia dapat 
memanfaatkan serta memakmurkan dunia ini, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan : 

                                            

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena 
itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 
(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Huud/11: 61) 
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PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 
 

1. Jelaskan tentang makna fitrah dalam Islam! 
2. Mengapa agama demikian penting bagi kehidupan manusia? 
3. Mengapa agama menjadi fitrah bagi manusia? 
4. Tuliskan salah satu ayat yang berbicara tentang fitrah manusia untuk beragama! 
5. Jelaskan perbedaan antara agama samawi dan agama ardhi! 
6. Jelaskan unsur-unsur ajaran Islam! 
7. Dalam al-Qur‘an manusia disebut dengan istilah basyar, al-insan dan al-Naas. Jelaskan 

pengertian dan perbedaannya! 
8. Bagaimana realisasi dari tanggung jawaban manusia sebagai hamba Allah SWT? 
9. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai khalifah fil ardh? 
10. Mengapa manusia dipilih oleh Allah SWT sebagai Khalifah di muka bumi? 
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BAB II 
SUMBER AJARAN ISLAM 

 
 

Pada umumnya ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran 
dan Hadits. Di samping itu pula, para ulama fikih menjadikan ijtihad sebagai salah satu dasar hukum 
Islam, setelah Al-Quran dan Hadits. Seluruh hukum produk manusia adalah subyektif. Hal ini 
dikarenakan minimnya ilmu yang diberikan oleh Allah SWT tentang kehidupan dunia dan 
kecenderungan untuk menyimpang. Sedangkan hukum Allah SWT adalah peraturan yang lengkap dan 
sempurna serta sejalan dengan fitrah manusia. 

Sumber ajaran Islam dirumuskan dengan jelas dalam percakapan Rasulullah SAW dengan 
sahabat beliau Mu‘adz bin Jabal, ketika beliau mengutus Mu‘adz bin Jabal menjadi Gubernur di Yaman. 
Rasulullah SAW bertanya kepada Mu‘adz: “Dengan pedoman apa engkau akan memutus sesuatu 
urusan?” Jawab Mu‘adz: ”Dengan Kitabullah”, Rasulullah SAW bertanya: ”Kalau tidak ada dalam Al-
Quran?” Jawab Mu‘adz: “Dengan Sunnah Rasulullah”. Rasul bertanya lagi: ”Kalau di dalam sunnah juga 
tidak ada?” Jawab Mu‘adz: ”Saya berijtihad dengan pikiran saya”. Sabda Rasulullah SAW: ”Maha suci 
Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasul-Nya, dengan satu sikap yang disetujui 
Rasul-Nya”. (HR. Abu Dawud dan Turmudzi). 

Ketiga sumber ajaran ini merupakan satu rangkaian kesatuan dengan urutan yang tidak boleh 
dibalik.  

 

1. AL QUR’AN 
 Secara etimologis, Al-Quran berasal dari kata qara‟a, yaqraâu, qiraatan atau qurânan yang 
berarti mengumpulkan (al-jam‟u) dan menghimpun (al-dlammu). Huruf-huruf serta kata-kata dari satu 
bagian ke bagian lain secara teratur disebutkan dalam Al-Quran karena ia berisikan intisari dari semua 
kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan (QS. al-Qiyamah /75:17-18). 

Adapun secara terminology, Dr. Subhi Al-Shalih mendefinisikan Al-Quran sebagai “Kalam Allah 
SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf 
serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah”. 

Muhammad Ali ash-Shabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai "Firman Allah SWT yang tiada 
tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan 
perantaraan malaikat Jibril AS dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada 
kita secara mutawatir, serta membaca dan mampelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan 
Surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Naas" 

Dengan definisi tersebut di atas sebagaimana dipercayai setiap Muslim, firman Allah SWT 
yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, tidak dinamakan Al-Quran seperti Kitab 
Taurat yang diturunkan kepada umat Nabi Musa AS atau Kitab Injil yang diturunkan kepada umat Nabi 
Isa AS. Demikian pula firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
membacanya tidak dianggap sebagai ibadah, seperti Hadits Qudsi, tidak termasuk Al-Quran. 

a. Penurunan Al-Quran 
Al-Quran tidak turun sekaligus. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 

2 bulan 22 hari. Oleh para ulama membagi masa turun ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode 
Mekkah dan periode Madinah. Periode Mekkah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian 
Rasulullah SAW dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyyah. Sedangkan 
periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat–surat yang 
turun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyyah. 

file:///E:/wiki/Mukjizat
file:///E:/wiki/Mutawatir
file:///E:/wiki/Ibadah
file:///E:/wiki/Nabi
file:///E:/wiki/Rasul
file:///E:/wiki/Mutawatir
fide://E:/wiki/Ibadah%20o
file:///E:/wiki/Al-Fatihah
file:///E:/wiki/An-Nas
file:///E:/wiki/Muslim
file:///E:/wiki/Kitab_Taurat
file:///E:/wiki/Kitab_Taurat
file:///E:/wiki/Nabi_Musa
file:///E:/wiki/Kitab_Injil
file:///E:/wiki/Nabi_Isa
file:///E:/wiki/Nabi_Isa
file:///E:/wiki/Ibadah
file:///E:/wiki/Hadits_Qudsi
file:///E:/wiki/Muhammad
file:///E:/wiki/Makkiyyah
file:///E:/wiki/Hijrah
file:///E:/wiki/Madaniyah


13 

 

b. Penulisan Al-Quran dan perkembangannya 
Penulisan (pencatatan dalam bentuk teks) Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW. Kemudian transformasinya menjadi teks yang dijumpai saat ini selesai dilakukan 
pada zaman khalifah Utsman bin Affan. 

c. Pengumpulan Al-Quran di masa Rasullulah SAW 
Pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk 

untuk menuliskan Al-Quran, yakni Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubay 
bin Ka‘ab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media 
penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun 
kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat 
langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Quran setelah wahyu diturunkan. 

d. Pengumpulan Al-Quran Di Masa Khulafaur Rasyidin 
1). Pada Masa Pemerintahan Abu Bakar Dan Umar 
Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran (dalam perang yang 

dikenal dengan nama perang Riddah) yang mengakibatkan tewasnya beberapa penghafal Al-Quran 
dalam jumlah yang signifikan. Umar bin Khattab yang saat itu merasa sangat khawatir akan keadaan 
tersebut lantas meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang saat itu 
tersebar di antara para sahabat. Abu Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Tsabit sebagai koordinator 
pelaksanaan tugas tersebut. Setelah pekerjaan tersebut selesai dan Al-Quran tersusun secara rapi 
dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut 
hingga wafatnya kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya, 
selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya yakni Hafsah yang juga istri Nabi Muhammad SAW. 

2). Pada Masa Pemerintahan Utsman Bin Affan 
Pada masa pemerintahan khalifah ke-3 yakni Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam 

cara pembacaan Al-Quran (qira'at) yang disebabkan oleh adanya perbedaan dialek (lahjah) antar suku 
yang berasal dari daerah berbeda-beda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Utsman sehingga ia 
mengambil kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar (menyalin mushaf yang dipegang Hafsah) 
yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku. Standar tersebut, yang kemudian dikenal 
dengan istilah cara penulisan (rasam) Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan 
standarisasi ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan standar yang dihasilkan diperintahkan untuk 
dimusnahkan (dibakar). Dengan proses ini Utsman berhasil mencegah bahaya laten terjadinya 
perselisihan di antara umat Islam di masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran. 

Mengutip Hadits riwayat Ibnu Abi Dawud dalam Al-Mashahif, dengan sanad yang shahih: 

“Suwaid bin Ghaflah berkata, "Ali mengatakan: Katakanlah segala yang baik tentang Utsman. 
Demi Allah, apa yang telah dilakukannya mengenai mushaf-mushaf Al Qur'an sudah atas 
persetujuan kami. Utsman berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang isu qira'at ini? Saya 
mendapat berita bahwa sebagian mereka mengatakan bahwa qira'atnya lebih baik dari qira'at 
orang lain. Ini hampir menjadi suatu kekufuran'. Kami berkata, 'Bagaimana pendapatmu?' Ia 
menjawab, 'Aku berpendapat agar umat bersatu pada satu mushaf, sehingga tidak terjadi lagi 
perpecahan dan perselisihan.' Kami berkata, 'Pendapatmu sangat baik'."  

Menurut Syaikh Manna' Al-Qaththan dalam Mahabits fi 'Ulum Al-Qur'an, keterangan ini 
menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Utsman telah disepakati oleh para sahabat. Demikianlah 
selanjutnya Utsman mengirim utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada 
padanya. Lalu Utsman memanggil Zaid bin Tsabit Al-Anshari dan tiga orang Quraish, yaitu Abdullah bin 
Zubair, Said bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam. Ia memerintahkan mereka agar 
menyalin dan memperbanyak mushaf, dan jika ada perbedaan antara Zaid dengan ketiga orang 
Quraish tersebut, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraish karena Al-Qur'an turun dalam dialek bahasa 
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mereka. Setelah mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah, ia mengirimkan tujuh buah 
mushaf, yaitu ke Mekkah, Syam, Yaman, Bahrain, Bashrah, Kufah, dan 1 buah ditahan di Madinah 
(mushaf al-Imam). 

e. Upaya Penerjemahan dan Penafsiran Al-Quran 
Upaya-upaya untuk mengetahui isi dan maksud Al-Quran telah menghasilkan proses 

penerjemahan (literal) dan penafsiran (lebih dalam, mengupas makna) dalam berbagai bahasa. Namun 
demikian hasil usaha tersebut dianggap sebatas usaha manusia dan bukan usaha untuk menduplikasi 
atau menggantikan teks yang asli dalam bahasa Arab. Kedudukan terjemahan dan tafsir yang 
dihasilkan tidak sama dengan Al-Quran itu sendiri. 

Pertama-tama, diawali dengan melihat makna awal dari suatu ayat, kemudian tampak makna 
yang lebih luas daripada yang pertama dan begitu seterusnya, berlaku pada semua ayat AI-Quran. Atas 
dasar inilah AI-Quran mempunyai makna lahir (zhahr)  dan batin (bathn) , dan kedua makna tersebut 
sama-sama merupakan maksud. Hanya saja keduanya terjadi secara memanjang, tidak melebar, 
karena maksud makna lahir tidak menafikan maksud makna batin, dan maksud makna batin tidak 
menafikan maksud makna lahir. 

f.  Pokok-Pokok Isi Kandungan Al-Quran 
     Adapun pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran antara lain: 

1) Tauhid, yaitu kepercayaan terhadap ke-Esaan Allah SWT dan semua kepercayaan yang 
berhubungan dengan-Nya.  

2) Ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan atau amaliah sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran 
tauhid.  

3) Janji dan ancaman (al-wa‟d wal wa‟id), yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau 
mengamalkan isi Al-Quran dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya.  

4) Kisah umat terdahulu, seperti para Nabi dan Rasul dalam menyiarkan risalah Allah SWT maupun 
kisah orang-orang shaleh ataupun orang yang mengingkari kebenaran al-Quran agar dapat 
dijadikan pembelajaran bagi umat setelahnya. 

g. Dasar  Hukum Al-Quran 
      Al-Quran mengandung tiga komponen dasar hukum, sebagai berikut: 

1) Hukum I‟tiqadiah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah SWT dan 
hal-hal yang berkaitan dengan akidah/keimanan. Hukum ini tercermin dalam Rukun Iman. Ilmu 
yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid, Ilmu Ushuluddin, atau Ilmu Kalam. 

2) Hukum Amaliah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah 
SWT, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum 
amaliah ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syara‘/syari‘at. Adapun ilmu yang 
mempelajarinya disebut Ilmu Fikih. 

3) Hukum Khuluqiah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku dan norma manusia dalam 
kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial, hukum ini tercermin dalam konsep 
ihsan. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu Akhlak atau Tasawuf. 

Sedangkan khusus hukum syara‘ dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni: 
1). Hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, misalnya shalat, 

puasa, zakat, haji, dan qurban. 
2). Hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam 

sekitarnya. Termasuk ke dalam hukum muamalah antara lain sebagai berikut: 
a). Hukum munakahat (pernikahan). 
b). Hukum faraid (waris). 
c). Hukum jinayat (pidana). 
d). Hukum hudud (hukuman). 
e). Hukum jual-beli dan perjanjian. 
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f). Hukum al-khilafah (tata negara/kepemerintahan). 
g). Hukum makanan dan penyembelihan. 
h). Hukum ‗aqdiyah (pengadilan). 
i). Hukum jihad (peperangan). 
j). Hukum dauliyah (antar bangsa). 

 
 
 
 

  2. HADITS / SUNNAH 
Hadits dalam bahasa Arab: الحديث menurut istilah syar‘i adalah sesuatu yang berasal dari 

Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan atau pengakuan. Hadits berfungsi 
sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas atau sebagai penentu beberapa hukum yang 
tidak terdapat dalam Al-Quran. Hadits sebagai sumber hukum dalam agama Islam memiliki kedudukan 
kedua pada tingkatan sumber hukum di bawah Al-Quran. 

Hadits secara harfiah berarti perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam istilah hadits 
berarti melaporkan/mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Namun 
pada saat ini kata hadits mengalami perluasan makna, sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka 
bisa berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad 
SAW yang dijadikan sebagai ketetapan ataupun hukum. Kata hadits itu sendiri bukan kata infinitif, maka 
kata tersebut adalah kata benda.  

Hadits dibagi menjadi empat macam, yakni: 
1). Hadits Qauliyah, yaitu semua perkataan Rasulullah  
2). Hadits Fi‟liyah, yaitu semua perbuatan Rasulullah  
3). Hadits Taqririyah, yaitu penetapan dan pengakuan Nabi terhadap pernyataan ataupun perbuatan 

orang lain  
4). Hadits Hammiyah, yakni sesuatu yang telah direncanakan akan dikerjakan tapi tidak sampai 

dikerjakan. 
Ada beberapa ahli Hadits yang mengatakan bahwa istilah Hadits dipergunakan khusus untuk 

sunnah qauliyah (perkataan Nabi), sedangkan sunnah fi‟liyah (perbuatan) dan sunnah taqririyah tidak 
disebut Hadits, tetapi sunnah saja.   

a. Masa Pembentukan Al-Hadits 
Berita tentang perilaku Nabi Muhammad SAW (sabda, perbuatan, sikap ) didapat dari seorang 

sahabat atau lebih yang kebetulan hadir atau menyaksikan saat itu. Berita itu kemudian disampaikan 
kepada sahabat yang lain yang kebetulan sedang tidak hadir atau tidak menyaksikan. Selanjutnya, 
berita itu disampaikan kepada murid-muridnya yang disebut tabi'in (satu generasi di bawah sahabat). 
Berita itu kemudian disampaikan lagi ke murid-murid dari generasi selanjutnya lagi yaitu para tabi'ut 
tabi'in dan seterusnya hingga sampai kepada pembuku Hadits (mudawwin). 

Pada masa Nabi masih hidup, hadits belum ditulis dan berada dalam benak atau hafalan para 
sahabat. Para sahabat belum merasa ada urgensi untuk melakukan penulisan mengingat Nabi masih 
mudah dihubungi untuk dimintai keterangan-keterangan tentang segala sesuatu. Di antara sahabat 
tidak semuanya bergaul dengan Nabi. Ada yang sering menyertai, ada yang beberapa kali saja bertemu 
Nabi. Oleh sebab itu hadits yang dimiliki sahabat itu tidak selalu sama banyaknya ataupun macamnya, 
demikian pula ketelitiannya. Namun demikian di antara para sahabat itu sering bertukar berita (hadits) 
sehingga perilaku Nabi Muhammad SAW banyak yang diteladani, ditaati dan diamalkan sahabat 
bahkan umat Islam pada umumnya pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup. 

Dengan demikian pelaksanaan hadits di kalangan umat Islam saat itu selalu berada dalam 
kendali dan pengawasan Nabi Muhammad SAW baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 
karenanya para sahabat tidak mudah berbuat kesalahan yang berlarut-larut. Hadits yang telah 
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diamalkan/ditaati oleh umat Islam di masa Nabi masih hidup ini oleh para ahli hadits disebut sebagai 
Sunnah Muttaba'ah Ma'rufah. Itulah setinggi-tinggi kekuatan kebenaran hadits. 

Meski pada masa itu hadits berada pada ingatan para sahabat, namun ada sahabat yang 
menuliskannya untuk kepentingan catatan pribadinya (bukan untuk kepentingan umum). Di antaranya 
ialah : 
1). 'Abdullah bin 'Umar bin 'Ash (dalam himpunan As-Shadiqah)  
2). 'Ali bin Abi Thalib (dalam shahifahnya mengenai hukum-hukum diyat yaitu soal denda atau ganti 

rugi).  
b. Masa Penggalian 
Setelah Nabi Muhammad SAW wafat (tahun 11 H / 632 M), belum timbul masalah mengenai 

hadits karena sahabat besar masih cukup jumlahnya dan seakan-akan menggantikan peran Nabi 
sebagai tempat bertanya saat timbul masalah yang memerlukan pemecahan, baik mengenai hadits 
ataupun Al-Quran. Dan di antara mereka masih sering bertemu untuk berbagai keperluan. 

Sejak kekhalifahan Umar bin Khaththab (tahun 13 - 23 H atau 634 - 644 M) wilayah dakwah 
Islamiyah mulai meluas hingga ke wilayah Jazirah Arab, maka mulailah timbul masalah-masalah baru, 
khususnya pada daerah-daerah baru, sehingga makin banyak jumlah dan macam masalah yang 
memerlukan pemecahan. Meski para sahabat tempat tinggalnya mulai tersebar dan jumlahnya mulai 
berkurang, namun kebutuhan untuk memecahkan berbagai masalah baru tersebut terus mendorong 
para sahabat makin saling bertemu dan bertukar hadits. 

Kemudian para sahabat kecil mulai mengambil alih tugas penggalian hadits dari sumbernya 
yakni para sahabat besar. Kehadiran seorang sahabat besar selalu menjadi pusat perhatian para 
sahabat kecil terutama para tabi'in. Meski memerlukan perjalanan jauh tidak segan-segan para tabi'in 
ini berusaha menemui seorang sahabat yang memiliki hadits yang sangat diperlukannya. Maka para 
tabi'in mulai banyak memiliki hadits yang diterima atau digali dari sumbernya yaitu para sahabat. Meski 
begitu, sekaligus sebagai catatan, pada masa itu hadits belum ditulis apalagi dibukukan. 

Di antara para sahabat tersebut, masing-masing tidak memiliki derajat yang pengetahuannya 
tentanghadits. Hal ini disebabkan karena; (1) Tempat tinggal yang jauh; (2) Kesibukan sehari-hari; (3) 
Intelektual dan kecakapan; (4) keintiman/keakraban dengan Nabi; dan (5) Cepat atau lambatnya masuk 
Islam.  

  
c. Masa Penghimpunan 
Musibah besar menimpa umat Islam pada masa awal kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Musibah 

itu berupa permusuhan di antara sebagian umat Islam yang meminta korban jiwa dan harta yang tidak 
sedikit. Pihak-pihak yang bermusuhan itu semula hanya memperebutkan kedudukan kekhalifahan 
kemudian bergeser kepada bidang syari'at dan aqidah dengan membuat hadits Maudhu' (palsu) yang 
jumlah dan macamnya tidak tanggung-tanggung guna mengesahkan atau membenarkan dan 
menguatkan keinginan/perjuangan mereka yang saling bermusuhan itu. Untungnya mereka tidak 
mungkin memalsukan Al-Quran, karena selain sudah didiwankan (dibukukan), tidak sedikit pula umat 
Islam yang telah hafal Al-Quran, terutama para sahabat dan tabi‘in. Hanya saja mereka yang 
bermusuhan itu memberikan tafsir-tafsir Al-Quran belaka untuk memenuhi keinginan atau pahamnya. 

Keadaan menjadi semakin memprihatinkan dengan terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib 
di Karbala (tahun 61 H / 681 M) dan semakin sedikitnya sahabat yang masih hidup. Para sahabat kecil 
yang masih hidup dan terutama para tabi'in, kemudian mengambil sikap tidak mau lagi menerima hadits 
baru, yang sebelumnya tidak mereka miliki. Kalaupun menerima, para sahabat kecil dan tabi'in ini 
sangat berhati-hati sekali. Diteliti dengan cermat mengenai siapa yang menjadi sumber dan siapa yang 
membawakannya. Sebab mereka ini tahu benar siapa-siapa yang melibatkan diri atau terlibat dalam 
persengketaan dan permusuhan masa itu. Mereka tahu benar keadaan pribadi-pribadi 
sumber/pemberita hadits. Misalnya, apakah orang tersebut pelupa atau tidak, masih kanak-kanak atau 
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telah udzur, benar atau tidaknya sumber dan pemberitaan suatu hadits dan sebagainya. Pengetahuan 
yang demikian itu diwariskan kepada murid-muridnya yakni para tabi'ut  tabi'in. 

Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah dari Bani Umayah (tahun 99 - 101 H/717 - 720 M) 
termasuk angkatan tabi'in yang memiliki jasa besar dalam penghimpunan hadits. Para kepala daerah 
diperintahkannya untuk menghimpun hadits dari para tabi'in yang terkenal memiliki banyak memiliki 
hadits. Seorang tabi'in yang terkemuka saat itu yakni Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 
'Abdullah bin Syihab Az-Zuhri (tahun 51 - 124 H/671 - 742 M) diperintahkan untuk melaksanakan tugas 
tersebut. Az-Zuhri melaksanakan perintah itu dengan kecermatan yang setinggi-tingginya, 
ditentukannya mana yang Maqbul dan mana yang Mardud. Para ahli hadits menyatakan bahwa Az-
Zuhri telah menyelamatkan 90 hadits yang tidak sempat diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lain. 

d. Struktur Hadits 
Secara struktur, hadits terdiri atas dua komponen utama yakni sanad/isnad (rantai penutur) 

dan matan (redaksi). Contoh: 
“Musaddad mengabari bahwa Yahya sebagaimana diberitakan oleh Syu'bah, dari Qatadah dari Anas 
dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian 
sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri" (HR. Bukhari)  

1). Sanad 
Sanad ialah rantai penutur/rawi (periwayat) hadits. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai 

dari orang yang mencatat hadits tersebut dalam bukunya (kitab hadits) hingga mencapai Rasulullah 
SAW. Sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Jika diambil dari contoh hadits sebelumnya 
maka sanad hadits bersangkutan adalah : 

Al-Bukhari > Musaddad > Yahya > Syu‟bah > Qatadah > Anas > Nabi Muhammad SAW 
Sebuah hadits dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur/rawi bervariasi dalam 

lapisan sanadnya, lapisan dalam sanad disebut dengan thaqabah. Signifikansi jumlah sanad dan 
penutur dalam tiap thaqabah sanad akan menentukan derajat hadits tersebut, hal ini dijelaskan lebih 
jauh pada klasifikasi hadits. 

Jadi yang perlu dicermati dalam memahami hadits terkait dengan sanadnya ialah : 
a). Keutuhan sanadnya  
b). Jumlahnya  
c). Perawi akhirnya  

2). Matan 
Matan ialah redaksi dari hadits. Dari contoh sebelumnya maka matan hadits tersebut di atas 

ialah: 
"Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta 
untuk dirinya sendiri"  

Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam mamahami hadits ialah 
ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad SAW atau bukan. Matan 
hadits itu sendiri dalam hubungannya dengan hadits lain yang lebih kuat sanadnya (apakah ada yang 
melemahkan atau menguatkan) dan selanjutnya dengan ayat-ayat Al-Quran (apakah ada yang bertolak 
belakang).  

 

3. SUMBER PELENGKAP (AR-RA’YU) 
Secara garis besar ayat-ayat Al-Quran dibedakan atas ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. 

Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang sudah jelas dan terang maksudnya dan hukum yang 
dikandungnya tidak memerlukan penafsiran. Pada umumnya bersifat perintah, seperti penegakan 
shalat, puasa, zakat dan haji. 

Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang memerlukan penafsiran lebih lanjut 
walaupun dalam bunyinya sudah jelas mempunyai arti, seperti ayat mengenai gejala alam yang terjadi 
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setiap hari. Adanya ayat mutasyabihat mengisyaratkan manusia untuk mempergunakan akalnya 
dengan benar serta berpikir mengenai ketetapan hukum peristiwa tertentu yang tidak disebutkan secara 
eksplisit dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Pola berpikir seperti ini disebut ijtihad. 

Ijtihad berasal dari kata ijtahada yang berarti mencurahkan tenaga dan pikiran atau bekerja 
semaksimal mungkin. Sedangkan Ijtihad sendiri berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk 
mengeluarkan hukum syarâ‘ dari dalil-dalil syara‘, yaitu Al-Quran dan hadits. Orang yang menetapkan 
hukum dengan jalan ini disebut mujtahid. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga 
setelah Al-Quran dan hadits.  

Walaupun Islam adalah agama yang berdasarkan wahyu dari Allah SWT, Islam sangat 
menghargai akal. Hal ini terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk 
menggunakan akal pikirannya, seperti pada surat An-Nahl ayat 67 yang artinya: ‖...Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkannya”.  

Oleh karena itu, apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran 
maupun hadits, maka diperintahkan untuk berijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap 
mengacu kepada Al-Quran dan hadits. 

Adapun macam-macam bentuk ijtihad yang dikenal dalam syari‘at Islam, yaitu: 
a. Ijma’, menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah 

kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau wafat pada suatu 
masa, tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. Hasil dari Ijma‘ adalah fatwa, yaitu 
keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. 

b. Qiyas, yang berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Dengan kata lain 
qiyas dapat diartikan pula sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan 
perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Contohnya adalah 
pada surat Al-Isra‘ ayat 23 dikatakan bahwa perkataan ‖Ah‖, ‖cis‖, atau ‖hus‖ kepada orang tua 
tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan atau menghina, maka qiyas yang diambil 
adalah berkata seperti itu saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai memukul karena sama-sama 
menyakiti hati orang tua. 

c. Istihsan, yang berarti suatu proses perpindahan dari suatu qiyas kepada qiyas lainnya yang lebih 
kuat atau mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk mencegah kemudharatan 
atau dapat diartikan pula menetapkan hukum suatu perkara yang menurut logika dapat dibenarkan. 
Contohnya, menurut aturan syara‘, kita dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada 
saat terjadi akad. Akan tetapi menurut Istihsan, syara‘ memberikan rukhsah (kemudahan atau 
keringanan) bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan 
barangnya dikirim kemudian.   

d. Mashlahah Murshalah, menurut bahasa berarti kesejahteraan umum. Adapun menurut istilah 
adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan manusia. Contohnya, dalam Al-
Quran maupun hadits tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk membukukan ayat-ayat Al-
Quran. Akan tetapi, hal ini dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat. 

e. Suddudz Dzariah, menurut bahasa berarti menutup jalan, sedangkan menurut istilah adalah 
tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. 
Contohnya adalah adanya larangan meminum minuman keras walaupun hanya seteguk, padahal 
minum seteguk tidak memabukkan. Larangan seperti ini untuk menjaga agar jangan sampai orang 
tersebut minum banyak  hingga mabuk bahkan menjadi kebiasaan. 

f. Istishab, yang berarti melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan di masa 
lalu hingga ada dalil yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Contohnya, seseorang yang 
ragu-ragu apakah ia sudah berwudhu atau belum. Di saat seperti ini, ia harus berpegang atau yakin 
kepada keadaan  sebelum berwudhu sehingga ia harus berwudhu kembali karena shalat tidak sah 
bila tidak berwudhu. 
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g. Urf, berupa perbuatan yang dilakukan terus-menerus (adat), baik berupa perkataan maupun 
perbuatan. Contohnya adalah dalam hal jual beli. Si pembeli menyerahkan uang sebagai 
pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan ijab qabul karena harga telah 
dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli. 

           Ijtihad mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam dan merupakan sumber 
hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadits. Dengan ijtihad, umat Islam menyelesaikan 
persoalan-persoalan yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadits. Setelah 
Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi sosok yang dapat ditanya secara langsung tentang masalah-
masalah Islam. Oleh karena itu, ijtihad dijadikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut 
dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadits. 
 
D. KERASULAN NABI MUHAMMAD 

Nabi Muhammad SAW (Arab: محمد) adalah pembawa risalah dan ajaran Islam, dan diyakini 

oleh umat Muslim sebagai nabi Allah (Rasul) yang terakhir. Menurut biografi tradisional Muslim (dalam 
bahasa Arab disebut sirah), ia lahir diperkirakan sekitar 20 April 570/ 571 M, di Mekkah ("Makkah") dan 
wafat pada 8 Juni 632 M di Madinah. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hejaz (Arab Saudi saat ini). 

1. Etimologi 
"Muhammad" dalam bahasa Arab berarti "dia yang terpuji". Muslim mempercayai bahwa ajaran 

Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh 
nabi-nabi sebelumnya. Mereka memanggilnya dengan gelar Rasul Allah, dan menambahkan kalimat 
Sallallaahu Alayhi Wasallam,  yang berarti "semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan 
kepadanya"; sering disingkat "S.A.W" atau "SAW" setelah namanya. Selain itu Al-Quran dalam Surah 
As-Saff/61: 6  menyebut Muhammad dengan nama "Ahmad" (أحمد), yang dalam bahasa Arab juga 
berarti "terpuji". 

2. Geneologi 
Silsilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali atau bertemu pada datuknya yang kelima 

yakni Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik bin an-Nadr (Qais) bin 
Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan. Di 
mana Adnan merupakan keturunan laki-laki ke tujuh dari Ismail bin Ibrahim, yaitu keturunan Sam bin 
Nuh. Muhammad lahir di hari Senin, 12 Rabi‘ul Awal tahun 571 Masehi (lebih dikenal sebagai Tahun 
Gajah). 

3. Kerasulan Nabi Muhammad 
Pada usia 40 tahun, yang disebut oleh Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 sebagai usia 

kesempurnaan, Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Ditandai dengan turunnya wahyu pertama 
Iqra' (bacalah). Sebelumnya beliau tidak pernah menduga akan mendapat tugas dan kedudukan yang 
demikian terhormat. Karena itu ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang menguraikan sikap beliau terhadap 
wahyu dan memberi kesan bahwa pada mulanya beliau sendiri "ragu" dan gelisah mengenai hal yang 
dialaminya. QS. Yunus/10: 94 mengisyaratkan bahwa, 

                                   

                   

“Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan 
kepadamu, Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Kitab sebelum kamu. 
Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu 
temasuk orang-orang yang ragu-ragu”.  
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Kegelisahan itu bertambah besar setelah wahyu pertama yang beliau terima, kemudian pada 
saat wahyu berikutnya yang beliau nanti-nantikan tidak kunjung datang, hingga menurut beberapa 
riwayat beliau sangat gelisah. Rupanya Allah SAW bermaksud menjadikan beliau lebih merindukan lagi 
"sang kekasih dan firman-firman-Nya" agar semakin mantap cinta beliau kepada-Nya. Surat Adh-Dhuha 
menyatakan sekelumit hal itu, sekaligus sekilas kedudukan beliau di sisi Allah SAW.  

Surat ini turun berkenaan dengan kegelisahan Nabi Muhammad SAW karena ketidakhadiran 
Malaikat Jibril membawa wahyu setelah sekian kali sebelumnya datang. "Demi adh-dhuha, dan malam 
ketika hening. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci-(mu dan siapa pun). 
Mengapa adh-dhuha -yakni "matahari ketika naik sepenggalah" yang dipilih berkaitan dengan wahyu-
wahyu yang diterima oleh Nabi SAW, atau apakah adh-dhuha ada kaitannya dengan ketidakhadiran 
wahyu-wahyu Ilahi? Ketika matahari naik sepenggalah, cahayanya memancar menerangi seluruh 
penjuru. Cahayanya tidak terlalu terik, sehingga tidak menyebabkan gangguan sedikit pun, bahkan 
panasnya memberikan kesegaran, kenyamanan, dan kesehatan.  

Dapat juga dikatakan bahwa ketidakhadiran wahyu justru pada saat Nabi Muhammad SAW 
menanti-nantikannya, membuktikan bahwa wahyu adalah wewenang Tuhan sendiri. Walaupun 
keinginan Nabi SAW meluap-luap menantikan kehadirannya, namun jika Tuhan tidak menghendaki, 
wahyu tidak akan datang. Ini membuktikan bahwa wahyu bukan merupakan hasil renungan atau bisikan 
jiwa. Kenabian Muhammad SAW bukan merupakan hal yang baru bagi umat manusia. Nabi 
Muhammad SAW secara tegas diperintahkan untuk menyatakan hal itu, sebagai mana firman Allah 
SWT : 

                                           

      

"Katakanlah, 'Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak mengetahui 
yang diperbuat terhadapku, tidak juga terhadapmu. Aku tidak lain hanya mengikuti yang diwahyukan 
kepadaku dan aku tidak lain seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.'" (QS. Al-Ahqaf/46: 9)  

 

Namun demikian, kenabian Muhammad SAW berbeda dengan kenabian utusan Tuhan yang 
lain. Sebelum beliau, para Nabi dan Rasul diutus untuk masyarakat dan waktu tertentu, tetapi Nabi 
Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia di setiap waktu dan tempat, "Katakanlah (hai 
Muhammad), 'Wahai seluruh manusia! Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu semua'" 
(QS Al-A'raf /7 : 158)  

4. Akhlak dan Fungsi Kenabian Muhammad SAW.  
Al-Quran mengakui secara tegas bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat 

agung. Bahkan dapat dikatakan bahwa  pengangkatan beliau sebagai nabi adalah keluhuran akhlak 
dan budi pekertinya. Hal ini dipahami dari wahyu ketiga yang antara lain menyatakan bahwa:  

            

"Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas akhlak yang agung" (QS.Al-Qalam/68: 4).  
 

Kata "di atas" tentu mempunyai makna yang sangat dalam, melebihi kata lain, misalnya, pada 
tahap/dalam keadaan akhlak mulia seperti dikemukakan di atas, Al-Quran surat Al-An'am ayat 90 
menyebutkan dalam rangkaian ayat-ayatnya 18 nama Nabi/Rasul. Setelah kedelapan belas nama 
disebut, Allah SWT berpesan kepada Nabi Muhammad SAW., "Mereka itulah yang telah memperoleh 
petunjuk dari Allah, maka hendaknya kamu meneladani petunjuk yang mereka peroleh."  
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Ulama-ulama tafsir menyatakan bahwa Nabi SAW pasti memperhatikan benar pesan ini. Hal 
itu terbukti antara lain, ketika salah seorang pengikutnya mengecam kebijaksanaan beliau saat 
membagi harta rampasan perang, beliau menahan amarahnya dan menyabarkan diri dengan berkata, 
"Semoga Allah SWT  merahmati Nabi Musa AS. Dia telah diganggu melebihi gangguan yang kualami 
ini, dan dia bersabar." Karena itu pula sebagian ulama tafsir menyimpulkan, bahwa pastilah Nabi 
Muhammad SAW telah meneladani sifat-sifat terpuji para nabi sebelum beliau.  

Nabi Nuh AS dikenal sebagai seorang yang gigih dan tabah dalam berdakwah. Nabi Ibrahim 
AS dikenal sebagai seorang yang amat pemurah, serta amat tekun bermujahadah mendekatkan diri 
kepada Allah. Nabi Daud AS dikenal sebagai nabi yang amat menonjolkan rasa syukur serta 
penghargaannya terhadap nikmat Allah SWT.  Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, dan Nabi Isa AS, 
adalah nabi-nabi yang berupaya menghindari kenikmatan dunia demi mendekatkan diri kepada Allah 
SWT. Nabi Yusuf AS terkenal gagah, dan amat bersyukur dalam nikmat dan bersabar menahan 
cobaan. Nabi Yunus AS diketahui sebagai nabi yang amat khusyu‘ ketika berdoa. Nabi Musa AS 
terbukti sebagai nabi yang berani dan memiliki ketegasan. Nabi Harun AS sebaliknya, adalah nabi yang 
penuh dengan kelemah lembutan. Demikian seterusnya, dan Nabi Muhammad SAW, meneladani 
semua keistimewaan para Nabi tersebut.  

Ada beberapa sifat Nabi Muhammad SAW yang ditekankan oleh Al-Quran, antara lain, 

                                   

     

 "Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa 
olehnya penderitaanmu (umat manusia), serta sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua, lagi 
amat tinggi belas kasihannya serta penyayang terhadap orang-orang mukmin" (QS Al-Tawbah/9: 128).  

 

Begitu besar perhatiannya kepada umat manusia, sehingga hampir-hampir saja ia 
mencelakakan diri demi mengajak mereka beriman (baca QS. Asy-Syu'ara/26: 3). Begitu luas rahmat 
dan kasih sayang yang dibawanya, sehingga menyentuh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan 
makhluk-makhluk tak bernyawa.  

Sebelum Eropa memperkenalkan Organisasi Pencinta Binatang, Nabi Muhammad SAW  telah 
mengajarkan, "Bertakwalah kepada Allah dalam perlakuanmu terhadap binatang-binatang, kendarailah 
dan makanlah dengan baik." "Seorang wanita terjerumus ke dalam neraka karena seekor kucing yang 
dikurungnya." "Seorang wanita yang bergelimang dosa diampuni Tuhan karena memberi minum seekor 
anjing yang kehausan." Rahmat dan kasih sayang yang dicurahkannya sampai pula pada benda-benda 
tak bernyawa.  

Nabi Muhammad SAW adalah manusia seperti manusia yang lain dalam naluri, fungsi fisik, 
dan kebutuhannya, tetapi bukan dalam sifat-sifat dan keagungannya, karena beliau mendapat 
bimbingan Tuhan dan kedudukan istimewa di sisi-Nya, sedang yang lain tidak demikian. Seperti halnya 
permata adalah jenis batu yang sama jenisnya dengan batu yang di jalan, tetapi ia memiliki 
keistimewaan yang tidak dimiliki oleh batu-batu lain. Dalam bahasa tafsir Al-Quran, "Yang sama dengan 
manusia lain adalah basyariyah bukan pada insaniyah." Perhatikan bunyi ayat tadi : basyarun 
mitslukum bukan insan mitslukum. 
  Atas dasar sifat-sifat yang agung dan menyeluruh itu, Allah SWT menjadikan beliau sebagai 
teladan yang baik sekaligus sebagai syahid (pembawa berita gembira dan pemberi peringatan):  
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"Sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul teladan yang baik bagi yang mengharapkan (ridha) Allah dan 
ganjaran di hari kemudian." (QS Al-Ahzab/33: 21).    

Keteladanan tersebut dapat dilakukan oleh setiap manusia, karena beliau telah memiliki segala 
sifat terpuji yang dapat dimiliki oleh manusia. Dalam konteks ini, Abbas Al-Aqqad, seorang pakar 
Muslim kontemporer menguraikan bahwa manusia dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipe: seniman, 
pemikir, pekerja, dan yang tekun beribadah. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa 
beliau menghimpun dan mencapai puncak keempat macam klasifikasi manusia ini. Karya-karyanya, 
ibadahnya, seni bahasa yang dikuasainya, serta pemikiran-pemikirannya sungguh mengagumkan 
setiap orang yang bersikap objektif. Karena itu pula seorang Muslim akan kagum berganda kepada 
beliau, sekali pada saat memandangnya melalui kacamata ilmu dan kemanusiaan, dan kedua kali pada 
saat memandangnya dengan kacamata iman dan agama. 
 Banyak fungsi yang ditetapkan Allah SWT bagi Nabi Muhammad SAW, antara lain sebagai 
syahid (pembawa berita gembira dan pemberi peringatan) (QS. Al-Fath/48: 8), yang pada akhirnya 
bermuara pada penyebarluasan rahmat bagi alam semesta.  

                                       

“Demikian itulah Kami jadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi terhadap manusia, 
dan agar Rasul (Muhammad SAW) menjadi saksi terhadap kamu ... (QS. Al-Baqarah/ 2 : 143) 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 
 
1. Tuliskanlah hadits yang membicarakan tentang sumber hukum Islam! 
2. Mengapa Al-Qur‘an menjadi sumber hukum Islam yang paling pokok? 
3. Tuliskan kandungan utama hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur‘an!  
4. Apa yang dimaksud dengan hadits? 
5. Tuliskan dan jelaskan pembagian hadits? 
6. Apakah fungsi hadits terhadap Al-Qur‘an? 
7. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber ajaran dan hukum Islam yang merupakan hasil kreatifitas 

manusia (ra‟yu/logika)! 
8. Apa hikmahnya wahyu tidak datang sekaligus kepada Nabi Muhamad SAW? 
9. Apa bedanya kenabian Muhammad dengan para nabi sebelumnya? 
10. Apa bedanya nilai keteladanan Nabi Muhammad disbanding para nabi sebelumnya? 
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BAB III 
HUKUM ISLAM 

 
Hukum Islam dalam bahasa Arab yaitu al-Fiqh al-Islami atau al-Syari‟ah al-Islami. Secara 

etimologi syari‘ah berarti jalan ke tempat mata air/tempat yang dilalui air. Secara terminologi syari‘ah 
berarti seperangkat norma ilahi untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan 
sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya. Pengertian etimologi fiqh adalah kefahaman, 
pengertian, pengetahuan. Sedangkan secara terminologi fiqh berarti hukum-hukum syari‘ah yang 
bersifat praktis atau alamiah dan dalil-dalil yang terperinci. 

Secara umum perbedaan antara syari‘ah dan fiqh, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

SYARI‘AH FIQH 

1 Sumbernya dari Allah 1 Sumbernya dari manusia 

2 Kebenarannya mutlak 2 Kebenarannya relative 

3 Satu saja 3 Bermacam-macam 

4 Bersifat tetap / tidak berubah 4 
Berubah-ubah sesuai dengan    
perkembangan pikiran manusia 

5 Ruang lingkupnya lebih luas 5 Ruang lingkupnya sempit 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Hukum Islam adalah peraturan 
yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diyakini dan 
diakui mengikat bagi setiap pemeluk agama Islam. 

 

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM 
Ajaran Islam merupakan ajaran yang senantiasa berpedoman kepada wahyu Allah SWT yang 

disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yakni kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah 
SAW, hal ini secara tegas disampaikan  oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya : 

”Aku tinggalkan kepada kamu (umat Islam) dua pegangan, yang kamu tidak akan pernah sesat 
selama kamu berpegang kepada keduanya, yakni Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Rasul-Nya 
(Hadits)” (HR. Muttafaq ‘Alaih)  

Sebelum membahas pengertian sumber ajaran dan hukum Islam, terlebih dahulu harus 
diketahui pengertian hukum Islam. Hukum artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau 
meniadakannya. Hukum Islam disebut juga syari‘at atau hukum Allah SWT, yaitu hukum atau undang-
undang yang ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan 
Hadits. Syari‘at Islam juga merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan 
umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim.  

Menurut ulama ushul fikih, hukum adalah tuntunan Allah SWT (Al-Quran dan Hadits) yang 
berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang sudah baligh dan berakal sehat), baik berupa 
tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah 
(kemudahan) atau ‗azimah. 

Sedangkan menurut ulama fikih, hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh syari‘at (Al-Quran 
dan Hadits) berupa al-wujub (wajib), al-mandub (sunnah), al-hurmah (haram), al-karahah (makruh), dan 
al-ibahah (mubah/harus). Perbuatan yang dituntut tersebut disebut wajib, sunnah, haram, makruh, dan 
mubah. 

 

B.  PEMBAGIAN HUKUM  
Ulama ushul fikih membagi hukum Islam menjadi dua bagian, yaitu hukum taklify dan hukum 

wadh‟iy. Kedua bagian hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
 

1. HUKUM TAKLIFY 
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       Hukum Taklify adalah tuntutan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan 
suatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklify tersebut dibagi menjadi lima macam, yaitu: 

a. Al-ijab, yaitu tuntutan secara pasti dari syari‘at untuk dilaksanakan dan tidak boleh 
(dilarang) ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman. 

b. An-nadb, yaitu tuntutan dari syari‘at untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tuntutan 
itu tidak secara pasti. Jika tuntutan itu dikerjakan maka pelakunya akan mendapat pahala 
(kebaikan), tetapi jika ditinggalkan tidak akan mendapat hukuman (tidak berdosa). 

c. Al-ibahah, yaitu firman Allah SWT (Al-Quran dan Hadits) yang mengandung pilihan  untuk 
melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. 

d. Al-karahah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu 
diungkapkan melalui untaian kata yang tidak pasti. Hal itu menjadikan tuntutan tersebut 
sebagai al-karahah, yakni anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi kalau 
perbuatan itu dikerjakan juga, maka pelakunya tidak dikenai hukuman. 

e. At-tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang 
pasti sehingga tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan itu wajib dipenuhi. Jika 
perbuatan itu dikerjakan maka pelakunya akan mendapat hukuman (berdosa). 

Sedangkan menurut ulama fikih perbuatan mukallaf (orang yang dibebani hukum yaitu orang 
yang sudah baligh dan berakal sehat) itu jika ditinjau dari syari‘at (hukum Islam) dibagi menjadi menjadi 
lima macam, yaitu: 

a. Fardhu (wajib), yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya mendapat pahala, 
tetapi apabila ditinggalkan akan mendapat hukuman (dianggap berdosa). Perbuatan wajib 
ditinjau dari segi orang yang melakukannya dibagi menjadi dua, yaitu: 
1).  Fardhu „ain: perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap mukallaf, seperti  shalat lima 

waktu. 
2).  Fardhu kifayah: perbuatan yang harus dikerjakan oleh salah seorang anggota 

masyarakat, maka anggota-anggota masyarakat lainnya tidak dikenai kewajiban lagi. 
Namun, apabila perbuatan yang hukumnya fardhu kifayah itu, tidak dikerjakan oleh 
seorang pun dari anggota masyarakat, maka seluruh anggota masyarakat dianggap 
berdosa. Contohnya: memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan 
jenazah seorang muslim, membangun masjid dan rumah sakit. 

b. Sunnah (mandub), yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan, pelakunya akan 
mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Perbuatan sunnah 
dibagi dua: 
1). Sunnah „ain: perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu, misalnya: 

shalat sunnah rawatib. 
2). Sunnah kifayah: perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh salah seorang (atau 

beberapa orang) dari golongan masyarakat, misalnya: mendoakan muslim/muslimah 
dan memberi salam. 

c.  Haram, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya dianggap berdosa dan akan 
mendapat siksa, tetapi apabila ditinggalkan maka pelakunya akan mendapat pahala, 
misalnya: berzina, mencuri dan membunuh. 

d.  Makruh, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan pelakunya tidak akan mendapat siksa, 
tetapi apabila ditinggalkan maka pelakunya akan mendapat pahala, misalnya: 
mengkonsumsi makanan yang berbau menyengat seperti jengkol. 

e. Mubah, yaitu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan, misalnya: 
usaha-usaha yang halal melebihi kebutuhan pokoknya dan memilih warna pakaian penutup 
auratnya. 
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2.  HUKUM WADH’IY 
 Hukum Wadh‘iy adalah perintah Allah SWT  yang mengandung pengertian bahwa terjadinya 
sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu (hukum). Ulama ushul fikih 
berpendapat bahwa hukum wadh‟iy itu terdiri dari 3 macam: 

a. Sebab, yaitu sifat yang nyata dan dapat diukur yang dijelaskan oleh nash (Al-Quran dan 
Hadits), bahwa keberadaannya menjadi sebab tidak adanya hukum. Misalnya: 
tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya Shalat Zhuhur, terbenamnya matahari 
menjadi sebab wajibnya Shalat Maghrib. Dengan demikian, jika matahari belum tergelincir 
maka Shalat Zhuhur belum wajib dilakukan. 

b. Syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara‘, tetapi keberadaan hukum syara‘ 
tergantung kepadanya. Jika syarat tidak ada, maka hukumpun tidak ada. Misalnya: genap 
satu tahun (haul), adalah syarat wajibnya zakat harta perniagaan. Jika tidak ada haul, tidak 
ada kewajiban zakat harta perniagaan tersebut. 

Mani’ (penghalang), yaitu sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya 
hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum. Misalnya: najis yang ada di badan atau pakaian 
orang yang sedang mengerjakan shalat menyebabkan shalatnya tidak sah (menghalangi 
sahnya shalat). 

 

C. TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM ISLAM  
          1. Pengertian Umum  

Tujuan umum pembuatan syari‘at/hukum Islam adalah: Merealisasikan kemaslahatan bagi 
manusia dalam kehidupan ini, baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka, atau dengan menolak 
bahaya dari diri mereka. Dalil-dalil syar'i yang menguatkan makna di atas di antaranya: 

                   

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. 
(QS. Al-Anbiya/21: 107 ) 

 

Kemudian ada pula yang disebut dengan tujuan khusus dari disyari‘atkannya sebuah ibadah. 
Misalnya shalat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar ( QS Al-‗Ankabut/29: 45), puasa untuk 
menjadi orang bertakwa (QS Al Baqarah/2: 183 ), zakat untuk menyucikan harta ( QS. at-Taubah/9: 103 
), dan seterusnya. Sehingga yang dimaksud Maqashid Syariah adalah: Makna-makna dan tujuan-tujuan 
yang ditekankan dalam syari‘at pada seluruh hukum-hukumnya atau sebagian besarnya. Bisa juga 
diartikan tujuan dari pembuat syari‘at dalam setiap hukum dari hukum-hukumnya. 

   2. Jenis-Jenis Kemaslahatan  
Maslahat dalam pandangan syar'i terbagi menjadi tiga: Maslahat dharuriyah (keharusan), 

maslahat haajiyah (kebutuhan) dan maslahat tahsiniyah (kebaikan/keindahan). Penjelasan singkatnya 
sebagai berikut :  
Pertama,  Maslahat Dharuriyah, adalah maslahat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan 
mendesak, dimana kehidupan manusia bergantung kepadanya baik kehidupan duniawi maupun 
kehidupan beragama. Maslahat ini harus ada dan terwujud, dan jika hilang atau rusak maka akan 
terganggu keteraturan hidup mereka, serta menyebarnya kerusuhan dan kerusakan. Maslahat 
Dharuriyah terbagi menjadi lima jenis,yaitu : 

1). Penjagaan atas Agama (Hifdz ad-diin). 
Islam memandang agama sebagai maslahat pokok manusia, maka penjagaannya adalah 

sebuah keharusan. Maka di dalam Islam juga disyari‘atkan berjihad ketika agama mulai diperangi. 
Demikian pula Islam memandang mereka yang murtad, tidak menjaga agamanya, adalah seorang yang 
halal darahnya, dan diancam dengan keabadian di neraka ( QS. Al-Mumtahanah/60: 9)  
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2). Penjagaan atas Jiwa (Hifdz an-nafs)  
Islam memuliakan nyawa seorang manusia, menganggap bahwa menghilangkan nyawa 

seseorang adalah kejahatan besar, yang sama dengan menghilangkan seluruh nyawa manusia.  Islam 
juga menjaga jiwa seseorang dengan memberikan ancaman hukuman qishas bagi seseorang yang 
menghilangkan nyawa orang lain. Islam juga melarang seseorang tidak menghargai nyawanya sendiri. 
Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (QS. al-Maidah/5: 32) dan (QS an-Nisa/4: 29) 

3). Penjagaan atas Akal (hifdz al-aql)  
Islam memuliakan akal manusia, meminta mereka mengoptimalkan penggunaannya untuk 

kemaslahatan manusia. Islam juga melarang aktifitas yang dapat merusak dan menghilangkan akal, 
seperti: minum khamr dan mabuk-mabukan. Lebih dari itu Islam juga memberikan hukuman kepada 
setiap orang yang berpartisipasi dalam setiap aktifitas produksi, distribusi dan juga konsumsi khamr 
(QS. Al-Maidah/5: 90). 

 

4). Penjagaan atas kehormatan dan nasab (hifdzhul al-ird wa an-nasab) 
Islam tegas memuliakan kehormatan dan garis keturunan. Maka syari‘at Islam jauh-jauh hari 

telah melarang mendekati zina (QS. Al-Isra/17: 32)  
5). Penjagaan atas harta (Hifdzhul Maal ). 

Islam mengakui kepemilikan individu atas harta dan menghargainya. Maka Islam melarang 
memperoleh harta dari yang lainnya kecuali dengan cara dan transaksi yang sah, baik, dan saling ikhlas 
dan meridhai. Islam juga tidak ragu untuk menjatuhkan hukuman potong tangan bagi mereka yang 
mencuri dalam jumlah besar (QS. Al-Baqarah/2: 188) 

 
 

Kedua, Maslahat Haajiyah, adalah maslahat yang manusia membutuhkannya untuk mendapatkan 
kemudahan bagi mereka serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mereka. Ketika maslahat ini 
hilang atau tidak terwujud, tidak merusak kehidupan mereka, akan tetapi menjadikan kehidupan mereka 
sangat sukar dan berat. Contoh maslahat ini dalam masalah ibadah: disyari‘atkannya rukhsah 
(keringanan) untuk shalat Qashr dan Jamak dalam perjalanan, begitu pula kebolehan berbuka (tidak 
puasa) bagi orang yang sakit dan musafir dalam puasa Ramadhan. Contoh dalam muamalah misalnya 
diperbolehkan melakukan jual-beli pesanan (Bay As-Salam), atau bekerja sama dalam pertanian 
(muzaraah) dan perkebunan (musaqqah). 

Dalil syar'i dalam masalah ini antara lain sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran; ―…dan dia 
sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan…". (QS. Al-Hajj/22: 78) dan 
―…Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu…”. (QS. Al-
Baqarah/2: 185) 

 

Ketiga,  Maslahat Tahsiniyah, adalah maslahat yang jika terwujud akan menambah kehormatan dan 
kepantasan, yaitu yang berhubungan dengan adat istiadat yang baik dan kesempurnaan akhlak. Jika 
tidak terpenuhi tidak mengganggu kehidupan dan tidak menyebabkan kesulitan, namun akan dianggap 
kurang pantas bagi setiap orang yang berakal. Contoh dalam masalah ibadah yakni disyari‘atkan 
Thaharah (suci) bagi badan, pakaian dan tempat sebelum shalat, dianjurkan memakai pakaian yang 
baik di masjid, serta berbagai bentuk shalat dan puasa sunnah. Contoh dalam masalah muamalah, 
larangan membeli barang yang telah ditawar saudaranya, larangan penetapan harga bagi pemerintah. 
Contoh dalam masalah jihad, larangan membunuh pendeta, wanita dan anak-anak, larangan 
membunuh dengan cara sadis/mutilasi. 

Dalil syar'i tentang maslahat tahsiniyah kita dapatkan sebagaimana maksud ayat Al-Quran:  
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“…Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan 
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (QS. Al-Maidah/5: 6)  

 

Rasulullah SAW juga bersabda dalam beberapa hadits, antara lain: "Sesungguhnya Allah 
maha Indah dan menyukai keindahan", "Sesungguhnya Allah itu Maha Terpuji dan tidak menerima 
kecuali yang terpuji/baik", serta hadits: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan 
akhlak”.  

 

D. Prinsip-Prinsip Hukum Islam  
         1. Prinsip Tauhid  

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada 
di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat Laa ilaha 
Illallah (Tidak ada Tuhan selain Allah). Prinsip ini dijelaskan dalam  firman Allah SWT, QS. Ali Imran/3: 
64;  

                                             

                                           

 “Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak 
ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita 
persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 
sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, 
bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". 

 

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. 
Dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah SWT  sebagai manipestasi 
kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap bentuk men‖Tuhan‖kan sesama 
manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan 
diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya. Prinsip tauhid inipun menghendaki dan 
memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah SWT (Al-Quran) 
dan saba Rasulullah SAW (As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, 
maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq 
(QS. Al-Maidah/5: 44, 45 dan 47).  

Prinsip tauhid ini melahirkan azas hukum ibadah, yaitu azas kemudahan/meniadakan 
kesulitan. Dari azas hukum tersebut terumuskan kaidah-kaidah hukum ibadah sebagai berikut: 
1). Al-ashlu fii al-ibadati tuqifu wal ittiba‟, yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan 
pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya. 
2). Al-masyaqqah tajlibu at-taysiir, kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan 
kemudahan.  
       2.  Prinsip Keadilan  

Keadilan dalam bahasa Arab adalah sinonim al-mizaan (keseimbangan/ moderasi). Kata 
keadilan dalam Al-Quran kadang dihubungkan dengan kata al-qisth. Al-mizaan yang berarti keadilan di 
dalam Al-Quran terdapat antara lain dalam QS. Al-Syura/42: 17 dan  dalam QS. Al-Hadid/57: 25; 

                                

“Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca 
(keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?” (QS. Al-Syura/42: 17) 
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Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan 
tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai 
prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili, adalah bahwa perintah Allah SWT ditujukan bukan 
karena esensinya, sebab Allah SWT tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula 
mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah 
sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi 
individu dan masyarakat.  

   3. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan 
Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak 

berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demontrasi, argumentasi. Kebebasan yang 
menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, 
baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagamaan dalam Islam dijamin 
berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah/2: 256 dan Al-Kafirun: 5) 
     4. Prinsip Persamaan/Egalite 

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni 
prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip 
persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam 
menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti 
komunis. 

    5. Prinsip At-Ta’awun  
Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai 

prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.  
             6. Prinsip Toleransi 

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya 
hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama 
Islam. Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-
Quran dan hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai 
alasan dan jalan untuk meninggalkan syari‘at ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut 
tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik 
muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya 
 

E. Karakteristik Hukum Islam 
Manusia mempunyai pegangan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, dan terikat 

dengan aturan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya, sehingga 
manusia tidak bisa seenaknya dan bersikap dengan kemauannya sendiri tanpa adanya aturan yang 
mengikat. Aturan yang dijadikan pedoman itu adalah hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan 
Sunnah. Hukum Islam sering disebut juga sebagai syari‘at Islam, sebagaimana Firman Allah SWT 
dalam Al-Quran, 

                   

 “…Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu.  Dan Allah maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Mumtahinah/60: 10 ).  
   Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ketetapan yang dibuat-Nya, dan dijadikan sebagai 
hukum berupa aturan-aturan yang bersangkutan antara hubungan Allah SWT dengan manusia, 
hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan makhluk Allah SWT 
yang lainnya. Ketetapan itulah yang disebut dengan hukum Islam atau lebih dikenal dengan syari‘at 
Islam.  
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            a. Universal (‘Alamy–Ijmali)  
Universalitas adalah kemampuan sifat yang umum secara menyeluruh, dengan arti lain, tidak 

memandang keberpihakan kepada salah satu atau sebagiannya. Dengan demikian, hukum Islam harus 
mampu memberikan solusi dan alternatif sebagai jalan keluar dari berbagai permasalahan dan 
problematika kehidupan manusia di dunia. Hukum Islam juga harus mampu memberikan 
pandangan dengan cara penerapannya terhadap objek yang di jadikan sasaran dan subjeknya yang 
menjalani aturan tersebut, dengan  tidak berpihak terhadap sebagian dari bagian yang lain.  

Agama Islam yang mempunyai sifat universal, yang mencakup semua objek kehiupan 
(manusia) secara menyeluruh, tanpa memandang golongan, kasta, bangsa, warna, dan wilayah/daerah, 
serta tidak dibatasi lautan ataupun suatu aturan negara. Dengan universalitas agama Islam, membuat 
hukum yang dilahirkannya juga bersifat universal tanpa ada batasan untuk menghalangi sebagian dari 
sebagian yang lain.  

Nabi Muhammad SAW yang dipercaya dan diutus oleh Allah SWT juga tidak terlepas dari sifat 
universalitasnya dalam berdakwah terhadap umatnya, tanpa memandang objek tujuan dakwah tersebut 
dari kalangan Rasulullah sendiri ataupun di luar umatnya. Rasul dalam dakwahnya tidak memandang 
dari salah satu golongan, suku, bangsa, warna kulit, orang muhajirin ataupun orang anshor, semua itu 
diakuinya dengan tidak memihak dan memandang sebelah mata.    

Al-Quran  dengan nash-nashnya yang dijadikan sebagai sumber untuk mengambil ketetapan 
hukum mempunyai pemaknaan dan pemahaman yang sangat mendasar yang bersifat universal (kulli). 
Sehingga perlu adanya pemaknaan yang lebih terinci agar dapat menghasil ketetapan hukum yang 
pasti.  
            b. Partikular (Tafshily)  

Secara kontekstual hukum Islam sangat diharapkan mampu menerobos jantung individualisme 
subjek pelaku hukum. Di dalam hukum Islam ada semacam pengklasifikasian hukum yang terkadang 
tidak semua orang wajib untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Seorang wanita yang 
mengalami haidh tidak wajib melaksanakan shalat, puasa, dan ibadah haji, batas usia baligh atau 
mukallaf untuk lelaki 15 tahun, sedangkan untuk perempuan mulai usia 9 tahun. Hal ini menunjukan 
bahwa hukum Islam mempunyai aturan-aturan tertentu yang membatasi semua pelaku hukum dan 
tingkah laku semua pelaku hukum, serta pandangan terhadap orang yang tidak terkena dengan 
kewajiban hukum.  
   Banyak dalil-dalil dari sumber hukum yang menunjukan partikularitas hukum, dalam hal ini 
terbagi dua : (i) ada yang bersifat kontekstual, dan (ii) ada yang bersifat ijtihadi. Yang bersifat 
kontekstual adalah suatu hukum yang diambil dari dalilnya langsung tanpa ada pemaknaan yang lebih 
luas. Dan yang bersifat ijtihadi adalah hukum yang diambil dari dalilnya serta  membutuhkan pemikiran 
dalam mengeluarkan hukum tersebut. Biasanya hukum yang bersifat kontekstual sifatnya tunggal, 
dalam arti tidak mempunyai hukum yang bermacam-macam. Berbeda dengan hukum yang bersifat 
ijtihadi mempunyai kebiasaan hukumnya bercabang, tidak terpaku pada satu hukum, bisa jadi dari satu 
bentuk ibadah muncul dua, tiga, atau mungkin lima hukum.  
    Terdapat beberapa macam bentuk dan jenis dari pembagian hukum Islam yang merupakan 
klasifikasi dari hukum Islam itu sendiri. Di antaranya ada hukum Fiqh, Tauhid, Mahkamat, Munakahat, 
Tarikh, dan lain-lain. Mengenai bagian-bagian dari hukum Islam tersebut, Allah SWT telah 
menetapkannya dan terdapat keterangan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 106:  

                               

“Dan Al-Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya 
perlahan-lahan kepada manusia dan menurunkannya bagian demi bagian”. (QS. Al-Isra/17: 106)  
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  c. Dinamis dan Elastis 
Hukum Islam bersifat dinamis yang berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan 

tuntutan waktu dan tempat. Atau bisa dikatakan sangat cocok untuk diterapkan pada setiap zaman. 
Mungkin ada beberapa orang yang berasumsi bahwa dinamisnya suatu hukum itu tidak mungkin terjadi. 
Pada dasarnya sesuatu di alam ini akan berubah, begitu juga sebuah hukum yang sudah pasti bisa 
berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, sifat dinamis ini harus dikaitkan dengan sifat elastis (luwes). Lalu 
bagaimana sifat elastis pada hukum Islam ini dapat dilihat? Dalam Islam, dikenal dengan sebutan ijtihad 
yang menurut Muhammad Iqbal, seorang pemikir Islam dari Pakistan, merupakan ―prinsip gerak dalam 
Islam‖. Ijtihad ini memungkinkan bagi orang Islam untuk menyesuaikan hukum yang ada pada masa 
Rasul (saat hukum Islam diciptakan) dengan keadaan sekarang yang terjadi di lingkungannya. Inilah 
yang disebut dengan elastisitas hukum Islam 

Sifat dinamis dan elastis ini dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah 
jual beli yang sesuai dengan syari‘at Islam. Pada masa Rasulullah SAW, jual beli dilakukan dengan 
saling tatap muka, artinya antara si penjual dan si pembeli saling bertemu untuk melakukan akad. 
Tetapi pada zaman sekarang ini, jual beli bahkan tanpa hadirnya salah satu orang tersebut bisa 
dilakukan seperti di swalayan, plaza, mall, dan sebagainya. Dari persoalan ini kemudian  bagaimana 
kedudukan hukum Islam menanggapi sistem seperti ini agar jual beli itu sesuai dengan syari‘at Islam. 
Untuk itu, perlu adanya hukum asal/nash yang menerangkan jual beli. Diantaranya Q.S. Al-Baqarah: 
275 dan 282, An-Nisa‘: 29, Al-Jum‘ah: 9. 

Prinsip dihalalkannya jual beli dari ayat-ayat tersebut adalah adanya kerelaan antara kedua 
belah pihak, bukan termasuk riba, tidak dilakukan pada waktu Jum‘at, dan sebagainya. Fathurrahman 
Djamil, Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  mengatakan bahwa ―Ijab dan Qabul‖ 
dalam jual beli adalah untuk menunjukkan prinsip saling merelakan (‗an taradhin) . Ketika prinsip 
tersebut terpenuhi, meski tanpa lafaz ijab dan qabul (aku beli dan aku jual) seperti ketika masuk plaza, 
maka hukumnya sah.‖ 
           d. Sistematis  

Hukum Islam memiliki sifat yang sistematis, artinya bahwa hukum Islam itu mencerminkan 
sejumlah ajaran yang sangat bertalian. Beberapa di antaranya saling berhubungan antara satu dengan 
yang lainnya. Contoh, wajibnya hukum shalat tidak terpisahkan dengan wajibnya hukum zakat. Itu 
menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan aspek spiritual saja yang mengutamakan hal-hal 
ukhrawi tetapi juga diperintahkan untuk mencapai aspek sosial keduniaan. Rasulullah SAW 
menyebutkan : “Bekerjalah kamu untuk kepentingan duniawimu seakan-akan kamu akan hidup 
selamanya dan bekerjalah kamu untuk kepentingan ukhrawimu seakan-akan kamu akan mati besok.” 
(Al-Hadits) 
           e. Moral 

Untuk membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan tentu manusia harus memiliki aspek 
moral (akhlak) yang baik. Karena untuk mewujudkan pergaulan yang sehat, akhlaklah yang menjadi 
pondasi utama. Bila akhlak itu sudah terkontaminasi dengan keburukan dan kemaksiatan, maka tidak 
akan mewujudkan suatu pergaulan sosial yang baik dan nantinya juga dapat berimbas pada 
pelanggaran aturan-aturan hukum positif. Aspek moral dalam Islam mengambil contohnya yang nyata 
dari sikap, akhlak dan perilaku Rasulullah SAW.  
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PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 
 

1. Apakah yang dimaksud dengan hukum di dalam Islam? 
2. Jelaskan mengenai hukum taklify! 
3. Jelaskan pula mengenai hukum wadh‟iy! 
4. Dalam hukum Islam terdapat istilah Syari‟ah dan Fiqh (fikih). Jelaskan perbedaan keduanya! 
5. Dalam hukum Islam, terdapat hal-hal yang wajib dipelihara dan menjadi tujuan utama hukum 

Islam yang disebut dengan mashlahat dharuriyah. Sebutkan apa yang dimaksud dengan istilah 
tesebut? 

