






i 

PRAKATA 

واملرسلني سيدنا حممد  احلمد هلل رب العلمني والصالة والسالم على اشرف االنبياء
  وعلى اله وصحبه امجعني .ومن تبعهم باءحسان اىل يوم الدين

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian Alam, Shalawat dan 

salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., para sahabatnya, para 

ulama sebagai pewaris Nabi dan segenap kaum muslimin hingga akhir 

zaman. 

Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad Saw. Untuk disampaikan dan diteruskan kepada seluruh umat 

manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan (aqidah) dan 

ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah (Syariah) yang menentukan 

proses berpikir, merasa berbuat, dan proses terbentuknya kata hati. Pada 

garis besarnya Islam sebagai satu sistem, terdiri atas komponen–komponen 

yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, yaitu Aqidah (tata keimanan), 

Syariah (tata kaidah hukum) dan Akhlak (tata kaidah moral).  

Aqidah merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan seorang 

muslim. Aqidah merupakan motor penggerak dan otak dalam kehidupan 

manusia. Apabila terjadi sedikit penyimpangan padanya, akan menimbulkan 

penyelewengan dari jalan yang lurus pada gerakan dan langkah yang 

dihasilkan. Aqidah bagaikan fondasi bangunan. Dia harus dirancang dan 

dibangun terlebih dahulu sebelum merancang dan membangun bagian yang 

lain. Kualitas fondasi yang dibangun akan berpengaruh terhadap kualitas 

bangunan yang ditegakkan. Bangunan yang ingin dibangun itu sendiri 

adalah Islam yang sempurna (Kamil), menyeluruh (syamil), dan benar 

(shahih). 

Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Akhlak dalam 

Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi akhlak yang 

benar-benar memiliki nilai yang mutlak. Nilai-nilai baik dan buruk, terpuji 

dan tercela berlaku kapan dan di mana saja dalam segala aspek kehidupan, 

tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Akhlak Islam memelihara eksistensi 

manusia sebagai makhluk terhormat, sesuai dengan fitrahnya. 

Buku ini disusun berdasarkan ruang lingkup Aqidah Islamiyah, yang 

memuat ajaran dan kaidah hidup yang Islami berdasar Al Quran dan sunnah 

dan pendapat para ulama yang masyhur. Saya sadar bahwa buku ini masih 

sangat sederhana, namun harapan saya tidak mengurangi makna yang 

terkandung di dalamnya. Buku ini diselesaikan atas kerja keras penulis, serta 



ii 

dari bantuan keluarga dan teman-teman sejawat dalam berbagai kesempatan 

dan diskusi-diskusi untuk mengisi kekurangannya, termasuk motivasi yang 

konstruktif dari berbagai pihak terkait. 

Disadari tulisan ini masih banyak memiliki kekurangan, baik dari segi 

isinya, bahasa, analisis dan lain sebagainya. Untuk itu saran, dan kritik 

perbaikan dari pembaca dengan senang hati penulis terima. Akhirnya kepada 

Allah jualah dimohonkan semoga buku ini dapat memberi manfaat dan 

menjadi amal jariah. Mudah-mudahan kehadiran ini buku ini merupakan 

sumbangan berharga bagi khazanah kepustakaan buku-buku agama Islam, 

khususnya di lingkungan UIN Alauddin. Amin. 

 

Wassalam Alaikum Wr.Wb. 

 

 

Makassar, 14 Februari 2010 

 

Penulis 

Dra. Audah Mannan, M.Ag. 
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BAB I 

ISLAM DAN MASALAH KEHIDUPAN AQIDAH 

 

A. PENDAHULUAN 

Sejarah dan peradaban telah mencatat bahwa kedatangan Islam di muka 

bumi adalah sebagai “Agama” (Dien/Religion/Aturan Hidup) yang 

membawa misi rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi sekalian alam). 

Karakteristik itu ditunjukkan lewat ajaran-ajarannya yang menyeluruh 

(universal/syamil), lengkap (komprehensif/Kamil), dan abadi 

(eternal/abadan). Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh 

agama manapun di muka bumi ini. Islam mampu memadukan nilai-nilai 

yang universal, antara nilai-nilai yang bersifat rohani dan jasmani.  

Islam adalah berserah diri kepada Allah SWT. dengan tauhid dan tunduk 

kepadanya dengan taat dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. 

Barang siapa yang berserah diri kepada Allah SWT. saja, maka dia adalah 

seorang muslim. Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah SWT. 

dan yang lainnya, maka dia adalah seorang musyrik. Dan barang siapa yang 

tidak berserah diri kepada Allah SWT, maka dia seorang kafir yang 

sombong. 

Dien al-Islam  merupakan  tatanan hidup (Syariah = aturan, jalan hidup) 

ciptaan Allah untuk mengatur segenap aktivitas manusia di dunia, baik 

aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Aturan Allah yang terkandung dalam 

al Islam ini bersifat absolut.  Selanjutnya, aturan Allah dibagi dua, yakni : 

Pertama,  aturan  tentang tata keyakinan disebut Aqidah  (sistem kredo). 

Kedua adalah aturan tentang tata cara beribadah, yang  disebut Syariah 

ibadah  (sistem ritus). Ada satu lagi yang disebut Akhlak, yakni aturan 

tentang tata cara menjalin hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia 

dan dengan alam sekitar. Akhlak ini, sebenarnya, adalah Syariah  ibadah 

juga,  hanya saja dilihatnya dari perspektif layak dan tidaknya satu perbuatan 

dilakukan,  bukan sekadar wajib dan haram. Aqidah, Syariah dan akhlak ini 

dalam terminologi lain adalah Iman, Islam dan Ihsan. 
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Seorang mukmin memiliki keterikatan (commited) dengan al Islam yakni 

: (1) Meyakini kebenaran aturan al Islam sebagai kebenaran yang absolut. 

(2) Mengamalkan seluruh aturan Islam yang absolut itu secara kaffah 

(menyeluruh), dan (3) Mendakwahkan  Islam melalui hikmah (pendalaman 

keilmuan), mau’idlah (nasihat-nasihat) jadilhum billati hiya ahsan (diskusi, 

seminar, dialog interaktif yang menarik), yang ditujukan kepada ke segenap 

manusia di dunia ini tanpa kecuali. 

B. ESENSI DIENUL ISLAM 

Dalam membahas masalah ini terlebih dahulu akan dikemukakan 

pengertian Dien secara khusus dan pengertian Islam, kemudian disimpulkan 

pengertian agama Islam. 

1. Pengertian ad Dien 

Pada umum orang mengartikan agama hanya sebagai satu kepercayaan 

dan pengakuan terhadap Tuhan saja. Pandangan seperti adalah merupakan 

satu kekeliruan besar, sebab agama tidak hanya mengajarkan kepercayaan 

terhadap Tuhan beserta upacara-upacara, ritual yang lebih menitik beratkan 

terhadap hubungan manusia sebagai individu terhadap Tuhan saja, akan 

tetapi meliputi seluruh tatanan hidup manusia. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata “Agama” berarti segenap 

kepercayaan kepada Tuhan, Dewa, dan sebagainya, serta dengan ajaran 

kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.
1
 

Perkataan “agama” sebagai kata ganti dari kata “ad-dien” menurut Istilah 

Al Quran. Sebagaimana dalam kamus Arab Indonesia bahwa kata ad dien itu 

berasal kata ”yang berarti tunduk, patuh, patuh membalas ”  دينا -يدين -دان
2
 

sedangkan kata agama secara lughawi diambil dari: 

a. Bahasa Sanskrit, sebagai pecahan dari kata-kata A = tidak dan gama 

= kacau. Berarti agama adalah aturan hidup manusia agar tertib, 

teratur, dan tidak kacau. 

                                                 
1
WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet.V; Jakarta:PN.Balai 

Pustaka, 1976), h. 18  
2
Mahmud Yunus, Kamus-Arab-Indonesia (Cet.I; Surabaya, 1983), h. 133  
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b. Bahasa Arab, dari kata “Aqoma”- istiqomah = tegak lurus. Berarti 

agama adalah pendirian manusia menjadi tegak dan jalan hidupnya 

menjadi lurus.
3
 

Harun Nasution mengemukakan bahwa kata: ad din dalam bahasa semit 

berarti undang-undang atau hukum.
4
 

Selanjutnya Abu Ahmadi mengutip pendapat Servius seorang Sarjana 

Romawi mengatakan perkataan religio berasal dari kata re+lig+io, yang 

artinya: lig tobond = mengikat. Dari arti tersebut religi ini diartikan sebagai 

satu hubungan yang erat (ikatan) antara manusia dengan yang Maha manusia 

(religio is the relationship between human anda super human).
5
 

“Agama adalah pengabdian kemanusiaan”  menurut Aguste Comte yang 

dikutip oleh Quraish Shihab.”Agama adalah sekumpulan petunjuk ilahi yang 

disampaikan melalui Nabi/Rasul untuk menjadi pedoman hidup bagi 

manusia dan mengantar penganutnya meraih kebahagiaan dunia dan 

akhirat,” demikian yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut. Agama 

menurut Immanuel Kant (1724-1804 M). “Beragama menjadikan semua 

kewajiban kita adalah perintah-perintah Tuhan suci dan harus 

dilaksanakan.”
6
 

Dari beberapa rangkaian makna atau definisi tentang agama yang 

dikemukakan oleh para pemberi pendapat dapat dikatakan bahwa agama 

adalah hubungan yang dirasakan antara jiwa manusia dan satu kekuatan 

yang Maha dahsyat, dengan sifat-sifatNya yang amat indah dan sempurna, 

dan mendorong jiwa itu untuk mengabdi dan mendekatkan diri kepada-Nya. 

Pengabdian itu dilakukan baik karena takut maupun karena berharap 

memperoleh kasihnya yang khusus, atau bisa juga karena dorongan kagum 

dan cinta. Jika demikian untuk bisa dikatakan beragama ada tiga hal yang 

harus terpenuhi: (1). Merasakan dalam jiwa tentang kehadiran satu kekuatan 

Yang Maha Agung, yang mencipta dan mengatur alam raya. (2). Lahirnya 

                                                 
3
Farid Ma’ruf Noor, Islam Jalan Hidup Lurus (Cet.I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 

9  
4
Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1979), h.9  
5
Abu Ahmadi, Perbandingan Agama,  Jilid I (Sala: AB.Sitti Syamsyiyah, t.t.), h. 10  

6
Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, Al Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat 

(Cet.I; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 22 
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dorongan dalam hati untuk melakukan hubungan dengan kekuatan tersebut, 

satu hubungan yang terpantul dalam ketaatan melaksanakan apa yang 

diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya. (3). Meyakini bahwa 

Yang Maha Agung itu Maha Adil, sehingga pasti akan memberi balasan dan 

ganjaran sempurna pada waktu yang ditentukan.
7
 

Perkataan agama, menurut Al Quran sama dengan ad-Dien. Pengertian 

tersebut berlaku baik bagi Agama Islam maupun bagi agama yang selain 

Islam. Menurut Al Quran dan Hadis perkataan ad-dien ini memiliki 

beberapa makna dan arti yang berbeda-beda yaitu: 

1. Dien berarti “agama” sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fath 

ayat 28 disebutkan: 

                         

        

Dialah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan 

agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. 

dan cukuplah Allah sebagai saksi. 

2. Al-Jaza’ ( اجلزاء) yang berarti pembalasan, sebagaimana tersebut dalam 

surat al Fatihah ayat:   مالك يوم الدين 

3. Al-ibadat ( العبادة ) yakni ibadat atau pengabdian seperti tersebut dalam 

surat az Zumar ayat 3: 

       

"Ingatlah, Hanya kepunyaan Aliahlah agama yang bersih (dari 

syirik)…. "8   

4. At-tha’at ( الطاعة) yakni kesetiaan atau ketaatan, sebagaimana tersebut 

pada salah satu hadis, sebagai berikut: “ مير قون من الدين مروق السهم من   
                                                 

7
Ibid. h., 23  

8
Ibid., h. 745 
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 mereka keluar dari ketaatan, seperti lepasnya anak panah dari   الرمية

busurnya. 

5. Al-Qanunus samawie ( القانون السماوى) yakni undang-undang 

langit/peraturan Allah SWT. Seperti tersebut dalam surat al Maidah 

ayat 3: 

  ..                       

… Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Kuridai Islam 

itu jadi agama bagimu…
9
 

6. Al-Qanunud Dunyawie ( القانو الدنيوي)  yakni undang-undang 

bumi/peraturan manusia, seperti tersebut dalam surat Yusuf ayat 76: 

…                  … 

“…Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-

undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya…”
10

  

7. At-Tauhidu wal Istilam ( التوحيد واالستسالم) yakni tauhid dan berserah 

diri, seperti tersebut dalam surat Syura’ ayat 13; 

           … 

Dia Telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah 

diwasiatkan-Nya kepada Nuh…
11

 

8. An-Nashihat ( النصيحة) yakni nasihat, seperti yang tersebut dalam salah 

satu hadis. 

  الدين النصيحة
                                                 

9
Ibid., h. 157  

10
Ibid., h. 360 

11
Ibid., h. 784  
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“ agama itu adalah nasihat” 

9. Al – Muhasabah ( احملسبة) yakni memperhitungkan diri, seperti tersebut 

dalam hadis. 

ن دان نفسهالكيس م   

“ orang arif itu ialah orang mau menghitung dirinya” 

10. Al-Akhlaqul Faddilah ( أالخالق الفاضلة) budi pekerti yang utama, 

seperti dalam Hadis: 

   ان النيب صلعم كن قبل البعشة على دين قومه

“Adalah keadaan Nabi Saw. Sebelum diutus itu menetapi budi 

pekerti yang utama, melebihi budi pekerti kaumnya”
12

 

Berdasarkan makna Al Qur'an dan hadis di atas, maka ad-dien atau 

agama bukan hanya sekedar kepercayaan saja akan tetapi meliputi seluruh 

sikap dan  tingkah laku, serta pergaulan manusia. 

Pengertian agama (ad-dien) menurut istilah adalah beberapa pendapat 

para ahli antara lain: 

1. Agama menurut Zakiah Darajat dalam bukunya Ilmu Jiwa Agama 

dengan mengutip pendapat Frazer; Agama adalah kepercayaan atau 

kekuatan yang lebih tinggi dari pada manusia, yaitu kekuasaan yang 

disangka oleh manusia dapat mengendalikan, menahan/menekan 

kelancaran dan kehidupan manusia.”.
13

 

2. Menurut Taib Thahir Abd. Muin, agama adalah: 

 “Suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang 

mempunyai akal memegang peraturan Tuhan itu dengan 

kehendaknya sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup dan 

kebahagiaan kelak di akhirat (istilah ini meliputi aqaid dan amal)”
14

  

                                                 
12

Farid Ma’ruf  Noor  ْ , Op.Cit, h. 97-100 
13

Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama  (Cet.III; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 34  
14

Taib Thahir Abd.Muin, Ilmu Kalam (Cet.V; Jakarta: Wijaya, 1983), h. 121. 
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3. Sidi Gazalba mendefinisikan: Religi adalah kepercayaan pada 

hubungan manusia dengan yang kudus, dihayati sebagai hakikat yang 

gaib, hubungan mana menyatakan diri dalam bentuk serta sistem 

kultus dan sikap hidup, berdasarkan doktrin tertentu.
15

 

Dari rumusan definisi yang telah dikemukakan itu jelaslah bahwa 

pengertian agama  itu meliputi satu sistem kepercayaan kepada Tuhan dan 

satu sistem penyembahan kepada Tuhan. Dengan demikian agama adalah 

bidangnya hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. 

Demikianlah isi agama secara umum yang dapat dijumpai sekarang apabila  

berdasar kepada doktrin asli agama-agama lain. 

2. Pengertian Islam 

Perkataan Islam mempunyai perbedaan yang luar biasa dengan nama 

agama lain. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu 

atau dari golongan manusia atau satu negeri. Hikmah tertinggi dari itu ialah 

karena Islam adalah agama wahyu dari Allah SWT. 

Ditinjau dari akar katanya, al–Islam berasal dari kata ”  -يسلمو –" أسلم 
اسلمن مسلمني  yang berarti berserah diri , menyerahkan jiwa raga kepada Allah 

SWT., tunduk serta patuh hanya kepada-Nya. Kata Islam menurut makna 

lughawi (etimologi) perkataan Islam  ini mengandung beberapa arti, antara 

lain terdapat di dalam Al Qur'an kata tersebut kemudian digunakan beberapa 

tambahan dan  perubahan, menjadi kata: 

 yang artinya menyerah. Seperti terdapat dalam QS. Ali Imran  "  أسلم" .1

(3) ayat 83. 

                       

          

“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama 

Allah, padahal kepadaNyalah menyerahkan diri segala apa 

                                                 
15

Nazaruddin Razak, Dienul Islam  (Cet. IX, Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1986), h. 56  
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yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa 

dan Hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan”. 

 yang artinya bersih, suci. Seperti terdapat dalam QS. Asy "سليم “ .2

Syuara (26) ayat 89,  

            . 

Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang 

bersih,... 

 artinya Kesejahteraan. Seperti terdapat dalam QS. Az-Zumar  ”سلم ” .3

(39) ayat 73. 

                          

                      

”Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke 

dalam surga berombong-rombongan (pula). sehingga apabila 

mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya Telah 

terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: 

"Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! 

Maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya". 

4. ” "    للسلم artinya perdamaian. Seperti terdapat dalam QS. Al-Anfal (8) 

ayat 61. 

                            

”Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka 

condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui”. 
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Makna asal Islam adalah: ”Menerima segala perintah dan larangan Allah 

SWT yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya”. 

Penerimaan dan penyerahan diri secara penuh terhadap hukum-hukumNya 

adalah merupakan syarat-syarat untuk menjadi muslim yang utuh. (QS. An 

Nahl (16) : 89) 

                        

                              

         

”(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan tiap-tiap 

umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami 

datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat 

manusia. Dan kami turunkan kepadamu alkitab (Al Quran) untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi 

orang-orang yang berserah diri”.  

Adapun secara makna kata (etimologis/harfiah) Islam berarti: 

 kedamaian (Peace),  

 kesucian (purity),  

 Kepatuhan (submission), dan  

 ketaatan (obedience).  

 Islam dapat pula bermakna kesejahteraan.  

Islam adalah agama yang menghendaki umatnya dan umat manusia 

secara keseluruhan berada dalam keadaan damai dan sejahtera. 

Secara bahasa Islam adalah nama yang diberikan oleh Allah SWT. untuk 

agama yang diridainya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw 

melalui perantaraan Malaikat Jibril AS. Allah SWT mewajibkan manusia 

mesti beragama dengan agama yang diridainya tersebut. 
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”Hari ini agamamu telah Ku sempurnakan, Kurnia kepada mu 

telah Ku lengkapkan, dan Islam yang Aku ridhai telah menjadi 

agama mu.” (QS. Ali Imran (3) : 3). 

         

“Sungguh agama pada sisi Allah hanyalah Islam.” (QS. Ali Imran 

(3) : 19). 

                              

“Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka tidaklah 

diterima dan pada hari akhirat ia termasuk golongan yang rugi”. 

(QS. Ali Imran (3): 85) 

Dalam pengertian teologis, Islam diartikan sebagai kepatuhan kepada 

ketetapan dan aturan yang datang dari Allah SWT serta rela hidup kita diatur 

oleh Allah SWT. Menurut ajaran Islam, apapun yang ada di alam semesta 

selain manusia semuanya telah ”Islam” dalam arti tunduk dan patuh pada 

aturan Allah SWT yang disebut sunnatullah.  

                   

“Kepunyaan-Nya (segala makhluk) yang ada di langit dan di 

bumi. Semuanya tunduk patuh kepadanya.” (QS. Ar Ruum (30): 

26). 

                        

          

“Adakah mereka mencari yang lain daripada agama Allah SWT? 

padahal segala yang di langit dan di bumi menyerah kepadanya 

(menerima Islam) dengan sukarela atau terpaksa dan kepada-Nya 

mereka kembali.” (QS. Ali Imran (3): 83). 
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Sikap kufur atau kafir dalam pandangan Islam bukan cuma pengingkaran 

akan wujud Allah SWT, Sang Maha Pencipta. Bentuk kekafiran yang sering 

kali tidak disadari oleh manusia ialah penolakan terhadap syariat dan 

pedoman hidup yang datang dari Allah SWT. 

Penyerahan diri secara penuh kepada kehendak Allah SWT dan 

menerima Islam sebagai kebenaran yang harus diikuti, tidak akan 

mengurangi kebebasan manusia, malahan sikap tersebut justru  akan 

meninggikan harkat martabat kemanusiaan dan menciptakan kesejahteraan 

yang menjadi dambaan setiap manusia. 

Dengan demikian, korelasi antara pengertian Islam menurut bahasa 

dengan pengertian Islam menurut istilah teologis dapat dirumuskan dalam 

kalimat; bahwa dengan kepatuhan dan ketaatan kepada kehendak Allah 

SWT dan tunduk kepada hukum dan aturannya, setiap individu dan 

masyarakat akan mencapai kehidupan yang serasi dan harmonis.  

Tidak ada ketundukan (berislam) kecuali dengan berpegang teguh 

kepada aturannya (baca: beragama Islam). Dua pengertian tersebut, yaitu arti 

Islam secara harfiah dan arti Islam menurut istilah (agama), mempunyai 

ikatan dan korelasi yang sangat erat, sehingga tidak bisa dipisahkan antara 

keduanya. 

Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata  

salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima 

selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama  yang berarti berserah diri masuk 

dalam kedamaian. Oleh sebab itu orang yang berserah diri, patuh, dan taat 

kepada Allah SWT. disebut sebagai orang Muslim. Dari uraian tersebut, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan 

mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT. 

dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat. Hal itu dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan 

paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya 

sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan 

tunduk kepada Allah.  

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai istilah Islam di antaranya: 
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1. Harun Nasution. Mengartikan Islam menurut istilah (Islam sebagai 

agama) adalah:  

Agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada 

masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Saw. sebagai Rasul. 

Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya 

mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan 

manusia.
16

  

2. Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa: 

Islam adalah agama perdamaian; dan dua ajaran pokoknya, yaitu ke-

Esaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi 

bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. 

Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh Nabi Allah, 

sebagaimana tersebut dalam Al Quran melainkan pula pada segala 

sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya pada undang-

undang Allah.
17

 

3. Menurut Mahmud Syaltut mengatakan bahwa: 

Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya kepada Nabi 

Muhammad Saw. Untuk diajarkan pokok dan peraturan-

peraturannya, ditugaskan-Nya untuk menyampaikan agama tersebut 

kepada umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.
18

 

4. T.M. Usman El-Muhammady mengatakan bahwa: 

Islam adalah satu agama yang mengandung pelajaran-pelajaran dan 

pendidikan diri bagi tiap-tiap individu untuk mengubah pusaka adat 

kebiasaan hidup yang buruk dan tercela ke arah hidup yang baik dan 

terpuji.
19

  

Di kalangan masyarakat Barat, Islam sering diidentikkan dengan istilah 

Muhammadanism dan Muhammedan. Peristilahan ini timbul karena pada 

umumnya agama di luar Islam namanya disandarkan pada nama pendirinya. 

Di Persia misalnya ada agama Zoroaster. Agama ini disandarkan pada nama 

pendirinya, Zarathustra (W.583 SM). Agama lainnya, misalnya agama 

                                                 
16

Lihat Harun Nasution, di  http://www.obrolan.blogsome.com/, diakses 30 Desember 

2008) 
17

 Ibid.,  
18

Mahmud Syaltut,  Al-Islamu Aqidatu Wa Syariatun diterjemahkan oleh Abdur Rahman 

Zain dengan Judul “Islam Aqidah dan Syariah” (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.1 
19

T.M.Usman, Islamologi  (Cet.I; Jakarta: Agus Salim, 1952), h. 39 
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Budha, agama ini dinisbahkan kepada tokoh pendirinya, Sidharta Gautama 

Budha (lahir 560 SM). Demikian pula nama agama Yahudi yang 

disandarkan pada orang-orang Yahudi (Jews) yang berasal dari negara Juda 

(Judea) atau Yahuda. Penyebutan istilah Muhammadanism dan 

Muhammedan untuk agama Islam, bukan saja tidak tepat, akan tetapi secara 

prinsip hal itu merupakan kesalahan besar. Istilah tersebut bisa mengandung 

arti bahwa Islam adalah paham Muhammad atau pemujaan terhadap 

Muhammad, sebagaimana perkataan agama Budha yang mengandung arti 

agama yang dibangun oleh Sidharta Gautama Budha atau paham yang 

berasal dari Sidharta Gautama. Analogi nama dengan agama-agama lainnya 

tidaklah mungkin bagi Islam. Berdasarkan keterangan tersebut, Islam 

menurut istilah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang 

datang dari Allah SWT, bukan berasal dari manusia/Nabi Muhammad Saw. 

Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai orang yang ditugasi Allah 

untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. Dalam 

proses penyebaran agama Islam, nabi terlibat dalam memberi keterangan, 

penjelasan, uraian, dan tata cara ibadahnya. Keterlibatan nabi ini berada 

dalam bimbingan wahyu Allah SWT. Dengan demikian, secara istilah, Islam 

adalah nama agama yang berasal dari Allah SWT.
20

  

Nama Islam tersebut memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama 

agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang 

tertentu, golongan tertentu, atau negeri tertentu. Kata Islam adalah nama 

yang diberikan oleh Allah SWT. Hal itu dapat dipahami dari petunjuk ayat-

ayat Al Quran yang diturunkan Allah SWT. Selanjutnya, dilihat dari segi 

misi ajarannya, sesungguhnya Islam adalah agama sepanjang sejarah 

manusia. Agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah 

SWT. pada berbagai kelompok manusia dan berbagai bangsa yang ada di 

dunia ini. Islam adalah agama Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi 

Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad Saw. Dengan 

kata lain, seluruh Nabi dan Rasul beragama Islam dan mengemban risalah 

menyampaikan Islam.
21

 Hal itu dapat dipahami dari ayat-ayat yang terdapat 

di dalam Al Quran yang menegaskan bahwa para Nabi tersebut termasuk 

orang yang berserah diri kepada Allah. 

                                                 
20

Nazaruddin Razak, Op.Cit., h.55  
21

Ibid., h., 57  
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 Kesimpulannya, Islam secara bahasa berarti tunduk, patuh, dan damai. 

Sedangkan menurut istilah, Islam adalah nama agama yang diturunkan Allah 

untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan sesuai fitrah 

kemanusiaan. Islam diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad saja, tapi 

diturunkan pula kepada seluruh nabi dan rasul. Sesungguhnya seluruh nabi 

dan rasul mengajarkan Islam kepada umatnya. Tidak ada keberuntungan 

bagi umat manusia di dunia dan akhirat kecuali dengan Islam. Kebutuhan 

mereka terhadapnya melebihi kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan 

udara. Setiap manusia membutuhkan syariat. Maka, dia berada di antara dua 

gerakan: gerakan yang menarik kepada perkara yang berguna dan gerakan 

yang menolak mara bahaya. Islam adalah penerang yang menjelaskan 

perkara yang bermanfaat dan berbahaya. Agama Islam ada tiga tingkatan: 

Islam, iman dan ihsan. Dan setiap tingkatan mempunyai rukun. 

Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna dan mencakup segala 

bidang kehidupan. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia 

dengan Allah SWT tetapi juga mengatur manusia dengan dirinya, dengan 

sesama manusia, dengan masyarakat atau negara, bahkan hubungan 

masyarakat dengan masyarakat, negara dengan negara, atas dasar 

ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. 

Ajaran Islam berintikan kepada ajaran Islam secara vertikal yaitu tujuan 

asasi ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, 

meliputi tentang kepercayaan dan penyembahan. Sebab itu Islam 

mengajarkan sistem iman dan sistem ibadah. Yang pertama disebut dengan 

rukun iman dan yang kedua adalah rukun Islam. Sedangkan ajaran Islam 

secara horizontal ialah ajaran yang mengatur manusia dengan sesamanya 

dan hubungannya dengan alam, sebab itu Islam mempunyai ajaran-ajaran 

tentang sosial, ekonomi, politik, seni, kebudayaan, perkawinan, harta, 

pusaka, jihad, perang, dan damai. Kebahagiaan dan kesejahteraan manusia 

baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan dalam waktu yang sama menjadi 

rahmat bagi manusia lainnya serta alam sekelilingnya. 

Islam tidak pernah menyuruh kecuali kepada hal yang ma’ruf, tidak 

pernah melarang kecuali yang mungkar. Tidak pernah menghalalkan kecuali 

yang baik, dan tidak pernah mengharamkan kecuali yang buruk dan tidak 

merusak kehidupan manusia. Firman Allah dalam (QS. al Baqarah (2) : 112 

).” 
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”(tidak demikian), bahkan barangsiapa menyerahkan diri 

seluruhnya kepada Allah dan dia berbuat amal kebaikan, ia akan 

menerima pahalanya di sisi Tuhannya, mereka tak perlu khawatir 

dan tak perlu sedih.”  

Setiap muslim harus memahami dan meyakini kebenaran substansi 

ajaran Islam sebagai tata nilai kehidupan dan pandangan hidup (way of life) 

yang rasional, lengkap dan universal. Islam disebut sebagai pandangan hidup 

yang lengkap dan universal adalah karena ajarannya menyentuh setiap 

jengkal persoalan umat, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan semua 

bidang yang terkait dengan keberadaan manusia sebagai khalifah Allah SWT 

(pelaksana misi Allah SWT) di bumi. 

3. Dienul Islam  

Setelah penulis mengkaji pengertian agama dan Islam, baik dari segi 

bahasa maupun dari segi istilah, berikut akan dirumuskan pengertian dienul 

Islam.  Agama yang diturunkan Allah kepada para Rasulnya sejak dari Nabi 

Adam as. hingga Nabi Muhammad Saw. Adalah sama yakni agama Islam ini 

yang prinsip ajarannya menauhidkan Allah dan menyerahkan diri 

kepadanya. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman dalam QS as- 

Syura’ ayat 13: 

                         

                        

                               

”Dia Telah mensyariatkan bagi 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 
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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)”. 

Yang dimaksud: agama di sini ialah mengesakan Allah SWT., beriman 

kepadanya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya dan hari akhirat serta menaati 

segala perintah dan larangannya. Inti pokok ajaran Islam yang dibawa oleh 

para Rasul adalah sama, yakni ”Tauhid” satu ajaran yang menetapkan 

kepercayaan dan keyakinan terhadap Keesaan Allah SWT. 

Dari  ayat tersebut di atas para ulama memberikan penjelasan terhadap 

agama Islam yang dibawa oleh Rasul Allah ini sebagai berikut: 

Kedua kata tersebut Dien dan Islam bila digabungkan menjadi dienul 

Islam yang biasa dipakai istilah agama Islam. Agama Islam menurut 

terminologi banyak disampaikan oleh para ulama dan cendekiawan muslim 

antara lain menurut Abdullah Al Masdosi (cendekiawan muslim asal 

Pakistan) yang dikutip oleh Farid Ma’ruf Noor menurut pandangan Islam, 

agama adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada umat manusia, sejak 

manusia digelar ke atas buana ini, dan terbina dalam bentuknya yang 

terakhir dan sempurna dalam Al Quran yang suci yang diwahyukan Allah 

kepada Nabi-Nya yang terakhir yakni Muhammad bin Abdullah sebagai 

Rasulullah Saw. Satu kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan 

lengkap mengenai aspek hidup manusia baik spiritual maupun material.
22

 

Menurut A. Hassan ”ad-Dien, adalah sejumlah itikad, kepercayaan-

kepercayaan, undang-undang, peraturan, pimpinan-pimpinan, pelajaran-

pelajaran buat keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat yang 

diwahyukan dari Allah kepada manusia dengan perantaraan Rasul”
23

 

Menurut  Saifuddin Anshari, ”Agama Islam ialah Wahyu yang 

diturunkan Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada segenap umat 

manusia, siapapun, dimanapun, dan pada waktu kapanpun”.
24

 

                                                 
22

Farid Ma’ruf, Op.cit. h. 106  
23

A. Hassan, Apa Dia Islam  (Cet.II, Bandung, 1954), h.5  
24

Saefuddin Anshori, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam  (Bandung: CV. Pelajar, 

1969), h. 22  
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Dari definisi yang diberikan para Ulama tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Agama Islam adalah peraturan hidup bagi seluruh manusia yang 

diwahyukan Allah SWT. Kepada Rasulnya, supaya dijadikan pedoman dan 

tuntutan dalam seluruh aspek kehidupan di dunia, untuk mencapai 

kemuliaan, kebahagiaan, ketertiban, keamanan dan keselamatan hidup lahir 

dan batin, baik perorangan maupun masyarakat, dunia dan akhirat. 

Karena  semua  agama  yang benar adalah agama yang mengajarkan 

sikap pasrah kepada Tuhan, maka tidak  ada  agama  atau  sikap keagamaan 

yang bakal diterima Tuhan selain sikap pasrah kepada Tuhan atau Islam itu. 

Karena itu Islam pada dasarnya  bukanlah satu  nama yang tepat untuk  

sebuah  agama tertentu (para Nabi, Rasul dan umat terdahulu yang  

digambarkan  dalam Kitab  Suci sebagai  orang-orang  yang  pasrah  kepada 

Tuhan itu pun tidak menggunakan lafal harfiah  "Islam"  atau  pun 

"muslim")  maka seorang  pemeluk  Islam, juga seorang muslim, namun 

tetap dituntut untuk mengembangkan potensi dalam dirinya kemampuan dan 

kemauan  untuk  tunduk  patuh  serta  pasrah dan terserah diri kepada Tuhan. 

Inilah yang  sebenarnya  dimaksud oleh  firman  Allah,  "Sesungguhnya  

agama  bagi  Allah   ialah al Islam (yaitu sikap pasrah yang tulus kepada-

Nya) (QS.  Ali Imran  3:19),  

          

"Sesungguhnya  agama  bagi  Allah   ialah al Islam (yaitu sikap 

pasrah yang tulus kepada-Nya)  

Dalam ayat yang lain Alah menjelaskan bahwa termasuk mereka yang 

menyesal": (QS. Ali Imran  3:85).  

                              . 

"Dan barang siapa menganut selain al Islam (sikap pasrah 

kepada Allah) sebagai agama maka ia tidak akan diterima, dan di 

akhirat ia akan.  

Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad Saw. Untuk disampaikan dan diteruskan kepada seluruh umat 

manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan (aqidah) dan 



18   |   Bab I Islam dan Masalah Kehidupan Aqidah 

ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah (Syariah) yang menentukan 

proses berpikir, merasa berbuat, dan proses terbentuknya kata hati. Sudah  

terang  bahwa Islam  dalam  pengertian  ini  mustahil  tanpa iman, karena ia 

dapat tumbuh  hanya  kalau  seseorang  memiliki  rasa   percaya kepada 

Allah yang tulus dan penuh. 

Pada garis besarnya Islam sebagai satu sistem, terdiri atas komponen-

komponen yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya yaitu : 

a. Akidah (tata keimanan) 

b. Syariah (tata kaidah hukum) 

c. Akhlak (tata kaidah moral), 

Islam senantiasa cocok untuk setiap zaman, untuk setiap lingkungan. 

Islam tidak anti terhadap pembaharuan. Pembaharuan dalam Islam 

seharusnya diartikan sebagai langkah kembali kepada keaslian atau 

esensialitas ajaran Islam, bukan diartikan sebagai penyimpangan dari apa 

yang telah ada. 

Syariah Islam bukan saja komprehensif, tetapi juga universal. 

Komprehensif, artinya Syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan 

baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal, bermakna 

Syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Hari 

Akhir nanti karena ajaran Islam tidak kaku dan statis.  

Lingkungan sosial yang dihadapi manusia setiap saat bisa berubah tanpa 

bisa diprediksi, namun ajaran Islam adalah abadi.  Penafsiran (interpretasi) 

dan cara pelaksanaan  syariat Islam dapat diselaraskan dengan kebutuhan 

dan kemajuan peradaban umat, tetapi kebenaran tetap di dalam Al Quran 

dan Sunnah Rasul dan kebenaran itu yang harus ditegakkan. 

Untuk itu, Allah SWT memanggil orang yang beriman agar masuk ke 

dalam Islam secara Kaffah (keseluruhan) dan mengikuti petunjuk Ilahi pada 

semua bidang kehidupan. Setiap muslim harus memiliki fundamen 

keyakinan agama yang kokoh. Sayid Jamaluddin Al-Afghani, sang pelopor 

kebangkitan muslimin di awal abad 20 mengatakan; ”saya telah menjadi 

Muslim sebelum saya menjadi apapun”.Firman Allah dalam (QS. 2: 208). 
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”Hai orang yang beriman! masuklah kamu ke dalam Islam secara 

keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah–langkah setan, 

karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu.”  

C. AQIDAH ISLAMIYAH 

1. Pengertian Aqidah  

Aqidah merupakan motor penggerak dan otak dalam kehidupan manusia. 

Apabila terjadi sedikit penyimpangan padanya, maka menimbulkan 

penyelewengan dari jalan yang lurus pada gerakan dan langkah yang 

dihasilkan. Aqidah bagaikan fondasi bangunan. Dia harus dirancang dan 

dibangun terlebih dahulu sebelum merancang dan membangun bagian yang 

lain. Kualitas fondasi yang dibangun akan berpengaruh terhadap kualitas 

bangunan yang ditegakkan. Bangunan yang ingin dibangun itu sendiri 

adalah Islam yang sempurna (Kamil),  Menyeluruh (syamil),  dan benar 

(shahih). 

Aqidah merupakan misi dakwah yang dibawa oleh Rasul Allah SWT 

yang pertama sampai dengan yang terakhir. Aqidah tidak berubah-ubah 

karena pergantian zaman dan tempat, atau karena perbedaan golongan atau 

masyarakat. Firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Asy Syura’ (42) ayat 

13  

                         

                        

                               

”Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah 

diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan 
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kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan 

kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu  tegakkanlah agama 

(keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berselisih di 

dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk 

mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah 

memilih orang yang Ia kehendaki kepada agama tauhid dan 

memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali 

(kepada-Nya)” 

a) Makna Lughawi (Etimologi) 

Aqidah yang kata dasarnya berasal dari kata  يقيد عقيدة -عقيد  memiliki 

beberapa macam arti. Secara bahasa, akidah adalah  ما عقدعليهاالقلب والضامر 25
 

yang mengandung arti, ikatan yang terpatri di dalam hati. Para pengarang 

kamus seperti ; Imam Ibnu Mandzur (w.711 H) di dalam Lisanul Arab 

Mujiduddin Muhammad bin Ya’qub al-Fairuz Abadiy di dalam Al-Qamusul 

Muhith dan penulis Mujamul Wasith Ibrahim Musthafa mengartikan Aqidah 

dengan artinya : 

 Ikatan yang sangat kuat 

 Ketepatan dan penegasan 

 Berpegang teguh serta tabah 

 Kokoh lagi penuh percaya diri. 

Dan kadang makna 'Aqidah diidentikkan dengan perjanjian dan 

pengesahan sebuah sumpah (al Autsaqul 'uhud) sebagaimana firman Allah 

SWT yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji 

kalian" (QS al-Maidah : 1). 

                      

                            . 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
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 Luis Ma‘ruf, Al-Munjid, (Cet.XIII: Beirut: Daar  al Fikr, 1977)h.  543. 
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berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

Di lain ayat Allah berfirman, yang artinya : "Allah tidak akan 

menghukum sekalian disebabkan janji-janjimu yang tidak dimaksud (untuk 

bersumpah), tetapi Dia akan menghukummu disebabkan sumpah yang kamu 

sengaja". (QS : al-Maidah : 89).  

Jadi dapat dikatakan "  Aqidah (segala '  ه فهواوما عقد اخسنوا عليه قلبه جشيمن ب

sesuatu yang mengikat dan menambat hati manusia sehingga hatinya terpaut. 

Jadi, aqidah adalah bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh yang tertanam 

jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Ia merupakan satu bentuk 

pengakuan/persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan, dan 

kepercayaan, bahwa ada satu Zat Yang Esa yang telah menciptakan seluruh 

alam ini beserta isinya. Zat ini adalah Zat Yang Maha Kuasa, yang kepada-

Nya bergantung segala sesuatu.
26

, Zat ini pulalah yang memberi kehidupan 

di alam semesta, memeliharanya, dan kemudian mematikannya. Dari Zat 

inilah semua yang ada berasal, kemudian kepada Zat ini pulalah semua yang 

ada ini akan kembali.
27

 Zat Yang Maha Esa dan Mahakuasa ini adalah Allah 

SWT.  

Selanjutnya, sebagai bentuk cinta kasih Zat Yang Esa ini kepada 

manusia yang telah diciptakanNya, Dia kemudian menunjuk manusia-

manusia pilihan untuk membimbing kehidupan manusia agar tidak tersesat. 

Manusia-manusia pilihan ini adalah para nabi dan Rasul
28

. Allah SWT. 

mewahyukan bimbingan dan petunjuk hidup ini kepada para Nabi dan Rasul 

lewat perantaraan malaikat. Bimbingan dan petunjuk dari Allah ini 

kemudian dikumpulkan dan ditulis menjadi shuhuf dan kitab-kitab. 

Kemudian, setelah petunjuk dan bimbingan itu disampaikan kepada 

manusia, maka nanti akan diadakan perhitungan terhadap hasil perbuatan 

manusia selama hidup di dunia. Perhitungan itu akan terjadi di satu 

kehidupan setelah kehidupan di dunia, yakni akhirat. Di akhirat inilah 
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 Hamka, Op.Cit., h.73 
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 Al-Qur’an surat Al-Ikhlash (QS 112:1-4) 
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 Nabi, kata bahasa Arab yang berarti pembawa berita. Berasal dari kata naba’a yang 

artinya memberitakan, Rasul,asal  katanya dari bahasa Arab yang berarti utusan. Berasal 

dari kata rasala yang berarti mengutus. 
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manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Perbuatan 

baik akan diganjar dengan balasan baik, perbuatan buruk akan diganjar 

dengan balasan yang setimpal.
29

 Keyakinan terhadap pembalasan ini akan 

menjadi pembangkit yang terkuat untuk mengajak manusia berbuat kebaikan 

dan meninggalkan keburukan.
30

 

Namun demikian, menjalani kehidupan di dunia ini tidaklah selalu 

mudah dan mulus. Di samping suka cita, kebahagiaan, kenikmatan, 

kelapangan dan kedamaian, ada pula duka, rintangan, ujian, permasalahan, 

kesengsaraan dan bahkan bencana yang akan menimpa. Untuk dapat 

menghadapi semua ini, manusia memerlukan satu bekal mental yang 

memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk menanggulangi hal-hal di 

atas. Bekal ini adalah keyakinan kepada takdir. Takdir (atau kadar) ialah satu 

peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah SWT. untuk segala 

yang ada dalam alam semesta yang maujud ini. Peraturan tersebut 

merupakan undang-undang umum atau kepastian-kepastian yang diikatkan 

di dalamnya antara sebab dengan musababnya, juga antara sebab dan 

akibatnya.
31

 

Dengan keyakinan seperti ini, maka segala penghalang dan cobaan dunia 

ini bagaimana pun dahsyatnya, akan dianggap kecil saja oleh orang beriman. 

Karena ia yakin bahwa segala sesuatunya ada dalam ketentuan Allah. “Apa 

saja rahmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia, maka tidak ada 

seorangpun yang dapat menahannya; dan rahmat apa saja yang ditahan Allah 

maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu”
32

 

Dan bahwa “tiada satu bencanapun yang menimpa di bumi dan pada 

dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum Kami 

menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita 

terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira 
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terhadap apa yang diberikanNya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai 

setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.”
33

 

Semua pokok-pokok keyakinan yang telah dipaparkan di atas dirangkum 

oleh Nabi Muhammad Saw., melalui salah satu hadisnya tentang rukun 

iman. Dalam hadis tersebut, Nabi Saw., menjelaskan bahwa pokok-pokok 

keimanan (yakni rukun iman) itu adalah bahwa “hendaklah engkau beriman 

kepada Allah, malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari akhir dan 

beriman pula kepada kadar (takdir) yang baik ataupun yang buruk.”
34

  

Singkatnya, aspek aqidah adalah aspek yang berhubungan dengan 

masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama (ushuluddin). Karena itu, 

seringkali kata aqidah dan iman digunakan secara bergantian. Aqidah 

memberikan visi dan makna bagi eksistensi kehidupan manusia di bumi. 

Aqidah inilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

mengenai hakikat kehidupan, dari mana asal-muasalnya, apa maknanya, apa 

yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya, ke mana hidup ini harus 

diarahkan, serta ke mana semuanya ini akan menuju/berakhir. Karena itu, 

aqidah adalah ruh bagi setiap orang, yang apabila dipegang teguh akan 

memberikan kehidupan yang baik dan menggembirakan bagi yang 

bersangkutan. Sebaliknya tanpa aqidah, hidup ini akan kehilangan maknanya 

dan karenanya akan matilah semangat kerohanian manusia.
35

 

b) Makna Istilah (terminologi) 

Banyak ragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli di seputar 

makna 'Aqidah secara istilah. Perbedaan batasan (mukhtalifut ta'rif) itu 

dimungkinkan karena luasnya ruang lingkup dan terlalu mendalamnya 

pembahasan Aqidah Islam. Siapapun mengakui, bahwa sepertiga dari inti 

ajaran Islam adalah Aqidah. Mahmud al-Khalidi, Guru Besar Universitas Al 

Azhar menghimpun berbagai definisi itu di dalam kitabnya "Al-Aqidah wa 

Ilmul Kalam", antara lain disebutkan : 

1) Abdul Azzam 
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"Ikatan perjanjian dan buhul tali yang sangat kuat yang terpatri (berurat 

akar) serta tertanam di lembah hati yang paling dalam"
36

  

2)  Syeikh Ali Tanthawi 

"Kepercayaan dan keyakinan kepada Allah sebagai Rabban Wahidan 

(Pemelihara Tunggal), Malikan Mukhtaaran Mutasharrifan (Raja dan 

Penguasa yang tiada tertandingi), Ilaahan Mufradan (Tuhan Yang Esa) 

dengan jalan beribadah dan meyakini segala sesuatu yang diwahyukan 

kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw."
37

  

3) Hasan al Bana, Di dalam bukunya Al-Aqaid menyatakan bahwa aqidah 

adalah  

العقائد هى االمور الىت حيب ان يصد ق هبا قلبك وتطمئن اليها نفسك وتكون 
شك بقينا عندك الميازجه ريب وال خيا لطه  

“Aqaid (bentuk jamak dari aqidah) adalah beberapa perkara yang 

wajib di yakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan 

ketenteraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur 

sedikitpun dengan keragu-raguan”.
38

  

Jadi akidah itu bukan  berisi konsep sistem teologi semata tetapi 

berisi segala macam persoalan yang berkaitan dengan kepercayaan. 

Akidah merupakan sejumlah  nilai yang diyakini, dengan kekuatan pokok 

terletak pada tauhid atau dalam istilah lain disebut teologi.
39

 

4) Muhammad Sa’id Ramadhan Al Buthiy 

"Membenarkan dan mengakui secara totalitas asas pokok ajaran Islam 

dengan tanpa mengubah (tahrif wa taghyir) atau mengurangi (tanqish) 

sedikitpun".
40
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5) DR. Abdur Rahman Hasan Hanbakah 

"Meyakini keberadaan sesuatu yang apabila perasaan telah meraihnya, 

maka akan menggerakkan jiwa dan mengarahkan tingkah laku manusia 

ke arah yang benar dan diridhai"
41

 

6) Abu Bakar Jabir Al-Jazairy: 

لبد هية املسلمة بالعقل والسمع والفطرة ألعقيد هى جمموعة من قضايا احلق ا
يعقد عليها االنسان قلبة ويشبىن عليها صدره جازما بصحتها قاطعا جبودها 

 وثبوهتا ال يرى خالقها أنه يصح اويكون أبد

“Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara 

umum (aksioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. 

(Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati (serta) 

diyakini kesahihan dan kebenarannya (secara pasti) dan ditolak 

segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu".
42

 

Menyadari akan banyaknya definisi di atas, Dr. Nashir bin Abdul Karim 

al-Aql membaginya dalam 2 (dua) kategori: 

1) al-Aqidah Fi Isthilahi 'Amm : "Keimanan yang mantap kepada Allah dan 

ketetapan hukum yang pasti, tidak ada jalan bagi orang yang 

meyakininya untuk ragu-ragu".  

2)  al-Aqidah Fi Isthilah Khass : 

a) Sikap yakin dan percaya kepada Allah, baik dalam Rububiyah, 

Uluhiyah (tauhidul ibadah), dan Asma'wa Sifat-Nya. 

b) Meyakini Arkanul Iman yang enam, yaitu al-Imanu Billah, Wa 

Malaikatih, Wa Kutubihi, Wa Rasulihi, Wa Yaumil Akhir, Wal Qadar 

Kahirihi wa Syarrih (HR. Bukhari-Muslim dalam as-Shahihaein, 

Kitabul Iman). 

c) Menerima dengan sepenuhnya nash-nash yang shahih (kuat) dan 

sharih (tegas) dalam perkara-perkara prinsip (ushul ad-dien), 
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metafisika (umurul gaibiyah), dan masalah lain yang telah menjadi 

konsensus (Ijma) Ulama Salaf. 

d) Pasrah dalam menerima keputusan hukum, perintah, peraturan dan 

undang-undang Allah dan Rasul-Nya dengan cara ; menaatinya 

(tha'atur Rasul, Al Quran 4:64; 4:19; 8:46), mengikuti Sunnahnya 

(ittibatur Rasul, Al Quran 59:7), dan dengan jalan mencintainya 

(mahabbatur Rasul, Al Quran 9:24; 58:22). 

Dilihat dari sisi kedudukan dan esensinya, akidah merupakan 

fundamental agama yang sangat berperan sebagai motivator dan pewarna 

segala macam aktivitas, baik aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Akidah 

sangat mempengaruhi sikap (attitude) seseorang baik  cara berbicara, cara 

bertindak, cara hidup dan cara mati.  Akidah menjadi kekuatan dalam 

kehidupan di bumi ini. Ia mempunyai fungsi praktis untuk melahirkan 

perilaku dan keyakinan yang kuat untuk mentransformasikan kehidupan 

sehari-hari dan sistem sosialnya.
43

 Oleh karena itu, dalam pandangan Hasan 

Hanafi, ajaran Islam yang paling inti adalah tauhid. Tauhid adalah basis 

Islam.  Untuk bisa membangun kembali peradaban Islam tak bisa tidak harus 

dengan membangun kembali semangat Tauhid itu. 
44

  

Prof. Mahmud Syaltut, merumuskan definisi Aqidah itu sebagai satu 

sikap yang pertama kali dituntut untuk dipercayai dengan keimanan yang 

bulat, yang tidak boleh dicampuri oleh syak-wasangka dan tidak dipengaruhi 

oleh keragu-raguan."
45

  

c) Akidah Secara Syara 

Yaitu iman kepada Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya, para 

rasulNya, dan kepada hari akhir, serta kepada Qadar yang baik maupun yang 

buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman.  

Syariat terbagi menjadi dua, yaitu itikadiyah (I'tiqadiyah) dan amaliyah. 

I’tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. 

Seperti kepercayaan (i'tiqad) terhadap rububiyah Allah dan kewajiban 
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beribadah  kepadanya, juga beritikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. 

Hal ini disebut pokok agama (ashliyah).  

Adapun amaliah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara 

amal, seperti salat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliah. Bagian 

ini  disebut cabang agama (far'iyah) karena ia dibangun di atas itikadiyah. 

Benar dan rusaknya amaliah tergantung dari benar dan rusaknya itikadiyah. 

Akidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan 

syarat sahnya amal. Firman Allah SWT yang artinya, " (Al-Kahfi: 110) 

                                     

                  

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka 

hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 

mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada 

Tuhannya."  

Jika kerangka agama Islam diibaratkan seumpama satu bangunan, maka 

Aqidah itu adalah laksana fondasi yang menjadi landasan dan tumpuan 

bangunan tersebut. Apabila fondasi bangunan itu dibuat dari beton, maka ia 

akan berdiri tegak sepanjang zaman dan pada adatnya tidak akan runtuh 

walaupun diguncang oleh gempa. Hubungan antara ketiga unsur pokok 

kerangka Islam itu (Aqidah, Syariah dan Akhlak) dikatakan saling berkaitan 

dan bertautan antara satu dengan yang lain.  Syariah, yang merupakan sarana 

pelaksanaan dari pokok-pokok yang digerakkan oleh Aqidah itu. Hubungan 

tersebut, dilukiskan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: "Posisi Aqidah 

dalam Islam adalah sebagai pokok yang di dalam dibina peraturan-peraturan 

keagamaan (Syariah). Syariah itu adalah hasil yang dilahirkan oleh Aqidah. 

Dengan demikian, tidaklah ada Syariah dalam Islam tanpa Aqidah, 

sebagaimana Syariah itu sendiri tidak akan berkembang kecuali di bawah 

naungan Aqidah. Oleh sebab itu, Syariah tanpa Aqidah adalah laksana 

bangunan yang bertingkat tanpa fondasi. Aqidah itu tidaklah berlandaskan 

kepada kekuatan yang abstrak dan tidak bergantung kepada kekuatan yang 

datang dari luar badannya. Dalam Al Quran, hal-hal yang bersangkut paut 
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dengan Aqidah itu disebut dengan Iman, sementara yang bersangkut paut 

dengan Syariah itu disebut amal-shaleh
46

. 

Pokok dari aqidah itu sendiri adalah kepercayaan kepada Allah SWT, 

karena dengan kepercayaan tersebut akan mencakup kepercayaan kepada 

hal-hal yang menyangkut keimanan. Selanjutnya Sayid Sabiq menyimpulkan 

bahwa aqidah itu tersusun dari enam perkara yaitu: 

1. Mengenal (ma'rifat) kepada Allah SWT mengenal asma-asma Allah 

(nama-nama Allah) yang mulia dan sifat-sifatNya yang terhormat. 

Juga mengetahui dalil-dalil tentang Wujud-Nya dan kenyataan-

kenyataan sifat-sifat keagungan-Nya dalam alam semesta ini 

2. Mengenal hal-hal di balik alam semesta ini. Yaitu, alam yang tidak 

dapat dilihat dengan pancaindra. Demikian pula mengenai kekuatan-

kekuatan kebaikan yang terkandung di dalamnya yang berbentuk 

malaikat. Juga kekuatan-kekuatan yang jahat yang berbentuk iblis dan 

pasukannya dari golongan syaitan. Juga mengenal hal-hal lainnya 

yang ada di alam ini seperti jin dan ruh. 

3. Mengenal Kitab-Kitab Suci. Ma'rifat dengan Kitab-Kitab Allah yang 

diturunkannya kepada para Rasul, untuk dijadikan pegangan 

membedakan antara yang haq dan yang batil, antara yang baik dengan 

yang buruk, antara halal dengan yang haram, antara yang bagus 

dengan yang keji. 

4. Mengenal para Nabi dan Rasul. Ma'rifat dengan Nabi-Nabi dan Rasul-

Rasul yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi pembimbing 

tentang petunjuk dan pemimpin semua makhluk menuju kebenaran 

(haq). 

5. Mengenal hari akhirat. Ma'rifat dengan hari kemudian dengan segala 

peristiwa-peristiwa yang akan terjadi saat itu, seperti bangkit dari 

kubur dan mendapat pembalasan, menerima pahala atau siksa, surga 

atau neraka. 

6. Mengenal qadha atau qadar. Ma'rifat kepada takdir, yang di atas 

landasannya berjalan peraturan segala yang ada di alam semesta ini, 

baik yang menyangkut dengan penciptaannya maupun pengaturannya. 

Pengenalan (ma'rifat) terhadap keenam hal itu, yang lebih umum 
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dikenal dengan rukun Iman, adalah merupakan tonggak utama dari 

Aqidah Islamiyah
47

. 

 Pemahaman terhadap isi Aqidah itu berlaku untuk sepanjang masa, 

sejak dari dahulu sampai ke akhir zaman, tidak berubah-ubah, walaupun 

berganti zaman dan situasinya. Peranan Aqidah itu amat menentukan sekali 

dalam membentuk corak hidup manusia, apakah bahagia atau celaka dan 

sebagainya.  

Sayid Sabiq menyimpulkan:"Aqidah itu merupakan ruh (semangat, jiwa) 

bagi setiap orang. Dengan berpegang teguh kepada Aqidah itu ia akan 

menghayati kehidupan yang baik (hayatan thaiyibah). Tanpa Aqidah, mati 

pulalah semangat dan ruh manusia. Aqidah itu laksana cahaya, apabila tidak 

memancar, maka manusia akan tersesat dalam liku-liku kehidupan ini dan 

kemudian akan terjerumus ke dalam lembah kesesatan yang dalam. Selain 

dari itu, Aqidah tersebut menjadi sumber dari sifat-sifat yang lembut dan 

kasih sayang, tempat menyemaikan perasaan-perasaan yang halus dan indah, 

juga menjadi tempat tumbuh budi pekerti (akhlak) yang mulia dan utama."
48

  

Imam Syahid Hasan Al Bana menjelaskan aqidah sebagai: hal-hal yang 

harus dibenarkan oleh hati, tenang bagi jiwa dan keyakinan yang tidak dapat 

digoyahkan oleh keraguan atau bercampur dengan kebimbangan. Pada 

kenyataannya kuat atau lemahnya aqidah umat ini bermacam-macam 

ragamnya sesuai dengan kekuatan dalil/bukti-bukti yang mereka terima, dan 

yang mereka yakini. 

- Ada yang menerima dalil itu dengan talaqqi, lalu diyakini secara 

tradisional. Mereka  ini sangat rentan terhadap subhat yang 

meragukan. 

- Ada yang berpikir dan menganalisa dalil yang mereka terima, 

sehingga imannya  menjadi semakin bertambah 

- Ada pula mereka yang terus menganalisa dan mengamalkan apa yang 

mereka yakini dengan senantiasa meminta pertolongan Allah, 
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sehingga ia mendapatkan cahaya kebenaran dalam jiwanya 
49

(Q.S. 47: 

17). 

                    . 

Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah 

petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya.
50

 

Karena begitu pentingnya kedudukan dan fungsi tauhid, Harun Nasution 

menegaskan bahwa setiap orang yang ingin menyelami seluk beluk satu 

agama secara mendalam, perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam 

agama yang dianutnya.
51

  

2. Istilah Lain Dalam Aqidah 

Ada beberapa istilah lain yang semakna dengan istilah aqidah, yaitu 

Iman dan Tauhid, dan yang semakna dengan ilmu aqidah yaitu Ushuluddin, 

ilmu kalam dan Fikh Akbar. 

1) Iman. Ada yang menyamakan iman dengan aqidah dan ada yang 

membedakan. Bagi yang membedakan, aqidah hanyalah bagian 

dalam (aspek hati) dari iman, sebab iman menyangkut aspek dalam 

(Keyakinan) dan aspek luar (Pengakuan Lisan dan pembuktian 

dengan amal). 

2) Tauhid. Karena pembahasannya berkisar seputar Tauhid atau 

pengesaan kepada Allah di dalam Uluhiyyah, Rububiyyah dan 

Asma' wa Shifat. Jadi, Tauhid merupakan kajian ilmu 'aqidah yang 

paling mulia dan merupakan tujuan utamanya. Maka, dari itulah 

ilmu ini disebut ilmu Tauhid secara umum menurut Ulama Salaf. 

3) Ushuluddin, Pokok-pokok agama. Aqidah, Imam dan Tauhid disebut 

juga Ushuluddin karena ajaran aqidah merupakan pokok ajaran 

agama islam. 
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4) Ilmu Kalam. Kalam = Sebutan ini dikenal di semua kalangan Ahli 

kalam, seperti Muktazilah, Asy’ariyah, dan sebagainya. Sebutan ini 

keliru, karena ilmu kalam bersumber pada akal manusia. Dan ia 

dibangun di atas filsafat Hindu dan Yunani. Sedangkan sumber 

tauhid adalah wahyu. Ilmu kalam adalah kebimbangan, 

keguncangan, kebodohan dan keraguan. Karena itu ia dikecam oleh 

ulama Salaf. Sedangkan tauhid adalah ilmu, keyakinan, dan 

keimanan. 

5)  Fikh Akbar, Artinya, fiqh besar
52

. Istilah ini muncul berdasarkan 

pemahaman bahwa tafaqquh fiddin yang diperintahkan Allah dalam 

surat At-Taubah ayat 122, 

                          

                        

     

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya”. 

Bukan hanya masalah fikih, tentu dan lebih utama masalah aqidah. 

Dikatakan fiqh akbar, adalah untuk membedakannya dengan fiqh dalam 

masalah hukum. 

3. Ruang Lingkup Pembahasan Aqidah 

Obyek materi pembahasan mengenai aqidah pada umumnya adalah 

Arkan Al-Iman, yaitu: 

 Iman kepada Allah SWT. 
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 Iman kepada malaikat (termasuk pembahasan tentang makhluk 

rohani lainnya seperti Jin, iblis dan syaitan). 

 Iman kepada kitab-kitab Allah 

 Iman kepada hari akhir 

 Iman kepada takdir Allah.
53

  

Aqidah Islam berawal dari keyakinan kepada zat mutlak yang Maha Esa 

yang disebut Allah. Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan dan 

wujudnya. Kemaha Esaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan dan wujudnya itu 

disebut tauhid. Tauhid menjadi inti rukun iman.
54

 Aqidah pokok yang perlu 

dipercayai oleh tiap-tiap muslimin, yang termasuk unsur pertama dari unsur-

unsur keimanan ialah mempercayai. 

Wujud (ada) Allah dan wahdaniyat (keesaannya) sendiri dalam 

menciptakan, mengatur dan mengurus segala sesuatu. Tidak bersekutu 

dengan siapapun tentang kekuasaan dan kemuliaan. Tiada menyerupainya 

tentang  zat dan sifatnya. Hanya Dia saja yang berhak disembah, dipuja dan 

dimuliakan secara istimewa. Kepadanya saja boleh menghadapkan 

permintaan dan menundukkan diri tidak ada pencipta dan pengatur selain 

darinya. 

Firman Allah dalam QS. Al-Ikhlas (112): 1-4. 

وَََلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ   ََلْ يَِلْد وَََلْ يُوَلْد.  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد. اللَُّه الصََّمُد. . 

Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan 

yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak 

dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang 

setara dengan Dia”.  

Bahwa Tuhan memilih di antara hamba-Nya, yang dipandang layak 

untuk memikul risalah-Nya (putusan-Nya) kepada rasul-rasul itu 

disampaikan wahyu dengan perantara malaikat. Mereka berkewajiban 

menyeru kepada keimanan dan mengajak mengerjakan amal saleh 
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(perbuatan baik). Karena itu wajiblah beriman kepada segenap rasul yang 

disebut dalam Al Quran 

Adanya malaikat yang membawa wahyu dari Allah kepada rasul-

rasulNya juga mempunyai kitab-kitab suci yang merupakan kumpulan 

wahyu Ilahi dan isi risalah Tuhan. Mempercayai apa yang terkandung dalam 

risalah itu. Di antaranya Iman kepada hari kebangkitan dan pembalasan. 

Juga iman kepada pokok-pokok syariat dan peraturan-peraturan yang telah 

dipilih Tuhan sesuai dengan keperluan hidup manusia dan selaras dengan 

kesanggupan mereka, sehingga tergambarlah dengan nyata keadilan, rahmat, 

kebesaran dan hikmat kebijaksanaan Ilahi.
55

  

Ruang lingkup pembahasan Aqidah menurut sistematika Syekh Hasan 

Al Banna:  

a. Ilahiyat, Pembahasan tentang segala yang berhubungan dengan Ilah 

(Tuhan, Allah) seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, 

afal Allah  dan lain sebagainya. 

b.  Nubuwat, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan Nabi dan Rasul termasuk pembahasan tentang Kitab-kitab 

Allah, mu’jizat, Keramat dan sebagainya. 

c. Ruhaniyat, pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan alam metafisik seperti Malaikat, Jin, Iblis, Syaitan roh dan 

sebagainya. 

d.  Sam’iyyat, membahas segala sesuatu yang hanya bisa diketahui 

lewat Sam’I (dalil naqli berupa Al Quran dan Sunnah) seperti alam 

barzah, akhirat dan Azab Kubur, tanda-tanda kiamat, Surga Neraka 

dan sebagainya.
56

 

Pokok dari aqidah itu sendiri adalah kepercayaan kepada Allah SWT 

karena dengan kepercayaan tersebut akan mencakup kepercayaan kepada 

hal-hal yang menyangkut keimanan. Itulah aqidah yang tidak akan berubah-

ubah karena pergantian zaman atau tempat serta tidak pula berubah karena 

perbedaan golongan. 
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Aqidah bertujuan untuk memberikan didikan yang baik dalam 

menempuh jalan hidup, menyucikan jiwa dari nafsu-nafsu yang jahat 

kemudian mengarahkan ke jurusan tertentu untuk mencapai sifat-sifat yang 

tinggi dan luhur. Aqidah merupakan ruh bagi setiap orang dalam hidupnya. 

Jika manusia tidak berpegang teguh padanya niscaya akan mengalami hidup 

yang buruk, tetapi bilamana ia berpegang teguh padanya niscaya akan 

mengalami satu hidup yang baik yang penuh dengan ketenangan dan 

kegembiraan. 

D. SUMBER AQIDAH ISLAM 

Salah satu ciri manhaj (jalan) yang lurus adalah manhaj yang memiliki 

kesamaan mashdar (sumber) pengambilan dalil dalam masalah agama, 

khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Hal ini berlaku 

kapan dan di mana pun kaidah tersebut digunakan. Tidak ada 

sesimpangsiuran pemahaman akidah pada setiap zaman dalam manhaj 

tersebut. Dari zaman Rasulullah Saw. hingga zaman sekarang dan sampai 

kapan pun, prinsip akidah yang benar tidak pernah berubah. Jika ada 

perubahan dalam hal akidah, tentu agama ini belumlah sempurna. Prinsip 

inilah yang digunakan oleh para ulama dalam memahami dan menjaga 

syariat Islam. 

A. Dalil Asas dan Inti yang Mencakup Al Quran, As Sunnah dan Ijma 

para Ulama 

a) Al Quran  sebagai Sumber Akidah  

 

Sumber aqidah Islam adalah Al Quran dan Sunnah. Apa saja yang 

disampaikan oleh Allah SWT dalam Al Quran dan oleh Rasulullah Saw. 

Dalam sunnahnya wajib diimani (diyakini dan diamalkan). Dalam hadis 

disebutkan: 
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“Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara ,jika kalian 

berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan sesat 

selamanya, yaitu kitabullah dan sunnh rasulnya” 

Al Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah SWT. Kepada Nabi 

Muhammad yang merupakan mu’jizat utama dan sebagai rahmat dan 

petunjuk bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya. Hal ini dibuktikan 

oleh gaya bahasa, isi serta keluarbiasaan cara diwahyukan, diajarkan  oleh 

keselarasannya dengan kebenaran di masa lampau, di masa sekarang dan di 

masa yang akan datang oleh sifat-sifatnya transenden, karena di dalamnya 

tidak didapati kesan seorang tertentu atau jaman yang khas di muka bumi 

ini. Al Quran merupakan satu kenyataan yang kekal dan abadi yang tidak 

akan berubah-ubah dan akan selalu merupakan bahan perenungan yang 

mengagumkan bagi seluruh umat manusia.
57

 

Al Imam Asy Syatibi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah 

menurunkan syariat ini kepada Rasulnya yang di dalamnya terdapat 

penjelasan atas segala sesuatu yang dibutuhkan manusia tentang kewajiban 

dan peribadatan yang dipikulkan di atas pundaknya, termasuk di dalamnya 

perkara akidah. Allah menurunkan Al Quran sebagai sumber hukum akidah 

karena Dia tahu kebutuhan manusia sebagai seorang hamba yang diciptakan 

untuk beribadah kepadanya. Bahkan jika dicermati, akan ditemui banyak 

ayat dalam Al Quran yang menjelaskan tentang akidah, baik secara tersurat 

maupun secara tersirat. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajib jika kita 

mengetahui dan memahami akidah yang bersumber dari Al Quran karena 

kitab mulia ini merupakan penjelasan langsung dari Rabb manusia, yang haq 

dan tidak pernah sirna ditelan masa.
58

 

Secara etimologis, Al Quran berasal dari kata qara’a, yaqra’u, 

qiraa’atan atau qur’aanan yang berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan 

menghimpun (al-dlammu). Huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke 
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bagian lain secara teratur dikatakan Al Quran karena ia berisikan intisari dari 

semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Allah berfirman (al 

Qiyamah [75]:17-18). 

                       

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya 

(dalam dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. 

Apabila kamu telah selesai membacakannya maka ikutilah 

bacaannya”.  

Sedangkan menurut para ulama klasik, Al Quran didefinisikan sebagai 

berikut: Al Quran adalah kalamulah yang diturunkan pada Rasulullah 

dengan bahasa Arab, merupakan mu’jizat dan diriwayatkan secara mutawatir 

serta membacanya adalah ibadah. 

Menurut Abdul Wahab Khallof dalam bukunya ushul fiqhi mengatakan 

Al Quran itu adalah: 

ألقرأن هوكالم اهلل الذي نزل به الروح االمني على قلب رسول اهلل حممد بن 
عبد اهلل بالفاظه العربية ومعانيه احلقة ليكون حجة للرسول علىانه رسول اهلل 

 ودستور للناس يهتدون هبداه وقربة يتعبدون يتالوته 

”Al Quran itu ialah kalam Allah yang telah diturunkan oleh 

malaikat Jibril kepada hati Rasulullah, Muhammad bin 

Abdullah, dengan lafaz bahasa Arab dan dengan artinya benar, 

supaya menjadi hujjah bagi Rasul bahwa sesungguhnya dia 

adalah utusan Allah, dan supaya menjadi undang-undang bagi 

manusia yang mana orang-orang dapat mengambil petunjuk 

dari petunjuknya, serta upaya menjadi qurbah (pengabdian), 

yang mana orang bisa ibadah dengan membacanya.”
59

 

Jadi  Al Quran itu adalah undang-undang Ilahi yang diwahyukannya 

kepada Rasulullah Saw. Melalui perantaraan malaikat Jibril untuk 

disampaikan kepada umat manusia agar dijadikan pedoman dan tuntunan di 

dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Al Quran sebagai kitab suci 
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yang menjadi sumber pokok ajaran Islam memberikan dasar yang 

fundamental terhadap tatanan hidup manusia. Kesempurnaan ajarannya 

menyentuh dan menyinari seluruh aspek kehidupan manusia dari masa ke 

masa,sampai akhir jaman, sehingga dapat memberikan respons positif 

terhadap setiap persoalan kehidupan dan tantangan jaman. Quran sebagai 

wahyu Allah SWT. Yang terakhir menjadi rahmat, hidayah dan syifa bagi 

seluruh manusia. Sebab Al Quran mengaskan bahwa ajaran-ajarannya selalu 

sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan manusia dalam kancah 

kehidupannya. Ia cocok dengan fitrah manusia (the natur of human being). 

Sesudah prinsip tauhid (keesaan Tuhan) maka prinsip ajaran Quran adalah 

amar ma’ruf nahi mungkar, yaitu perintah menegakkan kebaikan dan 

keadilan, menghalalkan yang baik dan mengharamkan segala yang keji dan 

berbahaya.
60

 

Kesempurnaan Al Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, ayat-ayat 

yang dikandungnya itu memiliki dua macam sifat yaitu ayat muhkamat dan 

mutasyabihat. Muhkamat adalah ayat mengandung arti, tujuan, sebab yang 

tegas dan tepat. Sedang ayat mutasyabihat, selain dari arti harfiahnya yang 

membutuhkan ta’wil dan tafsir (interpretasi). 

Al Quran yang menjadi sumber nilai dan norma bagi umat Islam itu 

terbagi ke dalam 30 juz (bagian) terdiri dari 114 surah dan 6666 ayat, 74.499 

kata atau 325.345 suku kata tentang jumlah ayat terdapat perbedaan 

pendapat dikalangan para ahli ilmu Al Quran. Ada ahli memandang 3 ayat 

sebagai 1 ayat ada pula yang memandang 2 ayat sebagai 1 ayat, karena 

masalah koma dan titik yang diletakkan di antara ayat tersebut. Namun 

jumlah kata dan suku katanya perhitungannya sama. 

Al Quran yang merupakan sumber utama aqidah Islam, mengajarkan 

peraturan-peraturan yang memiliki 3 prinsip yang sangat penting yaitu: 

1. Tidak memberatkan. Islam datang untuk menghilangkan keberatan-

keberatan yang meliputi manusia. 

2. Sedikit saja mengadakan ”takalluf” atau menyuruh dan melarang 
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3. Prinsip berangsur-angsur dalam memberi syariat sesuai dengan 

psikologi kemanusiaan.
61

 

Akal pikiran tidaklah menjadi sumber aqidah, tetapi hanya berfungsi 

memahami nash-nash yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan 

mencoba kalau diperlukan membuktikan secara ilmiah kebenaran yang 

disampaikan oleh Al Quran dan sunnah, itu harus didasari oleh satu 

kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas, sesuai dengan 

terbatasnya kemampuan semua makhluk Allah. Akal tidak akan mampu 

menjangkau masalah-masalah gaib, bahkan tidak akan mampu menjangkau 

sesuatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Oleh sebab itu akal tidak 

boleh dipaksa memahami hal-hal gaib tersebut dan menjawab pertanyaan 

segala sesuatu tentang hal-hal gaib itu. Akal hanya perlu membuktikan 

jujurkah atau bisakah kejujuran si pembawa berita tentang hal hal-hal gaib 

tersebut dibuktikan secara ilmiah oleh akal pikiran . 

b) As Sunnah Sebagai Sumber Aqidah 

Seperti halnya Al Quran, As Sunnah adalah satu jenis wahyu yang 

datang dari Allah SWT. walaupun lafaznya bukan dari Allah tetapi 

maknanya datang dari-Nya. Hal ini dapat diketahui dari firman Allah: 

   .           

“Dan dia (Muhammad) tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, 

ia tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan” (Q.S An Najm : 

3-4) 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam juga bersabda: 

“Tulislah, Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak 

keluar darinya kecuali kebenaran sambil menunjuk ke 

lidahnya”. (Riwayat Abu Dawud) 

Yang menjadi persoalan kemudian adalah kebingungan yang terjadi di 

tengah umat karena begitu banyaknya hadis lemah yang dianggap kuat dan 
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sebaliknya, hadis yang shahih terkadang diabaikan, bahkan tidak jarang 

beberapa kata “mutiara” yang bukan berasal dari Rasulullah Saw. 

dinisbatkan kepada beliau. Hal ini tidak lepas dari usaha penyimpangan yang 

dilakukan oleh musuh-musuh Allah untuk mendapatkan keuntungan yang 

sedikit. Akan tetapi, Maha Suci Allah yang telah menjaga kemurnian As 

Sunnah hingga akhir zaman melalui para ulama ahli ilmu. Allah menjaga 

kemurnian As Sunnah melalui ilmu para ulama yang gigih dalam menjaga 

dan membela sunnah-sunnah Rasulullah Saw.,dari usaha-usaha 

penyimpangan. Ini tampak dari ulama-ulama generasi sahabat hingga ulama 

dewasa ini yang menjaga sunnah dengan menghafalnya dan 

mengumpulkannya serta berhati-hati di dalam meriwayatkannya. Para ulama 

inilah yang disebut sebagai para ulama Ahlusunnah. Oleh karena itu, perlu 

kiranya jika kita menuntut dan belajar ilmu dari mereka agar tidak terseret 

dalam jurang penyimpangan. Selain melakukan penjagaan terhadap Sunnah, 

Allah menjadikan Sunnah sebagai sumber hukum dalam agama. Kekuatan 

As Sunnah dalam menetapkan syariat termasuk perkara aqidah telah 

ditegaskan dalam banyak ayat Al Quran, di antaranya firman (Q.S Al 

Hasyr:7) 

 …                  … 

“Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah 

dan apa yang ia larang maka tinggalkanlah”
62

 (Q.S Al Hasyr: 7) 

Dan dalam surat yang lain Allah berfirman: QS.An-Nisa 59, 

                     

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah 

Rasul”
63

 (Q.S An Nisa: 59) 

Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain bagi 

seorang muslim untuk juga mengambil sumber-sumber hukum akidah dari 

As Sunnah dengan pemahaman ulama. Ibnul Qayyim juga pernah berkata 

“Allah memerintahkan untuk menaatinya dan menaati Rasulnya shalallahu 
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‘alaihi wassalam dengan mengulangi kata kerja (taatilah) yang menandakan 

bahwa menaati Rasul wajib secara independen tanpa harus mencocokkan 

terlebih dahulu dengan Al Quran, jika beliau memerintahkan sesuatu. Hal ini 

dikarenakan tidak akan pernah ada pertentangan antara Al Quran dan 

Sunnah. 

c) Ijma Para Ulama 

Ijma adalah sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid 

umat Muhammad Saw., setelah beliau wafat, tentang urusan pada satu masa. 

Mereka bukanlah orang yang sekedar tahu tentang masalah ilmu tetapi juga 

memahami dan mengamalkan ilmu. Berkaitan dengan Ijma, Allah Saw. 

Berfirman dalam QS. An-Nisa 115: 

                     

                  . 

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul setelah jelas 

kebenaran baginya dan mengikuti kebenaran baginya dan 

mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman, 

maka Kami akan biarkan ia leluasa berbuat kesesatan yang ia 

lakukan dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam dan Jahanam 

itu seburuk-buruk tempat kembali”
64

 (Q.S. An Nisa:115) 

Imam Syafi’i menyebutkan bahwa ayat ini merupakan dalil pembolehan 

disyariatkannya ijma, yaitu diambil dari kalimat “jalannya orang-orang yang 

beriman” yang berarti ijma. Beliau juga menambahkan bahwa dalil ini 

adalah dalil syar’i yang wajib untuk diikuti karena Allah menyebutkannya 

secara bersamaan dengan larangan menyelisihi Rasul. 

Di dalam pengambilan ijma terdapat juga beberapa kaidah-kaidah 

penting yang tidak boleh ditinggalkan. Ijma dalam masalah akidah harus 

bersandarkan kepada dalil dari Al Quran dan Sunnah yang shahih karena 

perkara akidah adalah perkara tauqifiyah yang tidak diketahui kecuali 

dengan jalan wahyu. Sedangkan fungsi ijma adalah menguatkan Al Quran 
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dan Sunnah serta menolak kemungkinan terjadinya kesalahan dalam dalil 

yang dzani sehingga menjadi qotha’i. 

B. Dalil Penyempurnaan yang Mencakup Akal Sehat Manusia dan 

Fitrah Kehidupan yang Telah diberikan oleh Allah SWT. 

a) Akal Sehat Manusia 

Selain ketiga sumber akidah di atas, akal juga menjadi sumber hukum 

akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat 

memuliakan akal serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya. 

Termasuk pemuliaan terhadap akal juga bahwa Islam memberikan batasan 

dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-

pemahaman yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan sifat akal yang memiliki 

keterbatasan dalam memahami satu ilmu atau peristiwa. 

Agama Islam tidak membenarkan pengagungan terhadap akal dan tidak 

pula membenarkan pelecehan terhadap kemampuan akal manusia, Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Akal merupakan syarat untuk 

memahami ilmu dan kesempurnaan dalam amal, dengan keduanyalah ilmu 

dan amal menjadi sempurna. Hanya saja ia tidak dapat berdiri sendiri. Di 

dalam jiwa, ia berfungsi sebagai sumber kekuatan, sama seperti kekuatan 

penglihatan pada mata yang jika mendapatkan cahaya iman dan Al Quran ia 

seperti mendapatkan cahaya matahari dan api. Akan tetapi, jika ia berdiri 

sendiri, ia tidak akan mampu melihat (hakikat) sesuatu dan jika sama sekali 

dihilangkan ia akan menjadi sesuatu yang berunsur kebinatangan”. 

Eksistensi akal memiliki keterbatasan pada apa yang bisa dicerna tentang 

perkara-perkara nyata yang memungkinkan pancaindra untuk 

menangkapnya. Adapun masalah-masalah gaib yang tidak dapat tersentuh 

oleh pancaindra maka tertutup jalan bagi akal untuk sampai pada hakikatnya. 