6. Apa pula yang dimaksud dengan maslahat haajiyah dan mashlahah tahsiniyah? 
7. Jelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dari hukum Islam! 
8. Apa maksudnya hukum Islam bersifat universal? 
9. Kemukakan satu contoh hukum Islam yang bersifat dinamis dan elastis?! 
10. Mengapa ayat yang memerintahkan solat selalu diiringi dengan perintah zakat? 
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BAB IV 
AQIDAH DAN KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM 

 
A. AQIDAH ISLAMIYAH 

Sesungguhnya pandangan manusia terhadap kehidupan dan alam semesta, pengetahuan-
pengetahuan yang dimilikinya berkenaan dengan berbagai bidang dan bahkan naluri dan perasaan-
perasaannya, semua itu bersumber dari aqidah yang diyakininya. Aqidah tersebut memiliki peranan 
penting dalam membina dan membangun pemikiran, etika dan tata cara hidup sosialnya, serta dalam 
mengarahkan kemampuan-kemampuannya ke arah membangun dan perubahan. 

Dengan berlandaskan kepada fitrah suci - sebagai anugerah Allah SWT Sang Maha Pencipta - 
yang senantiasa menuntun manusia menuju cahaya aqidah Islam yang dapat menerangi segala yang 
berada di sekitarnya, kasih sayang-Nya adalah dengan memberikan petunjuk kepada manusia demi 
memahami akar dan dasar-dasar aqidah sebagai landasan utama bagi pengetahuan manusia akan 
hakekat wujud ini. Hal ini dimaksudkan supaya manusia dapat mencapai keyakinan dan kepercayaan 
yang benar, selamat dari cacat dan jauh dari segala penyelewengan. 

Ketika manusia mau menggunakan akalnya, ia akan memahami bahwa aqidah Islam meliputi 
undang-undang yang sempurna bagi setiap sisi dan dimensi kehidupannya, menunjukkan jalan bagi 
manusia demi berkreasi dalam kehidupan tersebut, sejalan dengan fitrah setiap insan dan dapat 
menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi setiap individu secara seimbang dan 
cermat. Di samping itu, aqidah tersebut juga dapat menjamin terjaganya kehormatan dan 
kepribadiannya. 

Dalam sisi pemikiran, aqidah Islam telah berhasil mengeluarkan manusia dari alam takhayul 
dan kebodohan dengan menganjurkan manusia untuk mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki, 
demi merenungkan tanda-tanda keagungan Allah SWT sehingga manusia mampu mencapai kehidupan 
yang terhiasi dengan cahaya ilmu. Atas dasar ini, Islam tidak mengarahkan pengikutnya bertaqlid dalam 
ruang lingkup aqidah, tetapi hendaknya, manusia mendasari aqidah dan iman dengan ilmu dan 
pengetahuan. 

Dalam sisi kehidupan sosial, aqidah Islam telah berhasil merubah corak kehidupan masyarakat 
yang sebelumnya dilandasi oleh fanatisme suku, warna kulit dan harta benda dengan corak baru yang 
dilandasi oleh tolok ukur spiritual (ma‟nawiyah), yang teraktualkan dalam konsep takwa, fadhilah dan 
persaudaraan insani. Dengan demikian, terbentuklah sebuah umat muslim ideal yang hidup di tengan-
tengah masyarakat manusia, yang sebelumnya mereka berpecah belah dan menjalani kehidupan atas 
dasar material semata-mata. 

Dalam sisi etika dan akhlak, aqidah Islam telah berhasil menumbuhkan kesadaran diri yang 
mempercayai bahwa Sang Pencipta Yang Maha Agung yakni Allah SWT selalu memperhatikan segala 
tingkah laku manusia, dan setiap sepak terjangnya pasti memiliki nilai pahala dan dosa. Hal ini akan 
menyebabkan keseimbangan naluri (gharizah) dan tumbuhnya akhlak yang mulia  (dalam dirinya); satu 
unsur yang dapat kita temukan dalam seluruh hukum Islam. 

 

1. Defenisi dan Perkembangan Aqidah  
Aqidah secara bahasa berarti sesuatu yang mengikat. Pada keyakinan manusia adalah suatu 

keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan. Aqidah menurut terminologi syara' (agama) 
yaitu keimanan kepada Allah SWT, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, para Rasul, Hari Akhirat, dan 
keimanan kepada takdir Allah SWT baik maupun buruknya, yang disebut atau dikenal dengan Rukun 
Iman.  

Dalam syariat Islam terdiri dua pangkal utama; Pertama:  Aqidah yaitu keyakinan pada rukun 
iman itu, letaknya di hati dan tidak ada kaitannya dengan cara-cara perbuatan (ibadah). Bagian ini 
disebut pokok atau asas. Kedua:    Perbuatan yaitu cara-cara amal atau ibadah seperti shalat, puasa, 
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zakat, dan seluruh bentuk ibadah yang disebut sebagai cabang. Nilai perbuatan ini baik buruknya atau 
diterima atau tidaknya bergantung kepada yang pertama.  

Pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib timbul pemahaman-pemahaman baru 
seperti kelompok Khawarij yang mengkafirkan Ali dan Mu‘awiyah karena melakukan tahkim lewat 
utusan masing-masing yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dan Amru bin ‗Ash. Lahir pula kelompok Syi‘ah yang 
mendukung dan mengistimewakan khalifah Ali bin Abi Thalib dan kemudian timbul pula kelompok dari 
Irak yang menolak takdir dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani. Sejak saat itu Islam sudah mulai terbelah 
dan terpisah dalam keyakinan dan pendapatnya dalam soal kehidupan  dan bahkan keyakinan 
aqidahnya. Para ulama mulai sing menulis bantahan-bantahan dalam karya mereka mendukung atau 
menolak suatu aliran tertentu. 

Terkadang aqidah juga digunakan dengan istilah Tauhid, ushuluddin (pokok-pokok agama), 
As-Sunnah (jalan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW), Al-Fiqhul Akbar (fiqih terbesar), Ahlus 
Sunnah wal Jama‘ah (mereka yang menetapi sunnah Nabi dan berjamaah) atau terkadang 
menggunakan istilah ahlul hadits atau salaf yaitu mereka yang berpegang atas jalan Rasulullah SAW 
dari generasi abad pertama sampai generasi abad ketiga yang mendapat pujian dari Nabi SAW. 
Ringkasnya : Aqidah Islamiyah yang shahih bisa disebut tauhid, fiqih akbar, dan ushuluddin. Sedangkan 
manhaj (metode) dan contohnya adalah ahlul hadits, ahlul sunnah dan salaf.  

 

2. Bahaya Penyimpangan Aqidah 
Penyimpangan aqidah yang dialami oleh seseorang berakibat fatal dalam seluruh 

kehidupannya, bukan saja di dunia tetapi berlanjut hingga kesengsaraan yang tidak berkesudahan di 
akhirat kelak. Manusia akan berjalan tanpa arah yang jelas dan penuh dengan keraguan, dan menjadi 
pribadi yang sakit secara personaliti. Biasanya penyimpangan itu disebabkan oleh sejumlah factor, di 
antaranya:  
a. Tidak menguasai pemahaman aqidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. 

Akibatnya berpaling dan tidak jarang menyalahi bahkan menentang aqidah yang benar.  
b.  Fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan. Karena itu dia menolak aqidah yang benar. 

Seperti firman Allah SWT tentang umat terdahulu yang keberatan menerima aqidah yang dibawa 
oleh para Nabi dalam Surat Al-Baqarah/2: 170. 

c. Taqlid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai 
dengan argumen Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apabila tokoh panutannya sesat, maka ia ikut 
tersesat.  

d.  Berlebihan (ekstrim) dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang shaleh yang sudah 
meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan, atau dapat berbuat 
seperti perbuatan Tuhan. Hal itu karena menganggap mereka sebagai penengah/arbiter antara dia 
dengan Allah SWT. Kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat meminta, bernadzar dan berbagai 
ibadah yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah SWT. Demikian itu pernah dilakukan oleh 
kaum Nabi Nuh AS ketika mereka mengagungkan kuburan para shalihin (Surah Nuh/71: 23)  

e. Lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam disebabkan silau terhadap peradaban 
Barat yang materialistik. Tak jarang mengagungkan para pemikir dan ilmuwan Barat serta hasil 
teknologi yang telah dicapainya sekaligus menerima tingkah laku dan kebudayaan mereka.  

f.  Pendidikan di dalam rumah tangga, banyak yang tidak berdasar ajaran Islam, sehingga anak 
tumbuh tidak mengenal aqidah Islam. Pada hal Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan 
yang artinya : "Setiap anak terlahirkan berdasarkan fithrahnya, maka kedua orang tuanya yang 
meyahudikannya, menashranikannya, atau memajusikannya" (HR: Bukhari). Apabila anak terlepas 
dari bimbingan orang tua, maka anak akan dipengaruhi oleh acara/program televisi yang 
menyimpang, lingkungannya, dan lain sebagainya.  
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g. Peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang cukup dalam pembinaan keagamaan 
seseorang. Bayangkan, apa yang bisa diperoleh dari 2 jam seminggu dalam pelajaran agama, 
itupun dengan informasi yang kering. Ditambah lagi media massa baik cetak maupun elektronik 
yang banyak tidak mendidik ke arah aqidah bahkan mendistorsinya secara besar-besaran.  

Untuk menyelamatkan aqidah umat Islam, tidak ada jalan lain untuk menghindar bahkan 
menyingkirkan pengaruh negatif dari hal-hal yang tersebut di atas, kecuali mendalami, memahami dan 
mengaplikasikan aqidah islamiyah yang shahih agar hidup yang sekali dapat berjalan sesuai kehendak 
Sang Khalik demi kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa'/4: 69: 

                                     

                

 "Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama 
dengan orang-orang yang dianugerahi ni'mat Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang 
mati syahid dan orang-orang shaleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya."  

 

 

3. Faedah Mempelajari Aqidah Islamiyah 
Karena aqidah Islamiyah bersumber dari Allah SWT yang mutlak, maka kesempurnaannya 

tidak diragukan lagi. Berbeda dengan filsafat yang merupakan karya manusia, tentu banyak 
kelemahannya. Makanya seorang mu'min harus yakin kebenaran aqidah islamiyah sebagai poros dari 
segala pola tingkah laku dan tindakannya yang akan menjamin kebahagiannya dunia akhirat. Dan 
merupakan keserasian antara ruh dan jasad, antara siang dan malam, antara bumi dan langit dan 
antara ibadah dan adat serta antara dunia dan akhirat. Faedah yang akan diperoleh orang yang 
menguasai dan benar aqidah islamiyah adalah:  
a. Membebaskan dirinya dari ubudiyah/penghambaan kepada selain Allah, baik bentuknya 

kekuasaan, harta, pimpinan maupun lainnya.  
b.  Membentuk pribadi yang seimbang yaitu selalu ingat kepada Allah baik dalam keadaan suka 

maupun duka.  
c.  Dia merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas. Takut kepada kurang rizki, 

terhadap jiwa, harta, keluarga, jin dan seluruh manusia termasuk takut mati. Sehingga dia penuh 
tawakkal kepada Allah (outer focus of control).  

d.  Aqidah memberikan kekuatan kepada jiwa, sekokoh gunung. Dia hanya berharap kepada Allah 
dan ridho terhadap segala ketentuan Allah.  

e.  Aqidah Islamiyah adalah asas persaudaraan/ukhuwah dan persamaan. Tidak beda antara miskin 
dan kaya, antara pintar dan bodoh, antara pejabat dan rakyat jelata, antara kulit putih dan kulit 
hitam dan antara Arab dan bukan, kecuali takwanya disisi Allah SWT.  

 

 
B. KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM 
 Setiap agama mengakui dan memiliki konsep ketuhanan sebagai dasar utama ajaran agama 
tersebut. Eksistensi Tuhan merupakan kajian yang paling penting, karena merupakan pintu masuk 
seseorang untuk beragama. Keimanan dan keyakinan kepada Tuhan menjadi awal sekaligus akhir dari 
nilai keberagamaan seseorang. Kajian ini menurut ilmu filsafat disebut dengan metafisika, yakni 
mengkaji eksistensi Tuhan yang ghaib dengan berbagai argumen wujud Tuhan, terutama apa yang 
dapat dilihat dari alam dan petunjuk Al-Quran. 
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1. Konsep Tuhan 
Perkataan ilah, yang diterjemahkan ―Tuhan‖, dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan 

berbagai obyek yang dibesarkan atau dipentingkan oleh manusia, misalnya dalam QS. Al-Jatsiiyah/45: 
23, yaitu: 

                                    

                         

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, 
dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan 
hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk 
sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” 
 
 

Perkataan ilah bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak (nafsu atau keinginan 
pribadi maupun benda nyata /Fir‘aun atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja). Perkataan ilah dalam Al-
Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal (mufrad: ilaahun), ganda (mutsanna:ilaahaini), dan banyak 
(jama‟: aalihatun). Ber-Tuhan nol atau tidak mempercayai serta menolak eksistensi Tuhan (atheism) 
adalah tidak mungkin. Untuk dapat mengerti dengan definisi Tuhan atau Ilah yang tepat, berdasarkan 
logika Al-Quran bahwa Tuhan (ilah) ialah sesuatu yang dipentingkan (dianggap penting) oleh manusia 
sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai oleh-Nya. Perkataan dipentingkan 
hendaklah diartikan secara luas. Tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-
harapkan dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti 
akan mendatangkan bahaya atau kerugian. 

 

2. Sejarah Pemikiran Umat Islam tentang Tuhan 
Pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan ilmu Tauhid, ilmu Kalam, atau ilmu Ushuluddin di 

kalangan umat Islam, timbul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, ada aliran 
yang bersifat liberal, ekstrim, dan ada pula yang moderat yakni bersifat di antara keduanya. Sebab 
timbulnya aliran tersebut adalah karena adanya perbedaan metodologi dalam memahami Al-Quran dan 
hadits dengan pendekatan kontekstual sehingga lahir aliran yang bersifat tradisional. Sedang sebagian 
umat Islam yang lain memahami dengan pendekatan antara kontesktual dengan tekstual sehingga lahir 
aliran yang bersifat antara liberal dengan tradisional.  

Ketiga corak pemikiran ini telah mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan dalam Islam. 
Perbedaan pendapat mengenai konsep iman kepada Tuhan, mengenai kekuasaan dan Takdir Tuhan, 
mengenai kebebasan manusia dan lain-lain, kemudian melahirkan aliran-aliran dalam teologi Islam. 
Aliran-aliran tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Mu‟tazilah 

Golongan yang merupakan kaum rasionalis di kalangan muslim, serta menekankan pemakaian 
akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Orang Islam yang berbuat 
dosa besar, tidak kafir dan tidak mukmin. Ia berada di antara posisi mukmin dan kafir (manzilah bainal 
manzilatain). 

Dalam menganalisis ketuhanan, mereka memakai bantuan ilmu logika, satu sistem teologi 
untuk mempertahankan kedudukan keimanan. Hasil dari paham mu‘tazilah yang bercorak rasional ialah 
muncul abad kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun kemajuan ilmu pengetahuan akhirnya 
menurun dengan kalahnya mereka dalam perselisihan dengan kaum Islam ortodoks. Mu‘tazilah lahir 
sebagai pecahan dari kelompok Qadariah, sedang Qadariah adalah pecahan dari Khawarij. 
b. Qodariah  
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Golongan yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan 
berbuat. Manusia sendiri yang menghendaki apakah ia akan kafir atau mukmin dan hal itu yang 
menyebabkan manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. 
c. Jabariah (yang merupakan pecahan dari Murji‟ah)  

Golongan yang berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak 
dan berbuat. Semua tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. 
d. Asy‟ariyah dan Maturidiyah  

Merupakan golongan yang pendapatnya berada di antara Qadariah/Mu‟tazilah dan Jabariah. 
Semua aliran itu mewarnai kehidupan pemikiran ketuhanan dalam kalangan umat Islam 

periode masa lalu. Pada prinsipnya aliran-aliran tersebut di atas tidak bertentangan dengan ajaran 
dasar Islam. Oleh karena itu umat Islam yang memilih aliran mana saja di antara aliran-aliran tersebut 
sebagai teologi mana yang dianutnya, tidak menyebabkan ia keluar dari Islam. Menghadapi situasi dan 
perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, umat Islam perlu mengadakan koreksi ilmu 
berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Yang 
paling penting adalah bagaimana aliran teologi yang dianut dapat membawa kehidupan yang baik  
secara spiritual dan sosial, dapat menunjang kehidupan dunia dan akhirat, dan tidak keluar dari koridor 
aqidah islamiyah. 

 

3. Hakikat dan Pembuktian Wujud Tuhan 
Dalam konteks ini Al-Quran menggunakan seluruh wujud sebagai bukti, khususnya  

keberadaan  alam  raya  ini dengan segala isinya. Berkali-kali manusia diperintahkan  untuk  melakukan 
nazhar (pemahaman melalui penglihatan), fikr (pemahaman melalui akal), serta berjalan di permukaan 
bumi guna melihat betapa alam raya ini tidak mungkin terwujud tanpa  ada  yang mewujudkannya. 

                                     

                     

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, Dan langit, bagaimana ia 
ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?” 
(QS. Al-Ghasyiyah/88: l7-20). 
 

 
 

Adapun tentang keserasiannya, maka dinyatakan di dalam Al-Quran: 

                                    

                                 

  

"(Allah) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.  Kamu sama  sekali  tidak  melihat  pada  ciptaan  
Tuhan Yang Maha Pengasih  sesuatu  yang  tidak   seimbang.   Maka   lihatlah berulang-ulang,   
adakah   sesuatu  yang  kamu  lihat  tidak seimbang?   Kemudian   pandanglah   sekali   lagi,   niscaya 
penglihatanmu  akan  kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu pun yang cacat,  dan  
penglihatanmu  itu  pun  dalam keadaan payah" (QS Al-Mulk/67: 3-4). 
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Menurut Ibn Rushd metode yang benar dan sesuai adalah yang dimuat dalam Al-Quran. Jika 
kita memeriksanya dengan teliti, akan ditemukan bahwa argumen Al-Quran terdiri dari dua komponen; 
(i) Perlengkapan yang dibuat pada sesuatu demi kenyamanan dan kebahagiaan manusia adalah dicipta 
untuk kepentingan manusia merupakan bukti adanya Tuhan dan rahmat Tuhan, (ii) penciptaan yang 
menakjubkan untuk segala sesuatu seperti penciptaan organik, persepsi inderawi, dan pengenalan 
intelektual, merupakan bukti dari penciptaan yang menakjubkan. 

Metode di atas didasarkan pada dua prinsip; 
a) Segala yang ada di dunia adalah cocok untuk keberadaan manusia. Yakni segala yang ada 

melayani (kebutuhan) manusia, misalnya pengaturan siang dan malam, matahari dan bulan, 
hewan-hewan, pepohonan, benda-benda mati, bangunan dan susunan dari bagian tubuh 
manusia dan lain sebagainya. 

b) Keserasian haruslah ditimbulkan oleh sebuah agen yang sengaja melakukannya dengan 
tujuan tertentu, hal mana tidak bisa hanya sebagai hasil dari suatu kebetulan belaka. Prinsip ini 
juga bersandar kepada dua premis; 
1) Segala yang ada (maujudat) diciptakan secara (benar-benar) menakjubkan, yang tidak 

perlu lagi penjelasan (QS. 22:72). 
2) Segala sesuatu yang diciptakan harus mempunyai pencipta, hal mana juga sudah sangat 

jelas dengan sendirinya. 
Dua macam pembuktian tersebut dipandang sebagai argumen yang religius. Ayat-ayat Al-

Quran yang menjelaskan tentang eksistensi Tuhan, menurut Ibn Rushd terbagi tiga macam;   
a) Beberapa ayat yang mengandung bukti dan rahmat Tuhan. Seperti (QS. 28:6-7), (QS. 25:62), 

dan (80: 24). 
b) Beberapa ayat yang mengandung bukti penciptaan yang menakjubkan. Seperti (QS. 76:6), 

(QS. 88:17), (QS. 22:72), dan (QS. 6:79). 
c) Beberapa ayat lain yang mengandung keduanya. Seperti (QS. 2:19-20), (QS. 36: 33) , dan 

(QS. 3:188). 
 

 
Memahami, merenungkan dan meresapi argumen dan bukti-bukti eksistensi Tuhan merupakan 

sesuatu yang penting bagi umat Islam. Lihatlah angin yang bertiup dan menggerakkan layar kapal-kapal 
di tengah lautan. Pandanglah pula matahari, bulan dan bintang-bintang yang selalu setia menyinari 
semesta, tak ada yang menyimpang dan keluar dari orbit dan garis edarnya, kecepatannya stabil dan 
terbit serta tenggelam pada waktu yang tepat. Perhatikan pula bumi yang begitu stabil dengan gunung-
gunung di atasnya, jika bumi ini tidak stabil, manusia dan hewan akan terguncang di atasnya, sungai-
sungai akan meluap, air laut akan ke darat, air tawar akan bercampur dengan air asin. Itu semua 
merupakan tatapan yang sangat inspiratif, menggugah nalar dan meneguhkan iman. 
 

C. KETAUHIDAN KEPADA ALLAH 
Tauhid (توحيد), adalah konsep dalam aqidah Islam yang menyatakan keesaan Allah SWT. 

Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari kalimat syahadah yang telah 
diikrarkan oleh seorang Muslim. Seorang Muslim harus meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang 
paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan salah satu syarat diterimanya amal 
perbuatan di samping harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. 

1. Pembagian Tauhid 
Tauhid dibagi menjadi 3 macam yakni tauhid rububiyah, uluhiyah dan Asma wa Sifat 
a. Mengesakan Allah dalam Rububiyah-Nya 
Maksudnya adalah meyakini keesaan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan yang hanya 

dapat dilakukan oleh Allah SWT, seperti mencipta dan mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, 
memberi rezeki, memberikan manfaat, menolak mudharat dan lainnya yang merupakan kekhususan 
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bagi Allah SWT. Hal yang seperti ini diakui oleh seluruh manusia, tidak ada seorangpun yang 
mengingkarinya. Orang-orang yang mengingkari hal ini, seperti kaum atheis, pada kenyataannya 
mereka menampakkan keingkarannya hanya karena kesombongan mereka. Padahal, jauh di dalam 
lubuk hati mereka, mereka mengakui bahwa tidaklah alam semesta ini terjadi kecuali ada yang 
membuat dan mengaturnya. Mereka hanyalah membohongi kata hati mereka sendiri. Hal ini 
sebagaimana firman Allah SWT: 

                                 

      

 “Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan? Ataukah 
mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka 
katakan).“ (QS. Ath-Thur/52: 35-36) 

 

Namun pengakuan seseorang terhadap Tauhid Rububiyah ini tidaklah menjadikan seseorang 
beragama Islam karena sesungguhnya orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi Rasulullah 
mengakui dan meyakini jenis tauhid ini. Sebagaimana firman Allah SWT; 

                                

                                 

                

 “Katakanlah: „Siapakah Yang memiliki langit yang tujuh dan Yang memiliki „Arsy yang besar?‟ 
Mereka akan menjawab: „Kepunyaan Allah SWT.‟ Katakanlah: „Maka apakah kamu tidak bertakwa?‟ 
Katakanlah: „Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia 
melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari-Nya, jika kamu mengetahui?‟ Mereka akan 
menjawab: „Kepunyaan Allah SWT.‟ Katakanlah: „Maka dari jalan manakah kamu ditipu?‟” (QS. Al-
Mu‘minun/23: 86-89).  

 

b. Mengesakan Allah SWT Dalam Uluhiyah-Nya 

Maksudnya adalah mengesakan Allah SWT dalam segala macam ibadah yang dilakukan. 
Seperti shalat, doa, nadzar, menyembelih, tawakkal, taubat, harap, cinta, takut dan berbagai macam 
ibadah lainnya. Di mana umat Islam harus memaksudkan tujuan dari semua ibadah itu hanya kepada 
Allah SWT semata. Tauhid inilah yang merupakan inti dakwah para rasul dan merupakan tauhid yang 
diingkari oleh kaum musyrikin Quraisy.  

Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT mengenai perkataan mereka itu; 

                       

 “Mengapa ia menjadikan sesembahan-sesembahan itu Sesembahan Yang Satu saja? 
Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.” (QS. Shaad/38: 5).  

 

Dalam ayat ini kaum musyrikin Quraisy mengingkari jika tujuan dari berbagai macam ibadah 
hanya ditujukan untuk Allah SWT semata. Oleh karena pengingkaran inilah maka mereka dikafirkan 
oleh Allah SWT dan Rasul-Nya walaupun mereka mengakui bahwa Allah SWT adalah satu-satunya 
Pencipta alam semesta. 

http://muslim.or.id/aqidah/hakekat-tauhid.html
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c. Mengesakan Allah SWT Dalam Nama (asma‟)dan Sifat-Nya 
Maksudnya adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang diterangkan 

dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan juga meyakini bahwa hanya Allah SWT saja yang 
pantas untuk memiliki nama-nama terindah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadits (yang 
dikenal dengan Asmaul Husna). Sebagaimana firman-Nya;  

                                          

          

 “Dialah Allah SWT Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, hanya bagi Dialah 
Asmaaul Husna.” (Al-Hasyr/59: 24) 
 

Seseorang baru dapat dikatakan seorang muslim yang tulen jika telah mengesakan Allah SWT 
dan tidak berbuat syirik dalam ketiga hal tersebut di atas. Barangsiapa yang menyekutukan Allah SWT 
(berbuat syirik) dalam salah satu saja dari ketiga hal tersebut, maka dia bukan muslim tulen tetapi dia 
adalah seorang musyrik. 
 2. Tauhid Adalah Tujuan Penciptaan Manusia 

Allah SWT berfirman, “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah kepada-Ku” (Adz-Dzariyat: 56) sebagaimana telah ditulis sebelumnya, maksud dari kata 
menyembah dalam ayat ini adalah mentauhidkan Allah SWT dalam segala macam bentuk ibadah 
sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas, seorang sahabat dan ahli tafsir. Ayat ini dengan tegas 
menyatakan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah 
SWT saja. Tidaklah mereka diciptakan untuk menghabiskan waktu untuk bermain-main dan bersenang-
senang belaka.  

 
 

 3. Tauhid Adalah Alasan diutusnya Para Rasul 
Allah SWT berfirman; 

                                      

                                 

      

“Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 
"Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi 
petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka 
berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 
mendustakan (rasul-rasul)”. (An-Nahl/16: 36). 

 

Makna dari ayat ini adalah bahwa para Rasul mulai dari Nabi Adam AS sampai Nabi 
Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah SWT 
semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Maka pertanyaannya sekarang adalah 
―Sudahkah kita memenuhi seruan rasul kita Muhammad SAW untuk beribadah hanya kepada Allah 
SWT semata? ataukah kita bersikap acuh tak acuh terhadap seruan Rasulullah SAW ini?‖ Jawabannya 
tentu terpulang dan dapat ditanyakan lepada individu masing-masing.  
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Dalil Al-Quran tentang keutamaan dan keagungan tauhid, antara lain sebagaimana Allah SWT 

berfirman: 
 

                                  

                                     

                               

“Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dengan (membawa) kebenaran. Maka 
sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah 
agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): 
"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan 
sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka 
berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat 
ingkar. (QS. Az-Zumar/23: 2-3) 
 
 

E. IMPLEMENTASI KEIMANAN DALAM KEHIDUPAN 
Keimanan sering disalahpahami dengan 'percaya', keimanan dalam Islam diawali dengan 

usaha-usaha memahami kejadian dan kondisi alam sehingga timbul dari sana pengetahuan akan 
adanya Yang Mengatur alam semesta ini, dari pengetahuan tersebut kemudian akal akan berusaha 
memahami esensi dari pengetahuan yang didapatkan. Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama 
dengan dogma atau persangkaan tapi harus melalui ilmu dan pemahaman. 

Implementasi dari sebuah keimanan seseorang adalah ia mampu berakhlak terpuji. Allah SWT 
sangat menyukai hambanya yang mempunyai akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam Islam disebut sebagai 
akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Beberapa contoh akhlak terpuji antara lain adalah bersikap 
jujur, bertanggung jawab, amanah, baik hati, tawadhu‘, istiqomah, wara‘, tawakkal  dan lain-lain.  

Sebagai umat Islam kita mempunyai suri tauladan yang perlu untuk dicontoh atau diikuti yaitu 
nabi Muhammad SAW. Ia adalah sebaik-baik manusia yang berakhlak sempurna. Ketika Aisyah ditanya 
bagaimana akhlak Rasul, maka ia menjawab bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quran. Artinya Rasul 
merupakan manusia yang menggambarkan akhlak seperti yang tertera di dalam Al-Quran [QS. 
Yunus/10: 36] 

                                         

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya 
persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka kerjakan”. 

 

Adapun sikap 'percaya' didapatkan setelah memahami apa yang disampaikan oleh mubaligh 
serta visi konsep kehidupan yang dibawakan. Percaya dalam Al-Quran selalu dalam konteks sesuatu 
yang ghaib, atau yang belum terealisasi, ini artinya sifat orang yang beriman dalam tingkat paling 
rendah adalah mempercayai perjuangan para pembawa risalah dalam merealisasikan kondisi ideal bagi 
umat manusia yang dalam Al-Quran disebut dengan 'surga', serta meninggalkan kondisi buruk yang 
disebut dengan 'neraka'. Dalam tingkat selanjutnya orang yang beriman ikut serta dalam misi 
penegakkan Din Islam. Adapun sebutan orang yang beriman adalah Mu'min.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Dogma
http://id.wikipedia.org/wiki/Din
http://id.wikipedia.org/wiki/Mu'min
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Adapun secara terminologi, maka iman adalah: (1) Pengucapan dengan lisan, (2) keyakinan 
dengan hati, (3) pengamalan dengan anggota tubuh, (4) bertambah dengan melaksanaan ketaatan dan 
(5) berkurang dengan melaksanakan kemaksiatan. Inilah definisi iman di sisi para ulama. Inilah kelima 
syarat atau rukun keimanan. 

 

1. Pengucapan Lisan. 
Seseorang dikatakan tidak beriman terhadap sesuatu sampai dia mengucapkan dengan 

lisannya apa yang dia imani tersebut. Karenanya barangsiapa yang mengimani Allah SWT dengan 
hatinya akan tetapi dia tidak mengucapkannya maka dia tidaklah dihukumi beriman kepada-Nya, 
selama dia sanggup untuk mengucapkannya dengan lisannya. Allah Ta‘ala berfirman,  

                                   

                

“Maka betul-betul demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau (wahai 
Muhammad) sebagai pemutus perkara pada semua perselisihan yang terjadi di antara mereka, 
kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri-diri mereka adanya perasaan berat untuk menerima 
keputusanmu dan mereka berserah dengan sepenuh penyerahan diri.” (QS.An-Nisa`/4: 65) 

 

Maka dalam ayat ini Allah SWT meniadakan keimanan dari seseorang sampai mereka 
menerima dengan sepenuh hati keputusan rasulullah SAW lalu melaksanakan keputusan tersebut 
dengan lisan atau perbuatan mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, “Iman mempunyai 73 sampai 79 
cabang, yang paling utama -dalam sebagian riwayat: Yang paling tinggi- adalah ucapan „laa ilaha 
illallah‟, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalanan dan malu adalah salah satu dari 
cabang-cabang keimanan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) 

Di antara dalil akan hal ini adalah kesepakatan para ulama akan matinya Abu Thalib  (paman 
Rasulullah SAW) dalam keadaan kafir. Karena walaupun dia meyakini kebenaran Islam, akan tetapi dia 
tidak mau mengucapkannya karena malu atau sombong. Sebagian sekte sesat dalam Islam seperti Al-
Karramiah (pengikut Muhammad bin Karram) meyakini bahwa iman itu hanya pengucapan dengan lisan 
semata tanpa  perlu meyakini dan mengamalkannya. Keyakinan ini terbantahkan dengan semua dalil 
yang mempersyaratkan harus adanya keyakinan hati dan pengamalan anggota tubuh dalam keimanan. 
Keyakinan ini juga melazimkan bahwa orang munafik itu seorang mukmin karena dia telah 
mengucapkan dan mengamalkan Islam, walaupun tanpa meyakini kebenarannya, dan tentu saja 
kelaziman ini batil (sesat). Kalau suatu kelaziman dari sesuatu adalah kebatilan maka berarti sesuatu itu 
juga merupakan kebatilan. 

2. Keyakinan Dengan Hati. 
Tidak ada iman tanpa keyakinan hati. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama akan 

kafirnya kaum munafik yang mengaku beriman dengan lisan dan amalan mereka akan tetapi mereka 
tidak meyakininya dengan hati. Allah SWT berfirman tentang kaum munafik : 

                                            

           

“Kalau orang-orang munafik datang kepadamu (wahai Muhammad) seraya berkata, “Kami 
bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah.” Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasul-Nya dan 
Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu adalah para pendusta.” (QS. Al-Munafiqun/63 : 1) 
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Maka lihatlah bagaimana mereka mengucapkan kedua kalimah syahadat langsung di hadapan 
Rasulullah SAW, mereka shalat di belakang Rasulullah SAW, mereka menyerahkan langsung zakat 
mereka ke tangan Rasulullah SAW dan seterusnya. Akan tetapi semua amalan besar lagi hebat 
tersebut tidak berarti di hadapan Allah SWT, bahkan Allah SWT menetapkan hukum-Nya kepada 
mereka, “Sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan terbawah dari neraka.” Hal itu karena 
Allah SWT telah membongkar kebusukan hati mereka dengan firman-Nya, “Di antara manusia yang 
mengatakan, “Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,” padahal mereka bukanlah orang-orang yang 
beriman. 

Karenanya Allah SWT mempersyaratkan tidak adanya keragu-raguan dalam keimanan yang 
dibuktikan dengan amal shaleh. Allah SWT menyatakan, “Tidak ada orang-orang yang beriman kecuali 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu, lalu mereka 
berjihad dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Merekalah orang-orang yang jujur 
keimanannya.” 

Abu Manshur Al-Maturidi (perintis aliran teologi Al-Maturidiah) berpendapat bahwa iman itu 
hanya dengan pembenaran hati semata. Ini adalah pendapat yang batil karena melazimkan Abu Thalib 
mati dalam keadaan beriman, karena dia membenarkan agama Rasulullah SAW, walaupun dia tidak 
mau mengucapkan dan mengamalkannya. Dan batilnya kelaziman dari sesuatu menunjukkan batilnya 
sesuatu tersebut. 

Yang lebih parah lagi adalah keyakinan Jahmiah (dimunculkan oleh Jahm bin Shafwan) dan 
juga pendapat Abu Al-Husain Ash-Shalihi (salah seorang pembesar sekte Al-Qadariah). Di mana 
pendapat mazhab mereka dalam hal ini adalah bahwa keimanan itu cukup dengan hati mengenal siapa 
Rabbnya. Kalau hati sudah mengetahui siapa Rabbnya maka dia adalah mukmin sejati. Ini adalah 
mazhab yang paling batil, karena di antara kelazimannya adalah: Iblis, Firaun dan para pengikutnya, 
ahli kitab dan juga kaum musyirikin adalah mukmin sejati, karena tidak ada seorangpun di antara 
mereka yang tidak mengenal Allah SWT. Kalau kelazimannya seperti ini, maka jelas sudah kekeliruan 
mazhab ini. 

3. Pengamalan Dengan Anggota Tubuh. 
Ini termasuk permasalahan yang perlu dipahami dengan baik, yaitu amal ibadah adalah bagian 

dari definisi iman, bukan sekedar penyempurna dan bukan pula sekedar suatu kewajiban dari iman, 
bahkan dia adalah keimanan itu sendiri. Tidak ada amalan tanpa iman dan tidak ada juga iman tanpa 
amal ibadah. 

Di antara dalilnya adalah ayat dalam surah An-Nisa` dan hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, 
yang telah kami sebutkan di atas dan juga ayat dalam surah Al-Anfal yang akan di sebutkan. Rasulullah  
juga bersabda kepada rombongan Abd Al-Qais, “Saya memerintahkan kalian untuk beriman kepada 
Allah semata. Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah semata? Yaitu persaksian bahwa tiada 
sembahan yang berhak disembah selain Allah, penegakan shalat, penunaian zakat, berpuasa 
ramadhan dan kalian menyerahkan seperlima dari ghanimah kalian.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari 
Ibnu Abbas). Dalam hadits ini, Nabi SAW menafsirkan keimanan dengan amalan zhahir. 

Sebagian kelompok dari sekte Murji‘ah berpendapat bahwa iman itu hanya pembenaran 
dengan hati dan pengakuan dengan lisan. Adapun amalan, maka mereka menganggapnya hanya 
sebagai kewajiban iman, yang kalau ditinggalkan maka pelakunya berdosa dan akan mendapatkan 
siksaan, hanya saja hal tersebut tidak berpengaruh pada keimanannya. Misalnya seseorang melakukan 
maksiat dengan meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, maka menurut mereka 
maksiat tersebut tidak berpengaruh dan tidak akan mengurangi imannya, walaupun dia berdosa dan 
akan disiksa karenanya. Maka mereka tidak menggolongkan amalan ke dalam syarat-syarat keimanan, 
akan tetapi mereka hanya menggolongkannya ke dalam kewajiban-kewajiban iman. 
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4. Bertambah Dengan Amalan Keta’atan. 
Allah SWT berfirman, 

                                            

                                      

                              

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah 
gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), 
dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang 
menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman 
dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan 
ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia. (QS. Al-Anfal/8: 2-4) 

 

Dalil ini menunjukkan dengan tegas akan bertambahnya keimanan dengan keta‘atan, dan hal 
ini mencakup umum pada semua makhluk Allah SWT yang berbuat keta‘atan. 

5. Berkurang Dengan Mengerjakan Maksiat. 
Ini adalah kelaziman dari bertambahnya keimanan, yakni kalau iman bisa bertambah maka 

berarti juga bisa berkurang, sebagaimana iman bisa masuk maka juga bisa keluar dari seseorang. 
Karenanya setiap dalil yang menyatakan bahwa iman bisa bertambah, maka dia juga adalah dalil yang 
menyatakan bahwa iman bisa berkurang. Dari sisi ini juga dapat dipahami, kalau iman seseorang 
bertambah hari ini -misalnya-, maka berarti keimanannya yang kemarin itu kurang dibandingkan 
keimanannya hari ini, dan ini adalah suatu hal yang bisa dan mudah untuk dipahami dan rasional. 

Di antara dalil-dalil khusus yang menunjukkan keimanan bisa berkurang adalah sabda Nabi 
Muhammad SAW yang artinya; “Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka 
hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup maka dengan lisannya. Kalau 
dia tidak sanggup maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya keimanan.” (HR. Muslim dari 
Abu Said Al-Khudri) 

Hanya saja yang penting diketahui adalah bahwa maksiat sebanyak dan sebesar apapun-
selama bukan kekafiran dan kemusyrikan- maka itu hanya akan mengurangi keimanan seseorang tetapi 
tidak sampai menghilangkan dan menghabiskan keimanannya. Berbeda halnya dengan sekte atau 
aliran teologi Khawarij, yang menganggap bahwa dosa besar itu menghabiskan iman atau 
mengkafirkan pelakunya. 

Oleh karena itu, tugas umat Muslim yang paling utama adalah bagaimana menjaga keimanan 
dan ketakwaan kepada Allah SWT di dalam hati dan jiwa masing-masing, dengan senantiasa berbuat 
baik dan keta‘atan kepada Allah SWT dan menjauhkan diri dan meninggalkan kemaksiayatan kepada 
Allah SWT. Kehidupan yang diisi dan dipenuhi dengan nilai-nilai iman akan membawa kedamaian 
dalam kehidupan seorang Muslim, dan sesungguhnya hal tersebut merupakan tujuan hidup seorang 
Muslim, sedangkan sebaliknya kehidupan yang jauh dari nilai-nilai iman akan membawa kemudharatan 
dan kesengsaraan dalam kehidupan seorang Muslim. 

Nilai-nilai iman dan kehidupan spiritual seorang Muslim menjadi penjaga diri dan hatinya dari 
perbuatan-perbuatan kemaksiayatan dalam arti yang luas, yakni mencakup semua aspek kehidupannya 
dan dalam hubungannya kepada Sang Pencipta, Allah SWT, hubungannya dengan sesama manusia 
dan hubungannya dengan alam lingkungannya. Nilai-nilai iman dan spiritual sebagai dimensi rohani 
atau dimensi jiwa seseorang juga tercermin dalam sikap hidup dan akhlak seseorang dalam kehidupan 
sehari-hari. 
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PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 

 
1. Apa yang dimaksud dengan aqidah? 
2. Mengapa terjadi penyimpangan aqidah pada manusia? 
3. Apa fungsi mempelajari aqidah bagi umat Islam sekarang ini? 
4. Apa pandangan kaum Qadariyah tentang kekuasaan Tuhan terhadap manusia? 
5. Apa pandangan kaum Jabariah mengenai kekuasaan Tuhan terhadap manusia? 
6. Bagaimana pula kaum ahlussunnah wal jama‟ah (asy‟ariyah dan maturidiyah) mengenai 

kekuasaan Tuhan terhadap manusia? 
7. Tuliskan salah satu ayat al-Qur‘an yang menjelaskan tentang eksistensi Tuhan. 
8. Apa yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah? 
9. Apakah maksudnya tauhid asma‘ was sifat? 
10. Jelaskan pengertian iman dalam Islam dan bagaimana menjaga keimanan tersebut? 
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BAB V 
IBADAH DAN AMAL SHALEH 

 

A. PENGERTIAN IBADAH DAN AMAL SHALEH 
 Ibadah dan amal shaleh merupakan bagian penting yang menunjukkan eksistensi agama Islam 
di tengah umat manusia. Seseorang yang sudah mengakui dirinya sebagai Muslim, sudah menyatakan 
syahadah bahwa hanya Allah SWT yang ia sembah dan hanya Muhammad SAW rasul yang ajarannya 
diikuti, maka konsekwensinya adalah menerapkan apa yang telah ia akui (tashdiq) dalam hatinya, yang 
telah ia ucapkan (taqrir) dengan lidahnya, dalam kehidupannya sehari-hari dalam bentuk ibadah 
(pengabdian/penyembahan) dan amal shaleh (perbuatan yang baik). 
  Secara umum ibadah dikenal sebagai bentuk kepatuhan seorang hamba kepada perintah 
Tuhannya dalam bentuk ritual-ritual tertentu sebagaimana yang telah diajarkan dan disyari‘atkan oleh 
agama. Dan amal shaleh dikenal sebagai segala bentuk perbuatan baik manusia di muka bumi ini yang 
mengikuti semua ajaran-ajaran dan petunjuk agama. Dengan demikian maka secara umum orang 
beribadah atau beramal shaleh adalah orang-orang yang mengikuti segala perintah agamanya dan 
meninggalkan segala larangan agamanya. Bagi orang yang mengikuti dan melaksanakan segala 
perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangan-Nya biasa disebut sebagai ‟abid (ahli ibadah) 
atau muttaqiin (orang yang bertakwa), sedangkan bagi orang yang tidak mengikuti dan melaksanakan 
segala perintah Allah SWT dan justru melaksanakan segala larangan-Nya biasa disebut sebagai ‟ashi 
(orang yang bermaksiyat) atau kufr (orang yang ingkar).  
 Perkataan ibadah mempunyai banyak makna dan defenisi. Perbedaan makna dan defenisi itu 
berdasarkan perbedaan pandangan dan maksud yang dikehendaki oleh masing-masing para ahli ilmu. 
Pengertian ibadah antara lain dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini : 
 

1. Pengertian Menurut Bahasa/Etimologi    
 Menurut ahli bahasa, ibadah adalah pengabdian, penyembahan, ketaatan, 
menghinakan/merendahkan diri dan do‘a. Ibadah dalam pengertian pengabdian dan penyembahan 
dapat dilihat pada surah az-Zariyat ayat 56:  

                  

 ”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. 
 

Pengertian taat dalam kata ibadah didasarkan atas firman Allah SWT: 

                                  

 ”Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam supaya kamu tidak 
menyembah (menta‟ati) syaithan? Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu", 
(QS. Yasiin/36: 60)  
 Pengertian do‘a terdapat dalam surah al-Mu‘min ayat 60; 

                                       

     

 ”Dan Tuhanmu berfirman:"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku (berdoa kepada-Ku ) akan 
masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". 
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2. Pengertian Menurut  Istilah/Terminologi. 
 Menurut ulama tauhid, ibadah adalah : 

وُ لَ  عُ وْ ضُ خُ الْ وَ  لُ يْ لِ  ذْ التا  عَ مَ  مِ يْ ظِ عْ الت ا  ةُ ايَ غَ  ْيُموُ ظِ عْ ت َ وَ  ةُ اللا  دُ يْ حِ وْ ت َ   
 ”Mengesakan Allah, menta‟zhimkan-Nya dengan sepenuh-penuh ta‟zhim serta menghinakan 
diri dan menundukkan jiwa kepada-Nya (menyembah Allah sendiri-Nya)” 
 

Menurut ulama akhlak, ibadah adalah : 

عِ ئِ ارَ الشا بِ  امُ يَ لقِ اْ وَ  ةِ يا نِ  دَ لبَ اْ  اتِ اعَ الطا بِ  لُ مَ عَ لْ اَ   
 ”Mengerjakan segala taat badaniyah dan menyelenggarakan segala syari‟at (hukum)” 
 

 Dalam pengertian ini termasuk akhlak (budi pekerti) dan masuk pula segala tugas hidup 
(kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas seseorang atau pribadi), baik mengenai diri sendiri, maupun 
mengenai keluarga dan masyarakat bersama. 
 Dalam hadits Nabi SAW dijelaskan : 

ةٌ ادَ بَ ا عِ مَ هُ ا لا ب  حُ  وِ يْ دَ الِ وَ  لىَ اِ  لُ جُ الرا  رَ ظَ نَ   
 ”Memandang ibu bapak karena cinta kita kepada mereka, adalah ibadah” 
 Menurut ulama tasawuf, ibadah adalah : 

وِ ب  رَ ا ل  مً يْ ظِ عْ ت َ  وُ سُ فْ ن َ  ىوَ ىَ  فِ لَ خِ  َلىعَ  فُ لا كَ لمُ اْ  لَ عَ ف َ   
 ”Seseorang mukallaf mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsunya, 
untuk membesarkan Tuhannya” 
 

 Dan beribadah menurut pengertian ahli tasawuf terbagi tiga : 
Pertama, beribadah kepada Allah SWT karena mengharap benar akan memperoleh pahala-Nya atau 
karena takut aka siksa-Nya. 
Kedua, beribadah kepada Allah SWT karena memandang bahwa ibadah itu perbuatan mulia, dilakukan 
oleh orang-orang yang mulia jiwanya. 
Ketiga, beribadah kepada Allah SWT karena memandang bahwa Allah SWT berhak disembah (menjadi 
tujuan beribadah), dengan tidak memperdulikan apa yang akan diterima, atau diperoleh dari-Nya. 
 Menurut ulama fiqih  (fuqaha), ibadah adalah : 

ةِ رَ خِ َّلَ اْ  ىفِ  وِ ابِ وَ ث َ ا ل  بً لَ طَ وَ  اللِ  وِ جْ وَ لِ  اءَ غَ تِ ابْ  تُ يَ د  ااُ مَ   
 ”Segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala-Nya di 
akhirat”     

 Dari defenisi yang berbeda-beda di atas tersimpul satu makna ibadah yang bersifat umum, 
yaitu : 

اي  فِ خَ وْ اَ  انَ ا ََ ي  لِ جَ  لً عْ فِ وْ اَ  انَ  ََ ًَّل وْ ق َ  اهُ ضَ رْ ي َ وَ  اللُ  وُ ب  حِ ا يُ مَ ل   عٌ امِ جَ  مٌ سْ اِ  ةُ ادَ بَ عِ لْ اَ   
 ”Ibadah meliputi segala yang disukai Allah dan yang diridhai-Nya, baik berupa perkataan, 
maupun berupa perbuatan, baik terang, maupun tersembunyi”   

 Dalam makna yang lebih luas, ibadah juga disebutkan dengan kata syari‘ah, yang secara 
etimologi berarti aturan, ketentuan atau undang-undang Allah SWT yang berisi tata cara pengaturan 
perilaku manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah SWT, dengan sesama manusia dan 
dengan alam lingkungannya untuk mencapai keridhaan Allah SWT, yaitu keselamatan/kebahagiaan 
(hasanah) di dunia dan keselamatan/kebahagiaan (hasanah) di akhirat. Hal tersebut sebagaimana 
maksud firman Allah SWT, antara lain : 
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 ”Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh 
dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, 
Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat 
bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu 
orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-
Nya)”. (QS. Asy-Syuraa/42: 13) 
 
B. HAKIKAT IBADAH 
 Yusuf al-Qordhowi, seorang ulama Islam kontemporer di Mesir menyatakan bahwa menurut 
ulama fiqih, ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT, tidak kepada yang lain. Menurut 
Muhammad Abduh, ulama pembaharu di Mesir, perbedaan antara ibadah kepada Allah SWT dan 
ibadah kepada selain Allah SWT bukan terletak pada tingkatan ketundukan atau ketaatan, tetapi pada 
tempat munculnya (sumber) perasaan tunduk dan taat tersebut. Apabila sumber atau penyebabnya 
adalah sesuatu yang bersifat lahiriah, seperti kekuatan dan kekuasaan yang bukan dari Allah SWT, 
maka ketundukan dan ketaatan tersebut bukan merupakan ibadah. Apabila sumber ketundukan dan 
ketaatan yang dimaksud  adalah sesuatu keyakinan (al-i‟tiqad) bahwa yang disembah (al-ma‟bud) 
memiliki keagungan maka ketundukan dan ketaatan tersebut dinamakan ibadah. 
 Hakikat ibadah adalah : 

 وُ َُ ِر دْ يُ ا ََّل انً طَ لْ سُ  مِ الَ عَ لْ لِ  نا اَ ا بِ ادً قَ تِ عْ اِ  وِ تِ مَ ظا عَ وَ  دِ وْ ب ُ عْ لمَ اْ  ةِ با حَ مَ بِ  بِ لْ لقَ اْ  ارِ عَ شْ تِ سْ اِ  نْ عَ  حُ وْ الر   عُ وْ ضُ خُ 
  وُ تَ قَ ي ْ قِ حَ  لُ قْ عَ الْ 

 ”Ketundukan jiwa yang timbul karena perasaan cinta akan Tuhan yang ma‟bud dan merasakan 
kebesaran-Nya, lantaran beri‟tikad bahwa bagi alam ini ada kekuasaan, yang akal tidak dapat 
mengetahui hakikatnya”. 
 

 Dalam rumusan yang lain juga dikatakan bahwa : 
 

اهً ن ْ ََ   وُ لَ  فُ رَ عْ ي ُ ََّل ا وَ مً لْ عِ  وِ بِ  طُ يْ حِ يُ ََّل  ي  بِ يْ غَ  انٍ طَ لْ سُ ا لِ هَ اعُ ضَ خْ اِ وَ  حُ وْ الر   ادُ بَ عْ تِ سْ اِ   
 ”Memperhambakan jiwa dan mempertundukkannya kepada kekuasaan-Nya yang ghaib yang 
tak dapat diliputi ilmu dan diketahui hakikatnya”. 
 

 Apabila makna-makna ibadah yang disampaikan oleh masing-masing ahli ilmu tadi 
diperhatikan baik-baik, nyatalah bahwa definisi yang diberikan oleh satu golongan berpaut untuk 
menyempurnakannya dengan defenisi yang diberikan oleh golongan yang lain. Sehingga seorang 
mukallaf dipandang belum sempurna ibadahnya kalau ia mengerjakan ibadah-ibadah dalam pengertian 
fuqaha saja. Sehingga hendaklah seseorang di samping ia beribadah dalam pengertian fuqaha, ia perlu 
juga beribadah dengan ibadah yang dimaksudkan oleh ahli tauhid, ahli tasawuf dan perlu juga ia 
beribadah yang dimaksudkan oleh ahli akhlak, yaitu memperbaiki budi pekerti. Dan apabila pengertian-
pengertian tersebut telah menyatu, barulah terdapat hakikat ibadah dan ruhnya; barulah rangka 
ibadahnya mempunyai motor yang mengerakkannya. 
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C. RUANG LINGKUP IBADAH 
 Para ulama membagi ibadah menjadi dua bagian : 

1. Ibadah Mahdhah ( محضه  )  
 Ibadah mahdhah adalah ibadah yang mengandung dan mengatur hubungan vertikal antara 
manusia dengan Allah SWT semata-mata. Ibadah ini hanya terbatas pada ibadah-ibadah khusus. Ciri-
ciri ibadah mahdhah adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci 
melalui penjelasan-penjelasan Al-Quran dan/atau hadits. Ibadah mahdhah dilakukan semata-mata 
bertujuan untuk mendekatkan diri  kepada Allah SWT. Dalam ibadah ini seorang Muslim tidak boleh 
mengurangi atau menambah-nambah dari apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah SWT 
dan telah disyari‘atkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 
 Contoh ibadah mahdhah : shalat harus mengikuti cara dan petunjuk Rasulullah SAW dan tidak 
diizinkan untuk menambah atau menguranginya. Sebagai mana Rasulullah bersabda : ”Shalatlah kamu 
sebagaimana  aku mengerjakan shalat” (HR. Al-Bukhari). Contoh lain adalah ibadah haji, untuk 
pelaksanaannya harus mengikuti jejak yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadits 
disebutkan : ”Ambillah contoh dari aku tentang cara-cara melakukan ibadah haji” (HR. Abu Dawud). 
 Oleh karena itu, melaksanakan ibadah mahdhah ini harus mengikuti contoh yang telah 
dilakukan oleh Rasul, yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam hadits-hadits shahih. 
Satu kaidah yang amat penting dalam pelaksanaan ibadah ini adalah ‖semua haram kecuali yang 
diperintahkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW‖. Perbuatan di luar ketentuan yang 
sudah ditetapkan dianggap tidak sah, batal atau dikenal dengan istilah  ”bid‟ah”. Hal tersebut 
didasarkan kepada hadits yang berbunyi : 
 ”Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan (agama) kami mengenai apa-apa saja yang 
tidak dalam agama (contoh Rasul), maka itu ditolak” (HR. Muttafaq ‘Alaih) 
 

 Bentuk-bentuk atau jenis ibadah mahdhah antara lain sebagai berikut : 
 a. Bersuci (Thaharah) 
 Thaharah (bersuci) dan segala seluk beluknya dalam syari‘at atau fiqih Islam termasuk bentuk 
perbuatan atau amal yang sangat penting. Karena bersuci merupakan salah satu syarat keabsahan 
suatu ibadah, misalnya shalat. Shalat pada hakikatnya adalah menghadap dan bermunajat kepada 
Allah SWT, oleh karena itu orang yang mau melaksanakan ibadah shalat harus berada dalam keadaan 
suci, baik badan, pakaian maupun tempatnya (QS. Al-Baqarah/2: 222). 
 Secara garis besar, bersuci terbagi dua bagian, yaitu bersuci dari hadats dan bersuci dari najis. 
Hadats juga terbagi dua, yakni hadats besar dan hadats kecil, hadast besar adalah yang mewajibkan 
seseorang untuk mandi janabat, karena telah melakukan hubungan suami istri, keluar mani, haidh, 
habis melahirkan dan nifas. Sedangkan hadats kecil dapat dihilangkan dengan jalan berwudhu‘. 
Kemudian bersuci dari najis, berlaku pada badan, pakaian dan tempat najis, baik itu najis kecil 
(mukhaffafah), najis sedang (mutawasshithah) maupun najis berat/besar (mughollazhoh), 
menyucikannya dengan menghilangkan najis tersebut yang dilakukan dengan cara mandi, membasuh, 
menggosok sampai najis itu hilang, baik baunya, warnanya maupun rasanya. Dan untuk najis berat 
ditambah dengan minimal tujuh kali basuh/cuci yang salah satunya dengan tanah. 
 Alat untuk bersuci terutama adalah air, seperti untuk mandi dan berwudhu‘. Jika tidak 
didapatkan air atau berhalangan memakai air maka boleh menggunakan tanah/debu untuk 
bertayammum (pengganti wudhu‘), dan dalam beristinja‟ jika tidak didapatkan air, maka boleh 
menggunakan batu. Mengenai tata cara lengkap bersuci dan berwudhu‘ ditulis dalam bab akhir buku ini 
mengenai praktek ibadah. 
 b. Shalat  
 Shalat menurut bahasa (etimologi) berarti : do‘a atau rahmat. Sesuai dengan firman Allah 
SWT: 
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   ”... dan berdo‟alah untuk mereka, sesungguhnya do‟a itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi 
mereka dan Allah Maha Mengetahui”. (QS. Attaubah/9: 103)   

 Menurut istilah (terminologi) syari‘ah, shalat berarti tindakan atau perbuatan khusus seorang 
Muslim dalam rangka mengabdi dan memuliakan Allah SWT, yang berisi kata-kata/ucapan (bacaan-
bacaan) dan perbuatan (gerakan-gerakan) yang dimulai dengan lafaz takbir dan diakhiri dengan salam 
dengan mengikuti atau memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Pengertian shalat secara hakiki 
(bathin) adalah menghadapkan hati (jiwa) kepada Allah SWT menurut cara yang mendatangkan rasa 
takut (khauf) kepada-Nya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kagum akan kebesaran dan 
kesempurnaan kekuasaan-Nya. 
 Perintah shalat disampaikan secara tegas oleh Allah SWT dalam banyak sekali ayat-ayat Al-
Quran, antara lain :  

                             

   ”Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah 
Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku”.(QS. Thahaa/20: 14)    
 

 Shalat adalah bentuk peribadatan yang paling pokok dan utama. Al-Quran mengungkapkan 
bahwa shalat bukan hanya kewajiban yang difardhukan kepada nabi Muhammad SAW dan umatnya 
saja, tetapi juga telah difardhukan kepada nabi-nabi terdahulu, misalnya kepada Nabi Ibrahim AS, 
sebagaimana firman Allah SWT: 

                                      

                                  

 ”Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah 
yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan 
kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia 
cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka 
bersyukur”. (QS. Ibrahim/14: 37) 
 
 

 Ibadah shalat merupakan satu-satunya ibadah yang dijemput langsung oleh Nabi Muhammad 
SAW ke hadhirat Allah SWT dalam satu peristiwa monumental yakni Isra‘ Mi‘raj Nabi Besar Muhammad 
SAW. Karena itu hakikat shalat adalah bermunajat, berdo‘a dan menghadapkan diri dan jiwa kepada 
Allah SWT. Pelaksanaan shalat harus mengikuti syarat dan rukunnya dan dikerjakan dengan khusyu‘ 
dan dengan cara-cara yang benar sebagaimana petunjuk dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah 
SAW. 
 Shalat terdiri dari atas shalat fardhu, yakni shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh. 
Shalat 5 (lima) waktu  dalam sehari semalam ini merupakan fardhu ‟ain, dalam arti kewajiban atau 
tanggung jawab perorangan, yang  bila ditinggalkan maka yang bersangkutan atau yang meninggalkan 
akan mendapat dosa. Ada lagi shalat yang merupakan fardhu kifayah, dalam arti wajib bagi setiap 
orang secara kelompok, bila ada sebagian orang yang mengerjakan maka semua atau sekelompok 
orang di satu tempat itu gugur atau lepas kewajibannya, tetapi bila tidak satupun orang yang 
mengerjakannya, maka semua atau sekelompok orang di satu tempat itu menjadi berdosa, shalat ini 
yakni shalat janazah. Shalat janazah yaitu menshalatkan mayat seorang Muslim sebelum dimakamkan. 
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Mengenai shalat-shalat fardhu dan shalat sunnat beserta tata caranya dijelaskan dalam bab terakhir 
tentang prektek ibadah.  
c. Puasa (Shiyam) 
 Puasa secara etimologi berarti menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan secara 
terminologi berarti menahan diri dari makan, minum, berjima‘ dan hal-hal yang membatalkan puasa 
sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa terdiri dari (1) puasa wajib/fardhu, yakni puasa 
ramadhan, yang mulai diwajibkan kepada kaum Muslimin pada hari Senin tanggal 2 Sya‘ban tahun 
kedua Hijrah, puasa kafarat  (karena pelanggaran) dan  puasa nazar, dan (2) puasa sunnat, seperti 
puasa hari Senin dan Kamis, puasa 6 (enam) hari di bulan syawal, puasa tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah 
dan lain-lain, ada juga puasa yang makruh dan bahkan puasa yang haram, yaitu puasa pada hari Raya 
Idul Fithri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Perintah puasa bagi umat Islam dijelaskan oleh Allah SWT 
dalam Al-Baqarah/2 ayat: 183  

                                   

     

 ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. Al-Baqarah/2: 183) 
 Puasa pada bulan Ramadhan bagi umat Islam merupakan kewajiban dan salah satu dari 
Rukun Islam. Rasulullah SAW sendiri telah mengerjakan puasa Ramadhan sembilan kali, delapan kali 
29 hari dan satu kali cukup 30 hari. Puasa ini diwajibkan bagi semua umat Muslim yang mukallaf (Islam, 
baligh, berakal dan mampu berpuasa), sedangkan wanita hendaklah ia suci dari haidh dan nifas. 
Karena itu tidak diwajibkan berpuasa bagi orang non-Muslim, anak-anak dan orang gila, serta ada 
keringanan (rukhshah) bagi orang yang sakit, musafir, orang tua yang sudah uzhur (tidak kuat 
berpuasa), perempuan yang haidh, nifas, hamil dan menyusui. 
 Bagi anak-anak, kendatipun mereka tidak diwajibkan berpuasa, tetapi sangat baik bila para 
orang tua melatih anaknya untuk melaksanakan puasa sebagai upaya agar anak-anak Muslim menjadi 
terbiasa dan senang berpuasa, dalam arti yang lebih luas, mereka senang beramal ibadah, senang 
melaksanakan ajaran Islam dan patuh kepada perintah Allah SWT sejak usia dini. Dalam hal  ini puasa 
dijadikan sarana pendidikan sekaligus menciptakan suasana islami dalam keluarga. Bila dirasa perlu, 
boleh juga untuk memberikan janji atau reward kepada mereka, bila mereka dapat mencapai derajat-
derajat tertentu dalam ibadah puasanya, seperti jika mereka sanggup puasa sampai zhuhur, atau puasa 
sampai sore (berbuka) ataupun puasa penuh selama 1 (satu) bulan, tetapi dengan maksud untuk 
memberikan motivasi, jangan terus menerus apalagi membiasakan anak menjadi pamrih dalam 
beramal. 
 Rukhshah atau orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, kemudian kewajiban satu 
persatunya adalah sebagai berikut : 
1).  Wajib tidak berpuasa dan wajib mengqadha. 

Yaitu bagi para wanita yang sedang haidh dan nifas. Para ulama sepakat bahwa bagi mereka tidak 
boleh berpuasa bahkan haram hukumnya. Tetapi mereka diwajibkan untuk mengqadha puasa 
sebanyak jumlah hari yang mereka tinggalkan. Ketentuan ini didasarkan hadits Rasulullah SAW 
yang diriwayatkan dari Aisyah RA, yang artinya : ”Kami berhaidh di masa rasulullah SAW, maka 
kami disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha shalat” (HR. Bukhari dan Muslim)  

2).  Boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha. 
Yaitu (1) bagi orang yang sakit yang masih ada harapan sembuhnya, atau apabila berpuasa akan 
bertambah sakitnya, atau akan melambatkan sembuhnya menurut keterangan dokter (orang yang 
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ahli dalam hal itu), maka boleh dia tidak berpuasa dan wajib atasnya mengqadha (menggantikan 
puasa sebanyak hari puasa yang ditinggalkan) apabila dia sudah sembuh. Dan (2) orang yang 
musafir (dalam perjalanan jauh), boleh dia berbuka dan mengqadha puasanya setelah 
selesai/habis bulan Ramadhan. Kebolehan tidak berpuasa bukan merupakan suatu keharusan, jika 
seorang musafir merasa sanggup berpuasa, maka tetap dibolehkan baginya untuk berpuasa, 
apalagi di masa sekarang, seseorang bisa berjalan dalam waktu dan jarak yang jauh, tanpa harus 
merasa bekerja berat dan mengeluarkan tenaga seperti dengan pesawat, kereta api dan lain-lain. 
Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam firman Allah SWT: 

                                    

                                       

              

 ”(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit 
atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang 
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya 
(jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang 
siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan 
berpuasa lebih baik bagimu jika kamu  
mengetahui”. (QS. Al-Baqarah/2: 184) 

 

3).  Boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha dan membayar fidyah. 
Bagi perempuan yang hamil dan menyusui dibolehkan tidak berpuasa, dengan ketentuan (i) jika ia 
takut akan menjadi mudharat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, maka wajib ia 
mengqadha sebagaimana orang yang sakit, tetapi (ii) jika ia hanya takut mudharat kepada 
anaknya, misalnya takut keguguran (bagi orang yang hamil) atau takut kurang air susu yang 
membawa anak kurus atau sakit (bagi ibu yang menyusui), maka keduanya boleh meninggalkan 
puasa, dan wajib bagi keduanya mengqadha dan membayar fidyah (bersedekah) yakni memberi 
makan fakit miskin ¾ liter perhari atau yang sama dengan itu (makanan pokok yang 
mengenyangkan). 

4).  Boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah 
Yakni bagi orang tua yang sudah uzhur, lemah dan tidak sanggup lagi berpuasa karena tuanya, 
sebagaimana maksud ayat 184 QS. Al-Baqarah di atas, atau karena memang lemah dari kejadian 
atau lahirnya, bukan karena tua, maka boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah saja tanpa 
harus mengqadha. 

 Puasa di bulan Ramadhan, bagi umat Islam adalah satu kewajiban yang tidak boleh 
ditinggalkan, dan tidak ada alasan bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa petunjuk yang 
dibolehkan syari‘at. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang 
artinya ; 
 ” Siapa yang berbuka puasa pada satu hari dari bulan Ramadhan tanpa ada keringanan 
(rukhshah) yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya, tiadalah akan dapat dibayar oleh puasa 
sepanjang masa walau dilakukannya. ” (HR. Abu Daud, Ibn Majah dan At-Turmudzi). ”Berkata Imam 
Bukhari: Ada pula yang disebutkan dari Abu Hurairah secara marfu‟; Siapa yang berbuka pada satu hari 
dari bulan Ramadhan tanpa uzur atau sakit, maka tidaklah akan terbayar oleh puasa sepanjang masa 
walaupun dilakukannya. Dan ini juga menjadi pendapat Ibnu Mas‟ud, berkata Dzahabi: Dan bagi kaum 



52 

 

mulminin telah ketetapan bahwa oarng yang  meninggalkan puasa bahkan mereka meragukan 
keislamannya dan mencurigainya sebagai zindiq dan tanggal dari agamanya. ” 
 
 

 d. Zakat 
 Ibadah zakat, baik zakat fithrah ataupun zakat maal dapat juga dikategorikan ke dalam ibadah 
sosial (ghairu mahdhah) karena memiliki dimensi dan nilai-nilai sosial yang tinggi, bahkan dapat disebut 
sebagai sokoguru kepedulian sosial di dalam Islam, namun demikian zakat juga dapat digolongkan ke 
dalam  ibadah mahdhah, karena di samping merupakan rukun Islam yang ke tiga, juga ibadah zakat 
berpungsi sebagai penyuci jiwa, diri dan harta seseorang serta merupakan bentuk kepatuhan seorang 
Muslim kepada Tuhannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9: 103 

                                   

     

 ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 
mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
 

 Zakat menurut bahasa berarti suci, sedangkan menurut syari‘at  berarti memberikan sebagian 
(kadar) harta kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan ketentuan syari‘at, 
sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9: 60 

                                         

                              

 ”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 
pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-
orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 
sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.  
 

 Dalam pelaksanaannya, zakat yang wajib terbagi dua, zakat fithrah dan zakat maal, selain dari 
kedua macam zakat wajib tersebut, maka pemberian seseorang kepada orang lain, terutama dari yang 
mampu kepada kurang mampu disebut infaq atau sedekah. Zakat fithrah adalah zakat yang diwajibkan 
kepada setiap jiwa/individu Muslim, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, besar atau kecil pada 
setiap hari raya Idul Fitri. Zakat fithrah dibayarkan dengan makanan pokok yang mengenyangkan di 
negeri setempat sebanyak  1 sha‟ (2,5 kg/3,1 liter), yang untuk ukuran mayoritas umat Islam Indonesia 
yakni berupa beras.  
 Sedangkan zakat maal (harta), terbagi pula kepada beberapa bagian harta yang dizakatkan 
apabila sudah mencapai nishabnya, yakni batas minimum kepemilikan harta yang wajib dizakatkan. 
Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu : 
1). Binatang ternak 
 Yaitu binatang peliharaan, seperti onta, kerbau, sapi, kambing dan domba, apabila telah 
mencapai nishab dan jumlah tertentu yang menjadi ukuran sampai nishabnya, maka wajiblah bagi 
pemilik binatang ternak itu mengeluarkan zakat sesuai dengan jumlah dan aturan yang telah ditetapkan 
oleh syara‘, umpamanya apabila sudah memiliki 30 ekor sapi, maka wajib mengeluarkan zakat 
sebanyak 1 ekor  sapi  yang berumur 2 tahun atau lebih. 
2). Emas dan Perak 
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 Yakni harta/barang, yang saat ini disebut sebagai barang perhiasan. Apabila sudah sampai 
nishabnya, yakni seberat 96 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %  (QS. At-
Taubah/9: 34) 
3). Biji-bijian dan buah-buahan (hasil pertanian). 
 Yakni zakat  biji-bijian yang mengenyangkan seperti padi, gandum, jagung dan sebagainya, 
sedangkan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah, kacang buncis dan sayur-sayuran tidak 
wajib zakatkan. Dan buah-buahan yang diwajibkan untuk dizakati menurut para ulama sebagaimana 
maksud dari hadits Rasulullah SAW hanya kurma dan anggur saja, sedangkan selainnya tidak wajib 
dizakati. Nishabnya yaitu sebanyak 300 sha‘ (930 liter atau sekitar  1 ton) dan zakatnya 1 sampai 10 % 
4. Harta perdagangan 
 Wajib zakat pada harta perdagangan dengan syarat-syarat dan jumlah nishab sebagaimana 
zakat emas dan perak, yakni senilai 96 gram emas dan zakatnya yaitu 2,5 %. Tahun perdagangan 
dihitung dari mulai berdagang, pada akhir tahun perdagangan dihitunglah harta perdagangan itu, 
apabila cukup 1 nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. 
5. Harta Rikaz (terpendam) 
 Rikaz adalah emas atau perak yang terpendam, apabila  kita mendapatkan  atau menemukan 
harta terpendam yang didapat tanpa diduga-duga, maka zakatnya menurut hadits Rasulullah SAW yaitu 
20 % (1/5). Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat maka wajib mengeluarkan 
zakatnya saat itu juga. 
6. Zakat Piutang 
 Orang yang mempunyai piutang banyaknya sampai satu nishab dan masanya telah sampai 
satu tahun serta mencukupi syarat yang mewajibkan zakat, juga keadaan piutang itu telah tetap, baik 
piutang itu dari jenis emas atau perak maupun harta perdagangan, piutang yang seperti itu wajib 
dikeluarkan zakatnya apabila sudah dibayar dan dikeluarkan sebagaimana zakat emas yakni 2,5 %. 
7. Zakat Uang  
 Uang kertas adalah sebagai tanda bahwa yang memegangnya berhak memiliki emas dan 
perak sebanyak harganya bila dibelikan emas. Sekarang uang kertas sudah laku di pasar-pasar 
sebagaimana emas dan perak, bahkan lebih mudah dari pada membelanjakannya dengan emas dan 
perak, dapat dibelikan apapun dan dapat pula ditukar dengan emas dan perak di berbagai tempat  dan 
waktu dengan cepat. Oleh karena itu uang, uang kertas wajib dizakati apabila sudah mencukupi syarat-
syarat wajib zakat. Karena dalam prakteknya, emas dan perak sekarang sudah amat sedikit yang 
beredar sebagai alat pembayaran dan posisinya digantikan oleh uang, sehingga segala keperluan 
dapat didapatkan dengan uang. Orang memegang emas dan perak tidak lagi untuk menyimpan harta 
tetapi hanya sebagai perhiasan, sedangkan untuk menyimpan harta, orang sudah menggunakan jasa 
tabungan/penyimpan uang atau harta kekayaan. 
 Maka kalau tidak dikeluarkan zakat uang, sudah tentu akan sangat mengurangi hak fakir 
miskin. Bahkan boleh jadi suatu saat akan hilang sama sekali bila emas dan perak tidak lagi banyak 
beredar. Padahal zakat itu disyari‘atkan untuk membantu mereka yang berhak menerima zakat agar 
mereka dapat pula menjalankan kewajiban mereka kepada Allah SWT dan masyarakat. 
 Dewasa ini masalah zakat juga mulai di‖qiyas‖kan dengan istilah zakat gaji atau honororium 
yang diterima seseorang sebagai pembayaran dari usaha dan pekerjaannya. Mengenai hal ini masih 
banyak terdapat perbedaan pendapat, apakah uang gaji atau honor itu wajib dizakati?  Alasan bagi 
yang menyetujui zakat dari gaji ini ialah adanya penerimaan dalam jumlah besar setiap bulan, 
dibandingkan dengan penerimaan petani saat panen atau jika dihitung dengan penyimpanan emas dan 
perak. Sedangkan gaji pegawai atau karyawan bahkan banyak yang lebih besar dari hasil panen petani 
atau penyimpanan nishab emas dan perak, sehingga seyogyanya penerimaan gaji atau honorpun 
dikeluarkan zakatnya setiap bulan sebesar 2,5 %. Kemudian alasan bagi yang tidak menyetujui zakat 
gaji ini ialah  bahwa ketentuan tersebut tidak terdapat atau tidak diatur dalam Islam. 
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 Menyikapi perbedaan ini, masalah ini kembali kepada keyakinan diri masing-masing, sudah 
umum bagi umat Muslim menyetujui hal ini, perdebatan yang masih ada, umpamanya apakan 
pengeluaran itu dihitung berdasarkan perbulan atau pertahun, namun dalam masalah zakat ini inti dan 
hakikat utama dari prioritas zakat adalah membantu fakir miskin. Zakat merupakan tatanan sosial dalam 
Islam yang memiliki dampak yang sangat besar dalam memperkecil kesenjangan antara orang mampu 
dengan kurang mampu, jadi tentunya membantu orang lain merupakan amal kebajikan, jika sampai 
nishabnya berarti yang dikeluarkan menjadi zakat sebagai kewajiban, tetapi bila memberi meskipun 
belum sampai nishabnya berarti yang dikeluarkan itu adalah sedekah biasa. Artinya pemberian itu 
ikhlas untuk membantu, tidak harus menunggu sampai mencapai batas minimal atau menunggu harta 
berlebih, melainkan memberi di saat orang lain membutuhkan (QS. Ali Imran/3: 92) 

Jika tanggung jawab sosial dari seseorang, termasuk dengan harta bendanya, adalah apa 
yang lebih dari kebutuhannya, maka betapapun progresifnya, zakat pasti hanya merupakan sebagian 
saja dari realisasi tanggung jawab itu. Atas dasar ini, umat Islam sepakat sejak mula bahwa zakat 
bukanlah satu-satunya bentuk sedekah, sabagai realisasi tanggung jawab sosial seseorang dengan 
materi. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah mengatakan bahwa di atas harta orang mukmin ada 
beban lain di luar zakat. 
 

 e. Ibadah Haji 
 Rukun Islam yang kelima yakni ibadah haji, memenuhi panggilan Allah SWT ke tanah suci 
Makkah Al-Mukarramah. Ibadah haji wajib hukumnya bagi umat Islam yang mampu, sebagaimana 
firman Allah SWT: 

                                      

 ”Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 
mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya 
Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran/3: 97) 
 

 Pengertian kuasa/mampu melaksanakan ibadah haji, yakni dua macam : 
1). Kuasa mengerjakan haji dengan sendirinya, dengan beberapa syarat sebagai   berikut : 

a). Mempunyai bekal (belanja) yang cukup untuk pergi ke Makkah dan kembalinya. 
b). Ada kendaraan untuk sampai ke Makkah. 
c). Aman dalam perjalanan pergi dan pulangnya. 
d). Sehat dan kuat badan untuk perjalanan dan mengikuti ritual ibadah haji. 
e). Bagi perempuan, harus bersama-sama muhrimnya, atau suaminya, atau perempuan yang 

dipercayai. 
2).  Kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh orang yang bersangkutan, tetapi dengan jalan 

digantikan oleh orang lain (Badal Haji). Umpamanya seorang yang telah meninggal dunia, 
sedangkan dia waktu hidupnya telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka hajinya wajib 
dikerjakan oleh orang lain. Ongkos mengerjakannya diambil dari harta peninggalannya. Dan ahli 
warisnya wajib mengurus semua kepentingan untuk pelaksanaan haji itu. 

Bagi orang yang lemah, yang tidak kuat pergi mengerjakan ibadah haji karena sudah tua, atau 
karena penyakit lemah dan tidak berdaya, atau sebab lain, maka kalau ia mampu membayar ongkos 
kepada orang yang akan menggantikannya melaksanakan ibadah haji, maka ia wajib haji karena 
terhitung orang yang kuasa dengan jalan mengongkosi orang. 

Pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 
1). Haji Ifrad 
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 Yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu. Setelah melakukan thawaf qudum (thawaf 
kedatangan ke makkah) dengan berpakaian ihram, tidak bertahallul, tetapi berpakaian ihram kemudian 
langsung melaksanakan ibadah haji, sedangkan umroh dilaksanakan setelah melaksanakan haji. 
2). Haji Tamattu‘ 
  Yaitu mendahulukan umrod daripada haji dalam waktu haji. Caranya ihram mula-mula untuk 
umroh dari miqat negerinya; diselesaikan semua urusan umroh, kemudian ihram lagi dari Makkah untuk 
haji. 
 
3). Haji Qiran 
 Yaitu mengerjakan haji dan umroh serentak (sekaligus). Caranya seseorang melakukan ihram 
untuk keduanya pada waktu ihram haji, dan mengerjakan sekalian urusan haji. Urusan umrah dengan 
sendirinya termasuk dalam pekerjaan haji. 

Ibadah haji harus dilaksanakan mengikuti rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, dan sunnat-sunnat 
haji serta meninggalkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang dalam 
ihram haji atau umroh, yang terlarang bagi laki-laki saja, atau bagi perempuan saja, atau terlarang bagi 
keduanya (laki-laki dan perempuan). 

 

2. IBADAH Ghairu Mahdhah (  غير محضه ) 
 Ibadah ghairu mahdhah atau juga disebut mu‟amalah yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar 
menyangkut hubungan dengan Allah SWT (hablum minallah), tetapi juga hubungan horizontal antara 
manusia dengan sesama manusia (hablum minan naas) dan makhluk Allah SWT yang lainnya. Bentuk 
ibadah ghairu mahdhah bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh oleh 
Nabi SAW, beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan pengembangannya diserahkan 
kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat. 
 Ibadah ini juga sering disebut ibadah sosial, yang melingkupi berbagai aspek kehidupan 
manusia, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Satu-satunya yang menjadi pembatas kiprah umat 
adalah tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Ibadah dalam kategori ini 
mencakup semua bentuk peribadatan yang mengandung unsur hubungan sesama manusia, baik 
ibadah wajib maupun sunnat. Seperti zakat (wajib), infaq, sedekah. Atau aturan-aturan keperdataan, 
seperti hubungan menyangkut ekonomi, bisnis dan perdagangan, jual beli, hutang piutang, perbankan, 
perkawinan, hukum kewarisan dan sebagainya. Juga aturan-aturan atau hukum publik, seperti pidana, 
tata negara dan sebagainya. Pendek kata, ibadah sosial adalah jenis-jenis kegiatan dan perbuatan 
yang dilakukan antar sesama manusia, selama itu mengikuti –dan tidak bertentangan dengan-- ajaran 
dan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya, maka kegiatan dan perbuatan tersebut dapat digolongkan 
kepada ibadah sosial. 
 Bahkan sebenarnya tidak itu saja, ibadah ghairu mahdhah ini juga dapat dimasukkan kepada 
hubungan dengan makhluk lain yang tidak hanya terbatas pada hubungan dengan sesama manusia, 
seperti hubungan manusia dengan lingkungannya. Seperti ayat Al-Quran yang berbunyi: 

                                     

       

 ”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan 
berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. ‖(QS. Al-‘Araaf/7: 56) 
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 Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, masing-masing berhajat kepada 
orang lain, supaya saling tolong menolong, saling bekerja sama dan berkomunikasi, tidak 
mementingkan diri sendiri, tamak dan berbagai sifat dan perbuatan yang dapat menyakitkan orang lain. 
Semuanya diarahkan agar terjadinya ikatan persaudaraan dan ukhuwah menuju kemaslahatan dan 
kebaikan bersama. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur,  agama memberikan 
aturan dan ajaran yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya mu‟amalah sebagai nilai-nilai amal 
shaleh maka akan terwujud kemaslahatan umat bagi kemudahan untuk menggapai ridha Allah SWT, 
baik di dunia maupun di akhirat.  
 
 

 
 

E. HIKMAH IBADAH DAN AMAL SHALEH 
 Setiap ibadah dan amal shaleh yang dilakukan seorang Muslim, maka baginya akan 
mendapatkan ganjaran pahala dan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, terutama di akhirat 
kelak sebagaimana janji-janji Allah SWT. Firman Allah SWT: 

                                      

 ”Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan 
amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". 
(QS. Al-Kahfi: 110) 

                                   

         

 ”Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia 
orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit 
pun.” (QS. An-Nisaa/4: 124) 
 

 Diterima atau tidaknya ibadah-ibadah itu sebenarnya merupakan hak ‖prerogatif‖ Allah SWT, 
manusia hanya bisa melihat indikatornya, yang antara lain terkait kepada dua faktor yang penting, yaitu: 
Pertama, ibadah harus dilaksanakan atas dasar ikhlas. Keikhlasan dalam beribadah menjadi kunci 
utama dalam upaya untuk menjadikan ibadah dan amal shaleh diterima oleh Allah SWT. Baik ibadah 
mahdhah maupun ibadah sosial, hendaknya dilakukan dengan ikhlas (dengan penuh keimanan dan 
hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT), tidak mengharapkan sesuatu apapun selain itu. Apabila 
seseorang melakukan ibadah dan amal shaleh karena pamrih, ‗ujub, riya‟, takabbur dan motif-motif 
lainnya, maka ibadah dan amal shaleh tersebut boleh jadi merupakan ibadah yang sia-sia di sisi Allah 
SWT dan belum mendapatkan nilai kesempurnaan (QS. Az-Zumar:11-12) 
 

 Kedua,  ibadah dilakukan secara benar. Setelah ikhlas, indikator yang paling dipersyaratkan 
dalam kesempurnaan ibadah adalah benar tata cara pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk syari‘at. 
Mengikuti semua syarat dan rukunnya, menyempurnakan dengan sunnat-sunnatnya. Jika itu sudah 
ditunaikan, maka secara hukum syara‘, insyaAllah ibadah tersebut dinilai sah dan diterima oleh Allah 
SWT. 
 Kedua faktor ini juga sebenarnya saling terkait dan tidak dipisahkan, artinya meskipun 
pelaksanaan ibadah kita ikhlas tetapi tidak benar, maka ibadah belum sempurna, seperti ikhlas 
melaksanakan ibadah shalat shubuh, khusyu‘ tetapi dilaksanakan menjadi 4 rakaat, maka shalatnya 
tidak sah. Begitupun sebaliknya, meskipun pelaksanaan ibadah kita benar, tetapi tidak ikhlas, maka 
ibadah belum juga sempurna, seperti benar melaksanakan shalat subuh 2 rakaat dengan segala syarat, 
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rukun dan sunnahnya tetapi dilakukan karena riya‟ (supaya dilihat orang) dan ‟ujub (supaya dipuji 
orang) semata-mata, maka ibadah tersebut belum sempurna. 
 Jika lebih didalami lagi dari sisi atau kajian tasawuf, maka hal-hal yang berkaitan dengan 
perbuatan hati sangat diperhatikan dan ditekankan, kemudian tentang makna-makna yang tersembunyi. 
Seperti ibadah shalat, pada hakikatnya seseorang yang shalat itu sedang dalam keadaan berdo‘a dan 
bermunajat (mi‘raj) kepada Tuhan. Sehingga bacaan-bacaan shalat, zikir, do‘a dan sebagainya 
dimaksudkan untuk ditujukan semata-mata kepada Allah SWT. Dalam makna yang luas seseorang 
yang menghadap Tuhan harus bersih diri (tubuh) dan jiwa (hati)nya baik sebelum ‖menghadap‖ atau 
bermunajat kepada Tuhan, selama melakukan ibadah hingga setelah melaksanakan ibadah. 
 Makna-makna batiniyah (hati) sebagai bentuk kesempurnaan ibadah shalat, antara lain dapat 
digolongkan kepada beberapa indikator; 

 

1). Hudhurul Qalb. 
 Yaitu menghadirkan hati dalam ibadah (khususnya shalat), artinya mengosongkan hati dari 
segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang dikerjakan ataupun diucapkan. 
Kesadaran tentang perbuatan dan ucapan tidak pernah terpisah. Apabila pikirannya dapat dibawa 
berpaling dari segala sesuatu selain dari yang dikerjakannya, dan hatinya penuh dengan sebutan 
tentang apa yang dikerjakannya, fokus, khusyu‘, tidak ada kelengahan apapun di dalamnya, maka itu 
disebut kehadiran hati. 

2). Tafahhum 
 Yaitu upaya pemahaman secara mendalam tentang makna yang terkandung dalam ucapan. 
Akan tetapi ia tidak selalu bersama-sama dengan kehadiran hati. Ada kalanya hati seseorang hadir 
bersama suatu ucapan, tidak hadir bersama makna ucapan itu. Karena itu yang dimaksud dengan 
tafahhum ialah adanya upaya hati untuk memahami makna dari suatu ucapan, dalam hal ini, bacaan-
bacaan dalam shalat umpamanya. 

3). Ta‟zhim 
 Yaitu pengagungan dan penghormatan. Ini juga sesuatu yang lain dari kehadiran hati dan 
tafahhum tadi. Seseorang berbicara kepada sahayanya dengan pembicaraan yang disadarinya dan 
difahami makna-maknanya tetapi tidak disertai dengan rasa ta‘zhim terhadap sahayanya itu. Jadi 
ta‟zhim adalah merasakan keagungan Allah SWT dalam pelaksanaan ibadah, yang tidak harus 
bersama kehadiran hati dan tafahhum. 

4). Haibah 
 Yaitu satu sikap dan perasaan yang melebihi dari pada ta‟zhim. Haibah merupakan perasaan 
takut (khauf) seseorang, yang berasal dari ta‟zhim. Katakutan yang dilakukan dikarenakan begitu 
hormat dan sangat mengagungkannya, dan ini tidak sama dengan ketakutan terhadap kalajengking 
atau kepada seseorang yang ditakuti kejahatannya. 

5). Raja‟ 
 Yaitu penuh pengharapan. Keadaan ini berbeda dengan keadaan-keadaan di atas. Keadaan 
ini adalah sikap tawadhu‟ dan khusyu‟ seseorang terhadap Tuhannya. Maka ketika seseorang shalat 
dalam keadaan raja‟ berarti  ia shalat dengan penuh pengharapan akan rahmat dan ganjaran dari Allah 
SWT, sebagaimana ia sangat takut akan murka dan hukuman-Nya bila ia lalai dalam shalatnya itu. 

6). Haya‟ 
 Yaitu rasa malu. Ini juga merupakan keadaan atau perasaan yang berada di luar keadaan atau 
perasaan di atas secara umum. Sumbernya adalah perasaan hati akan kelalaiannya dan perkiraan 
dirinya bahwa ia telah banyak melakukan dosa. Sehingga ia merasa harus berusaha menghilangkan 
kelalaiannya dan menghapus kesalahannya, karena malu akan segala nikmat yang Allah berikan 
kepadanya, sedang ia tidak dapat mensyukurinya. 
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 Di samping faktor ikhlas dan benar di atas, ibadah dan amal shaleh seseorang akan dapat 
dilihat pada sejauhmana hikmah yang bisa dirasakan seseorang setelah ia melakukan ibadah tersebut, 
atau dengan bahasa lain sejauh mana ibadah yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku seseorang 
dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ibadah yang dilakukan dapat menambah nilai-nilai kebaikan 
dalam diri seseorang, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menambah kemuliaan akhlak, 
maka itu menggambarkan ibadah yang sempurna, tetapi apabila ibadah yang dilakukan  tidak 
menambah kebaikan sedikitpun dalam diri seseorang, kejahatannya terus dilakukan, keimanan dan 
ketakwaannya tidak meningkat, akhlak dan pergaulannya tidak membaik atau dengan kata lain, ibadah 
jalan tetapi maksiyat juga jalan terus, maka itu menggambarkan ibadah yang belum –atau tidak—
sempurna. 
 Pada dasarnya, semua ibadah –terutama ibadah mahdhah—selain sebagai bentuk kepatuhan 
dan ketaatan seseorang akan perintah Allah SWT, juga akan memberikan dampak pengaruh dalam 
kehidupan seseorang. Seperti ibadah shalat, selain dari nilai kekhusyu‘an, keikhlasan dan benar, yang 
akan melahirkan jiwa yang mantap dan tenang, juga terletak sejauh mana shalat yang dilakukan dapat 
membuahkan amal kebajikan dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Sebagaimana firman Allah 
SWT: 

                                             

 ”Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan 
sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang 
lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ankabuut/29: 45) 
 

 Dan hadits Rasulullah SAW yang artinya : ” Barang siapa yang shalatnya tidak mencegah 
dirinya dari berbuat keji dan mungkar tidaklah bertambah baginya selain daripada lebih jauh dari Allah 
SWT”. (HR. Ali Ibn Ma‘bad dari Al-Hasan) 
 Ibadah puasa juga dapat dijadikan indikator keberhasilan dan kesempurnaannya setelah 
seseorang melewati ibadah puasa, apabila puasa yang dilakukan selama satu bulan penuh, tidak 
membawa perubahan menuju kebaikan dalam diri seseorang, maka berarti latihan, pendidikan dan 
amaliah-amaliah Ramadhan yang dilakukan belum memberi pengaruh dalam kehidupannya sehari-hari. 
Di bulan Ramadhan rajin shalat malam, rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah, 
meninggalkan segala perbuatan maksiyat  serta selalu menghindarkan diri dari sikap dan akhlak yang 
tidak terpuji, kemudian selesai puasa selama satu bulan, kebiasaan baik itu kemudian redup kembali 
bahkan berkurang dan berhenti, maka itu menggambarkan puasa Ramadhan yang belum sempurna 
dan tidak berhasil, karena tidak membawa pengaruh kebaikan dalam diri. 
 Ibadah Ramadhan juga mengandung banyak hikmah, di antaranya; 
a. Tanda ketaatan, kepatuhan dan rasa syukur kepada Allah SWT. 
b. Didikan kepercayaan terhadap diri sendiri, karena telah sanggup menahan makan dan minum dari 

harta yang halal miliknya.  
c. Didikan rasa solidaritas dan kepedulian kepada fakir miskin, karena dengan merasakan sendiri 

lapar dan haus, seseorang akan dapat merasakan bagaimana perut yang lapar, kesusahan dan 
kesedihan orang yang kekurangan. 

d. Didikan untuk bersifat sederhana dan menjaga kesehatan. 
 Artinya bila selesai bulan Ramadhan, maka hikmah dari ibadah puasa di bulan Ramadhan itu 
harus membekas dan menjadi sikap yang senantiasa hadir dalam kehidupan. Jika tidak demikian berarti 
puasa Ramadhan yang dilakukan tidak membawa bekas bagi perbaikan dirinya. 
 Ibadah zakat juga mengandung nilai hikmah dan penuh makna, baik bagi yang memberi 
(muzakki), yang menerima (mustahiq) maupun bagi masyarakat umum, di antaranya; 
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a. Menolong orang atau golongan yang kurang mampu, sehingga secara sosial mengurangi jarak 
atau jurang yang memisahkan antara orang mampu dengan orang yang kurang mampu, kemudian 
dapat pula membantu orang yang kurang mampu untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah 
SWT dan kepada manusia. 

b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik manusia memiliki sifat mulia, 
dermawan dan membiasakan diri membayar amanah kepada orang yang berhak dan 
berkepentingan. 

c. Sebagai ucapan rasa syukur atas nikmat yang telah diterima dari Allah SWT. Wujud terima kasih 
tersebut antara lain dengan menafkahkan sebagian dari harta atau kelebihan harta yang 
diterimanya. 

d. Menjaga diri dari kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari orang yang kurang mampu, baik 
kepada dirinya maupun kepada orang lain. 

e. Mendekatkan hubungan kasih sayang, ukhuwah antara umat manusia, khususnya antara yang 
mampu dengan yang kurang mampu. Ukhuwah yang kuat di antara umat akan membawa 
kebaikan, kemajuan dan kemashlahatan bagi masyarakat, agama dan bangsa. 

 Artinya dengan berzakat, seseorang dididik untuk paling tidak memiliki nilai-nilai diri dan 
hikmah sebagaimana di atas, dengan zakat semakin peduli, semakin senang membantu, semakin 
senang bersedekah dan tidak memiliki sifat-sifat tercela seperti sombong, kikir dan lain-lain. Jika 
seseorang masih belum dapat mengejawantahkan nilai-nilai tersebut dalam dirinya, maka berarti ibadah 
zakat belum mampu memberi pengaruh positif dalam dirinya. 
 Hikmah ibadah haji bagi seseorang juga sebenarnya harus membawa perubahan lahir dan 
batin, baik ketika di Makkah maupun ketika sudah kembali ke tanah air dan kampung halaman masing-
masing. Ketika di padang Arafah, seluruh umat Muslim dari penjuru dunia berkumpul di satu waktu dan 
tempat, dengan berpakaian yang sama, niat yang sama dan tujuan yang sama. Tidak ada yang 
membedakan antara orang kaya dan orang miskin, pejabat dengan rakyat biasa, semuanya hadir dan 
berkumpul untuk memenuhi panggilan Allah SWT dan mendapatkan ridho Allah menuju haji yang 
mabrur (QS. Al-Hajj/22: 27). 
 

 Di saat yang lain, hikmah ibadah haji akan dapat dilihat atau dirasakan oleh seseorang ketika 
pulang dari menunaikan ibadah haji. Jika membawa perubahan yang nyata dalam dirinya, 
ketakwaannya semakin meningkat, ibadah dan amal shalehnya semakin bertambah, akhlak dan sifat-
sifatnya semakin mulia, kedermawanannya semakin teruji, maka berarti hajinya membawa pengaruh 
yang positif kepada dirinya, membawa kebaikan dalam hidupnya. Haji ini disebut sebagai haji mabrur 
(mabrur berasal dari kita al-birr, yang berarti baik dan mabrur berarti membawa kebaikan) yang menurut 
para ulama menandakan haji yang diterima oleh Allah SWT. Tetapi jika ibadah haji tidak mampu 
membawa perubahan kepada diri seseorang untuk menjadi lebih baik, dalam arti sama saja dengan 
sebelum menunaikan ibadah haji atau bahkan bertambah kemaksiyatannya, akhlaknya tidak mengalami 
perubahan bahkan semakin rusak, maka berarti hajinya tidak membawa pengaruh yang positif kepada 
dirinya, tidak membawa kebaikan dalam hidupnya. Haji ini disebut sebagai haji mardud (mardud berasal 
dri kata radd, yang berarti menolak dan mabrur berartin ditolak) yang menurut para ulama menandakan 
haji yang ditolak oleh Allah SWT. 
 Demikianlah unsur-unsur penting sebagai pengantar, yang antara lain dapat dicerna dalam 
memahami persoalan ibadah dan amal shaleh dalam Islam. Sedangkan mengenai rincian-rincian yang 
lebih lengkap dan mendalam mengenai setiap bentuk ibadah dan amal shaleh tersebut, seperti syarat-
syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, segala yang membatalkannya dan lain sebagainya 
dapat dilihat dan di dalami dalam kitab-kitab fiqh yang lebih lengkap. 
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A. KOMITMEN SEBAGAI MUSLIM 
Menjadi seorang muslim tidaklah cukup dengan sekedar bersyahadat. Tidak pula cukup 

dengan bukti selembar KTP. Muslim sejati hendaknya dapat memiliki tekad untuk membuktikan 
keislamannya dengan komitmen yang siap untuk diwujudkan dalam bentuk amaliyah kehidupan sehari-
hari.  
 

1. Komitmen dalam Aqidah 

Aqidah seorang muslim harus lurus, jelas, dan benar, sesuai tuntunan Al-Qur‘an dan 
Sunnah Rasulullah saw. Seorang muslim tanpa aqidah yang benar tentunya tidak akan mampu 
membina dan merasakan komitmen terhadap Islam, karena aqidah yang tidak bersih akan 
tercemari oleh hal-hal yang melemahkan iman, iman yang lemah akan mempengaruhi segala 
aktivitas seorang muslim dalam hidupnya. 

Komitmen seorang muslim terhadap aqidahnya adalah sebagai berikut:   

1) Mengimani bahwa pencipta alam semesta ini adalah AIlah yang Maha Bijaksana, Maha Kuasa, 
Maha Mengetahui, dan Maha Berdiri Sendiri. (Q.S. Al-Anbiya‘ : 22) 

2) Mengimani bahwa Al-Kholiq menciptakan alam semesta ini tidaklah sia-sia, karena Allah 
adalah Dzat yang Maha sempurna. (Q.S. Al-Mu‘minun : 115-116) 

3) Mengimani bahwa Allah swt telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk 
memperkenalkan dzat-Nya kepada manusia, tujuan penciptaan, asal dan tempat kembali 
manusia. (Q.S. An-Nahl : 36) 

4) Mengimani bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengenal dan mengabdi pada 
Allah swt. (Q.S. Adz-Dzariyat : 56-58) 

5) Mengimani bahwa balasan bagi mu‘min yang taat adalah jannah dan orang kafir adalah 
neraka. (Q.S. Asy-Syura : 7) 

6) Mengimani bahwa manusia melakukan kebaikan maupun keburukan atas pilihan dan 
kehendaknya sendiri. Tapi untuk kebaikan juga dipengaruhi oleh Taufiq dari Allah dan 
keburukan tidak ada paksaan dari Allah. (Q.S. Asy-Syams : 7-10, Al-Mudatsir : 38) 

7) Mengimani bahwa pembuat hukum hanyalah hak Allah yang tidak boleh dilangkahi, dan 
seorang muslim boleh berijtihad yang disyari‘atkan oleh Allah. (Q.S. Asy-Syura : 10) 

8) Mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. 
a. Dari Abu Hurairah ra : telah bersabda Rasulullah saw : “Sesungguhnya Allah memiliki 

sembilan puluh sembilan nama, tidak seorangpun menghafalnya melainkan ia pasti 
masuk surga. Dan Dia (Allah) itu witir (ganjil) dan mencintai yang witir.”(Bukhari dan 
Muslim) 

9) Merenungkan ciptaan Allah dan bukan Dzatnya. 
a. “Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kalian berfikir tentang DzatNya, 

karena kalian tidak akan mampu menjangkauNya.”(Abu Nu‘am dalam Al-Hilyah, dan 
Al-Asbahany dalam At-Targhib wa Tarhib) 

10) Mengabdi kepada Allah dengan tidak menyekutukan-Nya. (Q.S. An-Nahl : 36) 
11) Merasa takut kepada-Nya dan tidak merasa takut kepada selain-Nya. (Q.S. An-Nur : 52) 
12) Berdzikir kepada-Nya secara kontiniu. Dzikir pada Allah merupakan obat spiritual yang ampuh 

dalam menghadapi tantangan zaman dan segala bencana yang menimpa kehidupan. (Q.S. Ar-
Ra‘d : 28, Az-Zukhruf : 36-37) 

13) Bertawakkal kepada Allah dalam segala urusan saya. (Q.S. At-Thalaq : 3) 
14) Bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya yang tak terhitung. (Q.S. An-Nahl : 78, Yasin : 33-35, 

Ibrahim : 7) 
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15) Beristighfar kepada-Nya secara dawam, karena dapat memperbaharui taubat, iman, dan 
menghapus dosa. (Q.S. An-Nisa‘ :110, Ali-Imran : 135) 

16) Menyadari bahwa diri saya selalu diawasi oleh-Nya kapan saja dan di mana saja berada. (Q.S. 
Al-Mujadilah : 7) 

 

Semua hal tersebut mampu memperkuat komitmen kita terhadap Allah, Islam, dan hal-hal 
yang berkaitan dengannya sehingga akan membentuk karakter muslim yang berkomitmen tinggi 
sehingga apa saja yang menyangkut kebenaran dan kebaikan dapat dilaksanakan dan 
dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya di dunia dan akhirat. Dan menjauhi segala perbuatan yang 
dapat menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dapat membatalkan syahadatain kita seperti syirik, 
mendatangi dukun, atau percaya pada hal-hal tidak syar‘i. Tujuan utama adalah ridha Allah, maka 
luruskan niat dan memperbaiki amal dan aktivitas kehidupan hanyalah untuk Allah. 

 

2. Komitmen dalam Ibadah  
Ibadah merupakan puncak ketundukan dan pengakuan atas keagungan Allah. Ibadah 

merupakan tangga penghubung antara Al-Khaliq dengan makhluk-Nya. Ibadah yang dilakukan 
haruslah dihadirkan hanya untuk Allah karena kita adalah hamba yang harus selalu 
menghambakan diri kepada Allah. Komitmen dalam ibadah adalah sebagai berikut: 
1) Menjadikan ibadah senantiasa hidup dan terhubung dengan Allah 
2) Beribadah secara khusyu‘ 
3) Beribadah dengan hati yang penuh kesadaran dan menjauhkan pikiran tentang kesibukan 

dunia dan problematika yang ada di sekitarnya 
4) Tidak pernah merasa puas dan kenyang dalam beribadah 
5) Memelihara qiyamullail dan melatih diri agar terbiasa melakukannya (Q.S. Al-Muzzammil : 6, 

Adz-Dzariyat 17-18, As-Sajadah : 16) 
6) Mempunyai waktu khusus untuk mengkaji dan merenungkan Al-Qur‘an terutama di waktu 

subuh (Al-Isra‘ : 78, Al-Hasyr : 21) 
7) Menjadikan do‘a sebagai mi‘roj kepada Allah dalam setiap urusan 

 

3. Komitmen dalam Akhlak  
Akhlak mulia adalah tujuan asasi dari risalah islamiyyah. Akhlak mulia harus dibuktikan 

dengan perbuatan dan merupakan buah dari iman. Akhlak yang mulia terlahir dari ibadah. Di antara 
sifat-sifat penting yang harus dimiliki seseorang muslim agar dapat komitmen dalam akhlaknya 
adalah : 
1) Bersikap wara‘ dari segala hal yang syubhat 
2) Menundukkan pandangan (Q.S. An-Nur : 30) 
3) Menjaga lidah 
4) Memiliki rasa malu 
5) Lemah lembut dan sabar (Q.S Asy-Syura : 43, Al-Hijr : 85, As-Shad : 10, An-Nur 22, Al-Furqon 

: 63) 
6) Jujur 
7) Tawadhu‘ 
8) Menjauhi prasangka, ghibah, dan mencari-cari aib orang islam 
9) Murah hati dan dermawan 
10) Menjadi teladan (qudwah hasanah) 
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PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 
 

1. Jelaskan pengertian ibadah secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah)! 
2. Tuliskan ayat Al-Quran mengenai kewajiban manusia mengabdi dan menyembah kepada Allah 

SWT! 
3. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah dan jelaskan bentuk-bentuknya? 
4. Tuliskan ayat Al-Quran yang berbicara tentang kewajiban berpuasa bagi kaum mu‘min! 
5. Pada saat bagaimanakah puasa haram dilakukan dan wajib diqadha (diganti)? 
6. Apakah perbedaan antara qadha dan fidyah dalam puasa, dan bagaimana pelaksanaannya? 
7. Apa saja harta yang wajib dikeluarkan zakatnya? 
8. Apa yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdhah? 
9. Bagaimanakah agar ibadah itu baik dan diterima di sisi Allah SWT? 
10. Apakah hikmah ibadah terhadap kehidupan manusia? 
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BAB  VI 
HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI 

 
 

 A. ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 
Salah satu isu penting yang menjadi kajian Islam kontemporer adalah menyangkut masalah 

Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua istilah tersebut sesungguhnya berasal dari alam yang 
berbeda; yang satu menunjuk pada agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sedangkan 
yang satunya lagi adalah produk pemikiran Barat. Orang sering memperhadapkan kedua istilah tersebut 
dalam hubungan antagonis antara Islam dan Barat. Begitu pula banyak yang memandang secara 
optimis hubungan yang sebanding antara Islam dan HAM. 

Di dalam Islam, istilah HAM itu sendiri belum pernah dikenal sebelumnya. Peristilahan yang 
disesuaikan dengan bahasa Arab adalah huquq al-insan. Di dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi 
Muhammad SAW tidak ditemukan kalimat atau kata-kata ini. Oleh karena itu, cukup wajar jika HAM 
sering dianggap sebagai barang asing, sehingga selalu muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar, 
seperti: apakah HAM sesuai dengan Islam? Apakah HAM dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam? Atau 
dengan pertanyaan yang lebih spesifik, apakah orang Islam dapat menjalankan HAM seraya tetap 
mempertahankan ke-Islamannya? 

Maksud dari sub bab ini adalah memperkenalkan konsep dasar HAM serta kaitannya dengan 
nilai dan praktek Islam. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami dan memberikan penilaian 
mengenai hubungan ideal antara HAM dan Islam, sehingga mampu memperlihatkan sikap yang terbaik 
menyangkut masalah ini. 

  1. Sejarah HAM 
Menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Hak Asasi Manusia ialah hak-hak 

yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. 
Pada umumnya, kebanyakan penulis sepakat bahwa sejarah lahirnya HAM diilhami oleh Magna Charta 
pada tahun 1215 di Inggris. Piagam ini antara lain mencanangkan bahwa raja yang semula memiliki 
kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum), 
menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggung jawabannya di muka hukum. Dari 
doktrin inilah lahir doktrin bahwa raja tidak lagi kebal terhadap hukum karena pertanggung jawabannya 
di muka hukum. 

Lahirnya piagam itu menjadi langkah awal bagi pelaksanaan HAM, yaitu jika raja melanggar 
hukum ia harus diadili dan mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Dengan 
kata lain, sejak itu sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat dengan hukum dan bertanggung jawab 
kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di 
tangan raja. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai cikal-bakal lahirnya monarki 
konstitusional yang intinya adalah kekuasaan raja sebagai simbol belaka. 

Lahirnya Magna Charta selanjutnya diikuti oleh perkembangan yang lebih kongkrit dengan 
lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689 yang intinya adalah bahwa manusia harus 
diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini memperkuat dorongan 
timbulnya supremasi negara hukum dan demokrasi.  

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of 
Indepedence di Amerika Serikat yang lahir dari paham Rousseau (kontrak sosial) dan Montesquieu 
(trias politika). Sejak inilah mulai dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam 
kandungan, sehingga tidak masuk akal bila setelah lahir ia harus dibelenggu. 

Kemudian, pada tahun 1789 lahir The French Declaration, di mana antara lain disebutkan 
bahwa tidak boleh terjadi penangkapan dan penahanan yang semena-semena, termasuk tanpa alasan 
yang sah atau ditahan tanpa surat perintah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Di dalamnya 
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dinyatakan pula asas preasumption of innocence (praduga tak bersalah), yaitu bahwa orang-orang yang 
ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap menyatakan ia bersalah. Dalam deklarasi ini juga 
dipertegas dengan asas freedom of expression (kebebasan mengeluarkan pendapat), freedom of 
religion (kebebasan menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), the right of property (perlindungan 
hak milik), dan hak-hak dasar lainnya. 

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia, di mana 
hak-hak asasi manusia diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu di 
dalam suatu naskah internasional. Usaha ini baru dimulai pada tahun 1948 dengan diterimanya 
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal HAM) oleh negara-negara 
yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi ini merupakan reaksi dari 
kekejaman yang ditimbulkan oleh kaum sosialis Jerman (Nazi) selama 1933 sampai 1945. 

2. HAM dalam Islam 
Apakah HAM dapat sejalan dengan ajaran Islam? Terhadap pertanyaan ini, kita terlebih dahulu 

harus melakukan analisis mengenai pandangan Islam tentang manusia sebagai pemilik hak. Menurut 
Komaruddin Hidayat, sebuah analisis mengenai hak-hak asasi manusia dalam Islam akan sulit 
dilakukan sebelum kita mempunyai gambaran terlebih dahulu bagaimana Islam melihat dan 
mendefenisikan siapa manusia dan di mana martabatnya di tengah jagad raya ini. Tentang hal ini, 
secara tegas Al-Quran menyatakan bahwa manusia adalah puncak ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, 
manusia dengan segala kelebihan dan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan berhak mengemban 
amanah sebagai khalifah di muka bumi. 

Menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran tersebut, perbedaan antara satu individu 
dengan individu yang lain terjadi bukan karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan 
keimanan dan ketakwaannya. Walau demikian, adanya perbedaan ini tentu tidak menyebabkan 
terjadinya perbedaan dalam kedudukan sosial. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak 
dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam 
masyarakat internasional. 

Dengan demikian, baik secara historis maupun doktrin agama, sebenarnya Islam sudah jauh 
mendahului konsep HAM. Secara historis, konsep hak asasi manusia yang bersumber dari Al-Quran 
jelas sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Demikian pula, praktek dan pengakuan akan 
perlindungan hak asasi manusia sudah dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, baik dalam hubungan 
sosial maupun politik dalam bentuk perjanjian-perjanjian. Yang paling terkenal adalah Piagam Madinah 
(Mitzaq al-Madinah). Piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah SAW pada tahun 622 M,  
merupakan buah kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama 
warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku dan agama. 

Ada dua landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah, 
yaitu: 

1).  Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku. 
2). Hubungan antara komunitas Muslim dan Non-Muslim didasarkan pada prinsip-prinsip: 

a). Berinteraksi secara baik dengan sesama tentangga. 
b). Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. 
c). Membela mereka yang teraniaya. 
d). Saling menasihati. 
e). Menghormati kebebasan beragama. 
Menurut ahli sejarah, piagam ini merupakan naskah otentik yang tidak diragukan lagi 

keasliannya. Secara sosiologis, piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban terhadap realitas 
sosial masyarakatnya. Secara umum sebagaimana terbaca dalam naskah tersebut, Piagam Madinah 
mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Meskipun mereka heterogen, kedudukan mereka 
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adalah sama, di mana masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini 
dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Oleh karena itu, sejauh menyangkut nilai-nilai universal HAM, akan kita temukan sejumlah 
kesamaan prinsip dengan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi, antara 
lain: 

a. Hak Hidup 
Dalam pandangan Islam, hidup adalah pemberian Allah SWT kepada manusia, karena itu 

hidup merupakan hak manusia. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:  

                                       

―Janganlah engkau membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak. 
Barang siapa yang dibunuh dengan aniaya maka kami berikan kepada walinya kekuasaan, karena itu 
janganlah dia berlebihan dalam membunuh” (QS. Al-Isra‘/17: 33). Demikian pula firman-Nya ―Janganlah 
kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat, Kamilah yang memberi mereka dan kamu rezeki”. 
(QS. Al-Isra‘/17: 31).   

Penghargaan terhadap martabat manusia sangatlah tinggi di dalam Islam, karena manusia 
adalah puncak kesempurnaan dari ciptaan Tuhan. Oleh karena itulah segala hal yang dapat 
menjatuhkan kemanusiaan adalah terlarang di dalam Islam. Prinsip-prinsip ini ditemukan dalam 
Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disingkat UDHR), antara lain dalam pasal 1 dan 
pasal 3. 

      b. Hak Menikmati Hidup 
Allah SWT memberikan kehidupan kepada manusia agar ia menjalaninya dan menikmatinya.  

Allah SW telah menundukkan apa yang ada di sekitar manusia untuk dipergunakan dan memudahkan 
jalan baginya untuk memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhannya. Di dalam Al-Quran dijelaskan 
bahwa hak menikmati hidup itu haruslah pada hal-hal yang baik (at-thayyibat). Sebagaimana firman 
Allah SWT: 

                       

 ―Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang halal bagi mereka, katakanlah dihalalkan 
bagimu hal-hal yang baik.” (QS. al-Maidah/5: 4), 

Menikmati hidup secara baik-baik dan wajar merupakan salah satu dari HAM. Dalam UDHR 
prinsip ini terlihat pada pasal 17. 

      c. Hak Kebebasan Beragama 
Al-Quran mengakui kebebasan beragama dan menganggapnya sebagai hak asasi manusia. 

Hal ini karena Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik mungkin serta membekalinya 
dengan akal dan kemampuan untuk mengetahui dan sekaligus membedakan mana yang baik dan 
mana pula yang buruk. Tentang kebebasan beragama, Allah berfirman: 

                                       

                            

   “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang 
benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman 
kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak 
akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS.Al-Baqarah/2: 256) 
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     d. Hak Atas Pendidikan 
Pentingnya ilmu pengetahuan yang telah digariskan Al-Quran sejak pertama kali diwahyukan 

dapat dikatakan sebagai bentuk pengakuan akan hak untuk mendapatkan pendidikan. Allah berfirman: 

                                          

                      

 ―Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari 
segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang mengajar manusia dengan pena. 
Dia ajari manusia apa yang tidak diketahuinya” (QS. al-‗Alaq/96: 1-5). 

Dengan melihat sejumlah ayat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan serta praktek-
praktek pengajaran agama dalam sejarah Islam, maka dengan jelas bahwa Islam telah memberikan 
satu kebebasan bagi penganutnya untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena ajaran 
Islam yang meyakini bahwa pendidikan dalam rangka mendapatkan pengetahuan merupakan fondasi 
utama dalam melaksanakan agama. Dalam UDHR prinsip ini terlihat pada pasal 26. 

       e. Hak Untuk Berbeda. 
Al-Quran menetapkan perbedaan sebagai bagian dari sifat alamiah manusia. Bahkan 

dikatakan bahwa segala perbedaan yang ada merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah SWT. 
Allah SWT berfirman: 

                                    

       

 ―Dan di antara sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia ciptakan langit 
dan bumi, perbedaan bahasa, dan warna kulit kamu. Sesungguh pada yang demikian itu adalah tanda-
tanda bagi semesta alam”.  (QS. Ar-Ruum/30: 21). Dalam UDHR prinsip ini implisit pada pasal 2 dan 
pasal 19. 

      f. Hak Akan Persamaan 
Al-Quran menetapkan persamaan di antara manusia dalam sebuah ayat yang masyhur, jelas, 

dan tegas, yaitu firman Allah SWT: 

                                             

           

 ―Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan 
Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya 
yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa” (QS. Al-Hujurat/49: 13).  

HAM dalam prinsip Islam bersifat teosentris, Tuhan adalah tolok ukur segala sesuatu, dan 
karenanya HAM Islam mendahulukan kewajiban dibanding hak. Maksudnya, bagi orang Islam manusia 
terlebih dahulu harus bersandar kepada ajaran pokok Islam dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada 
Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia 
melakukan perbuatan-perbuatan baik, menurut isi keyakinan itu. 
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HAM versi Barat lebih mengedepankan terfokus pada hak, sedangkan HAM di dalam Islam 
lebih mendahulukan kewajiban. Bagi Islam, pelaksanaan HAM didasarkan pada prinsip kewajiban 
memenuhi hak Tuhan. Dengan kata lain, HAM dalam Islam terletak pada kepatuhan menjalankan 
hukum Tuhan. Jadi, bila HAM bertentangan dengan kewajiban yang berasal dari Tuhan, maka HAM itu 
harus ditolak. Ambillah contoh tentang kebebasan beragama. Dalam kasus Islam, tidak seorangpun 
boleh dipaksa dalam beragama, bukan karena itu adalah haknya untuk tidak dipaksa, melainkan karena 
perbuatan itu dilarang oleh Tuhan.  
 

B. ISLAM DAN DEMOKRASI 
 Demokrasi merupakan istilah mutakhir dalam ilmu perpolitikan, sekaligus juga merupakan 
istilah yang menjadi awal pembicaraan, awal cita-cita, kemudian menjadi pola pikir, berbagai pendapat, 
seterusnya menjadi komitmen dan usaha bersama dan terakhir menjadi tujuan seluruh umat manusia. 
Istilah demokrasi merupakan istilah kontemporer, yang bila ingin dikembalikan kepada nilai-nilai, ajaran 
serta pemikiran Islam dikenal juga dengan istilah syura. Sejak masa klasik, hingga saat ini, istilah syura 
dalam Islam sering diidentikkan dengan demokrasi. 

Demokrasi (Inggris : democracy) dalam arti harfiahnya berasal dari bahasa Yunani, yakni 
demos artinya rakyat dan kratia artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat 
dan untuk rakyat, atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Pola ini tidak hanya dipakai dalam 
negara saja, tetapi juga dalam perkumpulan dan organisasi biasa. Bila pemerintahan itu kecil seperti 
desa, rakyat atau para anggota dapat langsung mengurus kepentingannya, dan bila pemerintahan itu 
besar atau luas, maka harus melalui perwakilan. Kebalikan demokrasi adalah aristokrasi, artinya 
pemerintahan kaum bangsawan, teokrasi, pemerintahan kaum raja,sultan dan oligarki, pemerintahan 
segolongan kecil. 
 Demokrasi mengandung makna suatu sistem politik di mana rakyat memegang kekuasaan 
tertinggi, bukan raja atau kaum bangsawan. Karena itu, dalam wacana politik modern, demokrasi 
didefenisikan, seperti yang dirumuskan oleh negarawan Amerika, Abraham Lincoln pada tahun 1863 
yang mengatakan : “goverment of the people, by people, for the people shall not perish from the earth” 
(pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat yang tidak akan sirna dari muka bumi ini). 
Demokrasi juga sering dikatakan sebagai “rule by the people”, yakni sistem pemerintahan atau 
kekuasaan oleh rakyat, baik yang bersifat  langsung (direct democracy) maupun demokrasi dengan 
sistem perwakilan (representative democracy). 
 Sebagai sebuah ide politik, demokrasi memiliki kriteria-kriteria yang melekat, antara lain 
menurut Henry B. Mayo bahwa nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan demokrasi adalah 
(1) menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela, (2) menjamin   terjadinya perubahan secara 
damai dalam masyarakat yang selalu berubah, (3) penggantian penguasa secara teratur, (4) 
penggunaan paksaan sesedikit mungkin, (5)pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keaneka 
ragaman, (6) menegakkan keadilan, (7) memajukan ilmu pengetahuan, dan (8) pengakuan dan 
penghormatan terhadap kebebasan dan pluralisme.  

Dalam perjalanan sosial historis Islam, benih-benih demokrasi telah ditanam sejak masa awal 
Rasulullah SAW dan ―negara Islam‖ Madinah sebagai tonggak sejarah atau contoh utama yang 
diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dalam mengayomi kemajemukan dan pluralitas rakyat Madinah. Misi 
kenabian Muhammad SAW, yang membawa rahmat bagi sekalian alam (rahmatan li al-„Alamin) menjadi 
dasar bagi ―hukum sejarah‖ tumbuhnya kehidupan umat yang penuh dengan semangat kebersamaan 
dan demokrasi. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat ―madani‖ Madinah, 
mempersaudarakan antara kaum Muhajirin (pendatang) dan Anshar (Asli-putra daerah), antara 
berbagai kabilah (suku-etnis) dan merukunkan antara berbagai pemeluk agama yang ada (di Madinah) 
merupakan ―titik sukses‖ Islam di Madinah. 
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Langkah strategis Nabi, yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan 
bernegara bagi masyarakat majemuk tersebut, menurut Tolchah Hasan, paling tidak dapat diintisarikan 
ke dalam lima prinsip pokok, yakni : 
a. Saling membantu dalam pengamanan wilayah Madinah. 
b. Membela sesama warga negara (yang teraniaya). 
c. Menghormati kebebasan beragama dan beribadah. 
d. Menjaga hubungan sesama warga negara yang baik. 
e. Mengadakan musyawarah apabila terjadi sesuatu di antara mereka. 

Dalam penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam, banyak perhatian 
diberikan pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik. Demokrasi Islam digambarkan 
sebagai sistem yang  mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama mengakar, yaitu 
musyawarah (syura), persetujuan (ijma‘) dan penilaian interpretative yang mandiri (ijtihad). Seperti 
banyak konsep dalam tradisi politik Barat, istilah-istilah ini tidak selalu dikaitkan dengan pranata 
demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam wacana Muslim dewasa ini. Namun lepas dari 
konteks dan pemakaian lainnya, istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan menyangkut 
demokratisasi di kalangan masyarakat Muslim. 

Perlunya musyawarah merupakan konsekwensi politik kekhalifahan manusia. Masalah 
musyawarah ini dengan jelas disebutkan dalam  Al-Quran (QS. As-Syura/42: 38 dan QS. Ali Imran/3: 
159) 

                                         

 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, 
sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan 
sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka”. 

 

Ayat di atas memberikan petunjuk atau perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan 
apapun untuk menyelesaikan urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawarah. Dengan 
demikian tidak ada kesewenang-wenangan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Oleh 
karena itu perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah 
(syura). Hal ini disebabkan menurut ajaran Islam, setiap Muslim yang dewasa dan berakal sehat, baik 
laki-laki maupun perempuan adalah khalifah Allah SWT di muka bumi. Dalam bidang politik, umat Islam 
mendelegasikan kekuasaan mereka pada pemimpin, dan pendapat mereka harus diperhatikan serta 
titah mereka harus diikuti selama tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dalam 
menangani masalah negara. 

Di samping musyawarah, masalah penting dalam demokrasi dalam Islam adalah ijma‟ 
(konsensus). Ijma‘ diterima sebagai konsep pengesahan resmi dalam hukum Islam. Ijma‘ memainkan 
peranan yang penting dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan yang besar 
pada korpus hukum dan tafsir hukum. Namun hampir sepanjang sejarah Islam cenderung dibatasi pada 
ijma‘ para cendekiawan (ijma‘ al-ulama‘), sedangkan ijma‘ rakyat kebanyakan mempunyai makna yang 
tidak begitu penting dalam kehidupan umat Islam. 

Selain syura dan ijma‟ konsep penting lain dalam proses demokrasi Islam adalah ijtihad. Bagi 
para pemikir Muslim, upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan di suatu 
tempat dan waktu, Tuhan hanya mewahyukan prinsip-prinsip utama dan memberikan manusia 
kebebasan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan arah yang sesuai dengan semangat dan 
keadaan zamannya. Di dalam Islam kekuasaan itu berasal dari kerangka Al-Quran. Prinsip-prinsip Islam 
tersebut bersifat dinamis, oleh karena itu sudah selayaknya dilakukan pemikiran untuk membuka jalan 
bagi munculnya eksplorasi, inovasi dan kreativitas.  
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Musyawarah, ijma‘ dan ijtihad merupakan konsep atau pilar yang sangat penting bagi artikulasi 
demokrasi Islam dalam kerangka keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-
Nya. Meskipun istilah-istilah ini masih banyak diperdebatkan, tetapi terlepas dari perdebatan maknanya 
di kalangan cendekiawan Muslim, istilah-istilah ini memberikan landasan yang efektif untuk memahami 
hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer. 

Di Indonesia, respon intelektual Muslim terhadap konsep demokrasi telah terjadi sejak awal 
kebangkitan nasional. Para pemimpin dan intelektual Muslim Indonesia telah membuka pintu bagi 
demokrasi sebagai sistem yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial politik. Syarikat Islam (SI) 
dalam kongres keduanya (1917) telah menuntut pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan sistem 
demokratis. Selanjutnya dalam sidang-sidang BPUPKI yang mendiskusikan tentang dasar dan 
konstitusi negara, para tokoh-tokoh Muslim mendukung pelaksanaan diskusi-diskusi ini secara 
demokratis. 

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi sangat terkait erat dengan hukum. Bahkan merupakan tiga 
konsep yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat utama terwujudnya 
demokrasi adalah adanya penegakan dan supremasi hukum dan perlindungan serta penghormatan 
terhadap hak asasi manusia. Tidak ada demokrasi tanpa HAM dan pada umumnya HAM tidak dapat 
eksis tanpa adanya demokrasi. Demokrasi akan selalu rapuh apabila HAM setiap rakyat tidak terpenuhi. 
Sedangkan pemenuhan dan perlindungan HAM akan terwujud apabila hukum ditegakkan. Dalam ajaran 
Islam, hukum, HAM dan demokrasi dengan jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan 
demikian manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik 
dan benar, apabila ia selalu berpegang teguh pada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan 
Sunnah tersebut. 

 
 
 
 
 

PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 
1. Dalam sejarah lahirnya HAM dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan raja. Jelaskan! 
2. Apa maksudnya asas praduga tak bersalah? 
3. Jelaskan landasan utama HAM dalam Islam! 
4. Bagaimanakah prinsip-prinsip utama HAM yang terdapat dalam Piagam Madinah? 
5. Jelaskan latar belakang lahirnya deklarasi kairo tahun 1990? 
6. Jelaskan, minimal, tiga kesamaan antara nilai-nilai universal HAM dengan konsep ajaran Islam dan 

perbedaannya! 
7. Bagaimana penempatan hak dan kewajiban menurut HAM versi Barat dan Islam?   
8. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? 
9. Apakah pandangan Islam tentang demokrasi? 
10. Bagaimana praktek demokrasi pada masa Nabi Muhammad SAW? 
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BAB VII 
AKHLAK DAN TASAWUF 

 

A. ETIKA, MORAL DAN AKHLAK 
Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Hal ini berarti sebuah 

tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem nilai dalam masyarakat tertentu. Etika adalah sebuah 
pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang, yang tersusun dari sistem nilai atau norma, yang 
diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut.  

Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos. Kata mos adalah bentuk kata tunggal dan 
jamaknya adalah mores. Hal ini berarti kebiasaan, susila. Moral merupakan perilaku yang sesuai 
dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu yang diterima oleh masyarakat. 

Sedangkan kata akhlak secara etimologi berasal dari kata khalaqa yang berarti mencipta, 
membuat, atau menjadikan. Akhlaq adalah kata yang berbentuk mufrad, jamaknya adalah khuluqu, 
yang berarti perangai, tabi'at, adat atau khalqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi, akhlaq 
(selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut akhlak) secara etimologi berarti perangai, adat, tabi'at, 
atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Akhlak secara kebahasaan bisa baik atau buruk 
tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasannya, meskipun secara sosiologis di 
Indonesia kata akhlak sudah mengandung konotasi baik sehingga orang yang berakhlak berarti orang 
yang berakhlak baik. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan budi pekerti atau kelakuan. Akhlak 
adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa, daripadanya  timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa 
dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Apabila hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan-
perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal dan syara', maka tingkah laku itu dinamakan akhlak yang baik 
atau akhlak yang mulia (akhlaq al-karimah). Sebaliknya, bila perbuatan-perbuatan yang buruk maka 
tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk atau akhlak yang tercela (akhlaq al-mazhmumah). Oleh 
karena itu, akhlak disebut tingkah laku atau hal ihwal yang melekat kepada seseorang karena telah 
dilakukan berulang-ulang atau terus menerus, sebab seseorang yang jarang memberikan uangnya 
kemudian dia memberi karena ada kebutuhan yang tiba-tiba maka orang itu tidak dikatakan berakhlak 
dermawan karena perbuatannya tidak melekat dalam jiwanya. Selain itu, disyaratkan timbulnya 
perbuatan itu dengan mudah tanpa dipikir lagi. Jadi, orang yang memaksakan diri memberikan uangnya 
atau memaksa dirinya diam dengan rasa berat di waktu marah, maka tidak dikatakan bahwa orang itu 
berakhlak dermawan, lapang hati dan sabar. 

Akhlak merupakan kata atau term yang dimiliki oleh Islam, sehingga akhlak Islami berbeda 
dengan moral dan etika. Perbedaan itu dapat dilihat terutama dari sumber yang menentukan mana 
yang baik dan mana yang buruk. Yang baik menurut akhlak adalah segala sesuatu yang berguna, yang 
sesuai dengan nilai dan norma agama, sesuai dengan nilai serta norma yang terdapat dalam 
masyarakat, bermanfa'at bagi diri sendiri dan orang lain. Yang buruk adalah segala sesuatu yang tidak 
berguna, tidak sesuai dengan nilai dan norma agama serta nilai dan norma masyarakat, merugikan 
masyarakat dan diri sendiri. Yang menentukan baik dan buruk suatu sikap yang melahirkan perilaku 
atau perbuatan manusia di dalam  agama dan ajaran Islam adalah Al-Quran dan Hadits. 

Dalam pemahaman yang lebih rinci, antara etika, moral dan akhlak memiliki persamaan, yakni 
sama-sama merupakan ajaran dan penilaian tentang kebaikan dan keburukan, terpuji dan tercela dalam 
berbagai aspek kehidupan manusia. Yang membedakan ketiganya adalah sudut pandang. Etika, adalah 
kebaikan dan keburukan yang dilihat dari sisi pemikiran manusia, ia bersumber dari filsafat, dan 
karenanya etika cenderung subjektif menurut ukuran pemikiran masing-masing manusia. Moral, adalah 
kebaikan dan keburukan yang dilihat dari sisi adat istiadat dan budaya daerah tertentu, dan oleh 
karenanya moral cenderung bernuansa lokal (local oriented). Etika dan moral memunculkan ekses yang 
relatif mengingat sudut pandang yang terbatas, bisa saja menurut pemikiran orang tertentu baik secara 
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etika, tetapi belum tentu baik bagi orang lain, begitu juga nilai moral bisa saja menurut adat daerah 
tertentu nilai moral tertentu baik, dan belum tentu itu juga baik di daerah lain. Sedangkan akhlak bersifat 
universal. Kebaikan dan keburukan bersumber dari wahyu (Al-Quran) dan Hadits, sehingga berlaku 
umum untuk seluruh umat di setiap tempat dan masa. Oleh karena itu, dipandang dari sumbernya, 
akhlak bersifat tetap dan berlaku untuk selama-lamanya, sedang moral dan etika berlaku selama masa 
tertentu di suatu tempat tertentu.   
 

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKHLAK 
Bertitik tolak dari beberapa pengertian bahasa dan pendapat di atas, akhlak bisa dimaknai 

sebagai kelakuan manusia yang beraneka ragam. Keanekaragaman kelakuan ini antara lain, dapat 
dinilai dari kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk, serta dari objeknya, yakni kepada siapa 
kelakuan itu ditujukan. Akhlak itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu akhlak yang baik 
atau yang sering disebut akhlaqul karimah (akhlak yang mulia) dan akhlak yang buruk yang sering 
disebut akhlaqul madzmumah (akhlak yang tercela). 

Berbicara tentang akhlak, berarti berbicara tentang konsep al-husn dan al-kubh. Menurut 
Mu‘tazilah al-husn adalah sesuatu yang menurut akal bernilai baik dan al-kubh adalah sesuatu yang 
menurut akal bernilai buruk. Bagi Mu‘tazilah baik dan buruk ukurannya adalah akal manusia. Berbeda 
dengan Mu‘tazilah, Ahl al-Sunnah berpendapat bahwa yang menentukan baik dan buruk bukan akal 
tetapi wahyu, oleh karena itu Ahl al-Sunnah berpendapat bahwa al-husn adalah sesuatu yang menurut 
Al-Quran dan Al-Sunnah adalah baik, dan al-kubh adalah sesuatu yang menurut Al-Quran dan Al-
Sunnah adalah buruk.   
 Secara rinci kajian akhlak itu meliputi : 
1. Pengertian baik dan buruk. 
2. Menerangkan apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia lainnya. 
3. Menjelaskan tujuan yang seharusnya dicapai oleh manusia dengan perbuatan-perbuatannya, dan 
4. Menerangkan jalan yang harus dilalui untuk berbuat. 
 Terdapat perbedaan pandangan tentang eksistensi akhlak, 
terdapat dua aliran pendapat tentang proses pembentukan akhlak manusia, apakah akhlak itu dibentuk 
atau justru memang bawaan sejak lahir. Pendapat pertama menyebutkan bahwa akhlak adalah insting 
yang dibawa manusia sejak lahir. Jadi akhlak adalah pembawaan manusia, yaitu kecenderungan 
kepada fitrah yang ada pada dirinya. Akhlak tumbuh dengan sendirinya tanpa dibentuk atau 
diusahakan (ghairu muktasabah). Sebagaimana menurut  pendapat  Imam Ghazali definisi akhlak itu 
sendiri adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang 
mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan pendapat yang kedua mengenai 
akhlak adalah hasil pendidikan, latihan atau pembinaan yang sungguh-sungguh atau dengan kata lain 
akhlak adalah hasil usaha (muktasabah). Dan keduanya boleh disimpulkan benar adanya. Karena 
memang selain terbentuk dengan sendirinya pembentukan akhlak dilakukan secara integrated, melalui 
rukun iman dan rukun Islam. Ibadah dalam Islam menjadi sarana pembinaan akhlak juga mesti 
dilakukan dengan latihan, pembiasaan, keteladanan, dan instrospeksi untuk menjadi sebuah pribadi 
yang baik.  
 Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat 
penting, yang dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain bahwa Rasulullah SAW menempatkan 
penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalahnya sesuai dengan sabda Rasulullah 
SAW: “Sesungguhnya aku diutus adalah untuk meyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Baihaqi).  