Sesuatu yang abstrak atau gaib, seperti akidah, tidak dapat diketahui oleh 

akal kecuali mendapatkan cahaya dan petunjuk wahyu baik dari Al Quran 

dan As Sunnah yang shahih. Al Quran dan As Sunnah menjelaskan kepada 

akal bagaimana cara memahaminya dan melakukan masalah tersebut. Salah 

satu contohnya adalah akal mungkin tidak bisa menerima surga dan neraka 

karena tidak bisa diketahui melalui indera. Akan tetapi melalui penjelasan 

yang berasal dari Al Quran dan As Sunnah maka akan dapat diketahui 
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bahwasanya setiap manusia harus meyakininya. Ibnu Taimiyah mengatakan 

bahwa apa yang tidak terdapat dalam Al Quran, As Sunnah, dan Ijma yang 

menyelisihi akal sehat karena sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat 

adalah batil, sedangkan tidak ada kebatilan dalam Al Quran, Sunnah dan 

Ijma, tetapi padanya terdapat kata-kata yang mungkin sebagian orang tidak 

memahaminya atau mereka memahaminya dengan makna yang batil. 

b) Fitrah Kehidupan 

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda: 

 كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه اوينصرانه اوميجسانه
“Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan (membawa) fitrah 

(rasa ketuhanan dan kecenderungan kepada kebenaran), maka 

kedua orngtuanyalah yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, 

Nasrani atau Majusi. (HR.Bukhari)
65

 

Dari hadis ini dapat diketahui bahwa sebenarnya manusia memiliki 

kecenderungan untuk menghamba kepada Allah. Akan tetapi, bukan berarti 

bahwa setiap bayi yang lahir telah mengetahui rincian agama Islam. Setiap 

bayi yang lahir tidak mengetahui apa-apa, tetapi setiap manusia memiliki 

fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-

penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk 

mengakui bahwa mustahil ada dua pencipta alam yang memiliki sifat dan 

kemampuan yang sama. Bahkan, ketika ditimpa musibahpun banyak 

manusia yang menyeru kepada Allah seperti dijelaskan dalam firman-Nya. 

                             

      . 

“Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan niscaya hilanglah 

siapa yang kalian seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia 

menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling, dan 

manusia adalah sangat kufur” (Q.S Al Israa’:67) 
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E. TINGKATAN AQIDAH 

Aqidah atau keimanan yang dimiliki seseorang itu tidak selalu sama 

dengan orang lain. Ia memiliki tingkatan-tingkatan tertentu bergantung pada 

upaya orang itu. Iman yang tidak terpelihara niscaya akan berkurang, 

mengecil atau hilang sama sekali. Untuk itu perlu diketahui sekaligus 

dipahami akan tingkatan-tingkatan aqidah akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Tingkatan taqlid berarti menerima sesuatu kepercayaan dari orang lain 

tanpa diketahui alasan-alasannya. Tingkatan ini dapat diibaratkan 

tingkatan orang awam. Sikap ini dilarang agama Islam. 

b. Tingkatan ilmu al-yaqin maksudnya satu keyakinan yang diperoleh 

berdasarkan ilmu yang bersifat teoritis. Atau bukti dan dalil yang jelas. 

Tetapi belum menemukan hubungan yang jelas antara obyek 

keyakinan dengan dalil yang diperolehnya. Dalam hal ini misalnya ada 

orang yang meyakini segala sesuatu berdasarkan ilmu, bahwa di 

Mekkah itu ada Ka’bah. Kita percaya, karena menurut teorinya begitu, 

ilmunya begitu. Apapun yang terjadi pada Ka’bah kita percaya karena 

belum tahu yang sebenarnya bagaimana. 

c. Tingkat ’ainul yaqin maksudnya satu keyakinan yang didasarkan atas 

dalil rasional, ilmiah dan mendalam, sehingga mampu membuktikan 

hubungan antara obyek keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu 

memberikan argumentasi yang rasional terhadap sanggahan-

sanggahan yang datang. Hal itu ditunjukkan orang yang yakin karena 

telah melihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang telah pergi ke 

Mekkah, bisa melihat sendiri Ka’bah. Keyakinannya berbeda dengan 

orang yang yakin berdasarkan teori atau ilmu. Orang yang mengatakan 

Ka’bah itu ujungnya bulat, kalau hanya dengan ilmu bisa jadi kita 

percaya. Tapi bagi orang yang telah melihatnya akan berkata sesuai 

dengan yang telah dia lihat. 

d. Tingkat haqq al-yaqin maksudnya satu keyakinan yang diperoleh 

didasarkan atas dalil-dalil rasional, ilmiah, mendalam, juga mampu 

membuktikan hubungan antara obyek keyakinan dengan dalil-dalil 

serta mampu menemukan dan merasakan keyakinan tersebut melalui 

pengalaman agamanya. Orang yang merasakan nikmatnya tawaf, 

berdoa di multazam, merasakan diijabah doanya, dan mengatakan 
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Ka’bah itu luar biasa sekali, berbeda keyakinannya dengan orang yang 

hanya yakin berdasarkan ilmu saja tanpa merasakan bukti 

kebenarannya.
66
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F. PENYIMPANGAN AQIDAH   

Penyimpangan dari aqidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. 

Karena aqidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang 

bermanfaat. Tanpa aqidah yang benar seseorang akan menjadi mangsa bagi 

persangkaan dan keragu-raguan yang lama-kelamaan mungkin menumpuk 

dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup 

kebahagiaan, sehingga hidupnya terasa sempit lalu ia ingin terbebas dari 

kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup, sekali pun dengan bunuh diri, 

sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah 

aqidah yang benar. 

Masyarakat yang tidak dipimpin oleh aqidah yang benar merupakan 

masyarakat bahimi (hewani), tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia, 

sekali pun mereka bergelimang materi tetapi terkadang justru sering 

menyeret mereka pada kehancuran, sebagaimana yang kita lihat pada 

masyarakat jahiliah. 

Maka kekuatan aqidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan madiyah 

(materi). Jika hal itu dilakukan dengan menyeleweng kepada aqidah batil, 

maka kekuatan materi akan berubah menjadi sarana penghancur dan alat 

perusak, seperti yang terjadi di negara-negara kafir yang memiliki materi, 

tetapi tidak memiliki aqidah shahihah. 

Sebab-Sebab Penyimpangan dari Aqidah Shahihah, yaitu: 

1. Kebodohan terhadap aqidah shahih, karena tidak mau (enggan) 

mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian 

terhadapnya. Sehingga tumbuh satu generasi yang tidak mengenal 

aqidah shahih dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. 

Akibatnya, mereka meyakini yang haq sebagai sesuatu yang batil dan 

yang batil dianggap sebagai yang haq. Sebagaimana yang pernah 

dikatakan oleh Umar Radhiallaahu anhu : “Sesungguhnya ikatan 

simpul Islam akan pudar satu demi satu, manakala di dalam Islam 

terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahan.” 

2. Ta’ashshub (fanatik) kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan 

nenek moyangnya, sekali pun hal itu batil, dan mencampakkan apa 
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yang menyalahinya, sekali pun hal itu benar
67

. Sebagaimana yang 

difirmankan Allah SWT. “Dan apabila dikatakan kepada mereka: 

“Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah” mereka menjawab: 

“(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari 

(perbuatan) nenek moyang kami”. “(Apakah mereka akan mengikuti 

juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui satu 

apapun, dan tidak mendapat petunjuk?” (Al-Baqarah: 170) 

3. Taklid buta, dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah 

aqidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh 

kebenarannya. Sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan 

seperti Mu’tazilah, Jahmiyah dan lainnya. Mereka bertaqlid kepada 

orang-orang sebelum mereka dari para imam sesat, sehingga mereka 

juga sesat, jauh dari aqidah shahihah. 

4. Ghuluw (berlebihan) dalam mencintai para wali dan orang-orang 

shalih, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, 

sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu 

dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan 

maupun menolak kemudaratan. Juga menjadikan para wali itu sebagai 

perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat 

penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah. 

Mereka bertaqarrub kepada kuburan para wali itu dengan hewan 

qurban, nadzar, doa, istighatsah dan meminta pertolongan. Seba-

gaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh Alaihissalam terhadap 

orang-orang shalih ketika mereka berkata: “Jangan sekali-kali kamu 

meninggalkan (penyembahan) Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula 

sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan 

pula Suwaa’, Yaghuts, Ya’uq dan Nasr.”
68

 (Nuh: 23) Dan demikianlah 

yang terjadi pada pengagung-pengagung kuburan di berbagai negeri 

sekarang ini. 

5. Ghaflah (lalai) terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar 

di jagat raya ini (ayat-ayat kauniyah) dan ayat-ayat Allah yang 
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tertuang dalam Kitabnya (ayat-ayat Qur’aniyah)
69

. Di samping itu, 

juga terbuai dengan hasil-hasil teknologi dan kebudayaan, sampai-

sampai mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata, 

sehingga mereka mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan se-

luruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. 

Sebagaimana kesombongan Qarun yang mengatakan: “Sesungguhnya 

aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku.” (Al-

Qashash: 78) Dan sebagaimana perkataan orang lain yang juga 

sombong: “Ini adalah hakku …” (Fushshilat: 50) ”Sesungguhnya aku 

diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku”. (Az-Zumar: 49) 

Mereka tidak berpikir dan tidak pula melihat keagungan Tuhan yang 

telah menciptakan alam ini dan yang telah menimbun berbagai macam 

keistimewaan di dalamnya. Juga yang telah menciptakan manusia 

lengkap dengan bekal keahlian dan kemampuan guna menemukan 

keistimewaan-keistimewaan alam serta kehendaknya demi 

kepentingan manusia.  

6. Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan 

yang benar menurut Islam. 

7. Enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan 

tugasnya. Kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan 

perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam, bahkan ada 

yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan media informasi, baik cetak 

maupun elektronik berubah menjadi sarana penghancur dan perusak, 

atau paling tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang bersifat 

meteri dan hiburan semata. Tidak memperhatikan hal-hal yang dapat 

meluruskan moral dan menanamkan aqidah serta menangkis aliran-

aliran sesat.
70

  

Penyimpangan pada aqidah yang dialami oleh seseorang berakibat fatal 

dalam seluruh kehidupannya, bukan saja di dunia tetapi berlanjut sebagai 

kesengsaraan yang tidak berkesudahan di akhirat kelak. Dia akan berjalan 

tanpa arah yang jelas dan penuh dengan keraguan dan menjadi pribadi yang 
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sakit. Biasanya penyimpangan itu disebabkan oleh sejumlah faktor di 

antaranya :  

1. Tidak menguasainya pemahaman aqidah yang benar karena kurangnya 

pengertian dan perhatian. Akibatnya berpaling dan tidak jarang 

menyalahi bahkan menentang aqidah yang benar.  

2. Fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan. Karena itu dia 

menolak aqidah yang benar. Seperti firman Allah SWT. tentang 

ummat terdahulu yang keberatan menerima aqidah yang dibawa oleh 

para Nabi dalam Surat Al-Baqarah 170:  

                                 

                . 

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutlah apa yang 

telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi 

kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari 

(perbuatan) nenek moyang kami." (Apabila mereka akan 

mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak 

mengetahui satu apapun, dan tidak mendapat petunjuk."  

3. Taklid 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.  

4. Berlebihan (ekstrem) 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/arbitrer 

antara dia dengan Allah. Kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat 

meminta, bernazar dan berbagai ibadah yang seharusnya hanya 

ditujukan kepada Allah. Demikian itu pernah dilakukan oleh kaumnya 

Nabi Nuh AS ketika mereka mengagungkan kuburan para shalihin. 

Lihat Surah Nuh 23: 
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"Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan 

penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa', Yaghuts, Ya'uq 

dan Nasr."  

5. Lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam disebabkan 

silau terhadap peradaban Barat yang materialistik itu. Tak jarang 

mengagungkan para pemikir dan ilmuwan Barat serta hasil teknologi 

yang telah dicapainya sekaligus menerima tingkah laku dan 

kebudayaan mereka.  

6. Pendidikan di dalam rumah tangga, banyak yang tidak berdasar ajaran 

Islam, sehingga anak tumbuh tidak mengenal aqidah Islam
71

. Pada hal 

Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan yang artinya : "Setiap 

anak terlahirkan berdasarkan fitrahnya, maka kedua orang tuanya 

yang menyahudikannya, menasranikannya, 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.  

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 Mass media, baik cetak maupun elektronik banyak tidak 

mendidik ke arah aqidah bahkan mendistorsinya secara besar-besaran.  

Tidak ada jalan lain untuk menghindar bahkan menyingkirkan pengaruh 

negatif dari hal-hal yang disebut diatas adalah mendalami, memahami dan 

mengaplikasikan Aqidah Islamiyah yang shahih agar hidup kita yang sekali 

dapat berjalan sesuai kehendak Sang Khalik demi kebahagiaan dunia dan 

akhirat kita, Allah SWT. berfirman dalam Surah An-Nisa' 69: 

                         

              

 "Dan barangsiapa yang menta'ati Allah dan RasulNya, mereka 

itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi 

                                                 
71

Ibid.   



50   |   Bab I Islam dan Masalah Kehidupan Aqidah 

ni'mat Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang 

yang mati syahid dan orang-orang shaleh. Dan mereka itulah 

teman yang sebaik-baiknya."  

Dan juga dalam Surah An-Nahl 97: 

                            

                 

"Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki 

maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan."  

G. FUNGSI DAN PERANAN AQIDAH 

Fungsi dan peranan aqidah dalam kehidupan umat manusia antara lain 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Menuntun dan mengemban dasar ketuhanan yang dimiliki oleh manusia 

sejak lahir, manusia sejak lahir tela memiliki potensi keberagamaan 

(fitrah), sehingga sepanjang hidupnya membutuhkan agama dalam 

rangka mencari keyakinan terhadap Tuhan. Aqidah Islam berperan 

memenuhi kebutuhan fitrah manusia tersebut, menuntun, dan 

mengarahkan manusia pada keyakinan yang benar terhadap Tuhan, 

tidak menduga-duga atau mengira-ngira, melainkan menunjukkan 

Tuhan yang sebenarnya. 

b. Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa.  

Agama sebagai kebutuhan fitrah akan senantiasa menuntut dan 

mendorong manusia untuk terus mencarinya. Aqidah memberikan 

jawaban yang pasti sehingga kebutuhan rohaninya dapat terpenuhi. 

c. Memberikan pedoman hidup yang pasti
72

.  

Keyakinan terhadap Tuhan memberikan arahan dan pedoman yang pasti 

sebab aqidah menunjukkan kebenaran keyakinan yang sesungguhnya. 
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Aqidah memberikan pengetahuan asal dan tujuan hidup manusia 

sehingga kehidupan manusia akan lebih jelas dan lebih bermakna. 

Aqidah Islam sebagai keyakinan akan membentuk prilaku, bahkan 

mempengaruhi kehidupan seorang muslim. 

Abu A’la al-Maududi menyebutkan pengaruh aqidah tauhid sebagai 

berikut: 

1) Menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik. 

2) Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri. 

3) Membentuk manusia menjadi jujur dan adil 

4) Menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap 

persoalan dan situasi. 

5) Membentuk pendirian yang teguh, kesabaran, ketabahan dan 

optimisme. 

6) Menanamkan sifat kesatria, semangat dan berani, tidak gentar 

menghadapi resiko, bahkan tidak takut mati. 

7) Menciptakan sikap hidup damai dan ridha, dan 

8) Membentuk manusia menjadi patuh, taat dan disiplin menjalankan 

peraturan ilahi.
73

 

Karena Aqidah Islamiyah bersumber dari Allah 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 laku dan tindakannya yang akan menjamin kebahagiaannya 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 Aqidah 

Islamiyah adalah :  

1. Membebaskan dirinya dari ubudiyah/penghambaan kepada selain 

Allah, baik bentuknya kekuasaan, harta, pimpinan maupun lainnya.  

2. Membentuk pribadi yang seimbang yaitu selalu kepada Allah baik 

dalam keadaan suka maupun duka.  

3. Dia merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas. Takut 

kepada kurang rizki, terhadap jiwa, harta, keluarga, jin dan seluruh 
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manusia termasuk takut mati. Sehingga dia penuh tawakal kepada 

Allah (outer fokus of Control).  

4. Aqidah memberikan kekuatan kepada jiwa , sekokoh gunung. Dia 

hanya berharap kepada Allah dan ridha terhadap segala ketentuan 

Allah.  

5. Aqidah Islamiyah adalah asas persaudaraan/ukhuwah dan 

persamaan. Tidak beda antara miskin dan kaya, antara pintar dan 

bodoh, antar pejabat dan rakyat jelata, antara kulit putih dan hitam 

dan antara Arab dan bukan, kecuali takwanya disisi  Allah SWT.
74

   

Keyakinan yang menopang seluruh perilaku dalam hubungannya dengan 

Tuhan dan dengan makhluk lain. Dalam hubungan dengan Tuhan, aqidah 

memberi kejelasan tentang Tuhan yang disembahnya sebagai dzat yang 

Maha Kuasa, satu-satunya Dzat yang wajib disembah yang di Tangannya 

nasib seluruh makhluk ditentukan. 

Dalam hubungan dengan makhluk lain atau manusia. Keyakinan tauhid 

ini menjadi dorongan utama untuk bergaul dan berbuat baik serta berbuat 

maslahat bagi manusia dan makhluk lainnya. Dorongan keyakinan ini akan 

sanggup meniadakan segala pamrih duniawi dan balas jasa dari kebaikan 

yang ditanamkan terhadap manusia lain. Seorang muslim berbuat baik 

semata-mata keyakinan bahwa Allah menyuruhnya untuk berbuat baik, 

sehingga apapun yang dia peroleh akibat dari perbuatannya akan 

diterimanya dengan penuh kesadaran dan lapang dada. Dalam perilaku ini 

lahir perbuatan ikhlas yang merupakan fenomena perilaku seorang muslim 

yang taat. Sabda Nabi:beribadahlah engkau kepada Allah, seolah-olah 

engkau melihatnya, apabila engkau tidak tidak melihatnya, Allah melihat 

engkau”. 

Aqidah dapat dilihat peranannya dalam berbagai sendi dan aspek 

kehidupan seorang muslim serta memiliki implikasi terhadap sikap 

hidupnya. Implikasi dari aqidah itu antara lain dapat dilihat dalam 

pembentukan sikap, misalnya : 

1. Penyerahan secara total kepada Allah dengan meniadakan sama sekali 

kekuatan dan kekuasaan di luar Allah. 
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2. Keyakinan kepada Allah, menjadikan orang memiliki keberanian 

untuk berbuat, karena tidak ada baginya yang ditakuti selain 

melanggar perintah Allah. 

3. Keyakinan dapat membentuk rasa optimis menjalani kehidupan, 

karena keyakinan tauhid menjamin hasil yang terbaik yang akan 

dicapainya secara rohaniah, karena seorang muslim tidak pernah 

gelisah dan putus asa, ia tetap berkiprah dengan penuh semangat dan 

optimis. 



 

BAB II 

HAKIKAT TAUHID DAN IMAN 

  

A. PENDAHULUAN 

Fondasi ajaran Islam itu bertumpu pada tauhid, yaitu satu kesadaran 

dalam "pengesaan Tuhan" dengan "Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan." 

Kesadaran keesaan Tuhan ini mengimplikasikan satu pandangan hidup 

bahwa eksistensi alam semesta hanya berinti pada Tuhan. Maka keyakinan 

hidup manusia haruslah bertumpu pada Tuhan. Manusia harus yakin bahwa 

segala gerak alam semesta itu terjadi karena eksistensi Tuhan. Tanpa Tuhan 

Yang Mahakuasa, maka alam semesta tidak ada. Tuhan adalah inti realitas 

yang membuat realitas menjadi ada, termasuk manusia itu sendiri. Sebab 

dasar tauhid ini, tidak mengherankan bila "pengingkaran" manusia terhadap 

Tuhan, dalam Islam, diposisikan sebagai sikap berdosa paling tinggi yang 

tidak terampuni. Implikasi dari penyaksian ketauhidan ini adalah iman, yaitu 

keyakinan-keyakinan terhadap keberadaan Tuhan, malaikat, kitab-kitab, para 

rasul, hari kiamat, dan takdir. Dengan keimanan ini maka sudah sempurnalah 

setiap individu menjadi muslim. Selanjutnya, individu tersebut akan hidup 

dalam garis Islam yang bersandar pada Al Quran dan Hadis. Di sini terlihat 

bahwa peran utama tauhid adalah sebagai pintu masuk menuju "Islam" 

sebagai agama teologis-humanisme, yaitu pencipta rahmatan lil alamin 

dengan berdasar konsep ketuhanan. 

Di sini saya memaknai konsep tauhid Islam tidak hanya pada wilayah 

prinsip keimanan yang eksoterik. Namun, tauhid saya letakkan pada dimensi 

esoterik, yaitu ruang kehidupan yang luas, Tauhid sebagai dasar peradaban 

adalah unsur struktur pemberi identitas peradaban yang mengikat dan 

mengintegrasikan keseluruhan unsur pokok sehingga membentuk satu 

kesatuan yang padu. Peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai tauhid 

inilah yang sesungguhnya mencerminkan hak tipikal Islam. 

Ketika seorang mendeklarasikan keyakinannya hanya pada Allah semata 

(Laila illa Allah), ia harus menafikan seluruh ilah-ilah yang lain, sembari 

meneguhkan keyakinan bahwa hanya ada satu ilah yaitu Allah. Keyakinan 
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ini  harus mengisi kesadarannya ketika ia menyatakan diri sebagai muslim. 

Dengan demikian tauhid yang merupakan komitmen manusia kepada Allah 

sebagai pusat  orientasi dan fokus dari seluruh rasa hormat, rasa tunduk, 

patuh, syukur dan sebagai satu-satunya sumber nilai. Apa yang dikehendaki 

Allah akan menjadi nilai bagi manusia untuk bertauhid dan ia tidak akan 

mau menerima otoritas atau petunjuk kecuali otoritas dan petunjuk Allah. 

Seorang muslim  bertauhid merupakan pangkal sekaligus ujung (tujuan) dari 

seluruh kehidupannya. Dengan Tauhid manusia tidak akan bebas dan 

merdeka, tetapi juga akan sadar bahwa kedudukannya sama dengan manusia 

manapun. 

Dalam disiplin keilmuan tradisional Islam Tauhid  berada dalam posisi 

sejajar dengan fikih, tasawuf dan falsafah
75

 Tauhid bersama fikih, tasawuf 

dan falsafah berkembang menjadi empat pilar keilmuan yang diakui sebagai 

aspek yang tidak terpisahkan dari keberadaban Islam sebagai sistem ajaran. 

Kehadiran keempat pilar keilmuan tersebut memungkinkan terbentuknya 

tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi etika. Jika akhlakul karimah 

merupakan mahkota dalam humanisme Islam
76

.  Keempat pilar ilmu tersebut 

merupakan penyanggah terwujudnya akhlakul karimah.  

Dalam pengertian yang sederhana, tauhid berarti  keesaan Tuhan. Tauhid 

merupakan formulasi kepercayaan atau keyakinan tentang Tuhan yang 

tunggal pada berbagai aspek dan dimensinya. Tauhid memiliki kesamaan 

makna dengan monoteisme.
77

 Sesuatu yang sifatnya doktrinan dalam ajaran 

Islam ialah Tuhan dalam kategori oneness, uniqueness dan transcendence. 

Dengan demikian, Tuhan merupakan eksistensi yang berbeda dengan segala 

bentuk eksistensi yang dapat dikenal atau dapat diimajinasikan manusia. 

Allah Maha Besar, misalnya, merupakan konsepsi tentang Tuhan yang 

indefinitive atau yang tak terbatas kebesarannya serta tidak dapat ditandingi 

oleh kedahsyatan benda, materi atau wujud apapun dalam realitas hidup 

manusia. Dengan Tauhid, timbul pengakuan, bahwa Allah Maha Pencipta 
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segalanya. Begitu artikulatifnya monoteisme dalam ajaran Islam, sampai-

sampai muncul konotasi dalam Al Quran, bahwa sesungguhnya “manusia 

menurut fitrahnya beragama”.  

B. PENGERTIAN TAUHID 

Kedudukan Tauhid dalam ajaran Islam adalah sentral dan paling esensial. 

Tauhid menurut Muhammad Abduh, adalah keyakinan bahwa Allah adalah 

satu tidak ada syarikat baginya.
78

 Sedang Abu Sulaeman, tauhid adalah 

eksistensi, keesaan, dan keunikan Allah. Implikasinya adalah harus ada 

kesatuan dan kesederajatan umat manusia karena manusia merupakan 

khalifah Allah yang akan mengatur dunia menurut iradahNya.
79

 Sementara 

menurut Sayyid Qutb, tauhid merupakan karakteristik yang menonjol dalam 

setiap agama yang dibawa oleh setiap rasul dari sisi Allah, di samping itu 

tauhid juga merupakan sendi pertama agama Islam.
80

 

Adapun pengertian tauhid secara bahasa berasal dari kata benda kerja 

(masdar) dari wahhada, yang secara harfiah berarti menyatukan dan 

mengesakan.
81

 Namun, makna generiknya diartikan sebagai 

"mempersatukan" hal-hal yang terserak-serak atau terpecah-pecah. 

Sebagaimana dalam bahasa Arab ada ungkapan tawhīd al-kalimah yang 

berarti mempersatukan kata-kata, ucapan, persepsi, dan paham, dan dalam 

ungkapan yang lain adalah tawhīd al-quwwah yang maknanya 

mempersatukan segenap kekuatan
82

. 

Secara bahasa, tauhid merupakan isim mashdar yang berasal dari fiil 

(kata kerja) wahada-yuwahadu , masdarnya tauhidan yang berarti esa, 

keesaan, atau mengesakan, yaitu mengesakan Allah meliputi seluruh 

pengesaan
83

. Adapun secara istilah syariat, para ulama Ahlus Sunnah 
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membagi tauhid ke dalam 3 jenis. Pembagian ini merupakan hasil dari 

proses istiqra’ (penelitian mendalam) terhadap nash-nash syariat, baik dari 

Al Quran maupun As-Sunnah 

Tauhid adalah Iman, Iman berati percaya dan mempercayai. 

Kepercayaan yang kuat dengan landasan rukun iman. Pengamalan rukun 

Islam secara konsekuen dan seluruh hukum dan tata aturan yang 

disampaikan Allah melalui Rasulullah Muhammad Saw. dalam bentuk Al 

Quran dan Hadis 

Ilmu tauhid adalah ilmu hati, Ilmu yang sebahagian besarnya lebih 

membutuhkan pemahaman dan keyakinan. Ilmu tauhid tidak memuat tata 

aturan peribadatan, tapi menjadi landasan dari pengamalan rukun Islam dan 

ibadah-ibadah lainnya. Baik ibadah dalam hubungannya dengan Allah atau 

ibadah dalam hubungannya dengan sesama manusia atau akhlak mulia yang 

mengacu kepada aturan agama Islam sebagai agama tauhid dan Al Quran 

sebagai Kitab Tauhid.  Karena ilmu tauhid adalah ilmu hati yang sangat 

membutuhkan keyakinan pemahaman yang benar, maka tauhid akan menjadi 

rahasia antara hati dan tuhannya. Rahasia yang membangun komunikasi dua 

arah antara manusia sebagai pemilik hati dan Allah.  Apabila tauhid yang 

dipahami hati adalah tauhid yang salah, tentunya hati tidak akan bisa 

membangun komunikasi dengan Allah, karena jalan tauhid yang dipakai 

bukan jalan yang menuju hidayah Allah.  

Tauhid yang benar adalah musuh utama iblis dan seluruh keturunannya, 

karena terjalinnya ikatan yang kuat antara manusia dan tuhannya akan 

menjadi benteng yang sangat kokoh dalam menangkal segala bentuk godaan 

dan tipu daya iblis yang bertujuan menghancurkan dan menggiring manusia 

menuju ke lembah kehinaan dan penyesalan. Karena tauhid yang benar 

adalah musuh iblis, maka dalam pembelajaran tauhid  yang benar sangat 

rentan disusupi oleh iblis. Iblis akan membelokkan tauhid  dengan cara 

membisikkan ke dalam hati melalui nafsu, sehingga terjadi pengingkaran 

terhadap tauhid itu dan atau mencampur adukkan antara tauhid dan nafsu 

duniawi yang sesat.  
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C. ASPEK-ASPEK DALAM TAUHID  

Para ulama Aqidah mendefinisikan tauhid sebagai berikut: Tauhid adalah 

keyakinan tentang keesaan Allah SWT., dalam rububiyahNya, 

mengikhlaskan ibadah hanya kepada-Nya serta menetapkan nama-nama dan 

sifat-sifat kesempurnaan bagi-Nya. Dengan demikian maka bisa dikatakan 

bahwa tauhid terbagi menjadi tiga macam yaitu: Tauhid Rububiyah, Tauhid 

Uluhiyah dan Tauhid Asma dan Sifat. Kesimpulan ini diambil oleh para 

ulama setelah mereka meneliti dalil-dalil Al Quran dan hadis yang terkait 

dengan keesaan Allah SWT. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan di bawah 

ini masing-masing tauhid tersebut. Dilihat dari macamnya. ilmu tauhid itu 

dapat dibagi atas tiga macam yaitu:  

1. Tauhid Rububiyah 

Makna tauhid rububiyah secara lughawiyyah berasal dari kata "arrab  "  

berarti “mendidik, menjaga, memelihara”.
84

 Namun dalam pengertian yang 

lebih sederhana dalam hubungannya dengan Tauhid rububiyatullah, penulis 

mengambil beberapa arti saja yaitu mencipta, memberi rezeki, memelihara, 

mengelola.  Sebagian arti kata rabb secara khusus dimasukkan ke dalam 

pengertian tauhid Mulkiyyah, berarti memimpin, mengepalai dan 

menyelesaikan satu perkara.
85

  

Al-Ragib al-Ashfahany menjelaskan kata rububiyah berarti at-tarbiyah 

yakni menumbuh kembangkan sesuatu setahap demi setahap. Ar-rabb berarti 

penguasaan, penjagaan, pemeliharaan, memiliki.
86

 

Pengertian dari Tauhid Rububiyyah dari segi syar’i secara umum dapat 

diartikan sebagai I’tiqad al-jazim (keyakinan yang pasti) terhadap Allah 

sebagai pemelihara, pencipta, pembuat, dan pemilik alam semesta dan segala 

isinya ini tanpa dibarengi dan disandarkan kepada yang lain-Nya.
87

  

Ibnu Taimiyah menjelaskan makna Tauhid Rububiyyah sebagai “tidak 

ada pencipta melainkan Allah semata, tanpa didasari oleh permintaan 
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maupun intervensi siapapun terhadap ciptaan-Nya.” Sedangkan Ibnu al-

Qayyim menjelaskan makna Tauhid Rububiyah dengan definisi: “Mengakui 

bahwa Allah sebagai pencipta dan penjaga segala ciptaan-Nya, langit, bumi, 

dan hamba-Nya berada dalam genggaman-Nya.
88

 Sebagaimana firman Allah 

dalam [QS. Al-Furqan; 25:2] 

                       

             . 

Yang kepunyaannyalah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak 

mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam 

kekuasaan(Nya), dan dia Telah menciptakan segala sesuatu, dan 

dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. 

Secara terminologi, Rabb mengandung dua pengertian, yakni sebagai 

Pencipta dan sebagai Pemilik. Sebagai Pencipta, mengandung maksud 

bahwa Allah adalah Pencipta alam semesta dengan segala isinya termasuk 

manusia. Dia adalah  Maha Pengatur segala urusan, Maha Pemelihara, Maha 

Pemberi rizki, Maha Pendidik, dan Maha Penjamin stabilitas keamanan. ( 

QS. 96 : 1 -5,  QS. 10 : 3,31,32.   QS. 2 :21,22 .  QS. 42 : 11-12, QS. 106 : 3 

-4). Sedangkan Rabb sebagai Pemilik mengandung maksud bahwa Allah 

adalah pemilik alam,  pemilik hukum, dan pembuat undang-undang. (QS. 42 

:10 QS. 7 :2,3. QS. 6 : 144, QS. 32: 2,3 QS. 10:37, QS 12 : 40). 

Dengan demikian yang dimaksud dengan Tauhid Rubbãbiyah adalah 

meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb, yang menciptakan, memelihara, 

memberi rizki,  dan mengatur manusia. Oleh karena itu, di tangan Aliahlah 

kewenangan secara absolut untuk membuat undang-undang atau hukum. 

Apabila manusia mencoba membuat  atau memproduksi hukum di luar 

hukum Al Quran yang bertentangan dengan Al Quran, maka sama saja 

dengan memproklamirkan diri sebagai Rabb. Dengan demikian ia termasuk 

orang yang musyrik. 

Untuk mengetahui taksonomi Tauhid Mulkiyyah bisa dilihat pada surat 

al-Fatihah dan nisbah (hubungan) dengan surat An-Nas. Surat Al-Fátihah 
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yang merupakan Umm Al Quran atau umm al-kitáb berisi statement maha 

penting, terutama pada  kalimat rabbi-al alamin- Maliki yaumu ad-din, dan 

iyyaka na’budu, demikian juga surat terakhir dari surat an-Nás”bi-

rabbinnas-maliki annas-ilahi-annas  

kata Malik yang berarti raja, dan Malik yang berarti memiliki akar kata 

ma-la-ka. Keduanya memang mempunyai relevansi makna yang kuat. 

Dalam pengertian ini, Allah SWT sebagai Rabb yang memiliki alam 

semesta. Dia bebas melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya terhadap 

alam semesta tersebut. Allah sebagai Malik (raja) dan alam semesta adalah 

mamluk (yang memiliki atau hamba). Di dalam Al Quran terdapat ayat-ayat 

yang menjelaskan Allah adalah pemilik dan Raja langit dan bumi dan 

seluruh isi. (QS:2:107 dan 5:120). 

                          

       

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi 

adalah kepunyaan Allah? dan tiada bagimu selain Allah seorang 

pelindung maupun seorang penolong. 

                       

Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di 

dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Kedua surat itu mengandung konklusi pengesaan Allah yang luar biasa, 

mengandung konsep tauhid yang lengkap dan kokoh. Dengan demikian Al 

Quran dibingkai oleh dua surat (awal dan akhir) yang memuat pesan tauhid 

yang sangat kuat. Munásabah (interelasi) 
89

 kedua surat itu menggambarkan 

secara jelas adanya  tiga macam refleksi ketauhidan, yakni Tauhid 
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Rububiyah, Tauhid Mulkiyah dan Tauhid Uluhiyah. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut.  

KONSEP TAUHID 

DALAM MUNASABAH SURAT AL-FATIHAH DAN AN-NAS 

Surat Al-Fatihah Surat An-Nas Munasabah surat dan ayat 

1 2 3 

Rabb al ‘alamin: 

 رب العاملني

Rabb an-nas 

 رب الناس
Melahirkan Tauhid Rubbãbiyah. 

Hanya Aliahlah satu-satunya 

Rabb bagi alam termasuk 

manusia. 

Máliki yaum ad-dân 

 مالك يوم الدين
Málik an-nás 

 مالك الناس
Melahirkan Tauhid Mulkiyah 

Hanya Allahlah satu-satunya Raja 

alam ini termasuk raja manusia. 

Iyyáka na’budu 

 اياك نعبد
Iláh an-nás 

 اله الناس
Melahirkan Tauhid Uluhiyah. 

Hanya Allahlah yang wajib 

disembah karena Allah adalah 

satu-satunya Tuhan manusia. 

 

Allah dengan predikat sebagai Rabb al-‘álamin telah menata alam 

semesta ini dengan undang-undangNya yang disebut Sunatullah (Sunnah 

Alláh). Sedangkan Allah dengan predikat Rabb an-nás (QS. 114 :2) berarti 

Allah yang telah menata kehidupan manusia dengan wahyu Al Quran 

(Rubbubiyah Allah). Seluruh aturan dan perundang-undangan yang 

merupakan produk akal manusia (di luar wahyu) harus dinyatakan gugur 

karena dinilai  batil, sesat,  termasuk hukum jahiliah yang tak lain  

merupakan hukum hawa nafsu. Orang yang berpegang kepada aturan produk 

akal dan  mengingkari hukum Allah (Rubbubiyah Allah) dihukum zalim, 

fasik, dan musyrik. Dihukum demikian karena ia  telah mengingkari tauhid 

Rubbubiyah. 

Selanjutnya, manusia yang mengaku Allah sebagai  Rabb an-Nás wajib 

melaksanakan undang-undangNya  di muka bumi, jika tidak, maka 

pengakuan terhadap Allah sebagai rabb an-nás adalah dusta dan oleh karena 

itu ia dinyatakan “… sedikitpun mereka tidak beriman hingga menegakkan 

hukum wahyu. (QS. 4 : 52). 

Maknanya, meyakini bahwa Allah adalah dzat yang menciptakan, 

menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan segala manfaat 
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dan menolak segala mudarat. dzat yang mengawasi, mengatur, penguasa, 

pemilik hukum dan selainnya dari segala sesuatu yang menunjukkan 

kekuasaan tunggal bagi Allah. Dari sini, seorang mukmin harus meyakini 

bahwa tidak ada seorangpun yang menandingi Allah dalam hal ini. Allah 

mengatakan:  

      .    .       .         . 

“Katakanlah!’ Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah 

Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak 

beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun 

yang setara dengan-Nya.” (QS. Al Ikhlas: 1-4) 

Pengakuan ini harus tertanam dalam hati secara sadar. Baik pengakuan 

yang terlahir melalui kajian-kajian yang berdasarkan akal budi ataupun 

pengakuan yang tumbuh sebagai akibat ketaatan dan ketekunan ibadah yang 

ikhlas karena Allah. Mengenal dan mengetahui eksistensi (wujudnya Allah) 

bukan menjadi problem utama dalam kehidupan manusia, sebab sejak dari 

Nabi Adam sampai sekarang (muslim atau nun muslim) telah mengakui 

keberadaan Allah sebagai pencipta, walaupun bahasa mereka dalam 

mengucapkan nama Allah berbeda-beda. Sejak dari Nabi Adam sampai 

dengan Nabi Muhammad mengajak umatnya untuk menyembah Allah yang 

Esa (Maha Satu), tidak ada seorang Nabipun yang mengajak kaumnya untuk 

beriman kepada adanya Allah, karena eksistensinya telah diakui. Namun 

ajakan kepada mereka berkisar untuk menyembah Allah Yang Maha Satu 

tanpa dibarengi dengan sesembahan lainnya.  

Beriman kepada tauhid Rububiyyah berarti mempercayai Allah sebagai 

Rabb atau Pencipta dan Penguasa terhadap sesuatu. Ini juga berarti 

mengimani bahwa tidak ada saingan dalam pemerintahannya, Allah adalah 

Pemberi segala-gala dan tidak ada siapapun yang dapat melakukan sesuatu 

kebaikan atau keburukan melainkan dengan seizinnya. Firman Allah dalam: 

(QS. Yunus: 107)  
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" Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka 
tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah 
menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat 
menolak kurniaNya. dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.." (Yunus: 107)  

Beriman dengan tauhid Rububiyyah juga berarti beri'tiqad bahwa Allah 

ialah Tuhan yang Menciptakan alam, mentadbir, memilikinya, memberi 

rezeki, segala-galanya di bawah pengetahuan, kehendak dan 

kebijaksanaannya yang tidak berhingga.  

Fitrah insaniyah sudah ada sejak mengenal dan mengakui Rububiyyah 

Allah.  Firman Allah dalam (QS.Luqman: 25) “ 

                               

        

Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah 

yang menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan 

menjawab: "Allah". Katakanlah: "Segala puji bagi Allah"; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui. “(Luqman: 25)  

Fitrah insaniah inilah, sejauh manapun seseorang itu melafazkan 

keingkarannya terhadap Rububiyyah Allah, ketika dalam keadaan yang 

terjepit ia tetap akan kembali memohon  kepada Allah SWT. Allah 

menjelaskan dalam Firman mengenai hal tersebut. (QS. Luqman: 32) 

                             

                     

“Apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, 

mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-

Nya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di 

daratan, lalu sebahagian mereka tetap menempuh jalan yang 

lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain 

orang-orang yang tidak setia lagi ingkar." (Luqman: 32)  
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Naluri untuk berpegang kepada sesuatu ajaran yang berasaskan kepada 

aqidah tauhid ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Al Quran sebagai 

berikut: 

                              

                      . 

 "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Din (Allah); 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah 

(itulah) Din yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui." (Ar-Rum: 30)  

Pengakuan manusia terhadap rububiyah Allah telah digambarkan oleh  

Allah di dalam firmannya: (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan 

keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil 

kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), (QS. Al-A'raf: 172-173)   

                        

                              

    .                        

               

 "Bukankah Aku ini Rabbmu?" Mereka menjawab: "Betul 

(Engkau Rab kami), kami menjadi saksi." (Kami lakukan 

demikian) agar di hari Qiyamah kamu tidak mengatakan: 

"Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang 

lengah terhadap ini (Keesaan Allah)." Atau agar kamu tidak 

mengatakan; “Sesungguhnya orang-orang tua kami telah 

mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah 

anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka 

apakah Engkau akan binasakan kami karena perbuatan orang-

orang yang sesat dahulu?" (Al-A'raf: 172-173)   
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2. Tauhid Uluhiyah  

Tauhid Uluhiyah yaitu tauhid yang mengesakan Allah dengan 

perbuatan–perbuatan hambanya atau mengesakan Allah melalui niat dan 

ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata. 

Pendekatan diri dengan tauhid uluhiyah ini adalah dengan melakukan amal 

ibadah yang disyariatkan seperti shalat, puasa, berdoa thawaf, Qurban, 

pengharapan, takut, senang, tawakal dan lain sebagainya yang kesemuanya 

itu berasal dari Allah dan untuk Allah semata. 

Kata ilah berakar dari kata a-la-ha yang berarti tenteram, tenang, 

lindungan, cinta dan sembah (abada). Semua kata-kata ini relevan dengan 

sifat-sifat dan kekhususan zat Allah. Di antara makna ilah yang paling asasi 

adalah makna abada (ain ba’dal) yang mempunyai beberapa arti, antara lain: 

hamba sahaya (abdun), patuh dan tunduk (ibadah). Yang mulia dan yang 

agung (al-ma’bad), selalu mengikutinya (abada bih). Jika kata-kata tersebut 

diurutkan maka akan menjadi susunan kata yang sangat logis yaitu: bila 

seseorang menghambakan dirinya terhadap seseorang maka ia akan 

mengikutinya, mengagungkannya, memuliakan, mematuhi dan tunduk 

kepadanya serta bersedia mengorbankan kemerdekaannya. Dalam konteks 

ini “al ma’bud” berarti yang memiliki, yang dipatuhi, dan yang 

diagungkan
90

. 

Tauhid Uluhiyah adalah mengimani Allah SWT. Sebagai satu-satunya 

Al-ma’bad (yang disembah). Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam 

(QS.Thaha;20:14). 

                            

Sesungguhnya Aku Ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) 

selain aku, Maka sembahlah Aku dan Dirikanlah shalat untuk 

mengingat Aku. 

Antara ketiga dimensi tauhid di atas berlaku dua teori (dua dalil) yaitu: 

a. Dalil at-Talazum 

                                                 
90

Yunahar Ilyas, op.cit., h. 27-28.  



66   |   Bab II Hakikat Tauhid dan Iman 

Talazum artinya kemestian. Setiap orang yang meyakini tauhid 

rububiyah semestinya meyakini tauhid mulkiyah, dan meyakini tauhid 

mulkiyah semestinya meyakini tauhid Ilahiyah. Dengan kata lain 

tauhid mulkiyah adalah konsekuensi logis dari tauhid Rububiyah. 

Tauhid Ilahiah adalah konsekuensi logis dari tauhid mulkiyah. Apabila 

terhenti pada rububiyah saja atau pada mulkiyah saja tentu ada sesuatu 

yang tidak logis. Itulah sebabnya kepada orang-orang yang ingkar, 

durhaka, kufur, dan sebangsanya, Allah SWT. Sering mengajukan 

pertanyaan: “apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak 

berpikir? (afala ta’qilun, afala tatafakkarun).
91

 

b. Dalil at-Tadhamun 

Tadhamun artinya cakupan. Maksudnya setiap orang yang sampai 

pada tingkat tauhid Ilahiyah tentunya sudah melakukan dua tauhid 

sebelumnya. Kenapa dia beribadah kepada Allah SWT. semata. 

Karena Allah SWT. adalah Rajanya.(wali, hakim, dan ghayah). 

Kenapa Allah Rajanya? Karena Allah SWT. adalah rabbnya. Kembali 

pada teori  yang terdapat dalam surah Thaha ayat 14 , apabila 

seseorang yang sudah mendirikan shalat tapi tetap mendurhakai Allah 

SWT. Dalam aspek kehidupan yang lain atau sikap dan tingkah 

lakunya tidak menunjukkan dia mengakui Allah sebagai wali,hakim 

dan ghayah, maka pengakuan yang diucapkan dalam shalat untuk 

selalu tunduk hanya kepada Allah SWT. Dan mempersembahkan 

segala sesuatunya untuk Allah Rabbul alamin adalah pengakuan yang 

tidak benar atau pengakuan palsu.
92

 

Tauhid uluhiyah ini mensyaratkan adanya tauhid rububiyah. Tanpa 

tauhid rububiyah, maka tauhid uluhiyah akan batal karena pengesaan Allah 

melalui perbuatan–perbutan hamba adalah setelah hamba tersebut 

menghayati dan memahami seluruh perbutan–perbutan Allah yang telah 

menciptakanNya. Atau merupakan konsekuensi dari keimanan terhadap 

rububiyahNya. Tauhid uluhiyah inilah yang selama ini menjadi pertentangan 

antara orang–orang kafir dengan seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah. 

                                                 
91

 Ibid., h. 28-29  
92

Ibid., h. 30  
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Pertentangan itu disebabkan Tauhid uluhiyah inti dari dakwah para Nabi dan 

Rasul. 

Bersaksi  terhadap rububiyyah Allah menuntut manusia untuk beriman 

kepada tauhid uluhiyyah melalui ibadah. Ibadah dalam artinya yang sebenar, 

yaitu setiap perbuatan lahir dan batin yang dilakukan semata-mata untuk 

mendapatkan keridhaan Allah. Oleh karena itu tauhid uluhiyyah ialah 

seseorang mentauhidkan Allah dari segi ubudiyyah, yaitu peribadatan atau 

sembahan.   

Beriman kepada uluhiyyah Allah berarti beritikad bahwa hanya Allah 

yang berhak disembah, dicintai, dipatuhi dan dituju untuk meminta. Ini 

berarti meletakkan seluruh percakapan, perbuatan dan tingkah laku di atas 

petunjuk dan perintah Allah semata-mata. Tauhid uluhiyyah juga menuntut 

seseorang meyakini kemutlakan kekuasaan Allah atas segala sesuatu di 

dalam alam semesta ini. Keyakinan ini menetapkan bahwa hanya Allah yang 

berhak untuk membuat hukum dan peraturan bagi seluruh makhluk yang 

diciptakanNya. Tauhid uluhiyyah adalah menolak segala sesuatu selain Allah 

dan mengakui serta menghayati sepenuhnya kalimah la ilaha illallah. 

Karena tauhid Uluhiyyah inilah, maka Allah telah mengutus rasul-rasulNya. 

Firman Allah dalam  ( QS. Al-Anbiya': 25 

                            

"Dan tiada Kami mengutus seorang rasul sebelum kamu 

melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada 

ilah melainkan Aku, maka sembahlah olehmu akan Aku." (Al-

Anbiya': 25)  

Firman dalam (QS. An.Nahl:36). 

                        

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat 

(untuk menyerukan): Sembahlah Allah dan jauhilah taghut" (An-

Nahl: 36)  
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Sesungguhnya kebanyakan manusia sejak dahulu hingga sekarang 

mengakui tauhid Rububiyyah dengan mempercayai qudrat Allah, tadbirNya 

dan rezekiNya. Tetapi mereka mengingkari di dalam i'tiqad, perkataan dan 

perbuatan terhadap uluhiyyah Allah seperti beribadat kepada selain Allah, 

mengakui hukum dan undang-undang yang lain selain syariat Allah dengan 

lidah atau hati.   

Keselarasan antara tauhid rububiyyah dengan tauhid uluhiyyah amatlah 

penting demi memastikan keimanan yang sejati terhadap Allah. Tauhid 

rububiyyah merupakan keyakinan yang bulat dalam bentuk pengakuan 

bahwa Allah adalah sumber cipta. Sedangkan tauhid uluhiyyah adalah satu 

pengakuan bahwa yang wajib disembah hanyalah Allah, tidak ada sesuatu 

yang lain yang berhak disembah dan dipatuhi selain dariNya.  

3. Tauhid Asma wa Sifat 

Tauhid Asma wa Sifat yaitu mengesakan Allah melalui pengakuan dan 

penghayatan tentang nama–nama dan sifat Allah yang didasarkan kepada Al 

Quran dan Hadis Rasulullah tauhid ini merupakan penafsiran dari pensifatan 

Allah ataupun penafsiran atas Zat Allah melalui pensifatan rasulullah. 

Pensifatan ini harus tidak keluar dari prinsip dasar kajian ilmu tauhid bahwa, 

Allah tidak memberikan pengetahuan kepada manusia tentang ZatNya, tetapi 

manusia bisa mengenal Allah melalui sifat-sifat dan perbuatanNya. Tauhid 

asma wa sifat juga termasuk di dalamnya yang mesti dipahami dan 

diaplikasikan dalam segala bentuk kehidupan, iman seseorang baru dapat 

dikatakan sempurna bila telah mengesakan Tuhan dalam segala bentuk 

Asma dan sifatnya sebagaimana disyariatkan dalam Al Quran dan as-sunnah. 

Penetapan maupun peniadaan Asma al-husna dan al-shifat al-Kamal 

berdasarkan pada penetapan maupun peniadaan melalui Al Quran dan As-

sunnah.
93

 

Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: “Manhaj Salaf dan para Imam 

Ahlus Sunnah mereka mengimani Tauhid al-Asma’ wa shifat dengan 

menetapkan apa-apa yang Allah telah tetapkan atas diriNya dan telah 

ditetapkan RasulNya Saw.  untukNya, tanpa tahrif  dan ta’thil  serta tanpa 

takyif  dan tamtsil. Menetapkan tanpa tamtsil, menyucikan tanpa ta’thil, 

                                                 
93

Harapandi Dahri, op.cit., h. 61  
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menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat 

Allah dengan makhlukNya” ”Firman Allah SWT. Dalam (QS. 42:11) 

                 

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa denganNya. Dan Dia-lah 

Yang Maha mendengar lagi Maha melihat” (Asy-Syuura': 11) 

Lafazh ayat: “Tidak ada yang serupa dengan-Nya” merupakan bantahan 

kepada golongan yang menyamakan Sifat-Sifat Allah dengan makhluk-Nya. 

Sedangkan lafazh ayat:“Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat” 

adalah bantahan kepada orang-orang yang menafikan/mengingkari sifat-sifat 

Allah. Masalah sifat Allah SWT. didasari atas dua prinsip: 

1. Bahwasanya Allah SWT. wajib disucikan dari semua sifat-sifat kurang 

secara mutlak, seperti ngantuk, tidur, lemah, bodoh, mati, dan lainnya. 

2. Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada 

kekurangan sedikit pun juga, tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang 

menyamai sifat-sifat Allah
94

. 

Ahlus Sunnah wal Jama’ah tidak menolak sifat-sifat yang disebutkan 

Allah untuk DiriNya, tidak menyelewengkan kalam Allah SWT. dari 

kedudukan yang semestinya, tidak mengingkari tentang Asma’ (Nama-

Nama) dan ayat-ayatNya, tidak menanyakan tentang bagaimana Sifat Allah, 

serta tidak pula mempersamakan sifatNya dengan sifat makhlukNya. 

Mengimani bahwa Allah SWT. tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Hal 

itu karena tidak ada yang serupa, setara dan tidak ada yang sebanding 

denganNya, serta Allah tidak dapat diqiaskan dengan makhlukNya
95

.  

Yang demikian itu dikarenakan hanya Allah SWT. sajalah yang lebih 

tahu akan diriNya dan selain diriNya. Dialah yang lebih benar firmanNya, 

dan lebih baik KalamNya daripada seluruh makhlukNya, kemudian para 

RasulNya adalah orang-orang yang benar, jujur, dan juga yang dibenarkan 

sabdanya. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah 
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Muhammad Rasyad Salim, Tahqiq Minhajus Sunnah [II/111, t.t],  h.523 
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Yazid Abdul Qadir Jawas, Tauhid Asma’wa-sifat, http://www.almanhaj.or.id/ 

content/1587/slash/,  diakses Tanggal 23 April 2009  
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SWT. apa yang tidak mereka ketahui, karena itu Allah SWT berfirman 

dalam (QS. 37: 180-182): 

          .            .     

     

“Maha suci Rabb-mu, yang mempunyai keperkasaan dari apa 

yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para 

Rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam.” 

Allah SWT. dalam ayat ini menyucikan dirinya, dari apa yang disifatkan 

untuknya oleh penentang-penentang para Rasulnya. Kemudian Allah SWT. 

melimpahkan salam sejahtera kepada para Rasul, karena bersihnya perkataan 

mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan Sifat Allah. 

Allah SWT. dalam menuturkan Sifat dan Asmanya, memadukan antara 

an-Nafyu wal Itsbat (menolak dan menetapkan)
96

 Maka Ahlus Sunnah wal 

Jamaah tidak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para Rasul, karena 

itu adalah jalan yang lurus (ash-Shiraathal Mustaqiim), jalan orang-orang 

yang Allah karuniai nikmat, yaitu jalannya para Nabi, shiddiqin, syuhada 

dan shalihin
97.

 

Imam Ahmad bin Hambal memberikan batasan dalam masalah 

penetapan Asma’wa sifat yang harus diyakini oleh setiap muslim bahwa 

Allah memiliki Asma’al-Husna dan al-sifat al-Kamal yang berbeda dengan 

makhluknya. Asma maupun sifat-sifat tersebut harus sesuai dengan apa yang 

                                                 
96

Maksudnya, Allah memadukan kedua hal ini ketika menjelaskan Sifat-Sifat-Nya dalam 

Alqur-an. Tidak hanya menggunakan Nafyu saja atau Itsbat saja. Nafyu (penolakan) dalam 

al-Qur’an secara garis besarnya menolak adanya kesamaan atau keserupaan antara Allah 

dengan makhluk-Nya, baik dalam Dzat maupun sifat, serta menolak adanya sifat tercela dan 

tidak sempurna bagi Allah. Dan nafyu bukanlah semata-mata menolak, tetapi penolakan 

yang di dalamnya terkandung suatu penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah, misalnya 

disebutkan dalam Alqur’an bahwa Allah tidak mengantuk dan tidak tidur, maka ini 

menunjukkan sifat hidup yang sempurna bagi Allah. Itsbat (penetapan), yaitu menetapkan 

Sifat Allah yang mujmal (global), seperti pujian dan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah 

dan juga menetapkan Sifat-Sifat Allah yang rinci seperti ilmu-Nya, kekuasaan-Nya, hikmah-

Nya, rahmat-Nya dan yang seperti itu. (Lihat Syarh al-Aqiidah al-Wasithiyyah oleh Khalil 

Hirras, tahqiq Alwiy as-Saqqaf, h. 76-78). 
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 Lihat QS. An-Nisaa’ 69 dan at-Tanbiihaat al-Lathiifah  hal. 19-20. 
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digambarkan Al Quran maupun Al-Sunnah tanpa berusaha menambahkan  

maupun mengurangi sedikitpun.
98

 

Metode iman dengan Asma wa shifat ada dua; pertama istbat, kedua. 

Nafyu. Isbat adalah mengimani bahwa Allah SWT. Memiliki al-asma was-

shifat yang menunjukkan ke-Maha sempurnaannya, misalnya: Allah SWT. 

Maha Bijaksana dan lain-lain. Sedangkan nafyu maksudnya menafikan atau 

menolak segala al-asma was-shifat yang menunjukkan ketidak 

sempurnaannya, misalnya dengan menafikan adanya makhluk yang 

menyerupai Allah, atau menafikan adanya anak dan orangtua dari Allah 

SWT. Dan lain-lain.
99

 

Sehubungan dengan al-asma was-shifat ini ada beberapa hal yang perlu 

diperhatian secara lebih khusus: 

1. Jangan memberi nama Allah SWT. Dengan nama-nama yang tidak 

disebutkan di dalam Al Quran dan Sunnah
100

. Allah SWT. Berfirman 

dalam Al Quran, (QS. 7: 180) 

                        

           

Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-

Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah 

orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam 

(menyebut) nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat 

balasan terhadap apa yang Telah mereka kerjakan. 

2. Jangan menyamakan (tamtsil), atau memiripkan (tasybih) Zat Allah, 

sifat-sifat dan af’al (perbuatan)nya dengan makhluk manapun
101

. Allah 

berfirman dalam, (QS.42: 11): 

              … 
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99

Yunahar Ilyas, op.cit., h. 51  
100

Ibid. 
101

Loc.cit. 



72   |   Bab II Hakikat Tauhid dan Iman 

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah 

Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Asy-Syura: 11) 

Allah menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya, dan Dia 

menetapkan bahwa Dia adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat. 

Maka Dia diberi nama dan disifati dengan nama dan sifat yang Dia 

berikan untuk diriNya dan dengan nama dan sifat yang disampaikan 

oleh Rasulnya. Al Quran dan as-Sunnah dalam hal ini tidak boleh 

dilanggar, karena tidak seorang pun yang lebih mengetahui Allah 

daripada Allah sendiri, dan tidak ada sesudah Allah orang yang lebih 

mengetahui Allah daripada Rasulnya. 

Jika terjadi persamaan nama dan sifat antara Allah SWT., dan 

makhluknya, misalnya Allah Maha Mendengar, manusia juga 

mendengar, Allah berbicara dengan Musa, manusia juga berbicara, dan 

lain sebagainya, maka persamaan tersebut hanyalah persamaan nama, 

bukan persamaan hakiki. Nama dan sifat untuk Allah SWT. Sesuai 

dengan Zat dan kemahaannya, nama dan sifat untuk manusia atau 

makhluk lain sesuai dengan kemakhlukannya. Tidak ada alasan untuk 

mentakwilkan sifat-sifat Allah tertentu karena takut tasybih atau 

tamtsil, dan lebih dari pada itu tentu tidak dibenarkan menolak sama 

sekali nama atau sifat Allah SWT. Yang ditetapkan oleh Allah dan 

Rasul-Nya karena takut tasybih, tamtsil dan tidak mau takwil atau 

karena tidak mau mengurangi kemutlakan Allah karena nama dan 

sifat-sifat itu.
102

 Maka barangsiapa yang mengingkari nama-nama 

Allah dan sifat-sifatNya atau menamakan Allah dan menyifatinya 

dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya, atau mena’wilkan dari 

maknanya yang benar, maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa 

ilmu dan berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Allah SWT. 

Berfirman dalam (QS.18:15) 

                . 

“Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang 

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?” (Al-Kahfi: 15) 
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Penyifatan Allah harus bebas dari penafsiran–penafsiran yang 

mengandung penyimpangan seperti pemahaman penafsiran serba 

tuhan atau penyatuan diri manusia sebagai makhluk yang diciptakan 

dengan Allah sebagai tuhan yang menciptakan manusia dan penyifatan 

Allah juga harus bebas dari tamsil atau pengibaratan atau 

menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bebas dari visualisasi atau 

penggambaran tentang Allah.  

3. Mengimani al-asma’wa-shifat bagi Allah SWT., harus apa adanya 

tanpa menanyakan atau mempertanyakan “bagaimana” (kaifiyat).
103

 

Misalnya Allah menyatakan: (QS.13::2) 

…           … 

“…Kemudian dia bersemayam di atas 'Arasy, …” 

Mengimani bahwa Allah SWT. Bersemayam di atas A’rasy, tanpa 

mempertanyakan bagaimana caranya Allah bersemayam, berapa 

luasnya A’rasy, mana yang lebih besar Allah atau A’rasy itu? Dan 

pertanyaan lain mungkin diajukan. Selain tidak akan bias karena 

masalah gaib, juga tidak ada guna bahkan akan menghabiskan waktu 

saja. 

4. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Allah mempunyai 99 nama: 

هلل تسعة وتسعون امسامائة اال واحدا الحيفظها أحد اال دحل اجنة وهووتر 
 حيب الوتر.

“sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, seratus kurang satu. 

Tiadalah seseorang menghafalkan kecuali dia akan masuk 

surga”.(HR.Bukhari Muslim).
104

  

Kata menghafal dalam hadis tersebut di atas janganlah diartikan 

secara sempit dengan sekadar menghafal lisan, tetapi lebih dari itu 

mengimani dan mengamalkannya dalam kehidupan. Misalnya 
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meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, maka seseorang akan sadar 

bahwa segala ilmu yang dia peroleh belum ada artinya dibandingkan 

dengan ilmu Allah. 

5. Di samping istilah al-asma’al husna ada istilah lain yaitu “ismullah al 

a’zam” yaitu nama-nama Allah yang terangkai dalam doa-doa antara 

lain: 

أللهم اىن أسأ لك بأىن أشهد أنك أنت اهلل الاله اال انت أالحد الصمد. 
 الذي َل يولد وَل يكن له كفوا أحد.

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, 

sesungguhnya aku bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau Allah 

yang tiada Tuhan melainkan Engkau, Yang Maha Esa, tempat 

segala sesuatu, Yang tiada beranak dan tiada pula dianakkan, 

dan tiada setara apapun…” (HR.Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I dan 

Ibnu Majah).
105

 

 أللهم الاله اال انت املنان.بديع السموات واالرض ذواجالل وآلكرام
“Ya Allah, Tiada Tuhan melainkan Allah, Engkau Yang Maha 

Pemberi Anugrah, Yang menciptakan langit dan bumi, Yang 

memiliki Keagungan dan Kemuliaan…” (HR.Abu Daud, 

Tirmizi, Nasa’I dan Ibnu Majah).
106

 

Tiga macam tauhid ini bukan merupakan bagian yang berdiri sendiri, 

tetapi ketiga macam tauhid tersebut ( tauhid rubbubuiiyah, tauhid uluhiyah 

dan tauhid asma wa sifat ) merupakan satu kesatuan yang saling terkait 

antara satu dengan yang lainnya. Sehingga tiga macam tauhid ini merupakan 

rangkaian segitiga tauhid yang saling melengkapi dan saling 

menguatkan. Apabila satu dari sisi segitiga tauhid tersebut runtuh,maka 

segitiga tersebut juga akan hancur. Tauhid akan hancur. Apabila salah satu 

sisi dari segitiga tersebut rusak,maka segitiga tersebut akan rusak, Tauhid 

yang dipahami dan diyakini menjadi  rusak pula. 
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D. MAKNA KALIMAT LA ILAHA ILLALLAH 

a.  Makna Kalimat Laa ilaaha illallah 

Pada dasarnya manusia telah mengenal Allah meski secara global, maka 

para Rasul utusan Allah diutus bukan untuk memperkenalkan tentang Allah 

semata. Namun hakikat dakwah para Rasul adalah untuk menuntut mereka 

agar beribadah hanya kepadanya. Dengan demikian materi dakwah para 

rasul adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu istilah tauhid tatkala disebutkan 

secara bebas (tanpa diberi keterangan lain) maka ia lebih mengacu kepada 

tauhid uluhiyah.  

Kalimat “ال اله اال اهلل” adalah bentuk kesaksian seorang Muslim yang 

terformulasi dalam kalimat syahadat اشهد ان ال اله اال اهلل  واشهد ان حممدا رسول اهلل " ” . 

sebuah kalimat pendek namun amat esensial dalam kehidupan seorang 

Muslim. Kalimat yang mengantarkannya kepada Allah dalam keadaan 

tunduk patuh kepadanya. Kalimat ini adalah ruh mati dan hidupnya seorang 

Muslim.
107

 

Menurut Muhammad Said al-Qahthani bahwa kalimat Ilaha mempunyai 

pengertian yang sangat luas, mencakup  pengertian rububiyah dan mulkiyah, 

maka kata inilah yang dipilih oleh Allah SWT. Untuk kalimat tayyibah 

yaitu:  la ilaha ilallah”
108

 

1. Ikrar  la ilaha ilallah” bersifat komprehensif, berikut akan diuraikan 

makna dan fungsi kata kalimat tersebut:  

Kata Makna Fungsi 

 Nafi: Peniadaan (النفي ) La Tiada/ Tidak (ال)

( لهإ ) Ilaha Tuhan yang 

disembah 
( املنفى  Manfa: yang dinafikan/ ditiadakan 

( الإ ) Illa Kecuali (أداة اآلستشناء) ’Adatul Istisna .pengecualian 

( هللا ) 
Allah 

Allah SWT (أملستشناء) Al-Mustasna yang dikecualikan 
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2. Arti la ilaha ilallah 

Ilah secara bahasa memiliki arti sesuatu yang disembah. Dimensi Ilah 

dalam kehidupan ini dapat mencakup makna yang luas, diantaranya adalah : 

a. Malik (أملا لك)  raja/pemilik 

Tiada Pemilik/Raja selain Allah SWT/ Tiada kerajaan selain untuk 

Allah SWT. Allah SWT. berfirman dalam, (QS. 4: 131)  

                             

                            

              

“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, 

dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang 

yang diberi kitab sebelum kamu,dan (juga) kepada kamu; 

bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir maka 

(ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di 

bumi, hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya lagi 

Maha Terpuji”  

b. Hakim (احلكيم) pembuat hukum 

Tiada pembuat hukum selain Allah SWT. Dalam Al Quran Allah 

SWT. berfirman dalam (QS. 6:114): 

                              

                               

“Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, 

padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Qur'an) 

kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami 

datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al 
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Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka 

janganlah ”.kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu”  

Di  ayat lain Allah mengatakan (QS. 6 : 57) yang Menetapkan hukum 

itu hanyalah hak Allah“ 

c. Amir (اآلمري) (Pemerintah (yang berhak memberikan perintah 

Tiada pemerintah yang berhak memberikan perintah atau larangan 

selain Allah SWT. Dalam Al Quran Allah mengatakan dalam surah, 

(QS. 7 :54) 

                    

 “Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. 

Maha Suci Allah,Tuhan semesta alam”.  

d. Wali  ( لىيالو  ) Pelindung/pemimpin 

Tiada pelindung/pemimpin selain Allah SWT. Allah berfriman dalam 

Al (Qur’an (QS. 2:257 ): 

                        

               

      

“Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia 

mengeluarkan mereka dari ,kegelapan (kekafiran) kepada 

cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir pelindung-

pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka dari 

cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah 

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.  

e. Mahbub (أحملبوب) Yang dicintai 
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Tiada yang dicintai kecuali Allah SWT. Allah berfirman dalam Al 

Quran (QS. 2 : 165) 

                       

                             

     

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah 

tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya 

sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang 

yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika 

seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui 

ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan 

itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat 

siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal)”. 

f. Marhub ( املرهوب  ) yang ditakuti 

Tiada yang ditakuti selain Allah SWT. Allah berfirman (QS. 9 : 18 ) 

                       

                       

“Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah 

orang-orang yang, beriman kepada Allah dan hari kemudian, 

serta tetap mendirikan shalat ,menunaikan zakat dan tidak takut 

(kepada siapapun) selain kepada Allah -maka merekalah orang-

orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang 

mendapat petunjuk”. 

g. Marghub (املرغوب) Yang diharapkan 

Tiada yang diharapkan selain Allah SWT. Allah berfirman dalam Al 

Quran (QS. 94 : 8) 
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”Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap“ 

h. Haul wal Quwah ( احلول والقوة  ) Daya dan kekuatan 

Tiada daya dan tiada kekuatan selain Allah SWT. Allah SWT 

berfirman dalam Al Quran (QS. 51 : 58  

            

 “Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang 

Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh”  

i. Mu’dzam  ( عظمامل  )  

Tiada yang diagungkan selain Allah SWT. Dalam Al Quran Allah 

SWT.mengatakan (QS. 22 : 32)  

                    

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa 

mengagungkan syi`ar-syi`ar .Allah, maka sesungguhnya itu 

timbul dari ketakwaan hati” 

j. Mustaan bihi ( املستعان به  ) tempat dimintai pertolongan
109

. 

Tiada yang dimintai pertolongan selain Allah SWT. Allah berfirman 

dalam Al Quran (QS. 1 : 5) 

           

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada 

Engkaulah kami mohon pertolongan”  

                                                 
109

Memahami makna Syahadat dalam, http://isparmo.web.id/ diakses 25 januari 2009  



80   |   Bab II Hakikat Tauhid dan Iman 

Pengertian la ilaha ilallah dapat dipahami bahwa seluruh pusat orientasi 

kehidupan muslim adalah Allah. Namun, kesaksian yang benar dalam Islam, 

tidak hanya terhenti pada ucapan lisan  maupun dan pembenaran dalam hati, 

begitu juga tidak hanya dengan memahami maknanya secara benar, tetapi 

harus disertai dengan mengamalkan segala ketentuannya, baik secara 

lahiriah maupun batiniah. Dengan la ilaha ilallah seorang muslim tidak 

hanya meniadakan sesembahan selain Allah, sekaligus menetapkan 

sesembahan hanya kepada Allah semata. Kalimat ini mencakup loyalitas
110

 

dan bersih diri (al-wala’ wa al-bara’) serta negasi dan afirmasi (al-nafi wa 

itsbat). 

Konsep al wala’ dalam kalimat tauhid adalah aspek kepatuhan dan 

kesetiaan secara tulus (loyal) terhadap Allah, kitab, sunnah dan Nabinya. 

Sedangkan al-bara’ adalah bersih diri dari segala kendali thagut dan hukum 

Jahiliyah. Adapun al-nafy (peniadaan, negasi) bermakna meniadakan sesuatu 

yang menyaingi pengesaan pada Allah, sesembahan perantara, tuan, 

tandingan dan thagut. Dan al-itsbat (penetapan, afirmasi) terhadap empat 

perkara, yaitu tujuan akhir (yang kita tuju adalah Allah), kecintaan (kepada 

Allah), takut dan berpengharapan kepadanya.
111

 

Mengetahui makna kalimat yang mulia ini merupakan salah satu prinsip 

yang sangat mendasar pada aqidah seorang muslim. Bagaimana tidak, jika 

seseorang mengucapkan kalimat tauhid ini dia tidak akan bisa melaksanakan 

konsekuensinya sebelum mengetahui apa maknanya serta dia tidak akan 

mendapatkan berbagai keutamaan kalimat yang mulia ini sampai dia 

mengetahui apa maknanya, mengamalkannya dan meninggal di atasnya. 

Allah SWT  berfirman dalam (QS.43:86) : 

                         

“dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah 

tidak dapat memberi syafa`at; akan tetapi (orang yang dapat 

                                                 
110
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memberi syafa`at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) 

dalam keadaan mereka mengetahui(nya)”. (QS. Az-Zukhruf : 

86) 

Dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wasallam telah 

menegaskan : 

 َمْن َماَت َوُهَو يَ ْعَلُم أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ اهللُ َدَخَل اجْلَنَّةَ 
“Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui 

bahwa sesungguhnya tiada sembahan yang berhak disembah 

kecuali Allah maka akan masuk Surga
112

”. (HR. Bukhary dari 

sahabat Abu Hurairah r.a.) 

Untuk menerjemahkan ikrar Laa Ilaaha Illallah ke dalam bahasa 

Indonesia harus terlebih dahulu memahami susunan kalimatnya. Laa Ilaaha 

Illallah adalah kalimat yang terdiri dari 4 kata, yaitu: kata (laa), kata (Ilaha), 

kata (illa) dan kata (Allah). Adapun secara bahasa bisa kita uraikan secara 

ringkas sebagai berikut: 

1. Laa adalah nafiyah lil jins (Meniadakan keberadaan semua jenis kata 

benda yang datang setelahnya). Misalnya perkataan orang Arab “Laa 

rojula fid dari” (Tidak ada laki-laki dalam rumah) yaitu menafikan 

(meniadakan) semua jenis laki-laki di dalam rumah. Sehingga laa 

dalam kalimat tauhid ini bermakna penafian semua jenis penyembahan 

dan peribadahan yang haq dari siapapun juga kecuali kepada Allah 

‘Azza wa Jalla. 

2. Ilah adalah mashdar (kata dasar) yang bermakna maf’ul (obyek) 

sehingga bermakna ma`luh yang artinya adalah ma’bud (yang 

diibadahi). Karena aliha maknanya adalah ‘abada sehingga makna 

ma’luh adalah ma’bud.
113

  Hal ini sebagaimana dalam bacaan Ibnu 

‘Abbas radhiallahu ‘anhuma terhadap ayat 127 pada surah Al-A’raf : 

ْرِض َويََذَرَك َوِإََلََتكَ َوقَاَل اْلَمألُ ِمْن قَ ْوِم ِفْرَعْوَن أََتَذُر ُمْوَسى َوقَ ْوَمُه  ََ لِيُ ْفِسُدْوا ِفْ اْْلَ  
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“Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir’aun (kepada 

Fir’aun): “Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk 

membuat kerusakan di negeri ini (Mesir) dan meninggalkan 

kamu serta ilahatahmu (peribadatan kepadamu)?” . 

3.  Il ahat aka (ilahatahmu) yaitu peribadatan kepadamu, karena Fir’aun 

itu disembah dan tidak menyembah. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu 

‘Abbas memahami bahwa kata Ilahah artinya adalah Iibadah: 

a. Illa (kecuali). Pengecualian di sini adalah mengeluarkan kata 

yang terletak setelah illa dari hukum kata yang telah dinafikan 

oleh laa. Misalnya dalam contoh di atas laa rajula fid dari illa 

Muhammad, yaitu Muhammad (sebagai kata setelah illa) 

dikeluarkan (dikecualikan) dari hukum sebelum illa yaitu 

peniadaan semua jenis laki-laki di dalam rumah, sehingga 

maknanya adalah tidak ada satupun jenis laki-laki di dalam 

rumah kecuali Muhammad. Jika diterapkan dalam kalimat tauhid 

ini makna maknanya adalah bahwa hanya Allah yang 

diperkecualikan dari seluruh jenis ilah yang telah dinafikan oleh 

kata laa sebelumnya. 

b. Lafadz “Allah” asal katanya adalah Al-Ilah dibuang hamzahnya 

untuk mempermudah membacanya, lalu Lam yang pertama 

diidhgamkan (digabungkan) pada lam yang kedua maka 

menjadilah satu lam yang di tasydid dan lam yang kedua 

diucapkan tebal sebagaimana pendapat Imam Al-Kisa`i dan 

Imam Al-Farra` dan juga pendapat Imam As-Sibawaih
114

. 

Adapun maknanya, berkata Al-Imam Ibnu Qoyyim dalam Madarij As-

Salikin (1/18): “Nama “Allah” menunjukkan bahwa Dialah yang merupakan 

ma’luh (yang disembah) ma’bud (yang diibadahi). Seluruh makhluk 

beribadah kepadanya dengan penuh kecintaan, pengagungan dan 

ketundukan”
115

. 

Lafadz jalalah “Allah” adalah nama yang khusus untuk Allah saja, 

adapun seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya kembali 

kepada lafadz jalalah tersebut. Karena itulah tidak ada satupun dari 
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makhluknya yang dinamakan Allah. Dari  perkara yang paling penting 

diketahui bahwa Laa ini sebagaimana yang telah diketahui oleh semua orang 

yang memiliki ilmu bahasa Arab- membutuhkan isim dan khabar 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyahnya : 

 … َعَمَل ِإنَّ اْجَعْل ِلاَل ِف َنِكرَه

“Jadikan amalan Inna (menashab isim dan merafa’ khabar) untuk laa 

bila isimnya nakirah”
116

. 

Isim laa adalah kata ilaha, adapun khabarnya, disinilah letak perselisihan 

manusia dalam penentuannya. Adapun yang dipilih oleh para ulama As-

Salaf secara keseluruhan adalah bahwa khobarnya (dibuang) oleh karena 

itulah harus menentukan khobarnya untuk memahami maknanya dengan 

benar. Para ulama Salaf sepakat bahwa yang dibuang tersebut adalah kata 

haqqun atau bihaqqin (yang berhak disembah)
117

, dengan dalil firman Allah 

SWT.  dalam QS. Luqman ayat 30 : 

رُ  ََ اهللَ ُهَو الَعِليُّ الَكِبي ْ  َذِلَك بَِأنَّ اهلَل ُهَو احَلقُّ َوَأنَّ َما يَْدُعْوَن ِمْن ُدْونِِه الَباِطُل َوَأنَّ
“Yang demikian itu karena Allahlah yang haq (untuk disembah) 

dan apa saja yang mereka sembah selain Allah maka itu adalah 

sembahan yang batil dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.  

Dari seluruh penjelasan di atas, dapat dapat disimpulkan bahwa makna 

Laa ilaaha illallah adalah tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah 

kecuali Allah. Maka kalimat tauhid ini menunjukkan akan 

penafian/penolakan/ peniadaan semua jenis penyembahan dan peribadatan 

dari semua selain Allah Ta’ala, apa dan siapapun dia, serta penetapan bahwa 

penyembahan dan peribadatan dengan seluruh macam bentuknya baik yang 

zhahir maupun yang batin- hanya ditujukan kepada Allah semata tidak 

kepada selainnya. Oleh karena itu semua yang disembah selain Allah Ta’ala 

memang betul telah disembah, akan tetapi dia disembah dengan kebatilan, 

kezhaliman, pelampauan batas dan kesewenang-wenangan. Inilah makna 

yang dipahami oleh orang-orang Arab yang mukmin maupun yang kafirnya 

tatkala mereka mendengar perkataan laa ilaha illallah. 
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117
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Berikut sebagian perkataan para ulama yang menunjukkan tentang 

makna kalimat laa ilaha illallah: 

1) Berkata Al-Wazir Abul Muzhoffar dalam Al-Ifshoh : “Lafaz “Allah” 

sesudah “illa” menunjukkan bahwasanya penyembahan wajib 

(diperuntukkan) hanya kepada-Nya, maka tidak ada (seorangpun) 

selain darinya yang berhak mendapatkannya (penyembahan itu)”. Dan 

beliau juga berkata : “Dan termasuk faedah dari hal ini adalah 

hendaknya kamu mengetahui bahwa kalimat ini mencakup kufur 

kepada thaghut (semua yang disembah selain Allah) dan beriman 

hanya kepada Allah SWT. Maka tatkala engkau menafikan 

penyembahan dan menetapkan kewajiban penyembahan itu hanya 

kepada Allah subhanahu berarti kamu telah kufur kepada thaghut dan 

beriman kepada Allah”. 

2) Berkata Imam Ibnu Rajab : “Al-Ilah adalah yang ditaati dan tidak 

didurhakai karena mengagungkan dan memuliakannya, merasa cinta, 

takut, berharap dan bertawakal kepadanya, meminta dan berdoa 

padanya. Dan semua ini tidak boleh kecuali kepada Allah ‘Azza wa 

Jalla. Maka siapa yang mengikutsertakan makhluknya pada salah satu 

dari perkara-perkara yang merupakan kekhususan penyembahan 

(ibadah) ini maka dia telah merusak keikhlasannya dalam kalimat Laa 

Ilaaha Illallah. Dan padanya terdapat peribadatan kepada makhluk 

(kesyirikan) yang kadarnya sesuai dengan banyak atau sedikitnya hal-

hal tersebut terdapat padanya”. 

3) Berkata Al-Imam Al-Baqo`iy : “Laa Ilaaha Illallah yaitu peniadaan 

yang besar dari menjadikan yang diibadahi yang benar selain Raja 

yang paling mulia karena sesungguhnya ilmu ini, khususnya Laa 

Ilaahaa Illallah adalah peringatan yang paling besar yang menolong 

dari keadaan hari kiamat dan sesungguhnya menjadi ilmu jika 

bermanfaat, dan menjadi bermanfaat jika disertai dengan ketundukan 

dan beramal dengan ketentuannya. Kalau tidak maka itu adalah 

kebodohan semata”
118

. 
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Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh : “Dan ini banyak 

dijumpai pada perkataan kebanyakan ulama salaf dan merupakan ‘ijma 

(kesepakatan) dari mereka. Maka kalimat ini menunjukkan penafian 

penyembahan terhadap segala apa saja selain Allah bagaimanapun 

kedudukannya. Dan menetapkan penyembahan hanya kepada Allah saja 

semata. Dan ini adalah tauhid yang didakwahkan seluruh Rasul dan 

ditunjukkan oleh Al Quran dari awal sampai akhirnya”. 

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa kalimat Laa Ilaaha Illallah 

mengandung dua rukun asasi yang harus terpenuhi sebagai syarat 

diterimanya syahadat seorang muslim yang mengucapkan kalimat tersebut. 