Di sini terlihat dengan jelas bahwa akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, 
sehingga Rasulullah SAW pernah mendefinisikan bahwa agama itu berkaitan dengan akhlak yang baik 
(husn al-khuluq). Ia merupakan tata nilai yang selaras dengan tingkah laku manusia yang tentunya 
harus selaras dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Akhlak dalam ajaran Islam bukanlah 
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semata hanya untuk menuju perbaikan nilai-nilai di dunia saja, akan tetapi memberikan dampak yang 
jauh lebih penting dari kehidupan di dunia yaitu bagi kehidupan di akhirat. Seseorang dengan 
berakhlak baik tentunya akan mendapatkan ganjaran pahala, sebaliknya orang yang berakhlak buruk 
akan mendapatkan azab Allah SWT yang sangat pedih.  

Allah SWT menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh yang mempunyai akhlaqul karimah 
bagi semua umatnya. Sebagaimana firman-Nya: 

             

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.(QS. Al-Qalam/68: 4) 
Jika ditelaah, ruang lingkup akhlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu; Pertama, akhlak 

terhadap Sang Khaliq. Allah SWT menciptakan manusia bukan hanya untuk menghiasi dan 
meramaikan dunia. Tidak hanya sebagai kelengkapan saja, tetapi berfungsi sebagai makhluk. Allah 
SWT adalah Al-Khaliq (Maha pencipta) dan manusia adalah makhluk (yang diciptakan). Manusia wajib 
tunduk kepada peraturan Allah SWT. Hal ini menunjukkan kepada sifat manusia sebagai hamba. 
Kewajiban manusia terhadap Allah SWT sebagai salah satu contoh akhlak terhadap Khaliq di 
antaranya adalah kewajiban diri manusia terhadap Allah SWT, dengan ibadah seperti shalat, dzikir, 
dan doa. Kewajiban terhadap keluarga adalah dengan mendidi anak dan isteri agar dapat mengenal 
Allah SWT, menjalani perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kewajiban harta adalah agar harta 
yang diperoleh adalah harta yang halal dan mampu menunjang ibadah kepada Allah SWT, misalnya 
dengan cara bersedekah, atau berzakat serta membelanjakan harta itu di jalan Allah SWT, dan hanya 
takut kepada Allah SWT, mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya juga termasuk 
akhlak terhadap Sang Khaliq. 

Yang kedua, akhlak terhadap sesama makhluk. Adalah sikap harus saling menghormati dan 
saling mengasihi, yang muda menghormati yang tua dan yang tua mengasihi yang muda.  Contoh lain 
terdapat pada salah satu prinsip hidup di dalam Islam, yakni kewajiban memperhatikan kehidupan 
antara sesama orang-orang beriman. Kedudukan seorang muslim dengan muslim lainnya adalah 
bersaudara, ibarat satu jasad (badan), antara satu anggota badan dengan anggota badan lainnya 
mempunyai hubungan yang erat. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6 macam, yaitu; (1) Apabila 
berjumpa maka ucapkanlah salam, (2) Apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangan itu, (3) 
Apabila meminta nasehat maka berilah nasihat, (4) Apabila ia bersin lalu memuji Allah maka 
doakanlah, (5) Apabila ia sakit maka tengoklah, dan (6) Apabila ia meninggal dunia maka iringilah 
jenazahnya. Ini adalah sebagian contoh dari pergaulan yang harus dijalani oleh dan terhadap sesama 
mahkluk, dan masih banyak lagi contoh akhlak terhadap sesama makhluk, yang apabila dijelaskan 
secara rinci dapat diklasifikasikan kepada beberapa aspek, antara lain: 

1. Akhlak Terhadap Diri Sendiri. 
Manusia yang bertanggung jawab ialah pribadi yang mampu bertanggung jawab terhadap diri 

sendiri, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang dipikul di atas pundaknya, kewajibannya–
kewajibannya adalah bertanggung jawab terhadap kesehatannya, pakaiannya, minuman & 
makanannya dan bahkan apa yang menjadi miliknya, melenyapkan dan memerangi kesenangan hawa 
nafsu, tidak pernah mencemaskan rizki dan sebagainya. Karena setiap manusia adalah khalifah di 
muka bumi ini yang harus dan wajib memberikan sikap dan tauladan yang baik, baik bagi diri sendiri 
ataupun terhadap orang lain.  

 2. Akhlak terhadap Ibu & Bapak. 
 Seorang muslim wajib menghormati dan menyayangi ibu dan bapaknya dan terutama 
menjaga lisannya agar jangan sampai menyakiti mereka atau berkata kasar apalagi sampai membentak 
keduanya. Memelihara dan menjaga mereka di hari tuanya, mencintai mereka dengan kasih sayang 
yang tulus serta mendoakan setelah mereka tiada. Karena doa anak yang shaleh adalah diantara do‘a 
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yang akan diterima dan diijabah oleh Allah SWT, karena itu termasuk salah satu hubungan yang tidak 
terputus setelah kematian.  
 Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya: “seorang laki-laki 
menghadap Rasulullah SAW dan menanyakan siapakah yang berhak atas penghormatan dan 
perlakuan baik dari seseorang?” Rasulullah SAW menjawab: “ibumu“. Kemudian laki-laki itu bertanya 
lagi: “Kemudian siapa pula ya Rasulullah SAW?” Rasulullah SAW menjawab: ibumu”. Laki–laki itu 
bertanya lagi: “Kemudian siapa pula ya Rasulullah SAW?” Rasulullah SAW menjawab: “Ibumu‖. Ketika 
laki-laki itu menambah pertanyaannya, “Siapa lagi ya Rasulullah SAW?” Beliau menjawab: “ayahmu”. 
Dari Hadits ini jelas bahwa tugas dan penghormatan yang wajib diberikan kepada ibu dan bapak sangat 
ditekankan di dalam Islam. 

Selain harus berperilaku baik dalam kehidupan manusia, akhlak juga melingkupi cara bersikap 
terhadap alam, binatang, tumbuhan, kepada yang ghaib, dan semesta alam. Dengan demikian jelas 
bahwa akhlak sangat memegang peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia khususnya 
umat Islam, karena segala aturan dalam kehidupan ini tidak bisa terlepas dari tata cara manusia 
bersikap atau berakhlak. 

 

C. HUBUNGAN AKHLAK DENGAN TASAWUF 
Tasawuf secara bahasa berasal dari kata: saf (baris), sufi (suci), sophos (Yunani: hikmah), suf 

(kain wol). Secara terminologi ia merupakan sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, 
beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan bersikap bijaksana. Menurut pendapat 
lain tasawuf adalah memilih jalan hidup secara zuhud, menjauhkan diri dari perhiasan hidup dalam 
segala bentuknya. Atau yang secara umum dapat dipahami bahwa tasawuf adalah kegiatan yang 
berkenaan hati (qalb) dan pembinaan mental ruhaniah agar selalu dekat dengan Tuhan, dengan cara 
melaksanakan ibadah dan berupaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan 
dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah SWT. 

Akhlak secara substansial adalah sifat hati (qalb) yang tercermin dalam perilaku seseorang. 
Jika sifat hatinya baik, maka yang akan muncul adalah akhlak yang baik, dan jika sifat hatinya buruk 
maka yang akan keluar dalam perilakunya adalah akhlak yang buruk pula. Maka ketika mengkaji 
masalah hati, artinya sudah merambah ke dunia tasawuf, artinya lagi bahwa untuk membina akhlak, 
jalan yang paling dekat yang dapat ditempuh adalah jalan tasawuf. 

Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Wabishah bin Ma‘bad berkunjung kepada 
Nabi SAW, lalu beliau menyapanya dengan bersabda: “Engkau datang menanyakan kebaikan?”, 
“Benar, wahai Rasul,” jawab Wabishah. “Tanyailah hatimu! Kebajikan adalah sesuatu yang tenang 
terhadap jiwa, dan yang tenteram terhadap hati. Sedangkan dosa adalah yang mengacaukan hati dan 
membimbangkan dada, walaupun setelah orang memberimu fatwa”. (HR. Ahmad dan Ad-Darimi).  

Dan jika dilihat hubungan antara akhlak dan tasawuf mempunyai kaitan yang erat. Di mana 
antara akhlak dan tasawuf pada pelaksanaannya adalah untuk mengatur hubungan vertikal (antara 
manusia dengan Tuhannya) dan hubungan horizontal (antara sesama manusia). Jika dihubungkan 
penjelasan di atas dalam hubungannya terhadap sesama manusia, bahwa sebagai makhluk sosial, 
dalam menjalin hubungan terhadap sesama mahkluk baik dalam bermasyarakat, dengan kedua orang 
tua bahkan secara individu harus senantiasa menjaga nilai-nilai akhlak. Dan dengan akhlak dan 
tasawuf, umat Islam hendaknya terus berusaha membentuk serta menjaga sikap dan mental yang 
selalu memelihara kesucian diri, kebersihan hati, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk 
kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana dengan penuh keikhlasan, kepasrahan dan ketenangan jiwa. 
Dengan demikian maka akan terjadi proses suatu perbaikan dan kebaikan sikap dan akhlak yang 
diinginkan, tentunya dengan melakukan mujahadah dalam menekankan hawa nafsu dan hati dari 
segala yang dapat mengotori jiwa. 
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Kebersihan jiwa dan hati adalah jalan menuju takwa, menuju hati yang tenang, pasrah, dan 
tentram serta ikhlas, sedangkan keburukan jiwa dan hati adalah cerminan dari kekotoran jiwa yang 
diliputi oleh hawa nafsu syetan. Seseorang yang selalu berusaha dekat dengan Allah SWT, ia adalah 
sang kekasih. Kekasih akan lebih dilindungi, diridhai, dan dikabulkan segala yang diminta oleh 
Kekasihnya. Sikap yang demikian itu pada hakikatnya adalah akhlak mulia atau cerminan dari nilai-nilai 
tasawuf yang mampu membentuk seseorang menuju ke tingkat yang mulia. Untuk membentuk akhlak 
yang mulia, mereka bermujahadah dengan melakukan komunikasi vertical antara manusia dengan 
Tuhannya. Melalui pelaksanaan ibadah-ibadah ubudiyah seperti shalat dan zikir, berjaga di waktu 
malam dengan memperbanyak shalat dan ibadah lainnya. Cara ini dilakukan agar menekan syahwat 
jasmaniyah dan melatih semangat ruhaniyah yang tinggi, agar senantiasa dekat dan selalu ingat pada 
Allah SWT. 

Pada intinya seseorang yang masuk dunia tasawuf harus menundukkan jasmani dan rohani 
dengan cara-cara tersebut di atas, agar dapat mencapai hakikat kesempurnaan rohani dan mengenal 
zat Tuhan dengan segala kesempurnaan-Nya, yang dilakukan dengan --atau yang sering disebut--  
bermujaadah atau riyadhah untuk membersihkan hati dan jiwa dari segala nafsu duniawi. Hati 
mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan dan penerapan nilai-nilai akhlak dan tasawuf, karena 
hati boleh dikatakan sumber atau titik sentral kebaikan dan keburukan, sebagaimana maksud sabda 
Rasulullah SAW: “Ingatlah, bahwa di dalam tubuh manusia ini terdapat segumpal daging, apabila 
segumpal daging itu baik, niscaya akan baiklah seluruh tubuh, dan jika segumpal daging itu rusak, 
niscaya akan rusak pulalah seluruh tubuh, Ingatlah, bahwa segumpal daging itu adalah hati”.  Oleh 
karena itu, obati dan perbaikilah hati, karena jika hati telah baik maka akhlak dan segala tindak tanduk 
akan menjadi baik. 

Hati yang baik karena takwa dan bertawakkal serta bertauhid kepada Allah SWT dan ikhlas 
dalam beramal merupakan dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf sangat 
mementingkan dan erat kaitannya dengan akhlakul karimah, yang tercermin dari kepasrahan dan 
keikhlasan jiwa dan melalui amal shaleh pada jalan takwa dan wara‟.  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tasawuf adalah proses pendekatan diri dan jalan 
untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara mensucikan hati (tazkiyat al-qalb), dan untuk 
menuju kesempurnaan dan kemuliaan akhlak, jalan yang paling dekat adalah tasawuf. Sehingga 
memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan-Nya, dengan kata lain, akhlak dan tasawuf 
adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental ruhaniah agar selalu dekat 
dengan Tuhan. Inilah esensi atau hakikat tasawuf dan akhlak yakni membina dan menjadikan mental 
rohani agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, bersih hati dan memiliki sifat-sifat 
kesempurnaan yang mulia.   

 

D. AKHLAK DAN AKTUALISASINYA DALAM KEHIDUPAN 
Apabila mengkaji aktualisasi akhlak dalam kehidupan manusia berarti menganalisis perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Allah SWT dan yang berhubungan dengan sesama makhluk 
hamba Allah SWT, dan hubungan-hubungan tersebut antara lain sebagai berikut:   

1.  Perilaku Manusia Yang Berhubungan Dengan Allah SWT. 
Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan mulia. Kesempurnaan dan 

kemuliaan itu melekat dengan seperangkat norma hukum yang wajib dipatuhi oleh manusia, baik norma 
hukum yang berbentuk perintah maupun norma hukum yang berbentuk larangan. Norma hukum adalah 
perintah dan larangan yang diperuntukkan kepada manusia. Sebagai contoh, shalat lima kali dalam 
sehari semalam, shalat adalah salah satu  perintah dalam kewajiban yang berlaku kepada manusia. 
Pelaksanaan kewajiban itu bertujuan untuk mencegah  manusia berperilaku atau berbuat keji dan 
mungkar. Hal itu berarti mewujudkan manusia yang berperilaku baik dan berakhlak mulia. Perilaku 
manusia yang demikian mencerminkan hubungan makhluk dengan sang Pencipta. 
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Perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah SWT adalah ucapan dan perbuatan 
manusia. Oleh karena itu, akhlak manusia yang baik kepada Allah SWT adalah manusia yang berbicara 
dan bertingkah laku yang terpuji kepada Allah SWT, baik ucapan melalui ibadah langsung kepada Allah 
SWT seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, maupun melalui perilaku tertentu yang 
mencerminkan hubungan manusia dengan Allah SWT di luar ibadah tersebut. Perilaku manusia 
sebagaimana dimaksud di atas tercermin dalam hal-hal antara lain sebagai berikut:    

  a.  Bersyukur.  
Yaitu manusia mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah 

diperolehnya. Ungkapan syukur tersebut tampak melalui perkataan dan perbuatan. Ungkapan syukur 
dalam bentuk kata-kata adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah (segala puji bagi Allah SWT) pada 
setiap sa'at, sedangkan bersyukur melalui perbuatan adalah menggunakan nikmat Allah SWT sesuai 
dengan jalan kebenaran, jalan agama dan jalan keridhaan-Nya. Sebagai contoh, nikmat mata itu untuk 
melihat-lihat hal yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti untuk mengamati alam dan sebagainya 
sehingga hasil dari penglihatan itu dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Manusia yang 
bersyukur adalah manusia yang senantiasa memaknai segala karunia dan anugerah yang telah Allah 
SWT berikan kepadanya dan menjadikan segala karunia dan anugerah tersebut sebagai sarana 
baginya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

            

“... dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur (berterima kasih).” (QS. Saba‘/43: 
13) 

 
 

b.  Bertasbih. 
Yaitu manusia men-sucikan Allah SWT dengan  ucapan. Manusia yang demikian akan selalu 

mengucapkan kalimat subhanallah (Maha Suci Allah SWT) dan mejauhkan perilakunya dari perbuatan 
yang dapat mengotori kemahasucian Allah SWT. Tasbih pada hakikatnya mengagungkan kebesaran 
Allah SWT, hanya Allah SWT saja yang pantas untuk diagungkan, sedangkan selainnya di hadapan 
Allah SWT tidak memiliki kekuatan apa-apa. Memahami, merenungi dan meresapi  eksistensi dan 
kebesaran Allah SWT, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang penting bagi umat Islam. Lihatlah 
angin yang bertiup dan menggerakkan layar kapal-kapal di tengah lautan. Pandanglah pula matahari, 
bulan dan bintang-bintang yang selalu setia menyinari semesta, tak ada yang menyimpang dan keluar 
dari orbit dan garis edarnya, kecepatannya stabil dan terbit serta tenggelam pada waktu yang tepat. 
Perhatikan pula bumi yang begitu stabil dengan gunung-gunung di atasnya, jika bumi ini tidak stabil, 
manusia dan hewan akan terguncang di atasnya, sungai-sungai akan meluap, air laut akan ke darat, air 
tawar akan bercampur dengan air asin. Itu semua merupakan tatapan yang sangat inspiratif, 
menggugah nalar dan meneguhkan iman. Subhanallah. 

              

“Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. 
Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima taubat”. (QS. Al-Nashr/110: 3) 

  c.  Beristighfar. 
Yaitu manusia meminta ampun kepada Allah SWT atas segala dosa yang pernah dibuatnya, 

baik disengaja maupun tidak. Manusia yang beristighfar adalah manusia yang selalu mengucapkan 
kalimat Astaghfirullah al-'azhim innahu kana ghaffara (aku memohon ampun kepada Allah yang maha 
agung, sesungguhnya hanya dia maha pengampun). Selain itu, beristighfar melalui perbuatan, yaitu 
manusia yang pernah melakukan dosa kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya itu serta selalu mengekalkan atau istiqomah dengan perbuatan-



76 

 

perbuatan baik dalam hidupnya. Istighfar merupakan pintu masuk bagi hamba-hamba Allah SWT yang 
ingin bertaubat kepada-Nya, atas segala dosa, kesalahan dan kelalaian, baik yang disengaja maupun 
tidak disengaja. Allah SWT sangat menyukai hamba-hamba-Nya yang ingin bertaubat dan senantiasa 
ingin memperbaiki dirinya. Firman-Nya: 

          

  “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat”. (QS. Al-Baqarah/2: 222) 
 
2. Perilaku Manusia Yang Berhubungan Dengan Sesamanya. 
Dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, sangat banyak sekali akhlak dan perilaku 

yang harus dijunjung tinggi sesuai dengan  petunjuk dan ajaran Al-Quran dan sunnah serta contoh 
tauladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Akhlak dan perilaku tersebut menyangkut kepada semua 
orang, baik diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat dan sesama muslim hingga sesama manusia 
sebagai makhluk Allah SWT. Dalam hal ini dapat dijelaskan beberapa di antaranya secara singkat. 

    a. Perilaku Yang Berhubungan Dengan Diri Sendiri. 
Perilaku atau akhlak seseorang yang berhubungan dengan diri sendiri antara lain terdiri atas; 

(1), Sabar, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah SWT dalam Alqur'an; 

                                 

 "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar". (QS. Al-Baqarah/2: 153), 
 (2), Syukur, sebagaimana firman Allah SWT; 

                                             

                               

“Dan Dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan 
daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu 
pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari 
karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”. (QS. An-Nahl/16: 14) 
(3),Tawadhu', sebagaimana firman Allah SWT; 

                                  

 “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah 
kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong lagi membanggakan diri. (QS. Lukman/31: 18),  
(4), Benar, sebagaimana firman Allah SWT; 

                                           

                          

“Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan 
mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 
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Kemudian serta bejihad di jalan Allah? mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada kaum yang zalim”. (QS. At-Taubah/9 : 19), 

 

Perilaku manusia yang berhubungan dengan individu manusia adalah seperangkat norma 
hukum yang dibuat oleh Allah SWT yang diperuntukkan kepada makhluk manusia. Norma hukum yang 
dimaksud bersifat mengatur hak perseorangan manusia dan kewajiban yang harus dipikulnya. Hal ini, 
tercermin dalam hukum-hukum Al-Quran yang merupakan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 
Sebagai contoh, Al-Quran menetapkan kewajiban kepada seorang manusia supaya tidak menganiaya 
diri sendiri, atau contoh lain, apabila Allah SWT melarang manusia minum minuman yang memabukkan 
berarti hal ini dapat membahayakan dirinya. Dapat juga dicontohkan bila seseorang memeriksakan 
kesehatannya kepada dokter kemudian dokter melarangnya memakan daging karena kesehatannya, 
maka seseorang tersebut harus meninggalkan memakan daging itu sebagai suatu kewajiban. Perilaku 
menusia yang demikian mencerminkan perilaku yang berhubungan dengan dirinya sendiri.    

  b. Perilaku Yang Berhubungan Dengan Keluarga. 
Perilaku atau akhlak seseorang yang berhubungan dengan keluarga antara lain meliputi:  

(1), Berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana yang Allah SWT ingatkan dalam Al-Quran:  

                                             

                                           

               

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. Dan 
berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu, 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri". 
(QS. An-Nisaa/4: 36),  
(2), Adil terhadap saudara, sebagai firman Allah SWT; 

                                      

               

 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada 
kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl/16: 90),  
(3), Membina dan mendidik keluarga, sebagaimana firman Allah SWT; 

                                                

                            

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 
bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim/66: 6),  
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(4), Memelihara keturunan, sebagaimana firman Allah SWT; 

                                           

       

“Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan 
kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan 
menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka 
tetapkan itu. (QS. An-Nahl/16: 59). 

Perilaku yang berhubungan dengan keluarga, dapat diketahui dan dipahami bahwa ikatan 
hubungan keluarga di dalam ajaran agama Islam diatur oleh Allah SWT dalam bentuk sistem 
kekerabatan dan perkawinan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, salah satu kelompok manusia yang 
berhak mendapatkan harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan (darah) 
dengan pewaris. Perilaku terhadap keluarga termasuk di dalamnya hubungan antara orang tua dengan 
anaknya dan antara suami dengan istrinya. 

 

    c. Perilaku Yang Berhubungan Dengan Masyarakat. 
Perilaku atau akhlak seseorang yang berhubungan dengan orang lain atau masyarakat  antara 

lain meliputi:  
(1), Ukhuwwah/persaudaraan, sebagaimana yang Allah SWT ingatkan dalam Al-Quran: 

                                      

 "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara 
kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat". (QS. Al-Hujarat/49: 
10) 
(2), Ta'awun/ tolong-menolong, sebagaimana firman AllahSWT; 

                                          

     

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah/5: 2)  
(3), Adil, sebagaimana firman Allah SWT; 

                                           

                     

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa/4: 58)  
(4), Pemurah, sebagaimana firman Allah SWT; 
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“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 
Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran/3: 92) 
(5), Penyantun, sebagaimana firman Allah SWT; 

                                     

                                     

        

 “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya 
seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.  (yaitu) orang-orang yang 
menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 
(QS. Ali Imran/3: 133-134)  
(6), Pema'af, sebagaimana firman Allah SWT; 

                                       

                                          

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. 
sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali 
Imran/3: 159) 
(7), Menepati janji, sebagaimana firman Allah SWT; 

                                        

      

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik 
(bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya. (QS. Al-Isra'/17: 34)  
(8), Musyawarah (QS. Ali Imran/3: 159 & QS. Asy-Syuro/26: 38) yang telah disebutkan sebelumnya. 
(9), Berwasiat di dalam kebenaran, sebagaimana firman Allah SWT; 
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“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 
nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”. (QS. Al-'Ashr/103: 1-3) 

Berdasarkan hal di atas, dapat diungkapkan sebuah contoh yang berkaitan dengan interaksi 
sosial antara buruh dengan majikan. Ajaran agama Islam yang mengatur perilaku yang berhubungan 
antara majikan dengan buruhnya mempunyai seperangkat norma hukum yang harus dipatuhi antara 
dua pihak yang melakukan suatu kerja sama. Begitu pula contoh dalam hal hidup bertetangga, Islam 
mengajarkan agar saling menghargai, saling tenggang rasa, saling tolong menolong, saling 
memberikan nasehat, saling menjaga rasa persatuan dan kesatuan.   

   d. Perilaku Yang Berhubungan Dengan Alam 
Ajaran Islam tidak saja menjelaskan bagaimana perilaku manusia dengan sesama manusia, 

tetapi juga meliputi bagaimana perilaku manusia dengan alam di sekitarnya, baik flora maupun fauna. 
Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga alam ini dengan baik, mengelolanya dengan baik, 
mengambil manfa'atnya untuk kemaslahatan hidup, dan tidak boleh berbuat kerusakan terhadap alam, 
karena perbuatan merusak alam hanya akan merugikan kehidupan manusia itu sendiri.  Di dalam Al-
Quran Allah SWT telah memberikan gambaran dan petunjuk yang sangat jelas mengenai alam dan 
lingkungan, mulai dari deskripsi dan tujuan penciptaan alam, hubungan manusia dan alam, 
kecenderungan dan watak manusia yang tidak baik kepada alam, bahkan sampai kepada detil-detil 
parsial lingkungan seperti fungsi-fungsi air, udara, tanah dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman:  

                                       

                               

 “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu 
apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. 
dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau 
petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”. (QS. Luqman/31: 20)    

Allah SWT mengingatkan manusia agar jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa 
merusak alam ini, karena kalau kita perhatikan bahwa perbuatan merusak itu tidak saja dapat 
merugikan diri pelaku akan tetapi juga dapat merugikan orang lain atau lingkungan sekitarnya, contoh 
bagaimana syari‘at Islam mengajarkan kebersihan dan keindahan lingkungan, melarang umatnya 
kencing di lobang,  air tergenang dan di bawah pohon kayu yang sedang berbunga/berbuah. Ini 
menjelaskan bagaimana Islam sangat menghormati dan memberikan kepada keberlangsungan alam 
dan makhluk lainnya. Dalam tradisi spiritual Islam sebagai practical norms, Islam menerapkan etika 
praktis dalam hubungan manusia dengan lingkungannya dengan konsep harmoni antara Tuhan, 
manusia dan alam. Dan Islam mengenalkan berbagai aturan substantif syari‘ah yang berhubungan 
dengan lingkungan. Aturan-aturan ini dapat ditemukan di berbagai kitab fiqh dengan cakupan  tema, 
antara lain: menghidupkan lahan kosong (ihya‟ al-mawad), kawasan dilindungi (hima), penggunaan air 
untuk irigasi dan sumber pangan (shirb), sewa lahan (ijarah), pemeliharaan (nafaqah), hukum memburu 
dan menyembelih (sayd wa dzaba‟ih), harta benda (milk wa mal), transaksi ekonomi (buyu‟), 
perdamaian (shulh), tanah wakaf (awqaf) dan lain-lain 

 

E. JALAN MENUJU AKHLAKUL KARIMAH 
 Untuk mencapai derajat kemuliaan, dalam hal ini untuk menjadi Muslim yang berakhlak mulia, 
setiap Muslim harus memiliki keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh untuk menerapkan nilai-nilai, 
sikap dan perbuatan-perbuatan yang baik seperti, sabar, tawakkal, ikhlas, ramah, tawadhu‘ dan lain-
lain, serta  memiliki keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh pula untuk meninggalkan dan menjauhi 
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nilai-nilai, sikap dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti, sombong, dengki, iri, dendam dan 
lain-lain. 
 Ketika ada niat dan keinginan untuk meninggalkan kegiatan, perbuatan dan sikap atau sifat 
yang tidak baik, harus disadari betul bahwa harus melalui perjuangan panjang dan berliku, tidak 
semudah yang dibayangkan sebelumnya. Karena pada hakikatnya yang dilawan adalah diri sendiri dan 
yang harus dikalahkan adalah juga diri sendiri. Potensi batiniyah yang dianugerahkan oleh Allah SWT 
berupa akal, qalb (hati) dan nafsu, jika tidak mampu dibimbing secara benar, maka akan dapat 
menjerumuskan manusia kepada akhlak yang tidak terpuji, moral yang rusak dan sifat-sifat diri yang 
tercela. Lebih-lebih pengendalian diri dan nafsu.  

Nafsu, menurut para ulama sufi terbagi kepada tiga tingkatan, yang itu menggambarkan akhlak 
seseorang, tingkat mana yang lebih dominan dalam dirinya, maka akhlak pada tingkatan itulah yang 
cenderung dimilikinya, tiga tingkatan itu adalah ; (1) Nafsu Ammarah, (Nafsu yang selalu cenderung 
kepada kejelekan, membangkang dan kemaksiyatan) (2) Nafsu Lawwamah, (Nafsu yang pertengahan, 
kadang cenderung kepada kebaikan kadang sebaliknya), dan (3) Nafsu Muthmainnah, (Nafsu yang 
selalu cenderung kepada kebaikan, kepatuhan dan ketaatan). Dan Nafsu yang terakhir (Nafsu 
Muthmainnah) adalah yang mendapat panggilan Tuhan: 

                                      

          

“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.  
Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,  Masuklah ke dalam syurga-Ku”. (QS. Al-Fajr/89: 
27-30) 

 Menurut Ibnu Arabi, yang bisa membuat hati seseorang menjadi kotor atau jelek atau baik dan 
suci adalah faktor diri (nafsu)nya. Di dalam diri manusia ada tiga unsur nafsu, 1) Nafs Shahwaniyyah 
yaitu nafsu yang cenderung kepada kelezatan yang bersifat fisik seperti makan, minum dan shahwat 
jasmaniah, 2) Nafs Ghadabiyah nafsu ini cenderung kepada marah, merusak dan senang menguasai 
orang lain, dan 3) Nafs Natiqah nafsu ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di mana 
ia mampu untuk mendorong manusia untuk berfikir, berzikir dan mengambil hikmah dari berbagai 
fenomena alam di sekelilingnya. Suci dan tidaknya hati manusia dan terpuji dan tercelanya sifat dan 
perbuatan seseorang, tergantung nafsu mana yang paling dominan dalam dirinya, jika nafsu yang 
pertama dan kedua yang dominan dalam dirinya maka yang akan muncul adalah akhlak yang buruk 
(akhlaq al-mazhmumah), dan jika nafsu yang ketiga yang paling mendominasi hatinya, maka yang akan 
muncul dalam dirinya adalah akhlak yang mulia dan terpuji (akhlaq al-karimah). 

Perbaikan akhlak adalah tujuan dari pendidikan dan kehidupan manusia secara keseluruhan. 
Pendidikan secara individual dimaksudkan untuk membersihkan hati dari godaan hawa nafsu (syahwat) 
dan amarah (ghadhab), hingga ia jernih bagaikan cermin yang dapat menerima cahaya Tuhan. Di 
dalam hati yang jernih dan bersih itu, iman akan dengan mudah tumbuh dan berkembang subur. Ia 
akan menebarkan cahaya ke seluruh anggota tubuh yang lain baik lahir maupun batin. Hati orang yang 
bersih, bila ia taat kepada Allah SWT akan semakin terang dan bercahaya, dan akan semakin baik pula 
akhlaknya, hati orang yang kotor apabila ia melakukan dosa dan maksiyat akan menghitamkan hatinya 
dan akan kabur pula perbuatan dan akhlaknya. 

Imam Al-Ghazali mengemukakan tanda-tanda orang yang hatinya bersih, beriman dan 
berakhlak mulia, yakni : 
1). Khusyu‘ dalam shalatnya, 
2). Berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat, 
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3). Selalu kembali kepada Allah SWT, 
4). Mengabdi hanya kepada Allah SWT, 
5). Selalu memuji dan mengagungkan Allah SWT 
6). Bergetar hatinya apabila disebut/diperdengarkan nama Allah SWT, 
7). Tawadhu‘ dan tidak sombong, 
8). Arif dalam menghadapi orang-orang awam, 
9). Mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, 
10). Menghormati tamu, 
11). Menghargai dan menghormati tetangga, 
12). Berbicara selalu  baik, santun dan penuh makna, 
13). Tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan, dan 
14). Tidak menyakiti orang lain, baik dengan sikap maupun perbuatannya. 

Jalan untuk memperbaiki sifat dan akhlak tercela menuju akhlak terpuji, atau upaya yang harus 
dilakukan oleh manusia untuk memiliki akhlaq al-karimah itu dapat ditempuh dengan dua cara ; yakni 
(1) Upaya spiritual/bathiniyyah dan (2) upaya zhahiriyyah. 

Upaya bathiniyyah  dilakukan dengan cara tazkiyat al-qalb (menyucikan hati), dan yang paling 
disepakati oleh para sufi adalah dawam al-Zikr (selalu ingat kepada Tuhan). Zikir adalah ruh amal 
shaleh. Jika amal shaleh lepas dari zikir laksana jasad tanpa ruh. Mengapa zikir menjadi pola tazkiyat 
al-qalb yang disepakati oleh para sufi? Paling tidak ada tujuh alasan naqli yang dijadikan jawabannya; 
1). Perintah zikir dalam Al-Quran datang dan ada secara mutlak, dalam arti tidak dikiaskan dengan 

pernyataan-pernyataan yang lain. 
2). Larangan berlaku untuk sebaliknya, yaitu lupa dan lalai dari zikir. 
3). Kebahagiaan yang akan diperoleh manusia dikaitkan dengan banyak dan istiqamah seseorang 

dalam berzikir. 
4). Pujian Allah SWT dialamatkan kepada ahli zikir dan Allah SWT menjanjikan bagi mereka ampunan 

dan surga. 
5). Petunjuk Allah SWT bahwa kerugian bagi orang yang bersikap sebaliknya yakni tidak berzikir atau 

lupa kepada Allah SWT. 
6). Allah SWT menjadikan zikir hamba kepada-Nya sebagai syarat zikir Allah SWT kepada mereka, dan 
7). Pernyataan Allah SWT secara jelas bahwa zikir adalah perkara yang amat besar dan  

Untuk menambah rumusan upaya atau jalan keluar yang ditempuh untuk memperbaiki akhlak 
dan sifat yang belum baik dalam diri agar memiliki nilai-nilai kemuliaan akhlak dalam kehidupan, maka 
cara umum tentang bertaubat harusnya dapat dijadikan sebagai jalan menuju kemuliaan akhlak itu, 
dengan tiga langkah mudah, taubat mengajarkan kepada seorang Muslim untuk (1) menyesali 
perbuatan, sikap dan akhlak tidak baik yang pernah dan telah dilakukan, kemudian (2) berjanji untuk 
tidak mengulangi lagi perbuatan, sikap dan akhlak itu, dan (3) memperbanyak amal shaleh dalam 
kehidupan dan mengekalkan melaksanakan perbuatan dan akhlak yang baik serta mengekalkan pula 
untuk meninggalkan perbuatan dan akhlak yang tidak baik. Begitu juga dengan rumusan upaya sufi 
berikut ini juga dapat ditempuh: 
1). Takhalli, (Penyadaran diri) 

Memiliki kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki akhlak yang kurang baik dan/memiliki akhlak 
yang mulia.  

2). Tahalli, (Pengosongan/Penyucian diri) 
Meninggalkan segala perbuatan, tingkah laku dan akhlak yang tidak baik. 

3). Tajalli, (Pengisian diri) 
Mengekalkan dan selalu melaksanakan perbuatan, tingkah laku dan akhlak yang baik. 

4). Riyadhah (Latihan) 
Terus menerus latihan dan mengekalkan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk 
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5). Istiqomah (Mantap dan Terus Menerus) 
Merasa tenang dan bahagia bila berbuat baik dan menjadi kekal dalam diri. 

 
Upaya-upaya yang dimuat di atas, sebenarnya dapat saja berubah sesuai dengan keadaan, 

kemampuan dan tingkat keinginan untuk berubah seseorang dalam hidupnya. Karena pada akhirnya, 
niat dan keinginan yang kuat dalam diri seseoranglah yang dapat mengubah akhlaknya, sifatnya, 
perbuatannya dan  mengubah hidupnya. Betapapun hebatnya satu rumusan upaya perubahan sikap, 
akhlak dan keadaan hati seseorang menuju tingkat yang lebih baik, tetap tidak akan berhasil apabila 
tidak ada keinginan yang kuat dan niat yang tulus dari si empunya diri untuk berubah. Selama ada 
kemauan dalam diri seseorang untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, maka selama itu pula 
jalan menuju cita-cita dan kemauan mulia itu terbuka. 

 
 

 
 
 
 
 
PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 
 
1. Apa yang dimaksud dengan akhlak dalam Islam? 
2. Apa saja ruang lingkup kajian akhlak? 
3. Tuliskan hadits yang membicarakan tentang fungsi Nabi Muhammad SWT untuk 

menyempurnakan akhlak manusia! 
4. Apa yang dimaksud dengan tasawuf dalam Islam? 
5. Apa hubungan antara akhlak dan tasawuf? 
6. Bagaimana merealisasikan akhlak kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari? 
7. Bagaiamana realisasi akhlak terhadap manusia dan alam? 
8. Bagaimana cara agar seseorang dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia? 
9. Sebutkan minimal 5 (lima), tanda-tanda orang yang hatinya bersih menurut Al-Ghazali. 
10. Bagaimana langkah-langkah menuju akhlak yang baik menurut pengalaman diri masing-masing? 
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BAB VIII 
IMAN, ILMU  DAN AMAL 

 

Persoalan iman, ilmu dan amal merupakan persoalan inti dalam Islam. Bagi kaum muslimin, 
iman adalah panduan hidup untuk terus berhubungan dengan Allah SWT. Sebagai agama yang benar, 
Islam memberikan panduan tentang bagaimana iman itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-sehari. 
Sehingga kesan bahwa iman itu eksklusif menjadi sirna karena bimbingan Islam yang sifatnya juga 
inklusif dan holisitik. 

Ekpresi iman dalam Islam diwujudkan dalam berbagai amal praktis. Satu di antaranya adalah 
melalui ekspresi sains. Di sini iman memberikan panduan kepada manusia mengenai konsep realitas 
yang harus diimani. Dan jalan untuk mengetahui realitas yang dapat diimani itu adalah melalui pintu 
ilmu. Sebagai akibatnya, dan tampaknya tidak bisa dihindari, maka eksplorasi ilmiah dengan dasar iman 
menjadi tradisi Islam yang akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia.  

 
A. KONSEP DAN KEMULIAAN ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM 

Kata ―ilmu‖ yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan derivasi dari bahasa Arab, 
„alima, ya‟lamu, „ilman/‟ilmun, yang berarti: mengerti, memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris 
ilmu disebut dengan science; dari bahasa Latin scientia (pengetahuan) – scire (mengetahui). Pengertian 
ilmu sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang 
sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk 
menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. 

dalam Islam, ―ilmu‖ (yang aslinya adalah bahasa Arab) memiliki cakupan yang lebih luas dari 
―sains‖ (scince) dalam istilah Barat, karena meliputi yang luas yang tidak saja mencakup hal-hal yang 
empirik (inderawi) saja melainkan juga pada hal-hal yang non-empirik seperti pengetahuan agama, 
misalnya ilmu-ilmu keakhiratan sebagaimana yang disebut Jujun di atas. Maka dalam tradisi Islam 
sendiri kita mengenal istilah seperti, ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu tauhid (ketuhanan), ilmu tentang surga 
dan neraka dan sebagainya. 

Berdasarkan teori ilmu tersebut, ilmu dibagi menjadi dua cabang besar. Pertama, ilmu tentang 
Allah SWT, dan kedua ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Yang pertama melahirkan 
ilmu kalam atau theology, dan ilmu kedua melahirkan ilmu-ilmu tafsir, hadits, fiqh, dan metodologi atau 
ushûl al-fiqh dalam arti umum. Ilmu-ilmu kealaman –dengan menggunakan metode ilmiah– termasuk ke 
dalam cabang ilmu kedua ini. Pengertian yang terakhir inilah, tegas Ibn Taimiyah, yang sering 
dimaksudkan oleh para pakar ilmu modern, yakni ilmu pengetahuan yang didasarkan atas prosedur 
metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur mendapatkan –termasuk pengetahuan agama– 
yang kemudian disebut ilmu. Metode ilmiah mengatakan bahwa untuk memperoleh pengetahuan yang 
benar adalah dengan melakukan langkah berikut: logico-hypotetico-verificatif. Maksudnya, mula-mula 
buktikan bahwa itu logis, kemudian ajukan hipotesis (berdasarkan logika itu), kemudian lakukan 
pembuktian hipotesis itu secara empiris, atau sebagai perkawinan yang berkesinambungan antara 
deduksi dan induksi. 

Dalam Islam, Ilmu/sains menempati posisi yang sangat mulia. Kemuliaan ilmu ini ditandai 
dengan perintah Allah SWT untuk menuntut ilmu. Bahkan sejak pertama Adam diciptakan, Allah SWT 
SWT telah mengajarkannya ciri-ciri hukum yang berkenaan dengan alam raya, sebagaimana dijelaskan 
oleh firman-Nya dalam Al-Quran surat al-Baqarah/2 ayat 31: 
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“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian 
mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda 
itu jika kamu memang orang-orang yang benar!" 

Menurut Quraish Shihab  yang dimaksud dengan nama-nama (asma) pada ayat tersebut 
adalah sifat, ciri, dan hukum sesuatu. Ini berarti bahwa manusia berpotensi mengetahui rahasia alam 
raya. 

Potensi manusia untuk mengetahui sifat, ciri, dan hukum sesuatu, atau kemampuan manusia 
untuk berpengetahuan dan mengolah ilmu jelas merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh 
Allah SWT kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Dengan potensi yang 
diberikan tersebut, wajarlah bilamana dikatakan bahwa Allah SWT adalah guru manusia yang pertama 
dan karena itu ilmu pada dasarnya adalah baik, karena asal ilmu itu hanyalah dari Allah SWT. 

Penting artinya ilmu pengetahuan mendapat justifikasi langsung dari agama Islam. Sebab 
agama ini mengajarkan bahwa salah satu dari sifat Tuhan itu adalah ―‟Alim (Maha Mengetahui)‖ dan 
untuk bisa mendekatkan diri pada Zat Yang Maha Tahu ini, maka salah satu jalan utamanya adalah 
dengan ilmu. Karena itulah, sangat relevan dan masuk akal sekali ketika Islam pertama kali 
diwahyukan, Allah SWT memulainya dengan satu pembukaan yang sangat mengagumkan, yaitu Iqra‟ 
(QS Al-‗Alaq: 1-5).  

Menurut Quraish Shihab), iqra‟ diambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari 
menghimpun lahir aneka makna seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, mengetahui ciri 
sesuatu, dan membaca baik teks tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang 
harus dibaca, karena Al-Quran, menurut Quraish Shihab, menghendaki umatnya membaca apa saja 
selama bacaan tersebut bismi Rabbik, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra‘ berarti bacalah, 
telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu; bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, maupun diri 
sendiri, yang tertulis maupun tidak.  

Perintah Allah SWT agar manusia melalukan eksplorasi ilmu tidak berhenti pada perintah iqra‟ 
saja. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah SWT menantang manusia dengan argumentasi-argumentasi 
ilmiah, dan kemudian ditutup dengan pernyataan dalam bentuk tanya; afala ta‟qilun (mengapakah kalian 
tidak menggunakan akal, afala tatafakkarun (mengapakah kalian tidak berfikir), afala tubshirun 
(mengapakah kalian tidak melihat) dan sebagainya.  

Allah SWT hendak menegaskan bahwa orang yang berilmu sama sekali tidak sama dengan 
orang yang tidak berilmu. Sebab orang yang berilmu memiliki derajat dan prestise yang lebih tinggi satu 
paket dengan sikap beriman. Allah SWT berfirman dalam surat al-Mujadalah ayat 11: 

                             

 “…Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”  

Dalam Islam menuntut ilmu adalah bukti pengabdian kepada Allah SWT. Ilmu adalah kunci 
untuk memahami petunjuk Allah SWT melalui tanda-tanda (ayat) yang diberikan. Dengan kata lain, 
tidak sempurna ibadah seseorang jika tidak dibarengi oleh ilmu. Sebab itulah menuntut ilmu dalam 
Islam hukumnya adalah wajib (fardu), sebagaimana dikatakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: 

 ةٍ مَ لِ سْ مُ وَ  مٍ لِ سْ مُ  ل  ى َُ لَ عَ  ةٌ ضَ يْ رِ فَ  مِ لْ عِ الْ  بُ لَ طَ 
“Menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan.”  

Jika demikian adanya, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak belajar. Istilah wajib 
belajar dalam Islam tidak saja mengandung pengertian bahwa ilmu itu wajib untuk dikejar, tetapi lebih 
dari itu kewajiban itu juga terkait dengan bentuk pengabdian kepada Allah SWT Yang Maha Alim. 
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B. INTEGRASI IMAN, ILMU DAN AMAL. 
Bagi seorang Muslim, iman adalah bagian terpenting dalam kehidupan dan kesadaran 

beragamanya. Menurut Nurcholish Madjid, iman itu melahirkan tata nilai berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa (rabbaniyah), yaitu tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup manusia itu berasal 
dari Tuhan dan menuju kepada Tuhan (Inna lillah wa inna ilaihi raji‟un), ―Sesungguhnya kita berasal dari 
Tuhan dan kita akan kembali kepada-Nya‖); maka Tuhan adalah asal dan tujuan seluruh makhluk. 

Iman itu terkait erat dengan amal. Sebab iman itu sifatnya abstrak dan hal itu perlu 
direalisasikan dalam amal praktis agar iman itu dapat bernilai dan bermanfaat. Dengan kata lain, amal 
itu merupakan tuntutan langsung dari iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal, dan demikian 
pula sia-sialah amal tanpa iman. Bukankah komponen iman itu meliputi ―deklarasi‖ dengan lisan (taqrir 
bi al-lisan), ―affirmasi‖ dengan hati (tashdiq bi al-qalb), dan ―realisasi‖ dengan amal („amal bi al-arkan/bil 
jawarih). 

Selain dua kesadaran tersebut, masih ada satu lagi bentuk kesadaran seorang muslim, yang 
bersama dengan kesadaran keimanan dan amal-perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kukuh 
dan benar, yaitu keilmuan. Antara iman dan amal ditengahi oleh ilmu, sehingga ilmu menjadi kesadaran 
sentral. Sehingga amal sebagai perwujudan iman belum bisa terlaksana dengan baik jika tidak didasari 
oleh ilmu.  

Sebagaimana telah disinggung di atas, pandangan Islam mengenai ilmu ini adalah karena 
adanya perintah Tuhan, langsung maupun tidak langsung, kepada manusia untuk berfikir, merenung, 
menalar, dan sebagainya. Banyak sekali seruan dalam kitab suci Al-Quran kepada manusia untuk 
mencari dan menemukan kebenaran dikaitkan dengan peringatan, gugatan, atau perintah supaya ia 
berfikir, merenung, dan menalar. Namun sampai di manakah pertautan antara iman dan ilmu itu 
terwujud dalam kenyataan? Apakah memang terdapat korelasi antara iman dan pengembangan ilmu? 

Pertanyaan-pertanyan semacam ini sering dilontarkan sehubungan dengan kondisi umat Islam 
sekarang berkenaan dengan usaha pengembangan ilmu. Banyak orang yang merasa skeptis bahwa 
dalam pentas global saat ini umat Islam tidak mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam 
rangka soal pengembangan ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan umat lainnya terutama bila 
berhadapan dengan dunia Barat yang Yahudi-Kristen. Dalam pengajian-pengajian maupun pengajaran 
Islam dengan mudah seorang pengajar menunjukkan sejumlah nash Al-Quran dan hadits, sebagaimana 
yang dilakukan di atas, yang mengindikasikan dukungan yang sangat kuat terhadap ilmu. Namun dalam 
kenyataannya, umat Islam sekarang ini seolah-olah tidak mempunyai peran apa-apa dalam dunia ilmu 
pengetahuan. Benarkah Islam seperti itu adanya? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut pembahasan terpaksa harus dilakukan dengan banyak 
menengok ke masa lalu. Selain untuk melihat kembali sejarah dalam rangka mengambil pelajaran 
berharga, juga dari pengalaman angkatan lalu itu bisa diperoleh bukti-bukti yang sejati ada tidaknya 
korelasi antara iman dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

Menurut Nurcholish Madjid, ciri utama masyarakat Islam masa lalu adalah semangat 
keterbukaannya. Semangat kerbukaan itu, menurutnya, adalah wujud nyata rasa keadilan yang 
diemban umat Islam sebagai ―umat menengah‖ (umatan washatan). Disebabkan karena sikap 
keterbukaannya itu yang merupakan ekspresi semangat spiritualnya, dan didukung oleh letak geografis 
heartland daerah kekuasaan ―Timur Tengah‖ yang membentang dari Sungai Nil di Barat sampai ke 
Sungai Oxus di sebalah Timur yang merupakan pusat kelahiran peradaban manusia, yang oleh orang-
orang Yunani kuno disebut sebagai daerah Oikoumene Islam. Islam memiliki dasar-dasar sebagai 
―agama terbuka‖ sehingga di saat yang sama melahirkan ―masyarakat yang terbuka.‖ 

Dasar keimanan Islam itu memberi kemantapan dan keyakinan kepada diri sendiri yang 
sungguh besar. Dengan dasar iman yang tak tergoyahkan itu seorang Muslim merasa mantap dan 
aman, bebas dari rasa takut dan khawatir. Juga karena imannya, ia tidak pernah menderita rasa rendah 
diri berhadapan dengan orang atau bangsa lain, betapapun hebatnya orang atau bangsa lain itu. 
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Karena kemantapan dan kepercayaan kepada diri sendiri yang hebat itulah, menurut 
Nurcholish Madjid, orang-orang Muslim klasik, sesuai dengan tugas mereka sebagai ―kelompok 
penengah‖ (umatan washatan) dan ―saksi untuk Tuhan‖ (syuhada‟a „ala Allah SWT) secara adil selalu 
menunjukkan sikap dan pandangan positif kepada orang dan bangsa lain, bebas dari apa yang kini 
disebut sebagai xenophobia (rasa takut yang tak beralasan). Mereka tanpa kesulitan menyatakan yang 
benar itu benar, dan salah itu salah, dan memanfaatkan apa saja warisan umat manusia sebagai yang 
berguna dan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan. 

 

C. PARADIGMA HUBUNGAN AGAMA DAN ILMU PENGETAHUAN. 
Hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan kajian filsafat ilmu 

yang bernama ―epistemologi‖ atau teori tentang ilmu pengetahuan. Dalam Islam, pembicaraan 
mengenai hubungan agama (Islam) dan ilmu pengetahuan menjadi salah satu agenda utama dalam 
―Islamisasi‖ ilmu pengetahuan. Mengapa ilmu perlu di-Islamisasi-kan? Jawaban untuk ini paling tidak 
berkisar pada tiga hal.  

Pertama, Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Seperti yang 
telah disinggung di atas bahwa baik iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan. Bahkan ilmu itu sendiri merupakan perintah agama untuk mencarinya, sekalipun hingga ke 
negeri Cina.  

Kedua, pada kenyataannya, di Barat telah terjadi pemisahan yang sangat ekstrem antara ilmu 
dan agama sebagai akibat dari adanya sekularisasi segala bidang, termasuk pada sekularisasi ilmu dan 
agama.  

Ketiga, akibat sekularisasi yang terjadi di dunia Barat berpengaruh luas pada kesadaran 
mengenai konsep ilmu yang sekuler yang kenyataannya tidak dapat dihindari mewarnai seluruh 
kesadaran umat manusia mengenai konsep ilmu, termasuk oleh dunia Islam.  

Munculnya pemisahan (sekularisasi) antara ilmu dan agama merupakan akibat pertentangan 
antara kaum agamawan dan ilmuwan di Eropa yang disebabkan oleh sikap radikal kaum agamawan 
Kristen yang hanya mengakui kebenaran dan kesucian Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 
sehingga siapa saja yang mengingkarinya dianggap kafir dan berhak mendapatkan hukuman. Di lain 
pihak, para ilmuwan mengadakan penyelidikan-penyelidikan ilmiah yang hasilnya bertentangan dengan 
kepercayaan yang dianut oleh pihak gereja (kaum agamawan). Akibatnya, tidak sedikit ilmuwan yang 
menjadi korban dari hasil penemuan oleh penindasan dan kekejaman dari pihak gereja. Contoh kasus 
dalam hubungan konflik ini adalah hukuman yang diberikan oleh gereja Katolik terhadap Copernicus 
yang menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari dan bukannya bumi sebagaimana yang 
diyakini oleh pihak gereja. Sebagai akibatnya, Copernicus dibakar hidup-hidup karena pandangannya 
dianggap sesat. Demikian pula hal serupa terjadi pada Galileo Galilei atas aspek pemikirannya yang 
dianggap menentang gereja. Beruntung Galileo menarik kembali kata-katanya setelah dipaksa oleh 
pihak gereja, sehingga hukuman mati yang dikenakan kepada Copernicus tidak jadi ditimpakan 
kepadanya. 

Sebagai akibat perlakuan pihak gereja terhadap para ilmuan atau temuan-temuan ilmiah 
tersebut, maka muncullah gerakan renaissance atau kebangkitan ilmu pengetahuan yang berbarengan 
dengan pemisahan diri ilmuan dengan agamawan (gereja) atau ilmu dan agama. Gerakan renaissance 
tersebut berakibat positif bagi perkembangan ilmu serta kebebasan untuk melakukan penyelidikan 
ilmiah tanpa intervensi dari pihak gereja, sehingga banyak temuan-temuan ilmiah yang dapat 
meningkatkan peradaban manusia terutama di negeri Barat. Sayangnya, sekularisasi ilmu itu memiliki 
cacat bawaan yang sangat buruk yaitu hilangnya visi keilahiannya sehingga ilmu menjadi liar dan tidak 
terkendali. Oleh sebab itu, kesadaran bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan ilmu dalam Islam 
di satu sisi, dan terjadinya sekularisasi ilmu di dunia Barat, berikut efek negatifnya itulah yang memaksa 
para intelektual Muslim untuk merumuskan kembali integrasi ilmu dengan agama.  
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Sebenarnya usaha serupa juga telah dilakukan di dunia Barat oleh mereka yang memiliki 
kesadaran akan bahaya ilmu tanpa dibarengi agama (dan filsafat). Albert Einstein, ilmuan jenius dan 
ternama itu memperingatkan hal ini dengan mengatakan ―Religion without science is blind, science 
without religion is lame― (Tanpa sains, agama menjadi buta, dan tanpa agama, sains menjadi lumpuh). 

Dalam dunia modern sekarang ini sains merupakan karunia tak tertandingi sepanjang zaman 
bagi kehidupan manusia dalam menghadapi segala tuntutan dan perkembangannya. Dan sudah 
menjadi kebutuhan manusia yang ingin mencapai kemajuan dan kesejahteraan hidup, untuk menguasai 
dan memanfaatkan sains sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidupnya. Namun, apakah kemajuan 
dan kesejahteraan hidup ini menjadi semta-mata tujuan orang menguasai dan memanfaatkan sains 
atau ilmu pengetahuan? 

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil aplikasi sains jelas 
memberikan kesenangan bagi kehidupan lahiriah manusia secara luas. Dengan bantuan sains manusia 
telah mampu mengeksploitasi kekayaan-kekayaan dunia secara besar-besaran. Banyak orang yang 
kemudian malah percaya bahwa sains adalah segala-galanya yang dapat memecahkan segala 
persoalan hidup, sehingga orang tidak lagi percaya pada hal-hal yang spiritual yang dibawa dan 
diajarkan melalui agama.  

Wacana mengenai integrasi agama dan ilmu dalam Islam dapat dilakukan dengan cara 
―Islamisasi‖ ilmu atau ―pengilmuan‖ Islam. Istilah yang pertama dipopulerkan oleh Ismail Raji al-Faruqi 
(cendikiawan Muslim yang tinggal dan mengajar di Amerika), sedangkan yang kedua dipopulerkan oleh 
Kuntowijoyo, budayawan dan cendikiawan Muslim dari Indonesia. 

Islamisasi pengetahuan berusaha supaya umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode 
dari luar (Barat) dengan cara mengembalikan pengetahuan itu pada pusatnya, yaitu tauhid. Menurut 
Ismail Raji al-Faruqi, selama umat Islam tidak mempunyai metodologi sendiri, umat Islam akan selalu 
berada dalam bahaya. Kesatuan pengetahuan maksudnya pengetahuan harus menuju kepada 
kebenaran yang satu. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan menurut al-Faruqi 
sebagaimana dikutip oleh Khudori Soleh. 
a.  Kesatuan (Keesaan) Tuhan, bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT, yang menciptakan dan 

memelihara alam semesta. Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, bahwa sebuah 
pengetahuan bukan untuk menerangkan realitas yang terpisah dari Realitas Absolut (Tuhan), 
melainkan melihatnya sebagai bagian yang integral dari eksistensi Tuhan. Dengan demikian ilmu 
dalam posisi ini memiliki nilai-nilai keilahian atau ketauhidan. 

b. Kesatuan ciptaan, bahwa semua yang ada dalam semesta ini, baik yang fisik materil maupun yang 
non-fisik atau non-materil, adalah kesatuan yang integral. Kesemuanya diciptakan dan saling 
menyempurnakan dalam ketentuan hukum alam (sunnatullah), guna mencapai tujuan akhir 
tertinggi, yaitu Tuhan. 

c. Kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Bahwa semua realitas memiliki sumber yang sama, yakni 
berasal dari Tuhan, dan oleh karena itu maka kebenaran itu harusnya tidak lebih dari satu. Apa 
yang disampaikan oleh Allah SWT melalui wahyu tidak bertentangan dengan realitas yang dapat 
dicapai melalui akal, karena Dia-lah yang menciptakan keduanya; wahyu dan akal. 

d. Kesatuan hidup. Menurut al-Faruqi, kehendak Tuhan terdiri dari dua macam; (1) Berupa hukum 
alam (sunnatullah) dengan segala aturannya yang memungkinkannya untuk diteliti dan diamati, 
yaitu materi; (2) Berupa hukum moral yang harus dipatuhi, yaitu agama. Kedua hukum ini berjalan 
seiring-seirama, sehingga tidak ada pemisahan antara yang bersifat spiritual dan material, antara 
jasmani dan ruhani 

e. Kesatuan manusia. Tata sosial Islam, menurut al-Faruqi, adalah universal, mencakup seluruh umat 
manusia tanpa terkecuali. Sehingga Islam mengecam sikap etnosentrisme, karena hal ini akan 
mendorong ekslusifisme yang dapat menimbulkan konflik antar kelompok.  
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Tujuan dari Islamisasi ilmu ini adalah untuk merespon ilmu pengetahuan modern (Barat) yang 
sekularistik dan Islam yang terlalu religius, dan disatukan dalam model yang utuh dan integral tanpa 
ada pemisahan antara keduanya. Caranya adalah dengan melakukan langkah-langkah berikut:  
1. Penguasaan terhadap disiplin-disiplin modern.  
2. Penguasaan terhadap khazanah atau warisan keilmuan Islam.  
3. Penerapan ajaran-ajaran tertentu dalam Islam yang relevan ke setiap wilayah ilmu pengetahuan 

modern.  
4. Pencarian jalan bagi sintesa kreatif antara khazanah atau tradisi Islam dengan ilmu pengetahuan 

modern.  
5. Peluncuran pemikiran Islam pada jalur yang memandu pemikiran tersebut ke arah pemenuhan 

kehendak Ilahiyah 
 

Di dalam Islam, ilmu menjadi dasar untuk mengkaji dan mencari rahasia dan kebesaran 
Tuhan, untuk mengagungkan Zat Tuhan. Ilmu digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan dan 
kesejahteraan umat, memberikan kemanfaatan kepada kebutuhan dan segala aspek kehidupan 
manusia. Ilmu digunakan untuk menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah 
SWT. Oleh karena itu kemajuan ilmu pengetahuan dan tekonologi (IPTEK) harus diiringi dengan 
kemantapan iman dan takwa (IMTAQ). Oleh karena itu Islam melarang mempelajari ilmu yang 
memberikan kamudharatan dan dapat merusak kehidupan manusia, merusak iman, merusak alam dan 
merusak tatanan kehidupan dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dengan sesamanya dan 
dengan alam lingkungannya, seperti ilmu sihir, ilmu nujum dan lain-lain. Imam Al-Ghazali berkata: 
―Barang siapa berilmu, membimbing manusia dan memanfaatkan ilmunya untuk orang lain, (1) 
bagaikan matahari, selain menerangi dirinya juga menerangi orang lain, dan (2) bagaikan minyak 
kasturi, yang harum dan menyebarkan keharumannya kepada orang yang berpapasan dengannya‖ 

 
 
 
 
 

PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 

 
1. Apa perbedaan antara konsep ilmu dalam Islam dan ilmu dalam pengertian Barat? 
2. Tuliskan salah satu ayat al-Qur‘an atau hadits yang berbicara tentang ilmu? 
3. Jelaskan hubungan antara iman, amal, dan ilmu! 
4. Mengapa terjadi sekularisasi ilmu di dunia Barat? 
5. Jelaskan, mengapa Islam tidak dapat menerima konsep sekularisasi di Barat! 
6. Jelaskan perbedaan antara paradigma konflik dan paradigma independensi dalam soal hubungan 

sains dan agama! 
7. Jelaskan hubungan sains dan agama menurut paradigma integrasi! 
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ―Islamisasi‖ ilmu pengetahuan dan bagaimana langkah-

langkahnya! 
9. Apa pula yang dimaksud dengan pengilmuan Islam atau objektivikasi Islam? 
10. Apa maksud Imam Ghazali yang menyebut orang berilmu bagaikan matahri dan minyak kasturi? 
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BAB  IX 
ISLAM, IPTEK DAN SENI BUDAYA 

 
 

A. ISLAM DAN IPTEK 
Ada satu istilah penting yang terkait dengan ilmu, yaitu teknologi, sehingga seringkali dipakai 

istilah ilmu pengetahuan dan teknologi (disingkat Iptek). Dalam Kamus Besar Bahasa, teknologi 
diartikan sebagai ―metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; 
keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelengkapan dan 
kenyamanan hidup manusia.‖ Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa teknologi adalah ilmu 
terapan yang menekankan pada penerapan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan 
kenyamanan manusia.  

Perkembangan teknologi sekarang ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari semangat dan 
perkembangan tradisi keilmuan yang berlangsung di dunia Barat, hal mana justru tidak terjadi di dunia 
Islam. Bahkan dibanding dengan bangsa lain, seperti Cina, Jepang, Korea, Thailand, dan Singapura, 
Dunia Islam masih ketinggalan dalam bidang teknologi. 

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan besar di kalangan umat Islam ―limaza 
taakhkhara al-Islam wa taqaddama ghairuhum‖ (mengapa umat Islam tertinggal sementara bangsa lain 
maju)? Pertanyaan ini sangat wajar karena memang dalam banyak hal, umat Islam terbilang berada di 
barisan belakang, mulai dari supremasi hukum, hingga masalah penguasaan teknologi. 

Menurut Nurcholish Madjid, kelebihan masyarakat Islam tempo dulu yang lebih menonjol 
sebetulnya adalah bidang teknologi. Dengan kata lain, Islam adalah potensi besar untuk 
mengembangkan iptek. Meskipun belum sampai pada tingkat kecanggihan seperti sekarang ini, namun 
teknologi Islam klasik adalah cikal-bakal dan bibit yang mudah tumbuh dan berkembang dalam zaman 
modern ini, sekurang-kurangnya dalam etos semangatnya. Yaitu etos semangat bahwa ilmu 
pengetahuan baru dapat bermanfaat jika ia secara nyata mempunyai dampak perbaikan dan 
peningkatan hidup manusia di dunia ini, selain nilai etis spiritualnya (yang banyak ditekankan dalam Al-
Quran) yang akan ikut membawa kepada kebahagiaan di akhirat nanti.  

Disebabkan oleh pondasi Islam yang melandasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini, 
maka sampai saat ini banyak sekali istilah-istilah teknis dalam iptek modern di Barat yang berasal dari 
bahasa Islam, khususnya bahasa Arab. Lebih luas lagi, pengaruh Islam pada Barat bukan saja pada 
bidang Iptek, tetapi juga dalam bidang peradaban pada umumnya.  

Dalam bidang Iptek, pengaruh tersebut dapat dilihat dalam penggunaan istilah-istilah teknis, 
seperti alchemy (dari al-kimya, ilmu kimia), alcohol (dari al-kuhul, alkohol), alcove (dari al-qubbah, 
kubah), algebra (dari al-jabr wa al-musawah, aljabar), algorism (dari al-Khawarizmi, karena sarjana 
Islam ini yang menemukannya), saffron (dari za‟faran, sejenis zat pewarna), zero (dari shifr, nol, nihil), 
dan sebagainya. Adapun istilah Inggris pinjaman bahasa Arab atau Persia, seperti: admiral (dari al-amir 
al-bahr, pemimpin pelayaran), azure (dari al-lazaward, lazuardi), coffee (dari qahwah, kopi), sofa (dari 
shuffah, sofa), dan sebagainya. 

Perkembangan teknologi Barat sekarang ini tidak dapat dipungkiri merupakan hutang besar 
terhadap dunia Islam. Tetapi, amat disayangkan nilai-nilai spiritual yang ada dalam teknologi 
sebagaimana yang dikembangkan ilmuwan Islam klasik terbuang setelah Iptek beralih ke dunia Barat. 
Memang, harus pula diakui bahwa dunia Barat sangat berhasil dalam mengembangkan teknologi 
sebagaimana yang terlihat sekarang ini, dan mungkin tak terbayangkan pada masa yang akan datang.  

Perkembangan teknologi belakangan ini sedemikian pesat, lebih cepat dari apa yang bisa 
dipikirkan. Di bidang telekomunikasi dan transportasi, teknologi berkembang begitu canggih, teknologi 
sudah menguasai hampir seluruh lini kehidupan manusia. Ini mengingatkan kita pada sebuah lagu 
qasidah modern dari Nasyida Ria tentang tahun 2000. Dikatakan bahwa tahun 2000 adalah tahun 
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harapan, yang penuh tantangan dan penuh rintangan. Orang bekerja dengan mesin, berjalan dan 
berlari menggunakan mesin. Bukankah ada orang memasak dengan rice-cooker, mengepel dengan 
mesin pel, dan tidur dengan AC, minimal kipas angin?  Meskipun lagu itu sudah terbilang lama dan 
ketinggalan, tetapi pesan moralnya sangat terasa. Saat ini orang demikian tergantung dengan teknologi. 
Dengan teknologi, semua pekerjaan menjadi sangat mudah karena ditangani secara lebih cepat dan 
akurat oleh mesin-mesin.  

Namun demikian, dampak negatif dari teknologi juga tidak kalah besarnya karena 
kehadirannya mengakibatkan pengangguran besar lantaran pekerjaan yang selama ini dikerjakan 
secara manual dengan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin komputer yang lebih canggih. 
Selain itu, masalah lainnya adalah bahwa teknologi yang manggantikan kerja manusia adalah benda 
mati yang tidak bermoral dan berperasaan. Dia bekerja menurut program yang telah ditentukan. Perang 
yang menggunakan teknologi canggih tidak mampu memilih mana orang sipil dan mana militer, seperti 
bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Demikian pula, teknologi berdampak pada 
masalah lingkungan, dan banyak lagi masalah lain yang ditimbulkan oleh dampak dari teknologi. 

Banyak ilmuwan dan agamawan yang merasa resah dengan perkembangan ini. Sehingga 
usaha-usaha untuk mengurangi dan mengatasi dampak lingkungan terus dilakukan. Namun, 
penanggulangan dampak lingkungan dengan menggunakan teknologi, malah melahirkan dampak 
lainnya. Inilah masalah teknologi yang tidak dibarengi dengan spiritualitas. 

Nilai-nilai spritualitas Islam dalam mengawal iptek menjadi sangat penting dewasa ini. Dan 
umat Muslim terdahulu telah berhasil menunjukkan kepada dunia bagaimana teknologi yang beradab, 
yang mengabdi hanya kepada Allah SWT. Oleh karena itu ilmu apapun yang didalami dan ditekuni, 
hendaknya ilmu itu memiliki nilai-nilai spiritualitas dan didekatkan dengan kajian dan unsur-unsur 
agama. Seperti ilmu biologi sekuler yang menyebutkan bahwa alam ini memiliki hukum evolusi, tetapi 
meniadakan unsur campur tangan Allah SWT didalamnya. Mengislamkan ilmu berarti memasukkan 
Allah SWT dan kekuasaan-Nya dalam setiap bidang dan pembahasan ilmu. 

 

B. ISLAM DAN SENI BUDAYA 
Dalam Islam, seni mendapatkan tempat yang sangat istimewa, sama halnya dengan bangsa 

dan agama lain. Sebab, seni adalah ekspresi artistik-estetis yang melekat pada setiap manusia. Tetapi, 
seni dalam Islam dibatasi dalam hal-hal yang tidak melanggar agama. Tujuannya, tentu agar seni 
menjadi benar-benar berseni dengan keindahan iman. Karena seperti halnya sains Islam, seni Islam 
merupakan pancaran dari iman. Sebagai contoh, dalam Islam ada larangan atau pantangan untuk 
menggambar makhluk bernyawa, terlebih tokoh-tokoh suci seperti Nabi Muhammad SAW, apalagi 
menggambar Tuhan. 

Bagi Islam, larangan menggambar makhluk-makhluk bernyawa itu antara lain disebabkan agar 
tidak terjadi pensakralan yang akhirnya mengarah pada penyembahan objek-objek tersebut. Ini adalah 
syirik yang dilarang keras dalam Islam. Sebagai gantinya, umat Islam mengalihkan bakat seni mereka 
pada bidang-bidang lain yang amat khas, yakni kaligrafi dan arabesk (hiasan bunga khas Islam).  

Kaligrafi dan arabesk sesungguhnya merupakan kontinum yang harmonis. Kaligrafi 
mengekspresikan paham Ketuhanan yang abstrak (dalam arti, Tuhan yang tidak bisa dilukiskan) 
dengan menekankan pernyataan diri Tuhan melalui wahyu. Maka kaligrafi, kebanyakan, dicurahkan 
untuk mengekspresikan kekuatan wahyu itu. Sedangkan arabesk merupakan pengembangan rasa 
keindahan yang bebas dari mitos alam, dan dilakukan dengan mengembangkan pola-pola abstrak yang 
diambil dari pengolahan motif bunga-bungaan, atau daun-daunan. 

Sebagai agama yang memiliki materi ajaran yang integral dan komprehensif, Islam tidak saja 
mengandung ajaran utama sebagai syari‘ah, namun juga memotivasi umat Islam untuk 
mengembangkan kebudayaan Islam, yaitu kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Tidak 
mengherankan bahwa sepanjang sejarah Islam orang dengan mudah dapat mengidentifikasi ragam 
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budaya dalam masyarakat Islam di berbagai belahan dunia. Uniknya, cermin kebudayaan Islam 
tersebut memiliki ciri kekhasannya masing-masing menurut daerah atau wilayah yang 
mengembangkannya. Kebudayaan Islam, sebagaimana yang tampak, tidaklah melulu bersifat Arab, 
tetapi sifat lokalitasnya juga sangat menonjol. Budaya Islam Timur Tengah, misalnya, memiliki 
perbedaan yang cukup kontras dengan budaya Islam di Asia Tenggara. Bahkan dalam lingkup yang 
lebih kecil, budaya Islam di Nusantara memiliki perbedaan antar satu propinsi dengan propinsi lainnya. 
Ini tentu merupakan keunikan dan sekaligus menunjukkan bahwa Islam adalah yang sangat fleksibel 
sejauh menyangkut ekspsresi budaya ini. 

Istilah kebudayaan Islam sering digunakan secara berganti dengan istilah peradaban Islam. Di 
Indonesia, sebagaimana juga di Arab dan Inggris, banyak yang mensinonimkan dua kata ―kebudayaan‖ 
(Arab, al-Tsaqafah; Inggris, culture) dan ―peradaban‖ (Arab, al-Hadharah; Inggris, civilization). Dalam 
perkembangan ilmu antropologi sekarang, kedua istilah itu dibedakan. Menurut Badri Yatim, 
kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Sedangkan, 
manifestasi-manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau 
kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi (agama), dan moral, maka peradaban 
terefleksi dalam polotik, ekonomi, dan teknologi. 

Landasan ―peradaban Islam‖ adalah ―kebudayaan Islam‖ terutama wujud idealnya, sementara 
landasan ―kebudayaan Islam‖ adalah agama. Jadi, dalam Islam, tidak seperti masyarakat yang 
menganut agama ―ardhi (bumi/non samawi),‖ agama bukanlah kebudayaan tetapi dapat melahirkan 
kebudayaan. Sebab kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, sedangkan agama 
Islam merupakan wahyu dari Tuhan. 

Dari uraian di atas tergambar maksud dari sebuah kebudayaan Islam, yaitu merupakan hasil 
olah akal, budi, cipta rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam yang 
fondasi utamanya adalah Tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan 
berkembang. Hasil olah akal, budi, rasa, dan karsa yang terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang 
bersifat universal berkembang menjadi sebuah kebudayaan yang melahirkan peradaban.  

Meskipun terdapat garis pemisah antara kebudayaan dan Islam, tetapi sering kali dalam 
realitasnya, orang seringkali sulit membedakan antara keduanya. Kebudayaan yang hidup dan menyatu 
dengan nilai-nilai agama sering dipandang sebagai ajaran agama itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa 
orang sering melihat Islam antar satu negara Islam dengan negara Islam lainnya kelihatan berbeda. Hal 
itu terjadi karena orang melihat Islam pada ekspresi budayanya. Sementara Islam sebagai sebuah nilai 
pada dasarnya adalah satu. Contoh paling dekat untuk ini adalah masyarakat Indonesia. Kebudayaan 
Islam dapat dilihat dengan mudah dari cara berpakaian, memakai peci hitam, cara bergaul, seni Islam, 
dan sebagainya sungguh terdapat perbedaan yang sangat besar dengan ekspresi Islam yang ada di 
Timur Tengah. Orang yang baru melihat budaya Indonesia kemungkinan akan sedikit merasa heran 
dan takjub dengan keragaman dan toleransi budaya yang ada.  

Bila ditilik dari sejarah masuknya, Islam datang ke Indonesia dengan cara yang damai. Sikap 
damai itu diwujudkan dengan melakukan akulturasi budaya. Di sini Islam tidak saja menjiwai 
(mengislamkan) budaya dan penduduk setempat, tetapi Islam telah mendapat warna yang lain, yaitu 
dari budaya lokal itu sendiri. Pencampuran atau akulturasi antara Islam dan budaya lokal inilah yang 
menyebabkan orang sulit membedakan antara budaya asli dan Islam itu sendiri. 

Dengan demikian dapat dipertegas bahwa kebudayaan Islam sebetulnya terbentuk dari dua 
arah. Pertama, kebudayaan Islam mulanya adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa dan karya 
manusia yang kemudian mendapatkan justifikasi dan nilai-nilai tambahan berikut aturan-aturan yang 
benar dari Islam. Kedua, konsep-konsep dasar Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah 
mendapat pengembangan sepanjang perjalanan sejarah umat Islam, maka unsur-unsur budaya asing 
seringkali, secara sengaja atau tidak, ikut menyertai pemahaman umat Islam terhadap agamanya. Di 
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sini, Islam menerima budaya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam, tetapi 
membuang budaya yang jelas-jelas berlawanan dengan ajaran Islam, misalnya dari unsur-unsur syirik.  

Bila ditelusuri sejarah kebudayaan dan peradaban Islam, dengan sangat mudah akan ditemui 
sejumlah contoh kebudayaan Islam yang sebetulnya adalah pengaruh dari budaya asing. Padahal 
orang-orang Arab, pada mulanya, boleh jadi tidak menyukai budaya asing tersebut karena dianggap 
bertentangan dengan agama Islam. Tetapi karena perkembangan dunia Islam yang semakin luas, maka 
pengaruh tersebut tidak bisa dihindari. Sebagai contohnya adalah budaya Yunani (Hellenisme) yang 
berhasil masuk dalam sistem pemikiran umat Islam, terutama Islam di Persia. Bahkan budaya Persia itu 
sendiri sangat besar sahamnya dalam pembangunan budaya Islam. Misalnya dalam sistem administrasi 
dan birokratik yang telah dipraktekkan oleh Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiah, dikatakan telah 
meminjam sistem Persia.  

Dengan adanya kebudayaan Islam itu, maka Islam dapat dilihat dan diamati. Di sini fungsi 
agama Islam semakin nampak. Antara lain dapat dilihat bahwa Islam dapat bersenyawa dengan 
kehidupan para pemeluknya sekaligus menjadi petunjuk dan melandasi sikap, perilaku, pola berfikir, 
dan perasaan umat Islam. Dengan cara seperti ini Islam terus dapat hidup di hati pemeluknya karena ia 
hadir di setiap detik dan detak jantung umat Islam. Melalui kebudayaan, Islam juga terlihat sangat luwes 
dan lentur tapi tidak permissif (serba boleh). Islam mengikuti pola-pola hidup dan nalar kemanusiaan 
sembari memberikan arahan dan bimbingan. Semua ini tidak lepas dari watak universalisme Islam itu 
sendiri yang akhirnya melahirkan budaya yang kosmopolit. Dapat dibayangkan, jika Islam tidak dapat 
menyatu dengan budaya sehingga membentuk sebuah budaya Islam, maka ia secara sunnatullah akan 
ditinggalkan. Lihatlah negara-negara sekuler yang tidak memperdulikan agama, dalam arti kata tidak 
menjadikan agama sebagai landasan berfikir dan berbuat, maka agama tersebut menjadi kehilangan 
ruhnya. Maka, Islam tanpa budaya akan layu, dan budaya tanpa agama (Islam) akan tersesat. 

Misalnya dalam mengungkapkan imajinasi, seorang seniman terkadang mempersonifikasikan 
sosok-sosok yang diagungkan dalam Islam. Contohnya imajinasi Nabi Muhammad SAW dalam cerita 
―Langit Makin Mendung (dalam novel Satanic Verses). Tak jarang pula seorang penyair mengatakan 
bawa ―penafsiran tentang Tuhan tidak boleh dimonopoli‖. Dan disambung dengan pernyataan ― saya 
jangan ditanya, apakah saya ber-Tuhan atau tidak, itu urusan pribadi saya.‖ Ungkapan penyair 
maksudnya adalah memberikan kejelasan bahwa Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang terdapat 
dalam ―mind”  atau pikirannya bukan bukan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang menjadi sasaran kita 
dalam beribadat.  

Menghadapi kasus tersebut, hendaknya seseorang tidak saja mengasah daya kreativitas 
intuisi dan imajinasinya dalam berkarya, namun hal yang paling penting adalah mendalami 
penghayatan dan pengamalan agama secara intens, dan berkesinambungan sehingga terdapat 
keseimbangan antara emosi dan akal, dalam artian terjadi keselarasan antara kebersenimanan dan 
keberimanan. 
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PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 

 
1. Apa makna teknologi menurut kamus bahasa Indonesia? 
2. Benarkah teknologi Islam masa lalu merupakan bibit kemajuan iptek dewasa ini? Jelaskan! 
3. Apa hubungan iptek dan tauhid dalam Islam? 
4. Kemukakan beberapa contoh istilah teknis iptek yang berasal dari bahasa Arab? 
5. Apa saja contoh dampak negatif teknologi? 
6. Apa batasan seni dalam Islam? 
7. Ekspresi seni seperti apa yang muncul dari kaligrafi dan arabesk? 
8. Apakah perbedaan atau persamaan antara kebudayaan dan peradaban? 
9. Praktek beragama dekat sekali dengan budaya. Jelaskan?! 
10. Kebudayaan Islam terbentuk dari dua arah. Jelaskan? 
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BAB X 
ISLAM DAN KESEJAHTERAAN UMAT 

 

A. KONSEP MASYARAKAT MADANI  
Masyarakat Madani adalah istilah yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Istilah ini sering 

disepadankan dengan istilah civil society (masyarakat sipil) yang berkembang di dunia Barat. Adalah 
Dr. Anwar Ibrahim yang pertama kali memperkenalkan istilah ini di Indonesia saat menyampaikan 
ceramah dalam rangka Festival Istiqlal II tahun 1995 di Jakarta. Kemudian almarhum Nurcholish Madjid, 
cendekiawan Muslim kenamaan, secara gigih memperjuangkan terbentuknya masyarakat madani di 
Indonesia.  

Masyarakat madani lebih kurang dapat dipahami sebagai sebuah tatanan masyarakat yang 
ideal, adil, makmur dan berketuhanan. Oleh karena itu banyak pihak yang menaruh harapan dan cita-
cita yang besar bagi terbentuknya kehidupan masayarakat seperti ini. Ini nampak dari sejumlah tulisan 
dan seminar tentang masalah ini, terutama di era Reformasi sekarang ini. Demikian pula spanduk-
spanduk dan slogan-slogan yang bertemakan ―menuju masyarakat madani‖ seringkali dijumpai di 
mana-mana. Bahkan dalam pendidikan kewarganegaraan di IAIN/UIN, terdapat bahasan khusus 
tentang masyarakat madani, sebagaimana yang juga dilakukan dalam buku ini. 

Tulisan ini selanjutnya akan lebih memperjelas tentang seluk-beluk masyarakat madani. 
Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami konsep masyarakat madani atau civil society 
dalam Islam serta dapat menjadikan nilai-nilai Islam yang benar dalam mewujudkan masyarakat madani 
di Indonesia. 

1. Nomenklatur Masyarakat Madani 
Istilah civil society menemukan padanannya dalam Islam yang disebut dengan masyarakat 

madani. Namun, kata madani merupakan penyifatan terhadap kota Madinah yang sebelumnya bernama 
Yatsrib, yaitu sifat yang ditunjukkan oleh kondisi dan sistem kehidupan yang berlaku di kota Madinah. 
Perkataan Madinah dalam bahasa Arab dapat dipahami dari dua sudut pengertian. Pertama, secara 
konvensional kata Madinah dapat bermakna sebagai kota. Kedua, secara kebahasaan, madinah  dapat 
diartikan sebagai peradaban.  
 Membangun masyarakat peradaban itulah yang dilakukan Nabi selama sepuluh tahun di 
Madinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa 
kepada Allah SWT dan taat kepada ajaran-Nya. Taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan 
Yang Maha Esa, yang dalam peristilahan Kitab Suci juga disebut semangat Rabbaniyah atau Ribbiyah 
(umat yang bertakwa dan berketuhanan). Inilah hablun min Allah, tali hubungan dengan Allah SWT, 
dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista.  
 Semangat Rabbaniyah atau Ribbiyah itu, jika cukup tulus dan sejati, akan memancar dalam 
semangat peri kemanusiaan, yaitu semangat insaniyah, atau basyariyah, dimensi horizontal hidup 
manusia, hablun min al-naas. Kemudian pada urutannya, semangat peri kemanusiaan itu sendiri 
memancar dalam berbagai bentuk hubungan pergaulan manusia yang penuh budi luhur. Maka tak 
heran jika Nabi dalam sebuah haditsnya menegaskan bahwa inti sari tugas suci beliau adalah untuk 
―menyempurnakan berbagai keluhuran budi.‖ 
 Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah yang disebut masyarakat berperadaban, 
masyarakat madani, atau ―civil society.‖ Masyarakat madani yang dibangun pada masa nabi itu disebut 
sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, 
sehingga setelah Nabi sendiri wafat tidak bertahan lama. Timur Tengah dan umat manusia saat itu 
belum siap dengan pranata dan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial 
yang modern seperti dirintis oleh Nabi. 

Setelah Nabi wafat, masyarakat madani warisan Nabi itu, yang antara lain bercirikan 
egaliterisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, 
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kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan 
kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan, hanya berlangsung selama tiga puluh 
tahunan masa Khulafa al-Rasyidin. Sesudah itu, sistem sosial madani diganti dengan sistem yang lebih 
banyak diilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab pra-Islam, yang kemudian dikukuhkan 
dengan sistem dinasti keturunan atau geneologis itu sebagai ―Hirqaliyah‖ atau ―Hirakliusisme‖, mengacu 
kepada kaisar Heraklius, penguasa Yunani saat itu, seorang tokoh sistem dinasti geneologis. 

Jadi masyarakat madani dan civil society memiliki kesepadanan dalam maksud dan tujuan 
meskipun asal dan landasannya berbeda. Civil society berasal dan dikembangkan dari lingkungan Barat  
yang dilandasi oleh semangat sekuler dan individual. Masyarakat madani, di sisi lain, adalah 
masyarakat yang telah dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW dan dilandasi oleh semangat ketuhanan, 
kebersamaan, ukhuwan dan bercirikan tumbuh, hidup dan berkembangnya nilai-nilai dan peradaban 
yang islami dalam setiap aspek kehidupan manusia. 

2. Hakikat dan Karakteristik Masyarakat Madani  
Pengertian mengenai masyarakat madani atau civil society cukup beragam. Tetapi, pengertian 

tersebut sepertinya tetap mengacu pada semangat yang sama, bahwa segi-segi modern dari 
masyarakat Madinah itu ialah ―kehidupan islami yang ditandai tingkat yang tinggi dalam komitmen, 
keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh jajaran anggota masyarakat, dan keterbukaan 
posisi kepemimpinannya terhadap ukuran kecakapan pribadi yang dinilai atas dasar pertimbangan yang 
bersifat universal dan dilambangkan dalam percobaan untuk melembagakan puncak kepemimpinan 
yang tidak bersifat keturunan.‖  

Berdasarkan ciri tersebut, maka Madinah itu merupakan ―suatu model untuk bangunan 
masyarakat rasional modern yang lebih baik daripada yang diimajinasikan dan menjadi contoh 
sebenarnya bagi nasionalisme partisipatoris yang egaliter. Maka usaha umat Islam di zaman modern ini 
untuk menjadikan Madinah sebagai rujukan masyarakat madani bukanlah suatu febrikasi ideologis yang 
tidak historis.‖ 

Jadi ciri mendasar masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah 
itu adalah: 
a. Egalitarianisme (kesepadanan) 
b. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (profesionalisme) 
c. Keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat (demokrasi) 
d. Penegakan hukum dan keadilan 
e. Toleransi dan pluralisme (faham kemajemukan) 
f. Musyawarah 

 

Ciri-ciri masyarakat madani yang dikemukakan di atas pada dasarnya masih bersifat ideal-
filosofis dan bersifat fundamental. Lebih spesifik, ciri masyarakat madani dikemukakan sebagai berikut: 
1). Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui 

adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan 
social, dan dalam Islam artinya menerapkan norma, hukum dan nilai-nilai Islam.  

2).  Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok 
menghormati pihak lain secara adil.  

3). Tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi 
kebebasannya.  

4).  Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah SWT 
sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa  terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda 
tersebut.  
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5). Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan 
kewajiban yang seimbang untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keutuhan 
masyarakatnya sesuai dengan kondisi masing-masing.  

6). Berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu 
pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan hidup umat 
manusia.  

7). Berakhlak mulia. Sekalipun pembentukan akhlak masyarakat dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai 
kemanusiaan semata, tetapi relativitas manusia dapat menyebabkan terjebaknya konsep akhlak 
yang relatif.   

Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beradab yang 
ditandai dengan sikap masyarakatnya yang terbuka dan toleran dan taat hukum. Begitu pula, di sini 
tergambar sebuah tingkat keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi yang tinggi sebagai akibat dari 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, profesionalisme, tolong-menolong dan musyawarah yang 
melandasi kehidupan masyarakat. Dan yang lebih penting lagi adalah, semua cita-cita dan sikap itu 
dilandasi oleh semangat Ketuhanan atau keilahian. 

 

 

B. PERAN UMAT ISLAM DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI 
Setelah melihat ciri dan hakikat masyarakat madani di atas, maka tentu banyak hal yang harus 

dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya cara terpenting adalah dengan meningkatkan sumber daya 
manusia (SDM) melalui jalur pendidikan. Tidak disangkal lagi, pendidikan memegang peranan yang 
paling utama, karena di sinilah SDM unggul yang berakhlak, berilmu dan berwawasan, serta profesional 
dapat dibentuk. 

Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam –terutama--  
terjadi pada masa Daulah Abbassiyah. Pada masa itu umat Islam menunjukkan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. 
Nama-nama ilmuwan besar dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Imam al-Ghazali, 
al-Farabi, dan yang lain. Kemunduran umat Islam terjadi pada pertengahan abad 13 setelah Dinasti 
Bani Abbas dijatuhkan oleh Hulagu Khan, cucu Jengis Khan pada tahun 1258 M. 

Allah SWT menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok 
umat manusia yang Allah ciptakan. Di antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas 
SDMnya dibanding umat non Islam. Tentu saja, keunggulan kualitas umat Islam yang dimaksud dalam 
Al-Quran itu sifatnya normatif, potensial, bukan riil. Maksudnya, secara ideal umat Islam seharusnya 
lebih maju, namun dalam realitasnya hal itu sangat bergantung pada kemampuan umat Islam sendiri 
untuk memanfaatkan norma atau potensi yang telah dimilikinya. Dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah 
SWT berfirman; 

                                      

                                  

“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”. 

 

SDM umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitasnya yang unggul. Karena itu 
dalam percaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
belum mampu menunjukkan perannya yang signifikan. Dari segi jumlah, umat Islam cukup besar, begitu 
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pula dari segi potensi alamnya, wilayah negara Islam memiliki kekayaan alam yang dominan, tetapi 
karena kualitas SDMnya masih rendah, eksploitasi kekayaan alamnya itu dilakukan oleh orang-orang 
atau bangsa non-Islam sehingga keuntungan terbesar diperoleh orang non-Islam. 

Oleh karena itu, semangat untuk maju berdasar nilai-nilai Islam telah mulai dibangkitkan 
melalui pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan, Islamisasi kelembagaan ekonomi melalui lembaga 
ekonomi dan perbankan syari‘ah, dan lain-lain. Kesadaran dan semangat untuk maju tersebut bila 
disertai dengan sikap konsisten terhadap moral atau akhlak Islami, profesionalisme dan keterbukaan 
pasti akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh bangsa lain 
yang sekedar mengandalkan pemikiran manusiawi semata. 

 
 

C. SISTEM EKONOMI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN UMAT 
Sebagai sebuah ajaran yang kaffah, universal, shalih likulli zaman wa makan (baik untuk 

segala waktu dan tempat), Islam merupakan agama yang mengajarkan dan mengatur segala macam 
hal. Salah satunya adalah prinsip-prinsip ekonomi dan jalan-jalan menuju kesejateraan umat. Menurut 
ajaran Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Ismail Raj‘i al-Faruqi semua kegiatan manusia termasuk 
kegiatan sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan tauhid (keesaan Allah). Setiap ikatan atau 
hubungan antara seseorang dengan orang lain dan penghasilannya yang tidak sesuai dengan ajaran 
tauhid adalah ikatan atau hubungan yang  tidak islami. Dengan demikian realitas dari adanya hak milik 
mutlak tidak dapat diterima dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid.  

Prinsip ekonomi Islam memuat dua prinsip utama, yakni pertama, tidak seorangpun atau 
sekelompok orangpun yang berhak mengeksploitasi orang lain; dan kedua, tidak ada sekelompok 
orangpun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial 
ekonomi di kalangan mereka saja. Dengan demikian seorang muslim harus mempunyai keyakinan 
bahwa perekonomian suatu kelompok, bangsa maupun individu pada akhirnya kembali berada dalam 
kekuasaan Allah SWT. Jika seseorang memiliki keyakinan yang demikian, dirinya tidak akan diperbudak 
oleh keduniaan. 

Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekomoni 
dan sosial, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Akan 
tetapi konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang 
keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa 
memandang konstribusinya kepada masyarakat. Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapatan 
sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam 
masyarakat. Dalam surat al-Nahl/26 ayat 71 disebutkan: 

                                         

                     

 "Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi 

orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak 
yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari 
nikmat Allah?. 

Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati penghasilannya sesuai dengan 
kebutuhannya. Kelebihan-kelebihan penghasilan atau kekayaannya harus dibelanjakan sebagai 
sedekah karena Allah SWT, atau diinvestasikan kembali dalam suatu usaha yang akan mendatangkan 
keuntungan, lapangan kerja dan penghasilan bagi orang lain. Sedekah sudah ada di sepanjang sejarah 
manusia. Semua agama dan sistem etika memandang amal itu sebagai nilai yang tinggi, dan Islam 
merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi tradisi tersebut. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang 
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mendorong manusia untuk mengamalkan sedekah.Selain sedekah, dalam ajaran Islam masih ada 
beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan harta kekayaan seseorang, yakni 
infak, hibah, zakat dan wakaf. 

Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan 
manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Kedua 
hubungan itu harus berjalan serentak. Menurut ajaran Islam, dengan melaksanakan kedua hubungan 
itu hidup manusia akan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk mencapai tujuan 
kesejahteraan dimaksud, di dalam Islam selain dari kewajiban zakat, masih disyari‘atkan untuk 
memberikan sedekah, infaq, hibah dan wakaf kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kewajiban dan 
anjuran tersebut dimaksudkan untuk menjembatani dan memperdekat hubungan sesama manusia, 
terutama hubungan antara kelompok yang kuat dengan kelompok yang lemah, antara yang kaya 
dengan yang miskin. 

 

 
 
 

 
 

PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 
 

1. Apakah Masyarakat Madani itu? 
2. Bagaimana gambaran masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW? 
3. Bagaimana ciri khas masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW? 
4. Kemukakan satu ayat yang menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik? 
5. Apa yang harus dilakukan umat Islam dalam rangka membangun masyarakat madani? 
6. Bagaimana prinsip utama sistem ekonomi Islam? 
7. Bagaimana konsep Islam dalam hal distribusi kekayaan dan pendapatan? 
8. Kemukakan maksud sedekah sebagai konsepsi etika bermasyarakat? 
9. Kemukakan pula dua dimensi hubungan yang harus dipelihara setiap muslim?! 
10. Apakah upaya pemberdayaan umat  yang bisa dilakukan dalam sistem ekonomi Islam? 
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BAB  XI 
ISLAM DAN PRANATA SOSIAL 

 

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu prestasi paling gemilang dalam sejarah Islam adalah 
hadirnya Islam yang kemudian membentuk sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Untuk ini kita 
diingatkan beberapa tahun yang lalu pasca reformasi, orang sempat disibukkan dengan gerakan 
menuju masyarakat madani. Maksudnya, gerakan masyarakat menuju situasi yang berperadaban 
sebagaimana dengan sangat mengagumkan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Istilah 
masyarakat madani itu sendiri diambil dari tatanan sosial masyarakat Madinah di masa Rasulullah 
SAW. Banyak instansi, seperti sekolah, yang sengaja memasang slogan ―menuju masyarakat Madani‖ 
yang menunjukkan betapa berartinya istilah ini berikut semangat yang terkandung di dalamnya. 

Masyarakat madani yang merupakan masyarakat impian merupakan gambaran masyarakat 
yang, antara lain memiliki ciri kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan tolong-menolong satu 
dengan lainnya, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati bersama. Namun, dalam 
prakteknya nilai-nilai tersebut menjiwai sebuah pranata sosial yang akhirnya membuahkan sebuah 
masyarakat Islam yang ideal, yang boleh disebut sebagai masyarakat madani. 

Sejauh menyangkut pranata sosial, bab ini menyajikan gambaran mengenai keluarga yang 
ideal sebagai pondasi masyarakat ideal, revitalisasi peran masjid sebagai pusat peradaban dan 
kebudayaan, politik Islam sebagai ekspresi dari hubungan sosial Islam, ukhuwah islamiyah dan 
hubungan kerukunan antar umat beragama yang merupakan sendi-sendi kehidupan sosial dan 
bermasyarakat, serta Islam dan budaya sebagai cermin kehidupan riil masyarakat Islam. 

Tujuan dari bab ini adalah memperkenalkan segi-segi kehidupan umat Islam yang berkisar 
pada masalah sosial-politik. Dengan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami secara komprehensif 
segi-segi kehidupan dari pranata sosial Islam, yang dapat melahirkan cara pandang yang terbuka dan 
toleran namun kritis. 

 

C. KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH 
Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah komunitas, biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. 

Sebagai unit terkecil, pembinaan keluarga menjadi sangat penting karena di situlah pondasi awal 
pembangunan sebuah bangsa. Oleh karena itu, sudah lumrah bahwa salah satu harapan dan cita-cita 
setiap insan adalah mendapatkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 

Konsep keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebetulnya merupakan konsep 
tatanan dan hubungan sosial yang harmonis dalam wujudnya yang paling kecil. Di dalam Islam, konsep 
yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu diinspirasikan oleh ayat Al-Quran yang berbunyi: 

                                           

                  

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-
lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang Mengetahui” (QS. Ar-Ruum/30: 22) 

Ayat di atas berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah WT yang telah menciptakan 
secara khusus pasangan hidup, suami atau istri, supaya ia merasa tenang (sakinah) dan tenteram serta 
cenderung kepada masing-masing pasangannya itu, dan dijadikan pula di antara mereka mawaddah 
dan rahmah.  

Menurut Quraish Shihab, kata ―litaskunu‖ yang diambil dari kata dasar “sakana‖ yang artinya 
―diam‖, tenang setelah sebelumnya goncang. Dari sini, rumah dalam bahasa Arab dinamakan sakan 
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karena dia merupakan tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar 
rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin karena hidup baru sempurna setelah bergabungnya 
masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah SWT menciptakan dalam diri setiap makhluk 
dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan 
eksistensi jenisnya. Dari sini Allah SWT menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Bila naluri ini 
tidak terpenuhi, maka biasanya secara alamiah jiwa akan terus bergejolak. Karena itu, Allah SWT 
mensyari‘atkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan 
masing-masing memperoleh ketenangan. Demikianlah, antara lain, makna dari litaskunu ilaiha. 

Kata mawaddah mengandung arti cinta dan harapan. Dan juga bisa berarti kelapangan dan 
kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Sehingga kata ini 
bermakna cinta, tetapi ia adalah cinta plus. Menurut al-Biqa‘i, ia adalah ―cinta yang tampak buahnya 
dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum kepada seseorang.‖  

Makna yang hampir serupa dengan makna mawaddah adalah rahmah (sehingga disebut 
mawaddah wa rahmah), hanya saja rahmah tertuju kepada orang yang membutuhkan atau orang yang 
lemah, sedangkan mawaddah tidak demikian halnya. Cinta yang dilukiskan dengan kata mawaddah 
harus terbukti dalam sikap dan tingkah lagu, sedangkan rahmah tidak harus demikian. Orang yang 
dihiasi dengan mawaddah rela melakukan apa saja demi kebaikan orang yang dicintainya, sehingga 
siapa saja yang dihiasi dengan perasaan ini tidak akan pernah memutuskan hubungan, apapun yang 
terjadi. Bukankah ada orang yang rela menyeberangi lautan dan gunung didaki demi cinta? Kira-kira 
demikian pengertian mawaddah.  

Lantas, siapakah yang menciptakan rasa itu dalam pasangan suami istri? Kesediaan seorang 
suami untuk membela istri sungguh merupakan suatu keajaiban. Kesediaan seorang wanita untuk hidup 
bersama seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti 
semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya, serta 
bersedia membuka rahasianya yang paling dalam, semua itu adalah hal-hal yang tidak akan mudah 
dapat terlaksana tanpa adanya kuasa Allah SWT yang mengatur hati suami istri. Demikian itulah yang 
yang diciptakan Allah SWT dalam hati suami istri yang hidup harmonis, kapan dan di mana pun 
manusia berada. 

Pentingnya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak  bisa dilepaskan 
dari peranan Islam sebagai agama sosial. Sebuah negara baru akan menjadi baik manakala ia ditopang 
oleh unit-unit keluarga yang sehat yang ditandai dengan kehidupan yang harmonis. Maka dari itu, 
perhatian Islam terhadap kesempurnaan sebuah keluarga pada dasarnya dapat diartikan sebagai 
perhatian Islam terhadap sebuah tatanan masyarakat yang ideal dan bertamadun (berperadaban). 

 

D. PERAN MASJID DALAM PEMBINAAN UMAT 
Akhir-akhir ini terdapat usaha  di kalangan umat Islam yang terdorong untuk menghidupkan 

kembali fungsi masjid seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Fenomena yang cukup 
menggembirakan ini bahkan menyebar ke seluruh dunia Islam dengan kegiatan yang mungkin berbeda-
beda. Bahkan di kalangan Muslim Barat (seperti di Washington D.C) sudah terdapat gagasan tentang 
fungsi masjid sebagai pusat peradaban yang disebut ―Islamic Center.‖  

Karena sebagai pusat peradaban, maka sebuah masjid tidak cukup hanya sebagai tempat 
menyelenggarakan kegiatan ibadah semata, seperti shalat, melainkan diarahkan pada fungsi yang lebih 
luas. Hal ini mengingatkan kita di masa Nabi SAW, di mana beliau menggunakan masjid untuk seluruh 
kegiatan, mulai dari pengajaran, latihan militer, diplomasi, tempat musyawarah, dan sebagainya. 
Setelah hijrah ke Madinah, beliau membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabawi yang 
kemudian menjadi tonggak sejarah yang amat penting tidak saja bagi umat Islam, melainkan juga bagi 
seluruh umat manusia. 
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Sebelum hijrah, Madinah dulunya bernama Yatsrib. Nabi SAW mengubahnya menjadi al-
Madinah atau Madinah al-Nabi, yang artinya Kota atau Kota Nabi. Perkataan Arab Madinah secara 
kebahasaan berarti tempat peradaban, sehingga peradaban sendiri dalam bahasa Arab juga disebut 
madaniyah atau tamadun. Jadi, penggantian nama Yatsrib oleh Nabi SAW dapat diartikan sebagai 
isyarat bahwa beliau, dengan titik tolak kota itu, akan membangun sebuah masyarakat yang beradab 
atau masyarakat madani (civil society). 

Masjid sebagai ―rumah Allah SWT‖ (Bait Allah) yang memiliki ruh kemuliaan, semestinya 
memiliki peran yang semakin luas dan bermanfaat bagi umat, di samping peran utamanya sebagai 
sarana ibadah dan pusat syi‘ar bagi umat Islam. Masjid dijadikan sebagai tempat shalat, mengisi 
pengajian, tadarus Al-Quran dan lain-lain, yang sering disebut dengan istilah menghidupkan atau 
memakmurkan masjid.   

Sebagai pusat muamalah Nabi dan Sahabat-sahabat menjadikan masjid sebagai :   
1. Tempat pengajaran dan pendidikan Islam. 
2. Tempat perpustakaan, sebagai himpunan khazanah ilmu pengetahuan. 
3. Tempat peradilan 
4. Ketika perang, tempat markas tentara dan tempat merawat prajurit-prajurit yang luka. Pernah 

Nabi Muhammad membenarkan pawai pasukan tentara di lapangan tengah-tengah bangunan 
masjid 

5. Sahabat dalam membela Nabi tehadap musuh-musuhnya membacakan deklamasi di masjid. 
6. Tempat bermalam bagi musafir 
7. Tempat sidang badan penasihat khalifah 
8. Musyawarah segala sesuatu mengenai masyarakat Islam 
9. Pemilihan khalifah 
10. Tempat pengumuman dan pernyataan untuk masyarakat. 

Umat Islam diharapkan memakmurkan masjid dan mencintai masjid, dengan menjadikan 
masjid sebagai pusat dan tujuan hatinya. Sebagaimana irman Allah SWT: 

                                       

                      . 

 “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada 
siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan 
orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. AtTaubah/9: 17-18) 

 

1. Masjid dan Etos Membaca 
Salah satu fungsi masjid yang paling utama adalah sebagai tempat pembelajaran ilmu-ilmu 

agama. Bagi umat Islam, belajar adalah kewajiban. Kitab suci Islam disebut Al-Quran yang berarti 
bacaan, dan kalimat perintah Allah SWT yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW ialah ―iqra‟”, 
sebuah perintah untuk membaca. Berkenaan dengan ini, sejarah membuktikan betapa besarnya 
perhatian Nabi SAW kepada masalah pelajaran membaca untuk anak-anak Madinah, sebagai 
persiapan masa depan. Kemampuan membaca adalah satu faktor yang amat penting dalam kemajuan 
suatu bangsa. Bukankah untuk bangsa kita ada usaha pemerintah memberantas buta aksara? Itu 
artinya bahwa pemerintah menyadari bahwa tingkat kemampuan membaca suatu bangsa adalah 
sebanding dengan tingkat kemajuannya. Etos membaca yang merupakan semangat dari Islam harus 
ditumbuhkembangkan sedemikian rupa. Dalam hal ini, masjid-masjid di seluruh tanah air dapat menjadi 
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pusat-pusat kampanye tradisi membaca yang kuat, ditopang oleh etos Islam bahwa perintah yang 
pertama adalah ―Iqra‘, membaca. 

Fungsi dan peran masjid sebagai tempat pembelajaran cukup nyata di zaman Nabi 
Muhammad SAW dan diteladani oleh para sahabat dan generasi setelahnya. Disebutkan bahwa Nabi 
SAW mempergunakan masjid sebagai tempat untuk menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberikan 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang berbagai masalah, memberi fatwa, 
mengajarkan agama Islam di samping untuk perkara-perkara sosial-politik. Sehingga praktis, fungsi 
utama masjid ketika itu adalah pendidikan dan pengajaran. Sehingga kelak tradisi membaca di dunia 
Islam sedemikian tinggi dan biasanya dilindungi dan difasilitasi oleh penguasa. Ini terutama ditunjukkan 
pada masa kejayaan Islam di era Bani Abbasiyah. Pada masa ini masjid berfungsi sebagai tempat 
pertemuan ilmiah bagi para sarjana dan ulama. Masjid memiliki andil dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan Islam yang mencapai puncaknya pada masa dinasti tersebut. 

Membaca adalah kegiatan manusia yang paling produktif, sebab dengan membaca dapat 
menambah ilmu, pemahaman dan pendalaman terhadap ilmu-ilmu dan ajaran agama, dan bahkan 
dapat dilakukan penjelajahan bebas ke mana-mana, ke daerah-daerah (ilmu pengetahuan) yang belum 
dikenal. Dan apa yang tertulis dalam kitab-kitab atau buku-buku serta dokumen-dokumen lainnya 
adalah simpanan ilmu pengetahuan dan kumpulan pengalaman umat manusia sepanjang sejarah. 
Melalui kitab atau buku itulah ilmu diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Kerena itu 
dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah SWT adalah ―Yang mengajari manusia dengan pena, 
mengajari sesuatu yang tidak diketahuinya.  (QS. al-‗Alaq/96: 4-5). Sebab, semua bahan bacaan adalah 
hasil penulisan dengan pena sebagai instrumen utama. Bahan bacaan yang kini dibuat dengan, 
misalnya, komputerpun asal-usulnya adalah dari pena. Karena Allah SWT mengajari manusia dengan 
pena, maka tanpa membaca manusia tidak akan banyak belajar. 

Suatu bangsa yang besar dan berperadaban tentulah ditopang dengan tradisi membaca yang 
kuat. Perhatian terhadap teknologi keperpustakaan sangat luar biasa. Nah, tradisi inilah yang 
seharusnya juga dikembangkan di masjid-masjid. Setiap masjid harus dilengkapi dengan perpustakaan 
yang dapat membuka jendela dan wawasan umat Islam. Jadi, masjid tidak hanya berfungsi sebagai 
tempat untuk berzikir tetapi juga sebagai tempat untuk berfikir. Berzikir dan berfikir itulah yang 
diharapkan dapat menjadi fondasi utama peradaban Islam. 

2. Masjid dan Kepedulian Sosial 
Sebagai tempat sujud (yang merupakan asal perkataan Arab ―Masjid‖), maka shalat adalah inti 

kegiatan dalam masjid. Tetapi supaya kegiatan shalat itu benar-benar merupakan ―penegakan shalat‖ 
(iqami al-shalah) dan tidak semata-mata formalitas lahiriah saja, maka perlu ditanamkan kepada 
jama‘ah makna shalat itu sendiri sebagai peristiwa menghadap Tuhan Pencipta Alam Semesta 
(dilambangkan dengan takbir pada pembukaan shalat) yang memiliki nilai keruhanian pribadi yang amat 
tinggi; dan sebagai pendidikan untuk menanamkan kepedulian sosial yang mendalam (dilambangkan 
dalam ucapan salam pada akhir shalat). 

Shalat dan kepedulian sosial sepertinya merupakan dua perintah yang tidak dapat dipisahkan. 
Seolah-seolah shalat tanpa kepedulian sosial adalah tidak bermakna. Demikian pula kepedulian sosial 
tanpa shalat adalah sia-sia. Di dalam Al-Quran (QS. Al-Baqarah/2 : 110) Allah memperingatkan 
―Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat.‖ Dan setiap perintah shalat sebagai ibadah mahdhah selalu 
diringi dengan perintah zakat sebagai bentuk ibadah sosial. Sebagaimana  diperingatkan oleh Allah 
SWT dalam Al-Quran surat al-Ma‘un di atas, yang menggambarkan hubungan shalat dengan 
kepedulian sosial, shalat dianggap sia-sia apabila dilakukan dengan riya‘ dan tidak diringi dengan 
ibadah sosial atau enggan membayar zakat. Maka dengan tujuan amal bakti maupun pendidikan, 
masjid hendaknya mempunyai kegiatan sosial yang memperlihatkan rasa kemanusiaan yang tinggi, 
sebagai wujud akhlaq al-karimah  tersebut. Program-program peningkatan taraf hidup kaum miskin 
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hendaknya menjadi dapat dijamah oleh para aktivis (pengurus dan jama‘ah) masjid, sehingga 
mempunyai efek pendekatan antara ajaran dan amalan, antara teori dan praktek. 

Harapan tersebut tentu saja dapat dijawab dengan menjadikan masjid sebagai basis kegiatan-
kegiatan baik yang bersifat ibadah sosial, seperti pusat penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, wakaf 
dan shadaqah, atau pusat persatuan pelaksanaan ibadah qurban, persatuan kematian dan lain-lain, 
tetapi juga yang bersifat organisasi sosial kemasyarakatan, seperti adanya kegiatan pengajian, yasinan, 
TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), Remaja Masjid, Majelis Taklim, Hari Besar Islam dan lain-lain, 
ataupun kegiatan-kegiatan lingkungan seperti gotong royong dan lain sebagainya. 

 

E. UKHUWAH ISLAMIYAH 
Kata ukhuwah berarti persaudaraan, maksudnya perasaan simpati dan empati antara dua 

orang atau lebih. Masing-masing pihak memiliki satu kondisi atau perasaan yang sama, baik suka 
maupun duka, baik senang maupun susah. Jalinan perasaan itu menimbulkan sikap timbal balik untuk 
saling membantu bila pihak yang lain mengalami kesulitan, dan sikap untuk saling berbagi kesenangan 
kepada pihak lain bila salah satu pihak menemukan kesenangan. 

Quraish Shihab menyebutkan klasifikasi dan tingkatan ukhuwah atau persaudaraan itu kepada 
beberapa macam ; 
i. Ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan berlaku sesama umat Islam. 
ii. Ukhuwah Wathoniyah, yakni persaudaraan sesama warga negara dalam satu Negara, apapun asal 

agamanya, suku, ras dan adat istiadatnya. 
iii. Ukhuwah Basyariyah/Insaniyah, yakni persaudaraan yang berlaku bagi semua umat manusia 

secara universal, tanpa membedakan lingkungan, negara, agama, suku dan aspek-aspek 
kekhususan lainnya. 

iv. Ukhuwah Uluhiyyah, Persaudaraan sesama makhluk Tuhan, ini dimaksudkan bahwa manusia tidak 
hanya harus menjaga ikatan sebagai sesama umat Islam, sesama warga negara, sesama umat 
manusia, tetapi juga harus meletakkan kerangka persaudaraan tersebut dengan sesama makhluk 
Tuhan. 

Persaudaraan sesama muslim berarti, hendaklah antara muslim yang satu dengan yang lain, 
saling menghormati, saling membantu, saling menghargai relativitas masing-masing sebagai sifat dasar 
kemanusiaan, seperti perbedaan pemikiran, sehingga tidak menjadi penghalang untuk saling membantu 
dan menolong, karena di antara mereka diikat oleh satu keyakinan dan jalan hidup, yaitu Islam.  

Agama Islam memberikan petunjuk yang jelas untuk menjaga agar persaudaraan sesama 
Muslim itu dapat terjalin dengan kokoh, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujuraat 10-12, 
yang merupakan landasan dasar dalam menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah 
umat. 
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“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua 
saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. “Hai orang-orang yang 
beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-
olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) 
wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita 
(yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil 
memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk 
sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”. 
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian 
prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah 
sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-
Hujuraat/49 : 10-12) 

Jalinan persaudaraan dan kasih sayang antara sesama Muslim ini, sangat banyak dan sering 
digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan 
antara Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya ibarat satu buah bangunan, bagian bangunan 
yang satu saling menguatkan dengan bagian bangunan yang lainnya, tanpa kebersamaan dalam 
menopang berdiri kokohnya bangunan tersebut, niscaya bangunan akan rapuh, mudah roboh dan 
mudah pula dihancurkan. 

Di saat yang lain, Rasulullah juga mengibaratkan ikatan persaudaraan antar sesama Muslim 
itu dengan satu tubuh, yang apabila bagian tubuh yang satu merasakan sakit, maka bagian tubuh yang 
lain ikut merasakan dan secara bersama-sama untuk mengatasi dan menghilangkan rasa sakit 
tersebut. Oleh karena itu bagi setiap pribadi Muslim, wajib hukumnya ia menjaga nilai-nilai ukhuwah 
yang kokoh dalam ikatan kasih sayang dengan sesama Muslim, yang dengan demikian akan semakin 
menunjukkan Islam sebagai rahmat pemersatu bagi seluruh umatnya. Fanatisme dan syu‟ubiyyah 
tersebut harusnya tetap dalam koridor yang positif dalam upaya meninggikan panji-panji kebesaran 
Allah SWT, tanpa melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat destruktif apalagi merugikan pihak-
pihak lain atau penganut agama-agama lain (non-Muslim). 

 

F. KEBERSAMAAN DALAM PLURALITAS AGAMA 
Pluralitas agama, atau boleh diterjemahkan bahwa keberadaan berbagai agama, banyak 

agama-agama yang eksis di atas bumi ini, baik agama samawi maupun agama ardhi, yang di Indonesia 
diakui oleh negara sebanyak 6 agama, memunculkan kemungkinan-kemungkinan atau dampak-
dampak yang dalam bentuknya, akan positif (seperti terjalinnya hubungan kerja sama) apabila 
kemajemukan agama tersebut dapat disikapi secara benar dan positif, dan akan negatif (seperti 
pertentangan dan permusuhan) apabila kemajemukan tersebut tidak disikapi secara arif dan benar. 
Kedua kemungkinan tersebut dapat saja terjadi mengingat pluralitas agama merupakan suatu 
keniscayaan, tinggal lagi bagaimana umat masing-masing agama mengolah keniscayaan tersebut 
sesuai dengan norma-norma yang ada. 

Konsep persaudaraan sesama manusia, di dalam Islam, sebenarnya memberikan rambu-
rambu dalam upaya mewujudkan kerukunan dan kebersamaan antar umat manusia yang berlainan 
agama. Dasar pemikiran utama hal ini, tentu saja keyakinan bahwa semua umat manusia adalah 



106 

 

makhluk Allah SWT. Sekalipun Allah SWT memberikan petunjuk kebenaran melalui ajaran Islam, tetapi 
Dia juga memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup sesuai dengan 
rasionya. Karena itu sejak awal penciptaannya, Allah SWT tidak menetapkan manusia sebagai satu 
umat, padahal Allah SWT kuasa bila Dia menghendaki. Itulah fitrah manusia, sebagaimana firman-Nya: 

                                       

            

―..... untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya 
Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu 
terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan...”  (QS. Al-Maidah/5: 
48) 
 
 

Dalam prakteknya, ketegangan yang sering timbul dalam hubungan intern umat beragama, 
antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah, disebabkan antara lain oleh; 
1. Sifat dari masing-masing agama yang mengandung dakwah dan misi. 
2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama lain. 
3. Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan 

merendahkan agama lain. 
4. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
5. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antar umat 

beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah. 
6. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. 

Dalam perjalanan sosial historis Islam, benih-benih kebersamaan dalam pluralitas telah 
ditanam sejak masa awal Rasulullah SAW dan ―negara Islam‖ Madinah sebagai tonggak sejarah atau 
contoh utama yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dalam mengayomi kemajemukan dan pluralitas 
rakyat Madinah yang terdiri dari bermacam-macam agama, berbagai suku dan kabilah dapat hidup 
aman dan tentram berdampingan di bawah panji-panji Islam, sehingga mungkin, dan memang, relevan 
untuk mengingat kembali bahwa Islam memiliki pengalaman-pengalaman sejarah berkaitan dengan 
persoalan pluralitas dan telah menemukan cara untuk menjawabnya secara kreatif dan dapat pula 
membuka kembali lembaran sejarah peradaban yang mengagumkan dari masyarakat Muslim, baik di 
masa-masa Rasulullah maupun masa perjalanan Islam hingga saat ini. 

Misi kenabian Muhammad SAW, yang membawa rahmat bagi sekalian alam (rahmatan li al-
„Alamin) menjadi dasar bagi ―hukum sejarah‖ tumbuhnya kehidupan umat yang penuh dengan 
semangat pluralitas. Nabi Muhammad SAW sebagai Uswah al-hasanah telah memberikan pelajaran 
berharga kepada umatnya tentang bagaimana harusnya bersikap, berinteraksi dan berkomunikasi 
dalam kehidupan manusia yang plural. Masyarakat Arab Mekah yang terdiri dari banyak suku, sejak 
awal kenabiannya, menjadi objek penyebaran Islam tanpa kecuali, lebih-lebih ketika Nabi SAW telah 
hijrah dan membangun pusat Islam di Madinah, sikap pluralistis yang dicontohkan oleh Nabi menjadi 
rujukan sepanjang masa. 

Keberhasilan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat ―madani‖ Madinah, 
mempersaudarakan antara kaum Muhajirin (pendatang) dan Anshar (Asli-putra daerah), antara 
berbagai kabilah (suku-etnis) dan merukunkan antara berbagai pemeluk agama yang ada (di Madinah) 
merupakan ―titik sukses‖ Islam di Madinah, dan bahwa ―Nilai Pluralitas Piagam Madinah‖ di bawah 



107 

 

pimpinan Rasulullah SAW, serta berdasarkan konstitusinya berjalan secara baik dan lancar, dengan 
tiap-tiap kelompok mengambil bagian kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. 

―Piagam Madinah‖ sebagai konstitusi negara mengatur pola hubungan dalam 
―kewarganegaraan‖ di negara Islam pada masa Rasulullah SAW, hak dan kewajiban dan ikatan-ikatan 
perjanjian antara dan sesama mereka, Undang-Undang Dasar (al-Shahifah) ini terdapat nilai-nilai 
pluralitas, yang dapat dikatakan, merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran dan 
Sunnah Rasulullah SAW. Di mana antara warga imigran Qurays (yang kemudian lazim disebut 
Muhajirin) dan warga Yatsrib Madinah (yang dikenal dengan sebutan golongan Anshar) dalam pluralitas 
dalam kerangka ―kesatuan umat‖. Suku-suku tetap menjadi unsur-unsur umat yang beragam dan diakui 
serta dihormati keberadaannya, pluralitas agama diciptakan dalam kerangka kesatuan warga negara 
dan umat dalam pengertian politis. Dalam kerangka kesatuan umat dan negara (politis) yang 
mempunyai landasan Undang-Undang yang satu, terdapat loyalitas yang mengayomi kemajemukan 
mereka. 
 Pada era globalisasi sekarang ini, umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan 
baru yang tidak terlalu berbeda dengan yang pernah dialami sebelumnya. Pluralitas agama 
meruapakan fenomena nyata dalam kehidupan dan hukum  alam (sunnatullah) yang tidak mungkin 
terelakkan. 
 Namun pluralitas tidak semata menunjukkan pada  kenyataan kemajemukan, tetapi bagaimana 
interaksi dan kebersamaan dalam kenyataan pluralitas tersebut. Pluralitas khususnya pluralitas agama 
dapat dijumpai di mana-mana, di masyarakat, di kantor tempat bekerja, di pasar tempat belanja, bahkan 
di perguruan tinggi tempat belajar. Untuk itu harus dimiliki sikap keterlibatan dan interaksi secara positif 
dalam lingkungan yang majemuk itu. Dengan kata lain pemahaman pluralitas agama menuntut sikap 
pemeluk agama untuk tidak hanya memahami keberadaan dan hak agama lain, tetapi juga terlibat 
dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dan kebersamaan. 
 

G. ISLAM DAN POLITIK 
1. Fondasi Etis Sistem Politik Islam 

Islam dan politik merupakan persoalan yang selalu aktual, karena sejalan dengan pandangan 
para pakar Islam, Islam lebih dari sekedar sistem teologis (agama), tetapi ia merupakan sebuah sistem 
kehidupan yang lengkap. Untuk memahami model politik Islam biasanya orang dengan mudah merujuk 
langsung pada praktek politik di masa Rasulullah, khususnya di masa Madinah, di mana keterkaitan 
antara agama dan politik sangat erat, bahkan dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan 
negarawan sekaligus.  

Boleh dibilang bahwa setiap bangsa pasti memiliki konsep politik yang berasal dari falsafah 
hidup bangsa tersebut. Demikian pula umat Islam, konsep politik merupakan artikulasi dari nilai-nilai 
Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan (hudan) bagi umat manusia. 
Dengan demikian, secara umum, keseluruhan praktek politik oleh umat Islam, sejak masa Rasulullah 
SAW hingga saat sekarang ini merupakan usaha membumikan nilai-nilai Islam rahmatan lil-alamin. 

Sejauh menyangkut mengenai prinsip-prinsip dasar sistem politik Islam, para ahli berbeda 
dalam melihat pilar-pilarnya dengan pembagian yang beragam pula. Muhammad Azizi Nazami Salim, 
misalnya, berpendapat bahwa dasar-dasar khilafah (baca: pemerintahan) Islam berporos pada tiga hal, 
yaitu prinsip bahwa syari‘ah adalah sumber konstitusi negara Islam, prinsip persamaan (musawah) dan 
prinsip keadilan („adalah). Di lain pihak, menurut  Muhammad Abu Zahrah, prinsip pemerintahan Islam 
didasarkan pada tiga hal pokok, yaitu keadilan, musyawarah, dan kepatuhan pada ulil amri. Adapun  
menurut Munawwir Sadzali, prinsip bagi ketatanegaraan Islam adalah prinsip-prinsip musyawarah, 
ketaatan kepada pemimpinnya, keadilan, persamaan dan kebebasan. 
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a. Prinsip Syura (Musyawarah) 
Musyawarah, menurut para pemikir modern dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan dan 

kenegaraan yang pokok, tidak saja karena nash-nya jelas, tetapi karena ia juga diperkuat oleh Sunnah 
atau hadits Nabi. Praktek ketatanegaraan pada masa Nabi menggambarkan proses-proses syura 
(musyawarah) itu dijalankan sebagai forum konsultasi dalam kaitannya dengan proses pengambilan 
keputusan, walaupun forum tersebut bukan dalam bentuk institusi yang permanen. 

Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang menerima perintah langsung dari Allah 
sebagaimana tersebut dalam surat Ali Imran ayat 159 ―wa syawirhum fi al-amri‖ sudah tentu 
menjalankan perintah itu. Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa ―tidak seorangpun 
yang banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya kecuali Rasulullah SAW.‖ Sebab turunnya ayat 
di atas adalah berkaitan dengan perang Uhud. Namun demikian, pada waktu perang Badarpun Nabi 
telah melakukan musyawarah tentang strategi perang. Bahkan Nabi SAW pernah mengambil keputusan 
berdasarkan hasil musyawarah  yang sebenarnya bertentangan dengan pendapatnya sendiri. 

[Tradisi musyawarah juga kemudian diteruskan oleh para pengganti Rasulullah, yaitu khulafa 
al-rasyidin. Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq sebelum melakukan ekspedisi untuk menumpas para nabi 
palsu, orang-orang yang membangkang membayar zakat dan orang-orang yang murtad, ia 
mengadakan musyawarah dengan sahabat lainnya. Begitu juga khalifah ‗Umar bin Khaththab 
bermusyawarah ketika beliau akan mendirikan lembaga-lembaga baru dalam pemerintahannya. 
Menurut Imam Bukhari, imam-imam sesudah khulafa al-rasyidin mengadakan musyawarah mengenai 
masalah-masalahnya yang tidak ada wahyu yang mengaturnya. 

Mengenai prinsip syura di dalam Al-Quran ini dielaborasi secara jelas oleh Muhammad Asad 
dalam bukunya The Principle of State and Governance in Islam (Prinsip Negara dan Pemerintahan 
dalam Islam), antara lain bahwa ―Di sebuah negara Islam, terus dibuat undang-undang temporal yang 
berkaitan dengan berbagai problem pemerintahan yang tidak disinggung oleh syari‘ah secara terperinci. 
Dalam memecahkan problem tersebut tidak boleh diserahkan pada hasil ijtihad seorang  semata. 
Seorang individu betapapun hebatnya, berbudi dan bermaksud baik, ia dapat saja melakukan 
kesalahan. Kekuasaan mutlak seringkali menggoda pemiliknya untuk menyalah gunakan secara sadar 
atau tidak. Kekuasaan legislatif haruslah ada pada suatu badan pembuat undang-undang yang dipilih 
masyarakat untuk maksud tersebut. Perintah Al-Quran mengenai syura adalah klausa operatif 
fundamental dalam sistem ketatanegaraan Islam.‖ 

Dalam majelis syura, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam 
proses pengambilan keputusan mengenai suatu masalah. Ayat Al-Quran yang berbunyi ―wa amruhum 
syura bainahum‖ mengadung perintah kepada umat Islam agar memecahkan masalah secara bersama-
sama untuk urusan yang sama dan demi kepentingan bersama. Karena prinsip-prinsip yang terkandung 
dalam syura itu, maka dalam prakteknya istilah syura dalam konteks politik sering disepadankan 
dengan istilah demokrasi. Sedangkan dalam konteks sosial, istilah syura bisa bermakna lembaga 
demokrasi participatory. 

 

b. Prinsip Persamaan (Musawah: Equality) 
Persamaan dalam syari‘at Islam merupakan persoalan yang asasi. Dalam pandangan Islam, 

manusia dilihat dari asal-usulnya adalah sama dan menjadikan kompetisi secara kualitatif di antara 
mereka di mana nilai kemanusiaannya didasarkan pada kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT. 
Dalam surat al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman: 

                                             

           



109 

 

 “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurat/49: 
13) 

 

Islam tidak mengenal adanya perlakuan diskriminatif karena perbedaan suku bangsa, harta 
kekayaan, status sosial dan atribut-atribut keduniaan lainnya. Itulah sebabnya Islam mencabut akar-
akar fanatisme jahiliyah yang saling berbangga diri dengan keturunan dan ras. Islam mengajarkan 
bahwa standar kebaikan seseorang didasarkan pada sifat-sifat baik dan prestasi spiritual dalam bingkai 
ketakwaan. Istilah persamaan (equality) sudah selalu sering digunakan untuk menunjukkan adanya 
persamaan mutlak bagi umat manusia, yaitu bahwa: manusia adalah sama, manusia berhak 
diperlakukan secara sama, dan manusia diciptakan sederajat. 

Sejak pertama kedatangannya, salah satu misi utama Islam adalah menyerukan persamaan. 
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebenarnya asal-usul persamaan itu memiliki tradisi yang 
sangat kuat dalam Islam. Hal ini bisa ditemukan dalam sejumlah ajaran Islam, seperti persamaan di 
depan hukum dan persamaan di depan sidang pengadilan. Persamaan di depan hukum merupakan 
manifestasi dari persamaan yang dituntut oleh keadilan yang dicanangkan oleh Islam. Hukum 
dilaksanakan untuk semua orang tanpa membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. 
Rasulullah SAW telah mendeklarasikan persamaan tersebut dengan menyatakan bahwa ―tidak ada 
perbedaan antara orang ‗ajam dengan orang Arab.‖ Demikian pula persamaan di depan hukum 
(equality before the law) ditegaskan dalam sebuah  Hadits yang artinya: 

―Sesungguhnya telah hancur generasi sebelum kalian. Jika ada orang terhormat di antara 
mereka mencuri, mereka biarkan. Dan jika ada orang lemah mencuri, mereka kenakan hukuman. Demi 
Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya .‖ 

 

Dalam konteks politik, persamaan di muka hukum merupakan fondasi utama bagi kokohnya 
stabilitas politik. Hadits di atas sangat relevan dengan usaha penegakan hukum (law envorcement) 
yang berlaku di mana saja. Hadits ini mendapatkan pembenaran pada realitas sosial-politik bahwa 
suatu tatanan masyarakat akan tetap kuat dan kokoh selama warganya diperlakukan secara setara di 
depan hukum. Ketika hukum sudah berpihak pada orang kuat dan hukum hanya berlaku bagi rakyat 
kecil, maka sudah pasti yang muncul adalah keresahan sosial (social unrest) dan ketidakteraturan 
(social disorder) yang pada akhirnya akan melahirkan instabilitas politik. 

 

c. Prinsip Keadilan (‘adalah; justice) 
Seperti telah disinggung di atas, bahwa salah satu prinsip ajaran Islam adalah menyuruh agar 

umat Islam menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam, 
terutama bagi para penguasa dan pemimpin atau pemerintah terhadap rakyat yang dipimpinnya. 
Keadilan dalam Islam demikian penting sehingga kata „adil disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-
Quran. Sebagai contoh, dalam surat an-Nisa ayat 58, Allah berfirman: 

                                                 

                            

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa/4: 58) 
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Prinsip keadilan seperti ketidakberpihakan atau kejujuran hakim sebenarnya merupakan 
sesuatu yang luas maknanya yang tidak hanya terbatas pada persoalan hukum saja. Konstitusi Islam 
sangat menekankan keadilan sebagai salah satu aspek keyakinan yang sangat penting karena ia 
demikian terkait dengan nilai-nilai moral. Itulah sebabnya mengapa Nabi SAW menasehatkan melalui 
Haditsnya yang telah disebutkan terdahulu bahwa kehancuran suatu bangsa adalah karena mereka 
tidak menegakkan prinsip moral yang bernama keadilan. Menegakkan keadilan adalah bagian dari 
sunnatullah. Siapa saja yang tidak berlaku adil maka ia akan menuai kehancuran. Keadilan dalam Islam 
sungguh sangat luas karena mencakup keadilan pada diri sendiri, keluarga, dan orang banyak. Berbuat 
adil berarti menjalankan salah satu dari sifat Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. 

 

d. Prinsip Kebebasan (al-hurriyah; freedom) 
Prinsip kebebasan pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam Islam, 

kebebasan dijamin di dalam Al-Quran sebagai bagian dari hak asasi yang langsung diberikan oleh 
Tuhan. Kebebasan ini diberikan dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban akhir manusia. Orang-
orang Mu‘tazilah percaya bahwa kebebasan diberikan kepada setiap manusia karena dengan cara 
seperti inilah manusia dapat dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Manusia memiliki 
kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya. Ketika seorang individu menentukan pilihannya atas 
dasar kebebasan yang ia miliki, maka itu akan melahirkan sikap tanggung jawab. Gagasan mengenai 
kebebasan berfikir atau berkeyakinan serta tanggung jawab individu dinyatakan dalam banyak tempat 
di dalam Al-Quran, antara lain dalam surat al-An‘am ayat 164 yang berbunyi: 

                                    

                                

“Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi 
segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada 
dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada 
Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan". (Al-
An‘am/6:164). 

 

Dengan demikian, kepercayaan bahwa manusia merupakan makhluk yang bebas merupakan 
kepercayaan bahwa manusia juga adalah makhluk yang (sejatinya) bertanggung jawab. Konsep 
kebebasan manusia di dalam Islam tidaklah dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak bisa 
memaksa manusia. Sesungguhnya Tuhan adalah Maha Perkasa dan Maha Memaksa. Artinya Tuhan 
memiliki kemampuan yang tidak terbatas untuk dapat memaksakan kehendak-Nya kepada manusia. 
Tetapi karena sifat pengasih Tuhan, sehingga Tuhan tidak menggunakan keperkasaan-Nya untuk 
memaksa manusia, termasuk dalam urusan menyembah-Nya.  

 

2. Praktek Politik Islam dalam Sejarah 
Dalam Islam, negara didirikan atas dasar prinsip tertentu sebagaimana digariskan oleh Al-

Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa kekuasaan di alam semesta 
hakikatnya adalah milik Allah karena Ia adalah Zat Pencipta. Dalam keyakinan sesorang Muslim, hanya 
Allah SWT saja yang wajib ditaati dan orang boleh ditaati bila Allah SWT memerintahkannya. Prinsip 
kedua, bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT dan Sunnah Nabi, sedangkan Sunnah Nabi 
merupakan penjelasan terhadap Al-Quran. Menurut ‗Abdullah Ahmed An-Naim, sumber konstitusional 
paling otoritatif di bawah syari‘ah adalah model negara Madinah yang dibangun sendiri oleh Nabi dan 
diteruskan oleh empat khulafa al-Rasyidin, yang disebut dengan generasi salaf. 