Kedua rukun asasi dari makna kalimat Laa Ilaaha Illallah akan diuraikan 

tersendiri sesudah pembahasan syarat kalimat Laa Ilaaha Illallah.  

b. Syarat Laa ilaaha illallah 

Bersaksi dengan “la ilaha ilallah”  harus dengan tujuh syarat. Tanpa 

syarat-syarat itu makna kalimat tauhid ini tidak akan bermanfaat bagi yang 

mengucapkannya. Secara global tujuh syarat itu adalah: 

 Didasari dengan Ilmu  ( العلم(  

Pengetahuan tentang makna yang dikandung dalam syahadat dengan 

pengetahuan yang menghilangkan rasa ketidaktahuan tentang: 

(syahadat yang akan diucapkannya itu. Allah berfirman (QS. 47 : 19)   

                                

        

 “Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang 

Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan 

bagi (dosa) orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan. Dan 

Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu” 

Maksudnya orang yang bersaksi dengan” ال اله اال اهلل”, dan 

memahami dengan hatinya apa yang diikrarkan oleh lisannya. 

Seandainya ia mengucapkannya, tetapi tidak mengerti apa maknanya, 

maka persaksian itu tidak sah dan tidak berguna.  
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a) لمنافي للشك(اليقين ا ) Didasari dengan keyakinan 

Seseorang ketika mengucapkan syahadat, tidak hanya sekedar didasari 

rasa tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, namun rasa tahu tersebut 

harus menjadi sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa memang benar-

benar hanya Allah Rab semesta alam. Allah berfirman (QS. 49 : 15)  

                             

                 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-

orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian 

mereka tidak ragu-ragu dan mereka -berjihad dengan harta dan 

jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang 

benar”.  

b) (االءخالص املناِف للشرك) di dasari dengan keikhlasan 

Keyakinan mengenai keesaan Allah itupun harus dilandasi dengan 

keikhlasan dalam hatinya bahwa hanya Allahlah yang ia jadikan 

sebagai Rabb, tiada sekutu, tiada sesuatu apapun yang dapat 

menyamainya dalam hatinya. Keikhlasan seperti ini akan 

menghilangkan rasa syirik kepada sesuatu apapun juga. Allah 

berfirman (QS. 98 : 5 ). 

                              

       

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 

Allah dengan,memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 

itulah agama yang lurus”. 

c) (الصدق املنا ِف للكذب) didasari dengan kejujuran 
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Persaksian itu juga harus dilandasi dengan kejujuran, artinya apa yang 

diucapkannya oleh lisannya itu sesuai dengan apa yang terdapat dalam 

hatinya. Karena jika lisannya mengucapkan syahadat kemudian 

hatinya meyakini sesuatu yang lain atau bertentangan dengan kalimat 

itu, maka ini merupakan sifat munafik. Allah berfirman (QS. 2 : 8 – 9 ) 

                          

                   

“Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman 

kepada Allah dan Hari kemudian", padahal mereka itu 

sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman Mereka hendak 

menipu Allah dan orang-orang yang beriman, pada hal mereka 

”.hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar”. 

d) (احملبة املنافية للبغض والكراهة)  Di dasari dengan cinta/keridhaan 

Maknanya adalah bahwa seseorang harus memiliki rasa kecintaan 

kepada Allah SWT. dalam bersyahadat. Karena dengan adanya rasa 

cinta ini, akan dapat menghilangkan rasa kebencian kepada Allah dan 

al-Islam. Allah SWT :(berfirman (QS. 2 : 165)  

                       

                             

    . 

“Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah 

tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya 

sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang 

yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya 

orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka 

melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan 

Allah semuanya dan bahwa Allah amat (berat siksaan-Nya 

niscaya mereka menyesal)”.  



88   |   Bab II Hakikat Tauhid dan Iman 

e) (ألقبال املنا ِف للرد) Didasari dengan rasa penerimaan 

Menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat; menyembah 

Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang 

mengucapkan, tetapi tidak menerima dan menaati, maka ia termasuk 

orang-orang yang difirmankan Allah dalam (QS.37: 35-36)  

                   .              

    

"Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada 

mereka: 'Laa ilaaha illallah' (Tiada Tuhan yang berhak 

disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri. dan 

mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus 

meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair 

gila." (QS. Ash-Shafat: 35-36)  

Ini seperti halnya penyembah kuburan dewasa ini. Mereka 

mengikrarkan laa ilaaha illallah, tetapi tidak mau meninggalkan 

penyembahan terhadap kuburan. Dengan demikian berarti mereka 

belum menerima makna laa ilaaha illallah.  

f) (االءنقيا د املناِف للءمتناع والقرك وعدم العمل) Tunduk dan Patuh.
119

  

Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang 

ditunjukkan oleh kalimat laa ilaaha illallaah, hanya beribadah kepada 

Allah SWT mengamalkan syariat-syariatNya, beriman dengan-Nya, 

dan berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah haq. Allah SWT. 

berfirman: (QS. 39: 54) 
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“Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, dan berserah dirilah 

kepada-Nya sebelum datang adzab kepadamu kemudian kamu 

tidak dapat ditolong (lagi).” (Az-Zumar: 54) 

Ini seperti halnya penyembah kubur di zaman ini. Mereka mengikrarkan, 

“Laa ilaaha illallaah,” tetapi tidak mau meninggalkan penyembahan 

mereka terhadap kuburan. Dengan demikian berarti mereka belum menerima 

makna: “Laa ilaaha illallaah.” 

Syarat-syarat di atas diambil oleh para ulama dari Nash Al Quran dan 

sunnah yang membahas secara khusus tentang kalimat agung ini, 

menjelaskan hak dan aturan-aturan yang berkaitan dengannya. Yang intinya, 

kalimat Laa Ilaaha Illallah bukan sekedar diucapkan dengan lisan.  

c. Rukun Kalimah Laa ilaaha illallaah  

Kalimat Tauhid Laa ilaaha illallaah memiliki dua rukun yaitu النفي (An-

Nafiyu = menafikan/meniadakan) dan اإلثبات (Al-Itsbat = menetapkan), atau 

 = At-Tafrid) التفريد dan (At-Tajrid = mengosongkan/menanggalkan) التجريد

menyendirikan), الوالء (Al-Wala’ = loyalitas) dan الرباء (Al-Bara’ = berlepas 

diri).
120

 

Rukun النفي (an-Nafiyu) dan  اإلثبات  (al-Itsbat), mencakup 2 hal yaitu: 

1. An-Nafiyu 

Kalimat An-Nafiyu  dalam kalimat tauhid Laa ilaaha illallaah mencakup 

empat perkara, yaitu: 

a)  Al-Alihah: Alihah adalah jamak daripada ilah, yaitu apa yang dituju 

dengan sesuatu hal (dengan tindakan atau perbuatan) dalam rangka 

mencari manfaat atau menolak bala (bencana)
121

. Allah berfirman (QS. 

As Shaffat 37: 35-36) 
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                   .             

    

“Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada 

mereka: “Laa ilaaha illallah” (Tiada Tuhan yang berhak 

disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri, dan 

mereka berkata: “Apakah Sesungguhnya kami harus 

meninggalkan sembahan-sembahan kami Karena seorang 

penyair gila?”  

Contoh dari sesuatu hal yang dianggap ibadah di sini misalnya 

memberikan sesajian-sesajian pada batu atau pohon keramat, 

melemparkan makanan ke laut untuk persembahan, menyembelih 

tumbal untuk jin penunggu, meminta doa kepada penghuni kubur, dan 

yang semacamnya dengan maksud menolak bala ataupun meminta 

manfaat dengan perbuatan tersebut. 

b) Al-Arbab:  Arbab adalah bentuk jamak daripada Rabb, yang artinya 

tuhan yang mengatur dan menentukan hukum. Allah disebut Rabbul 

‘alamin karena Allah yang mengatur alam ini baik secara kauniy 

(hukum alam) maupun secara syar’iy (syariat). Sedangkan jika ada 

orang yang mengaku atau mengklaim bahwa dia berhak mengatur, 

berarti dia memposisikan dirinya sebagai Rabb.
122

 

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mendefinisikan rabb itu 

adalah: “Yang memberikan fatwa kepada engkau dengan fatwa yang 

menyelisihi kebenaran, dan kamu mengikutinya seraya 

membenarkan”. Ketika orang mengikuti apa yang bertentangan 

dengan hukum Allah maka dia disebut mempertuhankan, sedangkan 

yang diikutinya yang mana ia mengetahui bahwa hal itu pembuatan 

aturan, maka dia memposisikan dirinya sebagai Rabb
123

. Allah SWT.  

berfirman dalam  (QS. At Taubah 9:31) 
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                           . 

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib 

mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka 

mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka 

Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa 

yang mereka persekutukan.” 

Ketika alim ulama memposisikan dirinya sebagai pembuat hukum 

mengklaim memiliki kewenangan untuk membuat hukum/undang-

undang, maka dia mengklaim bahwa dirinya sebagai Rabb. Sedangkan 

orang yang mengikuti atau menjalankan hukum-hukum yang mereka 

buat itu, maka Allah memvonisnya sebagai orang yang telah 

mempertuhankan, yang beribadah kepada si pembuat hukum itu dan 

melanggar Laa ilaaha illallaah lagi musyrik. 

                            

       

“Menentukan hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah 

memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah 

agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui.” (QS. Yusuf 12:40) 

Dalam ayat ini, Allah SWT. menjelaskan bahwa hak menentukan 

hukum itu hanyalah milik Allah, hak membuat hukum, aturan, 

undang-undang hanyalah milik Allah. Dan Allah memerintahkan agar 

tidak menyandarkan hukum kecuali kepada Allah. Dalam ayat ini 

penyandaran hukum disebut ibadah. Jika disandarkannya kepada Allah 

berarti ibadah kepada Allah, sedangkan jika disandarkan kepada selain 

Allah berarti ibadah kepada selain Allah, itulah dien yang lurus, akan 

tetapi mayoritas manusia tidak mengetahui. 
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Kesimpulannya bahwa Arbab adalah orang yang mengaku bahwa 

dirinya berhak membuat hukum/aturan/undang-undang, dengan kata 

lain Arbab adalah orang-orang yang mempertuhankan diri, sedangkan 

orang yang mengikuti hukum buatan para Arbab itu disebut dengan 

orang musyrik, dan peribadatan kepada Arbab ini adalah bukan 

dengan shalat, sujud, doa, nadzar atau istighatsah, akan tetapi dengan 

mengikuti, menaati, dan loyalitas terhadapnya.  

c) Al-Andad: Andad adalah jamak dari kata nidd, yang artinya tandingan, 

maksudnya adalah tandingan bagi Allah SWT. Allah memerintahkan 

agar kita hanya menghadapkan dan menjadikan-Nya sebagai tujuan 

satu-satunya. Tidak boleh seseorang mengedepankan yang lain 

terhadap Allah SWT.  Allah berfirman tentang nidd ini atau tentang 

Andad ini
124

: (QS. Al Baqarah 2: 22) 

               . 

“…Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi 

Allah sedang kamu mengetahui”. (QS. Al Baqarah 2: 22) 

Andad adalah sesuatu yang memalingkan kamu daripada Al Islam, 

atau Tauhid, baik itu anak, istri, jabatan, harta, atau apa saja yang 

mana jika hal itu memalingkan seseorang daripada Tauhid atau 

memalingkan seseorang dari pada Al Islam atau menjerumuskan 

seseorang kepada kekafiran atau ke dalam kemusyrikan, maka sesuatu 

hal itu sudah menjadi Andad, tandingan bagi Allah SWT. 

                      

       

“Dan dari sebagian manusia menjadikan selain Allah sebagai 

tandingan-tandingan, mereka mencintai tandingan-tandingan itu 

seperti mencintai Allah”. (QS. Al-Baqarah 2:165). 
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Singkatnya, segala sesuatu yang memalingkan seseorang dari 

Tauhid dan Al Islam disebut Andad. 

d) Ath-Thaghut. Thagut adalah yang disembah dan diminta dari selain 

Allah, dan dia (yang diminta dan disembah) ridha terhadap yang 

demikian itu. 

Thagut itu banyak macamnya, tokoh-tokohnya ada lima : 

1) Iblis, yang telah dilaknat oleh Allah. 

2) Orang yang disembah, sedang dia sendiri rela. 

3) Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. 

4) Orang yang mengaku tahu sesuatu yang gaib, dan 

5) Orang yang memutuskan sesuatu tanpa berdasarkan hukum yang 

telah diturunkan oleh Allah.
125

 

Sesungguhnya kewajiban pertama yang Allah fardhukan atas anak 

Adam adalah kufur terhadap thaghut dan iman kepada Alah SWT. 

sebagaimana yang Dia firmankan: (QS. An Nahl 16:36) 

                         

“Sungguh Kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang 

rasul (mereka mengatakan kepada kaumnya): Ibadahlah kepada 

Allah dan jauhi thaghut…”  

Perintah kufur terhadap thaghut dan iman kepada Allah adalah inti dari 

ajaran semua Rasul dan pokok dari Islam. Dua hal ini adalah landasan utama 

diterimanya amal shalih, dan keduanyalah yang menentukan status seseorang 

apakah dia itu muslim atau musyrik, Allah SWT. berfirman (QS. Al Baqarah 

2:256) 

                       

“Siapa yang kufur terhadap thaghut dan beriman kepada Allah, 

maka dia itu telah berpegang teguh kepada buhul tali yang 

sangat kokoh”  

                                                 
125
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Imam Malik mengatakan, “thagut adalah semua hal selan Allah yang 

disembah manusia. contohnya, berhala, pendeta, ahli sihir, atau semua hal 

yang menyebabkan syirik.” 

Menurut Sayid Qutb, “thagut adalah segala sesuatu yang menentang 

kebenaran dan melanggar batas yang telah digariskan oleh Allah SWT. 

untuk hambaNya. Thagut bisa berbentuk pandangan hidup, peradaban, dan 

lain-lain yang tidak berlandaskan ajaran Allah” 
126

 

Menurut Syaikh Muhammad Qutb, “Thagut adalah seseorang, organisasi 

atau institusi, jama’ah, pemerintahan tradisi atau kekuatan yang menjadi 

panutan atau aturan manusia, dimana manusia tidak dapat membebaskan diri 

dari perintahnya dan larangannya.” 

Jadi Laa ilaaha illallaah menuntut kita untuk berlepas diri, menjauhi, 

dan meninggalkan empat hal tadi: Alihah (sembahan-sembahan), Arbab 

(tuhan-tuhan pengatur), Andad (tandingan-tandingan), dan Thaghut. 

2. Al-Itsbat 

Al-Itsbat (penetapan) yang terkandung dalam kalimat Illallah. Yaitu 

menetapkan seluruh ibadah baik yang lahir seperti shalat, zakat, haji, 

menyembelih dan lain-lain maupun yang batin seperti tawakkal, harapan, 

ketakutan, kecintaan dan lain-lain. Baik dari ucapan seperti dzikir, membaca 

Al Quran berdoa dan sebagainya maupun perbuatan seperti ruku dan sujud 

sewaktu shalat, tawaf dan sa`i ketika haji dan  lain-lain hanya untuk Allah 

saja.
127

 Al-Itsbat mencakup empat perkara, yaitu al-Qashdu, at-Ta’zhim dan 

al-Mahabbah, al-Khauf dan ar-Raja’, dan at-Taqwa.  

a) Al-Qashdu, adalah tidaklah ibadah itu ditujukan melainkan hanya 

kepada Allah. 

b) At-Ta’zhim adalah pengagungan hanya untuk Allah. Dan Al-

Mahabbah, adalah cinta hanya untuk dan karena Allah. (QS. Al-

Baqarah 2:165). 

                                                 
126

Lihat an-Nafyu al-Istbat dalam, http://faisalman.wordpress.com/2008/11/30/an-nafyu-

wal-itsbat/,  diakses tanggal 30 November 2009   
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“Dan orang-orang yang beriman lebih dahsyat/hebat cintanya 

kepada Allah”. (QS. Al-Baqarah 2:165). 

c) Al-Khauf adalah rasa takut/khawatir mendapat kemurkaan dan 

siksa/adzab Allah (neraka). Dan Ar-Raja’, adalah berharap mendapat 

rahmat dan ni’mat dari Allah (surga). Ayat yang berkenaan dengan 

berharap nikmat Allah dan takut terhadap siksa Allah. (QS. An-

Anbiya’ 21:90) 

                              

    

“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu 

bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan baik dan 

mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan 

mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami.”  

                           

“Sesungguhnya demikianlah syaitan beserta pengikut-

pengikutnya menakut-nakuti (orang-orang beriman). Maka 

janganlah kalian takut kepada mereka (setan dan wali-wali 

syaitan), namun takutlah kepada-Ku, jika kalian orang-orang 

yang beriman”. (QS. Ali ‘Imran 3:175) 

d) At-Taqwa, adalah takut mendapat kemurkaan dan siksa Allah dengan 

meninggalkan amalan syirik dan maksiat, ikhlas beribadah kepada 

Allah, mengikuti perintah Allah dan Syariat Allah. (QS. Al-Baqarah 

2:197) 
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“Maka berbekallah kalian (untuk menjumpai kematian dan alam 

akhirat), maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah Takwa”. 

(QS. Al-Baqarah 2:197) 

Abdullah bin Mas’ud berkata tentang Takwa :“Sesungguhnya kamu 

beramal dan taat kepada Allah, di atas cahaya (petunjuk) dari Allah, kamu 

berharap pahala Allah, dan bahwa kamu meninggalkan maksiat/durhaka 

kepada Allah di atas cahaya (petunjuk) dari Allah, kamu takut 

(khawatir,cemas) siksa Allah”. 

Dalil dari kedua rukun Laa ilaaha illallah ini adalah firman Allah (yang 

artinya): Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman 

kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 

amat kuat…” (Al Baqarah:256). ‘Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut 

adalah makna dari rukun pertama Laa ilaaha, sedangkan ‘Beriman kepada 

Allah’ adalah makna rukun kedua illallah. Mengamalkan konsekuensi Laa 

ilaaha illallah adalah dengan cara menyembah Allah dengan ikhlas dan 

mengingkari segala jenis peribadatan kepada selain Allah (syirik). Inilah 

tujuan utama kalimat ini. Termasuk konsekuensi kalimat ini adalah 

menerima (dengan ketundukan yang penuh) syariat Allah dalam masalah 

ibadah, muamalah, halal, haram dan menolak segala macam bentuk syariat 

dari selainnya. Allah berfirman (QS. 42: 21): 

                       

“Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain 

Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak 

diizinkan Allah?” (Asy-Syura:21)  

Untuk melaksanakan makna inilah Allah SWT. menciptakan jin dan 

manusia serta langit dan  bumi sebagai fasilitas buat mereka : 

1. Hakikat tujuan penciptaan jin dan manusia.  

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka (hanyalah) menyembah–Ku. (QS. 54: 56)  
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Ibnu Abbas menyatakan bahwa perintah menyembah/ibadah dalam 

firman Allah adalah perintah untuk bertauhid. 

2. Hakikat tujuan pengutusan para rasul dan materi dakwah mereka. 

                        

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap 

umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah (saja) dan jauhilah 

Thoghut (sesembahan selain Allah) itu. " (QS. 16: 36) 

                                  

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, 

melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahwasanya tidak ada 

Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu 

sekalian akan Aku. " (QS. 21: 25) 

3. Kewajiban pertama bagi manusia dewasa lagi berakal. 

                               

                … 

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua 

ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, 

ibnu sabil dan hamba sahayamu. QS..3: 36)  

Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk bertauhid terlebih 

dulu sebelum memerintahkan yang lainnya. (QS. Muhammad: 19) 
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"Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang 

Hak) melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu 

dan bagi (dosa) orang-orang mu'min laki-laki dan perempuan." 

(QS. Muhammad: 19) 

Di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk bertauhid dahulu 

sebelum beramal. 

4. Pelanggaran tauhid yaitu syirik adalah keharaman yang terbesar. 

                                     

"Katakanlah: Marilah kubacakan apakah yang diharamkan atas 

kamu oleh Tuhanmu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan 

sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap dua orang ibu 

bapak……" (QS. Al Anam: 151) 

Allah mendahulukan penyebutan keharaman syirik sebelum yang 

lainya karena keharaman syirik adalah yang terbesar. 

5. Materi dakwah yang pertama kali harus diserukan Ketika Rasulullah 

Saw. mengutus Muadz ke Yaman
128

.  

Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:  

"Sungguh kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab maka 

hendaklah dakwah yang pertama kali kamu sampaikan kepada 

mereka adalah syahadat Lailaha Illallah-dalam riwayat lain 

disebutkan: supaya mereka menauhidkan Allah." (HR. Bukhari 

dan Muslim).  

Kesimpulan makna dari kalimat tauhid yang agung dan mulia ini. Makna 

inilah yang dipahami oleh para sahabat dan para ulama yang datang setelah 

mereka sampai hari ini bahkan makna inilah yang diyakini dan dipahami 

oleh kaum musyrikin Quraisy di zaman Nabi Saw. semisal Abu Jahl, Abu 

Lahab dan selainnya, sebagaimana yang diungkap oleh Allah SWT.  

pencipta mereka : 

                               

                                                 
128
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“Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada 

mereka: “Laa ilaaha illallah” (Tiada sembahan yang berhak 

disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri, dan 

mereka berkata: Apakah sesungguhnya kami harus 

meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang 

penyair gila?” (QS. 37 : 35-36) 

                   

“Mengapa ia menjadikan sembahan-sembahan itu sembahan 

Yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar satu hal yang 

sangat mengherankan”. (QS. 38 : 5) 

Jawaban kaum musyrikin tatkala diperintah mengucapkan kalimat 

tauhid, spontan mereka menolak karena sangat mengetahui apa makna dan 

konsekuensi kalimat ini yaitu harusnya meninggalkan semua sembahan 

mereka dan menjadikannya hanya satu sembahan yaitu hanya Allah SWT. 

Betapa celakanya seseorang yang mengaku muslim yang Abu Jahl lebih tahu 

dan lebih paham tentang makna laa Ilaha illallah daripada dirinya.  

Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Baz “Sesungguhnya saya telah melihat 

tulisan yang ditulis oleh Al-‘Allamah Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Al-

Malibary tentang makna laa ilaha illallah, beliau jelaskan tentang pendapat 

3 kelompok dalam maknanya: 

1. Laa Ma’buda bihaqqin illallah (Tidak ada sembahan yang berhak 

disembah kecuali Allah). 

2. Laa Mutho’a bihaqqin illallah (Tidak ada yang berhak ditaati kecuali 

Allah). 

3. Laa Roba illallah (Tidak ada Tuhan selain Allah).
129

 

                                                 
129
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Dan yang benar adalah (makna) yang pertama sebagaimana yang beliau 

jelaskan. Dan (makna) inilah yang ditunjukkan oleh Kitab Allah SWT.  

dalam beberapa tempat dalam Al Quranul Karim, seperti dalam firmannya. 

           

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada 

Engkaulah kami mohon pertolongan”. (QS. Al-Fatihah : 5) 

Demikianlah sekilas tentang tauhid dan kedudukannya semoga ketika 

kita mengetahui demikian agungnya kedudukan tauhid dalam kehidupan 

manusia maka hal itu menjadi pemacu bagi kita supaya mengetahui lebih 

jauh dan rinci tentang tauhid. Hal ini agar tauhid tidak hanya sebagai 

pengakuan belaka namun betul-betul terpatri dalam diri kita baik secara 

dhahir maupun bathin. Semoga Allah memudahkan bagi kita semua untuk 

menempuh jalan ini. 

 

E. HAKIKAT IMAN 

1. Pengertian Iman 

Iman dalam arti lughawi merupakan sebuah mashdar yang terambil dari 

“amana-yukminu- imanan” berarti percaya dan yakin. Al-Jauhari, Ibnu 

Manzur dan al-Razi mengartikan iman sebagai “at-thasdiq” adalah 

pembenaran, keyakinan, dan kepercayaan. Sedangkan definisi iman secara 

lughawi menurut ibnu Taimiyah lebih pada "iqrar" adalah persetujuan, 

pengakuan.
130

 

Sedang pengertian Iman dalam arti Syar’i seperti yang disepakati oleh 

Ahlusunnah wal Jamaah teraktualisasi dalam bentuk  “Qaulun-wa amalun” 

(ucapan dan perbuatan). “Qaulun lil-insan wa amalun al qalbi wal-

jawarih”(ucapan dengan lidah, perbuatan hati dan anggota badan)
131

. 

Namun beberapa pandangan berbeda dengan konsep ahl-al-Sunnah. 

                                                 
130

Harapandi Dahri, op.cit., h. 30.  
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Fudhail bin Iyyadh mendefinisikan iman adalah pengakuan dengan lisan, 

penerimaan dengan hati dan aktualisasi dengan anggota badan, sedangkan 

Imam Malik dan Imam Bukhari mendefinisikan iman “Qaulun-wa amalun” 

(ucapan dan perbuatan).
132

 

Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa kata “Qaulun-wa- amalun” dapat 

berarti di dalamnya “al-qaulun qaul al-qalbi lil-lisan jamiy’an” (ucapan: 

ucapan hati dan lisan secara bersama,  amalun: wa- amalun al qalbi wal-

jawarih  (Amal: perbuatan hati dan anggota badan) sebab bila ucapan tidak 

disertai dengan hati itu adalah ucapan orang munafik demikian juga halnya 

dengan perbuatan yang tidak disertai dengan hati maka tergolong kaum 

munafik.
133

 

Arti Iman secara harfiah dalam Islam adalah berarti percaya kepada 

Allah. Dengan itu orang yang beriman adalah ditakrifkan sebagai orang yang 

percaya (mukmin). Siapa yang percaya maka dia dikatakan beriman. 

Perkataan Iman diambil dari kata kerja ‘aamana’-yukminu’ berarti 

‘percaya’atau membenarkan
134

 Perkataan Iman yang berarti ‘membenarkan’ 

itu disebutkan dalam Al Quran, di antaranya dalam surah at-Taubah ayat 62.  

                         

  . 

“Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah untuk 

mencari keridaanmu, padahal Allah dan rasul-Nya Itulah yang 

lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-

orang yang mukmin” 

Ta’rif Iman menurut istilah syariat Islam ialah seperti yang diucapkan 

oleh Ali bin Abi Thalib. r.a. sebagai berikut: 

  االميان: قول باللسان , وعقد بالقلب وعمل بااالركان. 

                                                 
132
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“Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar 

dengan hati dan perbuatan dengan anggota.” 
135

 

Imam al-Ghazali menguraikan makna Iman adalah: “Pengakuan dengan 

lidah (lisan) membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya 

dengan rukun-rukun (anggota-anggota).” Yang tertinggi adalah ucapan la 

ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan 

yang menggangu orang yang sedang berjalan, baik berupa batu, duri, barang 

bekas, sampah, dan sesuatu yang berbau tak sedap atau semisalnya.
136

. 

Para ahli ilmu dalam kalangan umat Islam telah berbeda pendapat dan 

pengertian tentang hal hakikat iman, perselisihan ini bermula ketika 

pertikaian politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu 

Sofyan yang menyebabkan timbulnya aliran baru dalam pemikiran umat 

Islam. Ulama Islam dalam hal ini terbagi kepada beberapa golongan 

mendefinisikan atau memberikan ta’rif iman. 

Golongan Maturidiyah, mendefinisikan iman: 

ب واال عرتا ف با للسان.االميان:التصديق بالقل  
“Iman adalah membenarkan dengan hati dan mengikrarkan 

dengan lidah”.
137

 

Golongan Ahlul Hadis:  

 االميان: معرفة بلقلب , واقرار باللسا ن, وعمل باالركان
“Iman ialah mema’rifatkan dengan hati mengikrarkan dengan 

lidah dan mengerjakan dengan anggota”
138

 

Golongan ahli hadis menetapkan bahwa iman itu urusan dalam (bathin) 

dan urusan luar (lahir). Iman menghendaki adanya amal tiada terlepas 

pengakuan hati dan amalan anggota. Golongan ini berpendapat bahwa setiap 

                                                 
135
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ada iman, ada amal. Kurang iman, kurang amal. Setiap rusak iman, rusak 

amal dan semakin sempurna iman maka semakin sempurnalah amal. Jika 

kita dapat tidak mendapati amal itu menandakan tidak iman, walaupun 

diakui, diikrari adanya
139

.  

Iman ialah membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan 

melakukan dengan anggota badan. Ringkasnya orang yang beriman ialah 

orang yang percaya, mengaku dan beramal. Tanpa tiga syarat ini, seseorang 

itu belumlah dikatakan beriman yang sempurna.  

Rasulullah Saw. bersabda, ”Iman lebih dari tujuh puluh atau enam puluh 

cabang, paling utamanya perkataan la ilahi illahlah dan yang paling 

rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu merupakan cabang 

dari keimanan.” Secara pokok iman memiliki enam rukun sesuai dengan 

yang disebutkan dalam hadis Jibril tatkala bertanya kepada Nabi Saw. 

tentang iman, lalu beliau menjawab,
140

  

أآلميان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر وتؤمن بالقدر خريه 
 وشره

”Iman adalah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, 

kitab-kitabNya, para rasul-Nya, hari akhir, dan percaya kepada 

takdirnya, yang baik dan yang buruk.”  

Adapun cakupan dan jenisnya, keimanan mencakup seluruh bentuk amal 

kebaikan yang kurang lebih ada tujuh puluh tiga cabang. Karena itu Allah 

menggolongkan dan menyebut ibadah shalat dengan sebutan iman dalam 

firmannya, (QS. 2: 143) 

                      . 

“…dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

kepada manusia. 

                                                 
139
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140
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Para ahli tafsir menyatakan, yang dimaksud ’imanmu’ adalah shalatmu 

tatkala engkau menghadap ke arah baitul maqdis, karena sebelum turun 

perintah shalat menghadap ke Baitullah (Ka’bah) para sahabat menghadap 

ke Baitul Maqdis. 

Bertambah dan berkurangnya keimanan berkaitan erat dengan definisi 

iman. Abdul Kadir Jaelani mengatakan bahwa iman adalah ucapan dengan 

lisan, meyakini dengan hati sanubari dan merealisasikan dengan anggota 

badan, bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan berbuat maksiat. 

Abdul Kadir mengambil dasarnya dalam Al Quran Surah At-Taubah: 124, 

dan Al-Muddatsir:31. 

                               

               

“Dan apabila diturunkan satu surat, Maka di antara mereka 

(orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah di antara 

kamu yang bertambah imannya dengan (aturannya) surat ini?" 

adapun orang-orang yang beriman, Maka surat Ini menambah 

imannya, dan mereka merasa gembira”. 

                                  

                            

                          

   … 

“Dan tiada kami jadikan Penjaga neraka itu melainkan dari 

malaikat: dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu 

melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya 

orang-orang yang diberi alkitab menjadi yakin dan supaya 

orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-

orang yang diberi Al Kitab dan orang-orang  mukmin itu tidak 

ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada 

penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang 
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dikehendaki Allah dengan bilangan Ini sebagai satu 

perumpamaan?" 

Iman adalah percaya dengan sepenuh hati tanpa ada sedikitpun keraguan 

di dalamnya, sehingga tercermin dalam pandangan hidup, sikap dan tingkah 

laku. Kepercayaan kepada Allah SWT. Tersebut tidak hanya terhujam di 

dalam hati, akan tetapi juga harus diucapkan dengan lisan dan diwujudkan 

nyatakan dalam perbuatan. Nabi Muhammad Saw. Bersabda: 

ر باللسان و تصديق بالقلب و عمل باالركانأالميان باهلل اقرا   

“Iman kepada Allah ialah mengucapkan dengan lisan, 

membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota 

badan.
141

 (HR.Asy-Syairazi dari Aisyah). 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa iman terdiri dari unsur yang harus 

dipenuhi yaitu: Adanya pengakuan yang diucapkan dengan lisan. Adanya 

keyakinan (pembenaran) yang dilakukan oleh hati. Adanya amalan 

(perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. 

Ketiga unsur tersebut merupakan rangkaian yang tidak boleh dipisahkan 

jika salah satu dari ketiga unsur tersebut hilang atau tidak ada maka akan 

merusak arti iman itu sendiri. Penjelasan tentang apa itu iman? (titik tekan 

pencapaian muwashofat mengimani rukun iman sebuah pengantar) 

 

 

a) Tashdiq bi al Janan (I’tiqadun bil Janan) 

Iman adalah pembenaran. Pembenaran yang dimaksud bukan saja 

pembenaran logika (tashdiq aqliy), akan tetapi pembenaran hati (tashdiq 

qalbiy)  pembenaran yang lahir dari nurani seseorang karena fitrah dan 

dampak ketenangan yang dirasakan. Oleh karenanya, Abu Bakar r.a. ketika 

berbicara tentang adanya Tuhan, beliau tidak berbicara dengan dalil-dalil 

yang muluk-muluk. Beliau hanya mengatakan ”Saya mengenal Tuhanku 

karena Tuhanku. Jika bukan karena Tuhanku, maka aku tidak mengenal 
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Tuhanku.” dengan itulah beliau menjadi pengikut Rasul yang sangat setia, 

hingga mendapat julukan Ash-Shidiq yang setia dan membenarkan tanpa 

pertimbangan.
142

 

Logika memang meneguhkan pembenaran, namun hati yang jernih 

berbicara lebih dari itu. Oleh karenanya para sahabat yang secara intelektual 

boleh jadi kalah jauh dengan manusia sekarang yang ternyata bisa memiliki 

iman setegar gunung. Bilal Bin Rabah, Khabbab bin Ats, Ammar bin Yasir 

ra. bukanlah manusia-manusia intelek dan berpengetahuan luas. Namun 

mereka memiliki hati yang bening dan penuh fitrah. Itu sudah cukup untuk 

mencetak iman yang kuat dan tahan uji. Bahkan betapa banyak orang-orang 

Quraisy yang membenarkan dalam hatinya karena mendegar lantunan ayat-

ayat Quran dibacakan, namun keimanan itu dikalahkan oleh kesombongan 

dan rasa gengsi. 

b) Iqrar bi Al Lisan (Nutqun bil Lisan)  

Ikrar bahkan telah menjadi tuntunan iman. Pengikraran bisa saja hanya 

berujud pernyataan yang tulus kepada Allah SWT, itu pun sudah cukup. 

Namun bagi sementara orang, bahkan ia ingin agar keimanannya diketahui 

orang khalayak. Lebih dari itu, mereka ingin merasakan ”buah pahit” 

keimanan itu dengan pernyataan. Seandainya Utsman bin Mazh’un tutup 

mulut, ia tentu tidak harus menanggung kesakitan yang sangat. Namun inilah 

iman.
143

 

c) ’Amal bi al Arkan (’Amalun bil Arkan)  

Iman menuntut tindakan fisik, karena fisik itulah media untuk 

mengekspresikan atau mengaktualisasikan kehendak hati. Apa yang akan 

terjadi, jika kemauan kita berdesakan, sementara fisik tidak mampu 

mewujudkannya. Sesungguhnya, keimanan yang tidak mendorong fisik 

untuk berbuat merupakan keimanan yang rapuh, bahkan mungkin dusta. Apa 

yang mendorong para sahabat meninggalkan Makkah, kampung halaman 

dan tanah kelahiran tercinta- menuju Yatsrib, sebuah tempat yang jauh dan 

asing dengan nasib yang belum menentu? Peristiwa hijrah total itu, 

memisahkan mereka dari orang tuanya, suami atau istrinya, harta bendanya, 

semata menuju Allah SWT. Logika apa yang bisa menjelaskannya selain 
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”iman”, sesuatu yang telah menancap kuat dalam dada dan memenuhi kalbu 

setiap mereka. 

Adanya spektrum makna iman yang luas itulah, hingga semua wilayah 

perasaan, kata-kata, dan tindakan terwarnainya olehnya. Oleh karena itu, 

tidak mungkin keimanan bisa dinyatakan oleh seorang muslim jika ia belum 

mau berikrar, bersumpah dan berjanji setia. Mengingat bahwa substansi 

syahadat merupakan hakikat yang besar, yang tidak mungkin sekedar 

dinyatakan oleh lisan tanpa keyakinan kuat dari hatinya. Rasulullah Saw. 

bersabda, Cabang iman itu di antara tujuh puluh atau enam puluh cabang. 

Yang paling utama adalah ucapan Laa Ilaha illallah, sedangkan yang paling 

rendah adalah menyingkirkan halangan di jalan. 
144

(HR. Muslim) 

Allah SWT., telah membuat perumpamaan beberapa kaum yang cacat 

keimanannya sehingga tertolak seluruh amalannya. Abu Thalib ia telah 

mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk membela Muhamad Saw, 

hingga berkata kepada beliau, ”Kemanankanku, pergilah dan katakanlah apa 

saja yang kamu sukai. Demi Allah, kamu tidak akan aku serahkan kepada 

siapapun juga selamanya.” Tetapi ketika sakaratul maut menghampiri 

dirinya dan Rasulullah Saw. berusaha menuntun lisannya dengan ucapan, 

”Paman, ucapankanlah Laa ilaha illallah, satu kalimat yang dapat aku 

jadikan sebagai hujjah untuk membela Anda di sisi Allah.” Akan tetapi Abu 

Thalib bersikukuh menolak untuk mengucapkannya, hingga maut 

menghampirinya. Rasulullah Saw., masih melakukan upaya, beliau berkata, 

”Aku akan memohonkan ampunan untukmu selama tidak dilarang.”
145

 Allah 

SWT., kemudian menurunkan ayat-Nya, (QS. At Taubah: 113) 

                         

                . 

“Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman 

memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, 

walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), 

                                                 
144

 Ibid. h. 2 
145

Ibid.  



108   |   Bab II Hakikat Tauhid dan Tauhid 

sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu 

adalah penghuni neraka jahanam.”  ( At Taubah: 113) 

Dengan turunnya ayat di atas, jelaslah bahwa seseorang yang tidak 

bersedia mengucapkan kalimat syahadat dengan lisannya akan tertolak 

amalannya, sebaik apapun kelakuannya. Abdullah Bin Ubai, ia adalah 

seorang yang sangat dengki dengan Islam, Rasulullah dan kaum muslimin. 

Salah satu pemicu kedengkiannya adalah gagalnya menjadi pemimpin 

Madinah karena kedatangan Rasulullah Saw. di kota tersebut. Pemicu lain 

adalah penyakit munafik yang melekat dalam hatinya. Ia berpura-pura saleh 

dalam tindakan dan ucapan, tetapi hatinya busuk. Abdullah bin Ubailah yang 

pertama kali menawari Rasulullah Saw. untuk tinggal di rumahnya selama 

berada di Madinah. Tawaran yang sangat baik dan sopan, tetapi Abdullah 

bin Ubai mempunyai rencana jahat untuk membunuh Rasulullah Saw. jika 

tinggal di rumahnya itu. Lisan dan amalannya kelihatannya baik, tetapi 

hatinya ingkar. Ketika Abdullah bin Ubai meninggal, maka Allah SWT 

berfirman, (QS.  Taubah: 84) 

                              

        . 

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) 

seorang yang mati di antara mereka dan janganlah kamu berdiri 

(mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir 

kepada Allah dan rasulnya dan mereka mati dalam keadaan 

fasik (QS.  Taubah: 84)  

Keimanan yang dituntutkan kepada kita, harus diikuti dengan sikap yang 

tegas untuk mempertahankannya. Sebagaimana ungkapan kalimat syahadat 

yang diikrarkan setiap muslim, menggunakan bentuk fiil mudhari’ (asyhadu) 

yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang dan akan terus 

menerus dilakukan. Artinya, yang dituntut bukan hanya sekali menyatakan 

persaksian iman, akan tetapi harus diikuti dengan sikap konsisten dalam 

keimanan tersebut untuk selama-lamanya. Konsistensi dalam iman, atau 

sering disebut sebagai sikap istiqamah, merupakan keharusan untuk 

menunjukkan bahwa keimanan kita telah masuk ke dalam jiwa secara 
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sempurna, bukan hanya ungkapan lisan semata. Rasul Allah menolak 

masyarakat Badui yang menyatakan telah beriman, sedangkan belum tampak 

konsistensi mereka dalam menegakkan konsekuensi keimanan tersebut. 

Perhatikan firman Allah di dalam (QS.49. Al- Hujurat: 14)  berikut: 

                             

    … 

“Orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman”. 

Katakanlah (kepada mereka): “Kamu belum beriman, tetapi 

katakanlah kami telah tunduk”, karena iman itu belum masuk ke 

dalam hatimu”  (QS. Al- Hujurat: 14). 

Ayat di atas menunjukkan celaan dan teguran Allah terhadap orang-

orang Badui yang terlalu mudah mengucapkan kata-kata iman. Pada 

kenyataannya, Allah tidak akan membiarkan saja setiap manusia mengatakan 

dirinya telah beriman, tetapi akan ada ujian yang diberikan kepada setiap 

pernyataan iman. Allah telah berfirman dalam (QS.29 Al Ankabut: 1-3): 

 .                  .         

                         

“Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka 

dibiarkan saja mengatakan “Kami telah beriman” sedangkan 

mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji 

orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah 

mengetahui orang-orang yang benar (keimanannya) dan Dia 

mengetahui orang-orang yang dusta”
146

 (Al Ankabut: 1-3). 

Sikap istiqamah dalam keimanan telah ditampakkan oleh Rasulullah Saw 

dan para sahabat, tatkala mereka menjalani kehidupan yang penuh tantangan 

sejak dari di Makkah hingga ke Madinah. Pembelaan yang prima terhadap 

nilai keimanan telah mereka tunjukkan dalam ketegaran sikap menghadapi 

berbagai cobaan, tanpa ada keraguan sedikitpun. Tidak bergeming oleh 
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rayuan, tidak mundur oleh tekanan, tidak gamang oleh cercaan, tidak luntur 

oleh godaan, tidak goyah oleh tekanan. Inilah konsistensi iman yang telah 

diukir dalam sejarah perjuangan generasi keemasan Islam” (QS. Al Hujurat: 

15). 

                             

                 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-

orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian 

mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan 

jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang 

benar” (QS. Al Hujurat: 15). 

Allah SWT. memberikan penghargaan yang amat tinggi kepada orang-

orang beriman yang istiqamah mempertahankan keimanannya. Hal ini 

karena dalam kenyataan keseharian, tidak mudah untuk bersikap istiqamah. 

Lebih banyak orang terjebak dalam penyimpangan atau inkonsistensi 

keimanan, dibandingkan mereka yang menunjukkan kesungguhan menjaga 

iman. Lihat saja bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini, berbagai bentuk 

penyimpangan telah melanda masyarakat di semua bidang. Dalam bidang 

sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, hukum, seni dan budaya, tampaklah 

kenyataan yang tidak menunjukkan konsekuensi dari keimanan. Di masjid 

masyarakat berkumpul untuk menampakkan sisi keimanan kepada Allah, 

akan tetapi begitu kembali ke kantor, ke pasar, ke masyarakat, seakan-akan 

keimanan telah tanggal dan tiada bekas yang tampak pada kegiatan hidup 

mereka. 

Karena sedemikian berat bersikap istiqamah mempertahankan iman, 

maka Allah telah memberikan janji kepada siapapun yang beriman dan 

konsisten dalam keimanan (QS. Fushilat: 30-31). 
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                .               

                         . 

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan “Tuhan kami 

adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian, maka 

malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): 

Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa 

sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga 

yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah Pelindung-

pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya 

kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh 

(pula) apa yang kamu minta” (Fushilat: 30-31) 

Ayat di atas telah menunjukkan perhatian, kasih sayang dan penghargaan 

Allah kepada orang-orang beriman yang meneguhkan pendirian, sekaligus 

janji yang pasti dipenuhi. Paling tidak ada tiga hasil atau natijah sikap 

istiqamah dalam keimanan yang ditunjukkan Allah dalam ayat di atas: 

Perkataan, pembenaran di hati dan amal perbuatan adalah satu kesatuan yang 

utuh. Ketiganya akan melahirkan sifat istiqomah, tetap, teguh dan konsisten. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS 41:30, sikap istiqomah merupakan proses 

yang terus berjalan bersama keimanan. Mu’min mustaqim akan mendapatkan 

karunia dari Allah berupa: 

1) Asy Syaja’ah (keberanian)  

Orang-orang yang beriman dan istiqamah dalam iman, akan muncul 

sikap berani menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Terhapus sifat 

kepengecutan dalam diri setiap orang yang konsisten mempertahankan iman, 

karena Allah menurunkan malaikat yang menjaga dan membisikkan, 

“Janganlah kamu merasa takut”. Mereka tidak takut hidup dengan segala 

resiko kehidupan, sebagaimana mereka tidak takut kematian. 

Dalam kisah yang lain, Abu Bakar bin Abu Musa Al Asy'ari berkata, 

“Sewaktu kami sedang berhadapan dengan musuh, aku dengar ayahku 

berkata bahwa Rasulullah telah bersabda, 'Sesungguhnya pintu surga itu ada 
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di bawah naungan pedang.' Waktu itu seorang pemuda yang tampak tidak 

tertarik, bergegas bangkit dan bertanya, 'Hai Abu Musa Al Asy'ari, apakah 

engkau benar-benar mendengar Rasulullah bersabda demikian?' Jawab Abu 

Musa, 'Ya, benar!' Kemudian pemuda itu balik menuju kawan-kawannya dan 

berkata, 'Aku kemari hanya untuk mengucapkan selamat tinggal saja kepada 

kalian.' Setelah itu ia patahkan sarung pedangnya dan segera maju ke barisan 

musuh dengan pedang. Kemudian ia dijumpai telah wafat sebagai 

syahid."Tampaklah jiwa perwira, hingga menjumpai kematian yang mulia  

sebagai syuhada’.  

2)  Ath Thuma’ninah (Ketenangan) 

Orang-orang yang konsisten dalam keimanan akan memperoleh rasa 

tenang dan gembira dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka 

tidak diliputi oleh perasaan sedih, cemas, gelisah dan ketidakpastian, sebab 

malaikat menjaga mereka dengan membisikkan “janganlah kamu merasa 

sedih”. Hilanglah kesusahan dan muncullah kegembiraan menghadapi 

realitas kehidupan. 

Hanya orang beriman dan istiqamah dalam iman yang akan mampu 

menjalani hidup dengan penuh ketenangan diri. Disebabkan oleh orientasi 

ukhrawi, yang tidak menjadikan materi sebagai tujuan kehidupan, mereka 

bisa menikmati hidup secara lebih bijaksana. Sebagian masyarakat 

menganggap masa sekarang sebagai zaman edan, yang mengharuskan semua 

orang mengikuti selera kegilaan zaman agar bisa bertahan dan sukses dalam 

hidup. Sesungguhnya prinsip seperti itu hanyalah menunjukkan kegelisahan 

diri menghadapi rumitnya persoalan kehidupan. 

Mereka tidak memiliki pegangan yang pasti, sehingga cenderung labil 

jika dihadapkan realitas tantangan. Umat beriman memiliki pegangan yang 

amat kokoh, yakni keyakinan kepada Allah yang akan memberikan balasan 

berupa kebahagiaan tiada batas di akhirat kelak, sebagaimana ungkapan 

malaikat “dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah 

dijanjikan Allah kepadamu”. 

3) At Tafa’ul (optimisme)
147

 

                                                 
147

Makna Syahadat dalam, http://obrolan.blogsome.com/category/agama/, diakses 

tanggal  23 Januari 2009  



Hakikat Iman   |   113 

Orang-orang yang istiqamah dalam keimanan akan memiliki pandangan 

hidup yang optimistik, terjauhkan dari kecil hati dan pesimisme. Allah telah 

menjanjikan sebuah penghargaan besar, “Kamilah Pelindung-pelindungmu 

dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa 

yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) apa yang kamu minta”. 

Ketiga karunia Allah kepada orang mustakim akan dilengkapi Allah 

dengan anugerah kebahagiaan hidup (as-Sa’aadah), baik di dunia dan 

akhirat. Inilah pemahaman terhadap konsep syahadat. Tidak mudah dalam 

pelaksanaannya, karena kita berharap agar Allah memberikan kesabaran 

dalam memahaminya serta melaksanakannya. 

Di sinilah orang-orang yang istiqamah dalam iman mendapatkan 

optimisme, karena jaminan kebaikan hidup datangnya langsung dari Allah 

SWT. Optimisme yang terbangun bersifat hakiki, bukan sesuatu yang semu 

dan menipu. Bukan candu atau opium yang memabukkan atau 

meninabobokan, sebab setiap keteguhan pasti akan berujung kepastian. Pada 

ideologi materialisme, yang terbangun adalah harapan-harapan yang bersifat 

nisbi, serba tidak pasti, sebagaimana nilai materi itu sendiri. Pada akhirnya, 

kebahagiaan benar-benar akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman 

dan istiqamah dalam keimanan. Mereka mendapatkan jaminan kebaikan 

hidup di dunia maupun akhirat, sebagai balasan dari konsistensi mereka 

dalam mempertahankan keimanan.  

2. Karakter Iman 

Ada dua hal yang perlu dipahami ketika membahas masalah keimanan. 

Pertama karakter iman, dan Kedua karakter hati, sebagai wadah 

bersemayamnya iman. Iman mempunyai karakter yang fluktuatif, terkadang 

naik dan tinggi,  tetapi terkadang juga turun dan rendah. 

”Iman itu bisa bertambah bisa berkurang, maka perbaharuilah imanmu 

dengan Laa Ilaaha  Illallah”. (HR. Ibnu Islam). 

Sedangkan hati sebagai wadahnya iman memiliki karakter berbolak balik  

dan tidak tetap. Hati atau kalbu berasal dari bahasa Arab, Qalbun. Qalbu 

sendiri berasal dari kata qollaba–yanqollibu–qolbun; yang artinya berbolak–

balik, Maka Rasulullah Saw pernah mengajarkan doa  
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”Ya Allah, Wahai zat Yang Maha Maha Membolak–balikkan, 

tetapkanlah hatiku di dalam dien-Mu dan di dalam ketaatan 

pada-Mu”. 

Dari kedua karakteristik di atas, iman dan hati, membuat kita tak pernah 

boleh yakin dan puas akan kadar keimanan kita yang kita miliki sekarang. 

Setidaknya tumbuh dua perasaan, harap dan cemas di dalam  hati kita. 

Harapan agar kelak Allah SWT mematikan kita dalam keimanan yang tinggi 

dan benar. Cemas dan takut kalau Allah SWT mematikan kita dalam kondisi 

keimanan sedang menurun.  

Sebagaimana Sabda Nabi:  

 أالميان با هلل اقرار باللسان وتصد يق با لقلب وعمل باالركن.
“Iman kepada Allah adalah mengucapkan dengan lisan, 

membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota 

badan”  

Berdasarkan hadis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa iman itu terdiri 

atas tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu: 

 Adanya pengakuan yang diucapkan dengan lisan 

 Adanya keyakinan (pembenaran) yang dilakukan oleh hati  

 Adanya amalan (perbuatan) yang dilakukan oleh anggota badan. 

Iman akan bertambah tergantung pada pengikraran hati, ketenangan dan 

kemantapannya. Manusia akan mendapatkan hal itu dari dirinya sendiri, 

maka ketika menghadiri majelis dzikir dan mendengarkan nasihat di 

dalamnya, disebutkan pula perihal surga dan neraka; maka imannya akan 

bertambah sehingga seakan-akan ia menyaksikannya dengan mata kepala. 

Namun ketika ia lengah dan meninggalkan majelis itu, maka bisa jadi 

keyakinan dalam hatinya akan berkurang.  

Iman juga akan bertambah tergantung pada pengucapan, maka orang 

berzikir sepuluh kali tentu berbeda dengan yang berzikir seratus kali. Yang 

kedua tentu lebih banyak tambahannya. Demikian halnya dengan orang yang 

beribadah secara sempurna tentunya akan lebih bertambah imannya 

ketimbang orang yang ibadahnya kurang.  
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Dalam hal amal perbuatanpun juga demikian, orang yang amalan dengan 

anggota badannya jauh lebih banyak daripada orang lain, maka ia akan lebih 

bertambah imannya daripada orang yang tidak melakukan perbuatan seperti 

dia.  

Tentang bertambah atau berkurangnya iman, ini telah disebutkan di 

dalam Al Quran maupun As-Sunnah. Allah Ta’ala berfirman.  

                             

       

“Dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan 

untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang 

yang diberi alkitab yakin dan supaya orang-orang yang beriman 

bertambah imannya”. (Al-Mudatstsir : 31)  

                              

             .           

               

“Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka 

(orang-orang munafik) ada yang berkata : ‘Siapa di antara 

kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini ?’ 

Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah 

imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang-

orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan 

surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya 

(yang telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir”. (At-

Taubah : 124-125)  

Dalam sebuah hadis shahih disebutkan bahwa Rasulullah Saw, pernah 

bersabda bahwa kaum wanita itu memiliki kekurangan dalam soal akal dan 

agamanya. Dengan demikian, maka jelaslah kiranya bahwa iman itu bisa 

bertambah dan bisa berkurang. Namun ada masalah yang penting, apa yang 

menyebabkan iman itu bisa bertambah ? Ada beberapa sebab, di antaranya:  
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Memperlihatkan ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) Allah yang berupa 

ayat-ayat kauniyah maupun syar’iyah. Seseorang jika mau memperhatikan 

dan merenungkan ayat-ayat kauniyah Allah, yaitu seluruh ciptaanNya, maka 

imannya akan bertambah. Allah SWT. berfirman. (QS. Adz-Dzariyat : 20-

21).   

       .           

“Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 

orang-orang yang yakin, dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka 

apakah kamu tiada memperhatikan”  

Ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa jika manusia mau 

memperhatikan dan merenungkan alam ini, maka imannya akan semakin 

bertambah.  Seseorang yang mau menambah ketaatannya, maka akan 

bertambah pula imannya, apakah ketaatan itu berupa qauliyah maupun 

fi’liyah. Berzikir –umpamanya akan menambah keimanan secara kuantitas 

dan kualitas. Demikian juga shalat, puasa dan haji akan menambah 

keimanan secara kuantitas maupun kualitas
148

.  

Adapun penyebab berkurangnya iman adalah kebalikan daripada 

penyebab bertambahnya iman, yaitu:  

a. Jahil terhadap asma Allah dan sifat-sifatNya. Ini akan menyebabkan 

berkurangnya iman. Karena, apabila mari’fatullah seseorang tentang 

asma dan sifat-sifatNya itu berkurang, tentu akan berkurang juga 

imannya.  

b. Berpaling dari tafakur mengenai ayat-ayat Allah yang kauniyah 

maupun syar’iyah. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya iman, 

atau paling tidak membuat keimanan seseorang menjadi statis tidak 

pernah berkembang. 

c. Berbuat maksiat. Kemaksiatan memiliki pengaruh yang besar 

terhadap hati dan keimanan seseorang. Oleh karena itu Rasulullah 

Saw. pernah bersabda: “Tidaklah seseorang itu berbuat zina ketika 

melakukannya sedang ia dalam keadaan beriman”. (Al-Hadis) 
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d. Meninggalkan ketaatan. Meninggalkan ketaatan akan menyebabkan 

berkurangnya keimanan. Jika ketaatan itu berupa kewajiban lalu 

ditinggalkannya tanpa udzur, maka ini merupakan kekurangan yang 

dicela dan dikenai sanksi. Namun jika ketaatan itu bukan merupakan 

kewajiban, atau berupa kewajiban namun ditinggalkannya dengan 

udzur (alasan), maka ini juga merupakan kekurangan, namun tidak 

dicela
149

.  

Karena itulah Rasulullah Saw. menilai kaum wanita sebagai manusia 

yang kurang akal dan kurang agamanya. Alasan kurang agamanya adalah 

karena jika ia sedang haid tidak melakukan shalat dan puasa. Namun ia tidak 

dicela karena meninggalkan shalat dan puasa itu ketika sedang haid, bahkan 

memang diperintahkan meninggalkannya. Akan tetapi jika hal ini dilakukan 

oleh kaum laki-laki, maka jelas akan mengurangi keimanannya dari sisi yang 

satu ini. 

3. Tingkatan-Tingkatan Iman 

Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Malah Iman seseorang bisa 

dihinggapi penyakit. Ada Iman yang senantiasa bertambah yaitu Iman para 

Nabi dan Rasul. Ada Iman yang tidak bertambah atau berkurang yaitu Iman 

para Malaikat. Ada Iman yang kadang-kadang bertambah dan ada kalanya 

menurun yaitu Iman kebanyakan orang mukmin. Terdapat juga jenis Iman 

yang tidak bertambah tetapi hanya menurun yaitu Iman orang-orang yang 

fasik dan jahat.  

Iman terbagi kepada lima tingkatan:   

1. Iman Taqlidi yaitu Iman ikutan. Orang yang beriman secara taqlid 

beramal semata-mata mengikut orang lain. Iman jenis ini berbahaya dan 

terjerumus kepada kesesatan.  

2. Iman Ilmu yaitu Iman yang berdasarkan semata-mata kepada ilmu dan 

pikiran semata-mata dan ia tidak tertanam di dalam hati. Iman pada 

tahap ini juga terjerumus kepada bahaya dan penyelewengan.  

3. Iman A'yan yaitu Iman yang dapat dihayati sehingga ke lubuk hati. Iman 

pada tahap ini dimiliki oleh orang-orang saleh. Seseorang yang beriman 
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pada tahap ini amalannya bertolak dari hati yang ikhlas untuk mencari 

keredaan Allah SWT. Iman kita juga sekurang-kurangnya berada pada 

tahap ini.  

4. Iman Hak yaitu Iman yang hakiki yang terlepas dari godaan nafsu dan 

syaitan. Iman pada tahap ini dimiliki oleh golongan muqarrabin.  

5. Iman Haqiqy yaitu Iman yang mewujudkan segala rupa amal kebajikan. 

Iman haqiqy menguasai jiwa, memerintah hawa nafsu yang amat murka, 

menjadi kekuatan yang menerbitkan amal yang saleh. Iman yang benar, 

mengenal agama dengan baik dan pengenalan itu berdasarkan 

kepercayaan yang mempengaruhi akal; yang memberi bekas pada diri, 

menjadi hakim atas kemauan kita, yang dapat memutar balikkan anggota 

tubuh.
150

 

Iman itu memiliki rasa, manis dan hakikat. 

1. Adapun rasanya iman, maka Nabi menjelaskan dengan sabda-Nya: "Yang 

merasakan nikmatnya iman adalah orang yang ridha kepada Allah  

sebagai Rabb (Tuhan), Islam sebagai agama, dan Muhammad r sebagai 

rasul." HR. Muslim[3] 

2. Adapun manisnya iman, maka Nabi Saw. menjelaskan dengan sabdanya: 

"Ada tiga perkara, jika terdapat dalam diri seseorang, niscaya dia 

merasakan nikmatnya iman: bahwa Allah  dan Rasul-Nya  lebih 

dicintainya dari apapun selain keduanya, dia tidak mencintai seseorang 

kecuali karena Allah Saw, dan dia benci kembali kepada kekafiran 

sebagaimana dia benci dilemparkan dalam api neraka." Muttafaqun 

'alaih. 

3. Adapun hakikat iman, bisa didapatkan oleh orang yang memiliki hakikat 

agama. Berdiri tegak memperjuangkan agama, dalam ibadah dan dakwah, 

berhijrah dan menolong, berjihad dan berinfak. 

1. Firman Allah SWT: QS. Al-Anfaal :2-4) 
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka 

yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan 

apabila dibacakan kepada mereka Ayat-ayat-Nya, bertambahlah 

iman mereka (karenanya) dan kepada Rabblah mereka 

bertawakal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan 

yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan 

kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan 

sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat 

ketinggian di sisi Rabbnya dan ampunan serta rezeki (nikmat) 

yang mulia”. (QS. Al-Anfaal: 2-4) 

2. Firman Allah  (QS. Al-Anfal: 74) 

                       

                . 

“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di 

jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman 

dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), 

mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka 

memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia”. (QS. Al-

Anfal: 74) 

3. Firman Allah SWT (QS. Al-Hujuraat :15) 

                           

                . 
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-

orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian 

mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan 

jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang 

benar”. (QS. Al-Hujuraat: 15) 

 

 

4. Cabang-Cabang Iman 

Iman itu satu batang yang mempunyai asal (akar, pokok) dan mempunyai 

beberapa cabang dan ranting. Tiap-tiap cabang itu, dinamai juga iman, 

pohon asam, mempunyai batang yang disebut juga dengan asam; cabang-

cabangnya, daun dan bunganya disebut dengan daun dan bunga asam. 

Shalat itu, adalah satu bahagian yang penting dari Iman, demikian  juga 

zakat, haji, puasa dan bermacam-macam amalan batiniah, seperti; malu, 

menyerahkan diri kepada Allah, sehingga sampai membuang kotoran dari 

jalan raya, masing-masingnya adalah satu bagian dari pohon iman.
151

 

Di antara syahadat dan membuang kotoran dari jalan raya, terdapatlah 

berpuluh-puluh bahagian yang lain, sebagian disamakan dengan 

kedudukannya dengan kedudukan syahadat, sebahagian tidak. 

 Cabang-cabang iman bermacam-macam, jumlahnya banyak, lebih dari 

79 cabang. Dalam hadis lain disebutkan bahwa cabang-cabangnya lebih dari 

70 buah. 

Dalil cabang-cabang iman adalah hadis  Muslim dari Abu Hurairah r.a, 

Rasulullah Saw., bersabda: “Iman itu tujuh puluh cabang lebih atau enam 

puluh cabang lebih; yang paling utama adalah ucapan “la ilaha illallahu” 

dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan (kotoran) dari 

tengah jalan, sedangkan rasa malu itu (juga) salah satu cabang dari iman.” 

(HR. Muslim, I/63) 

Beliau Shalallaahu alaihi wasalam menjelaskan bahwa cabang yang 

paling utama adalah tauhid, yang wajib bagi setiap orang, yang mana tidak 
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satu pun cabang iman itu menjadi sah kecuali sesudah sahnya tauhid 

tersebut. Adapun cabang iman yang paling rendah adalah menghilangkan 

sesuatu yang mengganggu kaum muslimin, di antaranya dengan 

menyingkirkan duri atau batu dari jalan mereka. 

Lalu, di antara ke dua cabang tersebut terdapat cabang-cabang lain 

seperti cinta kepada Rasulullah Saw, cinta kepada saudara muslim seperti 

mencintai diri sendiri, jihad dan sebagainya. Beliau tidak menjelaskan 

cabang-cabang iman secara keseluruhan, maka para ulama berijtihad 

menetapkannya. 

Al-Hulaimi, pengarang kitab “Al-Minhaj” menghitungnya ada 77 

cabang, sedangkan Al-Hafizh Abu Hatim Ibnu Hibban menghitungnya ada 

79 cabang iman. Sebagian dari cabang-cabang iman itu ada yang berupa 

rukun dan ushul, yang dapat menghilangkan iman manakala ia ditinggalkan, 

seperti mengingkari adanya hari Akhir; dan sebagiannya lagi ada yang 

bersifat furu’, yang apabila meninggalkannya tidak membuat hilangnya 

iman, sekalipun tetap menurunkan kadar iman dan membuat fasik, seperti 

tidak memuliakan tetangga.
152

 

Terkadang pada diri seseorang terdapat cabang-cabang iman dan juga 

cabang-cabang nifak (kemunafikan). Maka dengan cabang-cabang nifak itu 

ia berhak mendapatkan siksa, tetapi tidak kekal di Neraka, karena di hatinya 

masih terdapat cabang-cabang iman. Siapa yang seperti ini kondisinya maka 

ia tidak bisa disebut sebagai mukmin yang mutlak, yang terkait dengan janji-

janji tentang Surga, rahmat di Akhirat dan selamat dari siksa. Sementara 

orang-orang mukmin yang mutlak juga berbeda-beda dalam tingkatannya. 

Cabang-cabang iman tersebut memiliki kerangka seperti yang dihitung 

oleh Al-Hafidh Al Asqalani dalam fathul Bari: 

Segala cabang iman itu kembali kepada tiga pokok yang besar yaitu:  

Cabang yang kembali kepada hati, cabang yang kembali kepada lidah, 

cabang-cabang yang kembali kepada anggota yang selain dari lidah. 

1. Yang kembali kepada hati, ialah: 

1. Iman akan Allah 
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2. Iman akan Malaikat Allah 

3. Iman akan Kitab-kitab Allah 

4. Iman akan Rasul-rasul Allah 

5. Iman akan qadha dan qadar 

6. Iman akan hari kesudahan 

7. Kewajiban mencintai Allah 

8. Kewajiban cinta dan benci semata-mata karena Allah 

9. Kewajiban mencintai Rasul 

10. Kewajiban menaati Rasul dan mengikuti Sunnahnya. 

11. Kewajiban memuliakan, menghormati Rasul serta mengakui 

kebesarannya dan kewajiban membaca salawat kepadanya. 

12. Kewajiban ikhlas dan takwa, serta Kewajiban meninggalkan riya 

dan nifaq 

13. Kewajiban bertaubat 

14. Kewajiban takut akan Allah 

15. Kewajiban harap akan Allah 

16. Kewajiban bersyukur 

17. Kewajiban berlaku sabar 

18. Kewajiban meridai qada 

19. Kewajiban bertawakal (menyerah diri) kepada Allah 

20. Kewajiban bersifat rahmat 

21. Kewajiban berlaku tawadhu 

22. Kewajiban menjauhkan takabur dan ujub 

23. Kewajiban menjauhkan hasad dan dendam 

24. Kewajiban menjauhkan marah 

2. Yang kembali kepada Lidah yaitu: 

1. Melafazkan kalimat tauhid 

2. Membaca Al Quran 

3. Mempelajari ilmu dan mengamalkan 

4. Berdoa 

5. Berzikir 

6. Beristigfar 

7. Menjauhkan perkataan yang sia-sia. 

3. Yang bergantung kepada anggota-anggota lain, ialah: 
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1. Menyucikan diri dari hadats dan najasah dan menjauhkan diri 

segala macam kotoran. 

2. Menutupi aurat 

3. Shalat 

4. Mengeluarkan zakat 

5. Memerdekakan budak 

6. Bermurah tangan dan memberi makanan kepada orang miskin dan 

memuliakan tamu 

7. Berpuasa 

8. Mengerjakan haji dan mengerjakan umrah 

9. Mengerjakan thawaf 

10. Melakukan Itikaf 

11. Menanti atau mencari lailatul qadar 

12. Berhijrah 

13. Melepaskan nazar 

14. Berhati-hati melakukan sumpah 

15. Menunaikan kaffarat 

16. Memelihara diri dari zina dengan nikah 

17. Memenuhi hak orang lain yang dinafkahi 

18. Berbakti kepada ibu dan bapak 

19. Mendidik anak 

20. Menghubungkan silaturahmi 

21. Menaati tuan oleh hamba, dan mengasihani hamba sahaya oleh 

tuannya 

22. Menegakkan pemerintahan yang adil 

23. Mengikuti jamaah 

24. Menaati ulul amri 

25. Mendamaikan manusia yang sedang bersengketa 

26. Menjalankan hukuman had dan qishash 

27. Berjihad 

28. Menunaikan amanah dan memberikan 1/5 dari harta rampasan 

perang kepada Negara dan menunaikan janji 

29. Memberi hutang dan membayarnya 

30. Memuliakan tetangga 

31. Memperbagus pergaulan 

32. Mencari harta dan membelanjakan harta pada tempatnya. 
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33. Menjawab salam 

34. Mentasmidkan orang yang bersin yang memuji Allah 

35. Tidak mengganggu manusia 

36. Menjauhkan pekerjaan yang tidak berguna atau sia-sia 

37. Membersihkan kotoran dari jalan lalu lintas (dari yang 

mengganggu lalu lintas).
153

 

Menurut Al-Kirmani, cabang iman itu walaupun berbilang, hasilnya 

kembali kepada satu dasar juga, yaitu menyempurnakan jiwa yang memberi 

kemaslahatan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat.154 

Maksudnya mengi’tiqadkan Itikad yang benar dan berlaku lurus dalam 

segala rupa pekerjaan. 
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BAB III 

RUKUN IMAN REALISASI KALIMAT SYAHADAT 

  

A. PENDAHULUAN 

Kalimat syahadat adalah pintu gerbang seseorang menjadi muslim. 

Ketika seseorang ingin masuk Islam, hal pertama yang dilakukan adalah 

mengucapkan “Asyhadu allaa ilaaha illallah wa asyhadu anna 

muhammaddar rosuulullaah”. Dengan ucapan tersebut ia otomatis sudah 

menjadi seorang muslim yang memiliki konsekuensi menjalankan syariat 

Islam. Kalimat ini pulalah yang menentukan seseorang itu husnul khatimah 

atau su’ul khatimah di akhir hayatnya.  

Dengan kalimat ini pula pintu surga terbuka untuknya. Konsep yang 

terkandung dalam kalimat laa ilaaha illallaah adalah konsep pembebasan 

manusia dari penghambaan apapun kecuali Allah SWT. semata-mata. 

Manusia menafikan secara langsung segala bentuk ketuhanan yang ada di 

alam ini, kecuali hanya Allah SWT. Penolakan tersebut bertujuan untuk 

membersihkan aqidah dari subhat ketuhanan dan menegaskan bahwa segala 

arti dan hakikat ketuhanan itu hanya ada pada Allah. 

Kalimat syahadat ini memberikan pemahaman kepada kita dalam 

memahami dan bersikap bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah saja, tiada 

pemberi rizki selain Allah, tiada pemilik selain Allah, tiada yang dicintai 

selain Allah, tiada yang ditakuti selain Allah, tiada yang diharapkan selain 

Allah, tiada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, tiada yang 

melindungi selain Allah, tiada daya dan kekuatan selain Allah dan tiada 

yang diagungkan selain Allah. Kemudian pengakuan Muhammad Rasulullah 

adalah menerima cara menghambakan diri berasal dari Rasulullah Saw. 

sehingga tata cara penghambaan hanya berasal dari tuntunan Allah yang 

disampaikan kepada rasulnya. 

Oleh karena itu syahadatain menjadi satu fondasi dari sebuah metode 

lengkap yang menjadi asas kehidupan umat muslim. Dengan fondasi ini 

kehidupan Islami akan dapat ditegakkan. Semakin dalam pemahaman kita 

terhadap konsep syahadatain dan semakin menyeluruh kita 
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mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin utuh 

kehidupan Islami tumbuh dalam masyarakat muslim. 

B. URGENSI SYAHADATAIN 

1. MAKNA SYAHADATAIAN 

 اشهد أن ال اله اال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل
Kalimat tersebut bernama dua kalimat syahadat karena mengandung dua 

persaksian. Syahadat yang pertama adalah Laa ilaaha illallah; artinya, tidak 

ada Tuhan melainkan Allah, dan syahadat yang kedua ialah Muhammadan 

Rasulullah" artinya Muhammad adalah Rasul Allah. Kalimat itu disebut 

juga dengan kalimat Tauhid. 

Mengucapkan dua kalimat syahadat mengandung konsekuensi bahwa 

seseorang menjadi muslim diperlakukan kepadanya semua hukum-hukum 

Islam. Dengan mengucapkan syahadat  itu harus disertai dengan 

melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Berarti pula bahwa seseorang 

hijrah dari alam kafir ke dalam Islam, yang apabila diikuti dengan 

menegakkan hukum-hukumnya akan memastikan seseorang selamat di dunia 

di akhirat.
155

 

Dua kalimat Syahadat itu adalah laksana anak kunci yang dengannya 

manusia masuk ke dalam keselamatan, dan dengan kalimat itu pula manusia 

dimasukkan ke dalam surga kalau itu menjadi ucapan terakhir dalam hidup 

dunia, sebagaimana hadis Nabi: Dari Mu’az berkata, aku mendengar 

Rasulullah Saw. Bersabda: Barang siapa yang akhir katanya “la ilaha 

illallah” maka dia pasti masuk surga
156

.  

a) Makna Syahadat "Laa ilaaha illallah" 

Syahadat pertama merupakan eksistensi Tuhan sebagai satu-satunya 

yang bernama Allah. Perkataan Allah berasal dari kata ilah yang berarti 
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ma’bud (yang disembah), sesuatu yang dianggap berkuasa dan besar 

mempunyai nilai yang patut disembah dan ditaati  dengan sepenuh hati.  

Jadi makna kalimat ini secara ijmal (global) adalah, "Tidak ada 

sesembahan yang hak selain Allah". Khabar "Laa " harus ditakdirkan "bi 

haqqi" (yang hak), tidak boleh ditakdirkan dengan "maujud " (ada). Karena 

ini menyalahi kenyataan yang ada, sebab tuhan yang disembah selain Allah 

banyak sekali. Hal itu akan berarti bahwa menyembah tuhan-tuhan tersebut 

adalah ibadah pula untuk Allah. Ini Tentu kebatilan yang nyata.
157

  

Pengakuan terhadap keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, 

mengandung kesempurnaan kepercayaan kepada-Nya dari dua segi yaitu: 

1. Rububiyah yaitu sifat ketuhanan yang menciptakan alam, memelihara 

dan mendidiknya. Bahwa zat yang bernama Allah saja yang 

menciptakan alam semesta ini dengan seluruh isinya memelihara dan 

mendidiknya. 

2. Uluhiyah, mengandung konsekuensi dari segi yang pertama, yaitu 

bahwa hanya zat yang bernama Allah saja sebagai Tuhan satu-satunya 

yang wajib disembah dan dimohon pertolongan-Nya.
158

 

Kalimat “La ilaha illallah” tersusun dalam bentuk dimulai dengan 

peniadaan, yaitu tiada Tuhan, kemudian disusul dengan satu penegasan: 

“melainkan Allah!” ini berarti seorang muslim dalam hidupnya harus 

membersihkan segala macam Tuhan, kepercayaan, keyakinan, aqidah dan 

lain-lain sebagainya terlebih dahulu. Yang ada dalam kalbunya hanyalah 

satu Tuhan, satu kepercayaan, satu keyakinan dan satu aqidah ialah hanyalah 

kepada zat yang bernama Allah SWT. Satu keyakinan yang pasti bahwa 

hanya kepada tertuju, baik sifat rububiyah maupun sifat uluhiyah. 

Menurut Abul A’la Maududi bahwa kalimat “La ilaha illallah” : satu 

konsepsi paling tinggi tentang ketuhanan (the highest conception of 

godhead), satu pengetahuan yang telah dikirimkan Tuhan kepada manusia 

disepanjang masa dengan perantaraan para Nabi-Nya. Itulah pengetahuan 

yang dimulai dari Adam ketika dia diutus ke bumi ini, pengetahuan yang 
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sama disampaikan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa as. Dan itulah 

pengetahuan yang paling penting dibawa oleh Nabi Muhammad yang sangat 

suci, tidak dicampur dengan kebodohan. Manusia ini menjadi syirik, 

menyembah berhala dan menjadi kafir, oleh karena dia telah berpaling dari 

ajaran-ajaran para Nabi; kemudian menggantungkan diri kepada kesalahan 

pikirannya, kepalsuan tanggapan-tanggapannya, atau interpretasi-

interpretasinya yang serba purbasangka.”
159

 

b) Makna Syahadat "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah" 

Mengakui secara lahir batin bahwa beliau adalah hamba Allah dan 

Rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta 

mengamalkan konsekuensinya: menaati perintahnya, membenarkan 

ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah kecuali 

dengan apa yang disyariatkan.  

Dalam syahadat kedua ini  mengandung tiga pengetahuan yang asasi 

yaitu: 

1. Bahwa Muhammad itu adalah Nabi/Rasul Allah untuk seluruh 

manusia hingga akhir zaman. 

2. Bahwa Muhammad itu adalah Nabi/Rasul Allah yang terakhir, 

sesudah beliau, tidak akan datang lagi seorang Nabi/Rasul. Sebab itu 

Al Quran adalah wahyu Allah yang terakhir, tidak akan ada lagi 

wahyu yang diturunkan sesudah Al Quran ini. Ia menjadi kitab suci 

terakhir, pengganti dan penyempurna dari kitab-kitab Suci terdahulu. 

3. Muhammad itu adalah penghulu seluruh Nabi dan Rasul (sayyidul 

anbiya wal mursalin)
160

 

Dua aqidah dalam syahadat merupakan sumber yang memancarkan 

kebenaran terhadap kesempurnaan kepercayaan kepada para malaikat, kitab-

kitab suci, para Rasul, hari kemudian, qadha dan qadar Tuhan serta kepada 

hukum-hukum dienul Islam. 

2. RUKUN SYAHADATAIN 
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a. Rukun "Laa ilaaha illallah" 

Laa ilaaha illallah mempunyai dua rukun: 

1. An-Nafyu atau peniadaan: "Laa ilaha" membatalkan syirik dengan 

segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa 

yang disembah selain Allah.  

2. Al-Itsbat (penetapan): "illallah" menetapkan bahwa tidak ada yang 

berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai 

dengan konsekuensinya.
161

  

Makna dua rukun ini banyak disebut dalam ayat Alqruah, seperti firman 

Allah SWT. 

                         

Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan 

beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 

kepada buhul tali yang amat kuat ..." (Al-Baqarah: 256) 

Firman Allah, "siapa yang ingkar kepada thaghut" itu adalah makna dari 

"Laa ilaha" rukun yang pertama. Sedangkan firman Allah, "dan beriman 

kepada Allah" adalah makna dari rukun kedua, "illallah". Begitu pula firman 

Allah SWT., kepada Nabi Ibrahim as. : 

           .              . 

Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu 

sembah, tetapi (aku menyembah) Tuhan yang menjadikanku ...". 

(Az-Zukhruf: 26-27) 

Firman Allah SWT., "Sesungguhnya aku berlepas diri" ini adalah makna 

nafyu (peniadaan) dalam rukun pertama. Sedangkan perkataan, "Tetapi (aku 

menyembah) Tuhan yang menjadikanku", adalah makna itsbat (penetapan) 

pada rukun kedua.  
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b. Rukun Syahadat "Wa asyhadu anna Muhammadan 

Rasulullah" 

Syahadat ini juga mempunyai dua rukun, yaitu kalimat "'abduhu wa 

rasuluh " hamba dan utusan-Nya). Dua rukun ini menafikan ifrath (berlebih-

lebihan) dan tafrith (meremehkan) pada hak Rasulullah Saw. Beliau adalah 

hamba dan rasul-Nya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam 

dua sifat yang mulia ini, di sini artinya hamba yang menyembah. 

Maksudnya, beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama 

dengan bahan ciptaan manusia lainnya. Juga berlaku atasnya apa yang 

berlaku atas orang lain.
162

  Sebagaimana firman Allah SWT. (Al-Kahfi : 

110) 

            …  

"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia 

seperti kamu, ...'."  

Beliau hanya memberikan hak ubudiyah kepada Allah dengan sebenar-

benarnya, dan karenanya Allah SWT. memujinya: 

Sedangkan rasul artinya, orang yang diutus kepada seluruh manusia 

dengan misi dakwah kepada Allah sebagai Basyir (pemberi kabar gembira) 

dan nadzir (pemberi peringatan). Persaksian untuk Rasulullah Saw., dengan 

dua sifat ini meniadakan ifrath dan tafrith pada hak Rasulullah Saw. Karena 

banyak orang yang mengaku umatnya lalu melebihkan haknya atau 

mengultuskannya hingga mengangkatnya di atas martabat sebagai hamba 

hingga kepada martabat ibadah (penyembahan) untuknya selain dari Allah 

SWT. Mereka beristighatsah (minta pertolongan) kepada beliau, dari selain 

Allah.  

3. SYARAT-SYARAT SYAHADATAIN 

a. Syarat-syarat "Laa ilaha illallah" 
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Bersaksi dengan laa ilaaha illallah harus dengan tujuh syarat. Tanpa 

syarat-syarat itu syahadat tidak akan bermanfaat bagi yang 

mengucapkannya. Secara global tujuh syarat itu adalah:  

1. 'Ilmu, yang menafikan jahil (kebodohan). 

2. Yaqin (yakin), yang menafikan syak (keraguan). 

3. Qabul (menerima), yang menafikan radd (penolakan). 

4. Inqiyad (patuh), yang menafikan tark (meninggalkan). 

5. Ikhlas, yang menafikan syirik. 

6. Shidq (jujur), yang menafikan kadzib (dusta). 

7. Mahabbah (kecintaan), yang menafikan baghdha' (kebencian).
163

  

b. Syarat Syahadat "Anna Muhammadan Rasulullah" 

1. Mengakui kerasulannya dan meyakininya di dalam hati. 

2. Mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. 

3. Mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang 

telah dibawanya serta meninggalkan kebatilan yang telah 

dicegahnya. 

4. Membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal yang 

gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. 

5. Mencintainya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, harta, anak, 

orang tua serta seluruh umat manusia. 

6. Mendahulukan sabdanya atas segala pendapat dan ucapan orang lain 

serta mengamalkan sunnahnya.
164

  

4. KONSEKUENSI SYAHADATAIN 

a. Konsekuensi "Laa ilaha illallah" 

Meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang 

dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan laa ilaaha illallah . Dan 

beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikitpun, sebagai keharusan 

dari penetapan illallah. Banyak orang yang mengikrarkan tetapi melanggar 

konsekuensinya. Sehingga mereka menetapkan ketuhanan yang sudah 

dinafikan, baik berupa para makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan serta 

para thaghut lainnya. Mereka berkeyakinan bahwa tauhid adalah bid'ah. 
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Mereka menolak para da'i yang mengajak kepada tauhid dan mencela orang 

yang beribadah hanya kepada Allah semata.  

b. Konsekuensi Syahadat "Muhammad Rasulullah" 

Menaatinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, 

mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan yang 

lain dari hal-hal bid'ah dan muhdatsat (baru), serta mendahulukan sabdanya 

di atas segala pendapat orang.
165

  

5. YANG MEMBATALKAN SYAHADATAIN 

Hal-hal yang membatalkan Islam, karena dua kalimat syahadat itulah 

yang membuat seseorang masuk dalam Islam. Mengucapkan keduanya 

adalah pengakuan terhadap kandungannya dan konsisten mengamalkan 

konsekuensinya berupa segala macam syi'ar-syi'ar Islam. Jika ia menyalahi 

ketentuan ini, berarti ia telah membatalkan perjanjian yang telah 

diikrarkannya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut.  Yang 

membatalkan Islam itu banyak sekali. Para fukaha' dalam kitab-kitab fikih 

telah menulis bab khusus yang diberi judul "Bab Riddah (kemurtadan)". Dan 

yang terpenting adalah sepuluh hal, yaitu: Syirik dalam beribadah kepada 

Allah
166

. Allah SWT. berfirman: 

                        

           

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan 

Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi 

siapa yang dikehendakinya." (An-Nisa': 48) 
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" ... Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu 

dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya 

Surga, dan tempatnya ialah Neraka, tidaklah ada bagi orang-

orang zalim itu seorang penolong pun." (Al- Ma'idah: 72) 

Termasuk di dalamnya yaitu menyembelih karena selain Allah, misalnya 

untuk kuburan yang dikeramatkan atau untuk jin dan lain-lain. Orang yang 

menjadikan antara dia dan Allah perantara-perantara. Ia berdoa kepada 

mereka, meminta syafa'at kepada mereka dan bertawakal kepada mereka. 

Orang seperti ini kafir secara ijma. Orang yang tidak mau mengafirkan 

orang-orang musyrik dan orang yang masih ragu terhadap kekufuran mereka 

atau membenarkan madzhab mereka, dia itu kafir. 

Orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Saw. lebih sempurna 

dari petunjuk beliau, atau hukum yang lain lebih baik dari hukum beliau. 

Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum para thaghut di atas hukum 

Rasulullah Saw, mengutamakan hukum atau perundang-undangan manusia 

di atas hukum Islam, maka dia kafir.  Siapa yang membenci sesuatu dari 

ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Saw. sekali pun ia juga 

mengamalkannya, maka ia kafir. Siapa yang menghina sesuatu dari agama 

Rasul Saw. atau pahala maupun siksanya, maka ia kafir. Hal ini ditunjukkan 

oleh firman Allah SWT : 

                  .             

   .. 

"Katakanlah: 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan Rasul-

Nya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, 

karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 65-66) 

Sihir, di antaranya sharf  dan 'athf (barangkali yang dimaksud adalah 

amalan yang bisa membuat suami benci kepada istrinya atau membuat 
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wanita cinta kepadanya/pelet). Barangsiapa melakukan atau meridainya, 

maka ia kafir
167

. Dalilnya adalah firman Allah SWT : 

                         … 

" ... sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada 

seorangpun sebelum mengatakan: 'Sesungguhnya kami hanya 

cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'." (Al-

Baqarah: 102) 

Mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi 

umat Islam. Dalilnya adalah firman Allah SWT. 

                             

                             

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 

orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-

pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi 

sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil 

mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu 

termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang zalim.  (Al-Ma'idah: 51) 

Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar 

dari syariat Nabi Muhammad Saw, seperti halnya Nabi Haidhir boleh keluar 

dari syariat Nabi Musa a.s, maka ia kafir. Sebagaimana yang diyakini oleh 

ghulat sufiyah (sufi yang berlebihan/melampaui batas) bahwa mereka dapat 

mencapai satu derajat atau tingkatan yang tidak membutuhkan untuk 

mengikuti ajaran Rasulullah Saw. Berpaling dari agama Allah, tidak 

mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Dalilnya adalah firman 

Allah SWT: 
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Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang Telah 

diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, Kemudian ia 

berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan 

pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. (As-Sajadah: 

22) 

Syaikh Muhammad At-Tamimy berkata: "Tidak ada bedanya dalam hal 

yang membatalkan syahadat ini antara orang yang bercanda, yang serius 

(bersungguh-sungguh) maupun yang takut, kecuali orang yang dipaksa. Dan 

semuanya adalah bahaya yang paling besar serta yang paling sering terjadi. 

Maka setiap muslim wajib berhati-hati dan mengkhawatirkan dirinya serta 

mohon perlindungan kepada Allah SWT., dari hal-hal yang bisa 

mendatangkan murka Allah dan siksa-Nya yang pedih."
168
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C. SISTEMATIKA ARKANUL IMAN 

Rukun Iman merupakan basis konsepsional atau landasan ideal yang 

mendasari pemikiran, ucapan, dan tindakan seorang muslim. Artinya, 

seorang muslim yang beriman maka pemikiran, ucapan, dan tindakannya 

tidak akan bertentangan dengan keimanannya kepada Allah, Malaikat, Kitab, 

Rasul, Takdir, dan Kiamat. Orang yang beriman haruslah beriman kepada 

enam rukun iman. Lihat QS. 2 : 285, 4 : 136, dan Hadis.  

Ketika Nabi Saw. ditanya malaikat Jibril As tentang iman, maka jawab 

Nabi: ”Hendaklah kamu beriman kepada Allah SWT, kepada malaikat-Nya, 

kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan 

hendaklah engkau beriman kepada kadar yang baik dan yang buruk” (HR. 

Muslim). Maka siapa yang mengingkari salah satunya berarti ia telah 

mengingkari seluruh rukun iman. 

Adapun penjabaran dari pelaksanaan rukun iman tersebut, yaitu: 

1. Iman kepada Allah 

Iman kepada Allah adalah mempercayai bahwa Dia itu maujud (ada) 

yang disifati dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, yang suci dari 

sifat-sifat kekurangan. Dia Maha Esa, Maha Benar, Tempat bergantung para 

makhluk, tunggal (tidak ada yang setara dengan Dia), Pencipta segala 

makhluk, Yang melakukan segala yang dikehendakinya, dan mengerjakan 

dalam kerajaannya apa yang dikehendakinya.
169

  

Rukun Iman yang pertama adalah Iman kepada Allah SWT. Iman kepada 

Allah SWT. Merupakan rukun iman yang paling pokok dan mendasari 

seluruh ajaran Islam serta lima rukun iman lainnya. Dalam hadis yang 

diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan: 

واليوم  ...فأخربين عن االميان قال ان تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسوله
 االخر وتئومن بالقدر خريه وشره من اهلل...

…Ceritakan kepadaku, ya Muhammad, apakah iman itu? 

Berkata Rasulullah Saw. “Adapun iman itu ialah, bahwa engkau 
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percaya kepada Allah, malaikat-malaikatNya, rasul-rasul-ya, 

percaya kepada hari akhir dan percaya kepada qadha dan 

qadar Allah, yang baik maupun yang buruk adalah Allah… 

(HR.Muslim).
170

 

Sebagai salah satu syarat dari iman adalah adanya keyakinan. Dan 

keyakinan tersebut dapat muncul dari pengetahuan atau ilmu tentang hal 

tersebut. Dan masalah tersebut telah dijelaskan oleh para ulama dengan 

penjelasan yang tuntas dan sangat jelas bagi umat. 

a. Pengertian Iman Kepada Allah  

1) Membenarkan dengan yakin akan adanya Allah 

2) Membenarkan dengan yakin keesannya, baik dalam perbuatan-Nya 

menciptakan alam, makhluk seluruhnya, maupun dalam menerima 

ibadat segenap makhluknya.
171

  

3) Membenarkan dengan yakin, bahwa Allah bersifat dengan segala 

sifat sempurna, suci dari sifat kekurangan yang suci pula dari 

menyerupai segala yang baharu (makhluk). Allah zat yang maha 

mutlak itu, menurut ajaran Islam, adalah Tuhan yang Maha Esa. 

Segala sesuatu yang mengenai Tuhan disebut ketuhanan.
172

  

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 163. 

 َوِإََلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد الَ إَِلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْْحَُن الرَِّحيمُ 

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah 

lagi Maha Penyayang.  

Membenarkan dalam pengertian iman seperti yang tersebut di atas, ialah 

satu pengakuan yang didasarkan kepada makrifat. Untuk itu perlu diketahui 

dahulu akan arti dan kedudukan makrifat itu. Kita mengimani Rububiyah 

Allah SWT, artinya bahwa Allah adalah Rabb, Pencipta, Penguasa dan 

Pengatur segala yang ada di alam semesta ini. Kita juga harus mengimani 

uluhiyah Allah SWT. artinya Allah adalah Ilaah (sembahan) Yang hak, 
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sedang segala sembahan selain-Nya adalah batil. Keimanan kita kepada 

Allah belumlah lengkap kalau tidak mengimani Asma dan Sifatnya, artinya 

bahwa Allah memiliki Nama-nama yang maha Indah serta sifat-sifat yang 

maha sempurna dan maha luhur. 
173

 Kepercayaan kepada Allah SWT. 

tersebut tidak hanya terpatri di dalam hati, akan tetapi juga harus diucapkan 

dengan lisan dan diwujudkan secara nyata dalam perbuatan.  

Mengenal Allah (Ma’rifatullah) dengan nama-nama (asma) dan sifat-

sifatNya. Setiap kali ma’rifatullahnya seseorang itu bertambah, maka tak 

diragukan lagi imannya akan bertambah pula. Oleh karena itu para ahli ilmu 

yang mengetahui benar-benar tentang asma Allah dan sifat-sifatNya lebih 

kuat imannya daripada yang lain.
174

  

Makrifat ialah: "Mengenal Allah Tuhan seru sekalian alam" untuk 

mengenal Allah, ialah dengan memperhatikan segala makhluknya dan 

memperhatikan segala jenis kejadian dalam alam ini. Sesungguhnya segala 

yang diciptakan Allah, semuanya menunjukkan akan "adanya Allah". 

memakrifati Allah, maka Dia telah menganugerahkan akal dan pikiran. Akal 

dan pikiran itu adalah alat yang penting untuk memakrifati Allah, Zat yang 

Maha Suci, Zat yang tiada bersekutu dan tiada yang serupa dengannya. 

Dengan memakrifatinya tumbuhlah keimanan dan keislaman. Makrifat 

itulah menumbuhkan cinta, takut dan harap. Menumbuhkan khudlu' dan 

khusyu’ di dalam jiwa manusia. Karena itulah makrifat dijadikan sebagai 

pangkal kewajiban seperti yang ditetapkan oleh para ahli ilmu Agama. 

Semuanya menetapkan: "Awwaluddini, ma'rifatullah permulaan agama, 

ialah mengenal Allah"
175

.  

Kewajiban pertama manusia, ialah mengenal akan Allah dengan penuh 

keyakinan yang teguh. Hal itu, harus diketahui, bahwa makrifat yang 

diwajibkan itu, ialah mengenal sifat-sifatnya dan nama-namanya yang 

dikenal dengan al-Asmaul Husna (nama-nama yang indah lagi baik). 

Adapun mengetahui hakikat Zat-Nya, tidak dibenarkan, sebab akal pikiran 

tidak mampu mengetahui Zat Tuhan.  
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Abul Baqa al-'Ukbary dalam Kulliyiat-nya menulis: "ada dua martabat 

Islam: (l) iman di bawah, yaitu mengaku (mengikrarkan) dengan lisan, 

walaupun hati tidak mengakuinya; dan (2) iman di atas, yaitu mengaku 

dengan lidah mempercayai dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota 

tubuh.  Sebagian besar ulama Hanafiyah dan ahli hadis menetapkan bahwa 

iman dan Islam hanya satu. Akan tetapi Abul Hasan al-Asy'ari mengatakan: 

Iman dan Islam itu berlainan".
176

 

Abu Manshur al-Maturidi berpendapat, bahwa: "Islam itu mengetahui 

dengan yakin akan adanya Allah, dengan tidak mengkaifiyatkannya dengan 

sesuatu kaifiyat, dengan tidak menyerupakan-Nya dengan sesuatu pun dari 

makhluk-Nya. Tempatnya di dalam hati. Iman ialah mempercayai 

(mengetahui) akan ketuhanan-Nya dan tempatnya ialah di dalam dada (hati). 

Makrifat ialah mengetahui Allah dan akan segala sifat-Nya. Tempatnya ialah 

di dalam lubuk hati (Fuad). Tauhid ialah mengetahui (meyakini) Allah 

dengan keesaan-Nya. Tempatnya ialah di dalam lubuk hati dan itulah yang 

dinamakan rahasia (sir).
177

 

 Inilah empat ikatan, yakni: islam, iman, makrifat, dan tauhid yang 

bukan satu dan bukan pula berlainan. Apabila keempat-empatnya bersatu, 

maka tegaklah Agama. 

Mengakui adanya Allah, ialah: "Mengakui bahwa alam ini mempunyai 

Tuhan yang wajib wujud (ada-Nya), yang qadim azali, yang baqi (kekal), 

yang tidak serupa dengan segala yang baharu. Dialah yang menjadikan alam 

semesta dan tidaklah sekali-kali alam ini terjadi dengan sendirinya tanpa 

diciptakan oleh yang wajib wujudnya itu"
178

.  

Agama Islam menetapkan ada-Nya Tuhan (Wujudullah) dengan alasan 

yang jitu dan tepat, yang tidak dapat dibantah dan disanggah; karena alasan 

yang dikemukakan oleh Agama Islam (Al Quran) adalah nyata, logis 

(manthiqy) dan ilmiah. Dalailul Wujud atau Dalailut Tauhid ini dibahas 

dalam kitab-kitab ilmu kalam  

Dan kita mengimani keesaan Allah SWT. dalam hal itu semua, artinya 

bahwa Allah SWT. tiada sesuatupun yang menjadi sekutu baginya dalam 
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Ibid.,  h. 49  
177

Ibid. 
178

Ibid.,  h. 50  
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rububiyah, uluhiyah, maupun dalam Asma dan sifatnya. Firman Allah SWT, 

(QS. Maryam: 65) 

                               

   

“(Dia adalah) Tuhan seluruh langit dan bumi serta semua yang 

ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh 

hatilah dalam beridat kepada-Nya. Adakah kamu mengetahui 

ada sesuatu yang sama dengan-Nya (yang patut disembah)”.  

Dan firman Allah, (QS. Asy-Syura:11) 

             

“Tiada sesuatupun yang serupa dengan-Nya. Dan Dialah yang 

maha mendengar lagi Maha melihat”.  

Iman kepada Allah mengandung empat unsur:
179

 

1. Beriman akan adanya Allah.  

Mengimani adanya Allah ini bisa dibuktikan dengan: 

Bahwa manusia mempunyai fitrah mengimani adanya Tuhan 

tanpa harus di dahului dengan berpikir dan sebelumnya. Fitrah ini 

tidak akan berubah kecuali ada sesuatu pengaruh lain yang mengubah 

hatinya. Nabi Shallahu’alaihi wa sallam bersabda: 

َسانِهِ  َ  ِإالَّ يُ ْو َلُدَعَلى اْلِفْطرَِة فَأَ بْ َواُه يُ َهوَِّدانِِه أَْو يُ َنصِّرَانِِه أَْومُيَجِّ  َماِمْن َمْوُلْوِد
”Tidaklah anak itu lahir melainkan dalam keadaan fitrah, kedua 

orang tuanyalah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau 

Majusi.”
180

 

                                                 
179

 Muhhamad bin Shalih  al-Utsaimin, Ulasan Tuntas Tentang Tiga Prinsip Pokok  

(Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 44-49 
180

Riwayat Bukhari 



Sistematika Arkanul Iman   |   141 

Bahwa makhluk tersebut tidak muncul begitu saja secara 

kebetulan, karena segala sesuatu yang wujud pasti ada yang 

mewujudkan yang tidak lain adalah Allah, Tuhan semesta alam. Allah 

berfirman Al Quran Surat Ath-Thur ayat 35  

                

”Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka 

yang menciptakan (diri mereka sendiri)?” 
181

 

Maksudnya, tidak mungkin mereka tercipta tanpa ada yang 

menciptakan dan tidak mungkin mereka mampu menciptakan dirinya 

sendiri. Berarti mereka pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah yang 

maha suci. Lebih jelasnya kita ambil contoh, seandainya ada orang 

yang memberi tahu anda ada sebuah istana yang sangat megah yang 

dikelilingi taman, terdapat sungai yang mengalir di sekitarnya, di 

dalamnya penuh permadani, perhiasan dan ornamen-ornamen indah. 

Lalu orang tersebut berkata kepada anda, istana yang lengkap beserta 

isinya itu ada dengan sendirinya atau muncul begitu saja tanpa ada 

yang membangunnya. Maka anda pasti segera mengingkari dan tidak 

mempercayai cerita tersebut dan anda menganggap ucapannya itu 

sebagai satu kebodohan. 

Lalu apa mungkin alam semesta yang begitu luas yang dilengkapi 

dengan bumi, langit, bintang, dan planet yang tertata rapi, muncul 

dengan sendirinya atau muncul dengan tiba-tiba tanpa ada yang 

menciptakan? 

2. Adanya kitab-kitab Samawi
182

 yang membicarakan tentang adanya 

Allah. Demikian pula hukum serta aturan dalam kitab-kitab tersebut 

yang mengatur kehidupan demi kemaslahatan manusia menunjukkan 

bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. 

                                                 
181

Deparetemen Agama, Op.Cit., h. 868  
182

Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-rasul-Nya: Zabur, Taurat, Injil, 

al-Quran 
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3. Adanya orang-orang yang dikabulkan doanya. Ditolongnya orang-

orang yang sedang mengalami kesulitan, ini menjadi bukti-bukti kuat 

adanya Allah. Allah berfirman (QS.21: 76)  

                                 

”Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, dan 

kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia 

beserta keluarganya dari bencana yang besar.”  

4. Adanya tanda-tanda kenabian seorang utusan yang disebut mukjizat 

adalah satu bukti kuat adanya Dzat yang mengutus mereka yang tidak 

lain Dia adalah Allah SWT. Firman Allah,(QS.26:63) 

                            

  . 

Mukjizat nabi Musa ’Alahissalam. Tatkala beliau diperintah 

memukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbelahlah lautan 

tersebut menjadi dua belas jalan yang kering dan air di antara 

jalan-jalan tersebut laksana gunung. (QS.Asy-Syu’ara ayat 63) 

Contoh lain adalah mukjizat yang diberikan kepada nabi Isa 

’Alaihissalam berupa membuat burung dari tanah, menyembuhkan 

orang buta sejak lahirnya dan penyakit sopak 
183

, menghidupkan orang 

mati dan mengeluarkan dari kuburannya atas izin Allah. Allah 

berfirman: (QS.Ali Imran ayat 49) 

                                 

                          

                                                 
183

Semacam penyakit kulit 
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“Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israel (yang Berkata kepada 

mereka): "Sesungguhnya Aku Telah datang kepadamu dengan 

membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu Aku 

membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; Kemudian 

Aku meniupnya, Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin 

Allah; dan Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari 

lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan Aku 

menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan Aku 

kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu 

simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

adalah satu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu 

sungguh-sungguh beriman.” 

Beriman kepada Allah juga bisa diartikan
184

, berikrar dengan macam-

macam tauhid yang tiga serta beritikad (berkeyakinan) dan beramal 

dengannya yaitu tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah dan tauhid al-asma’ 

wa ash-shifaat.  

a. Mengimani sifat rububiyah Allah (Tauhid Rububiyah) 

Yaitu mengimani sepenuhnya bahwa Allahlah memberi rizki, 

menolong, menghidupkan, mematikan dan bahwasanya Dia itu adalah 

pencipta alam semesta, Raja dan Penguasa segala sesuatu.  

b. Mengimani sifat uluhiyah Allah (Tauhid Uluhiyah) 

Yaitu mengimani hanya Dialah sesembahan yang tidak ada sekutu 

bagi-Nya, mengesakan Allah melalui segala ibadah yang memang 

disyaratkan dan diperintahkannya dengan tidak menyekutukannya 

dengan sesuatu apapun baik seorang malaikat, nabi, wali maupun yang 

lainnya. 

Tauhid rububiyah saja tanpa adanya tauhid uluhiyah belum bisa 

dikatakan beriman kepada Allah karena kaum musyrikin pada zaman 

                                                 
184  ْ  ْ Syaikh Shalih al-Fauzan, Prinsip-prinsip Aqidah ahlussunnah wal jama’ah, 

[Jakarta: Pustaka Ishlahul Ummah, t.t.] h.16 
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Rasulullah Saw. juga mengimani tauhid rububiyah saja tanpa 

mengimani tauhid uluhiyah, mereka mengakui bahwa Allah yang 

memberi rizki dan mengatur segala urusan tetapi mereka juga 

menyembah sesembahan selain Allah.  

Allah berfirman QS. Yunus: 31  

                        

                           

      . 

“Katakanlah: siapakah yang memberi rizki kepadamu, dari 

langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) 

pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan 

yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati 

dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan. 

Maka, mereka menjawab: Allah.’ Maka, katakanlah: Mengapa 

kamu tidak bertakwa (kepadanya)?’  

 

 

Dan Allah berfirman, dalam (QS.Yusuf:106) 

              . 

“Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, 

melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan 

sembahan-sembahan lain ”  

c. Mengimani Asma dan Sifat Allah (Tauhid Asma wa Sifat) 

Yaitu menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan 

atas dirinya baik itu berkenaan dengan nama-nama maupun sifat-sifat 

Allah, tanpa tahrif  dan ta’thil serta tanpa takyif  dan tamtsil.  

b. Prinsip dalam meyakini sifat Allah  
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1. Allah SWT. wajib disucikan dari semua sifat-sifat kurang secara 

mutlak, seperti ngantuk, tidur, lemah, bodoh, mati, dan lainnya.  

2. Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna yang tidak ada 

kekurangan sedikit pun juga, tidak ada sesuatu pun dari makhluk 

yang menyamai Sifat-Sifat Allah. 

Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata: “Allah juga memiliki tangan, 

wajah dan diri seperti disebutkan sendiri oleh Allah dalam Al Quran. Maka 

apa yang disebutkan oleh Allah tentang wajah, tangan dan diri menunjukkan 

bahwa Allah mempunyai sifat yang tidak boleh direka-reka bentuknya. Dan 

juga tidak boleh disebutkan bahwa tangan Allah itu artinya kekuasaannya 

atau nikmatnya, karena hal itu berarti meniadakan sifat-sifat Allah, 

sebagaimana pendapat yang dipegang oleh ahli qadar dan golongan 

Mutasilah
185

  

Beliau juga berkata: “Allah tidak serupa dengan makhluknya, dan 

makhluknya juga tidak serupa dengan Allah. Allah itu tetap akan selalu 

memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya.
186

 

Allah berfirman QS. Asy-Syuura’: 11, 

           

”Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia” 

Al Quran telah memberikan petunjuk, cara bagaimana memperoleh 

keimanan terhadap aqidah pokok. Selanjutnya Al Quran memberikan pula 

petunjuk sekitar ketuhanan dengan menerangkan nama. Nama dan sifat-sifat 

Tuhan, yang menggambarkan zat Allah, kekuasaan-Nya, kebijaksanaan-

Nya, sifat-sifat kesempurnaan dan layak baginya wajib kita iman. 

Dalam mengimani Allah SWT. bukan berarti Al Quran memperkenalkan 

Allah SWT. sebagai sesuatu yang bersifat ide atau material, yang tidak dapat 

diberi sifat atau digambarkan dalam kenyataan atau dalam keadaan yang 

dijangkau oleh akal manusia. Karena itu Al Quran menempuh cara 

pertengahan dalam memperkenalkan Tuhan, Dia, menurut Al Quran antara 

                                                 
185

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Masalah tauhid dalam, http://www.almanhaj.or.id/ 

content/925/ slash/0 diakses 31 Maret 2009  
186

Ibid. 
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lain Maha Mendengar, maha melihat, hidup, berkehendak, menghidupkan 

dan mematikan, Ar-Rahman.
187

  

Firman Allah QS. Al-A’raf (7): 80. 

Ayat di atas mengajak manusia untuk berdoa/menyerunya dengan sifat-

sifatnya, nama-nama yang terbaik itu dalam arti mengajak untuk 

menyesuaikan kandungan permohonan dengan sifat yang disandang Allah, 

sehingga jika seorang memohon rezeki ia menyeru Allah dengan sifat ar-

Razak (pemberi rezeki).
188

  

c. Buah beriman kepada Allah 

Beriman kepada Allah secara benar sebagaimana digambarkan akan 

membuahkan beberapa hasil yang sangat agung bagi orang-orang beriman, 

di antaranya: 

1. Merealisasikan pengesaan kepada Allah sehingga tidak 

menggantungkan harapan kepada selain Allah, tidak takut, dan tidak 

menyembah kepada selain-Nya. 

2. Menyempurnakan kecintaan terhadap Allah, serta mengagungkan-Nya 

sesuai dengan kandungan makna nama-namanya yang indah dan sifat-

sifatnya Yang Agung. 

3. Merealisasikan ibadah kepada Allah dengan mengerjakan apa yang 

diperintah serta menjauhi apa yang dilarang-Nya. 

Dengan demikian setelah kita mengimani Allah, maka kita 

membenarkan segala perbuatan dengan beribadah kepadanya, melaksanakan 

segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mengakui bahwa Allah 

SWT. bersifat dari segala sifat, dengan ciptaan-Nya di muka bumi sebagai 

bukti keberadaan, kekuasaan, dan kesempurnaan Allah SWT.
189

  

2. Iman kepada Malaikat 

a. Pengertian  Iman Kepada Malaikat 

Beriman kepada malaikat ialah mempercayai bahwa Allah mempunyai 

makhluk yang dinamai “malaikat” yang tidak pernah durhaka kepada Allah, 

                                                 
187

M. Quraish Shihab, Menyingkap Tabir Ilahi (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 

xxiv 
188
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189

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998), h. 15. 
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yang senantiasa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan 

secermat-cermatnya. Lebih tegas, iman akan malaikat ialah beritikad adanya 

malaikat yang menjadi perantara antara Allah dengan rasul-rasulNya, yang 

membawa wahyu kepada rasul-rasulNya.
190

  

Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang gaib atau tidak tampak oleh 

mata. Dia tidak mempunyai nafsu, tetapi hanya memiliki akal, dia dapat 

menjelma menjadi apa saja. Dia memiliki kekuatan sehingga dapat 

melakukan pekerjaan yang berat, yang hanya dapat dikerjakan oleh orang 

banyak, mereka diciptakan untuk melakukan perintah-perintah Allah dan 

mereka sangat taat menjalankan perintah, tidak pernah sedikitpun mereka 

melanggarnya. 

Secara etimologi kata Malaikah dalam bahasa Indonesia disebut 

Malaikat adalah bentuk jamak dari malak, berasal dari mashdar al-alukah 

artinya ar-risalah (missi atau pesan), Yang membawa missi atau pesan 

disebut ar-rasul (utusan). Dalam beberapa ayat Al Quran Malaikat juga 

disebut dengan rasul (utusan-utusan), misalnya pada surah Hud ayat 69. 

Bentuk jamak lain dari malak adalah mala-ik. Dalam bahasa Indonesia kata 

Malaikat dipakai untuk bentuk tunggal. Bentuk jamaknya menjadi para 

Malaikat atau Malaikat-malaikat. Secara terminologi Malaikat adalah 

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah SWT. dari cahaya dengan wujud 

dan sifat-sifat tertentu.
191

 

Iman akan Malaikat itu adalah beriktikad adanya malaikat yang menjadi 

badan perantaraan antara Allah dengan Rasul-rasulNya, yang membawa 

wahyu kepada Rasul-rasulNya itu. Ibnu Sina mengatakan bahwa malak itu 

jauhar (substance) yang sangat sederhana, hidup, bertutur dan berakal, 

menjadi wasith antara Tuhan dengan segala makhluk tubuh.
192

 

Di dalam Al Quran banyak ayat yang menyeru kita mengimankan sejenis 

makhluk yang gaib, yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dirasa 

oleh panca indera, itulah makhluk yang dinamai malaikat. Firman Allah 

SWT. QS. Fushshilat (41): 30. 
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Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami 

ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, 

maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan 

mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah 

kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan 

(memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.  

Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh akan 

segala perintah-Nya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada 

Allah SWT. Firman Allah SWT. QS. Al-Anbiya (21): 27 

                 

Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka 

mengerjakan perintah-perintahNya.  

Manusia sebagai ciptaan Allah yang nyata diwajibkan untuk percaya 

atau beriman akan keberadaan malaikat tersebut. Sekalipun malaikat itu 

tidak tampak tetapi mereka ada. Sebagaimana firman Allah dalam (QS.2: 

177) 

                             

                      … 

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

satu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah 

beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-

kitab, nabi-nabi …” 

Malaikat diciptakan oleh Allah SWT. dari cahaya seperti yang dijelaskan 

oleh Rasulullah Saw.  
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خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان من مارج من نار وخلق أدم مما وصف 
 لكم 

“Malaikat itu diciptakan dari Cahaya, jin diciptakan dari nyala 

api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan 

kepadamu semua”.
193

 (HR.Muslim) 

Proses penciptaan malaikat kapan diciptakan oleh Allah SWT. Tidak ada 

penjelasan yang jelas Malaikat diciptakan lebih dahulu dari manusia pertama 

(Adam) sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam (QS.2: 30): 

                      … 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan  seorang khalifah di 

muka bumi." … 

Wujud Malaikat sebagai makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, 

didengar, diraba, dicium dan dirasakan oleh manusia atau dengan kata lain 

tidak dapat dijangkau oleh pancar indra, kecuali jika Malaikat menampilkan 

diri dalam rupa tertentu, seperti rupa manusia. Dalam beberapa ayat dan 

hadis disebutkan beberapa peristiwa malaikat menjelma menjadi manusia, 

seperti: (QS.11: 69-70) 

                             

                         

                       

Dan Sesungguhnya utusan-utusan kami (Malaikat-malaikat) 

Telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, 

mereka mengucapkan: "Selamat." Ibrahim menjawab: 

"Selamatlah," Maka tidak lama Kemudian Ibrahim 

                                                 
193

 Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 79 
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menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala 

dilihatnya tangan mereka tidak menjawabnya, Ibrahim 

memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada 

mereka. malaikat itu berkata: "Jangan kamu takut, 

Sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus 

kepada kaum Luth." 

Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan 

seperti manusia, tidak berjenis lelaki dan perempuan, dan tidak berkeluarga. 

Hidup dalam alam yang berbeda dengan kehidupan alam semesta yang kita 

saksikan ini. Yang mengetahui hakikat wujud malaikat hanyalah Allah 

SWT. 

Mengenai nama-nama dan tugas para malaikat tidak bisa diperkirakan 

sesama mereka juga ada perbedaan dan tingkatan-tingkatan, baik dalam 

kejadian maupun dalam tugas, pangkat dan kedudukannya baik yang berada 

dan tugas di alam ruh maupun ada yang bertugas di dunia. 

b. Nama dan Tugas Malaikat 

Iman kepada Malaikat mengandung empat unsur: 

1) Mengimani wujud mereka. 

2) Mengimani nama-nama Malaikat yang kita kenali, seperti Jibril, 

Mikail, Israfil dan juga nama-nama Malaikat lainnya yang sudah 

diketahui. 

3) Mengimani sifat-sifat mereka yang kita kenali, seperti sifat bentuk 

Jibril, sebagaimana yang pernah dilihat Nabi Saw. yang mempunyai 

600 sayap yang menutup ufuk. Setiap Malaikat mempunyai sayap 

(3)sebagaimana firman Allah SWT. (QS. Faathir: 1) 

.                            

                                 . 

“Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang 

menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus 

berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-

masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan 
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pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya 

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Malaikat bisa saja menjelma menjadi seorang laki-laki, seperti yang 

pernah terjadi pada Malaikat Jibril ketika diutus oleh Allah SWT. 

untuk menjumpai Maryam. Jibril menjelma menjadi seorang manusia 

yang sempurna. 

4) Mengimani tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepada mereka yang 

sudah kita ketahui, seperti membaca tasbih dan beribadah kepada 

Allah SWT. siang malam tanpa merasa lelah.
194

 (Lihat QS. Al-

Anbiyaa’: 19-20, ash-Shaaffat: 165-166, al-Mu’min: 7, dan asy-

Syuura)  

Ada Malaikat yang bertugas di alam ruh seperti memikul Arasy, 

bertasbih kepada Allah SWT., memberi salam kepada ahli surga dan 

menyiksa ahli neraka. Dan ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan 

dengan manusia seperti mencatat amal perbuatan manusia, mencabut nyawa, 

menurunkan hujan dan menumbuhkan tanam-tanaman dan lain-lain.
195

 

Di antara para malaikat yang wajib ketahui seorang muslim sebagai 

salah satu Rukun Iman beserta tugas-tugas mereka adalah: 

1. Jibril - Menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rasul Allah. 

        

”Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang 

dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril)” [At-Takwiir:19] 

                             

            . 

“Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka 

Jibril itu Telah menurunkannya (Al Quran) ke dalam hatimu 

dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang 

                                                 
194

Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 81  
195

 Ibid. h. 82 
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sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi 

orang-orang yang beriman.” (QS.2:97) 

2. Mikail- Membagi rezeki kepada seluruh makhluk, di antaranya 

menurunkan hujan (QS 2:98) 

                            

    . 

“Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-

malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, Maka 

Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.” 

3. Israfil - Meniup sangkakala (terompet) pada hari kiamat (HR. an Nasaa’i) 

4. Maut - Mencabut nyawa seluruh makhluk (QS 32:11) 

                               

”Katakanlah: "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut 

nyawa)mu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada 

Tuhanmulah kamu akan dikembalikan." (As-Sajadah:11) 

5. Munkar dan Nakir  - Memeriksa amal perbuatan manusia di alam kubur. 

Nama Munkar dan Nakir ada dalam hadis Nabi Riwayat Tirmidzi. 

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa 

al-Qaulu As-Tsabit dalam Surah Ibrahim ayat 27 adalah jawaban orang 

Islam terhadap pertanyaan malaikat di dalam alam kubur. Sabda Nabi: 

أملسلم اذا سئل ىف القرب شهد ان ال اله اال اهلل وان حممد رسول اهلل فذلك 
 أمنواباالقول الثابت ىف احليوة الد نيا وىف االخرة قوله . يثبت اهلل الذين

“seorang muslim, apabila ditanya di alam kubur, memberikan 

kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad 

Rasulullah, itulah maksud  firman Allah: “ Allah meneguhkan 

(iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh 
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(Al-Qaulu Tsabit) dalam kehidupan dunia dan akhirat…”
196

 ( 

QS.14: 27 dan HR.Bukhari & Muslim) 

6. Raqib dan Atid - Mencatat amal perbuatan manusia (QS 50:18) 

                            

       . 

 (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, 

seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. 

Tiada satu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya 

malaikat Pengawas yang selalu hadir. 

Di samping Raqib dan Atid, ada lagi malaikat Kiraman Katibin yang 

bertugas menuliskan amal perbuatan manusia. (QS. 82: 10-12) 

        .      .       . 

Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (Malaikat-malaikat) 

yang Mengawasi (pekerjaanmu), Yang  mulia (di sisi Allah) dan 

mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),  Mereka mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

Kemudian ada lagi Malaikat Hafazah (penjaga atau pemelihara), 

yang bertugas memelihara segala catatan amalan manusia itu.(QS.6:61) 

                … 

Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua 

hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat 

penjaga,  

Sebagian ulama berpendapat, Malaikat Raqib dan Atid, Kiraman, 

Katibin, dan hafazah itu berlainan. Ada juga yang mengatakan bahwa 

mereka berada dalam satu kesatuan tugas dengan bidang yang berbeda-

                                                 
196
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beda, ada yang mengawasi, ada yang mencatat dan ada yang memelihara 

catatan itu.
197

 

7. Malik / Zabaniyah- bertugas menjaga neraka dan memimpin para 

malaikat menyiksa penghuni neraka, Allah SWT. Berfirman tentang 

ucapan penghuni neraka kepada Malaikat Malik 

                     

”Mereka berseru: "Hai Malik biarlah Tuhanmu membunuh kami 

saja." Dia menjawab: "Kamu akan tetap tinggal di neraka." (Az  

Zukhruf:77) 

       

”Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah” (Al-

Alaq:18) 

8. Ridwan, Penjaga Surga - Menjaga surga dengan lemah lembut (QS 

39:73) 

                           

                       

”Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke 

dalam surga berombong-rombongan. Sesampai di surga dan 

pintu-pintunya telah terbuka berkatalah penjaga-penjaganya 

9. Malaikat yang bertugas memikul Arasy. (QS. 40: 7) 

                      

 (Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang 

berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya … 

                                                 
197

Lihat Hamka, Pelajaran Agama Islam [Cet.X; Jakarta: Bulan Bintang, 1989], h. 121-

122  
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Di samping tugas-tugas yang sudah disebutkan di atas, tentu masih 

banyak lagi tugas-tugas Malaikat yang lain seperti: ikut menghadiri shalat 

subuh dan Ashar, menghadiri majelis dizikir dan memberikan bantuan 

kepada orang-orang yang beriman. Dan tugas-tugas lain yang dapat kita 

ketahui baik dari Al Quran maupun hadis Rasulullah. 

Malaikat berjumlah sangat banyak, dan tidak ada yang dapat 

menghitungnya kecuali Allah. Dalam hadis al-Bukhari dan Muslim yang 

diriwayatkan dari Malik bin Sha’sha’ah Radhiyallahu ‘anhu, tentang kisah 

Mi’raj Nabi Saw. bahwa Allah telah memperlihatkan al-Baitul Ma’mur di 

langit kepada Nabi Saw. tempat itu setiap hari didatangi oleh 70.000 

Malaikat untuk mengerjakan shalat di sana. Setiap kali mereka keluar dari 

tempat itu, mereka tidak kembali lagi.
198

 

Iman kepada Malaikat adalah salah satu dari arkanul  iman yang tidak 

boleh sedikitpun bercampur dengan keraguan. Iman kepada Malaikat 

termasuk dalam pengertian “al-birru” (kebajikan) sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Allah SWT. (QS.2:177) 

                       … 

…akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat,…  

c. Hikmah Iman Kepada Malaikat 

Hikmah atau fungsi iman kepada malaikat Allah SWT., antara lain: 

1. Lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah yang menciptakan 

dan menugaskan para malaikat tersebut. 

2. Dapat mempertebal keimanan kepada Allah SWT. 

3. Dapat mencegah dari segala perbuatan maksiat, karena merasa diawasi 

oleh malaikat. 

4. Memperkokoh  pendirian, karena yakin bahwa Allah SWT, selalu 

bersama dengan hambanya. 

                                                 
198

Iman Kepada Malaikat Allah dalam, http://www.mediamuslim.info/ di akses 5 

November 2008) 
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5. Berusaha berhubungan dengan malaikat dengan jalan menyucikan diri 

dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT., sehingga seseorang 

akan sangat beruntung bila termasuk golongan yang didoakan oleh 

para malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak Allah. 

3. Iman kepada Kitab 

Keyakinan kepada kitab-kitab suci merupakan rukun iman ketiga. Kitab-

kitab suci itu memuat wahyu Allah. Beriman kepada kitab-kitab Tuhan ialah 

beritikad bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada Rasulnya, 

baik yang berhubungan itikad maupun yang berhubungan dengan Muamalat 

dan syiyasah, untuk menjadi pedoman hidup manusia. baik untuk akhirat, 

maupun untuk dunia. baik secara individu maupun masyarakat.
199

  

Beriman dan meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah SWT. 

telah menurunkan kepada para Rasulnya Kitab-kitab yang berisikan 

perintah, larangan, janji, ancaman dan apa yang dikehendaki oleh Allah 

terhadap makhluknya, serta di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya.  

Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan 

meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT. telah menurunkan kitab-kitabNya 

kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan 

kepada seluruh umat manusia, menjadi tempat pengajaran, aturan dan 

undang-undang bermasyarakat.
200

 Dalam Al Quran disebutkan bahwa ada 4 

kitab Allah. Taurat diturunkan kepada nabi Musa AS, Zabur kepada nabi 

Daud AS, Injil kepada nabi Isa AS, dan Al Quran kepada nabi Muhammad 

Saw. Al Quran sebagai kitab suci terakhir memiliki keistimewaan yakni 

senantiasa terjaga keasliannya dari perubahan atau pemalsuan sebagaimana 

firman Allah berikut. (QS.Al-Hijr :9).  

                      

 “Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al Quran dan 

Sesungguhnya Kami yang memeliharanya.” (Al Hijr : 9)  

                                                 
199
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Allah menyatakan bahwa orang mukmin harus meyakini adanya kitab-

kitab suci yang turun sebelum Al Quran seperti disebutkan dalam firman 

Allah berikut ini. 

                            

                          

              

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada 

Allah dan rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan 

kepada rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya”. 

(QS An Nisa : 136) 

a. Pengertian Kitab dan Shuhuf 

Secara etimologis kata kitab adalah bentuk mashdar dari ke-ta-ba yang 

berarti menulis. Setelah jadi mashdar berarti tulisan, atau yang ditulis.  

Bentuk jamak dari kitab adalah kutub, yang berarti buku. Secara terminologi 

yang dimaksud dengan kitab (Alkitab, kitab Allah, Al-Kutub, kitab-kitab 

Allah) adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan 

Rasulnya.
201

 

Al-kutub adalah bentuk jamak dari kata kitab yang berarti sesuatu yang 

ditulis. Namun yang dimaksud di sini adalah Kitab-kitab yang diturunkan 

oleh Allah kepada para Rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh 

manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah SWT. 

Kata alkitab di dalam Al Quran dipakai untuk beberapa pengertian: 

1. Menunjukkan semua kitab Suci yang pernah diturunkan kepada para 

Nabi dan Rasul 

2. Menunjukkan semua Kitab Suci yang diturunkan sebelum Al Quran: 

(QS. 13:43) 

                                                 
201
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“Berkatalah orang-orang kafir: "Kamu bukan seorang yang 

dijadikan Rasul". Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi 

antaraku dan kamu, dan antara orang yang mempunyai ilmu Al 

Kitab" 

3. Menunjukkan Kitab Suci tertentu sebelum Al Quran misalnya 

Taurat: (QS.2: 87) 

          … 

Dan Sesungguhnya kami Telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) 

kepada Musa... 

4. Menunjukkan Kitab Suci Al Quran secara khusus
202

: (QS.2:2) 

                   

Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa. 

Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul 

untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. 

Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan shuhuf yang berupa 

lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi 

Ibrahim AS dan nabi Musa a.s. 

Shuhuf, bentuk jama’ dari shahifah yang berarti lembaran. Dipakai untuk 

menunjukkan kitab-kitab Suci sebelum Al Quran. Shuhuf  yaitu wahyu Allah 

yang disampaikan kepada rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran 

yang terpisah,
203

 khususnya yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi 

Musa a.s. Sebagaimana yang dinyatakan dalam (QS.87: 18-19). 

                                                 
202
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203
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Sesungguhnya Ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang 

dahulu,  (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa. 

Ada persamaan dan perbedaan antara kitab dan shuhuf. Persamaan kitab 

dan shuhuf adalah sama-sama wahyu dari Allah. Sedangkan perbedaannya: 

1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi shuhuf 

2. Kitab dibukukan sedangkan shuhuf tidak dibukukan. 

Kitab-kitab Allah berfungsi untuk menuntun manusia dalam meyakini 

Allah SWT., dan apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya 

sebagaimana digambarkan dalam firman Allah SWT. berikut. (QS Al 

Baqarah : 136) 

                               

                          

            

 “Katakanlah (hai orang-orang mukmin), kami beriman kepada 

Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang 

diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak 

cucunya dan apa yang kami berikan kepada Musa dan Isa 

seperti apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. 

Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka 

dan kami hanya patuh kepada-Nya.”  (QS Al Baqarah : 136)  

b. Kitab-Kitab Allah Sebagai Wahyu 

Jadi, yang dimaksud dengan mengimani kitab Allah ialah mengimani 

sebagaimana yang diterangkan oleh Al Quran dengan tidak menambah dan 

mengurangi. Kitab-kitab yang diturunkan Allah telah turun berjumlah 

banyak, sebanyak rasulnya. Akan tetapi, yang masih ada sampai sekarang 

nama dan hakikatnya hanya Al Quran. Sedangkan yang masih ada namanya 
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saja ialah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa 

dan Zabur kepada Daud.
204

   

Kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT., kepada para Nabi dan 

Rasul-Nya itu adalah kumpulan dari wahyu-wahyunya, untuk itu akan 

diuraikan secara ringkas tentang apa itu wahyu dan bagaimana Allah 

menurunkan wahyu tersebut. 

Kata wahyu secara etimologis adalah mashdar dari auha. Dalam bentuk 

mashdar tersebut dia mempunyai dua arti yaitu al-khafa’ (tersembunyi, 

rahasia) dan as-sur’ah (cepat). Dinamakan demikian karena wahyu adalah 

semacam informasi yang rahasia, cepat, khusus diketahui oleh pihak-pihak 

yang dituju saja.
205

 

Secara terminologi, wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada 

para Nabi dan Rasulnya. Wahyu dalam pengertian Kalam Allah itu 

diturunkan oleh Allah SWT. Kepada para Nabi melalui tiga cara yaitu: 

1. Melalui mimpi yang benar (ar-ru’ya as-shadiqah fil manam). 

Misalnya wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim dalam mimpi untuk 

mengurbankan putranya Ismail sebagaimana yang diterangkan oleh 

Allah dalam (QS. 37: 101-102). 

2. Kalam Ilahi dari balik tabir (min wara’ al—hijab), seperti perintah 

shalat fardhu yang diterima oleh Nabi Muhammad waktu Isra’Mi’raj 

atau wahyu yang diterima oleh Nabi Musa di bukit Tursina, 

sebagaimana yang difirmankan Allah dalam (QS.20:9-13) 

3. Melalui Malaikat Jibril, seperti wahyu yang diterima oleh Nabi 

Muhammad Saw. Penjelasan tersebut ditegaskan oleh Allah dalam 

(QS. 26:192-195). 

Penurunan wahyu melalui malaikat Jibril ini berlangsung dengan 

dua cara yaitu: Jibril datang membawa wahyu seperti bunyi 

gemerencing lonceng yang amat keras, dan yang kedua Jibril datang 

membawa wahyu dengan memperlihatkan dirinya sebagai seorang 

lelaki.
206

 

c. Kitab-Kitab Suci Yang Wajib Kita Imani  

                                                 
204
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1) Kitab suci Taurat; yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. berisi 

syariat dan hukum-hukum agama yang sesuai dengan tempat dan 

kondisi masa itu. Taurat menerangkan aqidah-aqidah yang benar 

janji-janji Allah dan ancaman-ancamanNya. Taurat berasal dari 

bahasa Ebro. Artinya; syariat. Pada awalnya Taurat adalah nama 

bagi segala wahyu Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada 

umatnya, baik berupa pengajaran nasihat, kisah riwayat, maupun 

berupa hukum dan undang-undang.
207

 Dinamakan Taurat  karena 

kebanyakan isinya mengenai hukum dan undang-undang. 

Para penyelidik kitab-kitab perjanjian lama mengatakan bahwa 

Nabi Musa sangat memperhatikan kesejahteraan syariatnya. Beliau 

menyampaikan ajarannya tersebut kepada umatnya secara 

berulang-ulang. Selain itu beliau juga menulis syariatnya dan 

menyerahkan syariatnya beserta dengan pesanan-pesanan 

sepenuhnya yang telah ditulis dengan kalam kudrat ketuhanan atas 

dua keping Loh (batu) kepada umatnya.
208

 

Syariat Musa dengan kesepuluh pesannya dapat dipelajari 

keringkasannya dalam kitab yang sekarang dinamai sifruttasniyah 

(kitab yang diulang-ulang). Kitab yang di masa purba dinamai 

dengan sifruttaurat dan sifrusysyariah. Tidak ada keterangan lain 

dari ahli kitab yang mengatakan bahwa ada kita kitab lain yang 

dibangsakan kepada Musa selain kitab yang ditulis yakni 

sifruttasniyah.
209

 Kitab-kitab ini yang dipegang oleh bangsa 

Yahudi. Kitab inilah yang menjadi pegangan nabi-nabi yang datang 

sesudah Nabi Musa, hingga Nabi Isa. AS. Namun kitab Taurat 

yang dikehendaki dalam Al Quran bukanlah kitab Taurat 

sifruttasniyah yang lain yang telah dihilangkan oleh orang-orang 

Yahudi. 

Kitab suci Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi 

Musa a.s. Wa aataynaa daawuuda zabuuraan” Artinya: “Dan kami 

telah memberi kitab Zabur kepada Nabi Dawud”. (An-Nisa. 163: 

“(Allah) telah menurunkan kitab kepadamu dengan sebenarnya; 
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membenarkan kitab yang terdahulu dari padanya, lagi menurunkan 

Taurat dan Injil”. (Ali Imran; 3). 

                             

2) Kitab suci Zabur; yang diturunkan kepada Nabi Dawud,  a.s. berisi 

doa-doa, dizikir, nasihat dan hikmah-hikmah; tidak ada di 

dalamnya hukum syariat, karena Nabi Dawud a.s. dalam sejarah 

kenabian, mengikut dan menurut hukum Taurat kepada Nabi Musa 

a.s.
210

 

3) Kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. bertujuan 

menerangkan beberapa hukum dan mengajak manusia kembali 

kepada aqidah tauhid (monoteisme). Dan Injil bertugas 

mengadakan perbaikan agama bani Israel yang telah kacau dan 

menyeleweng. Injil juga menerangkan tentang hal kedatangan 

kelak Muhammad.
211

 

Perkataan Injil pada asalnya, kata latin juga  maknanya 

“khabar gembira” atau khabar yang menggembirakan. Sebab 

wahyu yang diturunkan kepada Isa dinamai dengan Injil adalah 

mengingat, karena Isa menggembirakan umatnya dengan 

kedatangan Muhammad Saw
212

. Firman Allah dalam (QS.61: 6) 

                                 

                     … 

Dan (Ingatlah) ketika Isa Ibnu Maryam berkata: "Hai Bani 

Israel, Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu, 

membenarkan Kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi 

khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan 

datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." … 

                                                 
210
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Isa senantiasa menggembirakan manusia dengan hampir 

datangnya Muhammad, Nabi sesudahnya yang membawa syariat 

yang sangat sempurna, membawa agama yang paling tinggi dan 

yang paling sesuai  dengan tabiat manusia di segala zaman dan 

tempat. Dan yang akan menghilangkan segala beban berat, ikatan-

ikatan yang mengikatkan segala umat dahulu dan yang sangat 

mengumpulkan kemaslahatan dunia dan akhirat, memenuhi hajat 

jasad dan roh yang halus (lihat Yohanna 16:12-14).
213

 

Isa beserta murid-muridnya selalu mengabarkan tentang hal 

kedaulatan, selalu mengabarkan tentang hal kedatangan dan 

kedaulatan Muhammad; kedaulatan yang mementingkan  

kebenaran dan ibadat, yang dinamai Isa dengan 

“malakutusamawat, atau malakutullah” (matius 3:2, mazmur 

37:29), inilah sebabnya wahyu kepada Isa itu, dinamai: “khabar 

gembira”.
214

 

4) Kitab suci Al Quran; yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. Berisi syariat yang menghapuskan sebagian isi kitab-kitab 

Taurat, Zabur dan Injil, yang tidak sesuai dengan zamannya. Kitab 

suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT. Adalah Al Quran 

al-Karim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. dalam 

rentang waktu lebih kurang 23 tahun meliputi periode Mekkah dan 

Madinah. 

Secara etimologis Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Berasal dari 

kata qa-ra-a yang berarti membaca. Secara terminologi Al Quran adalah 

wahyu Allah SWT., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Di 

samping Al Quran, kitab suci ini dinamai dengan nama-nama lain seperti 

alkitab, Al-Furqan, Az-Zikru, Al-Mau’izhah, Al-Huda, dan As-Syifa.
215

 

Berbeda dengan Kitab-kitab suci sebelumnya, Al Quran terjamin 

keutuhan dan keasliannya. Hal itu bisa terjadi karena ada jaminan dari Allah 

SWT. tentang kesucian dan kemurnian Al Quran selama-lamanya, seperti 

firman Allah dalam, (QS. 15:9). 
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Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Quran, dan 

Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. 

Kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum kitab suci Al Quran tidak 

bersifat universal seperti Al Quran, tapi hanya bersifat lokal untuk umat 

tertentu. Dan tidak berlaku sepanjang masa. Oleh karena itu, tidak memberi 

jaminan terpelihara keaslian atau keberadaan kitab-kitab tersebut sepanjang 

zaman sebagaimana halnya Allah memberikan jaminan terhadap Al Quran. 

Al Quran adalah kitab suci umat Islam yang memuat wahyu Allah yang 

disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama masa 

kerasulannya.
216

Al Quran merupakan kitab suci yang mempunyai 

kesempurnaan di atas kitab-kitab sebelumnya atau menjadi penyempurna, 

kelebihan Al Quran tidak dapat diragukan lagi. Firman Allah SWT. dalam 

QS. Al-Isra’ (17): 88 

                          

               

Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul 

untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak 

akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun 

sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain". 

Al Quran al-karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan 

sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang 

keotentikannya dijamin Allah, dan ia selalu dipelihara.
217

  

Dari berbagai penjelasan dan ayat-ayat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Al Quran adalah kitab hidayah yang memberi petunjuk kepada 

manusia dari berbagai persoalan-persoalan aqidah, Syariah, ibadah, tasyri, 

akhlak demi kebahagiaan hidup. Tiada pertentangan antara Al Quran dengan 
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ilmu pengetahuan. Membenarkan atau menjalankan teori-teori ilmiah 

berdasarkan Al Quran bertentangan dengan tujuan pokok atau sifat Al Quran 

dan bertentangan pula dengan ciri khas ilmu pengetahuan. Memahami ayat-

ayat Al Quran sesuai dengan penemuan-penemuan baru adalah ijtihad yang 

baik.
218

  

Al Quran menyangkut segala hal, banyak ayat secara terperinci 

membahas tentang kehidupan dunia ini dan sesudahnya yang dijelaskan 

dengan cara yang amat masuk akal.
219

 Kesederhanaan Al Quran 

membuatnya dipahami oleh semua orang sehingga mereka yang tidak 

bertakwa atau bahkan membenci Allah, memandang Al Quran dengan 

prasangka buruk akan dapat mengambil kebaikan dari ajaran yang agung.
220

  

Dalam hubungannya dengan Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah 

sebelumnya, maka Al Quran berfungsi sebagai: 

1. Nasikh, baik lafaz maupun hukum, terhadap Kitab-kitab sebelumnya. 

Artinya kitab suci terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi. Satu-

satunya yang wajib diikuti dan dilaksanakan petunjuknya hanyalah 

kitab suci Al Quran. Hal itu disebabkan karena dua hal yaitu: a). 

karena kitab-kitab suci terdahulu itu tidak ada lagi yang utuh dan asli 

seperti waktu diturunkan, b). karena kitab-kitab suci tersebut berlaku 

khusus untuk umat dan masa tertentu saja. Dalil yang menunjukkan 

bahwa Al Quran adalah nasikh terhadap kitab-kitab suci sebelumnya 

yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberlakukan 

Al Quran terhadap seluruh umat manusia termasuk ahlul kitab, firman 

Allah (QS.5:48) 

                       

                             

   … 
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“Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan 

membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, 

yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian 

terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara 

mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran 

yang Telah datang kepadamu.  

2. Muhaimin atau batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab yang 

sebelumnya. Al Quran adalah satu-satunya yang dijadikan pegangan, 

apa yang dibenarkan dan ditetapkan oleh Al Quran itulah yang benar 

dan harus diikuti. 

3. Mushaddiq (menguatkan kebenaran-kebenaran) pada kitab-kitab Allah 

sebelumnya, seperti Taurat dan Injil yang membawakan petunjuk 

Allah dan cahaya kebenaran.
221

 

Upaya memahami isi kandungan Al Quran, ada beberapa tahapan yang 

perlu kita jalani antara lain sebagai berikut. 

1. Kita harus mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama 

yang mendapat ridha Allah SWT. 

2. Kita harus mengetahui tata krama membaca Al Quran. 

3. Kita harus mengetahui bahwa di dalam Al Quran itu banyak sekali 

surah atau ayat yang mengandung perumpamaan atau berupa 

perumpamaan. 

4. Kita harus mempergunakan akal ketika mempelajari dan memahami 

Al Quran. 

5. Kita harus mengetahui bahwa di dalam Al Quran banyak sekali surah 

atau ayat yang mengandung hikmah atau tidak bisa langsung diartikan, 

akan tetapi memiliki arti tersirat. 

6. Kita harus mengetahui bahwa Al Quran tidak diturunkan untuk 

menyusahkan manusia dan harus mendahulukan surah atau ayat yang 

lebih mudah dan tegas maksudnya untuk segera dilaksanakan. 

7. Kita harus mengetahui bahwa ayat-ayat di dalam Al Quran terbagi dua 

macam (QS Ali Imran : 7) yaitu pertama, ayat-ayat muhkamat yakni 

ayat-ayat yang tegas, jelas maksudnya dan mudah dimengerti. Ayat-

                                                 
221
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ayat muhkamat adalah pokok-pokok isi Al quran yang harus 

dilaksanakan oleh manusia dan dijadikan sebagai pedoman dalam 

kehidupannya. Kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat adalah ayat-ayat 

yang sulit dimengerti dan hanya Allah yang mengetahui makna dan 

maksudnya. 

8. Kita harus menjalankan isi kandungan Al Quran sesuai dengan 

keadaan dan kesanggupannya masing-masing (QS 12 : 22, 4 : 36, 65 : 

7, 2 : 215, 3 : 92, 2 : 269).
222

  

 

d.  Hikmah Iman Kepada Kitab Allah 

Ada hikmah yang bisa direnungi mengapa Allah menurunkan Al Quran 

kepada umat manusia, di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Menjadikan manusia tidak kesulitan, atau agar kehidupan manusia 

menjadi aman, tenteram, damai, sejahtera, selamat dunia dan akhirat 

serta mendapat ridha Allah dalam menjalani kehidupan. 

2. Untuk mencegah dan mengatasi perselisihan di antara sesama manusia 

yang disebabkan perselisihan pendapat dan merasa bangga terhadap 

apa yang dimiliknya masing-masing, meskipun berbeda pendapat tetap 

diperbolehkan (QS Yunus : 19.) 

                        

          . 

“Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka 

berselisih. Kalau tidaklah karena satu ketetapan yang telah ada 

dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara 

mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu” 

3. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan 

bertakwa (keterangan selanjutnya lihat QS Ali Imran : 138, 

                

                                                 
222

 Iman kepada Kitab Allah dalam, http://hbis.wordpress.com/ , diakses 1 Januari 2009 



168   |   Bab III Rukun Iman Realisasi Kalimat Syahadat 

(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan 

petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.  

4. Untuk membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya (keterangan 

selanjutnya lihat QS Al Maidah : 48, 

                            

                            ... 

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan 

membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, 

yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian 

terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara 

mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran 

yang telah datang kepadamu...”  

5. Untuk menginformasikan kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul 

terdahulu mempunyai syariat (aturan) dan jalannya masing-masing 

dalam menyembah Allah (keterangan selanjutnya lihat Al Hajj : 67  

                                 

         

“Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang 

mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah 

kamu dalam urusan (syariat) ini dan serulah kepada (agama) 

Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan 

yang lurus.”  

6. Untuk menginformasikan bahwa Allah tidak menyukai agama 

tauhidnya (islam) dipecah belah (keterangan selanjutnya lihat QS Al 

Hijr : 90-91, Al Anbiya : 92-93, Al Mukminin : 52-54, Ar Rum : 30-

32, Al Maidah : 54, an  An Nisa: 150-152 

7. Untuk menginformasikan bahwa Al Quran berisi perintah-perintah 

Allah, larangan-larangan Allah, hukum-hukum Allah, kisah-kisah 



Sistematika Arkanul Iman   |   169 

teladan dan juga kumpulan informasi tentang takdir serta sunatullah 

untuk seluruh manusia dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. 

8. Al Quran adalah kumpulan dari petunjuk-petunjuk Allah bagi seluruh 

umat manusia sejak nabi Adam AS sampai nabi Muhammad SAW 

yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia yang takwa kepada Allah 

untuk mencapai Islam selama ada langit dan bumi (keterangan 

selanjutnya lihat QS Maryam : 58, Ali Imran : 33 & 88-85, Shad : 87, 

dan At Takwir : 27)
223

 

e. Iman kepada Kitab-kitab mengandung empat unsur: 

1) Mengimani bahwa Kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari 

Allah SWT. 

2) Mengimani Kitab-kitab yang sudah kita kenali namanya, seperti Al 

Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Taurat yang 

diturunkan kepada Nabi Musa as, Injil yang diturunkan kepada 

Nabi Isa as., dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud as, 

Shuhuf  Ibrahim as. dan Musa as. Adapun Kitab-kitab yang tidak 

kita ketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. 

3) Membenarkan seluruh beritanya yang benar, seperti berita-berita 

yang terdapat di dalam Al Quran, dan berita-berita Kitab-kitab 

terdahulu sebelum diganti atau sebelum diselewengkan. 

4) Melaksanakan seluruh hukum yang tidak dinasakh (dihapus) serta 

rela dan berserah diri kepada hukum itu, baik kita memahami 

hikmahnya maupun tidak. Dan seluruh kitab terdahulu telah 

dinasakh oleh Al Quranul Karim
224

   

Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan hukum apapun dari 

hukum Kitab-kitab terdahulu, kecuali yang benar dan ditetapkan oleh Al 

Quranul Karim. Manusia ingin mencapai kehidupan yang selamat sejahtera, 

baik di dunia maupun di akhirat harus menggunakan pedoman hidup yang 

lurus dan benar yaitu Al Quran (keterangan selanjutnya lihat, QS Maryam : 

58, Ali Imran : 33 & 84-85, dan At Takwir : 27). 
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4. Iman kepada Nabi dan Rasul 

a. Pengertian Iman Kepada Nabi dan Rasul 

Beriman akan Rasul ialah mempercayai bahwa Allah telah memilih di 

antara manusia, beberapa orang wakilnya, atau utusannya, yang berlaku 

sebagai perantara Allah dengan hamba-hambaNya. Mereka bertugas 

menyampaikan kepada hamba Allah, segala yang diterima dari Allah dengan 

jalan wahyu dan menunjukkan manusia jalan yang lurus, menuntun, 

memimpin, membimbing manusia dalam menempuh jalan kesejahteraan dan 

keselamatan dunia akhirat.
225

 

Nabi secara bahasa dari kata naba-a  dan an-ba-a dengan hamzah yang 

berarti akhbar mengabarkan. Nabi disebut nabi karena dia mengabarkan dari 

Allah atau karena dia diberi kabar oleh Allah, bisa jadi nabi dari kata naba  

tanpa hamzah yang berarti tinggi, nabi disebut nabi karena derajat dan 

kedudukannya tinggi oleh Allah SWT. Dengan memberinya berita (wahyu). 

Sedangkan Rasul berasal dari kata ar-sa-la artinya mengutus. Setelah 

dibentuk menjadi Rasul berarti yang diutus. Dalam hal ini seorang yang 

diutus oleh Allah SWT. Untuk menyampaikan misi, pesan (ar-risalah),
226

 

Rasul secara bahasa adalah orang yang mengikuti berita orang yang 

mengutusnya. Orang-orang Arab berkata,  ِاإلِبلُ َرَسالً  َجأََءت yang berarti unta itu 

datang silih berganti. Rasul bisa digunakan untuk risalah, bisa pula untuk 

orang yang diutus. Rasul secara istilah adalah laki-laki merdeka yang diutus 

oleh Allah dengan syariat dan Dia memerintahkannya untuk menyampaikan 

kepada orang yang tidak mengetahui atau menyelisihinya dari kalangan 

orang-orang di mana dia diutus kepada mereka.
227
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Nabi secara istilah adalah seorang laki-laki merdeka di mana Allah 

mengabarkan syariat sebelumnya kepadanya agar dia menyampaikan kepada 

orang-orang yang di sekitarnya dari kalangan pemilik syariat tersebut. 

 

Ya Allah, Wahai Tuhanku, muliakanlah olehmu akan 

Muhammad, hambamu dan Rasulmu, sebagaimana engkau telah 

memuliakan Ibrahim, dan berilah berkat olehmu kepada 

Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau 

telah memberi berkat kepada Ibrahim”
228 

 (HR. Al-Bukhari dan 

Abu Said). 

Kenabian lebih umum karena semua rasul adalah nabi tetapi tidak semua 

nabi adalah rasul. Jadi orang yang bukan nabi bukan rasul, dengan kata lain, 

untuk bisa menjadi rasul dia harus menjadi nabi. Rasul membawa risalah 

kepada orang yang tidak mengetahui agama dan syariat Allah atau kepada 

orang-orang yang merubah syariat dan agama untuk mengajar mereka dan 

mengembalikan mereka kepadanya sedangkan Nabi Saw. diutus dengan 

dakwah syariat sebelumnya. 

b. Nama-nama Nabi dan Rasul 

Allah SWT. Tidak menyebutkan berapa jumlah keseluruhan Nabi dan 

Rasul. oleh sebab itu kita tidak dapat mengetahui berapa jumlah 

keseluruhannya. tapi yang pasti adalah untuk setiap umat, Allah mengutus 

seorang Rasul, seperti yang dinyatakan dalam firmannya, (QS. 35:24).  

                             . 

“Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa 

kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 

pemberi peringatan. dan tidak ada satu umatpun melainkan 

Telah ada padanya seorang pemberi peringatan.” 

                                                 
228
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Hanya sebagian saja di antara Nabi dan Rasul yang diutus sebelum Nabi 

Muhammad Saw. Diceritakan di dalam Al Quran: (QS.40:78) 

                           

    

Dan Sesungguhnya Telah kami utus beberapa orang Rasul 

sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan 

kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak kami 

ceritakan kepadamu. … 

Jumlah Nabi dan sekaligus Rasul yang diceritakan oleh Allah SWT. Di 

dalam Al Quran ada 25 orang; 18 orang disebutkan dalam surah Al-An’am 

ayat  83-86, dan 7 orang lagi dalam beberapa ayat secara terpisah.
229

 

Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah yang tercantum dalam Al Quran 

sebagai berikut: 

Adam, 2. Idris, 3. Nuh, 4. Hud, 5. Shaleh, 6. Ibrahim, 7. Ismail, 8. Ishaq, 

9. Ya’qub, 10. Yusuf, 11. Luth, 12. Ayyub, 13. Syuaib, 14. Musa, 15. Harun, 

16. Zulkifli, 17. Daud, 18.Sulaiman, 19.Ilyas, 20. Ilyasa, 21. Yunus, 22. 

Zakaria, 23. Yahya, 24. Isa, 25. Muhammad, Saw. 

Demikianlah nama-nama Nabi dan Rasul yang disebutkan oleh Kitab 

Suci Al Quran. Pada umumnya sebagai tambahan, umumnya mereka 

dilahirkan, hidup dan diutus di negeri-negeri Timur Tengah. Misalnya Nabi 

Ibrahim a.s. Diutus di Iraq, hijrah ke negeri Kan’an lalu berpindah-pindah 

antara Hijaz, Syam dan Ma’ad. Nabi Ismail lahir di Syam, dibesarkan dan 

diutus di Mekkah Al-Mukarramah, Nabi Ishak As. diutus di Ma’ad. Nabi 

Ya’kub,  As diutus di Ma’ad, tetapi kemudian pindah ke Mesir dan tinggal 

di sana bersama dengan anak-anaknya. Nabi Yusuf juga diutus di Mesir. 

Begitu juga dengan Nabi Musa As. dan Harun As. tetapi kemudian pindah 

ke Sinai. Nabi Daud dan Sulaiman As. diutus di Al-Quds. Kemudian Nabi-

nabi Bani Israel lainnya sampai Isa As. diutus di tanah Syam. Nabi Isa lahir 

di Baitul Lahmi dan hidup di Al-Maqdis sampai Allah mengangkatnya. 
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Kemudian Nabi Muhammad lahir dan diutus di Mekkah Al-Mukarramah, 

kemudian Hijrah ke Madinah Al-Munawwarah.
230

 

c. Sifat-Sifat Nabi dan Rasul 

Kenabian bukan derajat puncak yang bisa diraih dengan cara-cara dan 

latihan-latihan tertentu, manusia tidak mungkin mendapatkannya dengan 

usaha mereka karena ia bukan gelar yang mungkin diraih dengan jerih 

payah. Kenabian adalah derajat tinggi dan kedudukan mulia yang Allah 

berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Orang yang Allah berkehendak 

memilihnya sebagai nabi telah disiapkan oleh Allah sedemikian rupa untuk 

memikul kenabian tersebut. Allah menjaganya dari setan dan melindunginya 

dari syirik serta menganugerahkan perilaku terpuji kepadanya. 

Dalil yang menetapkan bahwa kenabian adalah murni anugerah Allah 

adalah firmannya, 

                             

                   … 

“Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh 

Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-

orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan 

Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah Kami beri 

petunjuk dan telah Kami pilih.” (QS. 19: 58).  

Firmannya kepada Musa, 

                      

“Hai Musa, sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dan 

manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalahku dan 

untuk berbicara langsung denganku.” (Al-A’raf: 144). 

Firmannya tentang ucapan Ya’qub kepada Yusuf, 
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“Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi 

Nabi).” (Yusuf: 6).  

Status sebagai Nabi dan Rasul tidak bisa diusahakan oleh siapapun. Jika 

seseorang misalnya menghabiskan waktu seluruhnya untuk beribadah dan 

meninggalkan segala macam kesenangan dunia dengan harapan mudah-

mudahan diangkat menjadi Nabi, tentu harapannya itu akan sia-sia belaka. 

Sebab status itu hanyalah semata-mata pemberian Allah SWT. Allahlah 

yang menentukan dan memilih siapa yang akan diangkatnya menjadi Nabi 

saja atau menjadi Nabi sekaligus Rasul. Sebelum mengangkat seseorang 

menjadi Nabi Allah sudah menyiapkan dan memelihara kepribadian tersebut 

sehingga orang akan diangkat menjadi Nabi memiliki kepribadian yang 

sempurna; memiliki jiwa yang utuh, nalar yang kuat, dan akhlak yang mulia. 

Begitu juga dengan garis keturunan, seorang yang diangkat menjadi Nabi 

haruslah memiliki garis keturunan yang baik dan mulia. Di samping itu 

diangkat dan tidaknya seseorang menjadi Nabi tergantung juga pada kondisi 

masyarakat di mana dia berada, apakah memang sangat memerlukan 

diutusnya seorang Nabi dan Rasul untuk memperbaiki dan membimbing 

kehidupan mereka yang sudah sangat jauh menyimpang dari fitrah 

kemanusiaan.
231

 

Tatkala Allah mengutus nabi Muhammad, orang-orang Jahiliah 

melihatnya tidak layak menyandang anugerah kenabian, ada yang lebih 

layak menurut mereka darinya yaitu seorang laki-laki besar di Makkah atau 

Thaif, al-Walid bin al-Mughirah atau Urwah bin Mas’ud ats-Tsaqafi, maka 

Allah mengingkari pandangan keliru mereka, Dia menjelaskan bahwa 

Dirinya adalah Rabb yang bertindak mutlak, maka tidak seorangpun berhak 

campur tangan dalam apa yang dikehendaki Allah termasuk memberikan 

derajat kenabian kepada hambanya yang dikehendakinya. 

Prasyarat kepribadian, keturunan dan kebutuhan masyarakat di atas oleh 

Abu Bakar Al-Jazairy mengistilahkan dengan “muahalat an Nubuwah”, 

yang intinya ada tiga hal sebagai: 
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1. Al-Mitsaliyah (keteladanan), artinya seseorang yang akan diangkat 

menjadi Nabi haruslah memiliki kemanusiaan yang sempurna; baik 

fisik, akal pikiran maupun rohani. Atau dengan kata lain dia haruslah 

merupakan pribadi yang mulia dan terpuji. Selalu menjadi anutan dan 

contoh teladan. Bebas dari segala sifat dan tingkah laku yang tidak 

baik. Oleh sebab itu kehidupan para Nabi akan selalu dipelihara dan 

dijaga oleh Allah SWT. sejak dari kecilnya. 

2. Syaraf an-Nasab (keturunan yang mulia). Artinya seseorang yang 

akan diangkat menjadi Nabi haruslah berasal dari keturunan yang 

mulia. Mulia dalam pengertian umum yaitu terjauh dari segala bentuk 

kerendahan budi dan hal-hal lain yang akan menjatuhkan martabat dan 

nilai-nilai kemanusiaannya. Dia haruslah orang yang terpandang dan 

dihormati kaumnya. 

3. ‘Amil  az-Zaman (dibutuhkan zaman), artinya kehadirannya memang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk  mengisi kekosongan rohani, 

memperbaiki segala kerusakan masyarakat, dan mengembalikan umat 

manusia kepada kehidupan yang sesuai dengan fitrah 

penciptaannya.
232

 

Secara umum setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat yang mulia dan 

terpuji sesuai dengan statusnya sebagai manusia pilihan Allah SWT., baik 

dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Allah SWT., secara 

vertikal maupun dengan sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. 

Namun demikian secara khusus setiap Rasul memiliki empat sifat yang erat 

kaitannya dengan tugasnya sebagai utusan Allah yang membawa misi 

membimbing umat menempuh jalan yang diridai oleh Allah SWT. Keempat 

sifat tersebut adalah: 

1. Ash-Sidqu (benar). Selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam 

keadaan bagaimanapun. Apapun yang dikatakan oleh seorang Rasul, 

baik berupa berita, janji, ramalan masa depan dan lain-lain selalu 

mengandung kebenaran. Mustahil seorang Rasul mempunyai sifat 

kazib atau pendusta, karena hal tersebut menyebabkan tidak adanya 

orang yang akan membenarkan risalahnya.  
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2. Al-Amanah (dipercaya). Seorang Rasul selalu menjaga dan 

menunaikan amanah yang dipikulkan kepundaknya. Perbuatannya 

akan selalu sama dengan perkataannya. Dia selalu akan menjaga 

amanah kapan dan di manapun, baik dilihat dan diketahui orang lain 

maupun tidak. Oleh sebab itu mustahil seorang Rasul berkhianat. 

3. At-Tabligh (menyampaikan). Seorang Rasul akan menyampaikan apa 

saja yang diperintahkan oleh Allah SWT. untuk disampaikan. Tidak 

ada satupun bujukan atau ancaman yang menyebabkan dia 

menyembunyikan sebagian wahyu yang wajib disampaikan. 

4. Al-fatanah (cerdas). Seorang Rasul memiliki tingkat kecerdasan yang 

tinggi, pikiran yang jernih, penuh kearifan dan kebijaksanaan. 
233

 

Setiap Nabi dan Rasul ma’shum, artinya terpelihara dari segala macam 

dosa, baik yang kecil apalagi yang besar. Tetapi sebagi manusia biasa yang 

juga tidak terbebas dari sifat lupa seorang nabi dan Rasul bisa saja 

melakukan kekhilafan seperti kekhilafan yang dilakukan oleh Nabi Adam 

As. ketika mendekati pohon larangan akibat godaan syaitan. Seorang Nabi 

dan Rasul untuk hal-hal yang tidak dibimbing langsung oleh Allah bisa saja 

menghasilkan ijtihad yang keliru, seperti keputusan Rasulullah Saw. 

Tentang tawanan perang Badar dengan menerima usulan menawan musuh-

musuh  yang tertangkap dan menolak usulan Umar untuk membunuh 

mereka, yang kemudian ditegur oleh Allah. Kekhilafan dan keliru dalam 

berijtihad tersebut bukanlah merupakan kemaksiatan dan kedurhakaan. 

Untuk kasus Nabi Adam menurut Sayid Sabiq bahwa Adam lupa dengan 

perintah untuk tidak mendekati pohon larangan. Dalam QS.33:5 Allah 

menjelaskan bahwa tidak ada dosa atas sesuatu yang dilakukan karena 

ketidaksengajaan atau karena lupa. Jadi dalam hal ini seirama dengan satu 

ucapan yaitu: kebaikan bagi manusia yang berbuat baik setaraf nilainya 

dengan keburukan bagi orang yang sudah taqarrub kepada Allah.
234

 

Sedangkan kasus tawanan perang Badar, bahwa Rasulullah tidak dapat 

berbuat lain, kecuali hanya dengan berijtihad untuk mengambil keputusan 

yang dipandang baik, sebab nyata-nyata tidak ada wahyu sedikitpun yang 

mengikatnya, bagaimana yang harus diperbuat olehnya. Keputusan yang 

dilakukan itu bukannya satu kesalahan atau kekeliruan apalagi kemaksiatan. 
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235
 kekhilafan dan kekeliruan ijtihad yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul 

tidaklah menghilangkan sifat kema’shumannya karena kekhilafan dan 

kekeliruan betapapun kecilnya selalu  mendapat koreksi dari Allah SWT. 

d. Tugas dan Mukjizat Nabi dan Rasul 

Semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah mempunyai tugas yang 

sama yaitu menegakkan kalimat Tauhid La-ilaha-Illallah, mengajak 

manusia hanya beribadah kepada Allah semata, menjauhi segala macam 

thagut dan menegakkan agama (iqamatu ad-din) Islam dalam seluruh 

kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam (QS. 21:25) 

                          

    . 

Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu 

melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada 

Tuhan (yang hak) melainkan aku, Maka sembahlah olehmu 

sekalian akan aku". 

Dalam menjalankan tugasnya itu para Rasul berperan sebagai 

mubasysyirin dan munzirin artinya memberikan kabar gembira bahwa Allah 

akan memberikan keridaan, pahala dan balasan surga bagi orang-orang yang 

beriman dan taat; dan memberikan peringatan akan kemarahan dan azab 

Allah bagi yang tidak mau beriman dan bagi yang durhaka
236

.Allah 

berfirman (QS.6:48-49) 

                         

          .                    

   . 
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Dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk 

memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. 

barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan , Maka 

tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka 

bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 

kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu 

berbuat fasik. 

Untuk membuktikan kerasulan dan kebenaran ajaran yang dibawa 

mereka, serta untuk menjawab tantangan dan mematahkan argumentasi para 

penentang, para rasul dilengkapi oleh Allah SWT. dengan mukjizat yaitu 

kejadian yang luar biasa (khawariqul adab) yang terjadi atas izin Allah 

SWT. Mukjizat para Rasul berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan 

kecenderungan umat masing-masing atau situasi yang menghendaki. Rasul 

yang mendapatkan mukjizat di antaranya adalah. 

a. Mukjizat Nabi Ibrahim As. yang tidak hangus terbakar di dalam api 

besar yang menyala bahkan beliau merasakan kenyamanan berada di 

dalamnya, bukanlah dengan maksud mendemonstrasikan 

kemampuannya “tahan api”, tetapi keadaan waktu itu yang 

menyebabkan Allah memilihkan mukjizat untuk Ibrahim Khalilullah. 

b. Mukjizat Nabi Musa antara lain membela lautan dengan tongkatnya 

lalu terbentang jalan raya di tengahnya, atau sebelumnya tongkatnya 

menjadi ular besar yang melahap habis ular-ular tukang sihir suruhan 

Fir’aun, memang  sesuai dengan tantangan dan situasi yang dihadapi 

oleh Musa Kalimulah. 

c. Mukjizat Nabi Isa as. bisa menyembuhkan bermacam-macam penyakit 

berat yang tidak mampu disembuhkan oleh dokter-dokter ahli.  Waktu  

itu sesuai dengan kecenderungan dan prestasi masa itu. 

d. Mukjizat Nabi Muhammad Saw. di samping mukjizat yang bissiyah 

(indrawi) seperti keluar air dari sela-sela jari-jarinya untuk keperluan 

para sahabat berwudhu, dan mukjizat beliau yang paling besar dan 

abadi sepanjang zaman adalah kitab suci Al Quran. Hal ini sesuai 

dengan tugas beliau sebagai Rasul untuk seluruh umat manusia sampai 
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akhir zaman nanti, berbeda dengan Rasul sebelum yang hanya diutus 

umat dan masa tertentu saja.
237

 

Kejadian luar biasa (khawariqul ‘adah) bisa juga terjadi pada orang-

orang shaleh yang sangat dekat dengan Allah SWT. Atau yang lazim disebut 

Waliullah seperti makanan yang selalu tersedia di mihrab tempat Maryam 

berada, padahal tidak ada yang mengantarkannya. Tatkala Zakaria 

menanyakan hal itu, Maryam menjelaskan bahwa makanan itu dari Allah, 

sebagaimana yang tersirat dalam firman dalam (QS. 3: 37). 