Umat Islam sejak masa Nabi SAW telah berhasil melahirkan sebuah tatanan sosial-politik yang 
sangat modern, segi-segi modern itu ialah tingkat yang tinggi dalam komitmen, keterlibatan dan 
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partisipasi yang diharapkan dari seluruh jajaran anggota masyarakat, dan keterbukaan posisi 
kepemimpinannya terhadap ukuran kecakapan pribadi yang dinilai atas dasar pertimbangan yang 
bersifat universal dan dilambangkan dalam percobaan untuk melembagakan puncak kepemimpinan 
yang tidak bersifat keturunan. Pandangan ini seolah-seolah ingin menggambarkan betapa jeniusnya 
pemimpin saat itu yang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan itu saja, kejeniusan Nabi juga 
ditopang oleh kemurnian hati dan kesempurnaan fikirannya dalam mengembang tugas kenabian dan 
kenegaraan, sehingga membuat beliau menjadi tokoh yang paling berhasil dalam sejarah umat 
manusia. 

Mengapa pemerintahan ketika itu dianggap terlalu modern? Ini disebabkan karena setelah 
berlalunya masa Khulafa al-Rasyidin praktek dan nilai-nilai universal Islam yang modern itu ternyata 
sulit untuk dilaksanakan. Ini lantaran setelah masa ini, pemerintahan Islam meninggalkan nilai-nilai 
demokratis di atas, dan menggantinya dengan sistem keturunan, sejak masa Dinasti Umayyah (Dinasti 
setelah Ali bin Abi Thalib), dengan Khalifah pertamanya adalah Mu‘awiyah bin Abi Sufyan. Sejak masa 
itu kekuasaan politik Islam sudah kemasukan unsur-unsur hirqaliyah atau ―Herakliusme‖ karena 
menerapkan sistem keturunan seperti Kaisar Heraklius, penguasa Yunani saat itu yang tidak Islami. 
Dari sejak itu pula, kesatuan politik umat Islam mulai dikenal sebagai negara yang sebutannya selalu 
dikaitkan dengan keturunannya, misalnya Dawlah (Dinasti) „Umawiyah, maksudnya kerajaan (milik) 
keturunan ‗Umawiyah; Dawlah „Abbasiah, Dawlah Fathimiyah, Dawlah „Utsmaniyah, dan seterusnya.  

Namun demikian, meskipun dengan fakta bahwa sistem politik Islam setelah masa Khulafa al-
Rasyidin sudah meninggalkan pelaksanaan penuh tatanan Islam itu dan dianggap kembali kepada 
tatanan pra-Islam, tetapi dapat ditegaskan bahwa antara Islam dan politik itu tidak terpisah sama sekali, 
seperti pemahaman para sekularis (kaum yang memisahkan antara etika agama dan negara), sebab 
dalam Islam secara mendasar antara Islam dan politik mempunyai keterkaitan, dan keterkaitan ini 
terutama dari segi etisnya, di mana sistem politik Islam selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama. 
Artinya, dalam kehidupan berpolitik –yang sebetulnya merupakan urusan duniawi– tidak bisa dilepaskan 
dari tuntutan moral yang tinggi, yakni agama. Menurutnya, berpolitik haruslah dengan standar akhlak 
yang mulia, yang sekarang dikenal dengan istilah etika berpolitik sebagaimana yang dengan sempurna 
dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khalifah yang empat.  

Dalam konteks Indonesia, peran politik Islam tidak dilihat dari apakah negara berdasarkan 
agama atau tidak, tetapi harus dilihat sejauh mana Islam dapat memainkan peranan bagi kemajuan dan 
kemakmuran rakyat Indonesia khususnya umat Islam, apalagi dewasa ini kehidupan Islam di Indonesia 
semakin terlihat dominan, Nanggru Aceh Darussalam (NAD) yang menerapkan sistem syari‘ah Islam 
dan berbagai kebijakan dan Undang-Undang yang secara khusus memperlihatkan peran dan urgensi 
Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menunjukkan eksistensi Islam di Indonesia pada 
hakikatnya sudah menggambarkan harmonisnya hubungan Islam dan negara. Keadaan dan sistem ini 
tentunya harus tetap dipertahankan hingga masa-masa yang akan datang, sebagai upaya 
memantapkan sendi-sendi bernegara dan menerapakan nilai-nilai Islam di dalamnya. 
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PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 
 

1. Jelaskan pengertian keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah? Dan apakah peran keluarga 
sakinah dalam membangun tatanan sosial yang baik?  

2. Selain tempat dan pusat ibadah, jelaskan fungsi masjid sebagai pusat sosial dan intelektual! 
3. Bagaiman memfungsikan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat? 
4. Jelaskan tentang klasifikasi dan tingkatan ukhuwwah Islamiyah. 
5. Belakangan ini sering terjadi konflik antar agama. Menurut anda, apa penyebab dari munculnya 

ketegangan tersebut? 
6. Bagaimana seharusnya bersikap terhadap pluralitas bangsa Indonesia, agar sikap tersebut dapat 

memberikan efek positif dalam pembangunan bangsa Indonesia? 
7. Jelaskan prinsip-prinsip utama ketatanegaraan menurut Islam! 
8. Menurut anda bagaimana praktek politik Islam pada masa Rasulullah SAW? 
9. Bagaimana hubungan Islam dan negara dan peran politik umat Islam di Indonesia 
10. Bagimanakah menciptakan kebudayaan Indonesia yang Islam? 
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BAB  X 
ISLAM DI INDONESIA 

 
 

A. SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI INDONESIA. 
Sejak zaman pra sejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar 

yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal abad Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan 
perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah 
Barat nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, 
terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah 
lintasan penting antara Cina dan India. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara 
abad ke-1 dan ke-7 M sering disinggahi pedagang asing, seperti Lamuri (Aceh), Barus dan Palembang 
di Sumatera, Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa. 

Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. 
Aceh, daerah paling Barat dari kepulauan nusantara, adalah yang pertama sekali menerima agama 
Islam. Bahkan di Acehlah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Kerajaan Pasai. Berita dari 
Marcopolo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 H/1292 M, telah 
banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuthah, pengembara 
Muslim dari Maghribi, yang ketika singgah di Aceh tahun 746 H/1345 M menuliskan bahwa di Aceh 
telah tersebar mazhab Syafi'i. Adapun peninggalan tertua dari kaum Muslimin yang ditemukan di 
Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur. Berupa komplek makam Islam, yang salah satu di antaranya 
adalah makam seorang Muslimah bernama Fathimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis angka 
tahun 475 H/1082 M, yaitu pada zaman Kerajaan Singasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari 
penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab. 

Sampai dengan abad ke-8 H/14 M, belum ada pengislaman penduduk pribumi nusantara 
secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 H/14 M, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. 
Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk nusantara secara besar-besaran 
pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. 
Yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, 
Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran, 
keturunan raja-raja pribumi pra Islam dan para pendatang Arab. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 
dan 15 M antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan 
Hindu/Budha di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya dan Sunda. Thomas Arnold dalam The 
Preaching of Islam mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya 
bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan 
pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik. Islam masuk ke nusantara dengan cara yang benar-
benar menunjukkannya sebagai rahmatan lil'alamin. 

Dengan masuk Islamnya penduduk pribumi nusantara dan terbentuknya pemerintahan-
pemerintahan Islam di berbagai daerah kepulauan ini, perdagangan dengan kaum muslimin dari pusat 
dunia Islam menjadi semakin erat. Orang Arab yang bermigrasi ke nusantara juga semakin banyak. 
Yang terbesar diantaranya adalah berasal dari Hadramaut, Yaman. Dalam Tarikh Hadramaut, migrasi 
ini bahkan dikatakan sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Hadramaut. Namun setelah bangsa-
bangsa Eropa Nasrani berdatangan dan dengan rakusnya menguasai daerah-demi daerah di 
Nusantara, hubungan dengan pusat dunia Islam seakan terputus. Terutama di abad ke 17 dan 18 
Masehi. Penyebabnya, selain karena kaum muslimin nusantara disibukkan oleh perlawanan menentang 
penjajahan, juga karena berbagai peraturan yang diciptakan oleh kaum kolonialis. Setiap kali para 
penjajah --terutama Belanda-- menundukkan kerajaan Islam di nusantara, mereka pasti menyodorkan 
perjanjian yang isinya melarang kerajaan tersebut berhubungan dagang dengan dunia luar kecuali 
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melalui mereka. Maka terputuslah hubungan umat Islam nusantara dengan umat Islam dari bangsa-
bangsa lain yang telah terjalin beratus-ratus tahun. Keinginan kaum kolonialis untuk menjauhkan umat 
Islam nusantara dengan akarnya, juga terlihat dari kebijakan mereka yang mempersulit pembauran 
antara orang Arab dengan pribumi. 

Kedatangan kaum kolonialis di satu sisi telah membangkitkan semangat jihad kaum muslimin 
nusantara, namun di sisi lain membuat pendalaman akidah Islam tidak merata. Hanya kalangan 
pesantren (madrasah) saja yang mendalami keislaman, itupun biasanya terbatas pada mazhab Syafi'i. 
Sedangkan pada kaum Muslimin kebanyakan, terjadi percampuran akidah dengan tradisi pra Islam. 
Kalangan priyayi yang dekat dengan Belanda malah sudah terjangkiti gaya hidup Eropa. Kondisi seperti 
ini setidaknya masih terjadi hingga sekarang. Terlepas dari hal ini, ulama-ulama nusantara adalah 
orang-orang yang gigih menentang penjajahan. Meskipun banyak di antara mereka yang berasal dari 
kalangan tarekat, namun justru kalangan tarekat inilah yang sering bangkit melawan penjajah. Dan 
meski pada akhirnya setiap perlawanan ini berhasil ditumpas dengan taktik licik, namun sejarah telah 
mencatat jutaan syuhada nusantara yang gugur pada berbagai pertempuran melawan Belanda. Sejak 
perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di abad 16 dan 17 seperti Malaka (Malaysia), Sulu (Filipina), Pasai, 
Banten, Sunda Kelapa, Makassar, Ternate, hingga perlawanan para ulama di abad 18 seperti Perang 
Cirebon (Bagus Rangin), Perang Jawa (Diponegoro), Perang Paderi (Imam Bonjol), dan Perang Aceh 
(Teuku Umar). 

 

B. PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA 
Seiring dengan masuknya Islam di Indonesia, maka dimulailah sejarah perkembangan Islam di 

wilayah ini. Dengan kata lain, masuknya Islam ke Indonesia adalah sekaligus merupakan proses 
perkembangan Islam itu sendiri. Untuk lebih rincinya, perkembangan tersebut  dapat diperjelas dengan 
menampilkan babakan–babakan penting berikut ini: 

 

1. Babak Pertama, Abad 7 Masehi (Abad 1 Hijriah). 
Pada abad 7 masehi, Islam sudah sampai ke Nusantara. Para da‘i yang datang ke Indonesia 

berasal dari jazirah Arab yang sudah beradaptasi dengan bangsa India yakni bangsa Gujarat dan ada 
juga yang telah beradaptasi dengan bangsa Cina, dari berbagai arah yakni dari jalur sutera (jalur 
perdagangan) dakwah mulai merambah di pesisir-pesisir Nusantara. Sejak awal Islam tidak pernah 
membeda-bedakan fungsi seseorang untuk berperan sebagai da‘i (juru dakwah). Kewajiban berdakwah 
dalam Islam bukan hanya kasta (golongan) tertentu saja tetapi bagi setiap masyarakat dalam Islam.  

Sampainya dakwah di Indonesia melalui para pelaut-pelaut atau pedagang-pedagang sambil 
membawa dagangannya juga membawa akhlak Islami sekaligus memperkenalkan nilai-nilai yang 
Islami. Masyarakat ketika berkenalan dengan Islam terbuka pikirannya, dimuliakan sebagai manusia 
dan ini yang membedakan masuknya agama lain sesudah maupun sebelum datangnya Islam.  

Begitulah Islam pertama-tama disebarkan di Nusantara, dari komunitas-komunitas muslim 
yang berada di daerah-daerah pesisir berkembang menjadi kota-kota pelabuhan dan perdagangan dan 
terus berkembang sampai akhirnya menjadi kerajaan-kerajaan Islam dari mulai Aceh sampai Ternata 
dan Tidore yang merupakan pusat kerajaan Indonesia bagian Timur yang wilayahnya sampai ke Irian 
jaya. 

2. Babak Kedua, Abad 13 Masehi. 
Di abad 13 Masehi berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di berbagai penjuru di Nusantara. Yang 

merupakan moment kebangkitan kekuatan politik umat khususnya di daerah Jawa ketika kerajaan 
Majapahit berangsur-angsur turun kewibawaannya karena konflik internal. Hal ini dimanfaatkan oleh 
Sunan Kalijaga yang membina di wilayah tersebut bersama Raden Fatah yang merupakan keturunan 
raja-raja Majapahit untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di pulau Jawa yaitu kerajaan Demak. 
Bersamaan dengan itu mulai bermunculan pula kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya, walaupun masih 
bersifat lokal. 
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Pada abad 13 Masehi ada fenomena yang disebut dengan Wali Songo yaitu ulama-ulama 
yang menyebarkan dakwah di Indonesia, khususnya di pulau Jawa sebanyak 9 orang tokoh ulama 
Islam. Wali Songo mengembangkan dakwah atau melakukan proses Islamisasinya melalui berbagai 
cara dan saluran, antara lain: 

a) Perdagangan 
b) Pernikahan 
c) Pendidikan (pesantren) 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang asli dari akar budaya Indonesia, dan juga 
adopsi dan adaptasi hasanah kebudayaan pra Islam yang tidak keluar dari nilai-nilai Islam yang dapat 
dimanfaatkan dalam penyebaran Islam. Ini membuktikan Islam sangat menghargai budaya setempat 
selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 

d) Seni dan budaya 
Saat itu media tontonan yang sangat terkenal pada masyarakat Jawa khususnya yaitu wayang. 

Wali Songo menggunakan wayang sebagai media dakwah dengan sebelumnya mewarnai wayang 
tersebut dengan nilai-nilai Islam. Yang menjadi ciri pengaruh Islam dalam pewayangan  ialah 
diajarkannya egaliterialisme yaitu kesamaan derajat manusia di hadapan Allah dengan dimasukannya 
tokoh-tokoh punakawam seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Para Wali juga menggubah lagu-
lagu tradisional (daerah) dalam langgam Islami, ini berarti nasyid sudah ada di Indonesia ini sejak 
zaman para wali. Dalam upacara-upacara adat juga diberikan nilai-nilai Islam. 

e) Tasawuf 
Para sufi mengajarkan Islam dengan cara tasawuf. Ajaran pada dasarnya mirip dengan ajaran 

Hindu, yaitu praktek Islam yang mengedepankan kehidupan yang sederhana dan banyak mendekatkan 
diri pada sang Khalik. Dengan keserupaan ini, Islam dengan mudah dapat diterima karena memiliki 
keserupaan dengan alam pikiran penduduk pribumi yang sudah memiliki latar belakang agama nenek 
moyang mereka. Beberapa tarikat di Indonesia menjadi jaringan penyebaran agama Islam. 

3. Babak Ketiga, Masa Penjajahan Belanda. 
Pada abad 17 masehi tepatnya tahun 1601 datanglah kerajaan Hindia Belanda ke daerah 

Nusantara yang awalnya hanya berdagang tetapi akhirnya menjajah. Belanda datang ke Indonesia 
dengan kamar dagangnya yakni VOC, semenjak itu hampir seluruh wilayah nusantara dijajah oleh 
Hindia Belanda kecuali Aceh. Saat itu antar kerajaan-kerajaan Islam di nusantara belum sempat 
membentuk aliansi atau kerja sama. Hal ini yang menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong. 

Dengan sifat kesempurnaan Islam yang tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan 
tertentu dengan yang lainnya, ini telah diterapkan oleh para ulama saat itu. Ketika penjajahan datang, 
mengubah pesantren-pesantren menjadi markas-markas perjuangan, santri-santri (peserta didik 
pesantren) menjadi jundullah (pasukan Allah SWT) yang siap melawan penjajah sedangkan ulamanya 
menjadi panglima perangnya. Hampir seluruh wilayah di Indonesia yang melakukan perlawanan 
terhadap penjajah adalah kaum muslimin beserta ulamanya. 

Potensi-potensi tumbuh dan berkembang di abad 13 menjadi kekuatan perlawanan terhadap 
penjajah. Ini dapat dibuktikan dengan adanya hikayat-hikayat pada masa kerajaan-kerajaan Islam yang 
syair-syairnya berisikan perjuangan. Ulama-ulama menggelorakan Jihad melawan penjajah Belanda. 
Belanda kewalahan yang akhirnya menggunakan beberapa strategi, antara lain: 

a. Politik devide et impera, yang pada kenyataannya memecah-belah atau mengadu domba 
antara kekuatan Ulama dengan adat, contohnya perang Padri di Sumatera Barat dan perang 
Diponegoro di Jawa. 

b. Mendatangkan Prof. Dr. Snouck Christian Hurgronje (bergelar Abdul Gafar) seorang Guru 
Besar keIndonesiaan di Universitas Hindia Belanda juga seorang orientalis yang pernah mempelajari 
Islam di Mekkah. Dia berpendapat agar pemerintahan Belanda membiarkan umat Islam hanya 
melakukan ibadah mahdhah (khusus) dan dilarang berbicara atau sampai melakukan politik praktis. 
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Gagasan tersebut dijalani oleh pemerintahan Belanda dan salah satunya adalah pembatasan terhadap 
kaum muslimin yang akan melakukan ibadah Haji karena pada saat itulah terjadi pematangan 
pejuangan terhadap penjajahan. 

 

4. Babak Keempat, Abad 20 Masehi 
Awal abad 20 masehi, penjajah Belanda mulai melakukan politik etik atau politik balas budi 

yang sebenarnya adalah hanya membawa manfaat bagi lapisan masyarakat yang dapat membantu 
mereka dalam pemerintahannya di Indonesia. Politik balas budi memberikan pendidikan dan pekerjaan 
kepada bangsa Indonesia khususnya umat Islam tetapi sebenarnya tujuannya untuk mensosialkan ilmu-
ilmu Barat yang jauh dari Al-Quran dan Haditst dan akan dijadikannya boneka-boneka penjajah. Selain 
itu juga mempersiapkan untuk lapisan birokrasi yang tidak mungkin dipegang lagi oleh orang-orang 
Belanda. Yang mendapat pendidikanpun tidak seluruh masyarakat melainkan hanya golongan Priyayi 
(bangsawan), karena itu yang pemimpin-pemimpin pergerakan adalah berasalkan dari golongan 
bangsawan. 

Strategi perlawanan terhadap penjajah pada masa ini lebih bersifat organisasi formal daripada 
dengan senjata. Berdirilah organisasi Serikat Islam yang merupakan organisasi pergerakan nasional 
pertama di Indonesia pada tahun 1905 yang mempunyai anggota dari kaum rakyat jelata sampai priyayi 
dan meliputi wilayah yang luas. Tahun 1908 berdirilah Budi Utomo yang masih bersifat kedaerahan 
yaitu Jawa, karena itu Serikat Islam dapat disebut organisasi pergerakan Nasional pertama dari pada 
Budi Utomo. 

Tokoh Sarekat Islam yang terkenal yaitu HOS Tjokroaminoto yang memimpin organisasi 
tersebut pada usia 25 tahun, seorang kaum priyayi yang karena memegang teguh Islam maka diusir 
sehingga hanya menjadi rakyat biasa. Ia bekerja sebagai buruh pabrik gula. Ia adalah seorang 
inspirator utama bagi pergerakan Nasional di Indonesia. Serikat Islam di bawah pimpinannya menjadi 
suatu kekuatan yang diperhitungkan Belanda. Tokoh-tokoh Serikat Islam lainnya ialah H. Agus Salim 
dan Abdul Muis, yang membina para pemuda yang tergabung dalam Young Islamitend Bound yang 
bersifat nasional, yang berkembang sampai pada sumpah pemuda tahun 1928. 

5. Babak Kelima, Pasca Kemerdekaan 
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, perkembangan Islam dengan 

sendirinya mengalami pergeseran, dari proses Islamisasi, perjuangan fisik (jihad) melawan penjajah, 
hingga kemudian mengisi kemerdekaan melalui jalur dakwah kebudayaan, agama dan politik. Dakwah 
Islam di Indonesia banyak dikembangkan oleh institusi-institusi seperti Muhammadiyah, Nadhatul 
Ulama, Persis, dan lain-lain. Lembaga-lembaga ke-Islaman tersebut tergabung dalam MIAI (Majelis 
Islam ‗Ala Indonesia) yang kemudian berubah namanya menjadi MASYUMI (Majelis Syura Muslimin 
Indonesia) yang anggotanya adalah para pimpinan institusi-institusi ke-Islaman tersebut. Hingga 
sekarang dakwah Islam lebih banyak dimainkan oleh organisasi-organisasi Islam ini, terutama 
Muhammadiyah dan NU. 

Pada masa setelah kemerdekaan, perkembangan Islam sebenarnya tidak tampak karena 
proses Islamisasi nyaris sudah tidak ada lagi, melainkan diganti dengan istilah dakwah. Bedanya, 
Islamisasi adalah proses pengislaman orang-orang non-Muslim, sedangkan dakwah lebih bersifat 
mempertahankan keyakinan dengan cara memberikan penyuluhan dan bimbingan agama. Dengan kata 
lain Islamisasi bersifat ekternal, sedangkan dakwah lebih bersifat internal, meskipun pengertiannya bisa 
lebih luas dari itu. 

Dengan demikian, perkembangan setelah ini lebih bersifat dinamis karena hampir seluruh 
kawasan Nusantara telah mengalami proses Islamisasi jauh sebelum kemerdekaan. Namun demikian, 
sepanjang sejarah Islam Indonesia selalu ada aktivitas-aktivitas untuk melakukan Islamisasi kembali, 
yaitu internalisasi ajaran Islam sebagai bagian dari kegiatan dakwah. Di Era Soeharto, proses ini pernah 
melanda birokrasi, di mana para pejabat beramai-ramai mendekatkan diri pada Islam, lebih terasa 
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ketika ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) terbentuk yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ing. BJ. 
Habibie (Menristek saat itu). Hal ini semakin terasa ketika Soeharto menunaikan ibadah haji, tahlilan di 
Cendana untuk almarhumah Ibu Tien Soeharto, kegiatan gema takbir menyongsong Idul Fitri di 
pelataran taman Monumen Nasional, penggunaan kata Assalamu „alaikum di lingkungan pejabat dan 
sebagainya. Ini kemudian dikenal dengan gerakan ijo royo-royo, yang kira-kira berarti semarak Islam 
(hijau/ijo = Islam).  

Selain internalisasi Islam, ―Islamisasi‖ juga bisa berlangsung dalam bentuk ―pemurnian Islam‖ 
yang merupakan pengaruh dari perkembangan permurnian Islam di Timur Tengah. Jadi pengertian 
Islamisasi pada ranah ini adalah usaha untuk ―mengislamkan‖ orang Islam. Maksudnya membersihkan 
umat Islam dari unsur-unsur keyakinan lama yang tidak ada kaitannya dan bahkan dianggap 
bertentangan dengan ajaran Islam, berupa bid‘ah, khurafat, dan tahayul. Pemurnian Islam ini antara lain 
dilakukan oleh Muhammadiyah pada mula terbentuknya hingga sekarang ini.  

Usaha Muhammadiyah untuk melakukan pemurnian agama sebagian mendapat tantangan 
dari NU. Ini disebabkan karena beberapa praktek NU, seperti tahlilan, talqin, dan mengazani orang mati 
dianggap bid‘ah (mengada-ada) oleh Muhammadiyah. Sampai sekarang perbedaan pendapat tersebut 
masih ada. Namun demikian, seiring dengan perkembangan intelektual, masing-masing pihak sudah 
dapat menerima satu dengan lainnya. Bahkan Muhammadiyah dan NU menjadi cermin Islam Indonesia 
dan lebih banyak mewarnai perjalanan Islam Indonesia di era Indonesia merdeka, baik di masa Orde 
Lama, Orde Baru hingga saat ini. Kedua model keislaman ini sepertinya dapat diterima dengan baik 
oleh negara. 

Di era reformasi, kekuatan-kekuatan Islam yang baru bermunculan, di luar Muhammadiyah 
dan NU. Ini disebabkan karena beberapa hal. Pertama, adanya kebebasan mengemukakan pendapat di 
muka umum, yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian umat Islam untuk mengemukakan dan 
mendakwahkan paham-paham keislaman mereka. Kedua, jalur pendidikan Islam di luar negeri, baik di 
Timur Tengah maupun negeri-negeri Barat. Dengan adanya jalur pendidikan inilah, maka pengaruh 
unsur luar tidak bisa dielakkan. Dari sini lahirlah kelompok-kelompok Islam, seperti Jama‘ah Islamiah, 
Salafi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir Indonesia, Islam Liberal, dan sebagainya. Ketiga, krisis 
ekonomi yang berdampak pada krisis-krisis lain baik di bidang sosial, pendidikan, maupun agama. 
Krisis multidimensi yang melanda Indonesia membuat sejumlah umat Islam tergabung pada organisasi-
organisasi keislaman tertentu guna memberikan solusi bagi pemecahan krisis tersebut. Bagi Jama‘ah 
Islamiah, negara Islam adalah jawabannya. Bagi Hizbut Tahrir, Khilafah adalah solusinya terbaik. Bagi 
kelompok Ikhwan, penerapan syari‘at Islam adalah jalan yang ditempuh. Sedangkan Islam Liberal 
menawarkan sekularisasi. 

Perkembangan model-model pemahaman Islam tersebut dengan sendirinya menambah 
keragaman Islam di Indonesia. Perkembangan baru aliran-aliran Islam ini menuntut pemahaman yang 
mendalam mengenai mana Islam yang benar dan dapat diikuti, dan mana yang mengarah pada 
kesesatan. Tampaknya, Islam yang dapat diterima di Indonesia sudah pasti adalah Islam yang dapat 
berdamai dengan negara. Sejauh ini, Muhammadiyah dan NU --antara lain-- tetap konsisten pada 
semangat ini.  

 

C. KARAKTERISTIK ISLAM DI INDONESIA 
Berdasarkan cara masuknya Islam di Nusantara terbentuklah pola keislaman yang memiliki 

keunikan tertentu, yaitu: 
1. Majemuk / Plural. 

Kemajemukan merupakan ciri khas masyarakat Indonesia pada umumnya. Di Indonesia, 
sebagaimana diketahui, terdapat enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, 
Hindu, Budha, dan Konghuchu. Kehidupan beragama di Indonesia inilah yang dipayungi oleh semangat 
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Bhinneka Tunggal Ika, sehingga terlihat dengan jelas betapa Islam dengan mudah berdampingan 
dengan damai dengan penganut agama lain.  

Terlepas dari hubungan antar agama di atas, keragaman model-model beragama juga dapat 
ditemukan di dalam Islam itu sendiri. Seorang antropolog Amerika Serikat bernama Clifford Geertz 
pernah membagi perilaku keberagamaan umat Islam Indonesia ke dalam tiga kelompok, yaitu abangan, 
santri dan priyai. 

Abangan merupakan turunan dari kata abang (Jawa: merah). Adapula yang mengatakan 
bahwa istilah abangan berasal dari bahasa Arab aba‟an (ingkar, tidak taat). Istilah abangan dipakai bagi 
pemeluk Islam yang tidak begitu memperhatikan perintah-perintah agama Islam dan kurang teliti dalam 
memenuhi kewajiban-kewajiban agamanya. Meskipun mereka mengaku dirinya sebagai orang Muslim, 
tetapi cara hidup mereka merupakan perpaduan unsur-unsur Islam, Hindu-Budha, dan unsur-unsur asli. 
Jadi coraknya singkretis (campuran). 

Santri merupakan penganut Islam yang taat. Istilah ini seringkali kita dengar untuk menyebut 
orang-orang yang belajar di pesantren. Tetapi istilah santri yang digunakan oleh Geertz di sini merujuk 
kepada siapa saja yang menjalankan Islam dengan benar. 

Priyai adalah kelompok ketiga penganut Islam, yang menurut Geertz adalah kelompok Islam 
kelas elit. Biasanya adalah mereka yang disebut sebagai Muslim birokrat atau Muslim berdasi.  

Pada umumnya umat Islam Indonesia mengikuti faham Asy‘ariyah dari segi teologi (faham 
keagamaan), Imam Syafi‘i (dan termasuk Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, dan Imam Hanafi) untuk 
masalah fiqih, serta Imam Ghazali untuk masalah tasawuf. Gabungan dari semua ajaran ini, menjadikan 
umat Islam Indonesia sebagai penganut kuat ajaran Islam Ahlussunah wal-Jama‟ah (Sunni).  

2. Toleran. 
Toleransi adalah salah satu semangat dari Islam Indonesia. Semangat ini tumbuh seiring 

dengan ―perkawinan‖ antara budaya Islam dan budaya lokal. Sehingga corak singkretisme (campuran 
faham) tidak bisa dihindarkan. Sepintas ini kelihatan buruk, tetapi sebetulnya itu merupakan cara para 
da‘i terdahulu memasukkan Islam ke dalam tradisi Indonesia secara damai. Sudah barang tentu para 
da‘i sudah memikirkan konsekwensi dari metode yang ditempuhnya, dan beranggapan bahwa sejauh 
tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu adalah Islam.  

Sifat toleransi Muslim Indonesia muncul karena bangsa Indonesia disatukan dalam rumpun 
budaya. Muslim Indonesia sudah terbiasa dengan ragam budaya dan agama sejak mula 
kedatangannya. Dan seperti yang disinggung di atas, alih-alih melakukan pembersihan budaya, para 
da‘i tersebut justru membiarkan budaya tersebut tetap tumbuh sambil memasukkan unsur-unsur Islam 
sebisa mungkin. 

3. Moderat 
Islam di Indonesia, menurut banyak kalangan adalah Islam harapan masa depan dunia Islam, 

Islam yang diharapkan dapat menjadi model Islam di penjuru dunia. Hal ini disebabkan Islam di 
Indonesia adalah Islam yang dapat hidup damai dengan semua agama resmi yang diakui negara. Islam 
yang juga dapat hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan aliran (baik dari sisi aliran teologi, 
mazhab fiqih maupun tasawuf/tarekat) dan organisasi-organisasi keagamaan Islam. Islam yang selalu 
mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai etika, moral serta 
akhlak. Islam yang selalu mengedepankan penghormatan dan pemuliaan terhadap segala 
keanekaragaman yang ada di Indonesia. Pendek kata, Islam di Indonesia merupakan Islam yang 
moderat. 

Moderat dalam hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan kehidupan keagamaan yang 
berada di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak pula liberal. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang 
religius, umat Islam adalah mayoritas di negeri ini, ini berarti bahwa religiusitas bangsa Indonesia  
adalah cerminan religiusitas umat islam itu sendiri. Islam Indonesia merupakan agama yang melindungi 
kehidupan agama dan kepercayaan lain. Agama dan kepercayaan lain dapat hidup aman dan damai di 
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tengah-tengah mayoritas umat Islam. Hal ini tentu saja berbeda dengan keadaan umat Islam di 
beberapa negara yang hidup minoritas di tengah-tengah mayoritas agama lain. 

4. Akulturatif 
Islam Indonesia dapat dikatakan merupakan hasil dari akulturasi Islam dan budaya lokal. Sifat 

akulturatif ini terjadi dengan adanya campuran unsur Islam dan budaya lokal yang tidak bertentangan 
dengan semangat fundamental Islam itu sendiri. Akulturasi Islam dan budaya lokal inilah yang 
melahirkan Islam dalam bentuknya sekarang. Sebagai contoh, tradisi menggunakan peci hitam 
sebenarnya adalah tradisi orang-orang Turki yang kemudian menjadi pakaian orang Indonesia, 
terutama oleh orang-orang Islam. Demikian pula, dalam ritual-ritual Islam, unsur-unsur budaya lokal 
masih sangat jelas, termasuk pada sebagian bangunan masjid. Jadi, meskipun berasal dari Timur 
Tengah, tampilan Islam di Indonesia tidak selalu bernuansa Arab. 

 

D. PERAN UMAT ISLAM DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR 
Islam adalah agama rahmatan lil-alamin. Salah satu tujuan utama dari diturunkannya Islam 

adalah agar tercipta sebuah tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itulah, di manapun Islam 
tumbuh dan berkembang, ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana ia mampu menjamin terciptanya 
keadilan dan kemakmuran bagi pemeluknya maupun bagi semua umat manusia. 

1. Di Bidang Politik Dan Ekonomi 
Sejak awal kedatangannya, sebenarnya umat Islam sudah mulai memainkan peran politik 

mereka. Hal ini dapat dilihat sejak awal Islamisasi, yakni saat umat Islam memegang kekuasaan. Sultan 
atau raja adalah penguasa sekaligus pengembang Islam. Sultan atau raja mengadakan konsultasi 
dengan para ulama dalam setiap kebijakan yang hendak dijalankan, sebagaimana terlihat misalnya 
pada Raden Fatah, raja Kesultanan Demak yang selalu menghargai petunjuk Wali Songo. 

Pada sisi lain dapat dilihat bahwa semenjak abad ke-16 sampai abad ke-20 umat Islam di 
bawah para pemimpinnya menghadapi berbagai corak tantangan kekuasan Barat dan mengadakan 
perlawanan bagi setiap fase penjajahan, misalnya pada: 
a. Fase persaingan dagang. Kerajaan Islam Demak melawan Portugal di Malaka (1512); Sultan 

Khairuddin dan Sultan Babullah melawan Portugal di Ternate; Tidore melawan Spanyol; Aceh 
melawan Portugal di Malaka; dan Sultan Hasanuddin dari Gowa dan Tallo melawan VOC. 

b. Fase penetrasi dan agresi. Sultan Agung (Mataram) menyerbu Batavia (1627 & 1629); Sultan 
Ageng Tirtayasa dengan dukungan Syekh Yusuf (Makassar) melawan penetrasi VOC ke Banten 
(1680); Kesultanan Aceh melawan agresi Hindia Belanda (1873) yang merupakan awal dari 
perjuangan Aceh yang terus-menerus terhadap Belanda. 

c. Fase perluasan daerah jajahan. Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830); Perang Paderi di 
Sumatera (1821-1837); dan perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, dan lain-lain.  

d. Fase penindasan. Para petani di bawah bimbingan para ulama melakukan pemberontakan yang 
dikenal dengan ―Geger Cilegon‖ (1886), pemberontakan H. Mustofa dan pemberontakan yang 
dipelopori petani. Baik di Jawa, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya, peran ulama selalu 
menonjol. 

Ajaran Islam untuk cinta tanah air (hub al wathan minal iman) mendorong segenap penduduk 
Nusantara untuk memberontak melawan penjajah. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin Islam yang 
demikian besar yang menentukan arah pergerakan di Indonesia. Seperti yang terkenal misalnya 
Sarekat Dagang Islam (SDI) yang kelak berubah menjadi Sarekat Islam (SI) di bidang ekonomi dan 
Budi Tomo yang juga bertujuan untuk memperbaiki pendidikan dan ekonomi. Demikian pula di masa-
masa peran organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912), Persatuan Islam/Persis (1923), Nadlatul 
Ulama/NU (1926), Majelis Islam A‘la Indonesia/MIAI (1937),  Majelis Syuro (1943) yang kemudian 
berubah nama menjadi Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), sebuah partai politik  Islam pertama 
yang dibentuk pada tanggal 7 Nopember 1945 dan Persatuan Umat Islam/PUI (1952). 
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Setelah Indonesia merdeka, peran umat Islam tetap besar di bawah Soekarno. Meskipun ia 
berhaluan nasionalis-sosialis, tetapi pandangan-pandangan agamanya menjadi ilham bagi 
pembangunan bangsa. Demikian pula di masa Soeharto, meskipun peran partai Islam semakin 
mengecil, tetapi peran politik lain tetap sangat aktif. Bukankah Soeharto sendiri adalah orang Islam? 
Bahkan dalam sejarah Indonesia, belum pernah ada presiden yang bukan Muslim. Hingga masa 
reformasi umat Islam tetap menunjukkan sikap politik yang luar biasa. Setelah berhasil menjalankan 
Pemilu 1999, 2004, dan 2009, dunia Internasional semakin kagum bahwa masyarakat Islam di 
Indonesia adalah yang paling berhasil dalam menjalankan demokrasi, bahkan dalam hal tertentu bisa 
dianggap lebih demokratis dari negara-negara Barat itu sendiri.  

2. Di Bidang Agama Dan Sosial 
Agama dan sosial adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini disebabkan karena sejak 

kedatangannya di Nusantara, Islam telah berpadu dengan masyarakat yang kemudian membentuk 
sebuah masyarakat Muslim Indonesia. 

Munculnya organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan NU telah memberi warna 
terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dua organsiasi ini bahkan dianggap sebagai perwakilan 
Islam Indonesia. Dengan kata lain, jika ingin melihat Islam di Indonesia, lihatlah praktek Muhammadiyah 
dan NU.  

Sebagai bangsa yang religius dan berketuhanan Yang Maha Esa, pemerintah memiliki 
perhatian besar terhadap agama, terutama agama Islam yang penganutnya adalah mayoritas. 
Perhatian tersebut diwujudkan dalam pembinaan kehidupan beragama, antara lain: 
a. Mendirikan Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1945, suatu departemen yang merealisasi 

sila pertama dari Pancasila, dan sekaligus merupakan ciri khas Islam Indonesia. 
b. Menetapkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
c. Menyelenggarakan pengurusan ibadah haji dari tanah air. 
d. Membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975 dengan struktur organisasi yang 

menyebar sampai ke tingkat desa. 
e. Melembagakan Musabaqah Tilawatil Qur‘an (MTQ) secara nasional dari tingkat pusat sampai 

tingkat desa, mendirikan dan meresmikan masjid Istiqlal sebagai masjid yang sepenuhnya 
dibiayai pemerintah/negara, membentuk Badan Amil Zakat, dan sebagainya.  

f. Ikut membina kerukunan hidup umat beragama baik intern umat beragama serta antar umat 
beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah, dan 

g. Memberlakukan secara yuridis-formal sebagian hukum Islam, yaitu penyelenggaraan Peradilan 
Islam di Indonesia, dengan undang-undang pada tahun 1989, dan memberlakukan syari‘at  Islam 
di Nanggru Aceh Darussalam (NAD). 

3. Di Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan 
Di bidang pendidikan dan kebudayaan, peran Islam sangatlah besar. Sejak Islamisasi negeri 

ini telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pesantren dan surau yang telah menjadi 
benteng Islam yang demikian kuat dan berpengaruh. Kemudian menyusul sistem madrasah yang 
merupakan usaha pembaruan dalam sistem pendidikan Islam tanpa menghilangkan sistem 
pesantrennya. Pemerintah telah mendirikan madrasah (sekolah-sekolah agama Islam) dari tingkat 
dasar, menengah, dan tinggi. Di samping itu pendidikan agama juga telah menjadi salah satu mata 
pelajaran penting di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi umum negeri dan swasta. 

Lembaga pendidikan tinggi Islam Indonesia telah berdiri sejak tahun 1940. Kemudian berdiri 
pula lembaga pendidikan tinggi Islam yang dikelola oleh negara dan swasta di seluruh Indonesia, 
seperti Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas 
Islam Negeri (UIN), Universitas Islam Indonesia (UII), dan lain-lain.  

Sejalan dengan pendidikan Islam itu, di Indonesia telah muncul penerbitan buku Islam yang 
menerbitkan sejumlah besar buku-buku yang ditulis oleh orang Indonesia, maupun oleh penulis asing. 



121 

 

Penerbitan buku-buku keislaman tersebut, sekarang ini tak terhitung lagi jumlahnya, sebagai pengaruh 
dari adanya kebebasan pers dan mengemukakan pendapat. 

Dalam bidang kebudayaan di Indonesia, Islam mempunyai peranan penting, antara lain di 
bidang: 
a. Arsitektur, khususnya pada bangunan masjid sebagai tempat ibadah yang merupakan pusat agama 

Islam yang berpengaruh besar terhadap kehidupan penduduk secara keseluruhan. 
b.  Hidup rohani, paham sufismi atau mistik yang tumbuh pada hidup rohani orang Indonesia sejak awal 

masuknya Islam di Indonesia, seperti Kadiriah, Khalwatiah, Naksyabandiah, dan sebagainya.  
c. Hari-hari besar Islam, perayaannya dilaksanakan baik oleh negara maupun masyarakat dari tingkat 

pusat sampai ke kampung-kampung seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra‘ Mi‘raj, 
Nuzulul Quran, shalat ‗id (Idul Fitri dan Idul Adha) dan lain-lain. 

d. Seni kaligrafi, yang berkembang sebagai dekorasi, catatan sejarah dan simbol-simbol keislaman di 
seluruh lapisan masyarakat Muslim Indonesia. 

e. Bahasa Indonesia, yang menyerap sebagian bahasa Al-Quran (Arab) ke dalam bahasa Melayu 
menjadi bahasa nasional Indonesia sehingga bahasa Arab itu terabadikan dalam bahasa Indonesia, 
seperti pada kata rakyat (ra‟iyyah), musyawarah, shalat, zakat, selamat (salamah) dan sebagainya. 

Dengan melihat segi-segi peradaban Islam itu, maka peran umat Islam di Indonesia dalam 
pembangunan masyarakat yang adil dan makmur sangatlah besar, bahkan yang paling besar, meliputi 
segala sisi. Ini dapat segera dimaklumi karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga 
seluruh peran pembangunan nyaris sepenuhnya dimainkan oleh orang-orang Islam. Peran umat Islam 
dalam pembangunan bukan saja untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, melainkan juga 
yang beriman dan bertakwa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN-PERTANYAAN (UTS/UAS) 
 

1. Bagimana sejarah proses masuknya Islam di Indonesia? 
2. Bagaimana proses jalur dakwah yang ditempuh walisongo? 
3. Apa penyebab munculnya kekuatan Islam baru selain NU dan Muhammadiyah? 
4. Jelaskan ciri khas Islam di Indonesia! 
5. Jelaskan peran umat Islam dalam pembangunan ekonomi! 
6. Jelaskan peran umat Islam dalam bidang sosial-keagamaan? 
7. Bagaimana pula peran Islam dalam bidang pendidikan dan kebudayaan? 
8. Menurut anda, usaha-usaha apa yang sebaiknya dilakukan agar keislaman dan keIndonesiaan 

kita tetap terjaga dengan baik? 
9. Jelaskan pengertian dan pemahaman mengenai Islam yang moderat! 
10. Sebagai mahasiswa, apakah peran yang dapat anda lakukan dalam upaya syiar Islam di 

Indonesia?  
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BAB XI 
BIMBINGAN DAN PRAKTEK IBADAH 

 
Pada bab terakhir ini dimuat bimbingan dasar dan praktis tentang ibadah sehari-hari, ini 

dijadikan acuan dasar dalam  bimbingan praktikum ataupun mentoring, yang dengan demikian 
diharapkan selain memiliki wawasan keislaman  yang mendalam, wawasan keindonesiaan yang luas, 
juga mampu menerapkan praktek-praktek penting dalam ibadah sehari-hari. Mahasiswa diharapkan 
dapat menguasai dasar-dasar ibadah seperti thaharah dan wudhu‘, tata cara dan bacaan-bacaan 
shalat, dan diharapkan juga mampu membaca kitab suci Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian 
diharapkan selama perkuliahan mahasiswa dapat menghafal minimal ayat-ayat pendek, yang dapat 
dibaca dalam setiap ibadah shalat yang dilaksanakan. 

 

A. THAHARAH DAN WUDHU’ 
1. Pengertian Thaharah 
Thaharah menurut bahasa berarti ―bersih‖, sedangkan  menurut syara‘ berarti bersih dari 

hadats dan najis.  Bersuci karena hadats hanya di bagian badan saja, hadats terdiri dari hadats besar 
dan hadats kecil. Menghilangkan hadats besar yaitu dengan mandi atau  tayammum dan 
menghilangkan hadats kecil dengan wudhu‘ atau tayammum. Bersuci dari najis berlaku pada badan, 
pakaian dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air yang suci lagi menyucikan. 

Thaharah merupakan masalah yang sangat penting dan pokok dalam Islam dan merupakan 
pangkal pokok dari ibadah yang menjadi jalan bagi umat Islam dalam mengabdi, beribadah dan 
menghubungkan diri dengan Allah SWT. Ibadah Shalat tidak sah apabila tidak diawali dengan thaharah.  

 

            a. Alat Bersuci Ada Dua Macam: 
Pertama: Air, yaitu untuk menyuci badan, pakaian dan tempat dari najis dan mengangkat hadats 

kecil dan besar dengan melakukannya mengikuti peraturan bersuci 
Kedua: Tanah, yaitu untuk menyucikan badan, pakaian dan tempat dari najis yang berat seperti 

najis anjing dan babi atau mengangkat hadats kecil dan besar dengan melakukannya 
mengikut peraturan tayammum. 

 

             b. N a j i s  
Yaitu sesuatu kotoran yang dengannya terhalang sahnya shalat. Najis terbagi tiga: 
-    Najis Berat (Mughallazhah), yaitu najis anjing dan babi atau anak salah satu keduanya. Cara 

mencucinya yaitu dicuci dengan tujuh kali cuci, salah satu diantaranya air yang bercampur tanah 
bersih.  

- Najis Pertengahan (Mutawassithah), yaitu najis darah, nanah, muntah keturunan-keturunan manusia 
dan binatang atau air kencing manusia dan binatang dan yang lain-lainnya. Cara mencucinya 
terlebih dahulu hendaklah hilangkan warna-warna najis itu dan baunya, setelah itu baru dicuci atau 
dituangkan air dari atasnya sehingga air itu mengalir ke bawah. 

- Najis Ringan (Mukhaffafah), yaitu kencing anak-anak laki-laki yang belum sampai berumur dua 
tahun dan tiada pula makan selain air susu ibunya. Cara mencucinya cukup dilap air najis itu 
kemudian baru direcikkan air keatas najis itu. 

 

              c. Hukum Air Terbagi Empat: 
- Pertama, Air muthlaq, yaitu air hujan, air sungai, air sumur, air es, air laut, air mata air dan air 

embun. Air-air itu hukumnya suci lagi menyucikan. 
- Air Syams/Musyammasy, yaitu air yang dipanaskan atau air yang bersangatan dingin. Air itu 

hukumnya suci  lagi mensucikan tetapi makruh. 
- Air Musta’mal, yaitu air yang sudah dipakai untuk wudhu‘ atau air yang bercampur dengan sesuatu 

yang suci seperti bercampur dengan gula atau bercampur dengan air mawar atau sesuatu yang 
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mengubah warna air itu atau sepertinya, air itu hukumnya suci dan tetapi tiada menyucikan, tidak 
boleh digunakan untuk mengambil air wudhu‘ 

- Air Najis/Mutanajjis, yaitu air muthlaq yang sedikit, yang kurang dari dua ―qullah‖  dan telah 
dimasuki oleh najis, atau air yang baik yaitu air yang cukup banyaknya ―dua qullah‖ dan dimasuki 
oleh najis serta berubah warnanya, baunya serta rasanya. 

Adapun ukuran air yang cukup ―dua qullah‖ yaitu air yang kira-kira biasa memenuhi satu kolam  
yang  panjang, lebar serta dalamnya yaitu satu hasta seperempat lebih kurang, atau empat persegi  
ukuran 60 cm, atau disebutkan 500 kati Bagdad,  dan beberapa pendapat lain. 

 

           d. Hukum Air Mutlaq  
Pertama  : Harus, Yaitu air yang tiada terikat dengan sesuatu  nama 
Kedua : Makruh,Yaitu air yang panas atau air yang bersangatan dingin 
Ketiga : Haram, Yaitu air yang dihasilkan dari curian atau rampasan, atau air sabil yaitu air untuk 

minuman-minuman, orang yang mengambil wudhu‘ dengan air itu sekalipun sah tetapi 
hukumnya haram. 

Nabi Muhammad SAW bersabda: 

 ََّل تُ ْقبَ ُل َص َلَة ِإَذا َأْح َد َث َحتاى يَ تَ َوضا  أَ 
Artinya: “Tidak akan diterima shalat seseorang kamu apabila telah berhadats hingga ia mengambil air 

wudhu‟‟ 
Nabi Muhammad SAW juga bersabda: 

  ِرٍئ َم ا نَ َوىإناَما اأَلْعم َاُل بالن ي َاِت, وإناَما ِلُكل  امْ 

Artinya: “Sesungguhnya amal ibadah itu dengan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang 
diniatkannya‖ 

 

Di dalam istilah ulama fiqh orang yang diharamkan melakukan shalat itu yaitu dua macam : 
Pertama: Muhdits (orang yang berhadats), yaitu orang yang tiada mempunyai air wudhu‘‘ dan disebut 

juga orang yang berhadats kecil. 
Kedua : Junub, yaitu orang perempuan yang kena haidh atau nifas atau orang laki-laki dan 

perempuan yang mengeluarkan air mani atau bersetubuh dan disebut juga orang yang 
berhadats besar. 

Bagi orang-orang yang muhdits atau berhadats kecil diharamkan mengerjakan shalat dan 
menyentuh Al-Quran atau membawanya di dalam tempat apapun dan bagi orang-orang yang junub 
atau berhadats besar diharamkan juga shalat, membaca Al-Quran walaupun sedikit dan menyentuh Al-
Quran dan membawanya di dalam sesuatu tempat. 
 

2. Hukum Islam  
             a. Hukum Islam yaitu lima 
WAJIB : Yaitu sesuatu yang berpahala yang mengerjakannya dan berdosa meninggalkannya seperti 

shalat lima waktu dan puasa ramadhan. 
SUNNAH : Yaitu yang berpahala mengerjakannya dan tiada berdosa meninggalkanny seperti shalat 

tahiyyatul masjid dan shalat rawatib. 
HARAM : Yaitu suatu pekerjaan yang berpahala meninggalkannya dan berdosa mengerjakannya 

seperti berjudi, berzina dan lainnya. 
MAKRUH : Yaitu yang berpahala meninggalkannya dan tiada berdosa mengerjakannya seperti 

merokok atau makan yang berbau busuk seperti makan bawang atau menahan buang air 
kecil dan besar dalam shalat atau melihat ke langit di dalam shalat. 

MUBAH : Sesuatu yang tiada berpahala mengerjakannya dan tiada pula berdosa meninggalkannya 
seperti makan, minum dan lain-lain. 
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             b. Fardhu Terbagi Dua 
Fardhu ‟Ain :  Yaitu sesuatu pekerjaan yang wajib mengerjakannya setiap  orang yang mukallaf dan 

berdosa meninggalkannya seperti shalat lima waktu. 
Fardhu Kifayah :  Yaitu pekerjaan yang wajib mengerjakannya setiap orang yang mukallaf dan tiada 

pula berdosa meninggalkannya jika ada diantara yang hadir mengerjakannya seperti 
shalat jenazah dan menguburkannya. 

 

               c. Sunnah Terbagi Dua 
Sunnah Muakkad : Yaitu pekerjaan sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah   SAW 

seperti shalat sunnah dua rakaat sesudah shalat maghrib dan sunnah fajar dan 
shalat sunnah tahajjud di malam hari. 

Sunnah tidak Muakkad : Yaitu pekerjaan sunnah yang kadang-kadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW 
dan kadang tiada dikerjakannya seperti shalat sunnah sebelum Maghrib dan 
sunnah sebelum Isya‘ dan lain-lain. 

 

3. Mandi 
Mandi menurut syara‘ berarti meratakan air ke seluruh badan untuk 

membersihkan/mengangkat hadats besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa shalat baru sah apabila 
suci dari hadats besar dan hadats kecil. Cara menghilangkan hadats besar yaitu dengan mandi wajib 
atau mandi junub (janabah), yakni membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala/ujung rambut 
sampai ujung kaki. 

a. Sebab-Sebab yang mewajibkan mandi  
1. Hubungan kelamin (seks), yaitu bertemunya dua kemaluan laki-laki dan perempuan, baik keluar 

mani ataupun tidak. 
2. Keluar mani yang disebabkan oleh mimpi dan lain-lain. 
3. Mati. 
4. Haidh, yaitu keluar darah secara wajar dari rahim perempuan beberapa hari pada tiap-tiap bulan. 
5. Wiladah, yakni melahirkan anak. 
6. Nifas, yakni darah yang keluar dari rahim perempuan sehabis melahirkan anak. 

b. Fardhu/Rukun Mandi  
1. Niat, yakni meniatkan atau menyengaja mandi untuk menghilangkan hadats besar. Lafaz niat mandi 

janabah : 

َبِر َعْن َجِمْيِع اْلَبَدِنْي فَ ْرًضاِ لِل تَ َعاَلى َْ  نَ َوْيُت اْلُغْسَل ِلَرْفِع اْلَحَدِث ْاأَل
 Artinya :  

“Sengaja aku mandi untuk mengangkat hadats besar daripada  sekalian tubuhku fardhu atasku 
karena Allah ta‟ala”  

2. Membasuh badan. 
3. Menghilangkan najis yang ada pada badan. 
4. Meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. 
 

c. Sunnat-sunnat Mandi 
1. Membaca basmalah. 
2. Berwudhu‘ sebelum mandi. 
3. Menggosok badan dengan tangan. 
4. Menyilang-nyilangi rambut dan celah-celah anggota tubuh. 
5. Memulai membasuh kepala, kemudian membasuh anggota-anggota badan yang kanan terlebih 

dahulu. 
6. Meniga kalikan pembasuhan anggota badan. 
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7. Beriring, yaitu tidak lama waktunya antara membasuh sebagian anggota tubuh dengan anggota 
yang lain. 

 
 
 
 
 

d. Mandi-Mandi yang disunatkan : 
1. Mandi orang yang baru masuk Islam. 
2. Mandi orang yang baru sembuh dari gila dan pingsan. 
3. Mandi untuk melaksanakan shalat Jum‘at. 
4. Mandi untuk melaksanakan shalat Idul Fitri. 
5. Mandi untuk melaksanakan shalat Idul Adha. 
6. Mandi untuk melaksanakan shalat Istisqo‘. 
7. Mandi setelah memandikan mayit. 
8. Mandi waktu akan ber-ihram. 
9. Mandi ketika masuk kota Mekkah. 
10. Mandi ketika wuquf di Arafah. 
11. Mandi ketika bermalam di Muzdalifah. 
12. Mandi ketika akan melontar jumrah. 
13. Mandi ketika akan thawaf. 
14. Mandi ketika akan sa‘i. 
15. Mandi ketika akan masuk kota Madinah. 

 

4. Wudhu’ 
Wudhu‘‘ menurut bahasa berarti bersih dan indah. Menurut syara‘ berarti membersihkan 

anggota-anggota wudhu‘ untuk menghilangkan hadats kecil. Para ulama sepakat bahwa wudhu‘ 
merupakan salah satu syarat sahnya shalat. 
 

a. Syarat Sah Wudhu’ Itu Tujuh  
Pertama : Hendaklah beragama Islam 
Kedua : Hendaklah berakal tiada gila 
Ketiga : Mumayyiz, yaitu bisa membedakan yang sunnah dan yang wajib 
Keempat : Dengan air mutlaq yaitu jangan memakai air-air musta‘mal 
Kelima : Jangan ada sesuatu yang akan menghilangkan, menghalangi meresapnya air itu ke tempat    

anggota wudhu‘ yang wajib dicuci. 
Keenam : Hendaklah mengalirkan air itu ke tempat yang dicuci 
Ketujuh : Jangan di i‘tikadkan perbuatan yang fardhu itu sunnah 
 

b. Rukun Wudhu’  
Pertama  : Hendaklah berniat di dalam hati 
Kedua : Membasuh muka dari kuping ke kuping dan dari pertumbuhan rambut sampai ke dagu. 
Ketiga : Membasuh dua tangah hingga siku 
Keempat : Menyapu sebagian rambut kepala dengan air 
Kelima : Membasuh dua kaki hingga dua mata kaki 
Keenam : Tertib yaitu melakukannya mengikut aturan 
 

c. Makruh Ketika Mengambil Wudhu’  
Pertama : Berkata-kata dengan tiada perlu dan penting 
Kedua : Mengurangi atau melebihi dari tiga kali 
Ketiga : Berlebihan memakai air 
Keempat : Memakai air yang terjemur atau panas 
Kelima : Memakai air yang bersangatan dingin 
     

d. Sunnah-Sunnah  Wudhu’  
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Pertama : Menghadap kiblat serta membaca: Bismillahirrahmanirrahim 
Kedua :  Mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan sebelum wudhu‘ 
Ketiga :  Berkumur yaitu memasukkan air ke dalam mulut sambil diputar-putar 
Keempat :  Memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan kembali 
Kelima :  Bersiwak/menggosok gigi dengan sesuatu yang kesat 
Keenam :  Menyapu semua kepala dengan air dari depan ke belakang 
Ketujuh :  Menyapu dua kuping luar dan sebelah dalam dengan air 
Kedelapan :  Menyela-nyela anak-anak jari kaki dan tangan 
Kesembilan :  Mendahulukan kaki kanan dari kiri 
Kesepuluh :  Berturut-turut dalam melakukan wudhu‘ 
Kesebelas :  Tiga kali-tiga kali dalam mengambil air wudhu‘ 
Kedua belas :  Pada waktu mengambil wudhu‘  hendaklah tertutup auratnya 
 

e. Yang Membatalkan Wudhu’  
Pertama :  Keluar sesuatu dari dua jalan selain dari air mani  
Kedua : Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang halal kawin (menurut mazhab 

Syafi‘i) 
Ketiga :  Hilang akal sebab mabuk atau pitam dan gila 
Keempat : Menyentuh kemaluan anak Adam atau keliling duburnya dengan telapak tangan 
Kelima : Tidur atau tidur duduk yang ngorok tetap kedudukannya 

Di dalam istilah fiqih, sempurna itu yaitu mengerjakan segala amal dan ibadah yang 
difardhukan oleh  Allah SWT dengan mengikuti segala sunnah- sunnah Rasulullah  SAW. 

 

5. Tata Cara Wudhu’ Yang Sempurna 
Pertama,  terlebih dahulu hendaklah menghadap kiblat sambil membaca : 

 ِبْسِم الِل الراْحَمِن الراِحْيمِ 

Dan sambil membaca do‘a: 
 

  َأْن َيْحُضُرْونَ الَحْمُد لِلِو الاِذى َجَعَل اْلَم  اَء َطُهْورًا, َرب  َأُعْوُذ ِبَك ِمْن َىَمَزاِت الشايَ  اِطْيَن  َوَأُعْوُذ ِبَك َرب  

Kemudian membasuh kedua tangan 3x sebelum berniat mengambil wudhu‘: 
 

َة َوَأُعْوُذ ِبَك   ِمَن الش  ُؤِم َوْالَهَلَكةِ  اللاُه  ما ِإن ى َأْس  أَُلَك الَيْمَن َوالبَ َرََ

“Ya Allah aku memohon kepadamu akan kekuatan dalam melakukan perintah-Mu dan 
bertambahlah keberkatan dan aku berlindung dengan-Mu dari segala kejahatan dan 
kebinasaan” 
 

Kemudian berkumur-kumur 3x sambil berdo‘a: 

رَِلكَ  َْ ثْ َرِة الذ  ََِتاِبَك َوََ  اللاُهما َأِعن ْي َعَلى ِتَلَوِة 
“Ya Allah berikanlah aku pertolongan atas  membaca kitab-Mu dan banyak zikir kepada-Mu”. 
 

Setelah itu berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut dan diputar, kena air itu sampai 
kerongkongan sambil membaca: 

َْ  ِرَك َوُش  ْكِركَ   الالُه  ما َأِعن ى َعَلى ِذ
“Ya Allah berikanlah aku pertolongan atas ingat kepada-Mu dan mensyukuri segala nikmat-Mu” 
 

Kemudian masukkan pula air ke dalam hidung 3x bacalah: 

 الالُه ما ََّل َتْح  رِْمِنى رَاِئَح  َة نِْعَمِتَك َوَجنا اِتكَ 
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“Ya Allah janganlah Engkau haramkan aku mencium bau nikmat-Mu dan syurga-Mu” 
 

Dan pada ketika mengeluarkan air itu dari hidung bacalah pula: 

ارِ   الالُه ما ِإن ى َأُعْوُذ ِبَك َرَواِئَح النا اِر َوِمْن ُس ْوِء الدا
“Ya Allah aku berlindung dengan-Mu dari mencium bau neraka dan dari tempat yang jahat” 
 

Kemudian mulailah berniat di dalam hati dengan lafadz: 

ِ لِل تَ َع   اَلى ِث ْاأَلْصَغرِ ِلَرْفِع اْلَحدَ  نَ َوْيُت الُوُضْوءَ  فَ ْرًضا َعَلىا  

“Sahaja aku mengambil wudhu‟ untuk mengangkat/menghilangkan hadats yang kecil  fardhu 
atasku karena Allah taala” 
 

Hendaklah niat itu senantiasa berkeyakinan di dalam hati hingga selesai.  
Kemudian cucilah muka dengan rata 3x serta dihela-hela  janggut yang tebal supaya yakin air 
sampai ke dalam sambil membaca: 

َيض   ُوُجْوٌه َوَتْسَود  ُوُجْوهٌ  الالُه ما بَ ي ْض َوْجِهى بِنُ ْوِرَك يَ ْوَم تَ ب ْ  
“Ya Allah putihkan mukaku dengan nur-Mu pada hari Engkau putihkan akan segala muka dan 
Engkau hitamkan segala muka” 
 

Setelah itu cucilah tangan kanan 3x serta dihela-hela anak-anak jari dan digerak-gerak kan 
cincin jika sekiranya ada cincin sambil membaca: 

َِتَ  اِبى بَِيِمْيِنى َوَحاِسْبِنى ِحَس   ًراالالُه ما َأْعِطِنى  ابًا َيِس  ي ْ  
“Berikanlah aku kitab dari samping kananku dan hitunglah dengan hitungan yang sedikit.” 
 

Kemudian cucilah tangan kiri 3x seperti mencuci tangan kananmu sambil membaca: 

َِتَ  اِبى ِبِشَماِلى  َظْه ِرى َأْو ِمْن َورَاءَ  الالُه ما ِإن ى َأُعْوُذ ِبَك َأْن تُ ْعِطَيِنى 
“Ya Allah aku berlindung dengan-Mu bahwa engkau beri kitabku dari samping kiriku atau dari 
belakang kudu‟ku” 

 

Dan sesudah itu gosoklah rambut kepalamu dengan tangan yang basah 3x, bacalah:  

  ِرى َعَلى النا  ارِ الالُه ما َح  ر ْم َشْع  ِرى َوَبَش 
“Ya Allah haramkanlah rambutku dan kulitku atas api neraka” 
 

Dan sesudah itu basuhlah telinga kanan  3x dan bacalah: 
ْعِنْي ُمَناِدَي اْلَجناَة فِى ْالَجناِة َمَع ْاَّلَ بْ َرارِ الالُه  ما  َسم   

“Ya Allah perdengarkan kepadaku seruan ahli syurga di dalam syurga bersama orang-orang 
yang mulia” 
 

Dan sesudah itu basuhlah telinga kiri 3x dan bacalah: 

 الالُه ما اْجَعْلِنى ِمَن الاِذْيَن َيْسَتِمُعْوَن الَق ْوَل فَ َيتاِبُعْوَن َأْحَس َنوُ 
 

“Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti perkataan 
yang baik”. 
 

Kemudian cucilah kaki kanan 3x sambil membaca: 

 النا  ارِ فِى  ثَ ب ْت َقَدَميا َعلَى ِصَراِط اْلُمْسَتِقْيِم يَ ْوَم َتِزل  َاْقَدُم اْلُمَناِفِقْينَ الالُه  ما 
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“Ya Allah tetapkan kedua  tumitku  atas shirot mustaqim pada hari tergelincirlah kaki orang-
orang munafiq didalam api neraka” 
 

Kemudian cucilah kaki kiri 3x sambil membaca: 

 النا  ارِ فِى  َاْن َتِزلا َقَدَميا اَْقَدُم اْلُمَناِفِقْينَ  الالُه  ما ِإن ى َأُعْوُذ ِبكَ 
“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari tergelincirnya kaki orang-orang munafiq di dalam api 
neraka” 
 

Kemudian berdirilah menghadap kiblat serta mengangkat kedua tangan dengan membaca do‘a: 

ًء َوظََلْمُت نَ ْفِسى َأْستَ ْغِفُرَك َوأَت ُْوُب ِإلَْي َك فَاْغف ِْرِلى ُسْبَحاَنَك اللاُه ما َوِبَحْمِدَك َوَأْشَهُد َأْن ََّل إلَو إَّّل أَْنَت َعِمْلُت ُسوْ 
ه رِْيَن َواْجَعْلِنى ِمَن ِعبَ  اِدَك َوُتْب َعَليا ِإناَك أَْنَت التا وااُب الارِحْيُم, اللاُه ما اْجَعْلِنى ِمَن الت اواابِْيَن َواَجَعْلِنى ِمَن الُمَتطَ 

 َواْج َعْلِنى َصبُ ْورًا َش ُكْورًاالصا اِلِحْيَن 

“Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji akan-Mu dan aku naik saksi tiada Tuhan yang aku sembah 
selain Engkau, aku telah mengerjakan kejahatan dan telah menzolimi diriku, aku minta ampun kepada-
Mu dan kembali kepada-Mu, maka ampunilah ya Allah bagiku dan terimalah taubatku atas-Mu. 
Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat dan maha Pengasih. ya Allah jadikanlah aku dari 
golongan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari orang-orang yang bersuci dan jadikanlah aku 
dari hamba-Mu yang shaleh dan jadikanlah aku orang yang bersabar dan bersyukur” 
 

6.  Tayammum 
Tayammum adalah cara bersuci dari hadats kecil pengganti wudhu‘, Perbedaan wudhu‘ dan 

tayammum adalah jika wudhu‘ dapat dipakai untuk berapa jenis shalat baik fardhu maupun sunnat 
selama wudhu‘ belum bathal, sedangkan tayammum hanya bisa digunakan untuk satu kali shalat fardhu 
meskipun belum bathal, ketika akan shalat fardhu berikutnya harus bertayammum lagi, sedangkan 
untuk shalat sunnat tayammum dapat dipakai untuk beberapa kali shalat sunnat. Tayammum 
dimungkinkan atau disyari‘atkan karena beberapa sebab: 
1. Karena berhalangan/tidakdapat memakai air disebabkan karena sakit atau dalam perjalanan 

(musafir). 
2. Mencari air untuk wudhu‘ setelah waktu shalat sudah masuk, tetapi tidak mendapatkan air. 
3. Terhalang memakai air, karena setelah mendapatkan air, air tersebut diperlukan untuk minum. 
4. Bertayammum haruslah memakai tanah yang suci dan berdebu. 
 

a. Fardhu Tayammum 
Fardhu tayammum ada empat macam: 
1. Niat, lafaz niat tayammum: 

َوْيُت الت اَيم َمِ َّلْسِتَباَحِة الصاَلِة فَ ْرًضاِ لِل تَ َعاَلىن َ   
2. Mengusap muka 
3. Mengusap kedua tangan sampai siku, dan  
4. Tertib. 
 

b. Sunnah Tayammum 
Sunnah Tayammum ada tiga macam : 
1. Membaca : Bismillahirrahmanirrahim 
2. Mendahulukan mengusap tangan kanan dari tangan kiri. 
3. Berturut-turut/bersambung. 
 

c. Yang Membatalkan Tayammum 
Tayammum bathal dengan tiga sebab : 
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1. Semua yang membathalkan wudhu‘ 
2. Melihat air pada saat sebelum shalat 
3. Murtad 

 

A. SHALAT 
      1.  Kesempurnaan Shalat 

Diterima atau tidaknya ibadah shalat sebenarnya merupakan hak ‖prerogatif‖ Allah SWT, 
manusia hanya bisa melihat indikatornya, yang antara lain terkait kepada dua faktor yang penting, yaitu: 
 

Pertama, ibadah harus dilaksanakan atas dasar ikhlas. 
Keikhlasan dalam beribadah khususnya shalat menjadi kunci utama dalam upaya untuk menjadikan 
ibadah shalat diterima oleh Allah SWT. Ibadah shalat hendaknya dilakukan dengan ikhlas (dengan 
penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT), tidak mengharapkan sesuatu apapun 
selain itu. Apabila seseorang melakukan ibadah shalat karena pamrih, ujub, riya‘, takabbur dan motif-
motif lainnya, maka ibadah shalat tersebut boleh jadi menjadi sia-sia di sisi Allah SWT dan belum 
mendapatkan nilai kesempurnaan. Firman Allah SWT: 

                                        

”Katakanlah: Sesungguhnya Aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan 
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. Dan Aku diperintahkan supaya menjadi orang yang 
pertama-tama berserah diri". (QS. Az-Zumar/39:11-12) 
 

Kedua,  ibadah dilakukan secara benar. 
Setelah ikhlas, indikator yang paling dipersyaratkan dalam kesempurnaan ibadah shalat adalah 

benar tata cara pelaksanaannya sesuai dengan shalat Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh petunjuk 
syara‘ . Mengikuti semua syarat dan rukunnya, menyempurnakan dengan sunnat-sunnatnya. Jika itu 
sudah ditunaikan, maka secara hukum syara‘, insyaAllah ibadah tersebut dinilai sah dan diterima oleh 
Allah SWT. 