                            

                                

                  . 

“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan 

penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan 

yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. setiap 

Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati 

makanan di sisinya. Zakaria berkata: "Hai Maryam dari mana 

kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: 

"Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi 

rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. 

Kejadian luar biasa jika terjadi pada diri Nabi dan Rasul disebut 

Mukjizat tapi kalau terjadi pada Waliullah dinamakan Karamah (keramat). 

Baik mukjizat maupun karamah kedua-duanya semata-mata pemberian 

Allah SWT. Sama sekali tidak bisa diusahakan atau dipelajari, apalagi 

diajarkan datangnyapun tidak bisa diduga, dan hal yang sama belum tentu 

terjadi dua kali. Jika mukjizat dimaksudkan untuk membuktikan kenabian 

dan kerasulan serta menjawab tantangan yang dihadapi oleh para Nabi dan 

Rasul, Sedangkan Karamah  diberikan dengan maksud untuk memuliakan 

para kekasih Allah tersebut.
238
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e. Rasul-Rasul Yang Ulul ‘Azmi  

Allah mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi dengan membawa berita 

gembira dan menyampaikan peringatan, mereka mengajak umat beribadah 

kepada Allah, memperingatkan mereka dari akibat buruk menyelisihi 

perintah Allah. Di jalan ini para rasul mendapatkan tantangan dan 

permusuhan keras, hinaan, cacian, makian, pukulan, teror, intimidasi, 

pengucilan bahkan usaha makar pembunuhan mereka dapatkan. Jika para 

rasul tidak memiliki kesabaran tertinggi niscaya mereka tidak mampu 

mengemban amanat risalah Allah yang  ada di pundak mereka dengan segala 

resiko dan tantangan berat yang menghadang. Kepada Muhammad Saw 

Allah memerintahkan bersabar seperti kesabaran para rasul ulul azmi. 

Tentang hal ini Allah berfirman (QS. 43:35). 

                

“Maka Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai 

keteguhan hati dari rasul-rasul…”  

Rasul-rasul yang digelari Ulul Azmi ada lima orang yaitu; Muhammad, 

Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Ulul Azmi maksudnya teguh hati, tabah, sabar, 

segala cita-cita dikejar dengan segenap tenaga yang dimiliki hingga akhirnya 

tercapai juga. Sedangkan Rasul-rasul yang ulul Azmi adalah Rasul yang 

paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak penderitaan, tetapi 

tetap teguh, tabah sabar dan terus berjuang hingga mereka berhasil 

mengemban tugas yang dipikulkan oleh Allah. 

5. Beriman kepada Hari Akhir 

a. Beriman kepada hari akhirat 

Meyakini akan berakhirnya kehidupan dunia ini dan setelah itu akan 

memasuki alam lain, dimulai dengan kematian dan kehidupan alam kubur 

untuk kemudian terjadinya hari kiamat dan selanjutnya adalah kebangkitan 

(dari kubur), dikumpulkan di Padang mahsyar dan diputuskan ke surga atau 

neraka. Iman kepada hari akhirat merupakan salah satu rukun Iman yang 
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tidak sempurna keimanan seseorang Tampanya, barangsiapa yang 

mengingkarinya maka dia telah kafir
239

. Allah berfirman: 

                           

          

 “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

satu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah 

beriman kepada Allah dan hari kemudian.” (QS.Al-

Baqarah:177). 

Ketika Jibril datang kepada Rasulullah dan bertanya: 

“ beri tahukan kepadaku tentang Iman? Beliau menjawab: “ 

Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, 

para rasul-Nya, hari akhirat, dan kamu mengimani takdir baik 

ataupun buruk.” (HR. Muslim). 

Termasuk yang wajib diimani, adalah mengimani mukaddimah-

mukaddimah datangnya hari akhir ini sebagaimana yang diberitakan oleh 

Rasulullah Saw berupa tanda-tanda hari kiamat. 

Para Ulama telah membagi tanda-tanda datangnya hari kiamat ini kepada 

dua macam: 

1. Tanda-tanda kecil, yaitu yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. 

Dan itu banyak sekali, sebagian besarnya telah terjadi. di antaranya: 

Diutusnya Rasulullah Saw. disia-siakannya amanah, dihiasnya 

masjid untuk menjadi kebanggaan, perlombaan para penggembala 

dalam mendirikan bangunan, memerangi Yahudi dan membunuh 

mereka, semakin pendeknya waktu, kurangnya amal, munculnya 

berbagai fitnah, banyaknya pembunuhan, dan tersebarnya zina serta 

maksiat. Allah berfirman: 
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 “Telah dekat (datangnya) hari kiamat dan telah terbelah 

bulan.” (QS.Al-Qamar:1). 

2. Tanda-tanda besar, yaitu yang terjadi menjelang saat-saat terjadinya 

kiamat, dan mengingatkan mulai terjadinya. Dan ini ada sepuluh 

tanda, dan belum satupun yang muncul.
240

 

Kesepuluh tanda itu adalah: munculnya Mahdi, keluarnya Dajjal, 

turunnya Isa, AS. dari langit sebagai hakim yang adil lalu dia 

menghancurkan salib, membunuh Dajjal dan babi, menghentikan jizyah dan 

menghukumi dengan syariat Islam, munculnya Ya’juj dan Ma’juj yang akan 

didoakan oleh Isa dengan kehancuran maka merekapun mati, terjadi tiga 

gerhana, satu di timur, satu di barat dan satu di jazirah Arab, asap yaitu: 

keluarnya asap besar dari langit yang menyelimuti manusia dan menutupi 

pandangan mereka, diangkatnya Al Quran dari bumi ke langit, terbitnya 

matahari dari barat, munculnya binatang aneh dan berkobarnya api besar 

dari Adn yang menggiring manusia ke bumi Syam sebagai tanda besar yang 

paling terakhir.
241

 

Imam Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari r.a. 

bahwasanya beliau berkata: 

“Satu ketika nabi datang dan kami sedang mudzakarah (saling 

mengingatkan ilmu), beliau bertanya: “Apa yang sedang kalian 

bicarakan?” Mereka menjawab: “Kami sedang membicarakan 

hari kiamat.” Beliau berkata: “Sesungguhnya kiamat itu tidak 

datang sebelum munculnya sepuluh tanda.” Kemudian beliau 

menyebut: Asap, Dajjal, binatang, terbitnya matahari dari 

barat, turunnya Isa putra Maryam, Ya’juj, Tiga gerhana: satu 

terjadi di timur, satu di barat dan satu di jazirah Arab, dan yang 

terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring 

manusia menuju tempat berkumpul mereka. (HR. Muslim).
242

 

Dalam hadis lain beliau bersabda: 

“Akan keluar di akhir umatku nanti Al-Mahdi yang akan Allah 

turunkan untuknya hujan, hingga bumipun mengeluarkan 
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tumbuhannya, yang memberinya harta yang melimpah, binatang 

ternak berkembang biak, umat ini menjadi banyak, dia akan 

hidup selama tujuh atau delapan, yaitu tahun. (HR. Hakim). 

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa tanda-tanda ini akan datang 

berturut-turut sebagaimana berurutannya mutiara di untaian kalung, jika satu 

tanda telah muncul akan diikuti oleh tanda-tanda yang lain. Jika semua tanda 

itu sudah muncul semua maka terjadilah kiamat. Yang dimaksud dengan 

sa’ah (hari kiamat) adalah hari keluarnya manusia dari kubur dengan 

perintah Tuhan mereka untuk dihisab,
243

 maka orang-orang yang baik akan 

mendapat kenikmatan, sedangkan mereka yang jahat akan diadzab. Allah 

berfirman: 

                    . 

“(Yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat 

seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-

berhala (sewaktu di dunia).” (QS. Al-Ma’arij: 43). 

Hari ini disebutkan dalam Al Quran dengan beberapa nama. Di 

antaranya adalah: yaumul qiyamah (hari kiamat), al-Qori’ah, yaumul hisab 

(hari perhitungan amal), yaumu din (hari pembalasan), Ath-Thamah 

(malapetaka yang sangat besar), Al-Waqi’ah, Al-Haqqaah (yang pasti 

terjadi), Ash-Shakhah (suara yang memekakkan), Al-Ghasyiah (hari 

pembalasan) dan sebagainya.
244

 

1. Yaum Qiyamah terdapat pada firman Allah: 

           

“Aku bersumpah dengan hari kiamat.” (QS.Al- Qiyamah:1). 

2.  Al-Qori’ah dalam firman Allah: 

           

                                                 
 
243

Op.cit., h.108  

 
244

Ibid.,  h.109  



184   |   Bab III Rukun Iman Realisasi Kalimat Syahadat 

 “Hari kiamat, apakah hari kiamat itu ?” (QS.Al- Qori’ah: 1-2). 

3. Yaumul Hisab dalam firman Allah (QS. Shad:26): 

                     

 

“Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan.” (QS. Shad: 26). 

 

4. Yaumud Din terdapat dalam firman Allah, (QS.Al-Infithar:14-15): 

         .      . 

“Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar 

berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari 

pembalasan.” (QS.Al-Infithar:14-15). 

5. Ath-Thammah ada dalam firman Allah: 

              . 

“Maka apabila malapetaka yang besar (hari kiamat) telah 

datang.” (QS.An-Naziat: 34). 

6. Al-Waqi’ah terdapat dalam firman Allah, (QS.Al-Waqiah:1): 

        . 

“Apabila terjadi hari kiamat.” (QS.Al-Waqiah:1). 

7. Al-Haqqah terdapat dalam firman Allah (QS.Al- Haqqah:1-2): 

        . 
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“Hari kiamat, apakah hari kiamat itu ?” (QS. Al- Haqqah:1-2). 

8. Ash-Shakhah terdapat dalam firman Allah, (QS.Abasa: 33): 

           

“Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan 

sangkakala yang kedua).” (QS. Abasa: 33). 

9. Al-Ghasyiah terdapat dalam firman Allah (QS. Al-Ghasyiah:1): 

          . 

“Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan 

?” (QS.Al-Ghasyiah:1). 

b. Cara beriman kepada hari akhirat  

Beriman kepada hari akhirat memiliki dua cara; Global dan terperinci.  

Adapun secara global yaitu: Kita mengimani adanya satu hari di mana 

Allah mengumpulkan pada hari itu seluruh manusia, mulai dari Adam 

sampai manusia paling terakhir, masing-masing mereka akan mendapatkan 

balasan amalannya, sebagian menjadi penghuni surga dan sebagian lagi 

masuk neraka
245

. Allah berfirman: 

         .            . 

“Katakanlah: “ Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan 

orang-orang yang kemudian, benar-benar akan dikumpulkan di 

waktu tertentu pada hari yang dikenal.” (QS.Al-Waqi’ah: 49-

50). 

Sedangkan Iman secara terperinci adalah: Mengimani secara mendetail 

setiap peristiwa sesudah kematian yang mencakup hal-hal berikut ini: 

1. Fitnah kubur  
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Ketika mayat ditanya sesudah dikuburkan, tentang tuhannya, 

agamanya dan nabinya Muhammad Saw. Maka Allah memantapkan 

orang-orang beriman dengan jawaban yang mantap, sebagaimana yang 

tercantum dalam sebuah hadis ketika mayat ditanya ia mampu 

menjawab dengan mengatakan:  

 ريب اهلل,وديين االسالم ونيب حممد صلى اهلل عليه وسالم
 “Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam dan nabiku 

adalah Muhammad shallallahu alaihi wasallam.” (Muttafaq 

alaih). 

Untuk itu wajib bagi kita beriman kepada adanya pertanyaan dua 

malaikat itu, bentuk pertanyaannya, bagaimana mukmin akan 

menjawab dan bagaimana munafik akan menjawab, sebagaimana yang 

tertera dalam hadis-hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 

2. Siksa kubur dan kenikmatannya  

Wajib beriman kepada adanya adzab kubur dan kenikmatannya, 

bahwasanya kubur itu bisa berupa lubang neraka atau salah satu taman 

surga. Kubur adalah persinggahan pertama untuk menuju akhirat, 

barangsiapa yang selamat padanya maka yang sesudahnya akan lebih 

mudah, dan barangsiapa yang tidak selamat maka yang sesudahnya 

akan lebih sulit. Barangsiapa yang mati berarti telah datang 

kiamatnya.
246

 

Kenikmatan dan adzab kubur dirasakan oleh ruh dan jasad, dan 

kadang-kadang hanya ruh yang merasakannya. Adzab kubur 

ditimpakan untuk orang- orang yang dzalim dan kenikmatannya 

dianugerahkan untuk orang mukmin yang benar. Mayat akan disiksa 

di alam barzakh atau diberi kenikmatan, baik mayat itu dikubur 

ataupun tidak. Seandainya mayat itu dibakar, tenggelam atau dimakan 

binatang buas atau burung, maka pasti ia akan merasakan adzab atau 

kenikmatan tersebut. Allah berfirman: 
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“Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, 

dan pada hari terjadinya kiamat.(Dikatakan kepada malaikat): 

“Masukkan Fir’aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat 

keras.”(QS.Al-Mukmin: 46). 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

 فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهلل ان يسمعكم من عذاب القرب
“Kalau saja kalian tidak saling menguburkan, pasti aku 

memohon kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian 

adzab kubur.”
247

 (HR Muslim). 

3. Tiupan sangkakala  

Sangkakala adalah terompet berbentuk tanduk yang akan ditiup 

oleh Isrofil alihis salam, pada tiupan pertama seluruh makhluk 

menjadi mati kecuali yang dikehendaki Allah untuk tetap hidup, 

tiupan kedua seluruh makhluk sejak Allah menciptakan dunia ini 

hingga terjadinya kiamat, bangkit dari kubur mereka. Allah berfirman: 

(Az-zumar:68). 

                            

                 

“Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang mati di 

langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. 

Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba 

mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing).”  

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 
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ورفع ليتا.مث اليبقى اال مث ينفخ ِف الصور فال يسمعه أحد اال أصفى ليتا 
صعق, مث ينزل اهلل املطر الطل فتنبت منه أجساد الناس, مث ينفخ فيه أخرى 

 فاءذا هم قيام ينظرون.  
“Kemudian sangkakala pun ditiup, maka tidak seorangpun yang 

mendengar kecuali mendengarkannya dan mengangkat 

lehernya, kemudian semuanya mati, lalu Allah menurunkan 

hujan gerimis, maka tubuh-tubuh manusia tumbuh kembali, 

kemudian ditiupkan lagi sangkakala itu, maka tiba-tiba mereka 

semua berdiri menyaksikan.
248

” (HR Muslim). 

4. Kebangkitan  

Allah menghidupkan semua yang mati, ketika ditiupkan 

sangkakala yang kedua kalinya, maka manusiapun berdiri menuju 

Allah tuhan semesta alam. Apabila Allah telah mengizinkan untuk 

ditiupnya sangkakala dan kembalinya ruh ke jasad, pada waktu itu 

seluruh manusia bangkit dari kubur mereka dan berjalan dengan cepat 

menuju tempat berkumpul dalam keadaan tidak beralas kaki, 

telanjang, tidak dikhitan, dan tidak membawa apa-apa. Masa 

berkumpul ini cukup lama, sementara matahari sangat dekat jaraknya, 

dan ditambah kadar panasnya. Keringat manusia menggenang karena 

dahsyatnya masa menunggu ini, ada yang keringatnya sampai mata 

kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang 

sampai dada, ada yang sampai pundak dan ada yang tenggelam oleh 

keringat, itu semua tergantung amal mereka.
249

  

Adapun Al Quran dan sunnah yang berbicara tentang hal itu 

banyak sekali, demikian juga hadis-hadis shahih yang menunjukkan 

kebenarannya. Allah berfirman (QS.At- Taghabun:7). 
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“Katakanlah: Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu 

akan dibangkitkan.”  

Kebangkitan dari kubur pasti akan terjadi, berdasarkan dalil Al-

Quran dan sunnah, adapun secara realita Allah telah memperlihatkan 

kepada hambanya bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati di 

dunia ini, sedangkan secara akal bisa dilihat dari dua sisi. yaitu: 

1. Sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi dan seisinya. Dia 

mencipta tanpa ada contoh sebelumnya, zat yang sanggup 

menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya berarti dia 

sanggup mengembalikannya. 

2. Bumi yang tadinya mati, beku dan tidak ada kehidupan, lalu Allah 

menurunkan hujan kepadanya, maka bumi itu menjadi hijau dan 

tumbuh padanya berbagai macam tumbuhan yang indah. Yang 

sanggup menghidupkan bumi setelah mati bearti sanggup pula 

menghidupkan orang-orang yang telah mati.
250

 

5. Pengumpulan, Perhitungan dan Pembalasan  

Mengimani bahwa jasad-jasad ini akan dikumpulkan, akan 

ditanya dan dihitung amalnya dengan adil dan diberikan kepada 

makhluk balasan atas amalannya. Allah SWT. berfirman: 

                

“Dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami 

tinggalkan seorangpun dari mereka.” (QS.Al-Kahfi: 47). 

Dalam ayat lain Allah berfirman(QS.Al-Haqqah:19-21): 

                      .        

             . 
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“Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari 

sebelah kanannya, maka dia berkata: “Ambillah, bacalah 

kitabku (ini). Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya 

akuakan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada 

dalam kehidupan yang diridhai.” (QS.Al-Haqqah:19-21). 

 

Dan firman Allah (QS.69:25-26): 

                           

   

 “Dan adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari 

sebelah kirinya, maka diaberkata: Wahai alangkah baiknya 

kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).” (QS.Al-

Haaqqah:25-26). 

Hasyr (berkumpul) adalah: digiring dan dikumpulkannya manusia 

ke padang mahsyar untuk dihisab. Perbedaan antara hasyr dan ba’ts 

(dibangkitkan) adalah, bahwa dibangkitan itu mengembalikan setiap 

ruh ke jasadnya, sedangkan hasyr adalah menggiring mereka yang 

dibangkitkan menuju tempat berkumpul (padang mahsyar).
251

 

 Hisab (perhitungan) dan jaza’ (pembalasan) adalah: Dimana 

Allah menghadirkan setiap hamba ke hadapan-Nya dan diperlihatkan 

kepada mereka semua amal yang dulu pernah mereka lakukan. 

Orang-orang mukmin yang bertakwa, mereka dihisab dengan 

hanya diperlihatkan seluruh amalnya hingga mereka mengetahui kasih 

sayang Allah kepada mereka dengan menutupi amalan (yang jelek) di 

dunia dan mengampuninya di akhirat. Mereka dikumpulkan 

berdasarkan tingkat keimanan, mereka disambut Malaikat yang 

membawa kabar gembira dengan surga, dan mengamankan mereka 

dari rasa takut dan dari kedahsyatan hari yang sulit itu, maka wajah 

merekapun putih bersinar, berseri-seri,tertawa dan bergembira-ria. 
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Sedangkan orang-orang yang mendustakan (agama) dan berpaling 

(dari jalan yang benar) akan dihisab dengan perhitungan yang sulit dan 

mendetail, akan dihitung semua amal mulai dari yang besar sampai 

yang sekecil-kecilnya. Mereka akan diseret dengan wajah-wajah 

mereka, sebagai penghinaan bagi mereka dan balasan atas apa yang 

telah mereka lakukan dan dustakan
252

. 

Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah umat nabi 

Muhammad Saw. di antara mereka tujuh puluh ribu orang masuk 

surga tanpa dihisab dan tanpa diadzab dikarenakan kesempurnaan 

tauhid mereka
253

. Mereka itulah yang pernah disebutkan ciri-cirinya 

oleh nabi: 

 ال يسرتقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون

“Mereka yang tidak meminta di ruqyah (di mantra dengan doa), 

tidak berobat dengan cara kaiy (dengan besi panas), tidak 

percaya pada khurafat burung dan kepada Tuhan mereka, 

mereka bertawakal.” 

Di antara mereka adalah sahabat yang bernama Ukasyah bin 

Mihsan ra. Adapun amalan yang berhubungan dengan hak Allah yang 

pertama dihisab adalah salat, dan amal yang berhubungan dengan hak 

manusia yang pertama dihisab adalah permasalahan darah 

(pembunuhan). 

6. Haudh (Telaga di surga) 

Kita mengimani adanya telaga Nabi Saw, yaitu telaga yang besar 

dan tempat minum yang mulia, Airnya mengalir dari sungai Kautsar 

dari dalam surga yang hanya akan diminum oleh orang-orang beriman 

dari umat Muhammad Saw.  Sebagian dari ciri-cirinya: Airnya lebih 

putih dari susu, lebih dingin dari es, lebih manis dari madu, lebih 

wangi dari kesturi, sangat luas, lebar dan panjangnya sama, dari ujung 

ke ujung jarak  perjalanan selama sebulan, padanya terdapat dua 

saluran air yang memanjang dari surga, gelas-gelasnya lebih banyak 
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dari jumlah bintang-bintang di langit, dan barang siapa yang 

meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. Rasulullah Saw 

bersabda: 

“Telagaku luasnya sepanjang perjalanan sebulan, airnya lebih 

putih dari susu, wanginya melebihi kesturi, gelasnya seperti 

jumlah bintang-bintang di langit, barangsiapa yang 

meminumnya tidak akan pernah haus selamanya.
254

” (HR. 

Bukhari). 

7. Syafaat 

Ketika manusia sedang mengalami kesulitan yang luar biasa di 

tempat penantian untuk dihisab ditambah sangat panjangnya masa 

penantian mereka mencari orang yang bisa memberi syafaat di 

hadapan Tuhan mereka untuk membebaskan mereka dari kesulitan dan 

rasa takut pada hari itu. Semua Rasul Ulul Azmi menolak untuk 

memberi syafaat, hingga mereka sampai kepada Rasul terakhir 

Muhammad Saw. yang mana Allah telah mengampuni seluruh dosa-

dosanya di masa lalu ataupun yang akan datang. Maka berdirilah 

beliau di tempat yang mulia yang didambakan oleh semua orang 

terdahulu dan sekarang serta nampaklah kedudukan beliau yang agung 

dan derajat yang tinggi. Kemudian bersujudlah beliau di bawah arsy 

dan Allah mengilhamkan kepadanya pujian-pujian untuk memujinya 

dan mengagungkannya, lalu beliau meminta izin Tuhannya dan 

beliaupun diizinkan untuk memberi syafaat kepada hamba-hamba 

untuk melepaskan mereka dari kesulitan dan kegelisahan yang tidak 

sanggup mereka pikul. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

ان السمس تد مو يوم القيامة حىت يبلغ لعرق نصف االذن فبينما هم  
 ميوسى مث يعيس مث ميحمد صلى اهلل عليه كذلك, استغاثوا مث ياءبراهيم مث

وسلم فيسفع ليقضى بني اخللق فيمشي حىت يأخذ حبلقه الباب فيومئذ 
 يبعثه اهلل مقاما حممودا ميحد أهل اجلمع كلهم 
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“Sesungguhnya matahari pada hari kiamat sangat dekat hingga 

ada yang keringatnya sampai di tengah telinga, ketika mereka 

dalam keadaan seperti itu mereka mencari pertolongan kepada 

Adam kemudian Ibrahim kemudian Musa kemudian Isa 

kemudian Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beliaulah 

yang memberikan syafaat untuk dipercepat putusan hukum 

antara makhluk, kemudian beliau berjalan hingga memegangi 

gagang pintu, maka hari itulah Allah menempatkannya di 

maqam mahmuda (tempat yang mulia) yang dimuliakan oleh 

seluruh yang hadir.
255

” (HR. Bukhari). 

Syafaat 'udzma (syafaat agung) ini hanya dikhususkan untuk 

Rasulullah Saw. saja. Selain itu beliau juga akan memberikan syafaat-

syafaat lain, yaitu: 

1. Syafaat beliau untuk ahli surga agar diizinkan bagi mereka 

memasukinya. Dalilnya adalah sabda beliau: 

أيت باب اجلنة يوم القيامة قأستفتح,فيقول اخلازن من أنت؟ 
أمرت ال أفتح ْلحد قبلكقال:قأقول:حممد, فيقول:بك   

“Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat nanti, lalu 

aku minta dibukakan pintunya. Penjaganya pun bertanya: 

siapa kamu? Aku menjawab: Muhammad, dan penjaga itu 

berkata: Aku telah diperintahkan untuk tidak membukakan 

pintu ini bagi siapapun sebelum kamu.”
256

 (HR.Muslim). 

2. Syafaat beliau untuk satu kaum yang seimbang antara kebaikan dan 

kejelekan mereka untuk bisa masuk surga. Ini adalah pendapat 

sebagian ulama tetapi tidak ada satupun hadis shahih yang bisa 

dijadikan sandaran. 

3. Syafaat beliau untuk satu kaum yang diputuskan untuk masuk 

neraka, agar mereka tidak jadi memasukinya. Dalilnya adalah 

keumuman sabda beliau: 

                                                 
255

Ibid., h  124-125   .  
256

Ibid.,  



194   |   Bab III Rukun Iman Realisasi Kalimat Syahadat 

257شفا عيت ْلهل الكبائر من أميت    

“Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku.” (HR. 

Abu Dawud). 

4. Syafaat beliau untuk mengangkat derajat para penghuni surga di 

dalam surga. Dalilnya adalah sabda beliau: 

 اللهم اغفرْلىب سلمة وارفع درجتة ِف املهدبني
“Ya Allah ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya 

menjadi orang-orang yang diberi hidayah.” (HR. Muslim). 

5. Syafaat beliau untuk satu kaum agar mereka masuk surga tanpa 

dihisab terlebih dahulu dan tanpa diazab. Dalilnya hadis Ukasyah 

bin Mihsan tentang tujuh puluh ribu orang yang akan masuk surga 

tanpa hisab dan tanpa adzab, Rasulullah berdoa untuknya: “Ya 

Allah, jadikanlah dia termasuk dalam golongan mereka.” 

(Muttafaq Alaih). 

6. Syafaat beliau untuk para pelaku dosa besar agar tidak masuk 

neraka. Dalilnya hadis rasul: 

 شفا عيت ْلهل الكبائر من أميت

“Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku.
258

” (HR. 

Abu Dawud). 

Dan dalam hadis yang lain: 

حيرج قوم من النار بسفاعة حممد صلى اهلل عليه وسلم فيدخلون اجلنة 
 يسمعون اجلهنميني

“Akan keluar satu kaum dari neraka dengan syafaat 

Muhammad shallallahu alaihi wasallam,kemudian mereka 
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masuk surga. Mereka dinamakan Jahannamiyyin.
259

” (HR. 

Bukhari). 

7. Syafaat beliau untuk meringankan adzab dari orang yang 

seharusnya diazab keras, seperti syafaat beliau untuk pamannya 

Abu Thalib. Dalilnya hadis rasul: 

لعله تنفعه ساعيت يوم القيامة فيجعل ِف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يعلي 
 منه دماغه  

“Mudah-mudahan syafaatku bisa meringankan siksanya di 

hari kiamat, untuk diletakkan di neraka yang paling atas di 

mana api sampai menyentuh dua mata kakinya, yang 

membuat otaknya mendidih.
260

” (Muttafaq Alaih). 

Syafaat di sisi Allah tidak dibenarkan kecuali dengan dua syarat: 

1. Ridha Allah terhadap pemberi dan penerima syafaat. 

2. Izin Allah kepada seseorang untuk memberi syafaat. Allah 

berfirman: 

                         

       

“Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang 

yang diridai Allah.” (QS.Al- Anbiya’: 28). 

Dalam firman-Nya yang lain: 

              … 

“Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya.” 

(QS.Al-Baqarah: 255). 
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8. Mizan (Timbangan amal) 

Mizan itu haq, wajib diimani adanya, mizan itu adalah timbangan 

yang diletakkan oleh Allah untuk menimbang amal manusia di hari 

kiamat, untuk kemudian membalasnya sesuai dengan amalnya. 

Timbangan ini hissi (dapat dilihat dengan panca indra), mempunyai 

dua sisi timbangan dan bagian yang melintang, untuk menimbang 

amal atau buku catatan amal atau sipelaku amal itu sendiri. Ketiga-

tiganya mungkin ditimbang, tetapi yang menjadi ukuran berat atau 

tidak adalah amal, bukan pelakunya atau buku catatan tersebut
261

. 

Allah berfirman: 

                         

                         . 

“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, 

maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika 

(amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti akan Kami 

mendatangkan (pahala)nya dan cukuplah Kami sebagai 

pembuat perhitungan.” (QS.Al- Anbiya’: 47). 

Dalam firman-Nya yang lain dalam, QS.Al- A’raf: 8-9 

                           . 

                        

     

“Maka barangsiapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka 

itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan 

timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang 

merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu 

mengingkari ayat-ayat Kami. (QS.Al- A’raf: 8-9). 
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9. Shirath 

Kita mengimani adanya shirath, yaitu jembatan yang dipasang di 

atas neraka Jahanam dengan jalan yang sangat menakutkan, semua 

manusia akan melewatinya untuk menuju ke surga. Di antara mereka 

ada yang melaluinya dengan sekejap mata, ada pula yang melaluinya 

secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada 

yang secepat lari kuda, ada juga yang berlari, atau berjalan, ada pula 

yang merangkak, dan ada yang diseret, semuanya berjalan sesuai 

dengan amalnya hingga seseorang yang berjalan dengan sinar yang 

hanya sebesar ibu jari kakinya. Di antara mereka ada yang diambil 

kemudian dilempar ke dalam neraka, barangsiapa yang dapat melewati 

shirath ini, maka ia masuk surga. 

Orang yang pertama kali menyeberang shirath ini adalah nabi kita 

Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh 

umatnya. Hari itu tidak ada yang angkat bicara kecuali para rasul, dan 

doa para rasul hari itu adalah: “ Ya Allah selamatkan, selamatkan.” 

Neraka Jahanam memiliki besi-besi ranjau (hanya Allah yang 

mengetahui jumlahnya), terletak di kanan kiri shirath yang akan 

menarik siapa yang Allah kehendaki ke dalamnya. Sifat-sifat shirath: 

Lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, licin, tidak ada kaki 

yang dapat tetap berjalan di atasnya kecuali dengan izin Allah, 

diletakkan di tempat yang gelap, dan dikirimkan amanah dan rahim 

(kekerabatan) berdiri di samping kiri kanan shirath untuk menjadi 

saksi siapa saja yang menjaganya atau yang mengabaikannya.
262

  

 

10. Qintharah (Tempat Pemberhentian antara surga dan neraka). 

Kita wajib mengimani bahwa jika orang-orang mukmin sudah 

berhasil melewati shirath, mereka akan berhenti di Qintharah. Yaitu 

sebuah tempat di antara surga dan neraka, di mana orang-orang 

mukmin akan dihentikan di sini setelah berhasil melewati shirath dan 

selamat dari neraka, untuk diputuskan permasalahan yang terjadi di 

antara mereka (kezaliman-kezaliman yang terjadi antara mereka di 
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dunia) sebelum mereka memasuki surga. Manakala mereka sudah 

bersih dan suci maka baru diizinkan untuk memasuki surga
263

. 

Rasulullah Saw. bersabda: 

“Ketika orang-orang mukmin itu sudah selamat melewati 

neraka, mereka dihentikan di sebuah tempat yang terletak 

antara surga dan neraka, maka diselesaikanlah permasalahan 

(kezaliman-kezaliman) yang dulu pernah ada di antara mereka 

di dunia, hingga manakala mereka sudah dibersihkan dan 

disucikan, baru diizinkan untuk memasuki surga, maka demi 

yang jiwa Rukun  Muhammad ada di tangan-Nya, salah seorang 

dari mereka lebih tahu dengan tempat tinggalnya di surga 

daripada tempat tinggalnya sewaktu di dunia.” (HR. Bukhari). 

11. Surga dan Neraka. 

Mengimani bahwasanya surga itu benar adanya demikian juga 

neraka, dan bahwasanya keduanya sudah ada, tidak akan pernah rusak 

dan punah, bahkan keberadaannya abadi. Begitu juga kenikmatan ahli 

surga tidak akan pernah habis dan hilang. Siksaan ahli neraka yang 

telah diputuskan oleh Allah untuk kekal di dalamnya tidak akan 

pernah habis dan berhenti. Orang-orang yang bertauhid maka mereka 

akan keluar dari neraka dengan syafaat orang-orang yang memberi 

syafaat dan atas rahmat Allah Yang Maha Penyayang. 

Surga adalah tempat mulia yang Allah sediakan untuk orang-

orang bertakwa pada hari kiamat nanti. Di dalamnya ada sungai-

sungai yang mengalir, kamar-kamar yang megah, dan istri-istri yang 

cantik. Di dalamnya terdapat apa saja yang diinginkan oleh jiwa dan 

disenangi oleh mata memandang, kenikmatannya tidak pernah dilihat 

mata, tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah terdetiksi di hati 

manusia. Kenikmatannya tidak akan pernah habis dan punah. Mereka 

akan kekal dalam kenikmatan tersebut tanpa ada hentinya. Tempat 

untuk meletakkan sebuah cemeti di sana lebih baik dari dunia dan 

seisinya. Wanginya bisa dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. 
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Kenikmatan yang paling besar adalah ketika orang-orang mukmin bisa 

melihat Tuhan mereka secara langsung dengan mata kepala mereka
264

. 

c. Hikmah beriman kepada hari akhirat 

Beriman kepada hari akhirat mengandung banyak hikmah dan faedah, di 

antaranya: 

1. Menimbulkan keinginan yang tinggi untuk melakukan ketaatan dan 

senantiasa berusaha untuk itu demi mengharapkan pahala.  

2. Menimbulkan rasa takut untuk melakukan kemaksiatan atau meridai 

perbuatan maksiat, karena takut akan siksaan pada hari tersebut. 

3. Menghibur orang-orang yang mukmin karena kenikmatan dunia yang 

luput dari mereka, lantaran mengharap kenikmatan akhirat dan 

pahalanya. 

4. Beriman kepada hari kebangkitan merupakan pangkal kebahagiaan 

individu dan masyarakat. Apabila manusia beriman bahwasanya Allah 

akan membangkitkan seluruh makhluk setelah kematian mereka dan 

membalas seluruh amal mereka serta mengambil hak orang yang 

dizalimi dari orang yang menzalimi hingga dari binatang sekalipun, 

maka ia akan istiqamah taat kepada Allah, dengan demikian akan 

lenyaplah kejahatan dan akan tersebarlah kebaikan di masyarakat serta 

akan membahana keutamaan dan ketenangan.
265

 

 

6. Iman kepada Qadha dan Qadar 

Dalam menciptakan sesuatu, Tuhan selalu berbuat menurut Sunnahnya, 

yaitu hukum sebab akibat. Sunnahnya ini adalah tetap tidak berubah-ubah, 

kecuali dalam hal-hal khusus yang sangat jarang terjadi. Sunnah Tuhan ini 

mencakup dalam ciptaannya, baik yang jasmani maupun yang bersifat 

rohani. 

1. Pengertian Qadha dan Qadar  
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Secara etimologi, qadha memiliki banyak pengertian, di antaranya 

sebagaimana berikut: 

1. Pemutusan, pengertian ini dapat ditemukan dalam firman Allah, (QS. 

Al-Baqarah (2): 117) 

                             

“(Dia) yang mengadakan langit dan bumi dengan indahnya, dan 

memutuskan sesuatu perkara, hanya Dia mengatakan: Jadilah, 

lalu jadi.”  

2. Perintah, bisa temukan pengertian ini pada firman Allah, (QS. Al-

Israa (17): 23) 

                   

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia” 

3. Pemberitaan, bisa kita temukan dalam ayat, (QS. Al-Hijr (15): 66) 

                    

“Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu 

bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh.”  

4. Menjadikan
266

, makna tersebut terdapat dalam (QS.41:12) 

        

“Maka dia menjadikannya tujuh langit” 

Qadha dalam pengertian ilmu tauhid atau ushuluddin ialah “ketetapan 

atau hukum yang ditetapkan; hukum yang telah menjadi vonis”, Pengertian 

iman akan qadha ialah mengimankan bahwa hukum-hukum yang diterima 

alam, hukum-hukum yang dijalani alam adalah diqadhakan Tuhan sendiri, 

yang ditetapkan Tuhan sendiri, seamsal Tuhan menetapkan matahari beredar 
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di falaknya; bulan beredar mengelilingi bumi dan bumi beredar mengelilingi 

matahari, dan bahwa hukum Tuhan itu pasti berlaku, tidak dapat di rubah.
267

 

Imam az-Zuhri berkata, “Qadha secara etimologi memiliki arti yang 

banyak. Dan semua pengertian yang berkaitan dengan qadha kembali 

kepada makna kesempurnaan….
268

”  

Qadar secara etimologi berasal dari kata qaddara, yuqaddiru, taqdiiran 

yang berarti penentuan
269

. Pengertian ini bisa kita lihat dalam ayat Allah 

berikut ini. (QS.41:10) 

                                  

      

“Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di 

atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya 

kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. 

(Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang 

bertanya.”  

Dalam ayat yang lain Allah berfirman, (QS.54:49) 

           . 

“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut 

ukuran”. 

Makna qadha dan qadar adalah hukum tertib (ketetapan Allah dan 

utusan-Nya) yang diberikan kepada sesuatu, baik berupa pujian, atau bersifat 

celaan, yang diatur dan yang disusun, menurut sesuatu sifat dan kadar yang 

dikehendaki; menurut kadaran  yang diiradatkan.
270

 

Pengertian qadar menurut  firman Allah dalam Surah 33 ayat 38: 
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        . 

“Dan adalah ketetapan Allah itu satu ketetapan yang pasti 

berlaku” 

Qadar adalah terjadinya sesuatu itu menurut yang telah diqadhakan, yang 

telah dituliskan lauh-mahfudh, dan itulah yang dikehendaki oleh hadis 

“Tuhan telah selesai dari menjadikan, memberikan rezeki, menentukan ajal”, 

sedang arti “yang telah diqadarkan”, ialah : apa yang terjadi dengan 

berangsur-angsur itu, adalah menurut taqdiran yang sudah ditakdirkan 

dahulu.
271

 

Dari sudut terminologi, qadha adalah pengetahuan yang lampau, yang 

telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Adapun qadar adalah 

terjadinya satu ciptaan yang sesuai dengan penetapan (qadha). Ibnu Hajar 

berkata, “Para ulama berpendapat bahwa qadha adalah hukum kulli 

(universal) ijmali (secara global) pada zaman azali, sedangkan qadar adalah 

bagian-bagian kecil dan perincian-perincian hukum tersebut.”
272

 

Sebenarnya, qadha dan qadar ini merupakan dua masalah yang saling 

berkaitan, tidak mungkin satu sama lain terpisahkan oleh karena salah satu 

di antara keduanya merupakan asas atau fondasi dari bangunan yang lain. 

Maka, barangsiapa yang ingin memisahkan di antara keduanya, ia sungguh 

merobohkan bangunan tersebut. 

Ta’rif qadha dan qadar menurut beberapa ahli: 

1. Golongan Maturidiyah: qadha itu ialah Allah mengadakan sesuatu 

dengan sebagus-bagusnya perbuatan, sifat ini kembali kepada 

pekerjaan, kepada sifat takwin, yang mana sifat takwin itu salah satu 

sifat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan qadar adalah 

mewataskan di masa azali akan segala makhluk dengan sesuatu 

watas yang akan diciptakan dan sesuatu yang akan berjalan di 

atasnya. Qadar kembali kepada sifat ilmu, kepada pengetahuan, 

Allah ilmu itu merupakan salah satu sifat dzat yang Maha Suci.
273
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2. Ar-Raghib: Qadar dan taqdir, ialah menerangkan ukuran sesuatu, 

apabila dikatakan aku qadari dia, aku takdiri  dan lain-lain, berarti 

menentukan qadarnya, menentukan banyaknya, menentukan 

watasnya, bentuk besar kecilnya. Perkataan Allah mentaqdirkan 

sesuatu, Allah menjadikan sesuatu menurut ukuran tertentu dan cara 

tertentu, sebagaimana yang dikehendaki oleh hikmah, oleh 

kebijaksanaannya. Berarti Allah memberikan qudrah untuk 

melakukan sesuatu. Sedangkan qadha adalah keputusan, ketetapan 

terhadap sesuatu rancangan yang telah diperbuat, keputusan 

menjalankannya. Qadha lebih tertentu dari qadar, qadha itu berarti 

memutuskan, menetapkan salah satu rancangan yang telah 

diperbuat.
274

 

3. Muhammad Abduh: qadha itu, ialah pergantungan ilmu Ilahi dengan 

sesuatu kenyataan, kemestian. Dan qadar, terjadinya sesuatu 

menurut ilmu (yang telah diketahui Allah).
275

 

4. Al-Khaththaby; kebanyakan orang menyangkakan bahwa arti qadha 

dan qadar, Allah memaksa hamba berlaku menurut yang telah 

dikadarkan (dirancangkan). Sebenarnya arti  qadha dan qadar ialah 

Allah mengkhabarkan, bahwa semua yang terjadi (yang diusahakan 

oleh hamba) lebih dahulu telah diketahui oleh Allah dan kejadiannya 

adalah dengan kekuasaan Allah jua adanya.
276

 

Demikianlah pendapat para ahli-ahli kalam tentang persoalan qadha dan 

qadar ini, kembali kepada qudrah,iradah dan ilmu. Dengan ketiga sifat ini 

akan muncul qadha dan qadar, walaupun mengimankannya, masing-masing. 

Beriman kepada qadha dan qadar merupakan salah satu rukun iman, 

yang mana iman seseorang tidaklah sempurna dan sah kecuali beriman 

kepadanya. Ibnu Abbas pernah berkata, “Qadar adalah nidzam (aturan) 

tauhid. Barang siapa yang menauhidkan Allah dan beriman kepada qadar, 

maka tauhidnya sempurna. Dan barang siapa yang menauhidkan Allah dan 

mendustakan kadar, maka dustanya merusakkan tauhidnya”
277

 Beberapa 
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ayat Allah dan hadis Nabi yang berkaitan dengan qadha dan qadarnya 

berikut ini. 

                          

          .                  

            . 

“Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak 

pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab 

(Lauhul-Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. 

Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 

(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka 

cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu 

jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 

sombong lagi membanggakan diri.” (QS. Al-Hadiid (57): 22-23) 

 

2. Rukun-rukun Iman Kepada Qadha Dan Qadar 

Beriman kepada qadha dan qadar berarti mengimani rukun-rukunnya. 

Rukun-rukun ini ibarat satuan-satuan anak tangga yang harus dinaiki oleh 

setiap mukmin. Dan tidak akan pernah seorang mukmin mencapai tangga 

kesempurnaan iman terhadap qadar kecuali harus meniti satuan anak tangga 

tersebut. 

Iman terhadap qadha dan qadar memiliki empat rukun sebagai berikut. 

1. Ilmu Allah SWT. Beriman kepada qadha dan qadar berarti harus 

beriman kepada Ilmu Allah yang merupakan deretan sifat-sifatnya 

sejak azali. Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada makhluk sekecil 

apa pun di langit dan di bumi ini yang tidak Dia ketahui. Dia 

mengetahui seluruh makhluk-Nya sebelum mereka diciptakan. Dia 

juga mengetahui kondisi dan hal-ihwal mereka yang sudah terjadi dan 

yang akan terjadi di masa yang akan datang oleh karena ilmu-Nya 
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benar-benar meliputi segala sesuatu. Dialah Tuhan Yang Mengetahui 

yang gaib dan yang nyata. 

Hal ini bisa kita temukan dalam beberapa ayat quraniah dan hadis 

nabawiah berikut ini. Firman Allah dalam QS. 65: 12 

                               

                . 

“Allahlah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula 

bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui 

bahwasanya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, dan 

sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala 

sesuatu.” (QS. Ath-Thalaaq (65): 12) 

(QS. Al-Hasyr (59): 22) 

                          

“Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui 

yang  gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi 

Maha Penyayang.” (QS. Al-Hasyr (59): 22)  

(QS. Al-An’aam (6): 59) 

                                 

                           

    . 

Dan pada sisi Allahlah kunci-kunci semua yang gaib; tidak ada 

yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui 

apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun 

yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak 

jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu 

yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab 

yang nyata (Lauh Mahfudz).” (QS. Al-An’aam (6): 59) 
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“Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan ketika 

menciptakan mereka.” (HR Muslim)  

2. Penulisan Takdir. Di sini mukmin harus beriman bahwa Allah SWT. 

menulis dan mencatat takdir atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan 

dengan kehidupan manusia dan sunnah kauniah yang terjadi di bumi 

di Lauh Mahfuzh“ buku catatan amal” yang dijaga. Tidak ada satu 

apapun yang terlupakan oleh-Nya. Perhatikan beberapa ayat di bawah 

ini. (QS. Al-Hadiid (57): 22-23) 

                          

          .                  

             

“Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak 

pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab 

(Lauhul-Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. 

Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 

(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka 

cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu 

jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 

sombong lagi membanggakan diri.”  

3. Masyi`atullah (Kehendak Allah) dan Qudrat (Kekuasaan Allah). 

Seorang mukmin yang telah mengimani qadha dan qadar harus 

mengimani masyi`ah (kehendak) Allah dan kekuasaan-Nya yang 

menyeluruh. Apa pun yang Dia kehendaki pasti terjadi meskipun 

manusia tidak menginginkannya. Begitu pula sebaliknya, apa pun 

yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi meskipun manusia 

memohon dan menghendakinya. Hal ini bukan dikarenakan Dia tidak 

mampu melainkan karena Dia tidak menghendakinya. Allah 

berfirman, (QS. Faathir (35): 44) 
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 “Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di 

langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Kuasa.” (QS. Faathir (35): 44) 

Adapun dalil-dalil tentang masyi`atullah sangat banyak kita temukan 

dalam Al Quran, di antaranya sebagai berikut. QS.(81): 29, QS. Al-

An’aam (6): 39. 

4. Penciptaan-Nya. Ketika beriman terhadap qadha dan qadar, seorang 

mukmin harus mengimani bahwa Allahlah pencipta segala sesuatu, 

tidak ada Khalik selain-Nya dan tidak ada Rabb semesta alam ini 

selain Dia
278

. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut ini. [QS. Az-

Zumar (39): 62]  

                . 

“Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala 

sesuatu.”  

Empat  rukun beriman kepada qadha dan qadar yang harus diyakini 

setiap muslim. Maka, apabila salah satu di antara empat ini diabaikan atau 

didustakan, niscaya ia tidak akan pernah sampai gerbang keimanan yang 

sesungguhnya. Sebab, mendustakan satu di antara empat rukun tersebut 

berarti merusak bangunan iman terhadap qadha dan qadar, dan ketika 

bangunan iman terhadap qadar rusak, maka juga akan menimbulkan 

kerusakan pada bangunan tauhid itu sendiri.  

3. Macam-macam Takdir 

Takdir ada empat macam. Namun, semuanya kembali kepada takdir 

yang ditentukan pada zaman azali dan kembali kepada Ilmu Allah yang 

meliputi segala sesuatu. Keempat macam takdir tersebut adalah sebagai 

berikut.  

1. Takdir Umum (Takdir Azali). Takdir yang meliputi segala sesuatu 

dalam lima puluh ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. 

Di saat Allah SWT. memerintahkan Al-Qalam (pena) untuk 
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menuliskan segala sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi sampai 

hari kiamat. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut ini.  (QS. 57: 22) 

                          

           

“Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak 

pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab 

(Lauhul-Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. 

Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” 

(QS. Al-Hadiid (57): 22)   

“Allahlah yang telah menuliskan takdir segala makhluk sejak 

lima puluh ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 

Beliau bersabda, dan ‘Arsy-Nya berada di atas air.” (HR. 

Muslim)  

2. Takdir Umuri. Yaitu takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal 

penciptaannya ketika pembentukan air sperma (usia empat bulan) dan 

bersifat umum. Takdir ini mencakup rizki, ajal, kebahagiaan, dan 

kesengsaraan. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah Saw. berikut ini.  

“…Kemudian Allah mengutus seorang malaikat yang diperintahkan 

untuk meniupkan ruhnya dan mencatat empat perkara: rizki, ajal, 

sengsara, atau bahagia….” (HR. Bukhari)  

3. Takdir Samawi. Yaitu takdir yang dicatat pada malam Lailatul Qadar 

setiap tahun. Perhatikan firman Allah berikut ini.  

                        

“Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.” 

(QS. (44): 4-5)  

Ahli tafsir menyebutkan bahwa pada malam itu dicatat dan ditulis 

semua yang akan terjadi dalam setahun, mulai dari kebaikan, 

keburukan, rizki, ajal, dan lain-lain yang berkaitan dengan peristiwa 
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dan kejadian dalam setahun. Hal ini sebelumnya telah dicatat pada 

Lauh Mahfudz.  

4. Takdir Yaumi. Yaitu takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa 

yang akan terjadi dalam satu hari; mulai dari penciptaan, rizki, 

menghidupkan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan 

kesusahan, dan lain sebagasinya
279

. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah, 

                   . 

“Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-

Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.” (QS. Ar-Rahmaan 

(55): 29)  

Ketiga takdir yang terakhir tersebut, kembali kepada takdir azali: takdir 

yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Lauh Mahfudz. 

Muslim yang meyakini akan qadha dan qadar Allah SWT. secara benar 

akan melahirkan buah-buah positif dalam kehidupannya. Ia tidak akan 

pernah frustrasi atas kegagalan atau harapan-harapan yang lari darinya, dan 

ia tidak terlalu berbangga diri atas kenikmatan dan karunia yang ada di 

genggamannya. Sabar dan syukur adalah dua senjata dalam menghadapi 

setiap permasalahan hidup. 

Dr. Umar Sulaiman al-Asyqar dalam kitab “Al-Qadha wa Al-Qadar” 

menyimpulkan buah beriman terhadap qadar sebagai berikut. 

a. Jalan yang membebaskan kesyirikan. 

b. Tetap istiqamah. “Sesungguhnya, manusia diciptakan bersifat keluh 

kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan 

apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang 

mengerjakan shalat.” (QS. Al-Ma’arij (70): 19-22) 

c. Selalu berhati-hati. “Maka apakah mereka merasa aman dari azab 

Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiada yang merasa aman dan azab 

Allah kecuali orang-orang yang merugi.” (QS. Al-A’raaf (7): 99) 
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d. Sabar dalam menghadapi segala problematika kehidupan.
280

 

4. Kewajiban beriman kepada dan qadar 

Diriwayatkan bahwa satu hari Rasulullah Saw. didatangi oleh seorang 

laki-laki yang berpakaian serba putih , rambutnya sangat hitam. Lelaki itu 

bertanya tentang Islam, Iman dan Ihsan. Tentang keimanan Rasulullah 

menjawab yang artinya:  

Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-

malaikatnya, kitab-kitabnya,rasul-rasulnya, hari akhir dan 

beriman pula kepada qadar (takdir) yang baik ataupun yang 

buruk. Lelaki tersebut berkata” Tuan benar”. 
281

(H.R. Muslim) 

Lelaki itu adalah Malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan 

pelajaran agama kepada umat Nabi Muhammad Saw. jawaban Rasulullah 

yang dibenarkan oleh Malaikat Jibril itu berisi rukun iman. Salah satunya 

dari rukun iman itu adalah iman kepada qadha dan qadar. Dengan demikian 

, bahwa mempercayai qadha dan qadar itu merupakan hati kita. Kita harus 

yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, 

baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan adalah atas 

kehendak Allah. 

Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah 

atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman yang artinya:  

”Siapa yang tidak ridha dengan qadha-Ku dan qadar-Ku dan 

tidak sabar terhadap bencana-Ku yang aku timpakan atasnya, 

maka hendaklah mencari Tuhan selain Aku.
282

 (H.R.Tabrani) 

Takdir Allah merupakan iradah (kehendak) Allah. Oleh sebab itu takdir 

tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai 

dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan 

nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak 

menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima 
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dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin, bahwa di balik musibah itu ada 

hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Allah Maha Mengetahui 

atas apa yang diperbuatnya. 

5. Hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar 

Iman kepada qadha dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh 

hati bahwa Allah SWT. telah menentukan tentang segala sesuatu bagi 

makhluknya. Berkaitan dengan qadha dan qadar, Rasulullah Saw. bersabda 

yang artinya sebagai berikut yang artinya 

”Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya 

selama 40 hari dalam bentuk nuthfah, 40 hari menjadi segumpal 

darah, 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian Allah 

mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan 

menuliskan empat ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, 

amal perbuatannya, dan (jalan hidupnya) sengsara atau 

bahagia.”
283

 (HR.Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin 

Mas’ud).  

Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa nasib manusia telah 

ditentukan Allah sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah 

ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam 

menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban 

untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. 

Janganlah sekali-kali menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk malas 

berusaha dan berbuat kejahatan. Pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar 

bin Khattab, seorang pencuri tertangkap dan dibawa kehadapan Khalifah 

Umar. ” Mengapa engkau mencuri?” tanya Khalifah. Pencuri itu menjawab, 

”Memang Allah sudah menakdirkan saya menjadi pencuri.” Mendengar 

jawaban demikian, Khalifah Umar marah, lalu berkata, ” Pukul saja orang 

ini dengan cemeti, setelah itu potonglah tangannya!.” Orang-orang yang ada 

di situ bertanya, ” Mengapa hukumnya diberatkan seperti itu?” Khalifah 
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Umar menjawab, ”Ya, itulah yang setimpal. Ia wajib dipotong tangannya 

sebab mencuri dan wajib dipukul karena berdusta atas nama Allah”.
284

 

Mengenai adanya kewajiban berikhtiar , ditegaskan dalam sebuah kisah. 

Pada zaman nabi Muhammad Saw. pernah terjadi bahwa seorang Arab 

Badui datang menghadap nabi. Orang itu datang dengan menunggang kuda. 

Setelah sampai, ia turun dari kudanya dan langsung menghadap nabi, tanpa 

terlebih dahulu mengikat kudanya. Nabi menegur orang itu, ”Kenapa kuda 

itu tidak engkau ikat?.” Orang Arab Badui itu menjawab, ”Biarlah, saya 

bertawakal kepada Allah”. Nabi pun bersabda, ”Ikatlah kudamu, setelah itu 

bertawakallah kepada Allah”.
285

  

Dari kisah tersebut jelaslah bahwa walaupun Allah telah menentukan 

segala sesuatu, namun manusia tetap berkewajiban untuk berikhtiar. Kita 

tidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada diri kita, oleh sebab itu kita 

harus berikhtiar. Jika ingin pandai, hendaklah belajar dengan tekun. Jika 

ingin kaya, bekerjalah dengan rajin setelah itu berdoa. Dengan berdoa kita 

kembalikan segala urusan kepada Allah kita kepada Allah SWT. Dengan 

demikian apapun yang terjadi kita dapat menerimanya dengan ridha dan 

ikhlas. 

Mengenai hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar ini, para 

ulama berpendapat, bahwa takdir itu ada dua macam : 

1. Takdir mua’llaq: yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar 

manusia. Contoh seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur 

pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun. 

Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi 

insinyur pertanian. Dalam hal ini Allah berfirman: (Q.S Ar-Ra’d ayat 

11)  
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     . 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 

atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang 

ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia. (Q.S Ar-Ra’d ayat 11) 

2. Takdir mubram; yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak 

dapat diusahakan atau tidak dapat di tawar-tawar lagi oleh manusia. 

Contoh. Ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit , atau dilahirkan 

dengan kulit hitam sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih dan 

sebagainya.
286

 

Untuk memahami takdir, manusia harus hidup dengan ikhtiar, dalam 

kehidupan sehari-harinya takdir Ilahi berkaitan erat dengan usaha manusia 

dan diiringi dengan doa dan tawakal.
287

 Seorang muslim wajib beriman 

dengan qadha dan qadar kesalahan dalam memahaminya akan melahirkan 

dan sikap yang salah pula dalam menempuh di kehidupan di dunia ini. 

6. Hikmah Beriman kepada Qadha dan qadar 

Dengan beriman kepada qadha dan qadar, banyak hikmah yang amat 

berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan 

diri untuk kehidupan akhirat. Hikmah tersebut antara lain:  

1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. 
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Orang yang beriman kepada qadha dan qadar, apabila mendapat 

keberuntungan, maka ia akan bersyukur, karena keberuntungan itu 

merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya apabila 

terkena musibah maka ia akan sabar, karena hal tersebut merupakan 

ujian,Firman Allah, ”( QS. An-Nahl ayat 53). 

                         

”dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah( 

datangnya), dan bila ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya 

kepadanya kamu meminta pertolongan. ”( QS. An-Nahl ayat 

53). 

2. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. 

Orang yang tidak beriman kepada qadha dan qadar, apabila 

memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah 

semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Ia pun merasa dirinya 

hebat. Apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan 

berputus asa , karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya 

adalah ketentuan Allah. Firman Allah SWT. (QS.Yusuf ayat 87) 

                           

              

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang 

Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari 

rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat 

Allah, melainkan kaum yang kafir”.  

Sabda Rasulullah yang artinya: “Tidak akan masuk surga orang yang 

di dalam hatinya ada sebiji sawi dari sifat kesombongan.”( HR. 

Muslim) 

3. Memupuk sifat optimis dan giat bekerja. 

Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua 

orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. 

Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. 
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Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qadha dan qadar 

senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan 

keberhasilan itu. Firman Allah: (QS Al- Qashas ayat 77) 

                        

                     

   

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.  

4. Menenangkan jiwa.
288

 

Orang yang beriman kepada qadha dan qadar senantiasa mengalami 

ketenangan jiwa dalam hidupnya, sebab ia selalu merasa senang 

dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya. Jika beruntung atau 

berhasil, ia bersyukur. Jika terkena musibah atau gagal, ia bersabar 

dan berusaha lagi.  

                                

      

Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati 

yang tenang lagi di ridhainya. Maka masuklah ke dalam jamaah 

hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. (QS. Al-Fajr 

ayat 27-30) 
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BAB IV 

HAL-HAL YANG MERUSAK AQIDAH DAN KEIMANAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat seseorang berarti telah 

mempersaksikan diri sebagai hamba Allah semata. Kalimat laa ilaaha 

illallaahu dan Muhammadur Rasulullah selalu membekas dalam jiwanya 

dan menggerakkan anggota tubuhnya agar tidak menyembah selainnya. 

Baginya hanya Allah sebagai Tuhan yang harus ditaati, diikuti ajarannya, 

dipatuhi perintahnya dan dijauhi larangannya. Caranya bagaimana, lihatlah 

pribadi Rasulullah Saw. sebab dialah contoh hamba Allah sejati. 

Dalam pembukaan surat Al-Israa Allah telah mendeklarasikan bahwa 

Rasulullah saw. adalah hambanya, Maha Suci Allah, yang telah 

memperjalankan hambanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-

Masjidil Aqsha (Al-Israa’:1). Begitu juga dalam pembukaan surat Al-Kahfi, 

Allah berfirman: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada 

hambanya alkitab (Al Quran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di 

dalamnya (Al-Kahfi:1). 

Ini menunjukkan bahwa agar makna dua kalimat syahadat  yang intinya 

adalah tauhid  benar-benar tercermin dalam jiwa dan perbuatan, tidak ada 

pilihan bagi seorang hamba kecuali mencontoh pribadi Rasulullah Saw. 

dalam segala sisi kehidupannya, baik dari sisi aqidah dan ibadah, maupun 

sisi-sisi lainnya seperti sikapnya terhadap istri dan pelayannya di rumah, 

pergaulannya bersama sahabatnya, akhlaknya dalam melakukan transaksi 

bisnis dan kepemimpinannya sebagai kepala Negara. Untuk menjaga 

kemurnian tauhid, seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw. seorang hamba 

hendaknya menghindar jauh-jauh dari hal-hal yang merusak kemurnian 

Aqidah dan keimanan sebagai cerminan dua kalimat syahadat tersebut, yang 

setidaknya ada beberapa hal yang harus dihindari yang dapat merusak 

Aqidah dan keimanan. 
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B. KUFUR 

1. Pengertian Kafir 

Kafir (berasal dari bahasa Arab kāfir; plural kuffār) secara harfiah 

berarti orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Dalam 

terminologi kultural kata ini digunakan dalam agama Islam untuk merujuk 

kepada non muslim atau kepada muslim yang mengingkari nikmat Allah 

(sebagai lawan dari kata syakir, yang berarti orang yang bersyukur)
289

. 

Arti Kufur Secara etimologi, kufur artinya menutupi, sedangkan menurut 

terminologi syariat, kufur artinya ingkar terhadap Allah SWT, atau tidak 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya maupun 

tidak. Perbedaannya, kalau mendustakan berarti menentang dan menolak, 

tetapi kalau tidak mendustakan artinya hanya sekedar tidak iman dan tidak 

percaya. Dengan demikian kufur yang disertai pendustaan itu lebih berat dari 

pada kufur sekedar kufur. 
290

 

Kafir bermakna orang yang ingkar, yang tidak beriman (tidak percaya) 

atau tidak beragama Islam. Dengan kata lain orang kafir adalah orang yang 

tidak mau memperhatikan serta menolak terhadap segala hukum Allah atau 

hukum Islam disampaikan melalui para Rasul (Muhammad SAW) atau para 

penyampai dakwah/risalah. Perbuatan yang semacam ini disebut dengan 

kufur. Kufur adalah menutupi dan menyamarkan sesuatu perkara.  

Sedangkan kufur menurut istilah ialah menolak terhadap sesuatu perkara 

yang telah dijelaskan adanya perkara yang tersebut dalam alkitab (Quran). 

Dan sesungguhnya perkara tersebut dari Allah SWT. Penolakan tersebut 

baik langsung terhadap kitabnya, ataupun menolak terhadap Rasul sebagai 

pembawanya.
291

 

“Al kafirin” ialah orang-orang yang kufur, yaitu orang yang tidak mau 

memperhatikan serta menolak terhadap segala hukum dan aturan ilahi yang 

telah disampaikan kepada mereka oleh para Rasul atau para penyampai 

risalah. Bagi orang yang kafir ini adanya seruan atau tidak ada seruan 
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terhadap mereka untuk menerima akan Al-Haq sama saja halnya tidak 

mengubah sikap serta pendiriannya
292

. Firman Allah dalam QS. 2: 6-7. 

                          

                           

                      

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-

rasulnya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan 

kepada) Allah dan rasul-rasulnya, dengan mengatakan: "Kami 

beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap 

sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan 

itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman 

atau kafir),.  Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-

benarnya. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang 

kafir itu siksaan yang menghinakan.  

Pengertian Kafir bermakna orang yang ingkar, yang tidak beriman (tidak 

percaya) atau tidak beragama Islam. Dengan kata lain orang kafir adalah 

orang yang tidak mau memperhatikan serta menolak terhadap segala hukum 

Allah atau hukum Islam disampaikan melalui para Rasul (Muhammad Saw) 

atau para penyampai dakwah/risalah. Perbuatan yang semacam ini disebut 

dengan kufur.
293

 

Di dalam Al Quran, kitab suci agama Islam, kata kafir dan variasinya 

digunakan dalam beberapa penggunaan yang berbeda: 

a. Kufur at-tauhid (Menolak tauhid): Dialamatkan kepada mereka yang 

menolak bahwa Tuhan itu satu.  

b. Kufur al-ni`mah (mengingkari nikmat): Dialamatkan kepada mereka 

yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan. 

c. Kufur at-tabarri (melepaskan diri). 

d. Kufur al-juhud: Mengingkari sesuatu. 
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e. Kufur at-taghtiyah: (menanam/mengubur sesuatu)
294

  

2. Pembahagian Kafir 

K.H. Ramli dalam kitab Tafsirnya “Nurul Bayan” yang dikutip oleh 

Farid Ma’ruf Noor menerangkan bahwa sebab yang membawa kepada 

kekafiran itu ada dua macam yaitu: 

a. Benci, tidak suka akan haq. Sesudahnya mereka mengetahui bahwa 

yang ditabligkan oleh Nabi Muhammad Saw., itu haq dari Allah Yang 

Maha Suci, mereka merasa benci, kesal seperti Abu Lahab, Abu Jahal, 

Walid Ibnu Mugirah  

b. Berpaling, tidak mau mengetahui haq, sombong tidak mau 

mempelajari haq (kebenaran). Golongan yang kedua ini pada tiap-tiap 

zaman dan tempat selalu ada. Apabila ada yang menyebarkan atau 

menerangkan yang haq itu, mereka suka berpaling dengan 

kesombongan pada hatinya atau mempermainkan. Orang-orang yang 

demikian sifatnya itu sangat dicela Allah Yang Maha Agung
295

. 

Selanjutnya beliau menerangkan tentang sifat-sifat kekafiran dalam 

Islam meliputi empat bagian yaitu: 

1. Kafir yang sama sekali Ingkar dari mempercayai kepada Dzat Yang 

Maha Kuasa lahir dan batin, seperti Raja Namrud dan Fir’aun. Firman 

Allah SWT. Dalam (QS.2: 6) 

                         

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu 

beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak 

juga akan beriman. 

Pada saat ini dimaksudkan dengan kufur adalah mengingkari sesuatu 

yang telah ditegaskan Al Quran atau mengingkari Al Quran sendiri 

atau mengingkari sesuatu yang didatangkan Nabi Saw. 
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2. Kafir jumud (artinya membantah). Orang kafir jumud ini pada hatinya 

(pemikirannya) mengakui akan adanya Allah tapi tidak mengakui 

dengan lisannya, seperti Iblis dan sebagainya. 

3. Kafir ‘Inad .Orang kafir ‘Inad ini, adalah mereka pada hati 

(pemikiran) dan lisannya (sebutannya) mengakui terhadap kebenaran 

Allah, tapi tidak mau  mengamalkannya, mengikuti atau 

mengerjakannya seperti Abu Thalib. 

4. Kafir Nifaq yaitu orang yang munafik. Yang mengakui di 

luarnya,pada lisannya saja terhadap adanya Allah dan Hukum Allah, 

bahkan suka mengerjakannya Perintah Allah, tapi hatinya 

(pemikirannya) atau batinnya tidak mempercayainya.
296

 

3. Tanda Orang Kafir 

a. Suka memisahkan antara perintah dan larangan Allah dengan 

Rasul-Nya. 

b. Kafir (ingkar) perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. 

c. Iman kepada sebahagian perintah dan larangan Allah (dari Ayat 

Al Quran),tapi menolak sebahagian daripadanya. 

d. Suka berperang dijalan Syaitan (Thoghut). 

e. Mengatakan Nabi Isa Al Masih adalah anak Tuhan. 

f. Agama menjadi bahan senda gurau atau permainan. 

g. Lebih suka kehidupan duniawi sehingga aktivitas yang dikerjakan 

hanya mengikut hawa  nafsu mereka, tanpa menghiraukan hukum 

Allah yang telah diturunkan. 

h. Mengingkari adanya hari Akhirat, hari pembalasan dan surga dan 

neraka. 

i. Menghalangi manusia ke jalan Allah.
297

 

Seorang Muslim dengan Orang kafir adalah tidak dilarang berhubungan, 

tidak dicegah bahkan di bolehkan oleh Islam, kecuali adanya hubungan 

(bertujuan) yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya (Hukum Allah), termasuk 

merusakkan aqidah Islam. 

4. Jenis Kufur  

                                                 
296
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Kufur, ditinjau dari berat tidaknya dosa ada dua macam ; yaitu Kufur 

besar (kufur I’tiqadi) dan kufur kecil (kufur ‘amali).  Kufur besar adalah 

kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan kufur besar ini ada 

lima macam
298

  

1. Kufur karena mendustakan. Bentuknya, adakalanya dengan 

mengada-adakan yang tidak sesuai dengan kebesaran/keagungan 

Allah, umpamanya seorang yang mengatakan bahwa Allah itu punya 

syarikat/orang lain punya saham dengan Allah, atau adakalanya 

dengan spontan mendustakan kebenaran Al Quran sebagai sumber 

aqidah dan syariat Islam itu
299

. Allah SWT. berfirman : (QS. 29:68)  

                          

          

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang 

mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan 

yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? bukankah 

dalam neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang 

kafir ? 

2. Kufur karena disebabkan sifat enggan dan sombong/takabur, padahal 

hati membenarkan/mengakuinya. Kufr ini adalah kekufuran kepada 

Allah secara tidak langsung. Kekufuran ini pada mulanya adalah 

kufrnya iblis, yang diperintahkan oleh Allah agar ia 

tunduk/mengakui secara jujur kepada Adam, bahwa Adam itu 

memang lebih kepandaiannya daripada malaikat dan lainnya. 

Keengganan dan kesombongannya itu menyebabkan ia kafir 

mutlak/kafir total.
300

 Allah berfirman : (QS. 2:34 
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   ” 

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para Malaikat: 

”Sujudlah kamu kepada Adam”, maka sujudlah mereka kecuali 

iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan 

orang-orang yang kafir”.  

3. Kufur karena bimbang dan ragu. Ada orang yang 

kufr/memungkinkan akan terjadinya hari kebangkitan/kiamat, 

disebabkan karena hatinya bimbang/ragu tentang akan hidupnya 

akan hidupnya manusia nanti setelah mati. Karena itu ia 

memfokuskan seluruh kehidupannya untuk dunia semata.
301

 Allah 

berfirman : (QS. 18:35-36). 

                               

     و                 

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya 

sendiri ia berkata: "Aku kira kebun Ini tidak akan binasa 

selama-lamanya, Dan Aku tidak mengira hari kiamat itu akan 

datang, dan jika sekiranya Aku kembalikan kepada Tuhanku, 

pasti Aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari 

pada kebun-kebun itu". 

4. Kufur dengan cara memalingkan hati dan tidak mau menoleh.  

Dalil ilmu tauhid itu adalah dalil naqal (naqli) dan dalil (Aqli), yaitu 

yang dapat dipikirkan atau yang ma’qul berupa kejadian langit dan 

bumi serta semua isinya, untuk dapat memantapkan ke-Esaan Allah, 

kekuasaannya yang tidak dapat dibagi
302

. dalilnya adalah firman 

Allah SWT. (QS. 46: 3) 
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”Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di 

antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan 

dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir 

berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka” 

5. Kufur karena nifaq, dalilnya firman Allah: 

                          

”Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka 

telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka 

dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti”. (QS. 

63:3)  

Kufur kecil, adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, 

dan ia adalah kufur amali. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebut dalam 

Al Quran dan as-sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai 

derajat kufur besar. Contohnya seperti kufur nikmat sebagaimana disebutkan 

dalam firmannya (QS. 16:83): 

               . 

”Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka 

mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

yang kafir”. (QS. 16:83).  

Termasuk juga membunuh orang muslim, Rasulullah SAW bersabda 

:”Mencaci seorang muslim adalah satu kefasikan dan membunuhnya adalah 

kekufuran”. Termasuk juga bersumpah dengan selain Allah, Rasulullah Saw. 

bersabda : 

”Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia 

telah kafir atau musyrik”.  
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Para pelaku dosa-dosa tersebut bukan menjadi kafir, walaupun dalam 

redaksi hadis disebut kafir, karena Allah berfirman (QS. 2:178): 

                       

”Hai orang-orang yang beriman, di wajibkan atas kamu 

qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; (QS. 

2:178).  

Allah tidak mengeluarkan si pembunuh dari golongan orang-orang 

beriman, bahkan menjadikannya sebagai saudara bagi wali yang berhak 

melakukan qishash, lihatlah firman Allah (QS. 2:178). :  

                               

                     . 

”Maka barangsiapa yang mendapat satu pemaafan dari 

saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan 

cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 

(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). 

(QS. 2:178).  

Bahkan dalam ayat lain, lebih jelas lagi Allah menyebut kelompok yang 

saling bunuh dengan sebutan mukmin, “Dan jika ada dua golongan dari 

orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika 

salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang 

lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan 

itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada 

perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku 

adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. 

49:9). 
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Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena 

itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah 

kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. 49:10) 

Demikian pembagian kufur ditinjau dari berat dan tidaknya ancaman dan 

dosa. Ada pun dilihat dari segi macam, maka kufur ada tiga macam : kufur 

qouliy, kufur amali, dan kufur I’tiqodi. Tiga macam kekufuran ini dilihat 

dari mana timbulnya, karena ada yang timbul dari ucapan, ini disebut kufur 

qouliy (ucapan), seperti bersumpah dengan nama selain Allah, ada yang 

timbul dari perbuatan, ini disebut kufur amali, seperti membunuh orang 

mukmin, ada yang timbul dari keyakinan disebut kufur I’tiqodiy, seperti 

meyakini bahwa tidak ada tuhan yang menciptakan alam, atau Isa adalah 

anak Allah, dll. Jenis kufur ini ada yang termasuk kufur besar, yang dapat 

mengeluarkan dari agama, ada juga termasuk kufur kecil.  

Menurut Ar Raghib Al-Asfahani yang dikutip oleh Hasbi Ah-Shiddiqy 

mengatakan bahwa kufur itu ialah mengingkari ke-Esaan Allah, Kenabian 

Nabi, atau mengingkari syariat. Seorang yang mengingkari ketiga hal 

tersebut atau salah satunya dinamai kafir.
303

 Kemudian jika kufur itu dibagi 

ada tiga bentuk dan sifatnya. 

1. Kufur Jahli, yaitu: kufur disebabkan kebodohan, disebabkan oleh 

karena tidak mau memperhatikan dan menyelidiki segala tanda-tanda 

yang menghasilkan iman, seperti kufur yang kebanyakan terjadi saat 

ini. 

2. Kufur Juhudi (kufur inadi), yaitu: kufur yang disebabkan karena 

merasa hina beriman seperti kufur Fir’aun dan kaumnya, atau karena 

takut kehilangan pangkat, pengaruh dan kemegahan, seperti kekufuran 

Heraclius. 

3. Kufur Hukmi, yaitu: kufur yang disebabkan oleh sesuatu pekerjaan 

yang dipandang oleh agama berlawanan dengan keimanan, seperti 

menghinakan barang yang seharusnya dimuliakan. Contohnya 

menghinakan “Kitabullah dan Sunnaturrasul” dan menghinakan 

hukum syara.
304
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Ketiga macam kufur di atas semuanya bergantung dengan kepercayaan 

dan dinamai kufur I’tiqadi. Kufur-kufur ini mengekalkan pelakunya dalam 

neraka jahanam dan mengeluarkan dari agama yang suci, memasukkan 

pelakunya ke dalam golongan kuffar. Sedangkan kufur yang disebabkan 

karena meninggalkan sesuatu pekerjaan yang diwajibkan dengan tetap 

mengakui kewajibannya, seperti meninggalkan kewajiban shalat, dinamakan 

kufur amali. Kufur amali tidak mengeluarkan pelakunya  dari agama Islam. 

Dan tiada mengekalkan mendekam dalam api neraka. 

Demikian pembagian kufur ditinjau dari berat dan tidaknya ancaman dan 

dosa. Ada pun dilihat dari segi macam, maka kufur ada tiga macam : kufur 

qouliy, kufur amali, dan kufur I’tiqodi. Tiga macam ke kufuran ini dilihat 

dari mana timbulnya, karena ada yang timbul dari ucapan, ini disebut kufur 

qauliy (ucapan), seperti bersumpah dengan nama selain Allah, ada yang 

timbul dari perbuatan, ini disebut kufur amali, seperti membunuh orang 

mukmin, ada yang timbul dari keyakinan disebut kufur I’tiqodiy, seperti 

meyakini bahwa tidak ada tuhan yang menciptakan alam, atau Isa adalah 

anak Allah, dll. Jenis kufur ini ada yang termasuk kufur besar, yang dapat 

mengeluarkan dari agama, ada juga termasuk kufur kecil.  

5.  Perbedaan kufur besar dan kecil 

Kufur besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan menghapuskan 

pahala amalnya, sedangkan kufur kecil tidak mengeluarkan pelaku dari 

agama dan tidak menghapus pahala amalnya, hanya saja dapat 

menguranginya. Kufur besar menjadikan pelakunya kekal di neraka, 

sedangkan kufur kecil tidak, bisa jadi Allah mengampuninya, bisa juga Dia 

menghukumnya dalam neraka untuk beberapa waktu sesuai dengan 

kehendaknya. Kufur besar menjadikan halal darah dan harta pelakunya, 

sedangkan kufur kecil tidak. Kufur besar mengharuskan permusuhan yang 

sesungguhnya, bagi orang-orang mukmin tidak boleh mencintainya, 

walaupun kerabat sendiri. Sedangkan kufur kecil tidak mengharuskan 

permusuhan total, tetapi pelakunya masih berhak mendapatkan loyalitas dari 

kaum mukminin sesuai dengan imannya, dan harus mendapatkan kebencian 

sesuai dengan kadar kekufuran (dosa) yang dilakukannya. 

Perbedaan kufur besar dan kecil, Kufur besar mengeluarkan pelakunya 

dari Islam, dan menghapuskan pahala amalnya, sedangkan kufur kecil tidak 
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mengeluarkan pelaku dari agama dan tidak menghapus pahala amalnya, 

hanya saja dapat menguranginya. Kufur besar menjadikan pelakunya kekal 

di neraka, sedangkan kufur kecil tidak, bisa jadi Allah mengampuninya, bisa 

juga Dia menghukumnya dalam neraka untuk beberapa waktu sesuai dengan 

kehendaknya. Kufur besar menjadikan halal darah dan harta pelakunya, 

sedangkan kufur kecil tidak. Kufur besar mengharuskan permusuhan yang 

sesungguhnya, bagi orang-orang mukmin tidak boleh mencintainya, 

walaupun kerabat sendiri. Sedangkan kufur kecil tidak mengharuskan 

permusuhan total, tetapi pelakunya masih berhak mendapatkan loyalitas dari 

kaum mukminin sesuai dengan imannya, dan harus mendapatkan kebencian 

sesuai dengan kadar kekufuran ( dosa ) yang dilakukannya. 

 

 

C. RIDDAH 

1. Pengertian Riddah 

Istilah irtidat atau riddah yang berakar dari kata radd, secara etimologi, 

berarti “berbalik kembali”
305

 Riddat menurut al-Raghib al-Asfahani yang 

dikutip oleh Harifuddin Cawidu “kembali ke jalan dari mana kita datang”. 

Dari segi terminologi agama, irtidat atau riddat berarti kembali kepada 

kekafiran, dari keadaan beriman, baik iman itu didahului oleh kekafiran lain 

(sebelumnya) ataupun tidak. Term riddah menurut al Asfahani khusus 

digunakan bagi orang yang kembali kepada kekafiran sesudah beriman. 

Sedangkan term irtidat bisa digunakan dalam pengertian umum, di samping 

arti khusus tersebut.
306

 

Dari sini, ada beberapa definisi yang mereka sebutkan,  

Al-Kasani dari mazhab Hanafi berkata, "Adapun rukun Riddah adalah 

keluarnya perkataan 'kafir' dari lisan, yang sebelumnya beriman, sebab 

Riddah adalah rujuk (berpaling) dari keimanan."  
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Ash-Shawi dari mazhab Maliki berkata, "Riddah adalah kafirnya seorang 

Muslim dengan perkataan yang terang-terangan, atau perkataan yang 

menuntut kekafirannya, atau perbuatan yang mengandung kekafiran."  

As-Syarbini dari mazhab Syafi'i berkata, "Riddah adalah putus dari Islam 

dengan niat atau perbuatan, baik mengatakan tentangnya dalam rangka 

menghina, membangkang ataupun meyakini."  

Al-Bahuti dari mazhab Hambali berkata, "Murtad secara syariat adalah 

orang yang kafir setelah keislamannya, baik melalui perkataan, keyakinan, 

keraguan atau pun perbuatan." Definisi-definisi tersebut bertemu dalam 

makna "Rujuk (berpaling) dari keimanan." Yaitu rujuk menurut standar 

makna secara bahasa dan juga syariat.
307

 Allah SWT. berfirman, dalam 

(QS.5:21)  

                               

         

"Padahal kepadanyalah berserah diri segala apa yang di langit 

dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya 

kepada Allahlah mereka dikembalikan."(QS.al-Ma-`idah: 21).  

Ringkasnya, Riddah adalah berpaling dari Islam, baik dengan keyakinan, 

perkataan ataupun perbuatan. Artinya, definisi ini sesuai dengan definisi 

iman, yaitu keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan dan perbuatan 

dengan anggota badan 

Agama ini telah mencakup semua lini kehidupan manusia. Oleh karena 

itu, Allah SWT. mewajibkan kepada para hambanya agar menerima semua 

hukum-hukum Islam sebagaimana firmannya, (QS. al-Baqarah: 208).   

                   … 

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam keseluruhannya.” 
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Agama ini juga selaras dengan fitrah yang lurus lagi suci. Allah SWT. 

berfirman, (QS.ar-Rum:30): 

              … 

"(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu." 

Bilamana seseorang telah berserah diri kepada Allah SWT. dan 

istiqamah atas agama Allah SWT. lalu berbalik membangkang dan 

melenceng dari petunjuk, berbaju kesesatan, keluar dari kebenaran dan 

cahaya menuju kebatilan dan kegelapan, maka ini adalah orang yang keluar 

dari agama Islam (Murtad) dan berbenturan dengan sikap alam nan luas ini 

yang berisikan langit, bumi, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sebab semuanya 

telah berserah diri dan tunduk kepada Allah SWT. Allah SWT. Berfirman, 

(QS. Ali Imran:83) 

                         

"Padahal kepadanya-lah berserah diri segala apa yang di langit 

dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya 

kepada Aliahlah mereka dikembalikan." 

Logikanya, manakala undang-undang buatan manusia saja, yang di 

dalamnya terdapat keterbatasan, kontradiksi dan kekacauan menerapkan 

balasan dan sanksi terhadap pelanggarannya, maka apatah lagi menentang 

syariat Allah subhanahu wata'aala dan melenceng dari hukumnya, sebab ia 

adalah hukum yang paling baik secara absolut. Allah SWT., telah 

mensyariatkan penegakan hukum Hudud, di antaranya adalah Had ar-

Riddah. (Sanksi hukum bagi yang murtad). Hal ini untuk merealisasikan 

salah satu tujuan penting syariat, yaitu menjaga agama ini. 

Belakangan ini banyak orang sudah lancang terhadap syariat Allah SWT. 

Mereka menyebut hukum-hukum syariat yang memberikan sanksi bagi 

Murtad sebagai hukum yang zalim, keras dan bertentangan dengan 

kebebasan berpikir.  

2. Jenis-Jenis Riddah 
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Riddah ada dua jenis: Pertama, Riddah Mujarradah (Kemurtadan 

Murni). Kedua, Riddah Mughallazhah (Kemurtadan Berat), yang oleh 

syariat harus diganjar hukum bunuh. Berdasarkan dalil-dalil syariat, maka 

terhadap kedua jenis riddah itu wajib dijatuhi hukuman bunuh. Hanya saja, 

dalil-dalil yang menunjukkan gugurnya hukum bunuh karena bertaubat 

hanya terarah kepada jenis pertama, sedangkan terhadap jenis kedua, maka 

dalil-dalil menunjukkan wajibnya membunuh pelakunya, di mana tidak 

terdapat Nash maupun Ijma yang menggugurkan hukum bunuh tersebut.
308

 

3. Sebab Terjadinya Riddah 

Dari segi historis, setidaknya pernah terjadi tiga kali peristiwa riddah di 

masa Rasulullah Saw. Yang pertama, murtadnya Banu Mudlaj pimpinan al 

Aswad: yang kedua murtadnya Banu Hanifah pimpinan Musaylamah al-

Kadhdhab; yang ketiga murtadnya Banu Asa pimpinan Tulayhat bin 

Khuwaylid. As-Asawa dibunuh di Yaman oleh Fayruz al-Daylami, 

Musaelamh dibunuh di zaman Abu Bakar al-Shiddiq oleh Wahshi. 

Sedangkan Tulayhat bersama kaumnya masuk Islam kembali setelah 

ditaklukkan oleh pasukan Abu Bakr di bawah pimpinan Panglima Khalid bin 

al-Walid.
309

 

Dalam Al Quran tidak disebutkan secara jelas faktor-faktor apa yang 

menyebabkan seorang muslim keluar dari agamanya dan menjadi kafir 

(murtad). Al Quran hanya memberi peringatan bahwa orang-orang kafir, 

khususnya di masa Rasulullah, senantiasa berupaya keras agar orang-orang 

mukmin kembali menjadi kafir.
310

 Ini berarti, orang-orang yang mengaku 

mukmin harus siap menghadapi berbagai godaan dan tantangan yang dapat 

menjerumuskan kepada kekafiran. 

Selain faktor-faktor di atas, riddah dalam pengertian umum, dapat juga 

terjadi karena motif mencari kebenaran sejati dalam bidang keyakinan. Hal 

ini, terutama, disebabkan karena agama yang dipeluk oleh seseorang, 

sebagai keyakinannya, lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan, 

khususnya lingkungan keluarga dan masyarakat. Seseorang bias saja 
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dihinggapi keraguan akan kebenaran agama yang dipusakainya dari keluarga 

dan masyarakatnya. Maka untuk memperoleh ketenangan batin dan 

kemantapan aqidah, ia berusaha mencari agama atau keyakinan baru. 

Kejadian seperti ini tentu saja sangat universal yang dapat terjadi pada setiap 

pemeluk agama apapun.
311

 

Fenomena riddah yang cukup menonjol dalam kehidupan masyarakat, 

khususnya masyarakat modern, adalah berlatar belakang perkawinan 

campuran antar agama, seorang muslim atau muslimat, karena kawin dengan 

non muslim, akhirnya melepas agamanya dengan menukar dengan agama 

pasangannya. Dalam masyarakat modern, terutama di kota besar, di mana 

kebebasan pergaulan sangat menonjol dan ikatan-ikatan primordial, 

termasuk agama, tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam memilih 

teman hidup, peristiwa pertukaran agama, tampak dianggap wajar, tidak 

prinsipiil, dan tidak harus dipermasalahkan. Sehubungan dengan masalah 

riddah ini sebagian ulama memperluas penyebab-penyebabnya pada 

perkataan, perbuatan, dan atau keyakinan yang membawa kepada 

kemurtadan. 

Al-Jazairi membuat perincian lain mengenai penyebab kufr riddah, 

sebagai berikut: mengumpat dan mencaci Tuhan, Rasulnya atau 

Malaikatnya, mengingkari Tuhan, kerasulan, dan menyatakan adanya rasul 

sesudah Muhammad; mengingkari sifat sifat-sifat Tuhan; tidak meyakini 

adanya hari kebangkitan, azab, dan nikmat di akhirat, atau meyakininya 

sebagai sesuatu yang bersifat maknawiyah semata; menghina mushaf (Al 

Quran), menghalalkan apa yang sudah jelas haramnya, atau sebaliknya 

mengingkari satu surat atau ayat dari Al Quran; memandang enteng dan 

sepele  pokok-pokok agama, menyatakan bahwa wali-wali Allah lebih mulia 

daripada Rasul Saw
312

. Dan sebagainya.  Semua ini didasarkan pada firman 

Allah dalam (QS. 9:65-66). 
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    .                    

             . 

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang 

mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 

"Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-

main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya 

dan rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"  Tidak usah kamu 

minta maaf, Karena kamu kafir sesudah beriman. jika kami 

memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya 

kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka 

adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. 

Munculnya paham Irja` (paham yang dianut kaum Murji`ah) di zaman 

ini. Paham Irja` menyatakan iman hanya dengan pembenaran saja (tanpa 

amal). Imbasnya, menurut mereka, kekafiran alias riddah juga hanya 

merupakan pendustaan saja, sehingga seseorang tidak pernah dikatakan 

Murtad, kecuali bila ia mendustakan lagi mengingkari. Jadi, menghina Allah 

SWT, Rasulnya atau diennya bukanlah riddah menurut mereka. 

Disingkirkannya syariat Allah SWT. di kebanyakan negara-negara 

Muslim. Kekacauan pemikiran yang kini menghinggapi dunia modern, 

keguncangan dalam konsep dan kontradiksi yang kentara dalam keyakinan 

dan prinsip.
313

  

Riddah (murtad) adalah kembali atau berbaliknya seseorang dari 

keimanan. Dan secara bahasa ia memang memiliki arti kembali sebagaimana 

difirmankan oleh Allah, artinya: “Dan janganlah kamu lari ke belakang 

(karena takut kepada musuh).” (Al -Maidah: 21) 

4. Macam-Macam Riddah 

1. Riddah dengan sebab ucapan; Contohnya ucapan mencela Allah 

ta'ala atau Rasulnya, menjelek-jelekkan malaikat atau salah seorang 

                                                 
313

Ibid.,   



234   |   Bab IV Hal-Hal Yang Merusak Aqidah dan Keimanan 

rasul. Atau mengaku mengetahui ilmu gaib, mengaku sebagai Nabi, 

membenarkan orang yang mengaku Nabi, atau berdoa kepada 

selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah dalam urusan yang 

hanya dikuasai Allah atau meminta perlindungan kepada selain 

Allah dalam urusan semacam itu. 

2. Riddah dengan sebab perbuatan; Contohnya melakukan sujud 

kepada patung, pohon, batu atau kuburan dan menyembelih hewan 

untuk dipersembahkan kepadanya. Atau melempar mushaf di 

tempat-tempat yang kotor, melakukan praktek sihir, mempelajari 

sihir atau mengajarkannya. Atau memutuskan hukum dengan 

bukan hukum Allah dan meyakini kebolehannya.  

3. Riddah dengan sebab keyakinan; Contohnya meyakini Allah 

memiliki sekutu, meyakini khamr, zina dan riba sebagai sesuatu 

yang halal. Atau meyakini roti itu haram,  meyakini bahwa shalat 

itu tidak diwajibkan dan sebagainya. Atau meyakini keharaman 

sesuatu yang jelas disepakati kehalalannya, atau meyakini 

kehalalan sesuatu yang telah disepakati keharamannya. 

4. Riddah dengan sebab keraguan; Meragukan sesuatu yang sudah 

jelas perkaranya di dalam agama, seperti meragukan 

diharamkannya syirik, khamar dan zina. Atau meragukan 

kebenaran risalah Nabi Saw. atau para Nabi yang lain. Atau 

meragukan kebenaran Nabi tersebut, atau meragukan ajaran Islam. 

Atau meragukan kecocokan Islam untuk diterapkan pada zaman 

sekarang ini
314

  

5. Hukuman Bagi Orang yang Murtad 

Seorang yang murtad menurut syariat Islam harus dibunuh dengan 

memenggal batang lehernya. Yang menghalalkan darahnya adalah 

kekafirannya, yang sebelumnya beriman. Mengapa hukuman seperti itu yang 

dijatuhkan atasnya? Syaikhul Islam Ibn Taimiyah memberikan jawaban, 

"Sebab bila si Murtad itu tidak dibunuh, maka orang yang masuk ke dalam 

agama ini akan keluar lagi darinya. Artinya, membunuhnya merupakan 

upaya menjaga pemeluk agama dan menjaga agama itu sendiri. Hal itu dapat 
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mencegahnya dari pembatalan (keimanannya) dan keluar darinya." Sebagai 

konsekuensi dari hukuman tersebut, maka ia pun tidak dimandikan, tidak 

disalatkan, tidak dikuburkan di perkuburan kaum Muslimin, tidak 

mewariskan ataupun mewarisi, bahkan hartanya menjadi harta Fai` yang 

diserahkan ke Baitul Mal kaum Muslimin. 

Pembatasan mengenai kriteria dan indikator murtadnya seseorang, 

memang sangat perlu ditetapkan secara hati-hati. Pengafiran (pemurtadan) 

seseorang adalah masalah yang teramat peka sebab vonis kafir tersebut dapat 

berakibat fatal bagi dirinya. Darah dan jiwanya akan menjadi halal; harta 

bendanya dapat disita untuk Negara. Dan sebab yang terakhir ini tidak 

berhak mewarisi hartanya. Selain itu mayatnya dimandikan dan tidak 

dikuburkan dipekuburan Islam.
315

 Sedangkan di akhirat kelak, ia akan 

mendapatkan siksa abadi dalam neraka (meskipun dalam hal ini, Tuhan yang 

lebih tahu mana di antara hamba-hambanya yang benar-benar kafir dan 

mana yang masih dalam batas-batas iman).
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D. SYIRIK 

1. Pengertian Syirik 

Syirik menurut bahasa adalah sekutu, kongsi, atau bahagian dan juga 

berarti mempersekutukan. Sedangkan menurut syara syirik adalah 

memperserikatkan dengan Allah, sesuatu dari makhluk-Nya.
316

Syirik adalah 

konsep dalam Islam untuk merujuk pada aktivitas mempersekutukan Tuhan, 

aktivitas ini sendiri memiliki lawan yakni konsep Tauhid yakni konsep Islam 

untuk ke-Esaan Tuhan, baik terhadap Dzat dan sifatnya maupun terhadap 

afalnya.
317

 

Syirik dalam pengertian yang umum sering disebut dengan makna 

menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Mempersekutukan Tuhan berarti 

munculnya kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap mampu melakukan 

sesuatu sebagaimana sifat-sifat atau perbuatan Tuhan terhadap manusia, 

makhluk, atau alam. Padahal Tuhan (baca Allah) tidak ada keserupaannya 

(laisa kamislihi syaiun), tidak ada membandingi-Nya (walam yakun lahu 

kufuan ahad), satu-satunya Yang Maha Kuasa (innallahu ala kulli syaiin 

qadir). Aqidah (aqad-kepercayaan) seseorang muslim yang murni berarti ia 

mampu memelihara ketunggalan-keyakinan-kepercayaannya hanya kepada 

Allah SWT sesuai dengan petunjuk Nash agama. Mempercayai mitos berarti 

merusak kemurnian aqidah karena isi (substantif) kepercayaan telah terisi 

dengan yang lain / tercampur. Islam sangat menentang kepercayaan tersebut. 

Al Quran menyatakan : “Sesungguhnya mempersekutukan Allah (syirik) 

merupakan aniaya yang sangat besar”.(QS. Luqman: 13). 

Pengertian Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, yaitu 

mengakui akan adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan 

Allah baik terhadap  ke rububiyahan atau ke uluhiyahan Allah SWT, 

maupun dalam melaksanakan ubudiyah (pengabdian kepadanya.
318

 

Perbuatan itu disebut musyrik. Syrik adalah perbuatan dosa yang paling 

besar, kerana itu kita harus menjauhi perbuatan yang menjerumuskan kepada 

syirik. 
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Orang yang musyrik dalam bidang rububiyah mempunyai kepercayaan 

dan keyakinan akan adanya lagi Tuhan yang berkuasa, yang dapat 

memberikan manfaat dan mudharat selain Allah. Tauhid uluhiyah ialah satu  

keyakinan bahwa hanya Allahlah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang tiada 

Tuhan melainkan Dia, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan tiada pula yang 

menyamaiNya. Dengan Tauhid uluhiyah ini orang dituntut untuk meyakini 

bahwa Allahlah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan tempat berserah diri 

serta mengadukan nasib dan derita, selain daripada Dia adalah makhluk 

ciptaan-Nya
319

. Firman Allah dalam QS.46:19 

            … 

 Maka Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah 

(sesembahan, Tuhan) selain Allah  

Sedangkan orang musyrik terhadap ke uluhiyahan  Allah ini, ialah 

mereka yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa selain Dia 

adalah Tuhan-tuhan lain yang dipandangnya dapat memberikan manfaat dan 

mudarat, baik berupa benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun manusia. 

Dan kesemuanya itu dimuliakannya seperti Tuhan. 

Dalam Islam, syirik adalah dosa yang tak bisa diampuni kecuali dengan 

pertobatan dan meninggalkan kemusyrikan sejauh-jauhnya. Kemusyrikan 

secara personal dilaksanakan dengan mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran 

Allah secara sadar dan sukarela (membenarkan ajaran syirik dalam qalbu, 

menjalankannya dalam tindakan dan berusaha menegakkan atau menjaga 

ajaran syirik tersebut). 

Musyrik adalah orang yang melakukan dosa syirik (berasal dari kata 

syarikat : persekutuan) yaitu mempersekutukan atau membuat tandingan 

hukum atau ajaran lain selain dari ajaran/hukum Allah. Syirik adalah akhlak 

yang melampaui batas aturan dan bertentangan dengan prinsip tauhid yaitu 

dengan mengabdi , tunduk , taat secara sadar dan sukarela pada sesuatu 

ajaran / perintah selain dari ajaran Allah.
320
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Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, mengaku akan 

adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. 

Perbuatan itu disebut musyrik. Syirik adalah perbuatan dosa yang paling 

besar, karena itu kita harus menjauhi perbuatan yang menjerumuskan kepada 

syirik. Firman Allah [QS: Luqman:13]; 

                              

“Ingatlah Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: hai anakku! janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah 

adalah benar-benar kezaliman yang besar “ 

Dengan demikian orang musyrik di samping menyembah Allah 

mengabdikan kepada Allah, juga mengabdikan dirinya kepada yang selain 

Allah. Jadi orang musyrik itu ialah mereka yang mempersekutukan Allah 

baik dalam bentuk Itikad (kepercayaan), ucapan maupun dalam bentuk amal 

perbuatan. Mereka (orang musyrik) menjadikan makhluk yang diciptakan 

Allah ini baik yang berupa benda maupun manusia sebagai Tuhan dan 

menjadikan sebagai Andad, Alihah, Thoughut dan Arbab. 

1. Alihah ialah satu kepercayaan terhadap benda dan binatang yang 

menurut  keyakinannya dapat memberikan manfaat serta dapat 

menolak bahaya. Misalnya kita  memakai cincin merah delima, dan 

kita yakin bahwa dengan memakainya dapat menghindarkan bahaya. 

Adapun kepercayaan memelihara burung tekukur dapat memberikan 

kemajuan dalam bidang perniagaannya. Dan itulah dinamakan Alihah, 

yakni menyekutukan Allah dengan binatang dan benda (Kepada 

Makhluk). 

2. Andad, sesuatu perkara yang dicintai dan dihormati melebihi daripada 

cintanya kepada Allah, sehingga dapat memalingkan seseorang dari 

melaksanakan ketaatan  terhadap Allah dan Rasulnya. Misalnya saja 

seorang yang senang mencintai kepada benda, keluarga, rumah dan 

sebagainya, di mana cintanya melebihi cintai terhadap Allah dan 

Rasulnya, sehingga mereka melalaikan dalam melaksanakan 

kewajiban agama,karena terlalu cintanya terhadap benda tersebut 

(makhluk tersebut). 
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3. Thoghut ialah orang yang ditakuti dan ditaati seperti takut kepada 

Allah, bahkan melebihi rasa takut dan taatnya kepada Allah, walaupun 

keinginan dan perintahnya itu harus berbuat durhaka kepadanya. 

4. Arbab, ialah para pemuka agama (ulama, ustad) yang suka 

memberikan fatwa, nasihat yang menyalahi ketentuan (perintah dan 

Larangan) Allah dan Rasul-Nya, kemudian ditaati oleh para 

pengikutnya tanpa diteliti dulu seperti menaati terhadap Allah dan 

Rasulnya. Para pemuka agama itu telah menjadikan dirinya dan 

dijadikan para pengikutnya Arbab (Tuhan selain Allah). Bentuk 

musyrik ini menyesatkan terhadap perilaku manusia. Dan dengan 

memiliki aqidah seperti itu dapat menghilangkan Keimanan.
321

 

Keempat macam akidah tersebut merupakan kemusyrikan yang akan 

menyesatkan terhadap prilaku manusia. Dengan memiliki akidah seperti itu 

dapat menafikan akan keimanan. 

2. Jenis-Jenis Syirik 

a. Syirik Akbar 

 Syirik besar yaitu menyerikatkan sesuatu makhluk dengan Allah, 

baik menyerikatkan itu dalam menjadikan ala mini, maupun 

memperserikatkan-Nya dalam beribadat kepadanya. Syirik ini mengeluarkan 

pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam Neraka, jika 

ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripadanya
322

. Syirik besar adalah 

memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa 

kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepadanya dengan 

penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, 

jin atau syaitan, atau mengharap sesuatu selain Allah, yang tidak kuasa 

memberikan manfaat maupun mudarat. 

Syirik Besar Itu Ada Empat Macam. 

a. Syirik Doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa 

Ta’ala, ia juga berdoa kepada selain-Nya. (QS. Al – Ankabut : 65) 
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   . 

“Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah 

menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka 

(kembali) mempersekutukan (Allah)”  

b. Syirik Niat, Keinginan dan Tujuan, yaitu orang yang berbuat amal 

apa saja, tampak lahirnya karena Allah, tetapi dalam niatnya, 

kehendaknya dan kesengajaannya untuk maksud lain, yaitu pada 

batinnya maksud dari amalnya itu adalah hendak mencari 

keuntungan dunia tetapi diselimuti dengan amal akhirat.
323

  (QS. 

Huud : 15 – 16) 

                              

   .                              

           . 

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan 

perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan 

pekerjaan mereka di dunia dengan Sempurna dan mereka di 

dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak 

memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat 

itu apa yang Telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa 

yang Telah mereka kerjakan”.  

c. Syirik Ketaatan, yaitu menaati/mematuhi ulama-ulama/pemuka 

agama atau hamba-hamba Allah yang lainnya untuk mendurhakai 

Allah. Jadi bukan meminta atau berdoa kepada mereka secara 

langsung, tetapi mereka putar penyembahan manusia kepada selain 

Allah, seperti halnya pendeta/pemuka-pemuka agama Yahudi 
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mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah, dan pemuka-

pemuka agama Nasrani yang mengatakan bahwa Isa itu anak 

Allah.
324

 (QS. At – Taubah : 31) 

                         

                              

“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib 

mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka 

mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka 

Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa 

yang mereka persekutukan”.  

Rasulullah pernah membacakan ayat tersebut di hadapan ‘Adiy 

bin Hatim ath-Tha’i, dia dahulunya memeluk agama Nasrani, ‘Adiy 

langsung berkata: “Yaa Rasulullah, kami dahulunya tidak 

menyembah mereka! Rasulullah, pun bersabda : Bukankah mereka 

menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah, lalu kamu juga ikut 

menghalalkannya, mereka mengharamkan apa-apa yang dihalalkan 

Allah, lalu kamu ikut mengharamkannya?” “Benar”jawab ‘Adiy. 

“Begitulah dahulunya kamu menyembah mereka”! jawab Beliau. 

(HR. Tirmidzi). Taat kepada ulama dalam hal kemaksiatan inilah 

yang dimaksud dengan menyembah berhala mereka! Berkaitan 

dengan ayat di atas, Rasulullah menegaskan: “Tidak ada ketaatan 

kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada al-Khaliq (Allah). 

(HSR Ahmad) 

d. Syirik Mahabbah (Kecintaan), yaitu menyamakan kedudukan Allah 

setingkat dengan kedudukan manusia, dan mencintai manusia itu 

sama dengan mencintai Allah. Biasanya mereka mencintai 

pemimpin-pemimpin karena ada sesuatu keuntungan yang 

diharapkan dari mereka, dan meninggalkan apa yang dicegahnya, 

mereka cintai seperti mencintai Allah mereka samakan menaati dan 
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membesarkan Allah serta mendekatkan diri kepadanya seperti 

mendekatkan diri kepada Allah.
325

 (QS. Al – Baqarah : 165) 

                       

                             

     

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah 

tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya 

sebagaimana mereka mencintai Allah. adapun orang-orang 

yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika 

seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui 

ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan 

itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat 

siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal)”.  

e. Syirik Khauf (Takut) Yaitu keyakinan bahwa sebagian makhluk, baik 

wali ataupun yang lainnya yang sudah meninggal dunia, atau 

makhluk-makhluk yang gaib bisa melakukan dan mengatur urusan 

serta mendatangkan mudarat. Karena keyakinan itulah mereka 

menjadi takut kepada wali-wali atau makhluk-makhluk gaib tersebut. 

Kaum Musyrikin Arab meyakini bahwa berhala-berhala mereka 

dapat menimpakan mudarat kepada manusia. Oleh karena itu mereka 

menakut-nakuti Rasulullah dengan berhala-hala tersebut. Allah 

menceritakannya di dalam Al Quran (QS. az-Zumar : 36):  

                         

      

“Bukankah Allah cukup sebagai pelindung hamba-hambanya? 

Dan mereka menakut-nakuti kamu dengan (sesembahan-

sesembahan) yang selain Allah. Keyakinan seperti ini 

merupakan syirik akbar yang mesti dijauhi.” 
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Jenis-Jenis Khauf  

1) Khauf Sirri : Yaitu Takut kepada selain Allah berupa berhala, 

thaghut, mayat, makhluk gaib seperti jin, dan orang-orang yang 

sudah mati, dengan keyakinan bahwa mereka dapat menimpakan 

mudarat kepada makhluk. Khauf sirri ini termasuk salah satu jenis 

ibadah yang harus dimurnikan bagi Allah semata. Allah berfirman:  

                           

“Janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kamu kepada-

Ku jika kamu benar-benar orang beriman”. (Ali Imran :175)  

2) Takut Yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajibannya. 

Seperti: Takut kepada seseorang sehingga menyebabkan kewajiban 

ditinggalkan. Takut seperti ini hukumnya haram, bahkan termasuk 

syirik ashghar (syirik kecil). Berkaitan dengan hal tersebut, 

Rasulullah bersabda: Janganlah seseorang dari kamu menghinakan 

dirinya! Shahabat bertanya: “Bagaimana mungkin seseorang 

menghinakan dirinya sendiri!” Rasul bersabda: “Yaitu, ia melihat 

hak Allah yang harus ditunaikan, namun tidak ditunaikannya Maka 

Allah akan berkata padanya di hari kiamat : “Apa yang 

mencegahmu untuk mengucapkan begini dan begini?”. Ia 

menjawab: “Karena takut kepada si fulan” Allah berkata: 

Seharusnya hanya “kepada-Ku saja engkau takut.” (HR. Ibnu 

Majah dari Abu Said alKhudri) 

3) Takut Secara Tabiat Yaitu takut yang timbul karena fitrah manusia 

seperti takut kepada hewan liar, binatang buas, atau kepada orang 

jahat dan lain-lainnya. Takut jenis ini tidak termasuk syirik, hanya 

saja seseorang janganlah terlalu didominasi rasa takutnya sehingga 

dapat dimanfaatkan setan untuk menyesatkannya. 

b. Syirik Asghar  

Syirik kecil mengerjakan sesuatu amal dengan riya atau mengerjakan 

sesuatu bukan karena Allah semata. Syirik ini tidak menjadikan pelakunya 
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keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah 

(perantara) kepada syirik besar. Dan syirik ini dinamai syirik amali.
326

 

Syirik Kecil Ada Dua Macam. 

a. Syirik Zhahir (Nyata) 

Yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam 

bentuk ucapan misalnya, bersumpah dengan nama selain Allah. 

Rasulullah Saw., bersabda.  

 من حلف يغري اهلل فقد كفر أواشرك  )رواه الرتمذى(
Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia 

telah berbuat kufur atau syirik
327

 

Syirik dalam bentuk ucapan, yaitu perkataan“Kalau bukan karena 

kehendak Allah dan kehendak fulan” Ucapan tersebut salah, dan yang 

benar adalah. “Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian karena 

kehendak si fulan” Kata (kemudian) menunjukkan tertib berurutan, 

yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. 

(QS.81: 29) 

               

“Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) 

kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam”. (At – 

Takwir : 29) 

b. Syirik Khafi (Tersembunyi) 

Yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya’ (ingin dipuji 

orang) dan sum’ah (ingin didengar orang) dan lainnya. Rasulullah 

Saw bersabda. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas 

kamu sekalian adalah syirik kecil yaitu Riya’. Pada hari kiamat 

ketika Allah memberi balasan manusia atas amalan mereka, Allah 

berfirman : Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian tunjukan 
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amalannu kepada mereka di dunia, lihatlah, apakah engkau dapati 

balasan di sisi mereka?” (HR. Ahmad (V/428-429) dari Sahabat 

Mahmud bin Labid Radhiyallahu ‘anhu). 

Demikianlah tentang syirik dan macam-macamnya. Semoga Allah 

memberi taufik kepada kita semua dalam menjauhi segala macamnya. 

Dengan harapan semoga pembaca yang mulia dapat memetik faedah dari 

tulisan yang sederhana ini. Ada sebuah pepatah Arab yang berbunyi: Aku 

kenali kejahatan bukan untuk melaksanakannya, Namun untuk menjaga diri 

darinya, Barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dan kejahatan, 

Dikhawatirkan ia akan terperosok ke dalamnya. Hudzaifah Ibnu Yaman juga 

sering bertanya tentang keburukan kepada Rasulullah guna menghindarinya. 

Rasulullah mengajarkan sebuah do a kepada umat, agar berlindung diri dari 

bahaya syirik. Doa tersebut sebagai berikut: “Ya Allah, kami berlindung 

kepada-Mu dari menyekutukan-Mu, sedang kami mengetahuinya, dan kami 

memohon ampun kepada-Mu (atas dosa syirik yang kami lakukan) sedang 

kami tidak mengetahuinya”. (HR. Ahmad) 

Bisa juga syirik itu dibagi menjadi dua bagian saja. Syirik besar dan 

syirik kecil. Adapun syirik khafi, bisa masuk dalam dua jenis syirik tadi. 

Bisa terjadi pada syirik besar, seperti syiriknya orang-orang munafik. Karena 

mereka itu menyembunyikan keyakinan sesat mereka dan berpura-pura 

masuk Islam dengan dasar riya' dan khawatir akan keselamatan diri mereka. 

Bisa juga terjadi pada syirik kecil seperti yang disebutkan dalam hadis 

Mahmud bin Labid Al-Anshari yang terdahulu dan hadis Abu Said yang 

tersebut di atas.  

Syirik yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam Rububiyyah 

dan Uluhiyyah Allah SWT. Umumnya menyekutukan dalam Uluhiyyah 

Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa 

kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan satu 

bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernazar, berdoa dan 

sebagainya kepada selainnya. Karena itu, barangsiapa menyembah selain 

Allah berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan 

memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman 

yang paling besar. Allah SWT berfirman dalam Luqman: 13. 
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“Sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezaliman yang besar”  

Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepada-Nya, 

jika ia meninggal dunia dalam kemusyrikannya. Allah berfirman ”.An-

Nisaa': 48:  

                         

           

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan 

Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi 

siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 

mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa 

yang besar” 

E. NIFAQ  

1. Pengertian Nifaq  

Nifaq secara bahasa berasal dari kata naafaqa – yunaafiqu – nifaaqan wa 

munaafaqan yang diambil dari kata an-naafiqaa’, yaitu salah satu lubang 

tempat keluarnya yarbu’ (hewan sejenis tikus) dari sarangannya, di mana 

jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang 

lain. Dikatakan pula, ia berasal dari kata an-nafaqa (nafaq) yaitu lubang 

tempat bersembunyi.
328

  

Nifaq menurut syara yaitu menampakkan Islam dan kebaikan tetapi 

menyembunyikan kekufuran dan kejahatan
329

 atau bisa disebut bahwa 

seseorang tersebut memperlihatkan sesuatu baik berupa ucapan, tingkah laku 

yang berlainan dengan yang ada di hatinya
330

. Dinamakan demikian karena 
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dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Orang 

yang berperilaku nifaq disebut dengan Munafik. Hal ini juga disampaikan 

oleh Allah dalam surat QS. At-Taubah: 67: 

َهْوَن َعِن  اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهْم ِمْن بَ ْعض  يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويَ ن ْ
 اْلَمْعُروِف َويَ ْقِبُضوَن أَْيِديَ ُهْم َنُسوا اللََّه فَ َنِسيَ ُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian 

dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh 

membuat yang Munkar dan melarang berbuat yang makruf dan 

mereka menggenggamkan tangannya mereka Telah lupa kepada 

Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-

orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.  

Hal ini juga disampaikan oleh Allah dalam surat (QS. 9: 67): 

                        

                         

            

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian 

dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh 

membuat yang Munkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan 

mereka menggenggamkan tangannya mereka Telah lupa kepada 

Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-

orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.  

2. Pembagian Nifaq 

Nifaq itu walaupun ada bagian-bagian dan macamnya, tetapi 

akibat/risikonya tetap sama yaitu sama dengan kafir. Sekalipun demikian, 

agar kita tidak buta dalam segala bidangnya, yang memungkinkan seseorang 

terperangkap ke dalam perbuatan nifaq, sedang ia tidak tahu/tidak sadar, 

bahwa perbuatan itu termasuk nifaq,  untuk itu akan dijelaskan pembagian 

dan macam-macamnya, yang berorientasi kepada Al Quran dan hadis. 

Secara garis besarnya nifaq itu terbagi menjadi dua bagian yaitu:  
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a. Nifaq I’tiqodiy (keyakinan) 

Nifaq I’tiqadiy adalah nifaq besar, di mana pelakunya menampakkan ke-

Islaman, tetapi dalam hatinya tersimpan kekufuran dan kebencian terhadap 

Islam. Jenis nifaq ini menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari agama 

dan di akhirat kelak ia akan berada dalam ad darkil asfali (neraka yang 

paling bawah) kekal di dalamnya.
331

 Allah berfirman dalam QS. An-Nisa : 

145 

                       

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada 

tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali 

tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. 

Allah SWT. menyifati orang-orang munafik dengan banyak sifat, di 

antaranya kekufuran, tiada iman, mengolok-olok dan mencaci maki agama, 

seperti dalam firman Allah, Mereka (Munafikin) juga mengata-ngatai agama 

dan pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh agama untuk 

bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Orang-orang munafik 

jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman. Lebih-lebih ketika tampak 

kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriah. 

Dalam keadaan seperti ini mereka masuk ke dalam Islam untuk melakukan 

tipu daya terhadap kaum muslimin secara tersembunyi, juga agar mereka 

bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta 

benda mereka. Al hasil mereka masuk Islam hanya untuk kepentingan 

mereka, menyelamatkan harta benda dan nyawa mereka. Karena itu, seorang 

munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatNya, 

kitab-kitabNya dan hari akhir, tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri 

dari semua itu dan mendustakannya. 

Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Baqarah: 8 : 

 َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا بِاللَِّه َوبِاْليَ ْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم ِبُْؤِمِننيَ 

                                                 
331
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Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman 

kepada Allah dan hari kemudian pada hal mereka itu 

Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. 

Hari kemudian ialah: mulai dari waktu makhluk dikumpulkan di Padang 

mahsyar sampai waktu yang tak ada batasnya. 

Munafik I’tiqadi menurut Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Majmu’atul 

Tauhid ada 6 macam:  

1. Mendustakan Muhammad Saw. Seperti halnya umat bani Israel, 

padahal sebelum datangnya Nabi Muhammad mereka membenarkan 

akan kedatangan Nabi Muhammad. 

2. Mendustakan sebagian isi Al Quran yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad. 

3. Menaruh perasaan benci kepada Nabi Muhammad kenapa Allah 

mengutus Rasul itu dari negeri Padang pasir. Dan benci kepada Al 

Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. 

4. Benci kepada isi Al Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu 

secara langsung. 

5. Merasa gembira dan senang, bahwa agama Islam mengalami 

kemunduran, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

6. Ia merasa benci/enggan untuk menolong dan membantu semua sarana 

yang akan menunjang kejayaan agama Islam, baik moril maupun 

materiil.
332

  

b. Nifaq ‘amaliy (perbuatan),  

Nifaq ‘amaliy yaitu munafik dalam hal perbuatan, perkataan dan tindak 

tanduk.. Nifaq jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, namun 

merupakan washilah (perantara) kepada yang demikian. Pelakunya berada 

dalam keadaan iman dan nifaq, dan jika perbuatan nifaqnya lebih banyak 

maka hal itu bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifaq 

sesungguhnya,
333

 berdasarkan hadis Nabi Saw: 
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أربع من كن فيه كان منافقا خلصا, ومن كانت فيه خلصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حىت يدعها: اذااوءمتن خان, واذا حدث كذب واذا 

  عاهدغدر, واذا خاصم فجر.
 “Ada empat hal, yang jika berada pada diri seseorang maka ia 

menjadi seorang munafik sesungguhnya, dan jika seseorang 

memiliki kebiasaan salah satu dari padanya, maka berarti ia 

memiliki satu kebiasaan (ciri) nifaq sampai ia meninggalkannya 

; bila dipercaya ia berkhianat, dan jika berbicara ia bohong, 

jika berjanji ia ingkari, dan jika bertengkar ia berucap kotor.”
334

 

(Muttafaqun alaihi) 

Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka, 

mendatangi kelompok ini dengan wajah yang satu dan mendatangi 

kelompok lain dengan wajahnya yang lain. (Mutafaq’alaih) 

Sifat nifaq adalah sifat yang sangat buruk dan berbahaya, karena itulah 

para sahabat sangat takut kalau diri mereka terjerumus dalam kemunafikan. 

Ibnu abi Mulaikah berkata ”Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah 

Saw, mereka semua tahu kalau-kalau ada nifaq dalam dirinya.” 

Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai 

bacaannya. (HR. Bukhari) 

3. Sebab-sebab timbulnya sifat munafik 

a. Sifat Dengki; Sifat ini adalah sifat di mana seseorang tidak menyukai 

kelebihan atau nikmat yang ada pada orang lain, sehingga mereka 

berusaha untuk mendapatkan kelebihan atau nikmat orang itu 

sehingga nikmat itu berpindah kepadanya. Karena hal tersebut, 

mereka menaruh sifat iri hati dan dengki terhadap mereka yang lebih 

beruntung dari mereka. 

b. Sifat Khianat; Sifat ini disebabkan oleh seorang individu yang lalai 

dalam menjaga amanah orang lain. Kita sering mendengar istilah 

musuh dalam selimut di mana itu ditujukan kepada orang yang 

melakukan pengkhianatan secara tersembunyi atau rahasia. Yang 
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pasti, orang yang memiliki sifat khianat ini adalah orang yang 

merugi. 

c. Sifat Riya; Sifat ini adalah sifat di mana seseorang membuat ibadah 

atau apa sahaja amalan bukan untuk mengharapkan keridaan dari 

Allah SWT, bahkan karena mengharapkan pujian dan penilaian dari 

manusia. 

d. Sifat Takabur; Sifat takabur sering juga disebut sebagai sifat 

sombong. Sifat ini adalah sifat di mana seseorang merasa bahwa 

dirinya terlalu tinggi atau lebih hebat apabila dibandingkan dengan 

orang lain.
335
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F. FASIK 

1. Pengertian Fasik 

Fasik adalah orang mukmin atau orang muslim yang secara sadar 

melanggar ajaran Allah (Islam) atau dengan kata lain orang tersebut percaya 

akan adanya Allah, percaya akan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad Saw., tetapi dalam tindak perbuatannya mereka mengingkari 

terhadap Allah dan hukum-Nya, selalu berbuat kerusakan dan kemaksiatan. 

Firman Allah [QS Al Baqarah:27]: 

                       

                    

“Orang Fasik adalah orang yang melanggar perjanjian itu 

teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada 

mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di 

muka bumi. Mereka itulah orang yang rugi”  

Menurut imam Hanafi yang dimaksud dengan fasik ada 2 macam: 

1. Orang yang mengerjakan dosa dengan terang-terangan, seperti 

mabuk di jalanan atau pergi ke tempat pelacuran atau pergi ke 

tempat perjudian dengan terang-terangan, dsb. 

2. Orang yang mengerjakan dosa dengan sembunyi-sembunyi, tetapi 

diberitahukannya dengan bangga kepada beberapa orang teman-

temannya, bahwa ia berbuat yang demikian, seperti sebagian orang 

yang meninggalkan shalat dan puasa, lalu diceritakannya 

kelakuannya itu kepada teman-temannya bahwa ia tidak shalat dan 

tidak puasa.
336

 

Golongan 1: orang-orang yang termasuk golongan ini sesungguhnya 

tau/sadar bahwa yang dilakukannya adalah menentang perintah Allah, tapi 

mereka sudah agak merasa bahwa mereka harus tunduk pada Allah, dan 
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mereka juga sudah agak malu-malu dan takut lagi untuk menunjukkan 

sikapnya itu pada semua orang. 

Golongan 2: orang-orang yang termasuk golongan ini sesungguhnya 

juga tau/sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan ajaran 

Allah, dan sebagian hatinya sebenarnya masih mengakui Allah adalah 

Tuhannya, tetapi dikarenakan mereka lalai menjaga hatinya, maka syaitan 

berhasil mengambil yang sebagian lagi dari hatinya. mereka masih merasa 

malu atau takut untuk menunjukkan perbuatan dosanya itu pada sebagian 

orang, tetapi dengan bangga dan tidak malu-malu menunjukkannya pada 

sebagian yang lain. sebagian rasa malu yang merupakan anugerah Allah 

yang sesungguhnya berguna untuk menjaga hatinya (dan keselamatannya 

dunia akhirat), dijualnya kepada syaitan untuk ditukar dengan kenikmatan 

duniawi, yang sesungguhnya sangatlah teramat sedikit.  

Firman Allah (QS, An Nur:55) 

                             

                          

                            

                

“Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara 

kamu serta mengerjakan amal Soleh, bahwa ia (Allah) akan 

menjadikan mereka khalifah di muka bumi, sebagaimana ia 

telah menjadikan orang yang sebelum mereka menjadi khalifah. 

Dan Ia menggantikan (keadaan ) mereka sesudah mereka dalam 

ketakutan menjadi aman sentosa (selama) mereka tetap 

menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun 

dengan  Aku. Dan barangsiapa yang kafir sesudah janji itu, 

maka mereka itulah orang yang fasik” (QS, An Nur:55) 

Balasan orang Fasik Orang Islam yang berbuat fasik, berbuat kerusakan, 

kejahatan dan maksiat di muka bumi ini, maka Allah menyediakan siksa 

neraka yang pedih. 
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G. BID’AH 

1. Pengertian Bid’ah 

Secara etimologis, kata bid'ah diambil dari bida’ berarti ungkapan untuk 

satu hal baru yang diciptakan tanpa ada contohnya, atau belum pernah ada 

atau dilakukan sebelumnya.
337

 Makna kata bid'ah semacam itu ditemukan di 

dalam ayat Al Quran Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT. (QS. Al 

Baqarah 2:117) 

 بَِديُع السََّماَواِت َواْْلَْرضِ 
“Allah Pencipta langit dan bumi.” 

Maksudnya adalah Bahwa Allah mencipta (membuat) tanpa ada contoh 

sebelumnya, tanpa ada yang mendahuluinya, dalam keadaan yang sebaik-

baiknya dan seindah-indahnya. Dan di lain ayat Allah berfirman dalam 

surah, (QS. Al Ahqaf 46 : 9),  

 ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُُّسلِ 
“Katakanlah: Aku bukanlah yang membuat bid’ah di antara 

rasul-rasul.”  

Maksudnya Nabi Muhammad bukanlah Rasul pertama yang diutus ke 

dunia ini untuk menyatakan kepada orang banyak.  Atau dalam terutama 

beberapa praktek yang dimunculkan oleh kalangan sufi, seperti mengunjungi 

makam-makam wali dan lain sebagainya. Ia mengajak untuk kembali kepada 

ajaran Al Quran dan Sunnah. Segala sesuatu yang tidak ada dalam Al Quran 

dan al Sunnah tidak boleh dilakukan.  

Secara epistemologis, bid'ah dalam Islam sering kali dikonotasikan 

dalam arti yang negatif, yaitu sebutan untuk segala hal baru dalam agama, 

mencakup ibadah, adat istiadat dan dogma, yang belum pernah dipraktekkan 

oleh Nabi sebelumnya.
338

 Atau, dalam penafsiran yang minimal, inovasi 

dalam ritual atau kepercayaan agama. Jadi inti konsep bid'ah adalah satu 

praktek yang tidak ada contohnya dalam praktek Nabi atau Sahabatnya dan 
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Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah 994), 24. atau al-Shatibi, al 

I'tisam (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1991), h. 27.  
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dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, dilakukan untuk mendapatkan 

pahala.
339

 

Definisi bid’ah secara istilah yang paling bagus adalah definisi yang 

dikemukakan oleh Al Imam Asy Syatibi dalam Al I’tishom. Beliau 

mengatakan bahwa bid’ah adalah: 

ْيِن ُُمْتَ َرَعة  ُتَضاِهي الشَّْرِعيََّة يُ ْقَصُد بِالسُُّلْوِك  ِعَباَرٌة َعْن طَرِيْ َقة  ِف الدِّ
َباَلَغُة ِف الت ََّعُبِد هلِل ُسْبَحانَهُ 

ُ
َها امل  َعَلي ْ

Satu istilah untuk satu jalan dalam agama yang dibuat-buat 

(tanpa ada dalil) yang menyerupai syariat (ajaran Islam), yang 

dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-

lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta’ala.
340

 

Definisi di atas adalah untuk definisi bid’ah yang khusus ibadah dan 

tidak termasuk di dalamnya adat (tradisi). Adapun yang memasukkan adat 

(tradisi) dalam makna bid’ah, mereka mendefinisikan bahwa bid’ah adalah 

َها َما  ْيِن ُُمْتَ َرَعة  ُتَضاِهي الشَّْرِعيََّة يُ ْقَصُد بِالسُُّلْوِك َعَلي ْ طَرِيْ َقٌة ِف الدِّ
 يُ ْقَصُد بِالطَّرِيْ َقِة الشَّْرِعيَّةِ 

Satu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada dalil) dan 

menyerupai syariat (ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika 

melakukan (adat tersebut) adalah sebagaimana niat ketika 

menjalani syariat (yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah)
341

.  

Definisi bid’ah dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, 
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اَع َسَلف اْْلُمَِّة ِمْن ااِلْعِتَقاَداِت َواْلِبْدَعُة : َما َخاَلَفْت اْلِكَتاَب َوالسُّنََّة أَْو إمجَْ 
 َواْلِعَباَداتِ 

“Bid’ah adalah i’tiqod (keyakinan) dan ibadah yang menyelisih 

Al Kitab dan As Sunnah atau ijma (kesepakatan) salaf.”
342

  

Definisi bid’ah menurut al-Fairuzzabadi dalam Qamasul Muhith, beliau 

mengatakan bahwa: 

والبدعة احلدث ىف الدين بعد االءكمال. أوما استحدث بعد النىب صلى اهلل 
 عليه وسلم من االهواء واْلعمال

“Bid’ah itu adalah barang baru dalam agama sesudah 

sempurna, atau apa-apa yang baru diadakan sepeninggal Nabi 

Saw. berupa keinginan hawa dan beberapa amal perbuatan”
343

 

Ringkasnya pengertian bid’ah secara istilah adalah satu hal yang baru 

dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna.  

Secara normatif, istilah bid'ah dalam Islam merujuk pada beberapa Hadis 

Nabi, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abi Daud.  

أُوِصيُكْم بِتَ ْقَوى اللَِّه َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َوِإْن َعْبًدا َحَبِشيًّا فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم 
بَ ْعِدى َفَسيَ َرى اْخِتالَفًا َكِثريًا فَ َعَلْيُكْم ِبُسنَّىِت َوُسنَِّة اخْلَُلَفاِء اْلَمْهِديِّنَي الرَّاِشِديَن 

َها بِالن ََّواِجِذ َوِإيَّاُكْم َوحُمَْدثَاِت اْلُُموِر فَِإنَّ ُكلَّ حُمَْدثَة  مَتَسَُّكوا هِبَا َوَعضُّوا عَ  َلي ْ
344ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعة  َضالََلةٌ   

“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, 

tetap mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian 

adalah budak Habsyi. Karena barangsiapa yang hidup di antara 
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Muhammad Abduh Tuasikal, S.T, Mengenal Seluk Beluk BID’AH (1): Pengertian 

Bid’ah dalam: www.muslim.or.id, diakses tanggal 20 Desember 2009 
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kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang 

banyak. Oleh karena itu, kalian wajib berpegang pada sunnahku 

dan sunnah Khulafa’ur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. 

Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi 

geraham kalian. Hati-hatilah dengan perkara yang diada-

adakan karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid’ah 

dan setiap bid’ah adalah sesat.”
345

  

Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah r.a., beliau berkata, “Jika 

Rasulullah Saw. berkhotbah matanya memerah, suaranya begitu keras, dan 

kelihatan begitu marah, seolah-olah beliau adalah seorang panglima yang 

meneriaki pasukan hati-hati dengan serangan musuh di waktu pagi dan 

waktu sore. Lalu beliau Saw. bersabda, “Jarak antara pengutusanku dan hari 

kiamat adalah bagaikan dua jari ini. Beliau Saw. berisyarat dengan jari 

tengah dan jari telunjuknya. Lalu beliau Saw. bersabda, 

ُر اَْلَُدى ُهَدى حُمَمَّد  َوَشرُّ اْلُُمورِ  َر احلَِْديِث ِكَتاُب اللَِّه َوَخي ْ  أَمَّا بَ ْعُد فَِإنَّ َخي ْ
 حُمَْدثَاتُ َها وَُكلُّ ِبْدَعة  َضالََلةٌ 

“Amma ba’du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah 

kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk 

Muhammad Saw. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-

adakan (bid’ah) dan setiap bid’ah adalah sesat.”
346 

(HR. 

Muslim no. 867) 

Dalam riwayat An Nasa’i dikatakan, 

 وَُكلَّ َضالََلة  ىِف النَّارِ 
“Setiap kesesatan tempatnya di neraka.” 

347
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Diriwayatkan dari Al ‘Irbadh bin Sariyah r.a, beliau berkata, “Kami 

shalat bersama Rasulullah Saw. pada satu hari. Kemudian beliau mendatangi 

kami lalu memberi nasihat yang begitu menyentuh, yang membuat air mata 

ini bercucuran, dan membuat hati ini bergemetar (takut).” Lalu ada yang 

mengatakan, 

َنا  يَا َرُسوَل اللَِّه َكَأنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَودِّع  َفَماَذا تَ ْعَهُد ِإلَي ْ
“Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan. 

Lalu apa yang engkau akan wasiatkan pada kami ?”
348

  

Dalil dari Perkataan Sahabat Ibnu Abbas r.a. berkata, 

َتى َعَلى النَّاِس َعاٌم ِإال َأْحَدثُوا ِفيِه ِبْدَعًة، َوأََماتُوا ِفيِه ُسنًَّة، َحىتَّ ََتْىَي َما أَ 
 اْلِبدَُع، َومَتُوَت السَُّننُ 

“Setiap tahun ada saja orang yang membuat bid’ah dan 

mematikan sunnah, sehingga yang hidup adalah bid’ah dan 

sunnah pun mati.”
349

  

Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata, 

 اتَِّبُعوا، َوال تَ ْبَتِدُعوا فَ َقْد ُكِفيُتْم، ُكلُّ ِبْدَعة  َضاللَةٌ 
“Ikutilah (petunjuk Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam), 

janganlah membuat bid’ah. Karena (sunnah) itu sudah cukup 

bagi kalian. Semua bid’ah adalah sesat.
350

”  

Itulah berbagai dalil yang menyatakan bahwa setiap bid’ah itu sesat. 

                                                 
348

Ibid. 
349

Diriwayatkan oleh Ath Thobroniy dalam Al Mu’jam Al Kabir no. 10610. Al 

Haytsamiy mengatakan dalam Majma’ Zawa’id bahwa para perowinya tsiqoh/terpercaya, 

dalam  http://muslim.or.id/manhaj/mengenal-seluk-beluk-bidah-2.html, diakses 20 

Desember 2009 
350

Diriwayatkan oleh Ath Thobroniy dalam Al Mu’jam Al Kabir no. 8770. Al Haytsamiy 

mengatakan dalam Majma’ Zawa’id bahwa para perowinya adalah perawi yang dipakai 

dalam kitab shohih, http://muslim.or.id/manhaj/mengenal-seluk-beluk-bidah-2.html, diakses 

20 Desember 2009  



Bid’ah  |   259 

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama' dalam mendefinisikan 

bid'ah. Imam al-Shafi'i mengatakan bahwa bid'ah ialah segala hal baru yang 

terdapat setelah masa Rasululah Saw dan khalifah yang empat (Khulafa' al-

Rashidin). Izzuddin bin 'Abd al-Salam, ahli fiqh madzhab Syafi'i 

mendefinisikan bid'ah sebagai segala perbuatan yang belum dikenal pada 

masa Rasulullah Saw. Menurut Ibn Rajab al-Hambali, ahli fiqh mazhab 

Hambali, bid'ah adalah segala hal baru yang tidak ada dasar syariatnya. 

Imam al-Shatibi, ahli fiqh mazhab Maliki mengatakan bahwa bid'ah adalah 

satu cara yang diciptakan menyerupai syariat dalam agama dan dilakukan 

dengan niat ibadah kepada Allah SWT.
351

 

Semua ulama' sepakat bahwa bid'ah dalam wilayah syariat adalah 

perbuatan terlarang dalam agama. Alasannya berdasarkan Hadis Nabi yang 

berbunyi:"Man 'amila 'amalan laysa fihi 'ilmuna fahuwa raddun". (Satu hal 

atau cara yang diciptakan seseorang dalam agama ini, tetapi bukan bagian 

dari agama ini, maka hal itu ditolak). 

Pernyataan Al Quran yang biasanya dikutip dalam konteks ini dan 

menjadi alasan di balik pelarangan bid'ah tersebut, adalah Firman Allah 

yang berbunyi "al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum 

ni'mati wa raditu lakum al Islama dina" yang artinya, hari ini telah Aku 

sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku ridai Islam sebagai 

agamamu."
352

 

Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas 

bid'ah. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh masing-masing 

ulama di atas, pengertian bid'ah dapat dibedakan antara bid'ah yang lebih 

mengacu pada aspek kebahasaan dan bid'ah yang lebih mengacu pada aspek 

syariat.
353

 

Kelompok yang mengacu pada aspek kebahasaan membagi bid'ah 

menjadi dua; bid'ah hasanah (bid'ah yang baik) atau bid'ah mahmudah 

(bid'ah yang terpuji) dan bid'ah sayyi'ah (bid'ah yang buruk) atau bid'ah 

madzmûmah (bid'ah yang tercela). Sebagaimana yang dikemukakan oleh 
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Imam al-Syafi'i, bahwa bid'ah Hasanah atau mahmudah adalah bid'ah yang 

sesuai dengan tujuan syara' meskipun tidak diperbuat oleh Rasul Saw, 

sementara bid'ah sayyi'ah atau madzmûmah adalah bid'ah yang tidak sesuai 

dengan tujuan syara.  

Pemahaman semacam ini mengacu pada sikap Umar bin al-Khattab 

(Khalifah II) yang melakukan inovasi dalam shalat tarawih pasca wafatnya 

Nabi, dan ia mengatakan: “ni’mat al bid’ah hadihi” (sungguh ini bentuk 

bid’ah yang sangat mulia). Pemahaman semacam ini juga didukung oleh 

pemahaman terhadap hadis Nabi yang berbunyi: "man sanna sunatan 

hasanatan, fa lahu ajruha wa wiru man 'amila biha ila aum al qiyamat, 

(barang siapa yang melakukan inovasi positif, dan diikuti oleh generasi 

berikutnya, maka baginya adalah pahala atas inovasi itu, dan pahala dari 

orang yang mengikuti inovasi positif itu).
354

 

Adapun kelompok yang berpegang pada aspek syariat membagi bid'ah 

menjadi dua bentuk pula; bid'ah 'âdiyah (bid'ah dalam kehidupan sehari-

hari) dan bid'ah ‘ubûdiyyah (bid'ah dalam ibadah). Bid'ah 'âdiyah adalah 

kebiasaan duniawi yang telah diserahkan oleh Rasulullah Saw kepada 

umatnya untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, seperti sabdanya: "Antum 

a'lamu bi umûr al dunyâkum (kalian lebih tahu dengan urusan dunia 

kalian)".
355

 

Sementara bid'ah 'ubudiyah adalah kegiatan yang menyangkut ibadah, 

seperti berkumpul bersama pada hari keempat puluh setelah kematian 

seseorang untuk membaca Al Quran guna meminta berkah Tuhan atas orang 

yang sudah meninggal. Kelompok yang membagi bid'ah menjadi 'adiyah 

dan 'ubudiyah ini menyatakan keberatannya terhadap praktek semacam itu 

karena sama sekali baru; jika praktek itu berguna, tentunya dapat ditemukan 

contohnya dalam Sunnah Nabi dan para sahabatnya.
356

 Pelarangan proto-

inovasi itu bertujuan untuk menghindari kemungkinan diubahnya praktek 

keagamaan dengan adanya penambahan atau pengurangan yang bisa 

menimbulkan pada terjadinya perubahan.  
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Di antara yang tidak setuju dengan praktek semacam ini adalah Ibn 

Taimiyah, dengan dasar hadis Nabi yang berbunyi:"man ahdatha fi amrina 

hadha ma laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun".
357

 Jadi perdebatan dalam 

masalah bid'ah dikarenakan adanya dua pendekatan yang berbeda, antara 

yang menggunakan pendekatan etimologis dan epistemologis. 

Pendekatan etimologis sifatnya lebih global sehingga lebih melunak 

dalam menyikapi bentuk bid'ah, karena menurut pendekatan ini, bid'ah 

adalah ungkapan untuk sebuah inovasi dalam bentuk apapun, termasuk 

dalam aspek Syariah. Sehingga, mereka menyatakan adanya bid'ah yang 

baik dan bid'ah yang kurang baik. Sementara yang memahami bid'ah dengan 

menggunakan pendekatan epistemologis, menyatakan keberatannya semua 

bentuk bid'ah dalam aspek ibadah, karena pendekatan epistemologis, lebih 

mengacu pada aspek Syariah. Artinya bid'ah yang dimaksudkan dalam Hadis 

Nabi adalah segala bentuk inovasi dalam hal ibadah atau praktek keagamaan 

yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi. Sehingga kelompok ini 

menyatakan keberatannya bentuk segala macam bid'ah karena dianggap 

menyimpang dari ajaran agama (Islam). 

Sebenarnya kedua pendekatan di atas bisa dipahami sebagai dua bentuk 

upaya manusia dalam memahami definisi bid'ah yang secara normatif tidak 

pernah dijelaskan oleh Nabi secara rinci apa sesungguhnya makna bid'ah 

yang dimaksudkan dalam Hadisnya, sehingga kedua pendekatan di atas 

sama-sama masuk dalam kategori ijtihad yang masih memungkinkan untuk 

diperdebatkan, dan keduanya sama-sama masuk dalam kategori perbuatan 

karena melakukan inovasi dalam menafsirkan sebuah istilah yang tidak 

pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya.  

Perselisihan dalam definisi bid’ah secara istilah. Disebabkan ada yang 

memaknai definisi bid’ah sebagai lawan dari sunnah (ajaran Nabi Saw.), 

sebagaimana yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, as Syatibi, 

Ibnu Hajar Al Atsqalani, Ibnu Hajar Al Hantami, Ibnu Rajab Al Hambali 

dan Az Zarkasi. Sedangkan pendapat kedua mendefinisikan bid’ah secara 

umum, mencakup segala sesuatu yang diada-adakan setelah masa Rasulullah 

Saw. baik yang terpuji dan tercela. Pendapat kedua ini dipilih oleh Imam 

Asy Syafi’i, Al ‘Izz bin Abdus Salam, Al Ghazali, Al Qorofi dan Ibnu Atsir. 
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Pendapat yang lebih kuat dari dua kubu ini adalah pendapat pertama karena 

itulah yang mendekati kebenaran berdasarkan keumuman dalil yang 

melarang bid’ah.
358

  

Dalam kitab "Al-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar" karangan Ibnu 

Atsir dalam pembahasan "ba da 'a" (asal derivatif kata bid'ah) dan dalam 

pembahasan hadis Umar r.a. masalah menghidupkan malam Ramadhan  ": 

"Inilah sebaik-baik bid'ah "نعمت البدعة هذه
359

, dikatakan bahwa bid'ah terbagi 

menjadi dua,  

1) Bid'ah huda (bid'ah benar sesuai petunjuk)  

2) Bid'ah sesat. Bid'ah yang bertentangan dengan perintah Allah dan 

Rasulnya Saw. maka itulah bid'ah yang dilarang dan sesat. Dan 

bid'ah yang masuk dalam generalitas perintah Allah dan Rasulnya 

Saw.maka itu termasuk bid'ah yang terpuji dan sesuai petunjuk 

agama. Apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Saw.tapi sesuai 

dengan perintah agama, termasuk pekerjaan yang terpuji secara 

agama seperti bentuk-bentuk santunan sosial yang baru. Ini juga 

bid'ah namun masuk dalam ketentuan hadis Nabi Saw.diriwayatkan 

dari Jarir bin Abdullah oleh Imam Muslim
360

:  

من سن ِف اإلسالم سنة حسنة فعمل هبا بعده كتب له مثل أجر من عمل هبا  
وال ينقص من أجورهم شيء ومن سن ِف اإلسالم سنة سيئة فعمل هبا بعده  

  كتب عليه مثل وزر من عمل هبا وال ينقص من أوزارهم شيء
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"Barang siapa merintis dalam Islam pekerjaan yang baik 

kemudian dilakukan oleh generasi setelahnya, maka ia 

mendapatkan sama dengan orang melakukannya tanpa 

dikurangi sedikitpun. Dan barangsiapa merintis dalam Islam 

pekerjaan yang tercela, kemudian dilakukan oleh generasi 

setelahnya, maka ia mendapatkan dosa orang yang 

melakukannya dengan tanpa dikurangi sedikitpun" (H.R. 

Muslim).  

 Statetman Umar bin Khattab RA. "Inilah bid'ah terbaik" masuk kategori 

bid'ah yang terpuji. Umar melihat bahwa shalat tarawih di masjid merupakan 

bid'ah yang baik, karena Rasulullah Saw. tidak pernah melakukannya, tapi 

Rasulullah Saw. melakukan shalat berjamaah di malam hari Ramadhan 

beberapa hari lalu meninggalkannya dan tidak melakukannya secara kontinu, 

apalagi memerintahkan umat Islam untuk berjamaah di masjid seperti 

sekarang ini. Demikian juga pada zaman Abu Bakar RA. salat Tarawih 

belum dilaksanakan secara berjamaah. Umar  RA.  yang memulai 

menganjurkan umat Islam shalat tarawih berjamaah di masjid
361

. 

Para ulama melihat bahwa melestarikan tindakan Umar tersebut, 

termasuk sunnah karena Rasulullah Saw. pernah bersabda "Hendaknya 

kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur rasyidin setelahku" (H.R. 

Ibnu Majah dll.) Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda: "Ikutilah dua orang 

setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar". (H.R. Tirmidzi, dll). Dengan 

pengertian seperti itu, maka menafsirkan hadist Rasulullah s.a.w. "kullu 

bidatun dhalalah" yang artinya "setiap baru diciptakan dalam agama 

adalah bid'ah" harus dengan ketentuan bahwa hal baru tersebut memang 

bertentangan dengan aturan dasar syariat dan tidak sesuai dengan ajaran 

hadis. 

Mengkaji masalah bid'ah memerlukan pendefinisian yang berkembang 

dan muncul di seputar penggunaan kata bid'ah tersebut. Perbedaan definisi 

bisa berpengaruh pada perbedaan hukum yang diterapkan. Tanpa 

mendefinisikan bid'ah secara benar maka kita hanya akan terjerumus pada 

perbedaan hukum, perbedaan pendapat dan bahkan pertikaian. Demikian 

juga mendefinisikan bid'ah yang sesat dan masuk neraka, tidaklah mudah. 
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Dari beberapa literatur Islam yang ada, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Para ulama dalam mendefinisikan abis'ah, terdapat dua pendekatan yaitu 

kelompok pertama menggunakan pendekatan etimologis (bahasa) dan 

kelompok kedua menggunakan pendekatan terminologi (istilah).  

Golongan pertama mencoba mendefinisikan bid'ah dengan mengambil 

akar derivatif kata bid'ah yang artinya penciptaan atau inovasi yang 

sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam 

agama yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah Saw. disebut bid'ah, 

tanpa membedakan antara yang baik dan buruk dan tanpa membedakan 

antara ibadah dan lainnya. Argumentasi untuk mengatakan demikian karena 

banyak sekali ditemukan menggunakan kata bid'ah untuk baik dan kadang 

kala juga digunakan untuk hal tercela.
362

 

Imam Syafi'i RA. berkata: "Inovasi dalam agama ada dua. Pertama yang 

bertentangan dengan kitab, hadis dan ijma, inilah yang sesat. Kedua inovasi 

dalam agama yang baik, inilah yang tidak tercela."
363

 

Ulama yang menganut metode pendefinisian bid'ah dengan pendekatan 

etimologis antara lain Izzuddin bin Abdussalam, beliau membuat kategori 

bid'ah ada yang wajib seperti melakukan inovasi pada ilmu-ilmu bahasa 

Arab dan metode pengajarannya, kemudian ada yang sunnah seperti 

mendirikan madrasah-madrasah Islam, ada yang diharamkan seperti 

merubah lafaz Al Quran sehingga keluar dari bahasa Arab, ada yang makruh 

seperti mewarna-warni masjid dan ada yang halal seperti merekayasa 

makanan. 

Golongan kedua mendefinisikan bid'ah adalah semua kegiatan baru di 

dalam agama, yang diyakini itu bagian dari agama padahal sama sekali 

bukan dari agama. Atau semua kegiatan agama yang diciptakan 

berdampingan dengan ajaran agama, dan disertai keyakinan bahwa 

melaksanakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari agama. Kegiatan 

tersebut mencakup bidang agama dan lainnya. Sebagian ulama dari 

golongan ini mengatakan bahwa bid'ah hanya berlaku di bidang ibadah. 
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Dengan definisi seperti ini, semua bid'ah dalam agama dianggap sesat dan 

tidak perlu lagi dikategorikan dengan wajib, sunnah, makruh dan mubah.
364

 

Golongan ini mengimplementasikan hadis "kullu bidatun dhalalah"  

yang artinya "setiap bid'ah adalah sesat", terhadap semua bidah yang ada 

sesuai definisi tersebut. Demikian juga statetmen Imam Malik: "Barang 

siapa melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru 

dan menganggapnya itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh 

Muhammad Sawmenyembunyikan risalah, karena Allah s.w.t. telah 

menegaskan dalam surah al-Maidah: 3 yang artinya " Pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 

ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu", adalah dalam 

konteks definisi bid'ah di atas. Adapun pernyataan Umar r.a. dalam masalah 

shalat Tarawih bahwa "itu sebaik-baik bid'ah" adalah bid'ah dalam arti 

bahasa (etimologis).
365

 

Lepas dari kajian bid'ah di atas, sesungguhnya tema bid'ah merupakan 

tema yang cukup rumit dan panjang dalam sejarah pemikiran Islam. 

Pelabelan ahli bid'ah terhadap kelompok Islam tertentu mulai marak dan 

muncul, pada saat munculnya polemik dan konflik pemikiran dalam dunia 

Islam. Merespon polemik pemikiran Islam tersebut, Abu Hasan Al-Asy'ari 

(meninggal tahun 304 H) menulis buku "Alluma' fi al-radd 'ala Ahlil Zaighi 

wal Bida'" (Catatan Singkat untuk menentang para pengikut aliran sesat dan 

bid'ah). Setelah itu muncullah kajian-kajian yang makin marak dan gencar 

dalam mengulas masalah bidah.  

Imam Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin (1/248) menegaskan:"Betapa 

banyak inovasi dalam agama yang baik, sebagaimana dikatakan oleh banyak 

orang, seperti shalat Tarawih berjamaah, itu termasuk inovasi agama yang 

dilakukan oleh Umar RA. 

Adapun bid'ah yang sesat adalah bid'ah yang bertentangan dengan 

sunnah atau yang mengantarkan kepada merobah ajaran agama. Bid'ah yang 

tercela adalah yang terjadi pada ajaran agama, adapun urusan dunia dan 

kehidupan maka manusia lebih tahu urusannya, meskipun diakui betapa 

sulitnya membedakan antara urusan agama dan urusan dunia, karena Islam 
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adalah sistem yang komprehensif dan menyeluruh. Ini yang menyebabkan 

sebagian ulama mengatakan bahwa bid'ah itu hanya terjadi dalam masalah 

ibadah, dan sebagian ulama yang lain mengatakan bid'ah terjadi di semua 

sendi kehidupan.
366

 

Akhirnya juga bisa disimpulkan bahwa bid'ah terjadi dalam masalah 

aqidah, ibadah, mu'amalah (perniagaan) dan bahkan akhlak. Yang perlu 

digaris bawahi adalah bahwa semua tingkah laku dan pekerjaan Rasulullah 

Saw. adalah suri tauladan bagi umatnya. Apakah semua pekerjaan 

Rasulullah Saw.dan tingkah lakunya wajib diikuti 100 persen, ataukah 

sebagian itu sunnah untuk diikuti dan sebagian boleh tidak diikuti? Apakah 

meninggalkan sebagian pekerjaan yang pernah dilakukan Rasulullah 

Saw.(yang bukan termasuk ibadah) dosa atau tidak? Contohnya seperti azan 

dua kali waktu shalat Jumat, menambah tangga mimbar sebanyak tiga 

tingkat, melakukan shalat dua rakaat sebelum Jumat, membaca Al Quran 

dengan suara keras atau memutar kaset Quran sebelum shalat Jumat, muazin 

membaca shalawat dengan suara keras setelah azan, bersalaman setelah 

shalat, membaca "sayyidina" pada saat tahiyat, mencukur jenggot.  

Sebagian ulama menganggap itu semua bid'ah karena tidak pernah 

dilakukan pada zaman Rasulullah dan sebagian lain menganggap itu 

merupakan inovasi beragama yang diperbolehkan dan baik, dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan umum agama Islam. Demikian juga masalah 

peringatan maulid nabi dan peringatan Islam lainnya, seperti Nuzulul Quran, 

Isra' Mi'raj, Tahun Baru Hijriah, sebagian ulama melihat itu bid'ah dan 

sebagian lainnya menganggap itu bukan bid'ah sejauh diisi dengan kegiatan-

kegiatan agama yang baik.
367

  Perbedaan pendapat para ulama di seputar 

masalah tersebut kembali pada perbedaan mereka dalam mengartikan bid'ah 

itu sendiri, seperti dijelaskan di atas. 

Harus disadari bahwa ajaran agama Islam dalam merobah kemungkaran 

telah disepakati dengan cara yang ramah dan nasihat yang baik. Tentu 

merobah kemungkaran yang masih dipertentangkan kemungkarannya juga 

harus lebih hati-hati dan bijaksana. Permasalahan yang masih menjadi 

khilafiah (terjadi perbedaan pendapat) di antara para ulama, tidak seharusnya 
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disikapi dengan bermusuhan dan percekcokan, apalagi saling menyalahkan 

dan menganggap sesat. Mereka yang menganggap dirinya paling benar dan 

menganggap akidahnya yang paling selamat, dan lainnya adalah sesat dan 

rusak, hendaklah ia berhati-hati karena jangan-jangan dirinya telah terancam 

kerusakan dan telah dihinggapi oleh teologi permusuhan.  

Dan perbuatan bid’ah itu ada dua bagian: 

1. Perbuatan bid’ah dalam adat istiadat (kebiasaan) ; seperti adanya 

penemuan-penemuan baru di bidang IPTEK (juga termasuk di 

dalamnya penyingkapan-penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-

macamnya). Ini adalah mubah (diperbolehkan); karena asal dari semua 

adat istiadat (kebiasaan) adalah mubah. 

2. Perbuatan bid’ah di dalam Ad-Dien (Islam) hukumnya haram, karena 

yang ada dalam dien itu adalah tauqifi (tidak bisa di rubah-rubah) ; 

Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa yang mengadakan hal yang 

baru (berbuat yang baru) di dalam urusan kami ini yang bukan dari 

urusan tersebut, maka perbuatannya di tolak (tidak diterima)”.
368

  

2. Hukum Bid’ah Dalam Agama 

Hukum semua bid’ah adalah terlarang.  Namun, hukum tersebut 

bertingkat-tingkat. 

1. Bid’ah yang menyebabkan kekafiran sebagaimana bid’ah orang-orang 

Jahiliah yang telah diperingatkan oleh Al Quran. Contohnya adalah 

pada ayat, 

ا يًبا فَ َقاُلوا َهَذا لِلَِّه ِبَزْعِمِهْم َوَهذَ َوَجَعُلوا لِلَِّه ممَّا َذَرأَ ِمَن احلَْْرِث َواْْلَنْ َعاِم َنصِ 
 ِلُشرََكائَِنا

 “Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari 

tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka 

berkata sesuai dengan persangkaan mereka: “Ini untuk Allah 

dan ini untuk berhala-berhala kami”.” (QS. Al An’am [6]: 36) 
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2. Bid’ah yang termasuk maksiat yang tidak menyebabkan kafir atau 

diperselisihkan kekafirannya. Seperti bid’ah yang dilakukan oleh 

orang-orang Khawarij, Qadariyah (penolak takdir) dan Murji’ah (yang 

tidak memasukkan amal dalam definisi iman secara istilah). 

3.  Bid’ah yang termasuk maksiat seperti bid’ah hidup membujang 

(kerahiban) dan berpuasa diterik matahari. 

4.  Bid’ah yang makruh seperti berkumpulnya manusia di masjid-masjid 

untuk berdoa pada sore hari saat hari Arafah.
369

 

Jadi setiap bid’ah tidak berada dalam satu tingkatan. Ada bid’ah yang 

besar dan ada bid’ah yang kecil (ringan). Namun bid’ah itu dikatakan bid’ah 

yang ringan jika memenuhi beberapa syarat sebagaimana disebutkan oleh 

Asy Syatibi, yaitu: 

a. Tidak dilakukan terus menerus. 

b. Orang yang berbuat bid’ah (mubtadi’) tidak mengajak pada bidahnya. 

c. Tidak dilakukan di tempat yang dilihat oleh orang banyak sehingga 

orang awam mengikutinya. 

d. Tidak menganggap remeh bid’ah yang dilakukan.
370

 

Apabila syarat di atas terpenuhi, maka bidah yang semula disangka 

ringan lama kelamaan akan menumpuk sedikit demi sedikit sehingga jadilah 

bidah yang besar. Sebagaimana maksiat juga demikian. 

3. Macam-Macam Bidah 

Ada bidah diniyah dan duniawiyah. Setiap bid’ah yang terkait dengan 

agama adalah sesat. Kita tidak boleh merubah pemahaman atau 

menakwilkan sabda Rasulullah bahwa bid’ah itu sesat dan harus masuk 

neraka. Dengan mengatakan, itu lebih baik. Tetapi sebaliknya, kita harus 

mengatakan bahwa, bagaimanapun, bid’ah itu sesat yang bisa jadi 

menyebabkan pengingkaran, terkadang menjelma menjadi dosa besar, dan 
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sering kali menjadi dosa kecil.
371

  Bid’ah bisa dibedakan menjadi dua: 

bid’ah kubra (bid’ah besar) dan bid’ah shughra (bid’ah kecil).  

Bid’ah Dalam Ad-Dien (Islam) Ada Dua Macam: 

1. Bid’ah kubra (bid’ah besar) 

Bid’ah kubra tertuju pada bid’ah akidah, ideologi, atau pemikiran. 

Penganut bidah inilah yang biasa dikenal dengan ahlul bida’ wal ahwaa’ 

(ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu) atau firaq dhaallah (firqah-firqah 

sempalan yang sesat).  Hadis tentang perpecahan umat yang terkenal itu 

secara spesifik juga lebih tertuju pada ahli bid’ah jenis ini
372

. 

Induk ahli bid’ah kubra (menurut sebagian ulama) adalah : 

a. Khawarij (penentang imam syar’i dan pencetus pemikiran takfir) 

b. Rafidhah, yang lebih dikenal dengan sebutan Syi’ah (pengkultus Ahlul 

Bait) 

c. Qadariyah atau Mu’tazilah (penolak rukun iman kepada takdir) 

d. Jahmiyah (menafikan sifat-sifat Allah) 

e. Murji’ah (berpendapat bahwa, perbuatan dosa tidak mempengaruhi 

iman sama sekali) 

2. Bid’ah shughra (bid’ah kecil) 

Bid’ah shughra sendiri meliputi beberapa jenis bid’ah sebagai berikut. 

1. Bid’ah fil ibadah: Bid’ah dalam ibadah, seperti beribadah kepada 

Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah : dan bid’ah 

dalam ibadah ini ada beberapa bagian yaitu: 

a. Bid’ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu 

mengadakan satu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat 

Allah SWT. seperti mengerjakan shalat yang tidak disyariatkan, 

shiyam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar 

yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran dan 

lain sebagainya. 
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b. Bid’ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang 

disyariatkan, seperti menambah rakaat kelima pada shalat dhuhur 

atau shalat Ashar. 

c. Bid’ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah. Yaitu 

menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan seperti 

membaca zikir-zikir yang disyariatkan dengan cara berjamaah 

dan suara yang keras. Juga seperti membebani diri (memberatkan 

diri) dalam ibadah sampai keluar dari batas-batas sunnah 

Rasulullah Saw. 

d. Bid’ah yang bentuknya mengkhususkan satu ibadah yang 

disyariatkan, tapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada. Seperti 

mengkhususkan hari dan malam nisfu Syaban (tanggal 15 bulan 

Syaban) untuk shiyam dan qiyamullail. Memang pada dasarnya 

shiyam dan qiyamullail itu di syariatkan, akan tetapi 

pengkhususannya dengan pembatasan waktu memerlukan satu 

dalil.
373

 

2. Bidah Amaliah, yang meliputi dua hal: 

a. Bidah dalam tata cara ibadah, yakni melakukan praktek ibadah 

yang diniatkan untuk Allah dengan cara yang menyalahi dan tidak 

berdasar pada syariat atau Sunnah Rasulullah Saw. 

b. Bid’ah dalam niat dan tujuan ibadah, yakni melakukan praktek 

ibadah yang boleh jadi tata caranya benar akan tetapi niat dan 

tujuannya tidak murni untuk taat dan taqarrub ilallah, yakni 

dengan niat dan tujuan yang tidak syar’i  (tidak disyariatkan), 

seperti misalnya : melakukan amalan ibadah tertentu dengan niat 

dan tujuan untuk mendapatkan kesaktian, ”tenaga dalam”, 

”karamah”, ilmu ladunni, ilmu kasyaf, dan semacamnya. 

3. Bid’ah Tarkiyah, ialah kesengajaan meninggalkan sesuatu yang 

disyariatkan atau yang dibolehkan dengan niat ibadah, seperti 

misalnya meninggalkan makan daging dengan niat ibadah, memilih 
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hidup vegetarian dengan niat ibadah, tidak menikah dengan niat 

ibadah, dan sebagainya. 

4. Bid’ah Idhafiyah, ialah bentuk-bentuk bidah dengan menambahkan, 

menentukan dan meyakini cara-cara, format-format, bilangan-

bilangan, fadilah-fadilah, waktu-waktu, atau tempat-tempat khusus 

pada ibadah-ibadah tertentu yang semula (berdasarkan dalil-dalilnya) 

bersifat umum tanpa disertai adanya ketentuan-ketentuan khusus 

terkait dengan hal-hal itu.  Contohnya : menetapkan tata cara, 

format, bilangan, tempat atau waktu khusus yang bersifat baku 

dalam melakukan dzikir jama’i (dzikir berjamaah), disertai adanya 

keyakinan tentang Faddilah dan keutamaan tertentu dari 

pengkhususan-pengkhususan tersebut (tentu saja tanpa adanya dasar 

yang dibenarkan secara dalil syar’i atau ’aqli/logika), dan lain-lain.  

Dan lawan dari bidah idhafiyah (penambahan atas pokok ajaran syar’i 

yang bersifat umum), adalah bid’ah ashliyah, atau bid’ah haqiqiyah (bid’ah 

asli, atau bid’ah murni, atau bid’ah hakiki, atau bidah yang benar-benar 

bid’ah, karena baik pokok maupun cabang-cabang dan rinciannya, adalah 

bid’ah semuanya)
374

. 

Sementara itu bidah dalam masalah agama dibedakan berdasarkan 

hukum pelakunya dibagi menjadi empat macam :  

1) Al-Bid’ah al-Mukkafirah (bid’ah yang menjadikan pelakunya 

dihukumi kafir), misalnya; berdoa kepada selain Allah, seperti kepada 

para Nabi dan orang shaleh, meminta pertolongan kepada mereka, 

mohon dilepaskan dari segala kesulitan dan memenuhi hajat mereka. 

Dan ini adalah bid’ah yang paling besar menimpa kaum muslimin. 

Dan ini hampir menyebar ke hampir seluruh aspek kehidupan kaum 

muslimin. 

2) Al-Bid’ah al-Muharramah (bid’ah yang diharamkan). Misalnya, 

bertawassul kepada Allah melalui orang yang telah meninggal, 

meminta doa mereka, menjadikan kuburan mereka menjadi masjid, 

menyalakan lampu dikuburan mereka, bernazar menyembelih 

binatang untuk mereka. Ibnu Hajar al-Haitsami dalam kitabnya az-

Zawajir memasukkan perbuatan ini sebagai dosa besar. 
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3) Al-Bid’ah al-Makruhah Tahrim (maksudnya pengharaman). Misalnya 

shalat dhuhur setelah shalat jumat, karena hal tidak disyariatkan oleh 

Allah dan Rasul-Nya. Atau membaca Al Quran dengan penuh pamrih 

imbalan, bertasbih, membebaskan budak, dan khataman yang 

dilakukan untuk orang yang telah meninggal; berkumpul untuk 

melakukan doa bersama pada malam nisfu Syaban, pada malam 

maulid Nabi, mengeraskan bacaan salawat setelah azan, melakukan 

shalat di akhir bulan Ramadhan dengan maksud menggantikan shalat-

shalat yang tertinggal pada tahun yang lalu, membaca surat al-kahfi 

keras-keras di masjid. Semua ini adalah digolongkan bid’ah, tetapi 

tingkatannya lebih rendah dari bid’ah sebelumnya. 