Kedua faktor ini juga sebenarnya saling terkait dan tidak dipisahkan, artinya meskipun 
pelaksanaan ibadah shalat kita ikhlas tetapi tidak benar, maka ibadah belum sempurna, seperti ikhlas 
melaksanakan ibadah shalat shubuh, khusyu‘ tetapi dilaksanakan menjadi 4 rakaat, maka shalatnya 
tidak sah. Begitupun sebaliknya, meskipun pelaksanaan ibadah kita benar, tetapi tidak ikhlas, maka 
ibadah belum juga sempurna, seperti benar melaksanakan shalat subuh 2 rakaat dengan segala syarat, 
rukun dan sunnahnya tetapi dilakukan karena riya‘ (supaya dilihat orang) dan ‘ujub (supaya dipuji 
orang) semata-mata, maka ibadah tersebut belum sempurna. 

Jika lebih didalami lagi dari sisi atau kajian tasawuf, maka hal-hal yang berkaitan dengan 
perbuatan hati sangat diperhatikan dan ditekankan, kemudian tentang makna-makna yang tersembunyi. 
Ibadah shalat, pada hakikatnya seseorang yang shalat itu sedang dalam keadaan berdo‘a dan 
bermunajat (mi‘raj) kepada Allah SWT. Sehingga bacaan-bacaan shalat, zikir, do‘a dan sebagainya 
dimaksudkan untuk ditujukan semata-mata kepada Allah SWT. Dalam makna yang luas seseorang 
yang menghadap Allah SWT harus bersih diri (tubuh) dan jiwa (hati)nya baik sebelum ‖menghadap‖ 
atau bermunajat kepada Allah SWT, selama melakukan ibadah hingga setelah melaksanakan ibadah. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-‘Ankabut 45 

                                         

                  

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. 
Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya 



130 

 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ankabuut/29: 45) 
 

Dan secara singkat dapat difahami bahwa kaifiyyah kesempurnaan sholat itu, yaitu: 
Pertama : Hendaklah hati seseorang itu di dalam melakukan shalat senantiasa ingat kepada Allah 

SWT. 
Kedua : Di dalam mengerjakan shalat itu hendaklah anggota badannya tetap dan khusyu‘, tiada 

bergerak-gerak yang tiada perlu. 
Ketiga : Hendaklah segala ucapan atau bacaan itu dapat dipahami  dan mengerti maksudnya. 
 

     2. Shalat Fardhu 
Shalat menurut bahasa berarti do‘a, sedangkan menurut syara‘ berarti menghadapkan jiwa dan 

raga kepada Allah SWT karena kepatuhan dan ketakwaan manusia kepada-Nya, mengagungkan 
kebesaran-Nya dengan khusyu‘ dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan 
takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Shalat yang difardhukan di dalam Islam ada lima, yaitu : 
1. Shalat Zhuhur, awal waktunya setelah tergelincir atau cenderung matahari ke Barat dari 

pertengahan langit, dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan 
sesuatu benda. 

2. Shalat Ashar, awal waktunya mulai dari habis waktu zhuhur sampai terbenam matahari. 
3. Shalat Maghrib,  waktunya mulai dari terbenam matahari sampai terbenamnya syafaq yang merah. 
4. Shalat Isya, awal waktunya mulai dari hilangnya syafaq yang merah sampai terbit fajar shodiq. 
5. Shalat Shubuh, waktunya mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. 

 

a. Syarat-Syarat Sebelum Melakukan Shalat : 

Pertama  : Hendaklah terlebih dahulu diketahui masuk waktu dengan yakin  
Kedua : Menghadap kiblat dengan dada 
Ketiga : Suci dari hadats kecil dan besar 
Keempat : Suci badan, pakaian dan tempat dari najis 
Kelima : Menutup aurat, bagi kaum laki-laki antara pusat dan lutut dan   bagi perempuan seluruh 

badannya kecuali mukanya dan kedua telapak tangan 
 

b. Syarat – Syarat Yang Mewajibkan Shalat : 
Pertama  : Hendaklah beragama islam 
Kedua  : Hendaklah pula berakal dan mumayyiz 
Ketiga : Hendaklah orang itu sudah baligh 
Keempat : Bagi perempuan hendaklah suci dari haid atau nifas 

 

c. Rukun-Rukun Shalat : 
Pertama  :  Berdiri lurus bagi yang kuasa 
Kedua  : Berniat didalam hati seperti aku shalat fardu Shubuh dua  raka‘at karena Allah 

ta‘ala dan dimulai berniat itu ketika mengucapkan–Allahu akbar hingga akhir pada 
lafadz akbar. 

Ketiga  :  Takbiratul ihram yaitu mengucapkan Allahu akbar 
Keempat  :  Membaca fatihah serta bismillahirrahmanirrahim 
Kelima :  Ruku‘ yaitu menundukkan kepala serta badan dan kedua tangan memegang 

kedua lutut serta kedua matanya memandang tempat sujud  
Keenam :  Thuma‘ninah di waktu ruku‘ 
Ketujuh :  I‘tidal yaitu meluruskan badan setelah bangun dari ruku‘ 
Kedelapan : Thuma‘ninah di waktu I‘tidal 
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Kesembilan : Sujud yaitu merapatkan dahi serta ujung kaki dan dua telapak tangan serta kedua 
kepala lutut 

Kesepuluh : Thuma‘ninah di waktu sujud 
Kesebelas : Duduk antara dua sujud 
Kedua belas  : Thuma‘ninah di waktu duduk antara dua sujud 
Ketiga belas  :  Duduk pada waktu tahiyat yang terakhir 
Keempat belas  :  Membaca tahiyat yang terakhir 
Kelima belas  :  Membaca solawat atas nabi SAW 
Keenam belas  :  Niat keluar dari shalat 
Ketujuh belas  :  Memberi salam yang pertama 
Kedelapan belas  :  Tertib yaitu melakukan sesuatu menurut aturan 

 

d. Pekerjaan-Pekerjaan Yang Makruh Di Dalam Shalat 
Pertama :  Melihat-lihat ke atas dengan sengaja  
Kedua :  Membalik-balik muka ke kanan dan kekiri 
Ketiga,  : Manggu atau menyapu rambut kepala dengan sengaja 
Keempat :  Menahan diri dari buang air kecil atau besar 
Kelima :  Menghadap makanan atau minuman yang tersedia 
Keenam :  Berdiri dengan sebelah kaki 
Ketujuh : Merata-ratakan tempat sujud atau menyapunya dengan tangan  
Kedelapan :  Menyaringkan bacaan pada bukan tempatnya atau sebaliknya 
Kesembilan :  Berkuda di samping kanan atau hadapan 
Kesepuluh : Meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang sunnah 
Kesebelas :  Meletakkan tangan pada pinggang atau lambung 
 

e. Pekerjaan-Pekerjaan Yang Membatalkan Shalat 
Pertama : Berkata-kata dengan sengaja 
Kedua : Bergerak berturut-turut tiga kali 
Ketiga : Makan atau minum 
Keempat :  Berubah niat atau memutuskan shalat dengan sesuatu sebab atau menggantungkan 

atas sesuatu 
Kelima : Berhadats 
Keenam : Didatangi oleh najis 
Ketujuh : Terbuka aurat 
Kedelapan : Membelakangi kiblat 
Kesembilan : Tertawa-tawa dengan bersuara 
Kesepuluh : Menambah rukun fi‘li atau menguranginya 
Kesebelas : Murtad yaitu berpaling atau berubah/keluar dari agama Islam  
 

          f.    Perbedaan Antara laki-laki dan Perempuan dalam Shalat 
1. Laki-laki  : Merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya ketika rukuk dan sujud. 
    Perempuan : Merapatkan kedua siku dengan kedua lambung ketika rukuk dan sujud. 
2. Laki-laki  : Merenggangkan perutnya dari kedua pahanya ketika rukuk dan sujud. 
    Perempuan : Merapatkan perutnya dengan kedua pahanya ketika rukuk dan sujud. 
3. Laki-laki  : Mengeraskan (Jahr) bacaan Al-Fatihah dan Surat pada tempat-tempat yang boleh 

Jahr. Yakni shalat Maghrib, Isya dan Shubuh. 
    Perempuan : Meringankan/merendahkan (sirr) bacaan atau suaranya di dekat pria yang bukan 

muhrimnya. 
4. Laki-laki  : Jika terjadi sesuatu kesalahan padanya atau imamnya di dalama shalat, maka 

membaca tasbih (Subhanallah). 
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    Perempuan : Jika terjadi sesuatu, maka ia bertepuk tangan (dengan menggunakan telapak tangan 
dengan punggung telapak tangan, atau punggung tangan dengan punggung tangan).  

5. Laki-laki  : Aurat laki-laki ialah bagian antara pusatnya sampai lututnya. 
    Perempuan : Aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. 
 

g. Kaifiyyah (Tata Cara) Menghadirkan Niat 
Pertama : Sebelum melafazkan niat shalat terlebih dahulu hendaklah merenungkan pekerjaan yang 

akan dikerjakan itu di dalam hati 
Kedua :  Menuturkan atau melafazkan niat itu sebelum mengucap takbiratul ihram seperti lafaznya: 

َعتَ ْيِن َأَداًء َمْأُموًماِ لِل تَ َع الىَصلى  فَ ْرَض الص ْبِح َرَْ أ  
   “Sahajaku shalat fardu subuh dua raka‟at tunai mengikuti imam karena Allah ta‟ala” 

Ketiga : Hendaklah senantiasa niat itu di dalam hati dari mulai mengucapkan Allah hingga akhir 
pada Ra‘ akbar. 

 

h. Waktu-Waktu Yang Sunnah Mengangkat Tangan 
Pertama  : Waktu takbiratul ihram 
Kedua : Ketika hendak melakukan ruku‘ 
Ketiga,  : Waktu hendak I‘tidal bangkit dari ruku‘ 
Keempat : Ketika hendak berdiri dari tahiyat pertama 
 

i. Kaifiyyah Melakukan Takbiratul Ihram 
Pertama : Mengangkat kedua tangan dengan keadaan terbuka 
Kedua : Menghadapkan kedua telapak tangan kepada kiblat 
Ketiga : Merenggangkan anak-anak jari itu sedikit dari keadaannya 
Keempat :  Ujung jari tangan itu hendaklah bersamaan dengan kedua kuping dan induk jari bersamaan 

pula dengan kedua kuping telinga dan kedua telapak tangan hendaklah bersamaan dengan 
bahu: 

 

j. Kaifiyyah Berdiri Di Dalam Shalat 
Pertama : Berdiri dengan keadaan lurus yaitu tidak miring ke kanan atau ke kiri dan tidak pula 

membungkuk ke depan 
Kedua :  Meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas pusat 
Ketiga : Menganggukkan pandangan pada tempat sujud 
Keempat : Membaca do‘a iftitah, yaitu wajjahtu hingga akhir 

Kelima :  Membaca ُعوُذ بِالِل ِمَن الشاْيطَاِن الّرِجْيمِ أ  perlahan-lahan 

Keenam : Mengucap amiin 
Ketujuh :  Membaca beberapa ayat-ayat al-Qur‘an atau surat-surat 
Kedelapan : Saktah yaitu berhenti sedikit setelah selesai dari membaca fatihah sebelum 

mengucapkan amiin 

Kesembilan : Membaca do‘a –  di waktu berhenti di akhir fatihah sebelum - الّلُهما اْغِفْرِلى 

mengucapkan amiin 
Kesepuluh : Menyaringkan  bacaan pada dua rakaat yang pertama di dalam melakukan shalat 

fardhu Maghrib, Isya dan Shubuh 
 Bacaan Do‘a Iftitah; 
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ًرا َوُسْبَحاَن الِل ُبْكَرًة َوَأِصْيًل. ِإن ْي َوجاْهُت َوْجِهيَ  اللُ  ِثي ْ ًرا َوْالَحْمُدِ لِل ََ ِبي ْ بَ ُر ََ َْ لِلاِذْي َفطََر الساَماَواِت َوْاأَلْرَض  َأ
ًفا َوَما أَنَا ِمَن  اْلُمْشِرَِْيَن، ِإنا َصلَِتْي، َوُنُسِكْي، َوَمْحيَ اَي، َوَمَم اتِ  ْي لِلاِو َرب  اْلَعاَلِمْيَن، ََّل َش رِْيَك َلُو َوِبَذِلَك َحِني ْ

 ُأم ِْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن.
 

k. Kaifiyyah Ruku’ 
Pertama : Hendaklah menundukkan kepala serta badan dengan merata dan meluruskan tulang 

belakang dengan kudu‘ 
Kedua : Memegang kedua kepala lutut dengan dua telapak tangan 
Ketiga :  Merenggangkan antara dua lutut 

Keempat :  Membaca   ُهِ دِ مْ حَ بِ وَ م ِ يْ ظِ عَ الْ  يَ ب  رَ  نَ حاَ بْ س  tiga kali serta dapat mengerti artinya di dalam hati 

dan jika melakukan shalat itu perseorangan boleh juga membaca tasbih itu lima atau 
tujuh atau sebelas kali 

 

l. Kaifiyyah I’tidal 
Pertama :  Hendaklah meluruskan tulang belakang itu dengan tulang punggung dengan sempurna 

Kedua : Membaca :  

َوِمْلُء َما ِشْئَت ِمْن َشٍئ بَ ْعَدهُ  َسِمَع اللُ ِلَمنْ حَمَدُه رَبان َاَلَك اْلَحْمُد ِم ْلُء الساَمَواِت َواأَلْرضِ   
 

Menurut beberapa mazhab, terutama mazhab Imam Syafi‘i, setiap rakaat ke dua pada shalat 

Shubuh, ketika i‘tidal dibaca Do‘a Qunut; 

ْيَمْن تَ َولاْيَت، َوبَاِرْك ِلي ِفْيَما َأْعطَْيَت، َوِقِني َشرا َما اللاُهما اْىِدِني ِفْيَمْن َىَدْيَت، َوَعاِفِني ِفْيَمِن َعافَ ْيَت، َوتَ َولاِني فِ 
َت رَب اَنا َوتَ َعالَْيَت. َقَضْيَت، فَِإناَك تَ ْقِضي َوََّل يُ ْقَضى َعَلْيَك، ِإناُو ََّل َيِذل  َمْن َوالَْيَت، )َوََّل يَِعز  َمْن َعاَدْيَت( تَ َباَر  َْ

 ْيَت, َأْستَ ْغِفُرَك َوأَتُ ْوُب ِإلَْيَك, َوَصّلى اللُ َعَلى َسي دنا ُمَحماٍد َوَعلَى أَلِو َوَصْحِبِو َوَسلامَ فَ َلَك اْلَحْمُد َعَلى َماَقضَ 
 

m. Kaifiyyah Sujud 
Pertama  : Ketika hendak melakukan sujud hendaklah terlebih dahulu mendahulukan lutut dari 

tangan, ada juga pendapat yang mendahulukan tangan dari pada lutut. 
Kedua : Merapatkan dahi kepala ke tempat sujud dengan tiada dilapisi sesuatu kain 
Ketiga : Merenggangkan antara dua lutut 
Keempat : Merapatkan jari-jari tangan serta menghadapkannya kiblat 
Kelima : Kedua tangan itu haruslah bertantangan dengan bahu 
Keenam :  Sujud itu hendaklah dilakukan dengan segala anggota sujud yaitu dahi serta hidung 

kedua telapak tangan kedua lutut dan kedua ujung jari kaki 

Ketujuh : Membaca    َِسْبَحاَن رَب َي ْاأَلْعَلى َوِبَحْمِده tiga kali 

Kedelapan : Merenggangkan kedua sikut dari tulang rusuk bagi kaum laki-laki dan dirapatkan 
keduanya bagi perempuan 

Kesembilan : Membaca: 

َما َأخاْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنَت َوَما أَْنَت تَ ْعَلُم َوَماَلْم َأْعَلْم, أَْنَت َسْبَحاَن رَب اَنا َوِبَحْمِدَك الّلُهما اْغِفْرِلى َماَقداْمُت وَ 
ْنُت ِمَن الظااِلِمْينَ  ُم َوأَْنَت ْالُمَؤخ ُر َّلَ ِإلَو ِإَّلا أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإن ى َُ  اْلُمَقد 

 

n. Kaifiyyah Duduk Antara Dua Sujud 
Pertama : Hendaklah melakukan duduk antara lain yaitu menekukkan kaki kanan dan 

membaringkan kaki kiri serta duduk di atas telapak kaki kiri 
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Kedua : Merenggangkan kedua lutut sebagaimana keadaannya semula 
Ketiga : Meletakkan kedua tangan ke atas dua lutut serta meluruskannya 
Keempat :   Membaca:    

 َواْعُف َعِنى َرب  اْغِف ْرلِى َواْرَحْمِنى َواْج بُ ْرنِى َواْرفْعِنى َواْرزُْقِنى َواْى ِدِنى  َوَعاِفِنى 
 

o. Kaifiyyah Duduk Tahiyat Akhir 
Pertama : Hendaklah melakukan duduk Tawarruq  yaitu kaki kanan berdiri dan kaki kiri setengahnya 

di bawah kaki kanan dan duduk di atas tempat duduk serta merapatkan punggungnya 
Kedua : Merenggangkan antara dua lutut seperti keadaannya semula 
Ketiga :  Menggenggamkan seluruh jari anak tangan kanan kecuali telunjuk dan induk jari 
Keempat : Meluruskan seluruh anak-anak jari tangan kiri ke kiblat serta merapatkannya 

Kelima :  Mengangkatkan telunjuk tangan kanan di waktu mengucapkan kalimah –   إَّل الل - 

Keenam :  Memelihara segala tuturan-tuturan huruf tahiyat itu dan segala tasydid-tasydidnya serta 
dapat pula mengerti maknanya 

 

Bacaan tahiyyat  yang pertama; 

اُت الصاَلَواُتِ لل, الساَلُم َعَلْيَك أَي  َهاالاِنبي   َنا َوَعلَى ِعَباِد الِل  الّتِحيااُت الُمَباَرََ اتُو, الساَلُم َعَلي ْ َورَْحَمُة الِل َوبَ َرََ
  الل َو َأْشَهُد َأنا ُمَحماًدا َرُسْوُل الل, الّلُهّم َصّل َعَلى ُمَحماد. الصااِلِحْين, َأْشَهُد َأْن َّلَ إلَو ِإَّلّ 

Dan tahiyat yang kedua ditambah dengan; 

َما وباَوَعلَى آِل ُمحَ  َما َصلاْيَت َعلَى ِإبْ َراِىْيَم َو َعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم  َوبَاِرْكَ َعلَى ُمَحماد َوَعلَى آِل ُمَحماد ََ ت ماد ََ َر
  َعلَى ِإبْ َراِىْيَم َو َعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم, فِى الَع اَلِمْيَن ِإناَك َحِمْيٌد َمِجْيٌد 

Dan sunnah pula disambung dengan doanya; 

ُم َوأَ  ْنَت اْلُمَؤخ  ُر ََّل ِإلَو ِإَّلا أَْنَت, الّلُهّم اْغِفْرلِى َماَقداْمُت َوَما َأخاْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَماأَْنَت َأْعَلُم بِِو ِمن ى, أَْنَت ْالُمَق د 
ْنُت ِمَن الظّاِلِمْينَ   ُسْبَحاَنَك ِإنى  َُ

p. Kaifiyyah Mengucapkan Salam 
Pertama : Di waktu memberi salam berniatlah bahwa telah menyelesaikan shalat 
Kedua : Mengucap assalamu‘alaikum w.w 
Ketiga : Membalikkan muka ke kanan dan kekiri 
Keempat : Melakukan salam di dalam keadaan menghadap kiblat 
Kelima : Mengucap salam itu dengan keadaan duduk tawaruq 
Kemudian memberi salam ke kanan dan ke kiri yaitu mengucapkan; 

  الّسَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة الِل َوبَ رََاتو
lalu menyapu tangan kanan ke muka sambil membaca: 

 َأْشَهُد َأْن ََّل ِإلَو ِإَّلا ُىَو الراْحمُن الّرِحْيُم الّلُهّم َأْذِىْب َعن ى اْلَهّم َواْلُحْزن
Setelah selesai shalat sunnah membaca wirid dan do‘a 

q. Sunnah-Sunnah Yang Di Dalam Shalat Dua Macam 
Pertama : Sunnah hai‘at seperti mengucap tasbih di waktu ruku‘ dan sujud dan takbir dari ruku‘ dan 

sujud dan mengucapkan  الل لمن حمده  سمع  dan lain-lainnya. Jika sekiranya tertinggal 

di dalam shalat tidak disunnahkan lagi melakukan sujud sahwi 
Kedua : Sunnah ab‘ad seperti membaca qunut shalat subuh atau qunut shalat witir di bulan 

ramadhan dan membaca tahiyat yang pertama serta solawat-solawat atas Nabi SAW 
dan lain-lainnya dan jika sekiranya tertinggal salah satu sunnah ab‘ad itu sunnah 
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melakukan sujud sahwi dua kali sebelum salam dan bila lupa boleh juga sesudah salam 
serta baca pula tasbih-tasbihnya yaitu: 

 ُسْبَحاَن الاِذى َّلَيَ َناُم َوَّلَ َيْسُهو   
 

     3. Azan, iqomah dan bacaan shalat 
 Azan dan iqomah disunnahkan sebelum menunaikan ibadah shalat, azan pada hakikatnya 
adalah seruan atau panggilan kepada kaum muslimin untuk menunaikan ibadah shalat dan iqamah 
berarti ajakan dan pernyataan bahwa shalat akan segera mulai dilaksanakan.  
 

a.  kaifiyyat azan  
Pertama : Hendaklah dalam keadaan suci dari hadats kecil dan hadats besar 
Kedua : Melakukan azan itu berdiri menghadap kiblat 
Ketiga :  Meletakkan anak-anak jari ke telinga kanan dan kiri 
Keempat : Hendaklah dengan suara yang kuat serta nyaring dan bagus 
Kelima : Melakukan azan itu dengan tarji‟ yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat yang pertama 

perlahan-lahan sedikit kemudian diucapkan yang kedua diangkat suaranya, sebagaimana 
Sabda Rasulullah  SAW:  

 ةٍ رَ وْ ذُ حْ ى مَ بِ أَ  نْ عَ  مٍ لِ سْ مُ  رِ بَ ى خَ فِ  وِ تِ وْ ب ُ ثُ ا  لِ  رً هْ ا جَ مِ هً ن َ ي ْ ى ب َ تِ أْ يا  نْ أَ  لَ بْ ا ق َ ر  سِ  يْ تِ ادَ ه َ الشا ى بِ تِ أْ يَ  نْ أَ  وَ ىُ وَ 
Keenam  : Hendaklah memelihara segala tuturan-tuturan hurufnya dan baris serta segala tasydidnya 
 

b. Lafaz  Azan 

 Empat kali   الل أَبر

 Dua kali أشهد أن َّل إلو اَّل الل

 Dua kali أشهد أن محمدا رسول الل

ةِ لَ الصا  لىَ عَ  ىا حَ    Dua kali 

حِ لَ فَ الْ  لىَ عَ  ىا حَ    Dua kali 

 Dua kali   الل أَبر

 Satu kali                 َّل إلو اَّل الل
 

Tambahan : 
Jika melakukan azan subuh di tambah setelah mengucapkan kalimat: 

حِ لَ لفَ اْ  لىَ عَ  ىا حَ             dengan ucapan : مِ وْ الن ا  نَ م   رُ ي ْ خَ  ةً لّ لصا ا   
 

c. Jawaban Bila Terdengar Azan 
Bila terdengar suara azan hendaklah meninggalkan segala pekerjaan baik ibadah atau lain-

lainnya, kecuali sedang shalat atau  sedang di tempat  terlarang  seperti di dalam WC; dan jawablah 
azan sebagaimana ucapan orang yang sedang azan, kecuali ketika lafaz azan;  

حِ لَ لفَ اْ  لىَ عَ  ىا حَ  dan  ةِ لّ الصا  لىَ عَ  ىا حَ    

Dijawab dengan ucapan:     َاللِ بِ  َّلا اِ  ةَ وا ق ُ  َّلَ وَ  لَ وْ حَ َّل     

Ketika azan subuh sampai pada kalimat   َمِ وْ الن ا  نَ مِ  رٌ ي ْ خَ  ةُ لَ لصا ا   

Dijawab dengan ucapan:    ََذاِلَك ِمَن الشااِىِدْين تَ رْ رَ ب َ وَ  تَ قْ دَ صَ  َوأَنَا ََ  
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d. Doa Azan 
Setelah selesai azan sunnah bagi yang orang azan (muazzin) atau yang mendengarnya 

membaca doanya seperti berikut: 

َلَة َوالشاَرَف َو الدارَج ََة الَع الَِيَة  الّلُه ما َربا ىِذِه الّدْعَوِة الّتاماة َوالّصَلِة ْالَق ائَِمة آِت َسي ِدنَا ُمَحماًدا َلَة َوالَفِضي ْ الَوس ِي ْ
َعَة َواْبع َْثُو اْلَمَق اَم الَمْحُمْوَد الاِذى َوَعْدتَُو إِ ا َعادِ لراِفي ْ   ناَك َّلَ ُتْخِلُف اْلِمي ْ

 

e. Lafaz Iqamah 
 

َبر َْ َبر اللُ َأ َْ َقْد  .َعَلى الَفَلحِ  َحىا   .َحىا َعَلى الصالَةِ  .َأْشَهُد َأنا ُمَحماًدا َرُس ْوُل اللِ  .َأْشَهُد َأْن ََّل ِإلَو ِاَّلّ الل .الل أ
َبر .َقْد قَاَمِت الّصَلةُ  .قَاَمِت الصاَلةُ  َْ َبر اللُ َأ َْ  َّلَ ِإلَو إَّلّ الل .اللُ َأ

 

     4. Penjelasan Tentang Sujud 
            a.  Macam-macam Sujud 

 Sujud yang dilakukan enam macam: 

Pertama :  Sujud fardhu yaitu sujud dikerjakan dalam shalat 

Kedua :  Sujud sahwi yaitu sujud karena lupa melakukan sunnah-sunnah ab‘ad atau karena ragu-
ragu pada bilangan raka‘at shalat atau karena lebih di dalam melakukan shalat seperti 
shalat maghrib empat raka‘at atau karena sebab kurang dan lain-lainnya 

Ketiga :  Sujud muttaba‘ah yaitu sujud karena mengikuti imam seperti ma‘mum mengikuti imam 
yang sedang sujud 

Keempat : Sujud tilawah yaitu sujud di waktu membaca ayat-ayat sajadah dalam al-Qur‘an seperti 

membaca surat  السجدة  dan di waktu sujud bacalah:   

 الَخاِلِقْينَ  تِو فَ َتَباَرَك اللً َأْحَسُن و َوق    َسَجَد َوْجِهَى لِلاِذى َخَلَقُو َوَصوارَُه َوَشقا َسْمَعُو َوَبَصَرُه ِبَحْوِلوِ 

Kelima :  sujud syukur, yaitu sujud karena mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah 
subhanahu wata‘ala atas diri seseorang, atau mensyukuri atas selamatnya atau 
terhindarnya dari bala bencana, maka sunnah ia sujud satu kali dengan mengucapkan:  

 َوَلَك الش  ْكُر, الّلُه ّم زِْدَى ا نِْعَمًة َواْحَفْظَهاِمَن ال زاَوالِ  ْمُد الّلُه ما ِإنا ىِذِه الن  ْعَمَة ِمْنَك َوْحَدَك ََّلَشرِْيَك َلَك فَ َلَك ْالحَ 

 ِبَرْحَمِتَك يَاَأْرَحَم الرااِحِمْينَ  

Keenam  : sujud tilawah yang dilakukan di luar shalat ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-
Quran, seperti ketika membaca Al-Quran di dalam surat Maryam: 

َِْيَن ِمْن َخْشَيِتَك     َوَلُو َيْسُجُدْونَ  الّلُه ما اْجَعْلنِى ِمَن السااِجِدْيَن ِلَوْجِهَك الَبا
 

Atau dalam surah al-A‘raf  bacalah waktu sujud : 

ِدْيَن ِلَوْجِهكَ الّلُه ما َّلَ َتْجَعْلنِى ِمَن ْاُلَمَتَكب رِْيَن َواْجَعْلنِى ِمَن السااجِ    

        b.  Sebab-Sebab Sujud Sahwi : 
Sabda Rasulullah SAW : 

ََِر اْبُن ْالَعَرِبى أَناُو َصلىا الل َعَلْيو َوَس لَم َسَجَد ِللساْهِوى َخْمَس َمراات: َأَحُدَىا أَناو َشكا  َعاِت  َوَقْد ُذ ِفى َعَدِد َرََ
َها أَناوُ  َعتَ ْيِن, رَابُِعَها أَناُو َسلامَ  َفَسَجَد, ثَانِي ْ َعتَ ْيِن َولَمْ يَ َتَشهاْد َفَسَجَد, ثَالِثُ َها أَناُو َسلاَم فِى َرَْ ِمْن َثَلِث  قَ اَم ِمْن َرَْ

َعٍة َخاِمَسٍة َفَسَجَد  َعاِت َفَسَجَد, َخاِمُسَها أَناُو َشكا فِى َرَْ   َرََ

Artinya: 
 “Bahwasannya Rasulullah  SAW telah melakukan sujud karena lupa lima kali”.  Pertama: Ruku‟, pada 
bilangan raka‟at shalat maka ia sujud. Kedua: Ia berdiri setelah selesai dari dua raka‟at dan tiada 
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membaca tasyahud atau tahiyat maka sujud ia. Ketiga: Ia memberi salam setelah selesai dari dua 
raka‟at dan sujud ia. Keempat: Ia memberi salam selesai dari tiga raka‟at maka sujud ia. Kelima: Ruku‟, 
pada raka‟at yang kelima maka sujud ia. 
 

     5.  Shalat Jum’at 
Lafadz shalat sunnah Jum‟at qobliyah: 

َعتَ ْيِن قَ ْبِلياًةِ لِل تع الى  ُأَصلى  ُس انَة اْلُجْمَعِة َرَْ
“Sahajaku shalat sunnat jumat dua rakaat sebelum jumat karena Allah taala” 

 

Lafadz shalat fardhu Jum‟at: 

َعتَ ْيِن َمْأُمْوًماِ لِل تَ َع اَلى الل أَبر  ُأَصلى  فَ ْرَض اْلُجْمَعِة َرَْ
“Sahajaku shalat fardhu Jum‟at dua rakaat mengikut Imam karena Allah taala” 
Lafadz shalat sunnah jum‟at ba‘diyah : 

َعتَ ْيِن بَ ْعِدياًة لِل تع الى الل أَبر  ُأَصلى  ُس انَة اْلُجْمَعِة َرَْ
“Sahajaku shalat sunnat Jumat dua rakaat sesudah Jumat karena Allah taala” 
 

    6.  Lafadz Niat Shalat  
 

َعاتٍ  َلِة َأَداًء ) ِإَماًما/َمْأُمْوًما (ِ  ُأَصلى  فَ ْرَض الظاْهرَِأْربََع َرََ لِل تَ َع اَلى ُمْستَ ْقِبَل اْلِقب ْ  
“Sahajaku shalat fardhu Zhuhur empat rakaat tunai karena Allah taala” 

َعاٍت  ُأَصلى  فَ ْرَض الَعْصرَِأْربَعَ  َلِة َأَداًء ) ِإَماًما/َمْأُمْوًما (َرََ لِل تَ َع اَلى  ُمْستَ ْقِبَل اْلِقب ْ  
“Sahajaku shalat fardhu Ashar empat rakaat tunai karena Allah taala” 
 

َعاٍت  َلِة َأَداًء ) ِإَماًما/َمْأُمْومً ُأَصلى  فَ ْرَض اْلَمْغِرِب َثَلَث َرََ لِل تَ َع اَلى  ا (ُمْستَ ْقِبَل اْلِقب ْ  
“Sahajaku shalat fardhu Maghrib tiga rakaat tunai karena Allah taala” 

َعاٍت  َلِة َأَداًء ) ِإَماًما/َمْأُمْوًما (ُأَصلى  فَ ْرَض الِعَش اِء َأْرَبَع َرََ لِل تَ َع اَلى  ُمْستَ ْقِبَل اْلِقب ْ  
“Sahajaku shalat fardhu Isya‟ empat rakaat tunai karena Allah taala” 

َعتَ ْيِن  َلِة َأَداًء ) ِإَماًما/َمْأُمْوًما (ُأَصلى  فَ ْرَض الص ْبِح َرَْ لِل تَ َع اَلى ُمْستَ ْقِبَل اْلِقب ْ  
“Sahajaku shalat fardhu Subuh dua rakaat tunai karena Allah taala” 

Dan apabila shalat dengan  berjama‘ah, maka setelah lafadz Adaan ditambah dengan kalimat    ِاامً مَ إ   

apabila menjadi imam, atau kalimat    َامً وْ مُ أْ م apabila menjadi ma‘mum. 
 

      7.  Shalat Berjama’ah 
Shalat berjama‘ah ialah shalat yang dilakukan oleh orang banyak (dua orang atau lebih) secara 

bersama-sama. Dengan diimami oleh satu orang, sedangkan yang lain (makmum) berdiri di belakang 
imam. Shalat berjama‘ah hukumnya sunnah muakkad, kecuali shalat Jum‘at pada hari Jum‘at, 
hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa shalat berjama‘ah, 
pahalanya 27 derajat dibandingkan shalat sendirian (munfarid). Shalat berjama‘ah lebih afdhol (utama) 
apabila dilakukan di masjid. Berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW, shalat berjama‘ah juga sunnah 
muakkad bagi perempuan, tetapi bagi perempuan lebih afdhol melaksanakan shalat berjama‘ah di 
rumah  daripada di masjid. 
 

a. Syarat-Syarat Shalat Berjama’ah: 
1. Berniat mengikuti imam (menjadi makmum). 
2. Mengetahui segala yang dikerjakan oleh imam. 
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3. Tidak ada dinding (hijab/satir) antara imam dan makmum kecuali bagi perempuan di masjid 
hendaklah diberi satir (dinding). 

4. Jangan mendahului imam, baik di saat takbir, maupun rukun-rukun lainnya, dan jangan pula sengaja 
melambat-lambatkan diri dari imam sampai 2 rukun fi‟ly. 

5. Jangan terdepan atau sama tempatnya dengan imam artinya ma‘mum tidak boleh di depan atau 
bersamaan tempatnya dengan imam.  

6. Jarak antara imam dan ma‘mum atau antara ma‘mum dan barisan ma‘mum yang terakhir tidak lebih 
dari 300 hasta.  

7. Shalat ma‘mum harus bersesuaian dengan shalat imam, misalnya sama-sama shalat wajib seperti 
zhuhur, qashar, jama‘ dan sebagainya.  

 

b. Syarat-Syarat Orang Yang Berhak Menjadi Imam 
Orang yang patut dijadikan imam ialah seorang di antara mereka yang lebih baik bacaannya, 

yaitu orang yang lebih fashih lidahnya dalam membaca Al-Qur‘an dibandingkan dengan yang lain, 
dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:  
1. Laki-laki, perempuan dan banci boleh ma‘mum kepada laki-laki.  
2. Perempuan ma‘mum kepada perempuan atau banci.  
3. Orang dewasa ma‘mum kepada anak yang hampir dewasa.  
4. Hamba sahaya ma‘mum kepada orang yang merdeka, atau sebaliknya.  
5. Laki-laki tidak  boleh ma‘mum kepada banci atau perempuan. 
6. Banci tidak boleh ma‘mum kepada banci dan perempuan.  
7. Orang fasih (qari‘ yang bagus membaca) tidak boleh ma‘mum kepada orang yang kurang fashih.  
8. Orang yang sedang ma‘mum kepada orang lain, tidak boleh dijadikan imam.  
 

c. Sunat-Sunat Dalam Shalat Berjama’ah:  
1. Meluruskan shaf (barisan) dan tidak membiarkan shaf merenggang.  
2. Berdiri pada shaf yang terdepan dan jika dapat shaf pertama, kemudian pada shaf belakangnya 

yang terdepan lainnya.  
3. Jika berjama‘ah dilakukan oleh dua orang saja, maka disunatkan bagi ma‘mum berdiri pada shaf 

yang sebelah kanan imam.  
4. Imam menyaringkan suara takbir, menguatkan suara saat membaca “sami‟allahuliman hamidah” 

dan menguatkan salam.  
 

d. Masbuq (Ma’mum Yang Terlambat  Datang Pada Shalat Berjama’ah): 
Apabila imam sudah mengerjakan sebagian shalat, misalnya telah menyelesaikan satu raka‘at 

atau lebih, kamudian ada seseorang yang datang terus ikut shalat berjama‘ah. Maka ma‘mum tersebut 
dinamakan ―masbuq‖ artinya orang yang didahului atau orang yang terlambat.  

Orang yang masbuq hendaklah mulai shalatnya dengan takbirotul ihram dengan niat ma‘mum, 
kemudian terus mengikuti segala perbuatan imam, sekalipun imamnya sedang ruku‘, atau sujud atau 
lain-lainnya.  

Apabila ma‘mum  yang masbuq itu dapat mengikuti ruku‘ bersama dengan imamnya, maka 
dihitung ia mendapat raka‘at itu, sekalipun si masbuq itu tidak lagi membaca surah Al-Fatihah, sebab 
Fatihahnya sudah ditanggung imam. Jika ia mengikuti sesudah imam selesai melakukan ruku‘ maka 
tidaklah ia dihitung mendapat raka‘at yang sedang dilakukan.  

Yang dimaksud satu raka‘at ialah shalat yang mempunyai raka‘at sempurna dan masbuq itu 
harus menyempurnakan shalatnya yang kurang. Sesudah imam mengakhiri shalatnya dengan salam. 
Jadi umpama ia hanya dapat mengikuti imam sebanyak dua raka‘at dalam shalat ‗isya, maka sesudah 
imam mengucapkan salam, ia harus menyempurnakan shalatnya (mengerjakan atau menambah lagi 
shalat dua raka‘at lagi, setelah imam salam ke kanan, selanjutnya diakhiri dengan salam).  
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Apabila masbuq mendapati imam sedang membaca tasyahud, hendaklah ia duduk pula beserta 
imam dengan tidak membaca Allahu Akbar, dengan mengikuti perbuatan imam, meskipun perbuatan itu 
tidak dihitung satu raka‘at baginya, artinya dia belum mengerjakan satu raka‘at dari pada shalat.  

 

e. Sunnat Bagi Imam Membaca Surat-Surat Yang Pendek  
Seorang imam yang diikuti di belakangnya oleh orang banyak, disunnatkan membaca ayat atau 

surat-surat yang pendek, karena orang-orang yang mengikuti di belakangnya itu mempunyai macam-
macam keperluan dan berbeda-beda kekuatan, terutama shalat yang qashir (maghrib), shalat yang 
mu‟tadil (Isya, Zuhur dan Ashar) boleh ayat-ayat sedang dan pada shalat thowil (Shubuh) ayat-ayat 
panjang. 

 

f. Udzur-Udzur Yang Dapat Menghilangkan/Meninggalkan Berjama’ah 
Bila ada udzur yang menimpa pada seseorang, maka bolehlah meninggalkan berjama‘ah. Udzur 

yang dimaksud ialah udzur syar‘i, misalnya sebagai berikut: 
1. Karena hujan yang menyebabkan susah perjalanan ke tempat berjama‘ah.  
2. Karena angin topan atau karena dingin.  
3. Karena perut lapar sekali, sedang makanan telah terhidang.  
4. Karena terdesak ingin buang air.  
5. Sakit yang menyebabkan susah berjalan ke tempat berjama‘ah.  
6. Karena khawatir datang bahaya atas diri sendiri atau atas harta benda, misalnya pencurian atau 

kebakaran.  
7. Karena baru makan makanan yang berbau busuk seperti : petai, jengkol dan sebagainya yang bau 

busuknya dapat mengganggu orang yang sama-sama shalat berjama‘ah.  
 

     8.  Shalat Bagi Orang Yang Berpergian  
Bagi orang yang sedang berpergian (musafir) dibolehkan mengqashar (disebut shalat qashar) 

atau menjama‘ (disebut shalat jama‘) atau sekaligus mengqashar dan menjama‘kan (disebut shalat 
qashar dan jama‘) shalat – shalat fardhu. Shalat dalam perjalanan itu mempunyai syarat-syarat 
tersendiri, adapun ketentuan-ketentuannya sebagai berikut.  
 

a. Shalat Qashar  
Shalat qashar ialah shalat yang dipendekkan (diringkaskan). Seorang musafir diperbolehkan 

mengqashar shalat fardlu yang empat raka‘at menjadi dua raka‘at. Adapun shalat magrib (3 raka‘at) dan 
shubuh (2 raka‘at) tetap sebagaimana biasa, tidak boleh diqashar. Hukum shalat qashar itu boleh. 
Menurut mazhab imam syafi‘i dinyatakan lebih baik mengqashar bagi orang yang musafir yang cukup 
syaratnya. 
 

b. Syarat-syarat sahnya shalat qashar 
1. Jarak perjalanan sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki, atau dua marhalah, atau 16 farsah, 

atau kira-kira 81 kilometer. Kebanyakan para ulama di indonesia menerangkan bahwa 16 farsah itu  
sama  dengan 138 kilometer. Tentang batas waktu musafir sebagian ulama menyatakan 3 hari 3 
malam saja, sedangkan selebihnya dianggap sudah menjadi muqim.   

2. Berpergian bukan untuk maksiat  
3. Shalat yang boleh diqashar hanya shalat yang empat raka‘at saja, yakni Zhuhur, ‗Ashar dab ‗Isya. 

Sedangkan shalat Shubuh dan Maghrib tidak boleh diqashar.  
4. Niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram  
5. Tidak ma‘mum kepada  orang shalat yang bukan  musafir.    
  Cara melaksanakan shalat qashar yaitu shalat yang empat raka‘at dikerjakan menjadi dua 
raka‘at saja.  

 

c. Shalat Jama’  
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Shalat jama‟ ialah shalat-shalat yang dikumpulkan atau digabungkan. Seorang musafir 
diperbolehkan juga menjama‘ atau mengumpulkan dua shalat di dalam satu waktu yakni Zhuhur dengan 
Ashar dan Maghrib dengan ‗Isya. Dengan syarat-syarat sebagaimana pada shalat qashar. 

 

d. Cara Melaksanakan Shalat Jama’  
1. Jika shalat Zhuhur dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu Zhuhur, atau Maghrib dengan ‗Isya 

dilakukan pada waktu Maghrib, maka jama‘ semacam itu dinamakan Jama‟ Taqdim.  
2. Jika dilakukan sebaliknya, disebut Jama‟ Ta‟khir (mengakhiri), misalnya Zhuhur dan Ashar 

dikerjakan pada waktu Ashar, dan Maghrib dengan ‗Isya dikerjakan pada waktu ‗Isya.    

e. Syarat Jama’ Taqdim  
1. Dikerjakan dengan tertib, yakni dengan shalat yang pertama misalnya Zhuhur dahulu, kemudian 

Ashar. Dan Maghrib dahulu, kemudian ‗Isya.  
2. Niat jama‘ dilakukan (diniatkan) pada shalat yang pertama.  
3. Berurutan antara keduanya; yakni tidak boleh di sela dengan sunnat atau lain-lain.  

 

f. Syarat Jama’ Ta’khir 

1. Niat jama‘ ta‘khir dilakukan pada shalat yang pertama.  

2. Masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua.   
 

g. Jama’ Dan Qashar 
Musafir yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, boleh juga mengerjakan 

shalat jama‘ dan qashar sekaligus, yaitu mengumpulkan shalat dan memendekkannya.  
 

h. Cara Melaksanakannya 
Jika hendak mengerjakan Zhuhur dan Ashar, lebih dahulu mengerjakan shalat Zhuhur seperti 

biasa sampai selesai, kemudian setelah memberi salam, terus berdiri lagi untuk mengerjakan shalat 
Ashar. Demikian pula Maghrib dan ‗Isya, terlebih dahulu mengerjakan shalat Maghrib seperti biasa, 
sesudah salam terus berdiri lagi untuk mengerjakan shalat ‗Isya.  

Shalat jama‘ taqdim, hendaklah dikerjakan berturut-turut, beriring-iringan antara keduanya. 
Ketika hendak memulai shalat yang kedua di sunnatkan iqamah. 

Cara mengerjakan jama‘ ta‘khir tidak berbeda dengan jama‘ taqdim, kecuali waktunya, artinya 
jama‘ taqdim dikerjakan pada waktu Zhuhur atau Maghrib sedang jama‘ ta‘khir dikerjakan pada waktu 
Ashar atau ‗Isya, sedang jama‘ taqdim wajib mendahulukan Zhuhur dari pada ‗Ashar, Maghrib daripada 
‗Isya. Jika jama‘ ta‘khir maka boleh mana saja yang hendak didahulukan tetapi mendahulukan shalat 
pada waktu itu adalah sunnat.  

Cara mengerjakan shalat jama‘ dan qashar sekaligus tidaklah berbeda seperti halnya 
mengerjakan jama‘, kecuali berbeda raka‘atnya saja, yaitu pada shalat qashar dikerjakan dua-dua 
raka‘at.  
 

i. Yang Hendak Berjalan Jauh  
Bagi orang yang hendak melakukan perjalanan jauh, yang dikhawatirkan dalam atau di tengah 

perjalanan tidak dapat mengerjakan shalat menurut semestinya, misalnya mungkin masih di dalam 
kendaraan kereta api yang mungkin sukar untuk mengerjakan shalat, maka yang lebih utama  baginya 
ialah mengerjakan jama‘ taqdim. Dan jika seseorang itu dalam perjalanan,  maka yang lebih utama ialah 
mengerjakan jama‘ ta‘khir.  
 

j. Shalat Jama’  Bagi Yang Bukan Musafir  
Orang yang bukan musafir, boleh juga mengerjakan shalat jama‘ kalau dalam keadaan darurat. 

Misalnya orang yang sedang mengerjakan shalat berjama‘ah di masjid di suatu tempat yang khusus 
seperti di masjid atau di mushalla, kemudian turun hujan lebat yang menghalangi orang untuk pulang 
dan kembali lagi untuk berjama‘ah.  

Melakukannya haruslah dengan syarat-syarat sebagai berikut : 
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1. Hujan lebat hingga menyulitkan perjalanan.  
2. Setelah selesai shalat pertama, hujan masih berjalan terus, sampai pada permulaan shalat yang 

kedua.  
3. Dikerjakan berurutan antara keduanya.  
4. Tertib; yaitu mendahulukan Zhuhur dari pada ‗Ashar atau Maghrib dari pada ‗Isya. Dalam hal ini 

hanya boleh jama‘ taqdim saja. 
5. Shalat yang kedua juga dilakukan dengan berjama‘ah. 
 

     9.  Shalat Bagi Orang Yang Sakit 
Di dalam Islam, kewajiban shalat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, dalam arti 

tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk meninggalkan shalat. Sehingga dalam hal apapun, 
hendaknya shalat senantiasa didahulukan, termasuk bagi orang yang sakit. Orang yang sedang sakit 
tetap wajib mengerjakan shalat, selama akal dan ingatannya masih sadar.  

- Kalau tidak dapat shalat berdiri, boleh mengerjakannya sambil duduk.  
a. Cara mengerjakan ruku‘nya ialah dengan duduk membungkuk sedikit.  
b. Cara mengerjakan sujudnya, seperti mengerjakan sujud biasa.  

- Jika tidak dapat duduk, boleh mengerjakannya dengan cara kedua belah kakinya diarahkan ke 
arah kiblat, kepalanya ditinggikan dengan alas bantal dan mukanya diarahkan ke kiblat.  
a. Cara mengerjakan ruku‘nya, cukup menggerakkan kepala ke muka.  
b. Sujudnya mengerakkan kepala lebih ke muka dan lebih di tundukkan.  

- Jika duduk seperti biasa dan berbaring juga tidak dapat, maka boleh berbaring dengan seluruh 
anggota badan di hadapkan ke kiblat. Ruku‘ dan sujudnya cukup menggerakkan kepala, 
menurut kemampuannya.  

- Jika tidak dapat mengerjakan dengan cara berbaring seperti tersebut di atas, maka cukup 
dengan isyarat, baik dengan kepala maupun dengan mata. Dan jika semuanya tidak mungkin, 
maka boleh dikerjakan dalam hati, selama akal dan jiwa (ruh/nyawa) masih ada.  

 

   10.  Shalat- Shalat Sunnah 
          a.  Arti Shalat Sunat  

Shalat-shalat sunnat/nawafil ialah shalat-shalat yang di luar dari pada shalat-shalat yang di 
fardhukan. Shalat itu di kerjakan oleh nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT 
dan mengharapkan tambahan pahala. Shalat sunnat di sebut juga shalat tathawwu‟ yakni segala shalat 
yang tidak di hukum dosa jika ditinggalkan.  

Shalat sunnat banyak macamnya, di antaranya ada yang disunnatkan berjama‘ah dan ada pula 
yang disunnatkan sendirian (munfarid). Shalat sunnat disyari‘atkan karena untuk dapat 
menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat pada shalat-shalat fardhu. Dan juga 
karena shalat sunnat itu mempunyai fadhilah atau keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah 
lain.  

Menurut pelaksanaannya shalat sunnat dapat dibagi menjadi dua:  
1. Shalat sunnat yang dikerjakan tidak berjama‘ah yaitu: 

a. Shalat rawatib  
b. Shalat wudhu‘ 
c. Shalat dhuha 
d. Shalat tahiyyatul masjid 
e. Shalat tahajjud 
f. Shalat hajjat  
g. Shalat istkharah  
h. Shalat mutlaq 
i. Shalat awwabin 
j. Shalat tasbih  
k. Shalat taubat  
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2. Shalat sunnat yang disunnatkan mengerjakannya dengan berjama‘ah, yaitu:   
a. Shalat tarawih  
b. Shalat witir  
c. Shalat ‗idhul fitri  
d. Shalat ‗idhul adha  
e. Shalat gerhana matahari  
f. Shalat gerhana bulan  
g. Shalat istisqo‘ 
 

       b.   Shalat Idul Fithri/Idul Adha  
 Shalat ied ada dua, yaitu Idul Fithri yang dilaksanakan tanggal 1 Syawal setelah menunaikan 
ibadah puasa selama 1 bulan Ramadhan, dan Idul Adha yang dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah. 
Waktu shalat ied dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Kedua shalat ied tersebut hukumnya 
sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, muqim atau musafir. Boleh dikerjakan sendirian dan 
sebaiknya dilakukan berjama‘ah. Shalat ied ini ditambah pula dengan khutbah sebagaimana pada 
shalat Jum‘at, tetapi pada shalat ied khutbah dilaksanakan setelah shalat ied. 
Kaifiyyah Shalat Idul Fithri/Idul Adha sebagai berikut: 
Pertama : berdiri serta berniat di dalam hati 

َعتَ ْيِن )إِ لِ  َصل ى ُسناةً أ لِل تَ َع اَلى ِ (ا/َمْأُمْوًماامً مَ ِعْيِد الِفْطِر َرَْ  
“Sahajaku shalat sunnat Idul Fithri dua rakaat mengikuti Imam karena Allah taala” 

 الىَ عَ ت َ  ا ( للِ مً وْ مُ أْ ا / مَ امً مَ )إِ  اءً دَ أَ  نِ يْ ت َ عَ َْ ى َر حَ ضْ ألَ اْ  دِ يْ عِ لِ  ةً نا سُ  ىْ ل  صَ أُ 

“Sahajaku shalat sunnat Idul Adha dua rakaat mengikuti Imam karena Allah taala” 
Kedua : mengangkat takbiratul ihram 
Ketiga : membaca do‘a iftitah hingga akhirnya 
Keempat : mengangkat takbir tujuh kali pada raka‘at pertama, dan lima kali pada raka‘at kedua dan 

dibaca di antara takbir itu kalimat : 

َبر َْ  ُسْبَحاَن الِل َواْلَحْمُدِ لِل َوَّلَإلَو ِإَّلّ الل َواللُ َأ

Kelima    : Dan seterusnya mengikuti shalat-shalat yang lain. 
Dan untuk shalat   Idul Adha, dengan mengubah niatnya dari shalat Idul Fithri ke Idul Adha. 
 Setiap hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha, umat Islam disunnatkan banyak mengumandangkan 
takbir, tahmid dan tahlil, terutama pada waktu yang telah ditentukan, yakni Idul Fithri sejak terbenam 
matahari akhir Ramadhan sampai khatib naik ke mimbar khutbah, dan Idul Adha sejak ba‟da (setelah) 
Ashar tanggal 9 Zulhijjah sampai Ashar Hari Tasyrik terakhir (13 Zulhijjah), lafaz takbir Hari Raya Idul 
Fithri dan Idul Adha adalah: 

 × ٣ دُ مْ لحَ اْ  للِ وَ  رْ ب َ َْ أَ  . اللُ  رْ ب َ َْ أَ  اللُ وَ  اللُ َّلا إِ  وَ لَ إِ .َّلَ رْ ب َ َْ أَ  اللُ  رْ ب َ َْ أَ  اللُ  رْ ب َ َْ أَ  للُ اَ 
 . لً يْ صِ أَ وَ  ةً رَ كْ بُ  اللِ  انَ حَ بْ سُ ا وَ رً ي ْ ثِ ََ   للِ  دُ مْ لحَ اْ ا وَ رً ي ْ بِ ََ   رْ ب َ َْ أَ  للُ اَ 

 .نَ وْ قُ ا فِ نَ لمُ اْ  هَ رِ ََ   وْ لَ , وَ نَ وْ َُ ِر شْ لمُ اْ  هَ رِ ََ   وْ لَ ,وَ  نَ وْ رُ افِ كَ الْ  هَ رِ ََ   وْ لَ وَ  نِ يْ الد   وُ لَ  نَ يْ صِ لِ خْ مُ  اهُ يا إِ  َّلا إِ  دُ بُ عْ ن َ  َّلَ وَ  اللُ  َّلا إِ  وَ لَ إِ َّلَ 
 رْ ب َ َْ أَ  للُ . اَ رْ ب َ َْ أَ  اللُ وَ  اللُ َّلا إِ  وَ لَ إِ . َّلَ هُ دَ حْ وَ  ابَ زَ حْ ألَ اْ  مَ زَ ىَ وَ  هُ دَ نْ جُ زا عَ وأَ  هُ دَ بْ عَ  رَ صَ نَ وَ  هُ دَ عْ وَ  قَ دَ صَ  هُ دَ حْ وَ  اللُ  َّلا إِ  وَ لَ إِ َّلَ 
 .دُ مْ لحَ اْ  للِ وَ 

         c.   Shalat Rawatib 
 Shalat rawatib ialah shalat sunnat yang dikerjakan sebelum dan sesudah shalat fardhu. Jumlah 
seluruh dari shalat rawatib ini yaitu 22 raka‘at. Shalat-shalat tersebut, yang dikerjakan sebelum shalat 
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fardhu disebut ”qabliyah” dan yang dikerjakan sesudah shalat fardhu disebut ”ba‟diyah”. Lengkapnya 
shalat rawatib tersebut adalah sebagai berikut : 
- 2 rakaat sebelum shalat Shubuh. (sesudah shalat Shubuh tidak ada sunnat ba‘diyah). 
- 2 rakaat sebelum shalat Zhuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah shalat Zhuhur. 
- 2 atau 4 rakaat sebelum shalat Ashar. (sesudah shalat Ashar tidak ada sunnat ba‘diyah). 
- 2 rakaat sesudah shalat Maghrib. (ada juga yang mengerjakan sunnah qabliyahnya, meskipun lebih 

banyak tidak mengerjakannya, karena waktu shalat Maghrib yang singkat). 
- 2 rakaat sebelum shalat Isya dan 2 rakaat sesudah shalat Isya. 
Cara mengerjakan shalat rawatib ini, yakni : 
- Niatnya menurut macam shalatnya. 
- Tidak dilaksanakan dengan azan dan iqamah 
- Dikerjakan tidak dengan berjama‘ah. 
- Bacaannya tidak dinyaringkan. 
- Jika lebih dari 2 rakaat, maka tiap 2 rakaat 1 salam. 
- Sebaiknya tempat  mengerjakannya pindah sedikit dari tempat menunaikan shalat fardhu. 
 

        d.   Kaifiyah Masuk Masjid  
Pertama :  Bila hendak masuk masjid hendaklah berwudhu‘ 
Kedua :  Hendaklah masuk itu dengan mendahulukan kaki kanan 
Ketiga :  Sebelum duduk hendaklah melakukan shalat dua rakaat 
Keempat :  Setelah selesai shalat bacalah sholawat kepada Nabi SAW 
 

Sabda Rasulullah SAW : 

َعتَ ْينِ إ ْم ْالَمْسِجَد َفلَ َيْجِلَس َحتىا ُيَصل َى َرَْ َذا َدَخَل َأَحُدَُ  

"Nabi SAW bersabda: Bila telah masuk oleh seseorang kamu akan masjid maka jangan ia duduk 

hingga ia melakukan shalat dua rakaat" 
 

           Kemudian menunaikan Shalat Tahiyatul Masjid,  shalat tahiyatul masjid ialah shalat sunnat yang 
dikerjakan oleh jama‘ah atau orang yang  sedang masuk ke masjid, baik di hari Jum‘at atau hari-hari 
lainnya, baik di waktu siang ataupun malam. 

Jika seseorang masuk ke masjid, hendaklah ia menunaikan ibadah shalat sunnat tahiyatul 
masjid 2 rakaat sebelum ia duduk, untuk menghormati masjid sebagai rumah Allah SWT, maka shalat 
ini disebut tahiyyatul masjid. Dan orang yang masuk ke masjid di kala khatib sedang berkhutbah, 
hendaklah shalat tahiyyatul masjid dilaksanakan dengan ringan, artinya jangan terlalu lama, untuk 
segera dapat mendengarkan khutbah. 
 

Adapun lafaz Niat Shalat Sunnat Tahiyatul Masjid, adalah sebagi berikut: 

َعتَ ْيِنِ لِل تَ َع اَلى الل أَبر   ُأَصل ى ُسناَة َتِحياِة ْالَمْسِجِد َرَْ
"Sahajaku shalat sunnah tahiyat masjid dua rakaat karena Allah taala" 
Setelah selesai shalat tahiyat, dan ada juga ulama yang berpendapat ketika melangkahkan kaki kanan 
pertama kali masuk masjid bacalah doanya: 

أَبْ َواَب رَْحَمِتكَ اللُه ّم اْغِفْرِلى ُذنُ ْوِبى َوافْ َتْح ِلى   
“Ya  Allah, ampunilah bagiku segala dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu” 
 

e.  Shalat Sunnat  Dhuha 
Shalat dhuha ialah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-

kurangnya shalat ini 2 rakaat, boleh empat rakaat, enam rakaat, delapan rakaat atau dua belas rakaat. 
Sabda Rasulullah SAW: 
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 ل  َُ   نْ مِ  امٍ يا أَ  ةِ ثَ لَ ثَ  امِ يَ صِ بِ  تُ شْ ا عِ مَ  نا هُ عُ دْ أَ  مْ لَ  ثِ لَ ثَ صلى الل عليو وسلم بِ  ىْ بِ يْ بِ ى حَ انِ صَ وْ أَ  الَ قَ  اءِ دَ رْ ى الدا بِ أَ  نْ عَ 
 رُ تِ وْ ى أَ تا حَ  امُ نَ  أَ ا ََّل نَ أَ وَ  ى حَ الض   ةِ  َل صَ وَ  رٍ هْ شَ 

Artinya:  
“Dari Abi Darda‟ ia telah berkata telah berwasiat kepadaku oleh kekasihku Rasulullah  SAW dengan tiga 
macam, tiada pernah aku meninggalkan akannya selama aku hidup, pertama: berpuasa tiga hari dari 
tiap-tiap satu bulan, kedua: shalat dhuha dan ketiga bahwa tiada aku akan tidur hingga selesai shalat 

witir." 
 

Kaifiyyah atau tatacara Shalat Sunnah Dhuha sebagai berikut: 
Pertama :  Bila telah lewat matahari dan telah masuk waktu dhuha, berdirilah melakukan shalat dhuha 

dua rakaat satu kali salam 
Kedua :  Berniatlah yaitu seperti berikut: 

َعتَ ْيِنِ لِل تَ َع الَى الل أَبر   ُأَصل ى ُسناَة الض َحى َرَْ

Ketiga :  Pada rakaat pertama bacalah ayat sesudah fatihah: اهَ حَ ضُ وَ  سِ مْ الشا وَ   / قل يآأيها الكافرون   

pada   rakaat kedua bacalah :  َلِ يْ اللا و  – atau  َىحَ الض  و / قل ىو الل أحد   

Keempat :    Setelah selesai baca pula istighfar dan shalawat kepada Rasulullah SAW sepuluh kali 
kemudian baca sepuluh kali pula; 

  رْ ب َ َْ أَ  اللُ وَ  اللُ  َّلا إِ  وَ لَ إِ َّلَ وَ  للِ  دُ مْ حَ الْ وَ  اللِ  انَ حَ بْ سُ                  

Kelima : Hendaklah membanyakkan membaca yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu  :  

× َٓٓٔك أَْنَت الت اوااُب الَغُفْورَرب  اْغِفْرلِى َوُتْب َعلىا ِإنا    
 

Kemudian membaca Doa Shalat Dhuha; 

َراِم, الالُه ما َص ل   اَلح َْمُدِ لِل َرب  ْالَع الَمْيَن, َحْمًدا يُ َوافِى نَِعَمُو َوُيَكافِى َمزِْيَدْه يَ ارَب اَنا َلكَ  َْ ْالَحْمُد يَاَذا اْلَجَلِل َواإِل
اُؤَك، َواْلَج َماَل َجَماُلَك ، َعلَى َسي ِدنَا ُمَحماٍد َوَعلَى أِلِو َوَصْحِبِو َأْجَمِعْيَن. الالُه ما ِإنا الض َحاَء ُضَح اُؤَك َواْلبَ َه اَء بَ َه 

اَن فِي ْاأَلرْ َوْالُق واَة  قُ واُتَك ، َوْالُقدْ  اَن رِْزِقي ِفي الساَم اِء فَأَْنزِْلُو َوِإْن ََ ِض رََة ُقْدرَُتَك َوْالِعْصَمَة ِعْصَمُتَك. الالُه ما ِإْن ََ
اَن بَِعْيًدا فَ َقر ْبُو  َوِإْن ََ اَن ُمْعِسًرا فَ َيس ْرهُ فََأْخرِْجُو  اَن َحَراًما َفَطه ْرُه َوِإْن ََ ُضَحاِئَك َوَجَم اِلَك َوبَ َه اِئَك ِبَحق  َوِإْن ََ

ِى ُقْدرَِتَك, آتِْيِنى بُِقْدرَِتَك َما أَتَ ْيُت ِمْن ِعبَ اِدَك الصا اِلِحْيَن   الالُه ما اْجَع ْل ِفى قَ ْلِبى نُ ْورًا َوف َوِعْصَمِتَك َوقُ واِتَك وَ 
 اِلى نُ ْورًا َوفَ ْوِقى نُ ْورًا َوَتْحِتى نُ ْورًا الالُه ما اْعِطِنى نُ ْورًا بَِرحْم َتَك َسْمِعى نُ ْورًا َوفِى َبَصِرى نُ ْورًا َويَِمْيِنى نُ ْورًا َوِشمَ 

 يَاَأْرَح َم الرااِحِمْيَن َو اْلَحْمُدِ لِل َرب  الَعالَمْيَن.

f.  Sunnah Shalat Tasbih 
Ialah shalat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Abbas Ibn 

Abdul Muthalib. Shalat tasbih ini dianjurkan untuk mengamalkannya. Menurut hadits yang diriwayatkan 

Abu Daud dan Ibnu Huzaimah: 

 ل  ى َُ فِ فَ  لْ عَ فْ ت َ  مْ لَ  نْ إِ , فَ لْ عَ اف ْ فَ  رةً  ا مَ  مٍ وْ ي َ  ل  ى َُ ا فِ هَ ي ْ ل  صَ تُ  نْ أَ  تَ عْ طَ تَ اسْ  نِ صلى الل عليو وسلم إِ  اللِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ 
 ةً را مَ  كَ رِ مْ عُ  ل  ى َُ فِ فَ  لْ عَ فْ ت َ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ةً را مَ  ةٍ نَ سَ  ل  ى َُ فِ فَ  لِ عَ فْ ت َ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ةً را مَ  رٍ هْ شَ  ل  ى َُ فِ فَ  لْ عَ فْ ت َ  مْ لَ  نْ إِ فَ  ةً را مَ  ةٍ عَ مْ جُ 

Artinya: 

"Rasulullah  SAW telah bersabda: jika engkau sanggup mengerjakannya(shalat tasbih) pada tiap-tiap 
hari satu kali maka kerjakanlah, maka jika tiada sanggup kerjakanlah tiap-tiap jumat satu kali, jika tiada 
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sanggup mengerjakannya, maka kerjakanlah setiap satu bulan satu kali, jika tiada engkau kerjakan 
maka kerjakanlah setiap satu tahun satu kali dan jika tiada sanggup kerjakanlah seumur hidupmu satu 
kali” 
Pada satu hadits yang lain Rasulullah  SAW memberi keterangan kepada pamannya Sayyidina Abbas 
bin Abdul Muthallib bahwa siapa yang mengerjakan shalat tasbih Allah SWT ampunkan dosanya yang 
besar atau yang kecil, yang zahir dan yang bathin. 