4) Al-Bid’ah al-Makruhah tanzih (maksudnya sebagai penegasan agar 

dijauhi. Misalnya berjabat tangan sebelum shalat, menggantungkan 

kain di atas mimbar, membaca doa asyura, membaca doa awal dan 

akhir tahun.
375

 

Banyak ulama yang telah melakukan pengkajian, berpendapat bahwa 

setiap bentuk bid’ah dalam masalah agama, baik kecil maupun besar, 

hukumnya haram. Dasarnya adalah hadis-hadis Rasulullah yang secara 

umum mencela bidah: “sesungguhnya setip (praktek agama) yang baru 

adalah bidah, dan setiap bidah sesat; dan setiap yang sesat ada di neraka”; 

Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, 

maka amalannya tertolak”, hal ini sesuai penjelasan di atas bahwa tidak 

semua yang diharamkan bisa digolongkan sebagai dosa besar atau dosa 

kecil. Karena akibatnya lebih parah dari sekedar dosa. Dari semua yang 

dilarang oleh agama itu, ada yang digolongkan dosa besar, ada yang 

digolongkan dosa kecil, dan ada pula yang digolongkan lain
376

. Allah 

berfirman dalam (QS. Ar-Rad: 8) & (QS.Al-An’am:160): 

Adapun bid’ah yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia, hukumnya 

boleh, selama itu bermanfaat, tidak menimbulkan kerusakan atau 

memancing niat jahat, tidak melanggar hal-hal yang diharamkan dan tidak 

merusak nilai-nilai agama. Allah membolehkan hamba-hambanya 

melakukan kreativitas demi kemaslahatan hidup di dunia. Bukankah Allah 

telah berfirman dalam (QS. Al-Hajj: 77) & (Al-Maidah: 2). 
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Hai orang-orang yang beriman, rukukoleh kamu, sujudlah 

kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya 

kamu mendapat kemenangan. 

 Maraknya fenomena bid’ah di tengah-tengah masyarakat dengan 

bermacam-macam jenis, bentuk, dan tingkatannya, yang menuntut adanya 

kapasitas ilmu tertentu, bashirah (kejelasan persepsi) dan kewaspadaan, agar 

minimal tidak terjadi kebingungan dalam penyikapan terhadapnya, dan 

lebih-lebih lagi agar tidak terpengaruh dan terseret ke dalam arus bid’ah 

yang deras itu 

Kerancuan yang terjadi akibat minimnya ilmu dan lemahnya pemahaman 

itu, semakin diperparah akhir-akhir ini, oleh maraknya fenomena kalangan 

yang mudah sekali dalam menjatuhkan hukum dan klaim bid’ah atas segala 

sesuatu, berdasarkan pandangan yang mengimplifikasikan 

(menyederhanakan) mafhum (pengertian) bid’ah dengan ungkapan global 

seperti misalnya: bahwa bid’ah adalah setiap hal yang tidak ada pada zaman 

Nabi Saw., atau tidak pernah dilakukan oleh beliau. Sehingga segala sesuatu 

yang baru, tidak ada pada masa Rasulullah Saw, dan tidak pernah beliau 

lakukan, langsung dan serta merta dihukumi dan diklaim sebagai bid’ah, dan 

setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap yang sesat itu di Neraka! Padahal 

masalahnya sebenarnya tidak sesederhana itu.  

Dan itu masih ditambah oleh sikap-sikap yang menta’mim 

(menggeneralisir) bid’ah, dan tidak memilah-milah serta tidak membeda-

bedakan antara macam-macam bidah, tingkatan-tingkatannya, hukum-

hukumnya, dan lain-lain. Misalnya antara bid’ah kubra dan bid’ah shugra, 

antara bid’ah haqiqiyah dan bid’ah idhafiyah, antara bid’ah muttafaq ’alaiha 

dan bid’ah mukhtalaf fiha, dan seterusnya. 

Kita wajib memahami sejak awal bahwa, bid’ah itu bukan hanya satu 

macam saja, melainkan bermacam-macam. Bid’ah juga tidak berada pada 

satu tingkatan dan satu derajat yang sama, namun berada pada tingkatan dan 
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derajat yang berbeda-beda. Dan kita wajib berta’amul (bersikap) dengan 

setiap bid’ah sesuai dengan macam, jenis dan tingkatannya  masing-masing, 

serta tidak melakukan ta’mim (generalisasi) dalam penilaian dan penyikapan 

terhadap semua bid’ah yang ada. Sehingga tidak dibenarkan misalnya kita 

menyikapi jenis bid’ah shugra sebagaimana kita menyikapi jenis bid’ah 

kubra. Begitu pula sangat tidak diterima jika kita memberlakukan bid’ah 

mukhtalaf fiiha (bid’ah  yang diperselisihkan) sama seperti perlakuan kita 

terhadap bid’ah muttafaq ’alaiha (bid’ah yang disepakati). Dan begitu 

seterusnya
377

.  
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H. DUKUN 

1. Pengertian Dukun 

Dukun  adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi 

jampi-jampi (mantra, guna-guna)
378

  Dalam bahasa Arab, dukun biasa 

diistilahkan dengan kahin, ‘arraaf, munajjim atau sahir (tukang sihir), yaitu 

orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, menebak isi hati, membaca 

pikiran, nasib, masa depan, jodoh, orang hilang, benda hilang, dengan cara 

melihat bintang, telapak tangan, garis-garis, dll. Atau orang yang bekerja 

sama dengan jin dalam mencelakakan korban, memisahkan suami dengan 

istrinya atau menjadikan mereka akur kembali. Dan sekarang mereka 

dikenal juga dengan istilah paranormal, magician, Ilusionis, “orang 

pintar”
379

, dll. 

Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah Saw. telah menerangkan salah satu 

rambu untuk menjaga keutuhan Islam seseorang, pada sabdanya beliau 

berkata, 

بعني ليلةمن أتى عرافا فسأله عن شيء َل تقبل له صالته أر   

“Barangsiapa mendatangi ar raaf (dukun) dan bertanya 

kepadanya akan sesuatu, tidak akan diterima shalatnya selama 

empat puluh malam”. (HR Muslim dari sebagian istri-istri Nabi 

Saw.) 

Dan pada riwayat yang lain 

َقُه ِبَا يَ ُقوُل فَ َقْد َكَفَر ِبَا أُْنزَِل َعَلى حُمَمَّد  َمْن أََتى َكاِهناً َأْو َعرَّافاً فَ  َصدَّ  

“Barangsiapa mendatangi kahin atau ar raaf (dukun) dan dia 

membenarkan ucapannya maka dia telah kufur terhadap yang 

diturunkan kepada Muhammad (Al Quran)”. (HR Ahmad dari 

Abu Hurairah Radiyallahu ‘Anhu) 
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2. Pengertian  Arraf, dan Kahin 

Ibnul Atsir menjelaskan, yang dimaksud dengan ar raaf  (peramal) 

adalah ahli nujum atau “orang pintar”, yang mengklaim mengetahui ilmu 

gaib padahal hanya Allah SWT. yang mengetahui persoalan gaib. Tukang 

ramal ini termasuk dalam kategori kahin (dukun)”
380

. 

Al Imam Al Baghawi menerangkan: Ar raaf adalah orang yang 

mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara dengan cara-cara tertentu yang 

dipakai sebagai petunjuk akan barang hilang atau tempat hilangnya barang 

dan semisalnya. Sedangkan kahin adalah orang yang memberi tahu akan 

peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan 

pendapat lain mengatakan kahin adalah orang yang mengetahui apa yang 

ada di dalam hati (mengetahui isi hati/membaca pikiran)
381

. 

3. Bahaya Perdukunan dan Ramalan 

Para dukun dan tukang ramal biasanya digunakan untuk mengetahui 

nasib seseorang di masa depan, apakah akan bahagia, atau sengsara, baik 

dalam soal pernikahan, perdagangan, mencari barang-barang yang hilang 

atau yang semisalnya. Sebagian juga digunakan untuk konsultasi dan 

pengobatan. 

Dukun dan tukang ramal biasanya memanfaatkan kelengahan orang-

orang awam untuk mengeruk uang mereka sebanyak-banyaknya. Mereka 

menggunakan banyak sarana untuk perbuatannya tersebut. Di antaranya 

dengan membuat garis di pasir, memukul rumah siput, membaca (garis) 

telapak tangan,cangkir, bola kaca, cermin, menanyakan zodiaknya dan 

sebagainya. Jika sekali waktu mereka benar, maka sembilan puluh sembilan 

kalinya hanyalah dusta belaka. 

Budaya mendatangi dukun dan tukang ramal serta berkonsultasi dengan 

mereka, dari sisi aqidah akan mendatangkan sedikitnya dua bencana: 

1. Jika ia mempercayai perkataannya, maka ia kufur dan keluar dari 

Islam, sebagaimana Sabda Nabi Saw. 
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“Barang siapa mendatangi dukun dan tukang ramal, lalu 

membenarkan apa yang dikatakannya, sungguh dia telah kufur 

terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad”.
382

 Adapun jika 

orang yang datang tersebut tidak mempercayai bahwa mereka 

mengetahui perkara-perkara gaib, tetapi misalnya untuk sekedar tahu, 

coba-coba atau sejenisnya, jika ia shalat maka shalatnya tidak akan 

diterima selama empat puluh hari.
383

 Rasulullah Saw. bersabda : 

 “Barang siapa mendatangi tukang ramal, lalu ia menanyakan 

padanya tentang sesuatu, maka tidak di terima shalatnya selama 

empat puluh malam” (Shahih Muslim: 4 / 1751). 

Golongan pertama mereka yang datang kepada dukun/paranormal 

sebatas untuk bertanya. Adapun yang pertama, Rasulullah Saw. mengancam 

dengan ancaman, “Tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh 

malam”. 

Al Imam An-Nawawi Rahimahullah menjelaskan, “Adapun tidak 

diterimanya shalat (orang yang bertanya kepada dukun selama empat puluh 

malam), artinya tidak ada pahala untuk dia, meskipun shalat yang 

dilakukannya dianggap sah dan tunai kewajibannya dan tidak perlu baginya 

mengulangi shalatnya.”
384

 (Syarah Shahih Muslim) 

Dan yang ke dua, mereka yang datang, bertanya dan percaya. Masing-

masing keadaan ini diberitakan baginda Rasulullah Saw. dalam redaksi yang 

berbeda dan dengan akibat yang berbeda pula. 

Dan golongan yang kedua, “Maka dia telah kufur terhadap yang 

diturunkan kepada Muhammad”. Dan yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. adalah Al Quran dan kufur terhadap Al Quran, berarti 

keluar dari Islam atau murtad.
385
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Dan apabila kita memperhatikan fenomena di tanah air, perdukunan dan 

paranormal bukanlah barang haram yang harus dijauhi. Lihat saja berapa 

banyak iklan-iklan praktek perdukunan dan usaha-usaha klinik di koran-

koran dan majalah-majalah yang beredar. Praktek-praktek ini begitu laris 

manis di tengah-tengah masyarakat muslim yang menjadi pasien mereka. 

Dan tengoklah lebih jauh lagi, kita akan dapati sederetan nama-nama 

populer dalam barisan dukun/paranormal yang berhasil menipu jutaan 

pemirsa umat Islam melalui acara-acara penyesatan yang disponsori stasiun-

stasiun televisi dan iklan-iklan haram, yang menawarkan solusi kehidupan. 

Sebut saja seperti Mama Laurent yang katanya bisa membantu peruntungan, 

meramal masa depan, membaca pikiran, mengetahui isi hati, dll. Jelas ini 

merupakan realita yang menyedihkan. Bagaimana tidak, Indonesia yang 

merupakan negera berpenduduk muslim terbesar, ternyata merupakan ladang 

subur bagi penyebaran virus-virus kekufuran.  Allah SWT.  berfirman, (QS. 

An-Naml: 65) 

ْيَب ِإالَّ اللَُّه َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن ُقل الَّ يَ ْعَلُم َمن ِف السََّماَواِت َواْْلَْرِض اْلغَ 
َعثُونَ   يُ ب ْ

“Katakanlah:”Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang 

mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah”, dan mereka 

tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan”. (QS. An-

Naml: 65) 

Dan dia berfirman tentang nabi-Nya, 

الَّ أَْمِلُك لِنَ ْفِسي نَ ْفًعا َواَل َضرًّا ِإالَّ َما َشاء الّلُه َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب  ُقل
 اَلْسَتْكثَ ْرُت ِمَن اخلَْرْيِ َوَما َمسَّيِنَ السُّوُء ِإْن أَنَْا ِإالَّ نَِذيٌر َوَبِشرٌي لَِّقْوم  يُ ْؤِمُنونَ 

  

“Katakanlah:”Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi 

diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang 

dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, 

tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku 

tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah 

pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-

orang yang beriman”. (QS. Al A’raaf: 188) 
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Apabila sebaik-baik makhluk, penghulu para nabi, manusia pilihan, 

kekasih Allah SWT. saja tidak mengetahui perkara gaib, apalagi selain 

beliau Saw. dari manusia-manusia biasa yang kebanyakan mereka adalah 

orang-orang kafir, atau meninggalkan shalat, banyak melakukan maksiat. 

Penyimpangan dan pertentangan perdukunan terhadap aqidah Islam 

bersifat menyeluruh, meliputi semua sisi dan aspeknya. di antara aspek-

aspek penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Sebagaimana definisi dukun menurut Al-Jurjani di atas, esensi 

perdukunan adalah pengakuan seseorang bisa mengetahui tentang 

alam gaib. Ini adalah penyimpangan aqidah yang paling mendasar, 

bahkan merupakan kekufuran, karena tidak ada yang mengetahui yang 

gaib kecuali Allah semata (lihat QS Al-An’am (6) : 59 dan QS An-

Naml (27) : 65). Bahkan rasul pun tidak bisa mengetahui tentang alam 

gaib, kecuali sebatas yang diwahyukan oleh Allah SWT (lihat QS Al-

An’am (6) : 50 dan QS Al-Jinn (72) : 26-27). 

b. Salah satu kaidah dasar yang tidak bisa dipisahkan dari perdukunan 

adalah bahwa dukun dalam menjalankan praktek perdukunannya 

senantiasa bekerja sama dan meminta pertolongan serta bantuan dari 

jin dan syaitan, baik dalam menyampaikan hal-hal gaib (yang 

kebanyakannya hanyalah dusta belaka), dalam aktivitas-aktivitas 

perdukunan yang lainnya seperti mengobati (yang biasanya hanya 

bersifat pengelabuan), maupun dalam memiliki ”kelebihan-kelebihan” 

tertentu (yang biasa dikenal sebagai kesaktian untuk semakin 

menguatkan kedukunannya).  

Hal ini merupakan penyimpangan yang besar karena dua hal.  Pertama, 

meminta bantuan kepada jin dan syaitan adalah haram dan terlarang (lihat 

QS Al-Jinn (72) : 6).  

                    

Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara 

manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di 

antara jin, Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan 

kesalahan.  
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Kedua, tidak mungkin mereka memberikan bantuan dan pertolongan 

secara cuma-cuma, akan tetapi pasti ada kompensasi dan imbalannya (lihat 

QS Al-An’am (6) : 128).  

                             

                                … 

Dan (Ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka 

semuanya (dan Allah berfirman): "Hai golongan jin, 

Sesungguhnya kamu Telah banyak menyesatkan manusia", lalu 

berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia: "Ya 

Tuhan kami, Sesungguhnya sebahagian daripada kami Telah 

dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) dan kami Telah 

sampai kepada waktu yang Telah Engkau tentukan bagi kami".  

Imbalan atau kompensasi tersebut adalah berupa ketaatan dan khidmat 

(pelayanan dan pengabdian) yang harus diberikan oleh dukun kepada jin dan 

syaitan tersebut.  

Oleh karena itu, dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari 

dan Muslim, dukun disebut sebagai wali atau kekasih jin dan syaitan pencuri 

dengar berita langit. Dengan demikian, tidak ada orang yang memiliki 

khadam (pelayan dan pembantu) dari golongan jin kecuali setelah orang 

tersebut telah terlebih dahulu menjadi khadam bagi jin tersebut, karena 

hanya Nabi Sulaiman sajalah yang diberi kekuasaan istimewa oleh Allah 

untuk bisa menundukkan jin tanpa kompensasi (lihat QS Shaad (38) : 35-

38). 

                             

   .                      

        .           . 

Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah Aku dan anugerahkanlah 

kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun 
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sesudahku, Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi". 

Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus 

dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya, Dan 

(Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan semuanya 

ahli bangunan dan penyelam,Dan syaitan yang lain yang 

terikat dalam belenggu. 

Seorang dukun diposisikan seperti nabi dan rasul dalam dua hal. 

Pertama, ia diminta untuk menyampaikan berita-berita gaib. Kedua, ia 

sangat ditaati oleh masyarakat yang mempercayainya sebagaimana seorang 

nabi dan rasul ditaati atau bahkan lebih dari itu. Oleh karena itu, pada zaman 

kekosongan nabi dan rasul, perdukunan menjadi sangat marak dan 

merajalela, sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliah praislam, 

khususnya di kalangan bangsa Arab, karena terputusnya kenabian di 

kalangan mereka. Dengan demikian, dukun merupakan pesaing utama para 

nabi. Bahkan para nabi palsu kebanyakannya adalah para dukun.  

Dukun adalah pendusta besar, setidak-tidaknya karena tiga hal. Pertama, 

ia mengaku mengetahui yang gaib dan ini jelas-jelas adalah sedustaan yang 

nyata. Kedua, pembantunya dari kalangan jin adalah juga tukang berdusta 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Saw. dalam hadis kisah Abu 

Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketiga, sejak 

diutusnya Rasulullah Saw. para jin tidak lagi bisa mencuri berita gaib dari 

langit, berbeda dengan jin pada zaman sebelumnya (lihat QS Ash-Shaaffaat 

(37) : 6-10, QS Al-Jinn (72) : 9, dan hadis riwayat Bukhari Muslim), 

sehingga berita yang mereka sampaikan kepada para dukun pastilah 

kedustaan pula. 

Karena berbagai penyimpangan besar diatas, yang sangat 

membahayakan aqidah umat, maka diharamkan atas setiap muslim 

mendatangi dukun, peramal, penyihir, dan semacamnya. Rasulullah Saw. 

bersabda,”Barangsiapa mendatangi dukun atau peramal dan membenarkan 

apa yang ia katakan maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang 

diturunkan kepada Muhammad Saw.” (HR Ashhabus Sunan dan Al-Hakim). 

Dan dalam riwayat Muslim, Rasulullah Saw. bersabda,”Barangsiapa 

mendatangi seorang peramal lalu bertanya kepadanya tentang satu hal maka 

tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam”
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I. SIHIR 

1. Pengertian Sihir 

Sihir adalah mengungkap sesuatu yang sebabnya samar dan tersembunyi 

sehingga seolah-seolah mengetahui yang gaib. Para ahli sihir 

mengungkapkannya dengan meminta bantuan jin (ruh-ruh jahat dan syaitan). 

Mereka mendatangkan jin untuk dimintai petunjuk dan pertolongan. Allah 

berfirman” 

                  . 

"Dan bahwasanya ada beberapa orang di antara manusia 

meminta perlindungan pada beberapa jin. Maka jin-jin itu 

menambah bagi mereka dosa dan kesalahan" (QS Al-Jin/72/:6) 

Menurut istilah para ulama, kata sihir berarti, merubah penampakan 

sesuatu bagi mata yang memandangnya, melalui berbagai cara yang dikenal 

oleh tukang sihir. Sesungguhnya seorang penyihir tidak mengubah bentuk 

sesungguhnya dari benda yang di sihir, ia hanya mengubah gambaran benda 

tersebut. Karena setiap bentuk dari satu benda tidak ada yang bisa 

mengutak-atiknya kecuali sang Pencipta.
386

 Contohnya, ketika seorang 

penyihir mengubah seorang ke dalam bentuk kucing, maka secara lahir, 

manusia tersebut pada hakikatnya tetap sebagai manusia. Yang terjadi 

adalah khayalan yang diterima mata yang memandangnya bahwa orang 

tersebut telah berubah menjadi kucing. 

2.  Hukum Sihir 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan sihir, misalnya, 

perdukunan (kahanah), peramalan (‘arrafah), mantera-mantera (ruqyah 

yang terlarang), santet, pelet, sulap dan akrobat (telepati), jailangkung, dll. 

Hukum sihir. Sihir termasuk syirik terhadap rububiyah Allah, karena 

mengaku-aku mengetahui yang gaib, padahal yang mengetahui hal-hal yang 

gaib itu hanya Allah saja. Di sisi lain, sihir juga termasuk syirik terhadap 

uluhiyatullah. karena mengabdi kepada jin dengan amalan-amalan tertentu. 

                                                 
386

Ibid.,  
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Nabi bersabda, "Sesungguhnya mantera, jimat-jimat dan tiwalah adalah 

syirik" (HR Imam Ahmad). Tiwalah adalah sejenis sihir yang digunakan 

untuk membuat seorang wanita mencintai suaminya. 

Allah mengungkapkan sihir dengan kata kufur' dalam firman-Nya, 

(QS.2:102). 

                                

            … 

 

"Dan mereka, orang-orang Yahudi dan ahli kitab mengikuti 

apa-apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman 

(dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan 

sihir), pada hal Sulaiman tidak kufur (mengerjakan sihir), tetapi 

syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka 

mengajarkan sihir itu kepada manusia” (QS.  Al-

Baqarah/2:102). 

Ungkapan kufur' dalam ayat di atas bertujuan untuk membuat manusia 

menjauhi dan membenci sihir, dan menjelaskan bahwa sihir termasuk dosa 

besar. 

Hukuman bagi para tukang sihir adalah dibunuh jika diketahui bahwa ia 

tukang sihir sebagaimana yang ditetapkan Umar bin Khaththab RA. pada 

masa ke khalifahannya, "Hendaknya kalian membunuh tukang-tukang sihir 

baik laki-laki maupun perempuan". 

Tentang orang-orang yang datang pada tukang sihir, Rasulullah Saw. 

bersabda, "Tiga orang yang tidak masuk surga, yaitu peminum khamar, 

pemutus silaturrahim, dan  orang yang membenarkan sihir" (HR Imam 

Ahmad). 

Dalam kenyataan, orang-orang yang menggunakan sihir tidak pernah 

mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Firman Allah, (QS 

Thaha/20:69) 
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"Dan tidak akan menang para tukang sihir itu dari mana ia 

datang"  

3.  Bahaya Sihir 

Sihir pada hakikatnya merupakan satu amal perbuatan mendekatkan diri 

kepada syaitan jin, pengaruh sihir tidak akan terjadi kecuali tukang sihir 

melakukan amalan-amalan dan ritual tertentu, seperti menulis sebagian ayat-

ayat Al Quran secara terbalik (sungsang) dan ada juga ditulis dengan 

menggunakan darah haid, menjadikan mushaf Al Quran sebagai alas kaki 

untuk masuk ke dalam WC, menyembelih binatang ternak untuk 

dipersembahkan ke pada jin, menyembah bintang, shalat tanpa wudhu, 

berdzikir dan membaca wirid-wirid yang tidak diajarkan oleh Nabi Saw, dan 

beberapa beberapa amalan ritual yang bertujuan untuk menghadirkan jin. 

Ada dua bahaya yang wajib diwaspadai dari perbuatan sihir ini: 

1. Membatalkan keislaman seseorang sehingga menjadikan dia kufur. 

Dan kalau dia mati dalam keadaan seperti itu maka tidak ada harapan 

baginya untuk masuk surga. Rasulullah.
387

  

 “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan,(Para sahabat) 

berkata: “Apakah itu wahai Rasulullah?” Rasulullah, bersabda: 

“Syirik kepada Allah dan sihir…
388

”  

2. Selain kufur, sihir juga termasuk dalam kesyirikan dipandang dari dua 

sisi: 

Sihir mempergunakan syaitan, menggantungkan diri kepadanya, 

mendekatkan diri dengan segala apa yang mereka inginkan dalam rangka 

berkhidmat kepada tukang sihir. Sihir termasuk ilmu yang diajarkan oleh 

syaitan sebagaimana firman Allah SWT. 

                                                 
387

Muh.Qasim Saguni, Bahaya sihir, perdukunan dan ramalan:  

http://www.wahdah.or.id/ diakses tanggal 20 Januari 2009 
388

HR. Al-Bukhari, 5/294, Muslim no. 89 dari shahabat Abu Hurairah:  

http://www.wahdah.or.id/ diakses tanggal 20 januari 2009  
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 ...               … 

"…Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). 

Mereka mengajarkan sihir kepada manusia….." (QS. Al 

Baqarah: 102) 

1. Di dalam sihir terdapat pengakuan mengetahui perkara gaib sebagai 

wujud mensyarikatkan Allah, dan ini termasuk dari kekufuran dan 

kesesatan. Allah SWT. berfirman: (QS. Al Baqarah: 102.) 

Aisyah RA. berkata: "Barangsiapa menyangka bahwa Rasulullah Saw. 

bisa memberi tahu apa yang bakal terjadi besok pagi, maka ia benar-

benar telah berdusta besar kepada Allah SWT. karena Allah telah 

berfirman:  

                        

    

Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang 

mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah", dan mereka tidak 

mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. (QS. An Naml: 65) 

2. Sihir dapat menimbulkan konflik dan permusuhan. Hal ini terjadi 

ketika membenarkan perkataan-perkataan sang dukun/tukang sihir, 

demikian juga mempercayai tuduhan-tuduhan syaitan yang berbicara 

dengan menggunakan jasad orang di sihir (baca: kesurupan). Padahal 

sifat syaitan dan pengabdi-pengabdinya adalah pendusta dan 

penipu.
389

 

Hal ini bisa terjadi sebagaimana seseorang yang sedang tidur bermimpi, 

bahwa dirinya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada 

kenyataannya, tubuh dan dirinya yang berada di tempat pertama tetap berada 

di tempatnya. Hanya dalam mimpinya saja dia merasa berpindah dari satu 

tempat ke tempat lain, sementara tubuhnya tetap di tempat di mana ia 

                                                 
389

Muh.Qasim Saguni, Bahaya sihir, perdukunan dan ramalan:  

http://www.wahdah.or.id/ diakses tanggal 20 januari 2009 
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bermimpi. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya memiliki kemampuan 

untuk mengubah satu bentuk dari makhluk Allah melalui sihir, maka ia 

adalah orang kafir, pembohong dan zindik.  

Cara yang ditempuh oleh seorang penyihir dalam mempertunjukkan 

sihirnya didasarkan pada tipuan mata luar dari orang yang melihatnya. 

Sehingga apabila disimpulkan sihir itu adalah merupakan satu kejadian luar 

biasa atau satu kejadian yang menyalahi adat kebiasaan yang diizinkan oleh 

Allah SWT. dan atau yang disertai dengan tipuan yang dipergunakan oleh 

orang kafir atau orang fasik untuk tujuan–tujuan tertentu dan orang yang 

melakukan sihir dinamakan penyihir atau tukang sihir yang diancam Allah 

dengan hukuman dosa besar. 

Sihir sebagai kejadian menyalahi adat yang diizinkan Allah SWT. bukan 

berarti Allah mengizinkan praktek sihir atau melakukan aktivitas sihir pada 

manusia, akan tetapi pada hakikatnya sihir itu hanya akan terlaksana apabila 

mendapat izin dari pada Allah SWT. Apabila Allah SWT tidak mengizinkan 

pelakunya atau tukang sihir melaksanakan sihirnya, sihir itu tidak akan 

pernah terjadi. Ahlu Sunnah Wal Jamaah telah sepakat bahwa kejadian luar 

biasa yang menyalahi adat kebiasaan dapat dibedakan ke dalam enam 

macam kejadian yaitu:  

1. Mukjizat: adalah perkara yang menyalahi adat kebiasaan yang disertai 

tantangan yang sengaja ditampakkan Allah melalui tangan salah 

seorang nabinya. Hal ini dilakukan untuk mendukung dakwahnya 

sebagai upaya melemahkan orang-orang yang mengingkarinya untuk 

mendatangkan perkara serupa.  

2. Irhash : adalah perkara yang menyalahi adat kebiasaan yang disertai 

tantangan yang sengaja ditampakkan Allah melalui tangan salah 

seorang nabinya sebelum diangkat sebagai Rasul, seperti naungan 

awan bagi Nabi Saw sebelum beliau diangkat sebagai seorang rasul.  

3. Karamah : adalah perkara yang menyalahi adat kebiasaan yang 

sengaja ditampakkan Allah melalui tangan salah seorang walinya.  

4. Ma’unah: adalah perkara yang menyalahi adat kebiasaan yang sengaja 

ditampakkan Allah untuk menolong salah seorang hambanya yang 

beriman, pada saat-saat sulit. Contohnya sangat banyak. Misalnya, 

turunnya para malaikat pada peperangan Badar untuk menolong kaum 

muslimin.  
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5. Istidraj: adalah masuknya sifat tipuan Ilahi dalam perkara yang 

menyalahi adat kebiasaan untuk menunjukkan kebalikannya, 

sebagaimana yang ditampakkan bagi orang kafir atau fasik.  

6. Ihanah : adalah perkara adalah perkara yang menyalahi adat kebiasaan 

yang sengaja ditampakkan Allah melalui tangan seorang fasik sebagai 

cara untuk mendustakannya, sebagaimana terjadi pada diri 

Musailamah al-Kadzdzab yang meludahi mata orang yang pecak 

untuk disembuhkan ternyata matanya yang sehat ikut buta. Kemudian 

dia meludahi sebuah sumur yang airnya asin, lalu airnya pun menjadi 

bertambah asin
390

.  

Berdasarkan pembagian ini, para ulama ahlu Sunnah Wal Jamaah tidak 

memasukkan sihir dalam perkara-perkara yang menyalahi adat kebiasaan. 

Sedangkan sebagian ulama ahli ma’rifah meyakini bahwa sihir adalah satu 

macam dari istidraj. Karena dengannya, Allah SWT. telah menipu orang-

orang yang tersesat dan kafir, sebagaimana Allah telah menipu Fir’aun. Jadi 

sihir secara umum termasuk dalam klasifikasi istidraj, karena sihir termasuk 

salah satu tipuan Ilahi. 

                                                 
390

Ibid.,  





 

BAB V 

AKHLAK ISLAMIYAH 

 

A. PENDAHULUAN 

Akhlak adalah tingkah laku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang 

diyakini oleh seseorang dan sikap yang menjadi kepribadiannya. Nilai-nilai 

dan sikap itu terpancar dari konsepsi dan gambarannya terhadap hidup. 

Aqidah yang benar dan gambaran tentang kehidupan yang tepat dan tidak 

dipengaruhi oleh kepalsuan, khurafat dan serta ajaran yang palsu akan 

memancarkan nilai-nilai benar yang murni di dalam hati. Dan nilai-nilai ini 

akan mempengaruhi sistem akhlak yang mulia. 

Akhlak yang baik dan buruk merupakan dua jenis tingkah laku yang 

berlawanan dan terpancar daripada dua sistem nilai yang berbeda. Keduanya 

akan memberikan kesan secara langsung terhadap kualitas individu dan 

masyarakat 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang 

penting, sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh 

bangunnya satu masyarakat tergantung bagaimana akhlaknya. Apabila 

akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir dan batinnya, apabila akhlaknya 

rusak maka rusaklah lahir dan batinnya. 

Untuk mencapai  kebahagiaan, manusia mencari jalan menuju ke tempat 

tujuan, yaitu kebahagiaan dengan segala upaya dan sarana yang ada pada 

masing-masing manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Sesuai 

dengan fitrahnya manusia mencari jalan menuju kebahagiaan universal pada 

masa kini dan nanti, maka Allah yang memberikan apa yang dicari oleh 

manusia, yaitu sesuatu jalan yang lurus. Apabila dijalani sesuai dengan 

aturan, ia dapat sampai tempat tujuannya, jalan itu  adalah agama(Dinul 

Islam). 

Agama merupakan tujuan yang lurus (shiratal mustakim) menuju tempat 

kebahagiaan, menuju tujuan manusia di dunia dan di akhirat, iman, Islam, 

dan ihsan merupakan tiga unsur yang saling terkait satu sama lain. 
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Berakhlak mulia sebagai isi ajaran Rasulullah, menjalani agama (ibadah dan 

amal saleh) dengan cara yang ihsan merupakan kewajiban. 

Berbicara mengenai akhlak, maka misi Muhammad Saw. Hadir ke dunia 

ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sejarah telah mencatat 

bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau antara lain karena 

mempunyai akhlak yang mulia. Dalam soal akhlak, Muhammad patut 

dijadikan Teladan, bahkan Allah sendiri memuji akhlak  mulia Muhammad, 

sebagaimana firmannya dalam QS. (68):4. 

          

 Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung. 

 Dan QS.33: 21 dan menjadikan beliau sebagai uswah Hasanah (teladan 

yang baik) dalam berbagai hal agar kita bisa mengikutinya dan selamat di 

dunia dan akhirat. 

                        

           

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah.” 

B. PENGERTIAN AKHLAK, ILMU AKHLAK, ETIKA DAN MORAL 

1. Pengertian Akhlak 

Sebelum sampai pada pengertian akhlak lebih dahulu perlu diketahui 

bahwa kata akhlak itu bentuk jamak dari kata al-Khuluku, dan kata yang 

terakhir ini mengandung segi-segi yang sesuai dengan kata al-Khalku yang 

bermakna kejadian. Kedua kata tersebut berasal dari kata kerja khalaka. 

yang mempunyai arti menjadikan, dari kata khalaka inilah timbul 

bermacam-macam kata seperti: Al-khuluku yang mempunyai makna budi 
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pekerti, al-khalku mempunyai makna kejadian Al-khalik bermakna Tuhan 

Pencipta Alam Makhluk mempunyai arti segala sesuatu yang diciptakan 

Tuhan. 

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memberikan 

pengertian akhlak yaitu pendekatan linguistik (etimologi, kebahasaan dan 

lughat) dan pendekatan terminologi (peristilahan). 

Dilihat dari sudut bahasa (etimologi) perkataan akhlak (bahasa Arab) 

adalah bentuk dari kata Khulk. Khulk di dalam Kamus Al-Munjib berarti 

budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat
391

.Di dalam Da’iratul 

Ma’arif dikatakan  

392ى صفات االنسان االدبيةاالخالق ه  
“Akhlak ialah sifat-sifat manusia yang terdidik” 

Kata akhlak berasal dari kata khaluqa yang berarti lembut, halus, dan 

lurus; dari kata khalaqa yang berarti bergaul dengan akhlak yang baik juga 

dari kata takhalaqa yang berarti watak. Akhlak ialah kesatriaan, kebiasaan, 

perangai, dan watak.
393

 

Dilihat dari sudut bahasa (etimologi), perkataan akhlak (bahasa arab) 

adalah bentuk jamak dari kata khulk. Khulk di dalam kamus Al-Munjid 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Di dalam dairul 

ma’arif dikatakan: akhlak ialah sifat-sifat manusia yang terdidik. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat 

yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu 

ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik disebut akhlak yang 

mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak yang tercela sesuai dengan 

pembinaannya.
394
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Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai 

budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab 

(yang biasa berartikan tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama), namun 

kata itu tidak ditemukan dalam Al Quran. Yang ditemukan hanyalah bentuk 

tunggal kata tersebut yaitu khuluq yang tercantum dalam Al Quran surat Al-

Qalam ayat 4. ayat tersebut dinilai sebagai konsideran pengangkatan nabi 

Muhammad Saw. Sebagai rasul: 

          

“... dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung...” (QS. 68:4) 

Bertitik tolak dari pengertian bahasa di atas, yakni akhlak sebagai 

kelakuan, kita selanjutnya dapat berkata bahwa akhlak atau kelakuan 

manusia sangat beragam. Dan bahwa firman Allah berikut ini dapat menjadi 

salah satu argumen keanekaragaman tersebut. (Q.S. al-lail:4) 

       

Sesungguhnya usaha kamu (hai manusia) pasti amat beragam. 

Keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut antara lain 

nilai kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk. Serta dari objeknya, 

yakni kepada siapa kelakuan itu ditujukan.
395

 

Dari sinilah asal permulaan ilmu akhlak yang merupakan koleksi yang 

memungkinkan timbulnya hubungan yang baik antara makhluk dengan 

khalik dan antara makhluk dengan makhluk. Kata khuluqun ini juga dapat 

dijumpai dalam Al Quran surat Al-Qalam ayat 4 yakni dinyatakan: 

         . 

“... dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.. “ (QS. 68: 4). 

                                                 
395

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan,2003), h. 253-254 
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Sedang di dalam hadis riwayat Ahmad dan baihaqy Nabi bersabda: 

عن ملك بن انس رضي اهلل عنه : انه قد بلغه ان رسول اهلل صلي اهلل عليه 
ما مكارم االخالقوسلم قال: امنا يعثت المت  

Bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak (budi pekerti). (HR.Ahmad).
396

 

Akhlak dermawan umpamanya, semula timbul dari keinginan berderma 

atau tidak. Dari kebimbangan ini tentu pada akhirnya timbul, umpamanya, 

ketentuan memberi derma. Ketentuan ini adalah kehendak, dan kehendak ini 

bila dibiasakan akan menjadi akhlak, yaitu akhlak dermawan.
397

 

Lama setelah Rasulullah Saw meninggal dunia, orang bertanya kepada 

Aisyah: Bagaimana akhlak Rasulullah Saw ?. Aisyah berkata: akhlak beliau 

adalah Al Quran. Ketika orang mendesak: apa yang dimaksud dengan 

akhlak Rasulullah itu Al Quran? Aisyah memberi contoh: tidakkah kamu 

baca surat Al-Mu’minun? mungkin dalam surat Al-Mu’minun, karakteristik 

seorang mukmin secara jelas digambarkan dengan akhlaknya.
398

 

Dalam kitab al-Mursyid al-Amin Ila Mauidhah Al-Mu’minin terdapat 

kalimat yang menjelaskan perbedaan antara kata al-khalku dengan kata al-

khuluku sebagai berikut: Dikatakan, Fulan itu baik kejadiannya dan baik 

budi pekertinya. Maksudnya baik lahir dan batinnya. Yang dimaksud baik 

lahir, yaitu baik rupa atau rupawan, sedang yang dimaksud baik batin, yaitu 

sifat-sifat kebaikan (terpuji) mengalahkan atas sifat-sifat tercela. 

Sedangkan kata Al-khuluku atau jamak akhlak mengandung arti budi 

pekerti atau pribadi yang bersifat rohaniah, seperti sifat-sifat terpuji atau 

sifat-sifat yang tercela.
399

 Dalam bahasa Yunani pengertian khalq ini di 

pakai kata ethicos atau ethos, artinya adab kebiasaan, perasaan batin, 
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397

Zahrudin AR dan Hasanudin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja 
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kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethicos kemudian berubah 

menjadi ethika.
400

  

Kalimat yang mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan al 

khalqu berarti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah 

dan baik, serta erat hubungannya dengan khalik yang berarti pencipta dan 

makhluk yang berarti diciptakan.  Apabila dihubungkan dengan kejadian 

manusia, di mana bentuk tubuh dan badannya yang indah dan seimbang. Jika 

dirujuk kepada kejadian alam semesta, ciptaan yang indah. Kata  al- khalqu 

yang yang merujuk kepada kejadian manusia, alam, di dalam Al Quran 

terdapat 52 kata Al-Khalqu di antaranya terdapat dalam surah Ali Imran 

ayat:190. 

                          

      

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang berakal 

Yang mempunyai arti “budi pekerti” dan Surah 26: ayat 137 yang 

mempunyai arti adat istiadat”.  

         

“(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan yang 

dahulu” 

Ada dua hadis yang mengartikan akhlak sebagai budi pekerti yaitu. 

  ”أكمل املؤمنني اميانا احسنهم“

Orang Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah 

yang paling sempurna budi pekertinya. (HR.Turmudzi). 

                                                 
400

Rahmat Djatnika, Sistem Etika Islami  (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1992), h. 26 
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Ayat yang pertama di atas menggunakan kata khuluq untuk arti budi 

pekerti, sedangkan ayat yang kedua menggunakan kata akhlak untuk arti 

adat kebiasaan. Sedangkan hadis yang pertama menggunakan kata khuluq 

untuk arti budi pekerti, dan hadis kedua menggunakan kata akhlak juga 

digunakan untuk arti budi pekerti.
401

 Dengan demikian kata akhlak atau 

khuluq secara kebahasaan berarti budi pekerti, adat kebiasaan, perangai, 

muru’ah atau segala sesuatu yang sudah menjadi tabiat. 

“Budi” juga diartikan sebagai “akal” yaitu alat batin untuk menimbang 

dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk mana yang benar dan 

mana yang salah. “Budi” juga sama dengan tabiat, watak, perangai. Budi 

berhubungan dengan kesadaran  yang didorong oleh pemikiran, yang disebut 

dengan karakter. Sedangkan pekerti dapat diartikan perbuatan. Pekerti 

adalah apa yang terlihat oleh manusia karena didorong oleh perasaan hati 

yang disebut dengan behavior.
402

 

Menurut pengertian asal katanya (menurut bahasa) kata .Akhlak. 

berasal dari kata jamak bahasa arab akhlak kata mufradnya ialah Khuluq 

yang berarti: Sajiyyah: Perangai, Muruuah: budi, Thab’u: tabiat, Adaab: 

Adab. Sedangkan menurut Syauqie Bei (penyair Mesir, wafat tahun 1932) 

hanya saja bangsa itu kekal, selama berakhlak bila akhlaknya telah lenyap, 

maka lenyap pulalah bangsa itu.
403

 

Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang 

memungkinkan adanya hubungan baik antara khalik dengan makhluk. 

Akhlak diartikan sebagai ilmu Tata krama, ilmu yang berusaha mengenal 

tingkah laku manusia, kemudian memberi nilai kepada perbuatan baik atau 

buruk sesuai dengan norma atau tata susila. 

Untuk menjelaskan pengertian akhlak menurut istilah (terminologi), 

para ahli berbeda pendapat, namun intinya sama yaitu prilaku manusia. 

                                                 
401

Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf,  (Cet.IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3 
402

Solihin & Rosyid Anwar, Akhlak Tasawuf, manusia Etika, dan Makna Hidup,  

(Cet.I; Bandung: Nuansa,  2005), h. 18  
403

Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 1-
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1. Ibnu Maskawaih dalam bukunya Tahzibul Akhlak wa tathhirul a’raq. 

Mengartikan khuluq sebagai:  

رويةحال للنفس داعية َلا اىل افعاَلا من غري فكر وال   
“Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan 

pemikiran terlebih dahulu”.
404

 

2. Di dalam Ensiklopedia Pendidikan dikatakan bahwa akhlak ialah budi 

pekerti, watak, kesusilaan (kesadaran etik dan moral) yaitu kelakuan 

yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap Khaliknya 

dan terhadap sesama manusia.
405

 

3. Sementara itu Imam al-Ghazali dalam bukunya Ihya-u ‘Ulumiddin, 

mendefinisikan akhlak  

نفعال بسهولة اخللق عبارة عن هيئة ىف النفس را سخة عنها تصدر اال
406ويسريمن غري حاجة اىل فكر وروية  

Khuluq (akhlak) adalah sifat atau watak yang sudah tertanam 

dalam jiwa (hati) yang menimbulkan perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. 

4. Ibrahim Anis dalam kitabnya Mu’jam al Wasith,  

اخللق خال للنفس راسخة تصدر عنها االعمال من خرياوشر من غري 
407حاجة اىل فكر وروية    

“Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

melahirkan bermacam-macam perbuatan, baik atau buruk, 

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.” 

                                                 
404

Ibnu Maskawaih, Tahzib al-Akhlaq wa  Tathir al-A’raq, ( Mesir: al-Mathba’ah al-

Misriyah, 1934), h. 40  
405

Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedia Pendidikan, (Jakarta: Gunung agung, 1976), h. 
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406
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407

Ibrahim Anis, Al Mu’jam Al-Wasith, (Mesir; Dar al Ma’arif , 1972), h.202  
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5. Ahmad Amin,  mengatakan : حللق عا دة اآلرادةا  

Pertama: ada kecenderungan hati kepadanya. 

Kedua: ada pengulangan yang cukup banyak, sehingga mudah 

mengerjakannya tanpa memerlukan pikiran lagi. 

Yang dimaksud dengan iradah, adalah menangnya keinginan manusia 

setelah dia bimbang. Proses terjadinya iradah itu adalah sebagai berikut : 

Pertama: timbul keinginan-keinginan setelah ada stimulan-stimulan 

melalui indra-indranya. 

Kedua: timbul kebimbangan, mana yang harus dipilih di antara 

keinginan-keinginan yang banyak itu, padahal harus memilih hanya satu saja 

di antara yang banyak itu; dengan lain perkataan, mana yang harus 

didahulukan, karena tidak mungkin mengerjakan semua keinginan dalam 

satu waktu yang sama. 

Ketiga: mengambil keputusan, menentukan keinginan yang dipilih di 

antara keinginan yang banyak itu. 

Ibnu Athir menjelaskan bahwa: Hakikat makna khuluq itu, ialah 

gambaran batin manusia yang tepat (yaitu jiwa dan sifat-sifatnya), sedang 

khalqu merupakan gambaran bentuk luarnya (raut muka, warna kulit, tinggi 

rendahnya tubuh dan batin dan sebagainya). 

Sekalipun definisi akhlak diatas berbeda kata-katanya, tetapi sebenarnya 

tidak berjauhan maksudnya, bahkan berdekatan artinya satu dengan yang 

lain. Sehingga Farid Ma’ruf membuat kesimpulan tentang definisi akhlak ini 

sebagai berikut: 

Kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan 

mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan 

pikiran terlebih dahulu. 

Dalam pengertian yang hampir sama dengan kesimpulan di atas. 

Abdullah Dirroz mengemukakan definisi akhlak sebagai berikut: 

Akhlak adalah satu kekuatan dalam kehendak yang mantap 

kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa 

kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal 
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akhlak yang baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak 

yang jahat).
408

. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat 

yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu 

ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik disebut akhlak yang 

mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak yang tercela sesuai dengan 

pembinaannya.
409

 

Berdasarkan pengertian definisi akhlak tersebut di atas, khuluq pada 

hakikatnya adalah satu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan 

menjadi kepribadian hingga dari situlah timbul berbagai macam perbuatan 

dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tidak memerlukan 

pemikiran. Jika dari perbuatan tersebut menimbulkan kelakuan yang baik 

menurut pandangan syariat dan akal pikiran maka perbuatan tersebut 

dinamakan akhlak yang terpuji, dan sebaliknya jika yang lahir adalah 

perbuatan yang buruk maka akhlak tersebut dinamakan akhlak yang tercela. 

Dari pengertian akhlak tersebut tidak ada yang bertentangan, melainkan 

memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Dan secara substansial 

tampak saling melengkapi, dari definisi tersebut dapat dilihat lima ciri yang 

terdapat dalam perbuatan akhlak yaitu: 

1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa 

seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. 

2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah 

dan tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakukan sesuatu 

perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang 

ingatan, tidur dan gila pada saat yang bersangkutan melakukan satu 

perbuatan ia tetap sehat akal pikirannya dan sadar. 

3. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang 

yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 

Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar 

kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan. Bahwa ilmu 

akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang 

                                                 
408

H. A. Mustafa, Akhlak Tasawuf , (Bandung: cv. Pustaka Setia, 2005), h. 11-14 
409

Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 1 
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dapat dinilai baik atau buruk. Sifat spontanitas dari akhlak tersebut 

dapat dicontohkan. Bila seseorang menyumbang dalam jumlah besar 

untuk pembangunan masjid karena dorongan dari orang lain atau 

dorongan dari dai atau kiyai, maka orang tersebut tidak dapat 

dikatakan mempunyai sifat pemurah, karena pemurahnya tersebut 

karena mendapat dorongan dari orang lain. Tetapi jika ia 

menyumbang bukan karena mendapat dorongan dari orang lain, 

barulah ia dapat dikatakan mempunyai sifat pemurah. 

4. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

sesungguhnya, bukan main-main atau karena sandiwara. 

5. Perbuatan akhlak dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena 

Allah, bukan karena ingin mendapat pujian orang atau karena ingin 

mendapatkan pujian
410

   

 

2. Pengertian Ilmu Akhlak 

Ilmu akhlak atau disebut juga etics, ada beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh para ilmu akhlak, antara lain: 

1. Menurut Ensiklopedia Britania: “etics is the sitematic study of the 

nature of value conceps, good, bad, ought, right, wrong  etc. and 

general principles which justify us in applying to anything; also called 

moral philosophy”. Artinya: “ilmu akhlak ialah studi yang sistematik 

tentang tabiat dari pengertian-pengertian nilai baik, buruk, seharusnya, 

benar, salah dan sebagainya dan tentang prinsip-prinsip yang umum 

yang membenarkan kita dalam mempergunakannya terhadap sesuatu, 

ini disebut filsafat moral”.
411

 

2. Ahmad Amin dalam kitabnya Al Akhlak, memberi pengertian ilmu 

akhlak ialah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan 

apa yang harus dilaksanakan oleh sebagian manusia terhadap 

sebagainya. Menjelaskan tujuan yang hendak dicapai oleh manusia 

                                                 
410

Ibid.,  
411

Rahmat Djatnika, op.cit., h.29-30  
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dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan yang lurus yang 

harus diperbuat.
412

 

3. H.M. Rasyidi,  memberi pengertian ilmu akhlak ialah satu 

pengetahuan yang membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan pada 

manusia, yakni budi pekerti mereka dan prinsip-prinsip yang mereka 

gunakan sebagai kebiasaan.
413

 

4. Barmawi Umarie, mengemukakan bahwa ilmu akhlak adalah ilmu 

yang menentukan batas antara yang baik dan yang buruk, terpuji dan 

tercela, tentang perbuatan dan perkataan manusia, lahir dan batin.
414

 

Dari definisi tersebut di atas ilmu akhlak mengandung hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan pengertian baik dan buruk. 

2. Menerangkan  apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau sebagian 

manusia terhadap sebagian yang lainnya. 

3. Menjelaskan tujuan yang sepatutnya dicapai oleh manusia dengan 

perbuatan-perbuatan manusia itu. 

4. Menerangkan jalan yang harus dilalui untuk berbuat. 

Dengan memperhatikan beberapa pendapat tersebut, jelaslah bahwa 

akhlak merupakan kehendak dan kebiasaan manusia yang menimbulkan 

kekuatan-kekuatan yang sangat besar untuk melakukan sesuatu. Kehendak 

merupakan keinginan yang ada pada manusia setelah dibimbing, dan 

kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah 

melakukannya. 

Dari sinilah asal permulaan ilmu akhlak yang merupakan koleksi yang 

memungkinkan timbulnya hubungan yang baik antara makhluk dengan 

khalik dan antara makhluk dengan makhluk.  

Proses internalisasi akhlak sering kali didahului dengan pengenalan dan 

pengertian, dan setelah meresap di dalam hati kemudian mengejawantah 

dalam perbuatan. Perbuatan ini dilakukan atas kesadaran sendiri dari 

seseorang, tidak ada paksaan dari luar. 

                                                 
412
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Pendorong perbuatan manusia. 

1. Tabiat (pembawaan): yaitu satu dorongan jiwa yang disebabkan oleh 

naluri/gharizah dan faktor warisan sifat orang tua dan nenek 

moyangnya. 

2. Akal-pikiran: dorongan jiwa yang dipengaruhi oleh lingkungan 

manusia setelah melihat sesuatu, mendengarkan, merasakan, dan 

merabanya. 

3. Hati nurani: dorongan jiwa yang hanya terpengaruh oleh faktor 

intuitif/ wijdan/ bashirah. 

4. Bashirah adalah satu kekuatan batin dalam hati yang mendapatkan nur 

ilahi, sehingga manusia dapat melihat hakikat sesuatu dan 

kenyataannya, dengan pusat pandangan batin dalam dirinya. 

 

 

3. Etika 

Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti 

watak kesusilaan atau adat. Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa 

Indonesia, memberikan pengertian etika  adalah ilmu pengetahuan tentang 

asas-asas akhlak (moral). Dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa 

etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. 

Perkataan etika berasal dari perkataan Inggris ethics. Ethics pula berasal 

dari perkataan Greek ethos berarti watak atau budaya. merujuk kepada sikap 

dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Etika adalah sains 

menilai dan memahami proses penilaian. Etika berkaitan dengan perbuatan 

untuk menentukan sesuatu perbuatan baik ataupun sebaliknya. 

Di dalam Dictionary of education dikatakan etics; the Study of human 

behavior not only do find The truth of things as Then are but also to enquire 

of goodness of human actions.
415

 (Etika adalah studi tentang tingkah laku 

                                                 
415
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manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi 

juga menyelidiki manfaat atas kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia) 

Etika sebagai salah satu cabang dari filsafat yang mempelajari tingkah 

laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan tersebut, baik atau buruk, 

maka ukuran untuk menentukan nilai itu adalah akal pikiran. Atau dengan 

kata lain, dengan akallah orang dapat menentukan baik buruknya perbuatan 

manusia.  

Menurut Ahmad Amin etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan 

arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh 

manusia, menyatakan tujuan yang seharusnya dilakukan oleh manusia, 

menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan 

mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya 

diperbuat oleh manusia sendiri.
416

  

Soegarda Poerbakawatja memberikan pengertian etika adalah filsafat 

nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari soal kebaikan 

dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai 

gerak-gerak pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan 

sampai mengenai tujuannya bentuk perbuatan.
417

 Hal senada juga 

diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa etika adalah 

ilmu yang mempelajari soal kebajikan (dan keburukan di dalam hidup 

manusia, terutama soal gerak gerik pikiran dan rasa yang terejawantah dalam 

perbuatan.
418

 

Dua perkara asas yang menjadi tumpuan dalam etika ialah akhlak 

individu seperti perkataan individu yang baik dan peraturan-peraturan sosial 

seperti peraturan mengenai benar atau salah (moral) yang membicarakan 

tingkah laku individu.  

Dengan ciri-ciri yang demikian, maka etika lebih merupakan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain 
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konsep etika bersifat humanistis dan anthropocentris karena didasarkan pada 

pemikiran manusia dan diarahkan pada perbuatan manusia.  

Dari definisi etika tersebut di atas, dapat diketahui bahwa etika 

berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi 

objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan 

oleh manusia. Kedua dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal 

pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat 

mutlak, absolut dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, 

memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Selain itu, etika juga 

memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu 

antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan 

sebagainya. Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai 

penilai, penentu dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan 

oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, 

mulia, terhormat, hina dan sebagainya. Dengan demikian etika lebih 

berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan 

oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai 

yang ada. Keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relative yakni 

dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. 

4. Moral 

Perkataan Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu 

jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus umum 

bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk 

terhadap perbuatan dan kelakuan
419

. 

Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas satu 

perbuatan, kelakuan, sifat dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, buruk 

atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Dalam perkembangannya, istilah 

moral sering didahului oleh kata kesadaran. Kesadaran moral didasarkan 

atas nilai-nilai yang benar-benar esensial dan fundamental serta merupakan 

faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, 

berprilaku susila, dan sesuai dengan norma yang berlaku.
420
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Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan 

manusia sebagai manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah 

menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya 

perbuatannya selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur 

untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik 

buruknya sebagai manusia. 

Dengan demikian tolak ukur yang digunakan dalam moral untuk 

mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan dan lainnya 

yang berlaku di masyarakat. 

Kesadaran moral serta hubungannya dengan hati nurani yang dalam 

bahasa asing disebut conscience, conscientia, gewissen, geweten, dan bahasa 

Arab disebut dengan qalb, fu'ad. Dalam kesadaran moral mencakup tiga hal. 

Pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang 

bermoral. Kedua, kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan 

objektif, yaitu satu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh 

masyarakat, sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara 

universal, artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi 

setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. Ketiga, kesadaran 

moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Perasaan atau keharusan 

dari seseorang untuk melakukan tindakan yang bermoral sehingga dia siap 

menghadapi siapa saja yang mencoba menghalangi langkahnya. 

Dari  uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa moral lebih mengacu 

kepada satu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan 

oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat 

yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketenteraman. 

Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, 

berlaku umum dan kebebasan. Jika nilai-nilai tersebut telah mendarah 

daging dalam diri seseorang, maka akan membentuk kesadaran moralnya 

sendiri. Orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan satu 

perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar. 

Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan 

lainnya, kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek 

yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia 

selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk. 
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Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada 

sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang 

sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang 

ada. 

Namun demikian dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki 

perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai 

perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran 

atau rasio, sedangkan moral tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-

norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. 

Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam 

konsep-konsep, sedangkan etika berada dalam dataran realitas dan muncul 

dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat. 

Perbedaannya dengan akhlak, akhlak adalah merupakan sistem yang 

menilai tindakan lahir dan batin manusia. Serta nilai-nilai akhlak ditentukan 

oleh Allah SWT. melalui Al Quran dan hadis,dan nilai-nilai akhlak bersifat 

mutlak,sempurna. Sedangkan  etika standarnya akal pikiran, serta moral 

standarnya adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
421

 sedangkan nilai-

nilai moral bersifat relatif subjektif sementara dan penentuan nilai-nilai baik 

ditentukan oleh manusia. 

Persamaan Akhlak, Etika, dan Moral  

Persamaan ketiganya terletak pada fungsi dan peran yaitu menentukan 

hukum atau  nilai dari satu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau 

buruk. Secara rinci persamaan tersebut terdapat dalam tiga hal: 

1. Objek: yaitu perbuatan manusia, tingkah laku, sifat, dan perangai yang 

baik. 

2. Ukuran: yaitu baik dan buruk. Merupakan prinsip atau aturan hidup 

manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. 

Semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang maka semakin 

rendah pula kualitas kemanusiaannya. 

3. Tujuannya adalah membentuk kepribadian manusia. Untuk 

pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan 

pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, 

mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus 

                                                 
421

Asmaran As, op.cit., h.9  



306   |   Bab V Akhlak Islamiyah 

menerus, berkesinambungan, dengan tingkat ke ajengan dan 

konsistensi yang tinggi. 

Perbedaan Akhlak, Etika dan Moral 

1. Sumber atau acuan 

 Akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al Quran dan Al-

sunnah 

 Etika sumber acuannya adalah akal 

 Moral sumbernya norma atau adat istiadat 

2. Sifat Pemikiran 

 Akhlak merupakan perpaduan antara wahyu dan akal 

 Etika bersifat temporer, sangat tergantung kepada aliran filosofis 

yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya 

 Moral bersifat empiris 

3. Proses munculnya perbuatan. 

 Akhlak muncul secara spontan atau tanpa pertimbangan 

 Etika muncul ketika ada ide 

 Moral muncul karena pertimbangan suasana 

Jadi, pada hakikatnya khuluq (budi pekerti) atau akhlak itu adalah satu 

kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian. 

Dari sini timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan tanpa 

dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Dari sinilah dapat dikatakan 

bahwa akhlak adalah ilmu yang mengajarkan manusia tentang  berbuat baik 

dan mencegah perbuatan jahat dalam pergaulannya dengan Tuhan, manusia 

dan makhluk di sekelilingnya.

C. SUMBER, RUANG LINGKUP DAN OBJEK  AKHLAK 

1. Sumber Akhlak 

Sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia 

dan tercela,sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Sumber akhlak ialah Al 

Quran dan hadis, tingkah laku Nabi Muhammad merupakan suri tauladan 

bagi umat manusia,bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat 

sebagaimana dengan konsep etika dan moral, dan bukan pula karena baik 
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atau buruk dengan sendirinya sebagaimana pandangan Mutasilah.
422

  Ini 

ditegaskan oleh Allah dalam Al Quran (33:21) 

                        

          

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah”. 

Tentang akhlak pribadi Rasulullah dijelaskan oleh Aisyah RA.Yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa : Sesungguhnya akhlak Rasulullah 

itu adalah Al Quran, Hadis Rasulullah meliputi perkataan dan tingkah laku 

beliau, merupakan sumber akhlak. Segala ucapan dan prilaku beliau 

senantiasa mendapat bimbingan dari Allah, Allah memerintahkan agar selalu 

mengikuti jejak rasul, dan tunduk kepada apa yang dibawa oleh beliau.
423

 

Allah berfirman dalam Surah Al Hasyr (59:7). 

                            

      

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa 

yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya. 

Dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk, terpuji 

atau tercela semata-mata karena Syara (Al Quran dan hadis), menilainya 

demikian. Kenapa sifat sabar, syukur, pemaaf, pemurah dan jujur, dinilai 

baik, tidak lain karena syara menilai semua sifat-sifat itu baik. Begitu juga 
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sebaliknya, kenapa pemarah, tidak bersyukur, dendam, kikir dan dusta 

misalnya dinilai buruk, tidak lain karena syara menilai demikian. Islam tidak 

menafikan peran hati nurani, akal dan pandangan masyarakat dalam 

menentukan baik dan buruk. Hati nurani atau fitrah menurut Al Quran 

memang dapat menjadi ukuran baik dan buruk karena manusia diciptakan 

oleh Allah SWT. Memiliki fitrah bertauhid, mengakui keesaannya. 

(QS.30:30),  

                             

                        

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 

Karena  fitrah itulah manusia cinta kepada kesucian dan selalu 

cenderung kepada kebenaran. Hati nuraninya selalu mendambakan 

merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran Tuhan, karena kebenaran 

tidak akan didapatkan kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran yang 

mutlak
424

. Namun fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi 

dengan baik karena pengaruh dari luar, misalnya pengaruh pendidikan dan 

lingkungan. Fitrah hanyalah merupakan potensi dasar yang dimiliki oleh 

manusia yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Betapa banyak manusia 

yang fitrahnya tertutup sehingga hati nuraninya tidak dapat lagi melihat 

kebenaran. Agar fitrah itu dapat berfungsi dengan baik, oleh sebab itu 

ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan sepenuhnya  hanya kepada 

hati nurani, atau fitrah manusia semata. Harus dikembalikan kepada 

penilaian syara. Semua keputusan syara tidak akan bertentangan dengan hati 

nurani manusia, karena keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Allah 

SWT.
425
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Demikian juga halnya dengan akal pikiran, ia hanyalah salah satu 

kekuatan yang dimiliki oleh manusia untuk mencari kebaikan atau 

keburukan. Dan keputusannya bermula dari pengalaman empiris kemudian 

diolah menurut kemampuan pengetahuannya. Oleh karena itu keputusan 

yang diberikan akal hanya bersifat spekulatif dan subjektif.
426

 

Pandangan masyarakat juga bisa dijadikan salah satu ukuran baik dan 

buruk, tetapi sangat relatif, tergantung sejauh mana kesucian hati nurani 

masyarakat dan kebersihan pikiran mereka terjaga. Masyarakat yang hati 

nuraninya sudah tertutup dan akal pikiran mereka sudah dikotori oleh sikap 

dan prilaku yang tidak terpuji tentu tidak bisa dijadikan ukuran. Hanya 

kebiasaan masyarakat yang baiklah yang bisa dijadikan ukuran. 

Ukuran akhlak oleh sebagian ahli diletakkan sebagai alat penimbang 

perbuatan baik atau buruk pada faktor yang ada dalam diri manusia yaitu; Al 

qanun al dzaty, atau autonomous. Alat penimbang perbuatan ialah faktor 

yang datang dari luar diri manusia (al qnun al-kharijiy) atau hiretonomous, 

baik yang bersifat urf atau undang-undang hasil produk pikiran manusia dan 

kehendak dari Tuhan.
427

 Kalau yang menjadi ukuran itu faktor dari dalam 

diri manusia, maka tekanannya adalah akal pikiran dan suara hati, kalau alat 

pengukur akhlak itu harus universal, maka urf  itu mempunyai kelemahan 

dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber dari akhlak. Urf tidak bersifat 

universal karena Urf orang Jawa berbeda dengan Urf orang Aceh, begitu 

juga dengan Urf orang Sulawesi berbeda dengan Urf orang Melayu. Begitu 

juga dengan Urf orang Indonesia berbeda dengan Urf orang Arab. Perbedaan 

Urf disebabkan karena perbedaan tempat, iklim dan keadaannya. Urf tidak 

dapat digunakan sebagai alat pengukur akhlak. Aisyah ketika ditanyakan 

tentang akhlak Rasulullah, dengan tegas beliau menjawab bahwa akhlak 

Rasulullah adalah Al Quran. Begitu dengan umat alat pengukur atau sumber 

akhlak adalah Al Quran dan hadis Nabi. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa yang menjadi ukuran yang pasti (tidak 

spekulatif), objektif, komprehensif dan universal untuk menentukan baik dan 

buruk adalah Al Quran dan Sunnah, bukan yang lain. 
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2. Ruang Lingkup dan Objek Ilmu Akhlak 

Ruang lingkup pembahasan dan objek ilmu akhlak ialah tingkah laku 

manusia untuk menetapkan nilainya, baik atau buruk. Atau ilmu tentang 

perbuatan-perbuatan manusia serta kategorisasinya apakah satu perbuatan 

tergolong baik atau buruk. Pokok-pokok pembahasan ilmu akhlak adalah 

penyelidikan tentang tingkah laku dan sifat manusia. Al Gazali mengatakan 

bahwa pokok bahasan ilmu akhlak adalah meliputi seluruh aspek kehidupan 

manusia, baik ia sebagai individu maupun sebagai kelompok atau 

masyarakat
428

.  

Menurut Ahmad Amin, bahwa objek ilmu akhlak adalah membahas 

perbuatan manusia, lalu menentukannya mana  yang baik dan mana yang 

buruk
429

 jadi, ilmu akhlak tidak hanya membahas tingkah laku yang bersifat 

individual, melainkan juga tingkah laku yang bersifat sosial.  

Dengan melihat lahirnya perbuatan manusia dapat diketahui bahwa 

perbuatan manusia itu bisa dikategorikan menjadi dua. 

1. Perbuatan yang lahir dengan kehendak dan disengaja. 

2. Perbuatan yang lahir tanpa kehendak dan tak disengaja. 

Jenis perbuatan yang pertama termasuk perbuatan akhlak (menjadi objek 

ilmu akhlak). Seperti orang yang  membangun sebuah sekolah atau orang 

yang mencuri sesuatu. Perbuatan ini dapat dinilai baik atau buruk oleh si 

pelaku. Sedangkan perbuatan yang kedua tidak  menjadi lapangan ilmu 

akhlak. Seperti memicingkan mata dengan tiba-tiba, pergantian malam ke 

siang. Perbuatan ini tidak dapat diberi nilai baik atau buruk. 

Muhammad Abdullah Diaz dalam bukunya Dustur al Akhlak membagi 

ruang lingkup akhlak kepada lima bagian. 

1. Akhlak pribadi yang meliputi. a). yang diperintahkan, b). yang 

dilarang, c). yang di bolehkan, d). akhlak dalam keadaan darurat. 

2. Akhlak berkeluarga terdiri dari: a). Kewajiban timbal balik orang tua 

dan anak, b). kewajiban suami istri, c). kewajiban terhadap karib 

kerabat. 
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3. Akhlak bermasyarakat terdiri dari: a). yang dilarang, b). yang 

diperintahkan, c). kaidah-kaedah adab. 

4. Akhlak bernegara terdiri dari: a).Hubungan antara pimpinan dan 

rakyat b). hubungan luar negeri 

5. Akhlak beragama yaitu kewajiban terhadap Allah SWT.
430

 

Dari sistematika diatas nampak bahwa ruang lingkup akhlak itu sangat 

luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Allah, 

maupun secara horizontal sesama makhluk. 

 Dengan demikian, maka yang menjadi objek kajian ilmu akhlak adalah 

berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap sesuatu yang baik atau 

buruk, maka kita menggunakan ukuran yang bersifat normatif. Untuk 

menilai benar atau salah kita menggunakan kalkulasi yang dilakukan akal 

pikiran. 

Dilihat dari aspek kehidupan manusia, maka perbuatan manusia dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu: pertama: perbuatan yang lahir dengan 

kehendak dan disengaja. Kedua: perbuatan yang lahir tanpa kehendak dan 

tidak disengaja.
431

 

Jenis perbuatan pertama termasuk perbuatan akhlak atau menjadi objek 

ilmu akhlak. Seperti orang yang membangun sekolah atau mencuri sesuatu, 

perbuatan ini dinilai baik atau buruk, karena lahir dengan kehendak dan 

disengaja. Sedangkan perbuatan kedua tidak menjadi objek ilmu akhlak. 

Seperti memicingkan mata, beralihnya terang ke gelap. Perbuatan ini tidak 

dapat dinilai baik atau buruk, karena ia merupakan gerakan refleks yang 

lahir tanpa disengaja. 

Untuk menetapkan apakah perbuatan itu lahir dengan kehendak dan 

disengaja, dan bagaimana menilainya, ada syarat tertentu yang perlu 

diperhatikan. 

1. Situasi memungkinkan adanya pilihan (bukan karena paksaan). Ini 

disebabkan karena adanya kemauan bebas, sehingga tindakan 

dilakukan dengan sengaja 
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2. Sadar apa yang dilakukan, yakni ia melakukan perbuatan bukan 

karena gerakan refleks dan dapat membedakan mengenai nilai 

perbuatan baik atau buruknya.
432

 

Di dalam Islam faktor kesengajaan merupakan penentu dalam penetapan 

tingkah laku atau tindakan seseorang. Seorang tidak akan berdosa karena 

melanggar syariat, jika ia tidak tahu bahwa dia melakukan perbuatan salah 

menurut hukum Islam. Kesengajaan merupakan dasar penilaian terhadap 

tindakan seseorang. Contohnya seorang prajurit yang membunuh musuh di 

medan perang tidak dikatakan melakukan kejahatan, karena ia terpaksa oleh 

situasi perang. 

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

pokok-pokok ajaran ilmu akhlak adalah ilmu yang mengkaji segala 

perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam keadaan sadar, atas kemauan 

sendiri, tidak terpaksa, secara sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya. 

Bukan perbuatan pura-pura atau sandiwara. Perbuatan inilah yang kemudian 

akan diberi nilai baik atau buruk. Demikian pula perbuatan yang tidak 

dengan kehendak tetapi dapat diikhtiarkan penjagaannya pada waktu sadar.
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D. MANFAAT DAN FUNGSI ILMU AKHLAK 

Akhlak merupakan garis pemisah antara yang berakhlak dengan orang 

tidak berakhlak. Akhlak merupakan roh Islam, di mana misi utama 

Rasulullah Saw. Adalah membina akhlak manusia yang telah runtuh sejak 

zaman para nabi yang terdahulu 

Berkaitan manfaat mempelajari ilmu akhlak, menurut Mustafa Sahri, 

bahwa tujuan mempelajari ilmu akhlak adalah untuk membersihkan kalbu 

dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati menjadi suci 

bersih bagaikan cermin yang dapat menerima Nur Cahaya Tuhan.
433

 

Sedangkan Ahmad Amin mengatakan bahwa manfaat mempelajari ilmu 

akhlak adalah, kita akan dapat memilih mana perbuatan yang baik dan mana 

yang buruk. Bersikap adil termasuk baik, sedangkan berbuat zalim adalah 

termasuk perbuatan buruk, membayar utang kepada pemiliknya termasuk 

baik, sedangkan mengingkari utang termasuk perbuatan buruk.
434

 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa akhlak berfungsi memberikan 

panduan kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan mana 

perbuatan yang baik dan mana yang buruk, setelah mengetahui yang hal-hal 

yang baik, maka seseorang akan terdorong untuk melakukannya dan 

mendapatkan manfaatnya. Sebalik setelah mengetahui yang buruk maka 

seseorang akan terdorong untuk meninggalkan. 

Dengan mengetahui yang baik ia akan terdorong untuk melakukannya 

dan mendapatkan manfaat dan keuntungan darinya, sedangkan mengetahui 

yang buruk ia akan terdorong untuk meninggalkannya dan ia akan terhindar 

dari bahaya yang menyesatkan. 

Selain itu ilmu akhlak juga akan berguna secara efektif dalam upaya 

membersihkan diri manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Diketahui 

bahwa manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan dengan 

secara lahiriah dengan fikih, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah 

melalui akhlak.
435
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Jika tujuan ilmu akhlak tersebut dapat tercapai, maka manusia akan 

memiliki kebersihan batin yang gilirannya melahirkan perbuatan yang 

terpuji. Dari perbuatan yang terpuji ini akan lahirlah keadaan masyarakat 

yang damai, harmonis, rukun sejahtera lahir dan batin, yang memungkinkan 

ia dapat beraktivitas guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

kebahagiaan hidup di akhirat. 

Ilmu akhlak atau akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan 

dan mewarnai berbagai aktivitas kehidupan manusia di segala bidang. 

Manfaat akhlak bukan hanya dirasakan oleh manusia dalam kehidupan 

perseorangan, tetapi juga dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, 

bermasyarakat dan bernegara. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat 

kemanusiaannya. Dengan mempelajari, menghayati dan mengamalkan 

akhlak diharapkan manusia mampu mengendalikan diri, memperhatikan 

kepentingan orang lain, penuh tenggang rasa dan mampu memupuk rasa 

persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 

Akhlak adalah mustika hidup yang membedakan makhluk manusia dari 

makhluk hewani. Manusia tanpa akhlak adalah manusia yang telah 

membinatang sangat berbahaya, ia akan jahat dan akan lebih buas dari 

binatang yang buas sendiri. Dengan demikian jika akhlak lenyap dalam diri 

manusia, kehidupan ini akan kacau balau, masyarakat menjadi Berantakan. 

Orang tidak akan peduli soal baik atau buruk. 

Manfaat mempelajari Ilmu Akhlak itu sangat penting dan mendasar, di 

antara urgensinya adalah: 

1. Ilmu akhlak dapat menyinari orang dalam memecahkan kesulitan-

kesulitan rutin yang dihadapi manusia yang berkaitan dengan 

prilaku. 

2. Dapat menjelaskan mengapa memilih perbuatan baik lebih 

bermanfaat 

3. Dapat mencegah manusia agar tidak terperangkap kepada keinginan-

keinginan nafsu. Dapat mengarahkan manusia kepada hal yang 

positif dan menguatkan unsur iradat. 

4. Manusia atau orang banyak mengerti benar-benar akan sebab-sebab 

melakukan atau tidak melakukan satu perbuatan,di mana dia akan 

memilih pekerjaan atau perbuatan yang nilai kebaikannya Evi besar. 
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5. Mengerti perbuatan baik akan menolong untuk menuju dan 

menghadapi perbuatan itu dengan penuh minat dan kemauan 

6. orang yang mengkaji ilmu akhlak akan tepat memvonis prilaku 

orang banyak dan tidak akan mengikuti sesuatu tanpa 

mempertimbangkan terlebih dahulu.
436

 

Dengan demikian jelaslah bahwa manfaat akhlak dapat membuka mata 

hati seseorang untuk mengetahui satu perbuatan dapat dikatakan baik atau 

buruk. Selain itu juga dapat memberikan pengertian apa manfaatnya jika 

melakukan kebaikan dan apa pula bahayanya jika berbuat jahat. 

                                                 
436

Zahruddin & Hasanuddin Sinaga,  Pengantar Studi Akhak, (Cet.I; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2004), h. 16  



316   |   Bab V Akhlak Islamiyah 

E. SISTEM PENILAIAN AKHLAK 

Naluri manusia yang paling kuat merupakan hidayah fitriyah adalah 

ingin mempertahankan hidupnya di dunia ini. Naluri ini dimiliki setiap 

manusia, meskipun dia sadar bahwa hidup ini fana dan sementara. Paham 

materialisme berkeyakinan bahwa kehidupan yang lebih baik dan 

kebahagiaan berpusat pada kesempurnaan materi, termasuk jasad. 

Sedangkan aliran spiritualisme berkeyakinan bahwa kebahagiaan sangat 

tergantung kepada kepuasan jiwa. Para filosof umumnya berpendapat bahwa 

kebahagiaan bisa dicapai dengan kemampuan akal manusia. Akal 

merupakan perangkat penting untuk menggapai kebenaran dan kemuliaan. 

Berikut ini akan diuraikan sistem penilaian akhlak, menurut beberapa 

mazhab, aliran, dan paham dalam Islam. 

1. Aliran Ahli Sunnah 

Segala yang awamir yang diperintahkan oleh  Allah adalah baik, dan 

segala nawahi yang dimungkarkan oleh Allah adalah buruk. Tidak ada 

kebaikan dan keburukan yang absolut, tetapi semuanya itu menurut instruksi 

dari Allah. Yang absolut itu adalah kekuasaan dan keadilan Allah yang 

terletak pada iradatnya. Keadilan tidak wajib bagi Allah, karena apabila 

wajib maka kekuasaannya tidak mutlak lagi. Itulah sebabnya para ahli kalam 

membedakan antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah menurut naql dan juga 

dalil akal yang jumlahnya 13 atau 20 dengan asmaul husna yang jumlahnya 

99.
437

  

Setiap manusia mempunyai kasab dan ikhtiar yang tidak terlepas dari 

kadar ilmu dan iradatnya. Kasab adalah usaha dan niat seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Iman yang merupakan perpaduan dari ucapan, 

pembenaran hati, dan perbuatan anggota merupakan dasar dalam menilai 

segala perbuatan manusia. Seorang muslim yang meninggal dunia dalam 

keadaan berdosa dan belum bertaubat, maka persoalannya dikembalikan 

kepada Allah, apakah ia muslim atau dia diampuni atau disiksa. 

 

2. Aliran Mutasilah 

                                                 
437
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Manusia mempunyai kebebasan untuk bertaubat dan segala amal 

manusia harus mendapatkan ganjaran oleh Allah seadil-adilnya dan 

seprofesional mungkin. Apabila manusia tidak bebas dalam melakukan 

perbuatannya, itu berarti Allah tidak adil, bilamana Allah meminta 

pertanggungjawaban manusia terhadap amal yang dilakukannya. 

Tuhan mengutus Rasul agar memberikan tuntunan kepada manusia 

untuk mencapai sa’adah, Allah wajib baginya dan manusia itu bebas 

menaati atau tidak menyaatinya. Mereka yang taat akan memperoleh 

ganjaran atau pahala, sesuai sikap yang dipilihnya sendiri. Keadilan Tuhan 

selalu lengkap meliputi segenap manusia dan seluruh alam semesta. Sesuatu 

itu dikatakan baik karena Allah memerintahkan untuk dikerjakan dan 

sesuatu itu dikatakan buruk karena melarang untuk dilaksanakan. untuk 

mengetahui apakah itu baik atau buruk, Allah menganugerahkan kepada 

manusia akal sebagai alat untuk berpikir dan bebas memilih sendiri mana 

yang baik dan mana yang buruk, agar manusia tidak salah memilih, Allah 

menurunkan Wahyu melalui perantaraan Rasul untuk menjadi petunjuk bagi 

manusia.
438

 

3. Aliran Jabariah 

Manusia tidak dapat menciptakan segala perbuatannya dan tidak ada 

sesuatu perbuatan yang bisa dinisbatkan kepada manusia. Yang menjadi 

landasan dalam mazhab ini adalah pada hakikatnya perbuatan seorang 

hamba disandarkan langsung kepada Allah SWT. Karena seorang hamba 

tidak diminta untuk taat tetapi dipaksa untuk melakukan segala perbuatannya 

di luar kehendak dan usahanya, maka Allah menciptakan segala perbuatan, 

sebagaimana Dia menciptakan seluruh materi. 

Segala perbuatan manusia hanya Allah yang menentukan, manusia tidak 

mempunyai kebebasan untuk memilih. Manusia terpaksa atas segala 

perbuatannya. Semua perbuatan itu diciptakan oleh Allah SWT. Oleh karena 

itu manusia sedikitpun tidak ikut menentukan baik atau buruknya perbuatan 

sekalipun akhirnya manusia menerima pahala surga atau siksa neraka di 

akhirat nanti. 

                                                 
438
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Pemberian surga atau neraka kepada manusia bukanlah merupakan 

ganjaran atas pelaksanaan kebajikan yang diperintahkan atau balasan 

keburukan yang dilarang oleh Allah, akan tetapi kedua-duanya adalah hujjah 

atau dalil (tanda)  kebesaran Allah yang tercakup dalam kodrat dan 

iradatnya. Jadi kemahakuasaannya yang absolut tidak berkurang.
439

 

4. Aliran Qadariah 

Paham Qadiriyah bertentangan dengan Jabariah,  menurut Qadariyah 

bahwa manusia harus bebas menentukan nasibnya sendiri, manusia bebas 

memilih amal baik ataupun buruk. Kalau Allah Maha Adil mestinya 

memberi pahala orang beramal baik dan menghukum orang beramal buruk. 

Jika Allah telah menentukan semua nasib manusia sebelumnya, lalu mana 

keadilannya. 