 Kaifiyyah atau tata cara Shalat Sunnah Tasbih dilaksanakan sebagai berikut; 
Pertama, berniat, lafaz niat shalat tasbih 

َعتَ ْيِنِ لِلو ت َ أ َع الَى الل أَبرَصل ى ُس ناَة التاْسِبْيِح َرَْ  
“Sahajaku shalat sunnah tasbih dua rakaat karena Allah taala" 

عاتِ لِل تَ َع الَى الل أَبرأ َصل ى ُس ناَة التاْسِبْيِح أربع َر  
“Sahajaku shalat sunnah tasbih empat rakaat karena Allah taala" 
Pada raka‘at pertama sesudah fatihah bacalah surat attakasur  
Pada raka‘at kedua sesudah fatihah bacalah surat wal‟ashri 
Pada raka‘at ketiga sesudah fatihah bacalah surat  al kafirun 
Pada raka‘at keempat sesudah fatihah bacalah surat al ikhlas 
Kedua, setelah selesai membaca fatihah serta ayat-ayatnya pada pada raka‘at pertama, bacalah tasbih 

lima belas kali  :  

 ُسْبَحاَن الِل َواْلَحْمُدٍ لِل َوَّلَإلَو ِإَّلا الل والل أَبر

di waktu ruku‘ sepuluh kali  
di waktu I‘tidal sepuluh kali 
di waktu sujud sepuluh kali 
di waktu duduk antara dua sujud sepuluh kali 
di waktu sujud kedua sepuluh kali 
di waktu bangun dari sujud sepuluh kali 
bacaan tasbih di dalam satu raka‘at tujuh puluh lima kali 
maka jadilah jumlah semuanya di dalam empat raka‘at tiga ratus kali 
Inilah kaifiyyah mengerjakan shalat tasbih supaya dapat dikerjakan sekurang-kurangnya satu kali 
seumur hidup. 
 

Kemudian membaca Do‘a Shalat Tasbih; 

 َأْىِل الصاْبِر َوَجدا َأْىِل الّلُه ما إنى  َأْسأَُلَك تَ ْوِفْيَق َأْىِل اْلُهَدى َوَأْعَماَل َأْىِل الَيِقْيَن َوُمَناَصَحَة َأْىِل الت اْوبَِة َوَعْزمَ 
َر َأْىِل الَورَِع َوِعْرفَاَن َأْىِل ْالِعْلِم َحتا  ى َأَخاُفَك, الّلُهّم ِإن ى َأْسأُلَك َمَخاَفًة ُتْحِجُزِنى اْلَخْشَيِة َوطََلَب َأْىِل الر ْغَبِة َوَصب ْ

َوَحتاى َأْخُلَص َلَك  َعْن َمَعاِصْيَك َحتاى َأْعَمَل ِبطَاَعِتَك َعَمًل َأْسَتِحقا بِِو ِرَضاَك َوحتاى أُنَاِصَحَك بِالت اْوبَِة َخْوفًا ِمنكَ 
ل َها َوَأْحَسَن الظان  ِبَك, ُسْبَحاَن َخاِلق الن  ْوِر. رَب اَنا أَْتِمْم لََنا نُ ْورَنَا الناِصْيَحَة ُحب ا َلَك َوَحتاى أَتَ َوَا  َل َعَلْيَك ِفى األُُمْوِر َُ

رب   َواْغِفْر لََنا ِإناَك َعلَى َُل  َشْئ َقِدْير, َوصلى الل علي سيدنا محمد وعلى ألو وصحبو وسلم َواْلَحْمُدِ لِل 
 َن.الَع اَلِميْ 

g.  Shalat Sunat Tahajjud 
Shalat Tahajjud ialah shalat sunnat yang dikerjakan pada malam hari. Sedikitnya 2 rakaat dan 

sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktunya mulai dari setelah shalat Isya sampai terbit fajar. 
Dengan syarat dilaksanakan sesudah bangun dari tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar. Jadi 
apabila dilaksanakan tanpa tidur sebelumnya maka  tidaklah disebut tahajjud, tetapi shalat sunnat biasa 
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seperti witir atau hajat. Dan waktu yang paling utama adalah saat sepertiga malam, yakni kira-kira dari 
jam 1 sampai waktu Shubuh. Sabda Rasulullah SAW: 

ُرُك ِقيَ اَم الالي ْلِ  اللِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ  اللِ  دِ بْ عَ  نْ عَ  اَن يَ ُقْوُم الالي ِْل فَ َتت ْ  صلى الل عليو وسلم: يَا َعْبَد الِل َّلَ َتُكْن ِمْثَل ُفَلن ََ

Artinya:  
‖Dari Abdullah bahwasanya Rasulullah  SAW bersabda: Hai Abdullah jangan jadi angkuh seperti sianu 
adalah ia bangun pada malam hari maka tidak melakukan shalat malam”. 

َفتَ ْينِ   َعْن أَبِى ى َُريْ َرَة, َعِن الاِنبى َصلّى اللُ َعَلْيِو َوَسّلم قَاَل ِإَذا قَ امَ  َعتَ ْيِن َخِفي ْ  َأَحُدَُْم ِمَن الّلي ِْل فَاْليَ ْفَتْح َصلَت َُو ِبَرَْ
Artinya: 
―Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda: apabila telah berdiri oleh seseorang kamu untuk 
mengerjakan shalat malam maka hendaklah mulai shalatnya itu dengan melakukan shalat dua raka‟at 
yang ringan.” 

َفتَ ْيِن َعْن زَْيد ْبن َخاِلد الُجْهِنى أَنُّو قَاَل:َ أَلْرُىقَ  َعتَ ْيِن َخِفي ْ نا َصَلَة َرُسْوِل الِل َصلّى الُل َعَلْيو َوَسّلَم الالْيلِة َفَصلّى َرَْ
َعتَ ْيِن  َوُىَما ُدْوَن اللاتَ ْيِن قَ ب ْ  َعتَ ْيِن  َطِويْ َلتَ ْيِن َطِويْ َلتَ ْيِن َطِويْ َلتَ ْيِن ثُّم َصّلى َرَْ َعتَ ْينِ ثُّم َصّلى َرَْ َوُىَما   َلُهَما َصّلى َرَْ

َلُهَما َلُهَما ثُمّ  ُدْوَن اللاتَ ْيِن قَ ب ْ َعت َْيِن  َوُىَما ُدْوَن اللاتَ ْيِن قَ ب ْ َلُهَما َصّلى َرَْ َعتَ ْيِن  َوُىَما ُدْوَن اللاتَ ْيِن قَ ب ْ َأْوتَ َر  َ و َصّلى َرَْ
َعًة.  َفذِلَك َثَلَث َعَشَر َرَْ

Artinya: 
“Dari Zaid bin Kholid al Juhni dia berkata: Sesungguhnya aku memperhatikan shalat Rasulullah pada 
satu malam maka shalat ia dua raka‟at yang ringan keduanya kemudian shalat ia dua raka‟at yang 
panjang, panjang dan panjang, kemudian shalat dua raka‟at kemudian dua raka‟at kemudian dua 
raka‟at kemudian dua raka‟at kemudian dua raka‟at kemudian shalat ia satu raka‟at witir maka jadilah 

demikian itu tiga belas raka‟at " 

 لَ أَ سَ وَ  فَ قَ وَ َّلا إِ  ةً مَ حْ رَ  ةِ يَ أَ بِ  ر  مُ يَ ََّل  ؛ةِ رَ قَ ب َ الْ  ةَ رَ وْ سُ  أَ رَ قَ ف َ  ةً لَ ي ْ لَ  اللِ  لُ وْ سُ رَ  عَ مَ  تُ مْ : قُ الَ ى قَ عِ جَ شْ ألَ اْ  كِ الِ مَ  نِ ابْ  فِ وْ عَ  نْ عَ 
 تِ وْ كُ لَ لمَ اْ وَ  تِ وْ رُ ب َ لجَ ى اْ ذِ  انَ حَ بْ سُ  ؛وِ عِ وْ َُ ى ُر فِ  لُ وْ قُ ي َ  وِ امِ يَ قِ  رِ دْ قَ بِ  عَ ََ َر  ما ثُ  ذَ وا عَ ت َ وَ  فَ قَ  وَ َّلا إِ  ابٍ ذَ عَ  ةِ يَ أَ بِ  ر  مُ يَ ََّل وَ 
 ةَ رَ وْ سُ  أَ رَ ق َ  ما ثُ  انِ رَ مْ عِ   آلِ بِ  أَ رَ قَ ف َ  امَ قَ  ما ثُ  كَ لِ ذَ   لَ ثْ مِ  هِ دِ وْ جُ ى سُ فِ  الَ قَ  ما ثُ  وِ امِ يَ قِ  رِ دْ قَ بِ   دَ جَ سَ  ما ثُ  ةِ مَ ظَ لعَ اْ وَ  اءِ يَ رِ بْ لكِ اْ وَ 

 اءِ سَ الن  

Artinya: 
“Dari „Auf anak Malik al-Asyja‟i ia berkata aku telah shalat dengan Rasulullah  pada satu malam maka 
berdirilah Rasulullah  mengerjakan shalat dan membaca akan surat al baqarah dan tiada melewati satu 
ayat rahmat melainkan ia berhenti sambil memohon akan rahmat Allah dan tidak pula melewati satu 
ayat „azab atau siksa melainkan ia berhenti sambil memohon berlindung dengan Tuhan kemudian ia 
ruku‟ selama masa ia berdiri dan ia membaca pada waktu ruku‟ nya, tasbih yaitu : 

ُرْوت َوْالَمَلُكْوت َوْالِكْبرِيَاء َوالَعَظَمةِ   ُسْبَحاَن ِذى اْلَجب ْ
kemudian ia sujud selama masa ia berdiri dan ia mengucapkan tasbih pada ketika sujudnya seperti 
demikian itu kemudian bangun dan membaca pula surat ali imron dan surat an-Nisa‟” 

ُعُهَما اْبن آَدم ِفى َجْوِف الّلْيِل اَعْن حَ  َعَتاِن يَ ْرََ ٌر َسن اْبن َعِطية ُمْرِس لً قَاَل الّنبى َصلى الل َعَلي ِْو َوَسلم: َرَْ آلِخر َخي ْ
َها َوَلْو َّلَ َأْن َأُش قا َعلَى أُماتِى َلَفَرّضتُ ُهَما َعَلْيِهمْ     َلُو ِمَن الّدنْي َا َوَما ِفي ْ

Artinya: 
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“Diriwayatkan dari Hasan bin „Athiyyah, seorang utusan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dua raka‟at 
shalat akan keduanya oleh anak Adam pada pertengahan malam yang terakhir lebih baik baginya dari 
dunia dan barang-barang di dalamnya, jika tidak memberati atas umat niscaya aku wajibkan keduanya 

atas mereka." 
Kemudian Kaifiyyah atau tata cara Shalat Tahajud adalah sebagai berikut: 

Pertama:  Setelah melakukan shalat sunnah dua raka‘at lalu berdirilah  berniat;  

َعتَ ْيِنِ لِل تَ َع اَلى الل أَبر   ُأَصلى  ُس ناَة الت اَهج ِد َرَْ
"Sahajaku shalat sunnah tahajjud dua rakaat karena Allah taala" 

Kedua:  Sesudah membaca wajjahtu, bacalah fatihah dan surat al-Baqarah atau sepertinya atau yang 
dapat kita baca 

Ketiga:  Pada waktu ruku‘ bacalah : 

ْعُت َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َخَشَع َلَك قَ ْلِبى َوَسْمِعى َوَبَص ِرى َوُمخ ى َوَعَظِمى َوَشْع رِ  ى َوِعَصِمى الّلُهما َلَك َرََ
  َوَمااْستَ َقْلُت َقَدِمىِ لِل َرب  الَعالَم ْينَ 

kemudian baca pula tasbih, atau baca 

ْالِكْبرِيَاء َوالَعَظَمةِ وَ  ُرْوت َوْالَمَلُكْوت   ُسْبَحاَن ِذى اْلَجب ْ
Dan bacalah tasbih ini sebanyak-banyaknya atau selama kita berdiri 

Keempat:  Sujud dan pada waktu sujud itu bacalah:  

ْجِهَى لِلاِذى َخَلَقُو َوَصوارَُه  َوَشقا َسْمَع ُو َوَبَصَرُه تَ َباَرَك اللُ الّلُهما َلَك َسَج ْدُت َوبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َسَج َد  وَ 
  َأْحَسُن  الَخاِلِقْينَ 

kemudian baca pula tasbih, biasa atau: 

ُرْوت َوْالَمَلُكْوت َوْالِكْبرِيَاء َوالَعَظَمة  ُسْبَحاَن ِذى اْلَجب ْ
dan sebaiknya membaca :  

لُقُلْوِب ثَ ب ْت قَ ْلِبى َعلَى ِديِْنكَ يَاُمَقل َب اْ   
 Wahai yang membalik-balikan hati tetapkan hatiku atas agama-Mu 

Dan sujudlah selama kita berdiri atau lebih dengan keadaan khusyu‘ dan tawadu‘ serta merendahkan 
diri kepada Allah subhanahu wata‘ala. 
 

h.  Shalat Sunnah Witir 
Shalat witir adalah shalat sunnat yang sangat diutamakan. Waktunya sesudah shalat Isya 

sampai terbit fajar, dan biasanya shalat witir sering dirangkaikan dengan shalat tarawih atau shalat 
lainnya. Witir artinya ganjil, maka bilangan rakaatnya harus ganjil, yaitu 1 rakaat, atau 3, 5, 7, 9 dan 11 
rakaat. Sabda Rasulullah SAW: 

 وِإْجَعُلوا آِخ َر َصلَِتُكْم بِالالي ِْل ِوتْ ًرا, متفق علي الَ َم قَ َصلّى الل َعَلْي ِو َوَسلّ  ى  بِ النا  َما َعنِ هُ َعن ْ  َى اللُ َرضِ  ُعَمرَ  نِ ابْ  َعنِ 
Artinya : 
 "Dari Ibn Umar Radhiyallahu „anhu, dari Nabi SAW telah bersabda ia: jadikan akhir shalat kamu pada 

malam hari witir" 
Kemudian Doa Witir adalah sebagai berikut; 

َر ْالَمْسئُ ْولِْيَن يَاالل. اللاُه ما اْعِتْق رِقَابَ َنا َورِقَاَب أ بَائَِنا َوُأماَهاتَِنا َوِإْخ َوانَِنا ِمَن النا اِر ِبُجْوِدَك أِمْيَن َوبِاْمِتَناِنَك أم ِْيَن يَا َخي ْ
 ْينَ َمْن يَ ُقْوُل أِمْيَن. َوَصلا اللُ َوَسلاَم َعَلْيِو َواْلَحْمُد لِّلِو َرب  ْالَع المَ  َمِعْيَن.َوُتْب َوَزك  َأجْ 

Atau boleh juga dengan do‘a ini: 
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نَا ُمَحماٍد : الالُه ما ِإن ى َأُعْوُذ بِِرَضاَك ِمْن اللاُه ما َصل  َعلى َسيدِ  ُسْبَح اَن رَب َى اأَلْع َلى الَوىا ابْ  الَحْمِدلِل َرب  الَع الَمْينَ 
َما أَثْ نَ ْيَت َعلَى نَ ْفِسكْ   َسَخِتْك و َأُعوُذِ بُمَعافَ اِتَك ِمْن ُعُقْوبَِتْك َوَأُعْوُذ ِبَك ِمْنَك  َّلَ ُأْحِصى ثَ نَ اًء أَْنتَ  ََ   

Atau dengan do‘a ini: 

ًنا َصاِدقًا, َوَنْسئَ ُلَك ِعْلًما نَاِفًعا, اَللاُهما ِإناا َنْسئَ ُلَك ِإْيمَ  انًا َدائًِما, َوَنْسئَ ُلَك قَ ْلًبا َخاِشًعا, َوَنْسئَ ُلَك يَِقي ْ
ًرا, َوَنْسئَ ُلَك ْالَعْفَو َوْالَعافِ  ِثي ْ ًرا ََ َيَة, َوَنْسئَ ُلَك َوَنْسئَ ُلَك َعَمًل َصاِلًحا, َوَنْسئَ ُلَك ِديْ ًنا ِقَيًما, َوَنْسئَ ُلَك َخي ْ

ْوَعَنا الش ْكَر َعلَى ْالَعاِفَيَة, َوَنْسئَ ُلَك ْالِغَنى َعِن النااِس, اَلالُهما رَب اَنا تَ َقباْل ِمناا َصلَتَ َنا َوِصَيامَ  َنا َوِقَياَمَنا َوُرَُ
َرنَا يَاالل ياالل يَ  اَأْرَحَم الرااِحِمْيَن. َوَصلاى الُل َعَلى َخْيِر َوُسُجْوَدنَا َوَتَخش َعَناَ وَتَضر َعَنا َوتَ َعب َدنَا َوَتم ْم تَ ْقِصي ْ
 َخْلِقِو ُمَحماٍد َوَعَلى آِلِو َوَصْحِبِو َأْجَمِعْيَن. َواْلَحْمُد لِل َرب  ْالَعاَلِمْينَ 

     11. Shalat Janazah (Mayyit) 
Mati adalah kesudahan hidup maka setiap yang hidup pastilah akan menemuhi mati. 

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-qur‘an:    

تِ وْ لمَ اْ  ةُ قَ ائِ ذَ  سِ فْ ن َ  ل  َُ   artinya "setiap manusia akan merasai mati".  

Dan kematian itu salah satu musibah yang penting yang akan dirasakan oleh segenap makhluk Allah 
SWT dan apabila datang musibah itu hendaklah bagi orang yang mendapat musibah kematian itu 

membanyakkan sabar serta ridho menerima takdir Allah SWTdengan mengucapkan:              ِا نا إِ وَ  اللِ نا إ
  , نَ وْ عُ اجِ رَ  وِ يِ لَ إِ 

Dan sunnah pula bagi orang datang ke tempat kematian itu menghiburkan hati ahli kematian itu dengan 

mengucapkan: 

ْم َوغَف َر ِلَمي ِتُكمْ     َأْعظَ َم الُل َأَج َرَُ
"Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kamu dan mengampunkan bagi kematian Kamu” 

Dan bagi ahli-ahli (keluarga) yang mendapat kematian itu hendaklah jangan melakukan sesuatu 
yang dilarang oleh agama seperti meratap atau memukul-mukul dada dan dinding rumah dan lain-
lainnya, karena itu adalah perbuatan orang-orang yang jahil yang sangat dimurkai oleh Allah SWT, dan 
juga akan menyiksa bagi orang yang telah mati.  

Sabda Rasulullah  SAW yang diriwayatkan oleh ibnu umar radiallahu„anhuma bahwasanya 
Rasulullah  SAW telah menziarahi kematian Saad bin Ubadah bersama sahabat,  yaitu „Abdullah bin 
„Auf , maka setelah Rasulullah  SAW melihat, lalu Rasulullah SAW menangis kemudian tatkala kaum-
kaum melihat tangisan Rasulullah  SAW itu lalu mereka menangis pula. Maka bersabdalah Rasulullah  

SAW: 

 َحُم َوَأَشاَر ِإلَى ِلَس ِانوِ ََّل َتْسَمُعوَن َأّن الَل َّلَ يُ َعذ َب  ِبَدْمِع الَعِيِن َوَّلَ ِبُحْزِن ْالَقْلِب َولِكْنَ يُ َعذ ُب بِهَذا َأْو يَ رْ أ
Artinya: 
“Tiadalah mendengar kamu sesungguhnya Tuhan tidak akan menyiksa dengan sebab cucuran air mata 
dan tidak dengan sebab kesedihan hati tetapi disiksa dengan sebab ini atau diberi rahmat dan 
Rasulullah  menunjukkan lidahnya” 
 

Dengan hadis ini dapat diketahui bahwa menangis dengan sebab kematian tidak mengapa 
asalkan jangan sampai meratap atau lain-lainnya. Dan yang paling utama adalah menghadapi ujian dan 
cobaan kematian keluarga dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan berserah diri hanya kepada Allah 
SWT.  
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a. Fadhilah Menghadiri Kematian 
Rasulullah SAW bersabda : 

َراٌط َو َمْن َشِهَدَىاَحتاى ُتدءفَنث  َها فَ َلُو ِقي ْ فَ َلُو    قال صلى الل عليو وسلم: َمْن َشِهَد اْلَجنَ ازَِة َحتاى ُيَصل ى َعَلي ْ
َراطَاِن, قَاَل ِمْثُل اْلَجبَ َلْيِن الَعِظْيَمْينِ  َراطَاِن,ِقْيَل َوَما ِقي ْ  ِقي ْ

Artinya:  
”Siapa-siapa telah menyaksikan jenazah kematian hingga dishalatkan atasnya maka baginya satu 
qiiroot dan barang siapa menyaksikannya hingga sampai dikuburkan maka baginya dua qiiroot. Lalu 
ditanya kepada Rasulullah  SAW; seberapa besar dua qiroot itu? bersabda Rasulullah SAW:  yaitu 
seperti dua gunung yang besar.” dan hadis lainnya sekecil-kecilnya  seperti gunung uhud. 

َشْيًئا ِإَّلا قال صلى الل عليو وسلم: َما ِمْن ُمْسِلٍم يَُموُت فَ يَ ُقْوُم َعلَى َجَنازَتِِو  َأْربَ ُعوَن رَُجًل ََّل ُيْشِرَُْوَن بِالِل 
ُهُم اللُ بِوِ   َشَفَعت ْ

Artinya: 
‖Tiada dari seseorang  muslim yang meninggal dunia maka berdiri menshalatkan atas jenazahnya 
empat puluh orang laki-laki, yang tiada menyekutui mereka dengan Allah SWT akan sesuatu, melainkan 
memberi syafa‟at akan mereka oleh Allah subhanahu wata‟ala dengannya”. 

َها َفَل َيْجِلْس َحتاى تُ ْوَضعُ قال صلى الل عليو وسلم:ِإذاَ رَأَيْ ُتْم اْلَجَنازََة فَ ُقْوُموا َفَمْن تَِبعَ   
Artinya: 
―Sabda Rasulullah SAW: bila kamu melihat  jenazah maka hendaklah kamu berdiri, maka barang siapa 

mengikuti jenazah itu maka janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan." 

َُِر اْلَمْوتَ  قَاَل َصلى الل َعلَيِو َوَسّلم: تَ ُزْوُروا ْالُقبُ ْوَر فَِإن اَها ُتْذ  
Artinya: 
―Ziarah oleh kamu akan kubur maka sesungguhnya ia memperingatkan akan mati”. 
 

  َصَرُفواصلى الل عليو وسلم: ِإنا اْلَمي َت ِإَذا ُوِضَع ِفى قَ ْبرِِه ِإناُو لَِيْسَمَع َخْفَق نَِعاِلِهْم ِإَذا انْ  الَ قَ 
Artinya: 
“Sesungguhnya mayit itu bila diletakkan di dalam kuburnya, sesungguhnya ia mendengar suara selop 
mereka (yang mengantarkannya) apabila mereka berpaling (pulang)”. 
 

b. Kaifiyyah Memandikan Mayyit 
 

Pertama,  Diletakkan mayit itu di tempat yang tinggi sedikit dan disandarkan mayit itu pada lutut 
yang kanan dan dihantarkan jari kanan kita itu di bawah ketiak mayit dan ibu jari kita pada 
tengkuknya dan lalu urut-urut perut mayit itu dengan perlahan-lahan dengan jari kita yang 
kiri supaya keluar najis-najis yang ada di dalam perutnya. 

Kedua,  Ditelentangkan mayit itu serta membasuh kemaluannya dengan jari kita yang kiri yang 

dibalut secarik kain serta di niatkan istinja‘nya dengan niat:  

 نَ َوْيُت اإِلْسِتَخاَء ِمْن ىَذا ْالَمي ِت فَ ْرًضا لِلِو تَ َعاَلى
 “Sahajaku beristikho dari ini mayit fardhu karena Allah taala” 
Ketiga,  Diganti pula secarik kain yang lain lalu dibersihkan giginya dan lubang-lubang hidungnya 

dan sunnah pula diambilkan wudhu‘nya, wudhu‘nya seperti mengambil wudhu‘ orang 
hidup serta berniat yaitu: 

 نَ َوْيُت الُوُضوَء ِمْن ىَذا ْالَمي ِت ُسّنَة لل و تعالى
 “Sahajaku berwudhu‟ dari ini mayit sunnat karena Allah taala” 
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Keempat,  Cucurkan air sebelah kanannya dari kepala sampai ke tumit tiga kali dan bagi itu sebelah 
kiri tiga kali kemudian dari kepala dan dada nya hingga sampai ke tumit serta berniat 

yaitu: 

 نَ َوْيُت ُغْسَل ىَذا ْالَمي ِت َِّلْسِتَباَحِة الصاَلِة َعَلْيِو فَ ْرًضاِ لل و تَ َعاَلى
 “Sahajaku memandikan mayit ini karena mengharuskan menshalatkan atasnya fardhu 

karena Allah taala” 
Kelima,  Kemudian dibasuh kepala dan dan janggutnya serta dagunya dengan sabun dan 

lambung kanannya dan kiri dengan air, dan sekiranya bulu-bulunya yang terlepas atau 
pacul sunnah dimasukkan ke dalam kafannya kemudian dimiringkan ke kiri lalu 

dicucurkan air sebelah kanannya serta membaca do‘a:       ُغْف َراَنَك يَا الل رَب اَنا َوِإلَْي َك
 dan di miringkan pula ke kanan dicucurkan air sebelah kiri sambil membaca    ْالَمِصْير

do‘a yaitu:ُغْف َراَنَك يا رَحمن رَب اَنا َوِإلَْي َك ْالَمِصْير 

 Kemudian ditelentangkan mayit itu lalu dicucurkan pula air dengan membaca do‘a yaitu:  

يا رَِحْيم رَب اَنا َوِإلَْيَك ْالَمِصْير ََّل الَو ِإَّلاالل َوْحَدُه ََّلَشرِْيَك َلو, لو الُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد ُيْحِي ُغْف َراَنَك 
 َويُِمْيُت َوُىَو َعلَى َُل  َشٍئ َقِدْير

dilakukan tiga kali-tiga kali dengan air bercampur sedikit kapur barus. 

Keenam,  Hendaklah waktu memandikan mayit itu dengan memakai tabir supaya jangan sampai 
ada orang-orang lain yang masuk ke tempat itu atau di satu tempat yang tersembunyi dan 
dilarang melihat memandikan mayit itu kecuali yang membantu atau ahli warisnya dan 
walinya sendiri 

Ketujuh, Memandikan mayit itu hendaklah memakai kain yang biasa meliputi seluruh badannya 
dari kepala sampai kakinya sehingga jangan sampai terlihat auratnya dengan ketiadaan 
hajat, sebab memandang aurat mayit itu hukumnya haram 

Kedelapan,  Hendaklah memandikan mayit itu laki-laki untuk orang laki-laki dan mayit perempuan 
harus pula perempuan dan sunnah pula di waktu memandikan itu membakar bau-bauan 
seperti gahru atau yang lain-lainnya yang sedap baunya. 

Kesembilan, Setelah selesai mayit itu dimandikan sunnah badannya di lap-lap dengan rata dan ada 
eberapa pendapat yang menyebutkan ditulis di atas dahi mayit itu dengan jari telunjuk 
yaitu: 

اللِ  لُ وْ سُ رَ  دٌ ما حَ مُ  اللُ  َّلا إِ  وَ لَ إِ  َّلَ  مِ يْ حِ الرا  نِ مَ حْ الرا  اللِ  مِ سْ بِ   
 

c. Kaifiyyah Mengkafankan Mayit 
Pertama,  Memakai kain kafan sekurang-kurangnya bagi laki-laki antara pusat dan lutut dan bagi 

kaum perempuan hendaklah menutup sekalian badannya selain dari muka dan kedua 
telapak tangannya. Sekalipun perempuan itu hamba dan yang terlebih afdhol serta 
sempurna kain kafan bagi laki-laki harus ditambah tiga lapis kain yang meliputi serta satu 
gamis dan satu sorban. Kemudian dilapisi dengan tiga lapis yang menutupi semua 
badannya jumlah semuanya lima lapis dan bagi kaum perempuan yaitu satu kain 
pinggang dan satu baju dan satu telekung dan dua lapis kain yang meliputi seluruh 
badannya. 

Kedua,  Di waktu menggunting  kain kafan itu sunnah membaca: 

 اللاُه ما اْجَعْل لَِباَسُو َعِن ْالَكرِْيِم َوَأْدَخَلُو يَا الل اْلَجنّ ََة ِبَرْحَمِتَك يَا أَْرَحَم الرااِحِمِينَ 



151 

 

Ketiga,  Sunnah pula dekat dua punggungnya dan ditempelkan sekalian lubang-lubangnya dan 
dahi tempat sujud dengan kapas serta diikat pula kain kafannya yang di kaki, di lutut, di 
punggung, di dada dan di kepala supaya jangan sampai terbuka. Dan setelah sampai ke 
dalam kubur buka kembali semua ikatan itu kecuali pengikat punggung. 

 

d. Rukun Shalat Mayit 
Ketahuilah rukun-rukun shalat mayit  yaitu tujuh macam : 
Pertama  : Berdiri lurus 
Kedua  : Berniat di dalam hati 
Ketiga  : Mengangkat takbir empat kali 
Keempat : Membaca fatihah 
Kelima  : Membaca solawat atas nabi 
Keenam  : Mendo‘akan mayit 
Ketujuh  : Mengucapkan salam 
 

e. Kaifiyyah Shalat Mayit 
Pertama : Letakkan mayit itu menghadap kiblat (kepala sebelah kanan jama‘ah). 
Kedua : Hendaklah membaikkan membaca fatihah, dihadiahkan kepada mayit itu selama 

menunggu orang-orang berkumpul.  
Ketiga : Bila telah berkumpul orang-orang yang akan ikut menshalatkan sebagai ganti iqomat 

ucapkan :  

  الصاَلُة اْلَجَنازَُة رَِحَمُكُم الل, الصاَلُة َّلَإلَو إَّلا الل ُمَح ماٌد َرُسْوُل الل

Keempat : Jika mayit itu laki-laki hendaklah imam berdiri dekat dengan bahu mayit dan jika mayit itu 
perempuan berdirilah imam dekat dengan badan mayit.  

Kelima : kemudian imam berniat serta mengangkat takbir dengan niat: 

َراِت فَ ْرُض ْالِكَفايَِة     لل تع الى الل أَبر َمْأُموًما/  ِإَماًماُأَصل ى َعلَى ىَذا ْالَمي ِت َأْربََع َتْكِبي ْ
“Sahajaku shalat atas ini mayit empat kali takbir fardhu kifayah, imam/ mengikut imam 
karena Allah taala” 

    Dan mayit itu perempuan di ganti ucapan  ِىَذا ْالَمي ت dengan ucapan   ْتةِ  َ يْ لمَ ىِذِه ا  

     Apabila mayit itu anak laki-laki, maka lafaz niatnya adalah: 

َرات فَ ْرَض ْالِكَفايَِةِ لِل َتع َاَلى  ُأَصل ى َعلَى ىَذِا ْالَمي ِت الط ْفِل َأرْبََع َتْكِبي ْ
“Sahajaku shalat atas ini mayit anak-anak laki-laki empat kali takbir fardhu kifayah karena 
Allah taala” 

      Dan apabila mayit itu anak perempuan, maka lafaz niatnya adalah: 

َرات فَ ْرَض ْالِكف َايَة ىَذِه ْالَمي َتِة الط ْف َلةِ َصل ى َعلَى أ   لِل َتع َاَلى َأْربََع َتْكِبي ْ
“Sahajaku shalat atas ini mayit anak-anak perempuan empat kali takbir fardhu kifayah 
karena Allah taala” 
Dan apabila kita mengetahui jenis kelamin mayityang dishalatkan, maka lafaz niatnya 
adalah: 

َرات فَ ْرَض ْالِكَف ايَةِ    لِل َتع َاَلى ُأَصل ى َعلَى َمْن َصلاى َعَلْيِو ْاإِلَماُم َأْربََع َتْكِبي ْ
 “Sahajaku shalat atas orang-orang telah Menshalatkan atasnya oleh Imam empat kali 
takbir fardhu kifayah karena Allah taala” 
Dan apabila mayit yang dishalatkan berjumlah tigaorang atau lebih,maka lafaz niatnya 
adalah: 
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َرات فَ ْرَض اْلِكَفايَِة لِلِو تَ َع اَلى   ُأَصل ى َعلَى ىِذِه ْاأَلْمَواِت َأْربََع َتْكِبي ْ
“Sahajaku shalat atas ini beberapa mayit empat kali takbir fardhu kifayah karena Allah 
taala” 
Sedangkan lafaz niat shalat ghaib, yakni menshalatkan mayit yang tidak ada di tempat 
shalat, atau berada di tempat lain, adalah; 

َرات فَ ْرَض اْلِكَفايَِة لِلِو تَ َع اَلى  ْالَغاِئبِ  َصل ى َعلَى َأْمَواتِ أ َأْربََع َتْكِبي ْ  
“Sahajaku shalat atas beberapa orang mayit yang ghaib empat kali takbir fardhu kifayah 
karena Allah taala” 

Keenam : mengangkat takbir: Allahu akbar, lalu membaca fatihah dan takbir yang kedua membaca 
solawat sekurangnya 

للاُه ما َص ل  َعلَى َس ي ِدنَا ُمَحماٌد وعلى آِل س َي ِدنَا ُمَحمادٌ ا  
  dan sebaik-baiknya bacalah hingga akhir shalawat, dan sesudah takbir yang ketiga baca 

pula do‘a bagi mayit yaitu:  

 وُ اللاُه ما اْغِف ْر َلُو َواْرحَم ُو َوَع اِفِو َواْعُف َعْن 

  dan jika mayit itu perempuan bacalah: 

 اللاُه ما اْغِف ْر لها َواْرحَم َْها َوَع اِفهِا َواْعُف َعْن َها

  dan jika mayit itu anak-anak perempuan bacalah:  

ًعااللاُه ما اْجَعْلَها فُ ُرطًاِ ألَبَ َويْ َها َوَس َلًفا َوُذْخ ًرا َوِعظَ ًة َواْعِتَبارًاَوشَ   ِفي ْ

  dan jika mayit itu anak-anak laki-laki bacalah: 

ًعا  اللاه ما اْجَعْلُو فُ ُرطًاِ ألَبَ َوْيِو َوَسَلًفا َوُذْخًرا َوِعَظًة َواْعِتَبارًا َوَشِفي ْ
  Dan sesudah takbir yang terakhir (keekmpat) bacalah do‘a berikut ini: 

َوإِلْخَوانَِنا الاِذْيَن  َسبَ ُقونَا َلُو/َوَلَها َواْغِفْرلََنا وَ ْعَدُه/بَ ْعَدَىا َوََّل تَ ْفِتناا ب َ ْجَرُه/َأْجَرَىا أَ اللاه ما َّلََتْحرِْمَنا 
 بِاإِلْيَماِن َوَّلََتْجَعْل فِى قُ ُلْوبَِنا ِغل  ِللاِذْيَن أَمُنوا رَب اَنا ِإناَك َرُؤوٌف رَِحْيمٌ 

Kemudian memberi salam ke kanan dan ke kiri yaitu: 

اتو   السلم عليكم ورحمة الل وبَر
  f.  Do’a Setelah Selesai Shalat 

َرُه َرْوَضًة ِمْن رِيَاِض اْلَجناِة. اللاه ما أْنَت رَب ُو َوأَْنَت َخَلْقَتُو َوأَْنَت َىَديْ َتوُ   ِلِِإْسَلِم َوأَْنَت قَ َبْضَت ُرْوَحُو اللاه ما اْجَعْل قَ ب ْ
َناَك َشْفًعاَلُو فَاْغِفْر لََناَوَلُو. اللاه ما َّلََتْحرِْمَنا  بَ ْعَدُه/بَ ْعَدَىا َوََّل تَ ْفِتناا َأْجَرُه/َأْجَرَىا َوأَْنَت َأْعَلُم ِبِسر ِه َوَعلَى نِياِتِو َوَقْد ِجئ ْ

 َماِن َوَّلََتْجَعْل فِى قُ ُلْوبَِنا ِغل  لِلاِذْيَن أَمُنوا رَب اَنا ِإناَك َرُؤوٌف رَِحْيٌم.َوإِلْخَوانَِنا الاِذْيَن  َسبَ ُقونَا بِاإِليْ َلُو/َوَلَها َواْغِفْرلََنا وَ 
ُفْوَن َوَسَلٌم َعلَى َوَصلا الُل َعلَى َسي دنَِا ُمَحماٍد َو َعلَى أِلِو َوَصْحِبِو َأْجَمِعْيَن.ُسْبَح اَن رَب َك َرب  الِعزاِة َعماا َيصِ 

 َواْلَحْمُد لِلِو َرب  الَعالَمْينَ  ِلْيَن اْلُمْرسَ 

Dan baca pula al-fatihah hingga akhirnya kemudian disudahi dengan mengucapkan: 

َها َس َلٌم َوآِخُر َدْعَواُىْم َعِن الَحْمُدِ لِل َرب  الع اَ  َها ُسْبَحاَنَك الّلُهّم َوَتِحياتُ ُهْم ِفي ْ  لَمِينَ َدْعَواُىْم ِفي ْ

Bila kita melihat jenazah sunnah membaca: 

 ُسْبَحاَن الَحق  الاِذى َّلَيَُمْوُت ىَذا َماَوَعَدنَا اللُ َوَرُسولُو. اللاُه ما زِْدن َا ِإْيَمانًا َوَتْسِلْيًما
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g.  Kaifiyyah Menguburkan Mayit 
Pertama : Wajib mengubur mayit itu sekira-kira tiada tercium baunya dan tidak bisa pula dapat 

binatang-binatang buas membongkarnya dan yang paling sempurna hendaklah lubang 
kubur itu lapang dalamnya kira-kira empat hasta setengah 

Kedua : Hendaklah mayit itu dibaringkan atas lambung kanannya yang bertsamaandengan pipinya 
supaya bertemu dengan tanah dan dikalung kepalanya sedikit dengan tanah supaya 
terangkat kepalanya dari tanah itu. 

Ketiga : Bila hendak memasukkan mayit itu sunnah dengan lemah lembut dan ditutupi kubur itu 
dengan kain serta bacalah di waktu memasukkan mayit itu ke dalam kubur:  

 ِبْسِم الِل َوَعلَى ِملاِة َرُسوِل الِل َصلاى اللُ َعَلْيِو َوَسلامَ                              
Keempat : Sunnah pula bagi orang-orang yang hadir di samping kubur itu mengambil atau meraup 

sedikit tanah dengan tiga kali raupan bacalah pada kali yang pertama: 

َُْم, اللاُهما َلق ْنُو ِعْنَد الِملاِة ُحجاَتوُ                َها َخَلْقَنا  وُ نْ ق  لَ   jika mayit itu perempuan gantilah ucapan  ِمن ْ

dengan   َاهَ ن ْ ق  ل dan  ُوُ تَ جا ح  dengan  :dan pada kali yang kedua baca pula :  اهَ ت َ جا حُ  

 َوِفْيه َا نُِعْيُدَُْم, اللاُه ما افْ َتْح أَبَواَب السامَواِت ِلُرْوِح وِ 
    dan bagi perempuan  ِاهَ حِ وْ رُ ل  dan pada kali yang ketiga baca pula:  

َها ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى, اللاُه ما َجاِف ْاأَلْرِض َعْن َجْنبَ ْيو   ِمن ْ

  serta sambung dengan ayat:  ِاهُ نَ لْ زَ ن ْ ا أَ نا إ  hingga akhirnya dibaca tujuh kali kemudian 

dimasukkan tanah itu ke dalam kuburnya mudah-mudahan tidak di azab atau di siksa oleh 
Allah SWT mayit itu di dalam kuburnya: kemudian sebagaimana manusia itu sunnah 
diazankan di waktu lahirnya, begitu pula di waktu matinya sunnah diazankan. 

Kelima : setelah selesai dari azan dan iqomah wajib pula kubur itu ditutup dengan rapi dan baik 
seperti ditutup dengan papan supaya jangan sampai masuk tanah ke dalamnya kemudian 
ditaburi kubur itu dengan tanah. 

  Menguburkan mayit dengan memakai –keranda- hukumnya makruh kecuali di atas tanah 
timbunan atau tanah bercampur pasir dan tanah yang liat atau basah maka wajib memakai 
–keranda- karena memeliharanya, dan jika sekiranya terjadi kematian di dalam kapal yang 
sedang dalam perjalanan di laut maka hendaklah memakai batu atau sesuatu yang berat 
supaya segera tenggelam. 

Keenam : Setelah itu disunnahkan membaca talqin (terutama menurut mazhab Syafi‘i) dan berdo‘a 
untuk si mayit, dan mengamini semua yang hadir. 

 

C. WIRID DAN DO’A 
Wirid adalah zikir billisan (dengan ucapan) atau bacaan-bacaan kalimah thayyibah yang 

dihimpun oleh para ulama dengan mengambil contoh dan kebiasaan Rasulullah SAW dan para 
sahabat. Sedangkan do‘a adalah pengharapan dan bentuk kerendahan hati seorang hamba di hadapan 
Tuhannya, Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT: 
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“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya 
Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, 
Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-
Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”(QS.Al-Baqarah/2: 186)   

Dan firman Allah SWT: 

                                       

     

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 
Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 
Jahannam dalam keadaan hina dina".(QS. Al-Mu‘min/Ghafir/40: 60) 

Serta firman Allah SWT: 

                                    

                                  

“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 
bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang 
yang berbuat baik”. (QS. Al-A‘raaf/7: 55-56) 

 

1.  Wirid Setelah selesai shalat fardhu 

 ِبْسِم الِل الراْحَمِن الرا ِحْيم
َّلَِإَلَو ِإَّلا الُل َوْحَدُه َّل َشرِْيَك َلُو. َلُو اْلُمْلُك َوَلُو ×( ۳اْلَحي  اْلَقي  ْوُم َوأَتُ ْوُب ِإَلْيِو )َأْستَ ْغِفُر الَل اْلَعِظْيِم. الاِذى َّلَِإَلَو ِإَّلاُىوَ 

اِلِمْيَن )× (. ۳اْلَحْمُد ُيْحِيى َويُِمْيُت َوُىَوَعَلى َُل  َشْيٍئ َقِديْ ٌر.)  َأْنَت الساَلُم َوِمْنَك اللاُهما  ×(۳الالُهما َأِجْرنَا ِمَن اْلناارِالسا
َراِم. الساَلُم َوِإلَْيَك يَ ُعْوُد الساَلُم. َفَحي  َنا رَباناَ بِالساَلِم. َوَأْدِخْلناَ اْلَجناَة َداَر الساَلِم. تَ َبا َْ َت رَبانَا َوَتعاَلَْيَت ياَ َذا اْلَجَلِل َوْاإِل َرَْ

ْيِن. ِإيااَك ِجْيِم. ِبْسِم الِل الراْحَمِن الراِحْيِم. اْلَحْمُدِ لِل َرب  اْلَعاَلِمْيَن. الراْحَمِن الراِحْيِم. َمِلِك يَ ْوِم الَأُعْوُذ بِالِل ِمَن الشاْيطَاِن الرا  د 
َغْيِر اْلَمْغُضْوِب َعَلْيِهْم َوََّل الضاآلِْيَن. آِمْيَن.  نَ ْعُبُد َوِإيااَك َنْسَتِعْيُن. اْىِدنَا الص َراَط اْلُمْسَتِقْيَم. ِصَراَط الاِذْيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم 

ْوُم, ََّل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوََّل نَ ْوٌم, َلُو َما ِفى  َوِإَلُهُكْم ِاَلٌو َواِحٌد آل ِإَلَو ِإَّلا ُىَو الراْحَمُن الراِحْيُم. الُل آل ِإَلَو ِإَّلا ُىَو اْلَحي  اْلَقي  
ِحْيُطْوَن ِبَشْيٍئ ِمْن ِعْلِمِو ِفى ْاأَلْرِض َمْن َذا الاِذى َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَّلا بِِإْذنِِو يَ ْعَلُم َما بَ ْيَن أَْيِدْيِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوََّل يُ الساَمَواِت َوَما 

ْرِسي ُو الساَمَواِت واأَلْرَض َوََّل يَ ُؤْوُدُه ِحْفظُُهَما َوُىَو  أَناُو آلِإَلَو ِإَّلا ُىَو َواْلَمآلِئَكُة  اْلَعِلي  اْلَعِظْيُم. َشِهَد اللُ ِإَّلا ِبَماَشآَء. َوِسَع َُ
ْيَن ِعْنَد الِل ْاإِلْسَلمُ  ْلَك . ُقِل اللاُهما َمِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِتى اْلمُ َوُأوُلواْلِعْلِم قآِئًما بِاْلِقْسِط. آلِإَلَو ِإَّلا ُىَو اْلَعزِيْ ُز اْلَحِكْيُم. ِإنا الد 

ُر ِإناَك َعلَ  َل ِفى بْ تُ ْوِلُج الا  ى َُل  َشْيٍئ َقِديْ ُر.َمْن َتَشآُء َوتَ ْنزُع اْلُمْلَك ِمماْن َتَشآُء َوتُِعز  َمْن َتَشآُء َوُتِذل  َمْن َتَشآُء بَِيِدَك اْلَخي ْ
, َوتُ ْرُزُق َمْن َتَشآُء ِبَغْيِر ِحَساِب. َوِإْن  ي ِت َوُتْخِرُج اْلَمي تَ الن اَهاِر َوتُ ْو ِلُج الن اَهاَر ِفى الاْيِل, َوُتْخِرُج اْلَحيا ِمَن اْلمَ  ِمَن اْلَحي 

 ×۳۳ُسْبَحاَن الِل َوِبَحْمِدِه َداِئًماأََبًدا اْلَحْمُد لِلاِو )×( ۳۳ِمْن َشْيٍئ ِإَّلا ُيَسب ُح ِبَحْمِدِه ِإَلِهى يَا رَب ي أَْنَت َمْوَلَنا ُسْبَحاَن الل )
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َبر َْ ًرا َوُسْبَحاَن ×( ۳۳) (.اْلَحْمُد لِلاِو َرب  اْلَعاَلِمْيَن َعَلى َُل  َحاٍل َوِفى َُل  َحاٍل َونِْعَمٍة اللُ َأ ِثي ْ ًرا َواْلَحْمُد لِلاِو ََ ِبي ْ بَ ْر ََ َْ اللُ َأ
اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد ُيْحِيى َويُِمْيُت َوُىَوَعلَى َُل  َشْيٍئ َقِديْ ُر. َوََّلَحْوَل َوََّل الِل ُبْكَرًة َوَأِصْيًل. آلِإَلَو ِإَّلا اللُ َوْحَدُه آلَشرِْيَك َلُو َلُو 

َة ِإَّلا بِالِل اْلَعِلي  اْلَعِظْيِم. اَلَلُهما ََّل َماِنَع ِلَما َأْعطَْيَت َوََّل ُمْعِطَي ِلَما َمنَ ْعَت َوََّل رَ  فَ قُ وا ُع َذااْلَجد  ِمْنَك آدا لِمَا َقَضْيَت َوََّل يَ ن ْ
ٍد َعْبِدَك َوَرُسْوِلَك الناِبي  ْاألُم ِي َوَعلَى آِلِو َوصَ  َرَك اْلَجد , اَللُهما َصل  َوَسل ْم َعلَى َسي ِدنَا ُمَحما ََ ْحِبِو َوبَاِرْك َوَسل ْم َُلاَما َذ

ِرَك ْالَغاِفُلْوَن. َوَسل ْم  َْ َُِرْوَن َوَغَفَل َعْن ِذ ا َوَرِضَي الُل تَ َباَرَك َوتَ َعالَى َعْن َساَداتَِنا َأْصَحِب َسي ِدنَا َرُسْوِل الِل َأْجَمِعْيَن. الذا
َّ بِالِل اْلعَ  ّّ َة ِإَّّل ُر الَل اْلَعِظْيِم. ِلي  اْلَعِظْيِم. َاْستَ ْغفِ َوَحْسُبنَا الِل َونِْعَم ْالَوَِْيِل نِْعَم ْالَمْوَلى َونِْعَم الناِصْيِر. َوََّلَحْوَل َوََّل قُ وا

اِفى يَاَحِفْيُظ يَا َشاِفى ) رِْيُم أَْنَت الل. آلإلو إَّل الل )×( ۲يَاَلِطْيُف يَا ََ ََ آلإلو إَّل الل محمد ×( ۰۱اللُ يَاَلِطْيُف يَا َوفِى اللُ يَا
َها َنُمْوتُ  َها َنْحَيى َوَعَلي ْ ِلَمُة َحق  َعَلي ْ َرِمِو ِمَن  رسول الل صلى الل عليو وسلم ََ َعُث ِإْن َشآَء الُل تَ َعالَى ِبَرْحَمِة الِل َوََ َوِبَها نُ ب ْ

 ْاأَلِمِنْيَن. ) ُثما ال دَعاِء ( 

2.  Berdo’a 
Pertama :   Hendaklah dengan keadaan suci yaitu dalam keadaan berwudhu‘ 
Kedua :   Hadapkan muka atau pandangan ke atas 
Ketiga : Angkatlah kedua tangan di atas bahu atau berlurusan dengan bahu 

Keempat : Bacalah permulaannya dengan  بسم الل الرحمن الرحيم kemudian  الحمدلل  atau pujian-

pujian dan shalawat kepada Rasulullah  SAW seperti contoh berikut berikut : 
 

 بسم الل الرحمن الرحيم
َِرِْيَن َحْمًدا يُ َواِفى نَِعَم ُو َوُيَكاِفى َمزِيْ  َِرِْيَن َحْمَد الشا ا ا َمايَ ْنَبِغى الَحْمُدِ لِل َرب  اْلع َالَمْيَن, َحْمًد الذا َدُه يَارَب اَناَلَك اْلَحْمُد ََ

َناِ بَها ِمْن  ِلَج َلِل َوْجِهَك ْالَكرِْيِم َوَعِظْيِم ُسْلطَاِنْك, ُسْبَح اَن رَب َى ْالَعِلي   ْالَوىا اب, الّلُه ما َصل  َعلَى َسي ِدنَا ُمَحماٍد َصَلًة تُ ْنِجي ْ
ى َئاِت َوتَ ْرفَ ُعَناِ بَها ِعْنَدَك َأْعلَ َجِمْيِع ْاأَلْىَواِل َواآلفَ اِت َوتَ ْقِضى َلَنِابَها ِمْن َجِمْيِع اْلَحاَجاِت َوُتَطه ُرنَا ِ بَها ِمْن َجِمْيِع الساي  

َراِت ِفى اْلَحَياِت َوبَ ْعَد ْالَمَم اتِ   الدارََجاِت َوتُ بَ ل غُنَ ا َأْقَصى ْالغَ ايَاتِ  ًرا  ِمْن َجِمْيِع اْلَخي ْ ِثي ْ َوَعَلى آِلو َوَصْحِبو َوَسلاَم َتْسِلْيًما ََ
 ِبَرْحَمِتَك يَا َأْرَحَم الرااِحِمْينَ 

Atau contoh shalawat  lain seperti : 
ا ِفْيِو َعَلى َُل  َحاٍل، َحْمًدا يُ َواِفْي نَِعَمُو َويُ اَْلَحمْ  ًرا طَي ًبا ُمَباَرًَ ِثي ْ َكاِفُئ َمزِْيَدُه، يَا رَب اَنا َلَك اْلَحْمُد  ُدِ لِل َرب  اْلَعاَلِمْيَن، َحْمًدا ََ

َما يَ ْنَبِغْي ِلَجَلِل َوْجِهَك َوَعِظْيِم ُسْلطَاِنَك، ُسْبَحاَنَك ََّل ُنْحصِ  َما أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسَك، َوَلَك اْلَحْمُد ََ ْي ثَ َناًء َعَلْيَك أَْنَت ََ
ِسْيٍر، َويَا َصاِحَب َُل  َخْيٍر، َويَا ُمؤْ  َر َُل  َعِسْيٍر، َويَا َجاِبَر َُل  ََ ِنَس َُل  َوِحْيٍد، َويَا ُمَقو َي َُل  َحتاى تَ ْرَضى. اَللاُهما يَا َمَيس 

ُر، اَللاُهما يَا  َضِعْيٍف، ُر اْلَعِسْيِر َعَلْيَك َيِسي ْ َنا َُلا َعِسْيٍر، فَ تَ ْيِسي ْ َمَن َُل  َخاِئٍف، َيس ْر َعَلي ْ ّْ َمْن ََّل َيْحَتاُج ِإلَى اْلبَ َياِن َويَا َمَأ
ٌر، فَاْقِض لََنا ٌر، َأْنَت َعاِلٌم ِبَها َوَبِصي ْ ِثي ْ َرِمَك َوَفْضِلَك يَا َأْرَحَم  َوالت اْفِسْيِر، َحاَجاتُ َنا ِإَلْيَك ََ َجِمْيَع َحاَجاتَِنا ِبَمْحِض ُجْوِدَك َوََ

  الرااِحِمْيَن.
Setelah itu baru membaca do‘a-do‘a sesuai dengan keadaan dan hajat yang ditujukan atau diharapkan, 
sebagai contoh dapat dilihat atau dihafal do‘a sesudah shalat di bawah ini:       
 

3. Do’a sesudah shalat 
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َما ي َ  ْنَبِغى ِلَجَلِل َوْجِهَك اْلَكرِْيِم َوَعِظْيِم اْلَحْمُد لِلاِو َرب  اْلَعاَلِمْيَن. َحْمًدا يُ َواِفى نَِعَمُو َوُيَكاِفى َمزِْيَدُه. يَا رَب اَنا َلَك اْلَحْمُد ََ
َنا ِبَها ِمْن َجِمْيِع ْاأَلْىَواِل َوْاآلفَاِت، َوتَ ْقِضى َلَنا ِبَها َجِميَع اْلَحاَجاِت. ُسْلطَاِنك، اَلّلُهما َصل  َعَلى َسي ِدنَ  ا ُمَحماٍد َصَلًة تُ ْنِجي ْ

َراِت ِفى َصى اْلغَ َوُتَطه ُرنَا ِبَها ِمْن َجِمْيِع الس ي َئاِت َوتَ ْرفَ ُعَنا ِبَها ِعْنَدَك َأْعَلى الدارََجاِت. َوتُ بَ ل غَُنا ِبَها َأقْ  ايَاِت. ِمْن َجِمْيِع اْلَخي ْ
ًرا ِبَرْحَمِتَك يَا َأْرَحَم الرااِحمِ  ِثي ْ ف ْر َعناا ْيَن. اْلَحَياِة َوبَ ْعَد اْلَمَماِت. َوَعَلى آِلِو َوَصْحِبِو َوَسل ْم َتْسِلْيًما ََ اَللاُهما اْغِفْر َلَنا ُذنُ ْو بَ َنا َوََ

ًراَسي َئا تَِنا َوتَ َوف اَنا مَ  َما َرب اَنا َصِغي ْ َنا ِعز ا َوَشَرفًا َواْجَعْلَنا ُمْؤِمًنا َع ْاأل بْ َراِر. رَب اَنا اْغِفْر لََنا َوِلَواِلِد يْ َنا َواْرَحْمُهَما ََ . اَّللُهما اْرزُق ْ
ًعا. َنا ْاإِليْ  َصاِلًحا َمْحبُ ْوبًا ِعْنَدَك َوِعْنَد النااِس َجِمي ْ َنا اْلُكْفَر َواْلُفُسْوَق َواْلِعْصَياَن اَلّلُهما َحب ْب ِإَلي ْ ر ْه ِإَلي ْ َماَن َوزَي  ْنُو ِفْى قُ ُلْوبَِنا َوََ

َقَلِب  ْاأَلْخَلِق َوُسْوِء ْالَمْنَظِر وَ ْواْجَعْلَنا ِمَن الرااِشِدْيَن. اَلّلُهما ِإناا نَ ُعْوُذ ِبَك ِمَن الشاك  َوالش ْرِك َوالش َقاِق َوالن  َفاِق َوُسْوءِ  اْلُمن ْ
. َوَطه ْر َأْلِسَنتَ َنا اَلّلُهما َطه ْر قُ ُلْوبَ َنا ِمَن الن  َفاِق ِمَن الر يَاِء ِمَن اْلِكْبرِيَاِء ِمَن الُعُجِب ِمَن اْلُبْخِل ِمَن اْلَحَسدِ  ِفى ْالَماِل َوْاأَلْىِل.

َعَنا َوَتَضر َعَنا َوتَ َعب  ِمَن اْلَكِذِب َوَأْعيُ نَ َنا ِمَن اْلِخَيانَِة. اللاُهما رَب ا  ْوَعَنا َوُسُجْوَدنَا َوَتَخش  َدنَا َنا تَ َقباْل ِمناا َصَلتَ َنا َوِصَياَمَنا َوِقَياَمَنا َوُرَُ
َرنَا يَاالْل يَاَربا اْلَعاَلِمْيَن. اللاُهما ِإناا َنْسئَ ُلَك ِرَضاَك َواْلَجناة َونَ ُعْوُذِبَك مِ  ْن َسَخِطَك َوالنااِر. اللاُهما ِإناا َنْسئَ ُلَك َوَتم ْم تَ ْقِصي ْ

نْ َيا َواآْلِخَرِة. اللاُهما ِإنااَنْسئَ ُلَك اْلُهَدى َوالت  َقى َواْلَعَفا ْيَن َوالد  َف َواْلِغَنى. اللاُهما ِإناا َنْسئَ ُلَك ِعْلًما نَاِفًعا. اْلَعَفَوى َواْلَعاِفَيَة ِفى الد 
ًنا َصاِدقًا. َوِديْ ًنا قَ ي ًما. َوِرْزقًا َواِسًعا. َوَحَلًَّل طَي ًبا. َوَعِمًل َصاِلًحا َمْقبُ ْوًَّل. َوَنْسئ َ َوقَ ْلًبا َخاِشعً  ُلَك َتَماَم اْلَعاِفَيِة. ا. َويِِقي ْ

ًّ ِفى اْلَجَسِد َوزِيَارًَة فِى َوَنْسئَ ُلَك َدَواَم اْلَعاِفَيِة. َوَنْسئَ ُلَك الش ْكَر َعَلى اْلَعاِفَيِة. اَلّلُهما ِإناا َنْسأَ  ْيِن َوَعاِفَيًة ُلَك َسَلَمًة ِفى الد 
ًة ِفى الر ْزِق َوتَ ْوبًَة فَ ْبَل اْلَمْوِت َورَْحَمًة ِعْنَد اْلَمْوِت َوَمْغِفَرًة بَ ْعَد اْلَمْوِت ، ال َنا ِفى َسَكَراِت اْلَمْوِت اْلِعْلِم َوبَ َرََ لُهما َىو ْن َعَلي ْ

ْلَنا ِلْلُمتاِقْيَن ِإَماًما. رَب اَنا تَ َقباْل ِمناا َة ِمَن النااِر َواْلَعْفَو ِعْنَد اْلِحَساِب. رَب اَنا َىْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذر يَِتَنا قُ راَة َأْعُيٍن َواْجعَ َوالناَجا
َنا ِإناَك أَْنَت  ِمْيُع اْلَعِلْيُم . َوُتْب َعَلي ْ نْ َيا َحَسَنًة َوِفى ْاآلِخَرٍة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب ِإناَك أَْنَت السا الت اوااُب الراِحْيُم. رَب اَنا آتَِنا ِفى الد 

َلٌم َعَلى َعماا َيِصُفْوَن. َوسَ  النااِر. َوَصلاى الُل َعَلى َسي ِدنَا ُمَحماٍد َوَعَلى آِلِو َوَصْحِبِو َأْجَمِعْيَن. ُسْبَحاَن رَباَك َرب  اْلِعزاةِ 
 اْلُمْرَسِلْيَن. َواْلَحْمُد ِللاِو َرب  اْلَعاَلِمْيَن. )اْلَفاِتَحُة(

 

4. Do’a – Do’a Harian  
 

Do’a mau makan dan minum 
 

تَ َنا َوِقَنا َعَذاَب الناارِ   اَللاُهما بَاِرْك لََنا ِفْيَما َرَزق ْ
“Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami atas rezeki yang telah Engkau berikan pada kami dan 
peliharalah kami dari siksa neraka”. 

Do’a setelah makan dan minum 

 اَْلَحْمُدِ لِل الاِذْي َأْطَعَمَنا َوَسَقانَا َوَجَعَلَنا ِمَن ْالُمْسِلِمْين
“Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum serta menjadikan kami termasuk dari 
golongan orang-orang Islam”. 

Do’a mau tidur 

 بِاْسِمَك اللاُهما َأْحَيا َوَأُمْوت
“Dengan nama-Mu Ya Allah, aku hidup dan aku mati”. 

Do’a bangun tidur 

ُشْورُ ْلَحْمُدِ لِل الاِذْي َأْحَيانَا بَ ْعَد َما َأَماتَ َنا َوِإلَْيِو الن  ا  
“Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami sesudah tidur kami, dan kepada-Nya kami 
kembali”. 
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Do’a masuk WC/kamar mandi 

 اَللاُهما ِإن ْي َأُعْوُذ ِبَك ِمَن ْالُخُبِث َواْلَخَباِئثِ 
“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan setan-setan. 

 

Do’a keluar WC/kamar mandi 

 اَْلَحْمُدِ لِل الاِذْي َأْذَىَب َعن ي ْاأَلَذى َوَعافَاِنيْ 
“Segala puji bagi Allah, yang talah menghilangkan penyakit dari diriku dan memberikan kesehatan”. 

Do’a Setelah beristinja’ 

ْر  َفاِق َوَحص ْن فَ ْرِجْي ِمَن اْلَفَواِحِش.اَللاُهما َطه   قَ ْلِبْي ِمَن الن  
“Wahai Tuhanku! bersihkanlah hatiku dari munafiq, dan peliharalah kemaluanku dari pada kejahatan”. 

 

Do’a Ketika Minum Air Zamzam 
اًء ِمْن َُل  َداءٍ اَلّلُهما َأْسأَُلَك ِعْلًما نَاِفًعا َوِرْزقًا َواِسًعا َوِشفَ   

“Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepada-Mu akan ilmu yang bermanfa‟at, rezeki yang luas dan obat  
daripada segala penyakit.    

Do’a Memakai Pakaian 

َشر ِه َوَشر  َما ُىَو َلُو.اَلّلُهما  ِإن ْي َأْسأَُلَك ِمْن َخْيرِِه َوَخْيِر َما ُىَو َلُو، َأُعْوُذ ِبَك ِمْن   
“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau daripada kebaikannya, dan kebaikan 
barangnya, dan aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatannya dan kejahatan barang yang 
baginya”. 

Do’a Memakai Pakaian Baru 

ٍة.اَْلَحمْ  َساِنْي َىَذا َوَرَزقَِنْيِو ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمن ْي َوََّل قُ وا  ُدِ لِل الاِذْي ََ
“Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian kepadaku, dan memberi rezeki kepadaku 
daripada ketiadaan daya dan kekuatan daripadaku”. 
 

Do’a keluar rumah 

َة ِإَّلا بِالِل.ِبسْ  ْلُت َعَلى الِل ََّلَحْوَل َوَّلَ قُ وا ِم الِل تَ َوَا  
“Dengan nama Allah aku berserah diri kepada-Nya, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan 
Allah”. 

Do’a untuk orang tua 

 ََ ًرا.اَللاُهما اْغِفْر ِلْى َوِلَواِلَديا َواْرَحْمُهَما  َما رَب اَياِنْي َصِغي ْ  
“Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana 
mereka menyayangiku semenjak kecil”. 

Do’a masuk masjid 

َتْح ِلْي أَبْ َواَب رَْحَمِتَك.  اَللاُهما اْغِفْر ِلْي ُذنُ ْوِبْي َواف ْ
“Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu”.  

Do’a keluar masjid 

َتْح ِلْي أَبْ َواَب َفْضِلكَ   اَللاُهما اْغِفْر ِلْي ُذنُ ْوِبْي َواف ْ
“Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan bukakanlah pintu-pintu kemurahan-Mu”. 

Do’a keluar rumah 

َة ِاَّلا بِاللِ  ْلُت َعَلى الِل ََّل َحْوَل َوََّل قُ وا  ِبْسِم الِل تَ َوَا
“Dengan menyebut Nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tiada upaya dan kekuatan kecuali 
dengan izin Allah”.  
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Do’a masuk rumah 

َر اْلَمْوِلجِ  كَ لُ ئ َ سْ اَ  يْ ن  اِ  ما هُ للا اَ  ْلَنا َخي ْ َر اْلَمْخَرِج, ِبْسم الِل َوَلْجَنا َوِبْسِم الِل َخَرْجَنا, َوَعَلى الِل رَب اَنا تَ َوَا َوَخي ْ  
“Ya Allah, aku mohon kepada-Mu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan 
menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut nama Allahkami keluar. Dan hanya kepada 
Allah, wahai Tuhan, kami berserah diri”. 

 

Do’a kebaikan dunia dan akhirat 

نْ َيا َحَسَنًة َوِفى ْاآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النااِر.   رَب اَنا آتَِنا ِفي الد 
“Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami 
dari siksa neraka”. 
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