Baik atau buruk itu adalah usaha manusia sendiri. Allah Maha Suci, 

sedangkan makhluk tidak suci dari dosa. Pendapat ini muncul agar 

kemahasucian Allah tidak ternoda jika makhluknya melakukan kejahatan, di 

tangan manusia sendirilah terbentang jalan menuju kebaikan. Dengan akal 

budi dan hati nuraninya, manusia bebas memilih jalan menuju kebaikan atau 

keburukan. Allah akan memberi pahala manusia yang berbuat jahat, inilah 

keadilan-Nya.
440

 

Untuk mengatasi dua paham yang bertentangan ini, Allah berfirman 

dalam QS. Al-Ra’d (13:11). 

                               

                 

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum 

sampai mereka sendiri mengubah dirinya. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan satu kaum, tidak ada yang mampu 

menolaknya. Dan tidak ada pelindung kecuali Dia. 

5. Aliran Sufiyah 
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Paham sufiyah membagi tiga fase pendidikan akhlak terhadap manusia 

yaitu: 

1. Fase Takhalli atau Takhliyah Secara bahasa takhalli berarti 

mengosongkan, membuang atau menyucikan, sedangkan menurut 

istilah bermakna membersihkan jiwa dari berbagai nafsu yang 

rendah dan dilarang Allah, misalnya sum'ah, riya, ujub, gila dunia, 

gila pangkat, gila harta, banyak pengumpat, terlalu banyak bicara, 

dan terlalu banyak makan. Selagi manusia belum membenci, 

memusuhi dan membuang kebiasaan itu jauh-jauh maka nafsu itu 

akan senantiasa menguasai dan memperbudek manusia.
441

 Takhliyah 

zhahiriyah yaitu menjauhkan diri dari ketujuh macam anggota 

maksiat zahir yaitu; faraj, lisan, tangan,mata, telinga, kaki dan perut. 

Kemudian manusia melakukan takhliyah batiniah yang didahului 

dengan taubat, yaitu memohon ampun kepada Allah dengan 

membaca istigfar,menyesal berbuat jahat, dan berjanji tidak akan 

mengulanginya. Jika dosanya kepada sesama manusia, maka ia harus 

meminta maaf kepada orang bersangkutan. 

2. Tahalli, Secara bahasa artinya mengisi, sedangkan secara istilah 

artinya mengisi atau menghiasi hati dengan sifat-sifat mahmudah 

seperti jujur, ikhlas,  tawadu' ( rendah hati), amanah, taubat, 

berprasangka baik, takut kepada Allah, pemaaf, pemurah, syukur 

nikmat,zuhud, ridha, sabar, rajin, berani, berlapang dada, lemah 

lembut, mengasihi semua mukmin, selalu ingat mati dan selalu 

bertawakal kepada Allah. Namun demikian, karena level ini masih 

proses pengisian , maka orang yang berada pada kondisi tahalli ini 

belum banyak merasakan ketenangan  dan kelezatan hidup. 

Berkenaan dengan tahalli ini semua ibadah, baik shalat, puasa, zakat, 

membaca Al Quran  dan lain-lain merupakan media pendidikan dan 

latihan untuk mampu membuang sifat-sifat madzmumah (tercela) 

untuk diganti dengan sifat-sifat mahmudah (terpuji).
442

 

F. Tajalli, yakni penjelmaan dari usaha pensucian jiwa tadi. Tajalli sejenis 

perasaan yang datang sendiri tanpa memerlukan usaha lagi. Perasaan itu 

                                                 
441

Ashari Muhammad, Mengenal Diri Melalui Rasa Hati, [Kuala Lumpur Pusat 

Penerangan Arqam, 1989], h.60.  
442

Ibid., h .63-65. Lihat Juga: Ashaari Muhammad, Huraian ke Arah Membangun 

Masyarakat Islam, [Kuala Lumpur Pusat Penerangan Arqam, 1983], h. 97. 



320   |   Bab V Akhlak Islamiyah 

adalah perasaan lapang, tenang, bahagia, ceria, dinamis, dll. Orang yang 

sudah sampai ke tingkat tajalli, ingatan dan rasa rindunya penuh tertuju 

kepada Allah, apa saja yang menimpanya, baik nikmat maupun musibah, 

akan tetap dirasakan sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya. Oleh 

karena itu, hati dan penampilan orang peringkat tajalli selalu tenang dan 

istiqamah.
443
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G. METODE PEMBINAAN AKHLAK 

1. Pembentukan Akhlak 

Pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, 

karena banyak sekali di jumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa 

tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak dapat 

diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk anak, 

dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram 

dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. 

Pembentukan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah 

hasil usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya.
444

 

Akhlak atau sistem perilaku ini terjadi melalui satu konsep atau 

seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu 

harus terwujud. Konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan 

bagaimana sebaiknya akhlak itu disusun oleh manusia di dalam sistem 

idenya. Sistem ide ini adalah hasil proses (penjabaran) daripada kaidah-

kaidah yang dihayati dan dirumuskan, (norma yang bersifat normativ dan 

norma yang bersifat deskriptif). Kaidah atau norma yang merupakan 

ketentuan ini timbul dari satu sistem nilai yang terdapat pada Al Quran atau 

Sunnah yang telah dirumuskan melalui wahyu Ilahi maupun yang disusun 

oleh manusia sebagai kesimpulan dari hukum-hukum yang terdapat dalam 

alam semesta yang diciptakan Allah SWT.
445

  

Akhlak atau sistem perilaku atau diteruskan melalui sekurang-kurangnya 

dua pendekatan, yaitu: 

a. Rangsangan jawaban (stimulus respons) atau yang disebut proses 

mengondisi sehingga terjadi otomatisasi dan dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: Melalui latihan, Melalui tanya jawab, Melalui 

mencontoh. 

b. Kognitif yaitu menyampaikan informasi secara teoritis yang dapat 

dilakukan antara lain sebagai berikut: Melalui dakwah, Melalui 

ceramah, Melalui diskusi dan lain-lain.
446
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Karakter (khuluq) merupakan satu keadaan jiwa. Keadaan ini 

menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara 

mendalam. Keadaan ini ada dua jenis. Yang pertama, alamiah dan bertolak 

dari watak. Misalnya pada orang yang gampang marah karena hal yang 

paling kecil atau yang menghadapi hal yang paling sepele. Yang kedua, 

tercipta melalui kebiasaan atau latihan. Pada mulanya keadaan ini terjadi 

karena dipertimbangkan dan dipikirkan, namun kemudian melalui praktek 

terus-menerus, menjadi karakter (khuluq).
447

 

Setelah pola perilaku terbentuk maka sebagai kelanjutannya akan lahir 

hasil-hasil dari pola perilaku tersebut yang terbentuk material (artifacts) 

maupun non material (konsepsi/ide). Jadi akhlak yang baik itu (akhlak al-

karimah) ialah pola perilaku yang dilandaskan pada aqidah dan Syariah 

dalam memanifestasikan nilai-nilai Iman, Islam dan Ihsan. Di dalam ajaran 

Islam, akhlak tidak dapat dipisahkan dengan Iman. Iman merupakan 

pengakuan hati dan akhlak adalah pantulan Iman itu pada perilaku, ucapan 

sikap. Iman adalah maknawi, sedangkan akhlak adalah bukti keimanan 

dalam perbuatan, yang dilakukan dengan kesadaran dan karena Allah 

semata.
448

 

Di dalam Al Quran banyak ayat yang mendorong manusia untuk 

beriman dan beramal saleh dengan berbagai janji di antaranya terdapat di 

dalam surat Al-Baqarah ayat 25: 

                           

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang 

beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan 

surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya (QS. 

Al-Baqarah: 25) 

Dalam Al Quran kata-kata ihsan antara lain untuk perbuatan-perbuatan: 

                                                 
447

Abu Ali Ahmad Al-Maskawaih, Menuju Kesempurnaan Akhlak, (Beirut: mizan), h. 

56  
448

Risnayanti, Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak Islam 

Ralia Jaya Villa Dago Pamulang,  (Jakarta: Perpustakaan Umum, 2004),  h. 22 



Metode Pembinaan Akhlak   |   323 

a. Berinfak, menguasai kemarahan dan memaafkan manusia. Dalam Al 

Quran Karim surat Al-Imran disebutkan: 

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di 

waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Imran) 

b. Sabar sebagaimana dalam Al Quran surat Hud: 

           . 

dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-

siakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS. Hud : 

115) 

c. Jihad, sebagaimana dalam Al Quran surat Al-Ankabut: 69 

                          

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) 

kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-

jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta 

orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-Ankabut : 69) 

d. Takwa, sebagaimana dalam Al Quran surat Yusuf: 90: 

                                

                  

Mereka berkata: apakah kamu ini benar-benar Yusuf?. Yusuf 

menjawab: akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya 

Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami.. 

sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka 

Sesungguhnya Allah tidak menyia-siakan pahala orang-orang 

yang berbuat baik. (QS. Yusuf : 90) 

Dilihat dari ayat-ayat serta hadis tersebut di atas, maka setiap perbuatan 

yang baik yang nampak pada sikap jiwa dan perilaku yang sesuai atau 
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dilandaskan kepada aqidah dan Syariah Islam disebut Ihsan. Dengan 

demikian akhlak dan Ihsan adalah dua pranata yang berada pada satu sistem 

yang lebih besar yang disebut akhlak karimah. Dengan lain perkataan akhlak 

adalah pranata perilaku yang mencerminkan struktur dan pola perilaku 

manusia dalam segala aspek kehidupan, sedangkan Ihsan adalah pranata 

nilai yang menentukan atribut kualitatif daripada pribadi (akhlak).
449

 Jadi 

akhlak yang berkualitas adalah akhlakul karimah. Dan orang yang 

melakukan akhlakul karimah disebut Muhsin. 

2. Metode Pembinaan Akhlak 

Berbicara mengenai masalah pembinaan dan pembentukan akhlak sama 

dengan berbicara mengenai tujuan pendidikan. Karena banyak sekali 

dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

adalah pembentukan dan pembinaan akhlak mulia. Ada dua pendapat terkait 

dengan masalah pembinaan akhlak. Pendapat pertama mengatakan bahwa 

akhlak tidak perlu dibina. Menurut aliran ini akhlak tumbuh dengan 

sendirinya tanpa dibina. Akhlak adalah gambaran batin yang tercermin 

dalam perbuatan. Pendapat kedua mengatakan bahwa akhlak adalah hasil 

dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras serta sungguh-

sungguh.  

Menurut Imam Ghazali seperti dikutip Fathiyah Hasan berpendapat 

sekiranya tabiat manusia tidak mungkin dapat di rubah, tentu nasihat dan 

bimbingan tidak ada gunanya. Beliau menegaskan sekiranya akhlak itu tidak 

dapat menerima perubahan niscaya fatwa, nasihat dan pendidikan itu adalah 

hampa.
450

 

Namun dalam kenyataannya di lapangan banyak usaha yang telah 

dilakukan orang dalam membentuk akhlak yang mulia. Lahirnya lembaga-

lembaga pendidikan dalam rangka pembinaan akhlak akan semakin 

memperkuat pendapat bahwa akhlak memang perlu dibina dan dilatih. 

Karena Islam telah memberikan perhatian yang besar dalam rangka 

membentuk akhlak mulia. Akhlak yang mulia merupakan cermin dari 

keimanan yang bersih. 
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Dalam kamus umum bahasa Indonesia, metode diartikan dengan cara 

yang teratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai satu maksud. 

Pembinaan akhlak dalam Islam juga terintegrasi  dengan pelaksanaan rukun 

iman. Hasil analisis Muhammad Al-Ghazali terhadap rukun Islam yang lima 

menunjukkan dengan jelas, bahwa dalam rukun Islam lima terkandung 

konsep pembinaan akhlak. Hubungan antara rukun iman dan rukun Islam 

terhadap pembinaan akhlak sebagaimana yang telah digambarkan, 

menunjukkan bahwa pembinaan  akhlak yang ditempuh dalam Islam adalah 

menggunakan cara atau sistem yang integrated, yaitu sistem yang 

menggunakan berbagai sarana peribadatan dan lainnya secara simultan 

untuk diarahkan pada pembinaan akhlak.
451

 

Cara lain yang dapat ditempuh untuk pembinaan akhlak ini adalah 

dengan menggunakan berbagai metode, Adapun metode pembinaan akhlak 

itu antara lain: 

1. Metode Keteladanan 

Yang dimaksud dengan metode keteladanan yaitu satu metode 

pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak, baik di 

dalam ucapan maupun perbuatan.
452

 

Keteladanan merupakan salah satu metode pendidikan yang diterapkan 

Rasulullah dan paling banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan 

menyampaikan misi dakwahnya. Ahli pendidikan banyak yang berpendapat 

bahwa pendidikan dengan teladan merupakan metode yang paling berhasil 

guna. Abdullah Nasi Ulwan misalnya sebagaimana dikutip oleh Hery Noer 

Aly mengatakan bahwa pendidik akan merasa mudah mengomunikasikan 

pesannya secara lisan. Namun anak akan merasa kesulitan dalam memahami 

pesan itu apabila pendidiknya tidak memberi contoh tentang pesan yang 

disampaikannya.
453

 

2. Metode Pembiasaan 
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Pembiasaan menurut M.D Dahlan seperti dikutip oleh Hery Noer Aly 

merupakan proses penanaman kebiasaan. Sedang kebiasaan (habit) ialah 

cara-cara bertindak yang persistent, uniform dan hampir-hampir otomatis 

(hampir tidak disadari oleh pelakunya)
454

. Pembiasaan tersebut dapat 

dilakukan untuk membiasakan pada tingkah laku, keterampilan, kecakapan 

dan pola pikir. Pembiasaan ini bertujuan untuk mempermudah 

melakukannya. Karena seseorang yang telah mempunyai kebiasaan tertentu 

akan dapat melakukannya dengan mudah dan senang hati. Bahkan sesuatu 

yang telah dibiasakan dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam usia muda itu 

sulit untuk di rubah dan tetap berlangsung sampai hari tua. Maka diperlukan 

terapi dan pengendalian diri yang sangat serius untuk dapat merubahnya. 

3. Metode Memberi Nasihat 

Abdurrahman al-Nahlawi sebagaimana dikutip oleh Hery Noer Aly 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah .penjelasan 

kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang 

dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan 

kebahagiaan dan manfaat
455

 

Dalam metode memberi nasihat ini pendidik mempunyai kesempatan 

yang luas untuk mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan dan 

kemaslahatan umat. Di antaranya dengan menggunakan kisah-kisah Qurani, 

baik kisah Nabawi maupun umat terdahulu yang banyak mengandung 

pelajaran yang dapat dipetik. 

4. Metode Motivasi dan Intimidasi 

Metode motivasi dan intimidasi dalam bahasa Arab disebut dengan uslub 

al-targhib wa al-tarhib atau metode targhib dan tarhib. Targhib berasal dari 

kata kerja raggaba yang berarti menyenangi, menyukai dan mencintai. 

Kemudian kata itu diubah menjadi kata benda targhib yang mengandung 

makna, satu harapan untuk memperoleh kesenangan, kecintaan dan 

kebahagiaan yang mendorong seseorang sehingga timbul harapan dan 

semangat untuk memperolehnya.
456

 Metode ini akan sangat efektif apabila 
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dalam penyampaiannya menggunakan bahasa yang menarik dan meyakinkan 

pihak yang mendengar.  

Sedangkan tarhib berasal dari rahhaba yang berarti menakut-nakuti atau 

mengancam. Menakut-nakuti dan mengancamnya sebagai akibat melakukan 

dosa atau kesalahan yang dilarang Allah atau akibat lengah dalam 

menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah.
457

  

Penggunaan metode motivasi sejalan dengan apa yang ada dalam 

psikologi belajar disebut sebagai Law of happines atau prinsip yang 

mengutamakan suasana menyenangkan dalam belajar.
458

 Sedang metode 

intimidasi dan hukuman baru digunakan apabila metode-metode lain seperti 

nasihat, petunjuk dan bimbingan tidak berhasil untuk mewujudkan tujuan. 

5. Metode Persuasi 

Metode persuasi adalah meyakinkan peserta didik tentang sesuatu ajaran 

dengan kekuatan akal. Penggunaan metode persuasi didasarkan atas 

pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Artinya Islam 

memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akalnya dalam 

membedakan antara yang benar dan salah atau yang baik dan buruk.
459

  

Penggunaan metode persuasi ini dalam pendidikan Islam menandakan 

bahwa pentingnya memperkenalkan dasar-dasar rasional dan logis kepada 

peserta didik agar mereka terhindar dari meniru yang tidak didasarkan 

pertimbangan rasional dan pengetahuan. 

6. Metode Kisah 

Metode kisah merupakan salah satu upaya untuk mendidik anak agar 

mengambil pelajaran dari kejadian di masa lampau. Apabila kejadian 

tersebut merupakan kejadian yang baik, maka harus diikutinya, sebaliknya 

apabila kejadian tersebut kejadian yang bertentangan dengan agama Islam 

maka harus dihindari. 

Metode ini sangat digemari khususnya oleh anak kecil, bahkan sering 

kali digunakan oleh seorang ibu ketika anak tersebut akan tidur. Apalagi 

metode ini disampaikan oleh orang yang pandai bercerita, akan menjadi 
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daya tarik tersendiri. Namun perlu diingat bahwa kemampuan setiap anak 

dalam menerima pesan yang disampaikan sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kesulitan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, hendaknya setiap 

pendidik bisa memilih bahasa yang mudah dipahami oleh setiap anak.  

Lebih lanjut an-Nahlawi menegaskan bahwa dampak penting pendidikan 

melalui kisah adalah: 

1. Kisah dapat mengaktifkan dan membangkitkan kesadaran pembaca 

tanpa cerminan kesantaian dan keterlambatan sehingga dengan kisah, 

setiap pembaca akan senantiasa merenungkan makna dan mengikuti 

berbagai situasi kisah tersebut sehingga pembaca terpengaruh oleh 

tokoh dan topik kisah tersebut. 

2. Interaksi kisah Qurani dan Nabawi dengan diri manusia dalam 

keutuhan realitasnya tercermin dalam pola terpenting yang hendak 

ditonjolkan oleh Al Quran kepada manusia di dunia dan hendak 

mengarahkan perhatian pada setiap pola yang selaras dengan 

kepentingannya. 

3. Kisah-kisah Qurani mampu membina perasaan ketuhanan melalui 

cara-cara berikut: 1) Mempengaruhi emosi , seperti takut, perasaan 

diawasi, rela dan lain-lain. 2) Mengarahkan semua emosi tersebut 

sehingga menyatu pada satu kesimpulan yang menjadi akhir cerita. 3) 

Mengikutsertakan unsur psikis yang membawa pembaca larut dalam 

seting emosional cerita sehingga pembaca, dengan emosinya, hidup 

bersama tokoh cerita. 4) Kisah Qurani memiliki keistimewaan karena, 

melalui topik cerita, kisah dapat memuaskan pemikiran, seperti 

pemberian sugesti, keinginan, dan keantusiasan, perenungan dan 

pemikiran.
460

 

Selain metode-metode tersebut di atas terdapat metode-metode lainnya 

antara lain metode amtsal, metode Ibrah dan Mauizah, metode tajribi 

(latihan pengalaman) dan metode hiwar. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlak 
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Berhasil tidaknya pembinaan akhlak yang dilakukan, ditentukan oleh 

beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Namun faktor intregraternya 

terletak pada pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak 

setidaknya ada tiga aliran yang sudah amat populer. 

1. Aliran Nativisme 

Menurut Aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam 

yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika 

seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang 

baik maka dengan sendirinya orang tersebut akan menjadi baik. Aliran ini 

begitu yakin akan potensi batin yang ada dalam diri manusia, aliran ini  

kurang memperhitungkan peranan pembinaan dan pendidikan 

2. Aliran Empirisme 

Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang 

adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan 

pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan 

kepada anak itu baik, maka baiklah anak itu. Demikian juga sebaliknya. 

3. Aliran Konvergensi. 

Pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan 

si anak,  dan eksternal yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara 

khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah dan 

kecenderungan ke arah yang baik yang ada di dalam diri manusia dibina 

secara intensif melalui berbagai metode.
461

 

Aliran yang ketiga, yakni konvergensi nampak sesuai dengan ajaran 

Islam. Hal ini sesuai dengan ayat  dalam (QS. 16 78) dan hadis Nabi. 

Kesesuaian teori konvergensi ini sejalan dengan hadis berikut ini; 

 كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه اوينصرانه اوميجسانه

“Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan (membawa) fitrah 

(rasa ketuhanan dan kecenderungan kepada kebenaran), maka 
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kedua orang tuanyalah yang membentuk anak itu menjadi 

Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR.Bukhari)
462

 

Hadis tersebut menggambarkan adanya teori konvergensi juga 

menunjukkan dengan jelas bahwa pelaksana utama dalam pendidikan adalah 

kedua orang tua. Itulah sebab orang tua terutama ibu adalah madrasah 

sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Berikut ini akan 

diuraikan tentang faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak anak  antara lain, sebagai berikut : 

a. Lingkungan Keluarga 

Pada dasarnya, masjid itu menerima anak-anak setelah mereka 

dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam asuhan orang tuanya. Dengan 

demikian, rumah keluarga muslim adalah benteng utama tempat anak-anak 

dibesarkan melalui pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan keluarga 

muslim adalah keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada pembentukan 

keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan Al Quran dan 

sunnah, kita dapat mengatakan bahwa tujuan terpenting dari pembentukan 

keluarga adalah hal-hal berikut: 

1. Mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga.  

2. Mewujudkan ketenteraman dan ketenangan psikologis.  

3. Mewujudkan sunnah Rasulullah Saw.  

4. Memenuhi kebutuhan cinta-kasih anak-anak. Naluri menyayangi anak 

merupakan potensi yang diciptakan bersamaan dengan penciptaan 

manusia dan binatang. Allah menjadikan naluri itu sebagai salah satu 

landasan kehidupan alamiah, psikologis, dan sosial mayoritas makhluk 

hidup. Keluarga, terutama orang tua, bertanggung jawab untuk 

memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya.  

5. Menjaga fitrah anak agar anak tidak melakukan penyimpangan- 

penyimpangan.
463

 

Keluarga merupakan masyarakat alamiah, di situlah pendidikan 

berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang 

berlaku di dalamnya. Keluarga merupakan persekutuan terkecil yang terdiri 
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dari ayah, ibu dan anak di mana keduanya (ayah dan ibu) mempunyai 

peranan yang sangat penting bagi perkembangan anak-anaknya. Sejak 

seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya, oleh karena itu 

ia meniru perangai ibunya, karena ibunyalah yang pertama dikenal oleh 

anaknya dan sekaligus menjadi temannya yang pertama yang dipercayai.  di 

samping ibunya, ayah juga mempunyai pengaruh yang mana besar terhadap 

perkembangan akhlak anak, di mata anak, ayah merupakan seseorang yang 

tertinggi dan terpandai di antara orang- orang yang di kenal dalam 

lingkungan keluarga, oleh karena ayah melakukan pekerjaan sehari-hari 

berpengaruh terhadap pekerjaan anaknya. Dengan demikian, maka sikap dan 

perilaku ayah dan ibu mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan 

akhlak anak-anaknya.
464

 

b. Lingkungan Sekolah 

Perkembangan akhlak anak yang dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. 

di sekolah ia berhadapan dengan guru-guru yang berganti-ganti. Kasih guru 

kepada murid tidak mendalam seperti kasih orang tua kepada anaknya, sebab 

guru dan murid tidak terkait oleh tali kekeluargaan. Guru bertanggung jawab 

terhadap pendidikan murid-muridnya,ia harus memberi contoh dan teladan 

bagi  mereka, dalam segala mata pelajaran ia berupaya menanamkan akhlak 

sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan di luar sekolah pun ia harus bertindak 

sebagai seorang pendidik. 

Kalau di rumah anak bebas dalam gerak-geriknya, ia boleh makan 

apabila lapar, tidur apabila mengantuk dan boleh bermain, sebaliknya di 

sekolah suasana bebas seperti itu tidak terdapat. di sana ada aturan-aturan 

tertentu. Sekolah dimulai pada waktu yang ditentukan, dan ia harus duduk 

selama waktu itu pada waktu yang ditentukan pula. Ia tidak boleh 

meninggalkan atau menukar tempat, kecuali seizin gurunya. Pendeknya ia 

harus menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang ada ditetapkan. 

Berganti-gantinya guru dengan kasih sayang yang kurang mendalam, contoh 

dari suri tauladan, suasana yang tidak sebebas di rumah anak-anak, 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan akhlak mereka.
465

 

c. Lingkungan Masyarakat 
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Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak-anak menjelma 

dalam beberapa perkara dan cara yang dipandang  merupakan metode 

pendidikan masyarakat utama. Cara yang terpenting adalah: 

1. Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kebaikan dan 

pelarang kemungkaran.  

2. Dalam masyarakat Islam, seluruh anak-anak dianggap anak sendiri 

atau anak saudaranya sehingga ketika memanggil anak siapa pun dia, 

mereka akan memanggil dengan .Hai anak saudaraku!  dan 

sebaliknya, setiap anak-anak atau remaja akan memanggil setiap orang 

tua dengan panggilan, Hai Paman!  

3. Untuk menghadapi orang-orang yang membiasakan dirinya berbuat 

buruk, Islam membina mereka melalui salah satu cara membina dan 

mendidik manusia.  

4. Masyarakat dapat melakukan pembinaan melalui pengisolasian, 

pemboikotan, atau pemutusan hubungan kemasyarakatan. Atas izin 

Allah dan Rasulullah Saw.  

5. Pendidikan kemasyarakatan dapat juga dilakukan melalui kerja sama 

yang utuh karena bagaimanapun, masyarakat muslim adalah 

masyarakat yang padu.  

6. Pendidikan kemasyarakatan bertumpu pada landaskan afeksi 

masyarakat, khususnya rasa saling mencintai.
466

 

Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan dan 

masyarakat juga mempengaruhi akhlak anak masyarakat yang berbudaya, 

memelihara dan menjaga norma-norma dalam kehidupan dan menjalankan 

agama secara baik akan membantu perkembangan akhlak anak kepada arah 

yang baik, sebaliknya masyarakat yang melanggar norma-norma yang 

berlaku dalam kehidupan dan tidak  menjalankan ajaran agama secara baik, 

juga akan memberikan pengaruh kepada perkembangan akhlak anak, yang 

membawa mereka kepada akhlak yang baik. Dengan demikian, di pundak 

masyarakat terpikul seikutsertaan dalam membimbing dan perkembangan 

akhlak anak, tinggi dan rendahnya kualitas moral dan keagamaan dalam 
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hubungan sosial dengan anak amatlah mendukung kepada perkembangan 

sikap dan perilaku mereka.
467

 

d. Bimbingan Islam Dalam Pembinaan Akhlak 

1. Tugas Nabi Muhammad SAW Sebagai Rasul Allah mengutus Nabi 

Muhammad Saw. dengan tugas antara lain sebagai berikut: 

a. Menerangkan Allah yang sebenarnya, menerangkan sifat-

sifatNya dan segala yang berkaitan dengan itu. 

b. Menerangkan kebesaran Allah, ketinggian kadarnya, kekuatan 

qudratnya, melakukan kehendaknya, mempunyai iradahnya dan 

tasharruf yang mutlak. 

c. Menerangkan bagaimana caranya manusia memuliakan, 

membesarkan Allah dengan mengadakan beberapa cara ibadah, 

mencegah mereka mengerjakan pekerjaan yang keji, 

menyatakan pahala dan dosa. 

d. Mengatur yang perlu untuk memelihara penghidupan manusia 

seperti urusan muamalah, munakahat, hukum jinayat dan 

sebagainya untuk menegakkan keadilan. 

e. Menyatakan segala jalan yang dapat memperbaiki urusan hidup, 

menyuruh mereka beramal usaha, mencegah mereka bersifat 

malas. 

Sabda Nabi Saw : 

 إعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل ْلخرتك كأنك متوت غدا
Menyuruh manusia berakhlak baik, beradab sempurna dan 

di antara perangai-perangai itu ada yang kembali faedahnya 

kepada pribadi sendiri, seperti berlaku benar, memelihara lidah, 

tidak berdusta, tidak melihat barang yang haram, dan ada yang 

bermanfaat bagi umum, seperti bermurah tangan, memberi 

pertolongan, memberi makan fakir miskin dan lain sebagainya. 

 

2. Syariat Islam dan akhlak 
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Tugas Nabi yang digariskan dalam sejarah hidupnya cukup menarik 

simpati manusia untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran Risalahnya. 

Karena Risalah yang diajarkan Nabi memberikan informasi tentang faktor-

faktor keutamaan akhlak, lengkap dengan menjelaskan aspek-aspeknya. 

Karena pentingnya kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia ini, maka 

misi (risalah) Rasulullah Saw. itu sendiri keseluruhannya adalah untuk 

memperbaiki akhlak yang mulia sebagaimana sabdanya : 

   امنا بعثت آلمتم مكا رم اآلخال ق 
Agama, menurut para ahli teologi (mutakallimin), didefinisikan dengan: 

ضع إَلي سا ئق لذوى العقول بإختيارهم إياه ايل والفالح ِف املال و 
 الصالح ِف احلا ل

Orang-orang Orientalis mengambil alih arti ini dan menambah 

penjelasan di akhir definisi tersebut, dengan : Devine institution, which 

guides rational being, by their choosing it, of belief and Action ajaran 

ketuhanan yang membimbing makhluk yang berakal, karena mereka sendiri 

mencarinya untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang meliputi baik 

keimanan maupun amal saleh. 

Di dalam hidupnya, manusia selalu mencari kebahagiaan (happiness) 

dan seterusnya secara insting mencari kebahagiaan yang menyeluruh, 

kebaikan yang tertinggi, universal happiness, yang dalam ilmu etika disebut 

Summun Bukmum (Al-Khair al Kully). Tidak ada seorang manusia pun, 

selagi masih sehat akalnya, yang ingin celaka atau melarat atau gagal dalam 

hidupnya. Setiap manusia bahkan setiap sesuatu mempunyai tujuan yang 

ingin dicapainya. 

Dan tujuan setiap sesuatu itu adalah kebaikan yang tertinggi karena itu 

Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba mencapai kebaikan. Untuk 

mencapai kebahagiaan itu setiap manusia mencari jalan menuju ke tempat 

tujuan itu, yaitu kebahagiaan dengan segala daya upaya dan sarana yang ada 

pada masing-masing manusia, yang telah dianugerahkan oleh Allah Yang 

Maha Rahman lagi Rahim. Daya dan sarana yang dipunyai manusia, yang 

digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan ini dalam ilmu Agama 
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disebut Hidayah. Tuhan Maha Rahman lagi Rahim, telah menciptakan 

manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, apabila dibandingkan dengan 

makhluk-makhluk yang lain. 

Kebaikan bentuk manusia dan kemuliaannya yang diberikan Tuhan 

adalah karena manusia telah diberi hidayah-hidayah sebagai senjata hidup 

yang lebih lengkap daripada yang diberikan kepada makhluk-makhluk yang 

lainnya selain manusia. 

Adapun hidayah-hidayah itu adalah: 

1. Insting (Hidayah ghariziyah) 

Di samping jasmani dengan segala alatnya yang serba indah manusia 

diberi insting, satu kepandaian yang dipunyai makhluk Tuhan tanpa 

belajar, termasuk manusia dan binatang yang diberi insting (naluri 

=gharizah). Dengan insting inilah pertama kali makhluk bernyawa 

memakai senjata hidupnya. 

2. Pancaindra (Hidayah Hawasiyah) 

Untuk melengkapi senjata insting, manusia dan juga binatang 

dilengkapi Pancaindra. Apabila makhluk bernyawa hidup hanya 

dengan alat insting dan pancaindra saja, mereka akan hidup dalam 

keadaan statis. Instingnya tidak dikembangkan dan pancaindranya 

sering tidak cocok dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti bulan 

tanggal 14 kelihatan indah sekali, sehingga orang cantik 

diumpamakan bulan purnama. Padahal keadaan yang sebenarnya 

berlubang-lubang dan kering tak terdapat kehidupan, karena tak 

berair. Makhluk hidup yang statis ini disebut binatang. 

3. Akal (Hidayah Aqliyah) 

Kalau untuk binatang diberikan hidayah insting dan pancaindra saja, 

maka bagi manusia diberi hidayah lain untuk membetulkan 

pancaindra dan mendidik serta mengembangkan insting yaitu 

diberinya hidayah Akal. Dengan akal (budi) manusia berkebudayaan 

dan mengembangkan kepandaian dengan belajar sehingga dengan 

akal inilah manusia berbeda dengan binatang. Seandainya manusia 

tidak berakal, samalah hidupnya dengan binatang. Bila manusia tidak 
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mempergunakan akalnya, pastilah kehidupannya menyamai hidup 

binatang. (Maha besar nikmat Allah bagi manusia). 

4. Agama (Hidayah Diniyah) 

Dengan akalnya manusia berbudaya, dengan akalnya manusia 

mencari jalan kebahagiaan, baik dalam bidang material dengan usaha 

materialnya, maupun dalam bidang spiritual untuk kerohaniannya, 

dengan usaha spiritualnya. Namun akal manusia terbatas, 

kemampuan otak manusia ada batasnya banyak kejadian-kejadian di 

luar kemampuan akal manusia. 

H. AKHLAQUL KARIMAH (MAHMUDAH) 

a. Pengertian Akhlak Mahmudah 

Akhlak yang baik adalah segala tingkah laku yang terpuji (mahmudah) 

juga bisa dinamakan fadhillah (kelebihan). Al Ghazali menggunakan 

perkataan munjiyat yang berarti segala sesuatu yang memberikan 

kemenangan atau kejayaan. Akhlak yang baik dilahirkan oleh sifat-sifat 

yang baik.
468

 Oleh karena itu dalam hal jiwa manusia dapat menelurkan 

perbuatan-perbuatan lahiriah. Tingkah laku dilahirkan oleh tingkah laku 

batin, berupa sifat dan kelakuan batin yang juga dapat berbolak balik yang 

mengakibatkan berbolak-baliknya perbuatan jasmani manusia. Oleh karena 

itu, tindak-tanduk batin (hati) itu pun dapat berbolak balik. 

Orang yang berakhlak baik kepada Allah SWT. akan selalu 

merendahkan diri (tadharru) di hadapannya, misalnya ketika melakukan 

shalat (bersujud), berdoa dan munajat, membaca Al Quran, membaca tasbih, 

tahlil, takbir dan ketika melakukan ibadah mahdah lainnya. Allah berfirman 

dalam (QS.Al-A’raf (7):55): 

                     

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara 

yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang melampaui batas. 

                                                 
468

Yatimin Abdullah, op.cit., h. 38  



Akhlaqul Karimah (Mahmudah)   |   337 

Orang yang berakhlak baik terhadap orang lain akan selalu rendah hati 

(tawadhu). Dia akan memelihara dirinya dengan baik, dia akan selalu teliti 

dalam berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan rohani, seperti 

rasio atau daya cipta serta ilmu pengetahuan. di samping itu dalam 

hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitar harus dilandasi 

dengan iman dan takwa kepada Allah SWT. Orang yang berakhlak baik 

akan menghindari buruk sangka terhadap orang lain, namun tetap waspada 

dan berhati-hati. 

Baik dalam bahasa Arab disebut dengan khair, sedangkan dalam bahasa 

Inggris disebut good. Louis Ma’luf mengatakan baik adalah sesuatu yang 

telah mencapai kesempurnaan.
469

 Dalam beberapa kamus dan ensiklopedia 

pengertian baik adalah: sesuatu yang  menimbulkan rasa keharuan dalam 

kepuasan, kesenangan, persesuaian dan sebagainya.
470

 Sesuatu dikatakan 

baik apabila ia mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang atau 

bahagia, bila ia dihargai secara positif.
471

 

Sesuatu dapat dikatakan baik apabila ia memberikan kesenangan, 

kepuasan, kenikmatan, sesuai dengan yang diharapkan, dapat dinilai positif 

oleh orang yang menginginkannya. Baik disebut juga mustahab yaitu amal 

atau perbuatan yang disenangi. Perbuatan baik merupakan akhlakul karimah 

yang wajib dikerjakan. Menurut Al Ghazali perbuatan dapat dikatakan baik 

karena adanya pertimbangan akal yang mengambil keputusan secara 

mendesak. Seperti menyelamatkan orang yang tenggelam atau orang yang 

menderita kecelakaan. 

Jadi akhlakul karimah berarti tingkah laku yang terpuji yang merupakan 

tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Akhlakul karimah 

dilahirkan berdasarkan sifat-sifat yang terpuji. Menurut Hamzah Yakub 

bahwa akhlak yang baik ialah mata rantai iman. Contoh malu berbuat jahat 

adalah salah satu dari akhlak yang baik.
472

 Akhlak yang baik disebut juga 

akhlak mahmudah. Menurut Al-Ghazali memandang bahwa orang yang 
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dekat kepada Allah adalah orang yang mendekati ajaran-ajaran Rasulullah 

yang memiliki akhlak yang sempurna. 

Menurut Al-Ghazali ada empat pokok keutamaan akhlak yang baik 

yaitu:  

1. Mencari Hikmah, hikmah ialah keutamaan yang lebih baik. 

2. Bersikap berani yang dapat mengendalikan kekuatan amarahnya 

dengan akal untuk maju. Orang mempunyai akhlak yang baik biasanya 

pemberani. Dapat menimbulkan sifat-sifat mulia, suka menolong, 

cerdas, penyantun dan sebagainya. 

3. Bersuci diri, Suci berarti mencapai fitrah, yaitu sifat yang dapat 

mengendalikan syahwatnya dengan akal dan agama. Fitrah merupakan 

pemberian dari Allah yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang 

menurut tabiatnya cenderung kepada kebaikan. 

4. Berlaku adil. Adil yaitu seseorang yang dapat membagi dan memberi 

haknya sesuai dengan fitrahnya, atau seseorang mampu menahan 

kemarahannya dan nafsu syahwatnya untuk mendapatkan hikmah 

dibalik peristiwa yang terjadi. 
473

 

b. Bentuk-bentuk Akhlak Baik 

Berikut akan dikemukakan beberapa contoh yang termasuk kategori 

akhlak mahmudah yaitu: 

 

1. Al-Shabru: Bersifat sabar. 

Kesabaran dapat dibagi empat kategori yaitu: 

a. sabar menanggung berat melaksanakan kewajiban. Kewajiban 

menjalankan shalat lima waktu, kewajiban membayar zakat, 

kewajiban melaksanakan haji bilamana mampu. 

b. sabar menanggung musibah atau cobaan 

c. sabar  menahan penganiayaan dari orang, atau sabar dalam 

menghadapi kezaliman 

d. sabar dalam menanggung kemiskinan atau kepapaan. 
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Kebalikan dari sifat sabar adalah sifat putus asa, yakni ketidakmampuan  

seseorang menanggung derita atas musibah dan ketidaksanggupan seseorang 

tekun dalam satu kewajiban. Putus asa adalah ciri kelemahan mental. 

Kesabaran tidak bisa dipaksakan begitu saja dalam pribadi seseorang, 

melainkan ada tiga faktor yang mempengaruhi yaitu: 

1. Syaja’ah atau keteguhan hati dalam membela kebenaran. Seseorang 

dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya sudah tertanam 

keberanian dalam menerima musibah 

2. Al-Quwwah atau kekuatan, yaitu seseorang dapat bersabar terhadap 

segala sesuatu jika dalam dirinya cukup tersimpan sejumlah kekuatan 

3. Sadar. Dalam mengerjakan sesuatu.
474

 

2. Ar-Rahman: Bersifat Kasih Sayang 

Sifat kasih sayang (ar-rahman) adalah fitrah yang dianugerahkan Allah 

kepada makhluknya. Islam menghendaki agar sifat kasih sayang dan sifat 

belas kasih dikembangkan secara wajar. Jika kasih sayang telah terpatri di 

dalam hati sanubari manusia akan dapat menimbulkan berbagai sikap 

akhlakul mahmudah yaitu, pemurah, tolong menolong, pemaaf, damai, 

persaudaraan dan menghubungkan tali silaturrahim.
475

 Allah SWT. 

Berfirman QS Ali Imran (3): 159: 

             

“Maka dengan rahmat Allah engkau lemah lembut kepada 

mereka” 

3. Al Afwu 

Yaitu pemaaf dan mau bermusyawarah. Sifat ini harus dimiliki sebab 

manusia tidak luput dari lupa dan kesalahan.  

4. Al Amanah 

Kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan dan kejujuran. Kebalikannya 

ialah khianat. Khianat adalah salah satu gejala munafik.  

5. Dhabitun Nafsi (Mengendalikan Nafsu) 
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Nafsu adalah salah satu organ manusia (rohani) yang di samping akal 

sangat besar pengaruhnya dan sangat banyak mengeluarkan intruksi-intruksi 

kepada anggota jasmani untuk berbuat dan bertindak. Ia dapat bermanfaat 

tetapi sebaliknya juga dapat berbahaya bagi manusia. Dan hal tersebut 

bagaimana sikap manusia menghadapi gejala nafsunya. 

Ada delapan yang termasuk dalam kategori nafsu yaitu. 

a) Nafsu Ammarah, jiwa yang belum mampu membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana 

mafsadat. Dan kebanyakan nafsu mendorong kepada hal-hal yang 

tidak bermanfaat. 

b) Nafsu Lawwamah, yaitu jiwa yang telah mempunyai rasa insaf dan 

menyesal setelah melakukan pelanggaran, ia tidak berani melakukan 

terang-terangan dan tidak pula mencari cara gelap melakukan 

sesuatu karena ia telah sadar akibat pekerjaannya.  belum mampu 

mengendalikan maksud jahat.
476

 

c) Nafsu Musawwalah, jiwa yang telah mampu membedakan mana 

baik dan mana buruk walaupun mengerjakannya baginya sama saja 

baik atau buruk. Ia mengerjakan yang buruk dengan sembunyi. 

d) Nafsu Mutmainnah, nafsu yang telah mendapatkan tuntutan, 

bimbingan, pemeliharaan yang baik dan pendidikan. Nafsu ini dapat 

mendatangkan ketenangan batin, melahirkan sikap dan akhlak yang 

baik, membentengi diri dari perbuatan keji dan mungkar, bahkan 

menghalau aneka ragam kejelekan, selalu mendorong untuk 

melakukan kebajikan dan menjauhi maksiat.
477

 

e) Nafsu Mulhamah, yaitu jiwa yang sudah memperoleh ilham dari 

Allah SWT. dikaruniai ilmu pengetahuan dan dihiasi dengan akhlak 

yang baik. 

f) Nafsu Radhlah, yaitu jiwa yang selalu ridha kepada Allah, selalu 

mensyukuri nikmat Allah. 

g) Nafsu Mardhiah, yaitu jiwa yang ridha kepada Allah dengan 

senantiasa berzikir, ikhlas, dan selalu mendapatkan kemuliaan. 

h) Nafsu Kamilah, yaitu jiwa yang telah sempurna sudah 

dikategorisasikan mengerjakan Irsyad kepada Allah.  
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6. Adil 

Adil dalam berhubungan dengan perseorangan, adil berhubungan dengan 

kemasyarakatan dan adil berhubungan dengan pemerintah.
478

 Adil 

perseorangan ialah tindakan memberi hak kepada yang mempunyai hak. Bila 

seseorang mengambil haknya dengan cara yang benar atau memberikan hak 

orang lain tanpa mengurangi haknya, itulah dinamakan tindakan adil. Dan 

kebalikan dari adil adalah sikap zalim. 

7. Istiqamah 

Berani berkata benar, takut karena salah. Benar ialah memberitahukan 

(menyatakan) sesuatu yang sesuai dengan apa-apa yang terjadi, artinya 

sesuai dengan kenyataan.
479

 

8. As Shalihat 

Berbuat baik atau beramal saleh. Seseorang dikatakan beramal saleh jika 

mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara disertai ilmunya dengan 

niat yang ikhlas. Allah SWT. Berfirman dalam surah An Nisa (4): 124: 

                        

                

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki 

maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka 

itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau 

sedikitpun. 

9. Al-Ta’awun, yaitu tolong menolong. Tolong menolong merupakan ciri 

kehalusan budi, kesucian jiwa, dan ketinggian akhlak. 

10. Al Haya 

Malu ialah malu terhadap Allah dan malu kepada diri sendiri di kala 

melanggar peraturan Allah. seseorang harus malu jika meninggalkan 

kewajiban. Perasaan ini dapat menjadi bimbingan kepada jalan keselamatan 
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dan mencegah dari perbuatan nista.
480

Allah SWT. Berfirman dalam surah 

An Nisa (4:108): 

                     

                  

Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak 

bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika 

pada satu malam mereka menetapkan Keputusan rahasia yang 

Allah tidak ridhai. dan adalah Allah Maha meliputi (ilmu-Nya) 

terhadap apa yang mereka kerjakan. 

11.  Al-Iffah;  

Al-Iffah adalah memelihara kesucian diri. Termasuk dalam rangkaian 

Faddilah akhlakul karimah yang dituntut dalam ajaran Islam. Menjaga diri 

dari segala keburukan dan memelihara kehormatan hendaklah dilakukan 

pada setiap waktu. Dengan penjagaan diri secara ketat, maka diri dapat 

dipertahankan untuk selalu berada pada status khairunnas. Hal ini dilakukan 

mulai dari memelihara hati (kalbu) untuk tidak berbuat sesuatu yang 

buruk.
481

 

12. Menepati janji 

Janji adalah satu ketetapan yang dibuat dan disepakati oleh seseorang 

untuk orang atau dirinya sendiri untuk dilaksanakan sesuai dengan 

ketetapannya. Biarpun janji yang dibuat sendiri tetapi tidak terlepas darinya, 

melainkan mesti ditepati dan dilaksanakan.
482

 Menepati  janji ialah 

menunaikan dengan sempurna apa-apa yang telah dijanjikan, baik berupa 

kontrak maupun apa saja yang telah disepakati. 

13. Anisatun,  

Yaitu manis muka dan tidak sombong. Manis muka ini mungkin 

merupakan pembawaan sejak lahir. Namun bagi orang yang tidak 
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memilikinya, bias mempelajari dan membiasakannya. Hal ini penting karena 

orang yang suka berpaling kemungkinan dianggap sombong, sedangkan 

orang yang sombong tidak disukai oleh Allah dan sesama manusia. Allah 

berfirman dalam QS. 31:18. 

                      

      

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. 

Demikianlah sebagian contoh akhlak terpuji (mahmudah) yang disertai 

dengan contoh ayat Al Quran. Sebenarnya masih banyak contoh ayat yang 

terpuji yang terdapat dalam Al Quran dan hadis. 

Akhlak merupakan kebiasaan, kehendak seseorang bila dibiasakan 

secara terus-menerus, maka kebiasaan itu disebut akhlak. Jika kebiasaan itu 

mengarah kepada kebaikan disebut akhlakul karimah. Kebenaran adalah 

jalan kepada kebaikan dan kebaikan adalah jalan ke surga. Seseorang yang 

berkata benar dapat dikatakan sebagai yang benar, seorang yang sabar ialah 

dapat menahan diri dari apa yang tidak disukainya, tabah menerimanya 

dengan rela dan berserah diri. 

I. AKHLAK BURUK (MADZMUMAH)  

1. Pengertian Akhlak Madzmumah 

Akhlak madzmumah ialah perangai yang tercermin dari tutur kata, 

tingkah laku, dan sikap yang tidak baik, akhlakul madzmumah menghasilkan 

pekerjaan buruk dan tingkah laku yang tidak baik. Akhlak madzmumah 

tercermin dari tingkah laku yang tidak baik, membuat kecurangan, 

kezaliman dan kesengsaraan keluarga maupun masyarakat. Untuk 

menghilangkan akhlakul madzmumah dari kecil harus ditanamkan keimanan 

dan ketakwaan kepada Allah. 
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Akhlak madzmumah ialah perangai  atau tingkah laku pada tutur kata 

yang tercermin pada diri manusia, cenderung melekat dalam bentuk yang 

tidak menyenangkan orang lain.
483

 Akhlakul madzmumah merupakan 

tingkah laku kejahatan, kriminal, perampasan hak. Sifat ini ada sejak lahir, 

baik wanita maupun pria, yang tertanam dalam jiwa setiap manusia. Akhlak 

secara fitrah manusia adalah baik, namun berubah menjadi akhlak buruk 

apabila manusia lahir dari keluarga yang tabiatnya kurang baik, lingkungan 

buruk, pendidikan tidak baik, dan kebiasaan tidak baik sehingga 

menghasilkan akhlak yang buruk. 

Sesuatu dikatakan buruk apabila membuat orang menjadi tidak senang 

dengan apa yang diperbuatnya, tidak memberikan kepuasan dan tidak 

memberikan kenikmatan terhadap sesuatu yang dibuatnya juga tidak sesuai 

dengan yang diharapkan, sesuatu yang dinilai negatif oleh orang yang 

menginginkannya.
484

 

Menurut Ahmad Amin, keburukan akhlak (dosa dan kejahatan) muncul 

disebabkan karena kesempitan pandangan dan pengalamannya, serta 

besarnya ego.
485

 

Menurut Al-Ghozaly, akhlak yang tercela ini dikenal dengan sifat-sifat 

muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya 

kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang tentu saja bertentangan dengan 

fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan. 
486

 Menurut Al-Ghozaly 

ada empat hal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang 

tercela yaitu: 

a. Dunia dan Isinya, yaitu segala hal yang bersifat material (harta dan  

kedudukan) yang ingin dimiliki oleh manusia. 

b. Manusia, selain mendatangkan kebaikan juga mengakibatkan 

keburukan, seperti istri dan anak. Karena itu jangan sampai kecintaan 

kepada mereka dapat melalaikan kewajiban kepada Allah. 

c. Setan. 
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d. Nafsu. Nafsu adakalanya baik dan ada kalanya buruk. (amarah). Akan 

tetapi nafsu itu cenderung kepada keburukan. 

Sifat-sifat yang buruk dalam kehidupan manusia tergambar dari 

perkataan dan perbuatannya. Sifat-sifat itu secara umum adalah: 

2. Contoh-Contoh Akhlak Buruk 

1. Hasad (Dengki) 

Dengki atau hasut adalah perbuatan yang berefek negatif terhadap orang 

lain. Dia tidak merasa senang terhadap kenikmatan orang lain dan disertai 

maksud agar nikmat tersebut hilang atau berpindah kepadanya. Dengki 

menurut bahasa berarti menaruh perasaan marah (benci, tidak suka) karena 

sesuatu yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Dengki adalah 

rasa benci dalam hati terhadap kenikmatan orang lain disertai maksud agar 

nikmat itu hilang atau berpindah kepadanya.
487

 Dengki adalah penyakit hati 

dan merupakan sifat yang tercela. Bahaya dengki sama dengan sifat iri hati. 

Allah berfirman dalam surah (4:54): 

                         

                    

Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran 

karunia yang Allah Telah berikan kepadanya? Sesungguhnya 

kami Telah memberikan Kitab dan hikmah kepada keluarga 

Ibrahim, dan kami Telah memberikan kepadanya kerajaan yang 

besar. 

Bahaya dengki sama dengan iri hati  bahkan lebih tajam dan lebih 

mengikat kadarnya. Adapun tanda-tanda orang bersifat dengki antara lain: 

tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, suka 

mengumpat, mencela, menghina dan memfitnah orang lain. Bila berbicara 

ucapannya selalu membuat sakit hati orang lain. Suka mencaci, bersikap 

angkuh, congkak, sombong ucapannya dan perbuatannya. 
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Adapun bahaya akibat sifat dari dengki antara lain; merasa gusar dan 

tidak tenteram, perasaan iri hati yang terus menerus, sering menimbulkan 

percekcokan dan selalu berbohong. 

Sifat dengki juga dinyatakan sebagai sifat pemarah, karena dengki 

adalah sifat seseorang untuk menghilangkan bentuk kenikmatan dari pihak 

musuhnya. Juga merasa senang terhadap penderitaan orang lain yang sedang 

menimpa orang tersebut. Allah berfirman QS. An-Nahl (16:60): 

                                 

   

Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, 

mempunyai sifat yang buruk; dan Allah mempunyai sifat yang 

Maha Tinggi; dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. 

Iri hati merupakan sifat yang tercela, dapat merugikan diri sendiri, baik 

di dunia maupun di akhirat. Untuk itu hendaklah seorang berusaha untuk 

menjauhinya. Tuntutan untuk menghindari sifat iri secara umum adalah 

sebagai berikut: 

a. Harus menyadari keburukan dan bahaya sifat iri hati. 

b. Bahwa sifat iri hati dapat menjadikan dirinya menderita dan stres. 

c. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. 

d. Menyadari bahwa nasib manusia berbeda-beda. 

e. Menghargai dan menghormati hak orang lain. 

f. Mengembangkan sifat cinta kasih sesama hamba Allah. 

g. Mempertebal amal, iman, dan takwa kepada Allah.
488

 

Perasaan iri hati adalah menginginkan nikmat yang sama dengan apa 

yang dianugerahkan Allah kepada orang lain. Iri hati yang menyangkut 

urusan agama seperti mencari linu pengetahuan dan mengamalkannya, 

beribadah yang tekun, zakat, infak, sedekah, membantu orang lain dan 

sejenisnya dapat dibenarkan, ini merupakan iri hati yang terpuji. Iri hati yang 
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seperti ini jika tidak berhasil meraih sukses seperti orang lain, ia tidak akan 

putus asa, karena yakin bahwa Allah yang telah menentukan bagian masing-

masing
489

. Sebagaimana firman Allah dalam QS. 4:32: 

                          

                       

         

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian 

yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari 

pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) 

ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah 

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu. 

Cara mengobati dengki dengan membiasakan diri beristigfar, sadar 

dengan bahaya dari dengki itu sendiri, juga dapat dengan menyibukkan diri 

dalam pekerjaan yang baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik 

2. Angkuh (sombong) 

Angkuh merupakan pribadi seseorang, menjadi sifat yang telah melekat 

pada diri seseorang. Sombong, yaitu menganggap dirinya lebih dari yang 

lain sehingga ia berusaha menutupi dan tidak mau mengakui kekurangan 

dirinya, selalu merasa lebih besar, lebih kaya, lebih pintar, lebih dihormati, 

lebih mulia, dan lebih beruntung dari yang lain. Maka biasanya orang yang 

seperti ini memandang orang lain lebih buruk, lebih rendah dan tidak mau 

mengakui kelebihan orang tersebut, sebab tindakan tersebut menurutnya 

sama dengan merendahkan dan menghinakan dirinya sendiri.
490

 

Adapun sombong terbagi dalam tiga macam, yaitu: sombong kepada 

Allah, sombong kepada Rasul dan sombong kepada sesama manusia. 
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Semua kesombongan itu wajib dijauhkan dan dihindari karena dapat 

menimbulkan penyakit hati yang merusak diri sendiri dan orang lain. Akibat 

buruk yang ditimbulkan oleh perangai sombong banyak sekali di antaranya 

adalah; suka menyakiti orang lain, memutuskan kasih sayang, mencerai 

beraikan hubungan hati manusia, sulit untuk diajak ke jalan yang benar, 

tidak pernah bersikap lemah lembut. Perlu disadari bahwa manusia tercipta 

dari nutfah atau campuran antara sperma dan ovum, setelah itu ia hidup 

hingga batas usia tertentu, namun kelak ia akan menjadi bangkai. Maka 

wajiblah manusia untuk meninggalkan sifat sombong.
491

 

3. Al-Bukhlu (kikir) 

Orang yang kikir biasanya sulit sekali berdarma kepada orang lain. 

Padahal orang tersebut mungkin sangat membutuhkan pertolongan. Orang 

yang kikir biasanya tidak mau melakukan infak, zakat sedekah, dan 

semacamnya. Sifat kikir mempersempit pergaulan. Allah berfirman dalam 

QS. (92:8-10): 

                      

Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya 

cukup,  Serta mendustakan pahala terbaik,  Maka kelak kami 

akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. 

4. Al-Buthan (suka berdusta) 

Berdusta adalah mengada-adakan sesuatu (berbohong) baik dengan 

ucapan, tulisan, maupun dengan isyarat. Seseorang berdusta mungkin untuk 

kepentingan dirinya, membela orang lain, atau sengaja untuk menjatuhkan 

orang lain. Allah berfirman QS.(4:112): 
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Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, 

Kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, 

Maka Sesungguhnya ia Telah berbuat satu kebohongan dan 

dosa yang nyata. 

5. Khianat 

Khianat adalah lawan dari amanah, jika amanah melapangkan reski, 

maka khianat bisa mengakibatkan kefakiran. Sifat khianat sering kali tidak 

tampak, sehingga terkadang kita membela orang khianat karena tidak 

mengetahui. Firman Allah dalam QS.(4:107): 

                    

    

Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang 

yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang 

dosa. 

6. Ghibah 

Menggunjing adalah menceritakan kejelekan orang lain kepada 

seseorang atau sekelompok orang. Orang yang suka menggunjing biasanya 

ingin menjatuhkan orang yang digunjingnya. Firman Allah dalam QS. (49: 

12); 

                           

                  

                     . 

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 

purbasangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purbasangka 

itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 

janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di 
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antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang 

sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 

7. Riya 

Riya adalah amal yang dikerjakan dengan niat tidak ikhlas, variasinya 

bisa bermacam-macam. Amal itu sengaja dilaksanakan dengan maksud ingin 

dipuji orang lain. Riya beramal kebaikan karena didasarkan ingin 

mendapatkan pujian orang lain, agar dipercaya orang lain. Riya termasuk 

penyakit rohani, biasanya ingin mendapatkan pujian, sanjungan tetapi dapat 

menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Riya merupakan penyakit 

rohani, biasanya ingin mendapat pujian, sanjungan tetapi dapat menghalang-

halangi manusia dari jalan Allah
492

. Allah berfirman (QS.8: 47). 

                      

               . 

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar 

dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya' 

kepada manusia serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. 

dan (ilmu) Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. 

Riya ada yang tampak dan ada pula yang tersembunyi. Riya yang 

tampak ialah yang dibangkitkan oleh amal dan yang dibawanya. Riya 

tersembunyi ialah yang tidak dibangkitkan oleh amal, tetapi amal yang 

sebenarnya ditujukan bagi Allah menjadi ringan, seperti orang yang biasa 

shalat tahajud setip malam dan merasa berat melakukannya, namun 

kemudian dia menjadi ringan mengerjakannya tatkala ada tamu dirumahnya. 

Noda-noda riya yang tersembunyi banyak sekali ragamnya, hampir tidak 

terhitung jumlahnya. Selagi seseorang menyadari antara memperlihatkan 

ibadahnya kepada orang-orang dan antara tidak memperlihatkannya, maka di 

sini sudah ada benih-benih riya. Tetapi tidak setiap noda itu menggugurkan 
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pahala dan merusak amal. Jika dia ta’ajjub agar orang-orang tahu 

kebaikannya dan memuliakannya, berarti inilah riya.
493

 

Sifat riya itu terbagi dua sebagai berikut: 

1. Riya’ul adah ialah mengerjakan sesuatu amal karena menjadi 

kebiasaan dengan tidak memperlihatkan makna, rahasia, faedahnya, 

dan tidak pula mencari keridaan Allah. Yakni amal itu dikerjakan 

bukan semata untuknya dan untuk mendekatkan diri kepadanya. 

2. Riyaun nifaq adalah mengerjakan sesuatu amal semata-mata untuk 

dilihat oleh orang lain. 

Pembagian orang-orang yang  tergolong ke dalam kelompok riya 

yaitu: 

a. Riya dalam kepercayaan, yang ke dalam riya ini adalah orang 

yang munafik tulen (munafik hakiki) 

b. Riya dalam soal Ibadah 

c. Riya dalam amalan sunnah 

d. Orang-orang yang menyebut dan menceritakan amalan-

amalannya. 

e. Riya dengan sikap gaya, kalau bicara merendahkan melemahkan 

suara, membiarkan rambutnya kusut dan memakai pakaian 

buruk.
494

 

Riya mengerjakan sesuatu amal tidak untuk mencari keridaan Allah, 

tetapi untuk mendapatkan pujian atau pamrih dari orang lain, mereka hanya 

sedikit sekali memuji Allah. Allah berfirman dalam QS (4:142): 

                       

    

Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri 

dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan shalatnya di 

hadapan manusia. Dan tidaklah mereka mengingat Allah 

kecuali sedikit sekali. 
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Ayat ini menggambarkan bahwa perbuatannya tidak karena Allah 

semata, melainkan karena ingin mendapat pujian dari manusia. Misalnya, ia 

menyumbang untuk sebuah panti asuhan sebanyak-banyaknya agar ia 

mendapatkan nama dari orang lain. Apabila tidak ada orang maka ia tidak 

sepersen pun menyumbangkan sebagian hartanya untuk panti asuhan. 

8. An-Namimah (Mengadu Domba) 

Menyampaikan perkataan seseorang atau keadaannya kepada orang lain 

dengan maksud mengadu domba antara keduanya atau merusak hubung baik 

antara mereka. 

9. Al-Kizb (berdusta) 

Al-Kizb ialah pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan 

yang sesungguhnya. Dusta adalah induk dari bermacam-macam akhlak yang 

buruk. 

 

10. Al-Ifsad 

Al-Ifsad yaitu berbuat kerusakan. Seseorang punya sifat merusak 

biasanya untuk mencapai kepentingan pribadinya dan tidak menghiraukan 

akibatnya. Misalnya merusak alam dan lingkungan, baik yang dilakukan 

sendiri maupun secara kelompok.
495

 Allah SWT., berfirman dalam (QS.26: 

151-152). 

                         

“Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang 

melewati batas,Yang membuat kerusakan di muka bumi dan 

tidak mengadakan perbaikan". 

Semua perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk dapat dilihat dari 

akhlaknya. Akhlakul madzmumah merupakan perbuatan yang tidak terpuji 

dan tidak diridai oleh Allah. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan murka 

Allah dan tidak ada untungnya bagi manusia. Akhlak tercela dapat 
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merugikan diri sendiri dan orang lain, dapat menimbulkan permusuhan dan 

pertikaian.  

Akhlak merupakan sifat dasar manusia yang telah di bawah sejak lahir, 

baik wanita maupun pria. Sifat dasar tersebut yaitu akhlak yang mulia, tetapi 

perbuatan yang baik ini bisa berubah menjadi akhlak yang buruk apabila 

manusia itu lahir dari keluarga dan lingkungan yang tabiatnya kurang baik, 

sehingga menghasilkan akhlak yang buruk. 

Akhlak yang buruk merupakan pangkal kesengsaraan, dan merupakan 

musuh dari umat Islam. Sifat-sifat yang buruk banyak dijumpai, seperti 

banyak dijumpai seperti dengki yang merupakan sifat tercela. Sifat dengki 

ini lebih besar dosanya karena merupakan sifat yang dilaknat oleh 

Allah,karena dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. 





 

BAB VI 

HUBUNGAN AKHLAK DENGAN IMAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Akhlak adalah salah satu dari tiga elemen dasar ajaran Islam: akidah, 

Syariah, dan akhlak. Akidah mengurusi masalah keyakinan, Syariah 

mengurusi masalah hukum dan peribadatan, sedangkan akhlak mengurusi 

masalah moral dan perilaku. Ketiga elemen dasar tadi bersifat saling 

menguatkan dan melengkapi, tetapi elemen yang sering menjadi tolok ukur 

dan pembanding dengan umat lain, justru elemen akhlak ini. Maka tidak 

salah kalau Rasulullah pernah bersabda: 

Sesungguhnya aku (diutus sebagai Rasul), adalah untuk 

menyempurnakan kemuliaan akhlak. 

Demikian pentingnya posisi akhlak dalam ajaran Islam, sehingga seakan-

akan kedua elemen yang lain hanyalah bingkai untuk mewadahi keluhuran 

dan keindahan akhlak itu. Karenanya akhlak sering juga disebut ihsan, 

dalam tiga serangkai iman, Islam, dan ihsan sebagai padanan dari akidah, 

Syariah, dan akhlak. Ihsan itu sendiri berarti indah, sesuatu yang membuat 

betah dan nyaman orang yang berada di lingkungannya.   

Di dalam ajaran Islam, iman merupakan hal sangat penting seperti 

tersirat dalam kata simpul itu. Syariah sesungguhnya berarti jalan, tetapi 

sering diartikan sebagai hukum atau aturan. Inilah kerangka ajaran Islam 

yang mengurusi masalah hukum dan peribadatan. Dan akhirnya akhlak 

adalah bagian dari ajaran Islam yang mengurusi masalah moral dan perilaku.  

Tiga serangkai akidah, Syariah, dan akhlak merupakan satu kesatuan 

yang tak terpisahkan. Ketiganya saling berjalin, saling melengkapi, dan 

menguatkan. Ada yang mengumpamakan ketiga serangkai tadi bagaikan 

akar, batang, dan daun, buah dari sebatang pohon. Dengan akarnya, pohon 

itu dapat berdiri kokoh dan menyerap makanan sebagai sumber hidup dan 

kekuatan dari tanah di sekelilingnya. Dengan akidah atau iman, kita dapat 

berdiri kokoh dan dengan iman itu pula kita menyerap kekuatan, kebenaran, 

dan kasih Allah untuk bekal kehidupan kita.  
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Batang adalah saluran untuk mengalirnya bahan makanan yang telah 

diserap oleh akar dan kemudian disalurkan ke daun, untuk menghasilkan 

bunga dan buah. Demikian pula Islam, adalah aturan dan peribadatan yang 

merupakan penyalur kehendak Allah yang telah kita serap dengan iman kita. 

Sementara ihsan merupakan daun, bunga, dan buah yang merupakan hasil 

dari apa yang telah diserap dan disalurkan oleh iman dan islam kita.  

 Ketiga serangkai iman, islam, ihsan itu juga dapat diibaratkan 

sebagai komponen dari sebuah bangunan. Kalau diumpamakan sebuah 

bangunan, maka iman atau akidah dapat dianggap sebagai fondasi dari 

bangunan tadi. Sedangkan Syariah atau islam adalah struktur dan atapnya. 

Sementara akhlak atau ihsan merupakan furnitur dan segala macam 

perlengkapan yang ada di dalam bangunan tadi. Masing-masing mempunyai 

kegunaan dan fungsinya sendiri. 

 Fondasi adalah landasan di mana sebuah bangunan diletakkan. Tanpa 

fondasi yang kokoh, sebuah bangunan akan sangat mudah runtuh, bahkan 

oleh beban dan kemegahan bangunan itu sendiri. Inilah juga fungsi akidah 

atau iman. Struktur, dinding, dan atap  memiliki fungsi sebagai pelindung 

dan pemberi rasa aman terhadap penghuni bangunan tadi :melindungi dari 

panas dan hujan, angin dan badai, dan dari orang-orang yang ingin berbuat 

jahat. Demikian juga fungsi Syariah atau islam. Dia memberi rasa 

melindungi dan memberi rasa aman bagi masyarakat yang bernaung di 

dalamnya. Sedang akhlak atau ihsan adalah pemberi keindahan, 

ketenteraman, dan rasa nyaman. Dalam sebuah bangunan, dia dapat berupa 

furnitur atau perlengkapan yang lain. 

 Dalam membandingkan satu bangunan dengan bangunan yang lain, 

orang tidak mungkin melihat dan membandingkan fondasinya. Orang hanya 

akan melihat dan membandingkan bangunan dan perlengkapannya. 

Demikian pula dalam melihat dan membandingkan satu sistem 

kemasyarakatan, orang tentu akan cenderung membandingkan sistem hukum 

(Syariah) dan etika, moral (akhlak) 

 Tentang fungsi hukum dan moral juga akan sangat menarik bila 

dibandingkan dengan struktur dan perlengkapan sebuah bangunan. Kalau 

hukum harus memberi perlindungan dan rasa aman, maka hukum itu harus 

kokoh dengan kuat. Jangan mudah dibengkokkan atau dipatahkan. Seperti 
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struktur sebuah bangunan, dia dibuat dari beton atau bahkan baja. Tetapi 

moral bersifat memberi keindahan dan rasa nyaman, sehingga dia boleh 

memiliki semacam fleksibilitas, tetapi tentu dalam bingkai dan ruang hukum 

yang telah tersedia.  

Moral itu berfungsi seperti perlengkapan sebuah ruangan : furnitur, 

sistem suara atau yang lainnya. Dia memberikan kemudahan dan rasa 

nyaman bagi penghuninya. Kalau struktur bangunan terbuat dari beton yang 

kuat dan tidak mudah dipindahkan, tetapi furniturnya tentu harus lebih 

fleksibel, paling tidak harus lebih mudah digeser atau dipindahkan. Kalau 

orang menghendaki semua sistem sekaku beton maka yang akan diperoleh 

adalah suasana penjara. Inilah keterbatasan hukum atau Syariah.    

Moral memiliki fleksibilitas, tetapi tetap harus dalam keserasian dengan 

ruang hukum yang tersedia. Bahkan dalam sistem masyarakat Islam, moral 

atau akhlak itu sangat terkait dengan masalah iman. Sehingga memang 

diperlukan satu keserasian yang sempurna antara akidah, Syariah, dan 

akhlak tadi. Tetapi bagi akhlak, memang tetap ada fleksibilitas dan 

kelenturan yang luar biasa. Fleksibilitas dan kelenturan dalam mencapai 

keutamaan dan keindahan. 

B. HUBUNGAN AKHLAK DENGAN IMAN DAN IHSAN 

1. Pengertian Ihsan 

Nabi Muhammad Saw. Menjelaskan tentang agama dalam satu kalimat 

yang sangat singkat, yakni ad-dien al-muamalah agama adalah interaksi. 

Interaksi yang dimaksud di sini adalah hubungan timbal balik antara 

manusia dengan Tuhan. Islam datang membawa ajaran yang mengarahkan 

manusia memperbaiki hubungan antar semua pihak. Rincian ajaran Islam 

disampaikan oleh Rasul Saw. Melalui wahyu Al Quran maupun sunnah. 

Salah satu gambaran dari konsep dasar ajaran Islam adalah digambarkan 

dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang kehadiran seseorang yang 

tidak dikenal di hadapan Nabi Muhammad Saw. Sambil bertanya di depan 

sekelompok kaum muslimin tentang Islam, iman dan ihsan. 

Para ulama sejak dahulu sepakat menetapkan bahwa prinsip-prinsip 

sendi ajaran Islam yang bulat dan integral terdiri dari tiga bagian. Dimensi-

dimensi Islam yang dimaksud pada bagian ini adalah sisi ke-Islaman 



358   |   Bab VI Hubungan Akhlak dengan Iman 

seseorang, yaitu Islam, iman, dan ihsan, yang oleh Nurcholish Madjid, 

menyebutnya sebagai  “trilogi ajaran ilahi”. Dimensi-dimensi ajaran Islam 

itu  berawal dari sebuah hadis Nabi sebagai berikut:  

ضي اهلل عنه قال :بينما حنن جلوس عند رسول اهلل صلعم : ذات يوم عن عمر ر 
اذ طلع علينا رجل شديد البياض الشياب شديد سواد الشعر اليرى عليه 
اثرالسفر ال يعرفه منا احد حىت جلس اىل النيب صلعم. فاسند ركبتيه ووضع كفيه 

صلعم: على فخذيه وقال: يا حممد اخربين عن االسالم ؟ فقال رسول اهلل 
االسالم ان تشهد ان ال اله اال اهلل وان حممدارسول اهلل. وتقيم الصالة وتؤيت 
الزكة .وتصوم رمضان.وَتج البيت ان استطعت اليه سبيال. قال صدقت. فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. قال : فاخربين عن االميا ن؟ قال ان تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه 

القدر خريه وشره .قالت: صدقت. قال:فأخربين . ورسله, واليوم االخر. وتؤمن ب
 .... عن االحسان؟ قال: ان تعبد اهلل كانك تراه فان َل تكن تراه فاءنه يراك

 “Dari Umar bin Khattab, RA. Berkata, “Bahwa pada satu 

hari sewaktu kami sedang duduk dekat Rasulullah Saw. Tiba-

tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih 

dan rambutnya sangat hitam, tidak kelihatan tanda-tanda 

bahwa ia musafir, dan tidak se orangpun di antara kami 

mengenalnya. Dia duduk dihadapan Nabi Saw dan 

menyandarkan kedua lututnya  kepada lutut Nabi dan 

meletakkan kedua telapak tangannya ke atas paha Nabi dan 

kemudian berkata, Ya Muhammad, terangkanlah kepada 

apakah Islam itu?” Jawab Rasul Saw., Islam itu ialah bahwa 

engkau mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib 

disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan 

sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Dan engkau 

dirikan Shalat, dan engkau bayarkan zakat, berpuasa di bulan 

Ramadhan, dan naik haji ke Baitullah jika engkau sanggup di 

jalannya.” Orang itu berkata, “Engkau benar!” kami 

tercengang karena dia yang bertanya, dan dia pula yang 

membenarkannya, kemudian bertanya lagi apa itu Iman. 

Jawab Rasul Saw.,: “Iman adalah engkau percaya kepada 

Allah, malaikat-Nya, kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, para 
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utusan-Nya, dan percaya kepada kebangkitan”. Laki-laki itu 

kemudian bertanya lagi: “Apakah yang dimaksud dengan 

Ihsan?” Beliau menjawab:ihsan adalah engkau menyembah 

Allah seakan-akan engkau melihatnya, tetapi jika engkau 

tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat engkau..
496

 (HR. 

Bukhari, I)  

Nurcholis Madjid, mengatakan bahwa “di antara perbendaharaan kata 

dalam agama Islam ialah iman, Islam dan ihsan. Berdasarkan hadis yang 

terkenal di atas, ketiga istilah itu memberi umat Islam (Sunni) ide tentang 

Rukun Iman yang enam, Rukun Islam yang lima dan ajaran tentang 

penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Hadir dalam hidup. Dalam 

penglihatan itu terkesan adanya semacam kompartementalisasi antara 

pengertian masing- masing istilah itu, seolah-olah setiap satu dari ketiga 

noktah itu dapat dipahami secara tersendiri, dapat bentuk sangkutan tertentu 

dengan yang lain. Sudah tentu hakikatnya tidaklah demikian. Setiap pemeluk 

Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak absah tanpa iman, dan 

iman tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa 

iman, dan iman juga tidak mungkin tanpa inisial Islam. Dalam  telaah lebih 

lanjut oleh para ahli mengatakan bahwa ternyata pengertian antara ketiga 

istilah itu terkait satu dengan yang lain, bahkan tumpang tindih sehingga 

setiap satu dari ketiga istilah itu mengandung makna dua istilah yang 

lainnya. Dalam iman terdapat Islam dan ihsan, dalam Islam terdapat iman 

dan ihsan dan dalam ihsan terdapat iman dan Islam. Dari sudut pengertian 

inilah kita melihat iman, Islam dan ihsan sebagai trilogi ajaran Ilahi.
497

  

Trilogi itu telah mendapatkan ekspresinya dalam banyak segi budaya 

Islam. Arsitektur  masjid Indonesia yang banyak diilhami oleh, dan pinjam 

dari, gaya arsitektur kuil Hindu, mengenal adanya seni arsitektur atap 

bertingkat tiga. Seni arsitektur itu sering ditafsirkan kembali sebagai 

lambang tiga jenjang perkembangan penghayatan keagamaan manusia,yaitu 

tingkat dasar atau permulaan (purwa), tingkat menengah (madya) dan 

tingkat akhir yang maju dan tinggi (wusana). Dan ini dianggap sejajar 
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dengan jenjang vertikal Islam, iman, dan ihsan, selain juga ada tafsir 

kesejajarannya dengan syariat, thariqat dan ma'rifat. Dalam bahasa 

simbolisme, interpretasi itu hanya berarti penguatan pada apa yang secara 

laten telah ada dalam masyarakat
498

  

Pembahasan secara berurutan pengertian istilah-istilah di atas, pertama 

Islam, kemudian iman dan akhirnya ihsan dilakukan tanpa harus dipahami 

sebagai pembuatan kategori-kategori yang terpisah sebagaimana sudah 

diisyaratkan melainkan karena keperluan untuk memudahkan pendekatan 

analitis belaka. Dan di akhir pembahasan ini kita akan mencoba melihat 

relevansi nilai-nilai keagamaan dari iman, Islam dan ihsan itu bagi hidup 

modern, Ada indikasi bahwa Islam adalah inisial seseorang masuk ke dalam 

lingkaran ajaran Ilahi. Sebuah Ayat Suci melukiskan bagaimana orang-orang 

Arab Badui mengakui telah beriman tapi Nabi diperintahkan untuk 

mengatakan kepada mereka bahwa mereka belumlah beriman melainkan 

baru berislam, sebab iman belum masuk ke dalam hati mereka (lihat, QS. al-

Hujarat 49:14). 

                               

                           

         

Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami Telah beriman". 

Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami 

Telah tunduk', Karena iman itu belum masuk ke dalam 

hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia 

tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang." 

Pembahasan tentang Islam, Iman, telah dijelaskan pada Bab 

sebelumnya. Untuk itu pada pembahasan ini hanya akan diuraikan secara 

singkat apa itu ihsan, serta hubungan antara akhlak,iman dan ihsan. 
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Ihsan berarti baik atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan adalah 

keadaan seseorang dalam beribadat kepada Allah SWT. Seakan-akan dia 

melihat Allah dengan mata hatinya. Jika tidak melihat-Nya, maka dia yakin 

bahwa sesungguhnya Allah SWT. Senantiasa melihat kepadanya. Dengan 

kata lain, ihsan berarti suasana hati dan perilaku seseorang untuk senantiasa 

merasa dekat dengan Allah, sehingga tindakannya, perilakunya, sesuai 

dengan aturan dan urgen  Allah SWT.
499

  

Al-Asfahani sebagaimana yang dikutip oleh Moenawar Chalil, 

mengatakan ihsan itu dapat diartikan dalam dua arti, yaitu: 

a. Memberi kenikmatan (kebaikan) kepada orang lain. 

b. Mengetahui dengan baik akan sesuatu pengetahuan dan mengerjakan 

dengan baik akan sesuatu pekerjaan.
500

 

Ihsan menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para 

ulama sehubungan dengan pengertian ihsan sebagaimana hadis yang 

disebutkan di atas: 

a. Moenawar Chalil mengatakan bahwa yang dikehendaki dengan ihsan 

itu ialah: “segenap amal perbuatan itu dikerjakan dengan perasaan 

tanggung jawab kepada Allah”
501

 

b. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ihsan 

adalah: 

أالخالص ِف العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعاىل ىف امثام اخلشوع 
 واخلضوع وغرب ذلك.

“ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa selalu 

diawasi oleh Tuhannya dengan penuh khusyuk, khudu dan 

sebagainya.”
502

 

c. Syekh Muhammad Alin al-Kurdi, mengatakan bahwa ihsan adalah: 
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االحسان مراقبة اهلل تعاىل ىف مجيع العبادات الشاملة لالميان واالسالم حىت 
  مجيع عبادات العبد كلها ىف حال اكلمال من االخالص وغريه.

“Ihsan ialah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah dalam 

segala ibadah yang terkandung di dalam iman dan Islam 

hingga seluruh ibadah seorang hamba benar-benar ikhlas 

karena Allah”
503

 

 Di dalam Al Quran kata ihsan bisa berarti kebaikan dan dapat berarti 

“berbuat kebaikan” (QS.  An Nahl :90). 

              ... 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan,  

Jadi ihsan dapat dikatakan sebagai puncak kesempurnaan iman dan 

Islam. Orang yang telah sempurna keimanan dan keislamannya akan 

mencapai satu keadaan di mana ia dapat melakukan ibadah kepada Allah 

seakan-akan Allah melihatnya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, 

“Apabila kamu menyembah (beribadat kepada Allah) seakan-akan engkau 

melihatnya, maka apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia Allah 

melihat kamu” (HR. Bukhari). 

Pengertian Ihsan menurut Hadis ini adalah hadirnya Allah dalam hati 

sanubari pada waktu beribadat kepadanya, sehingga dengan demikian ibadat  

itu bersambung dan sampai kepadanya ketika itu juga. Kehadiran ini tidak 

mungkin tercapai kecuali terpenuhi dua syarat, yaitu : (1) bersihnya hati 

nurani kita dari dosa dan noda, dan (2) ikhlasnya ibadat kita hanya semata-

mata kepada Allah. Kesucian dan keikhlasan ini juga tidak mungkin 

tercapai, kecuali beribadat dengan metodologi tariqatullah yang Maha 

tinggi. Oleh sebab itu kewajiban pertama seseorang setelah beriman adalah 

memasuki dan mengamalkan tariqatullah yang tinggi, baik laki-laki maupun 
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perempuan. Menurut beliau pendapat ini adalah pendapat sebagian besar 

para ulama berdasarkan Al Quran dan Sunnah Rasul.
504

  

Ihsan dalam arti akhlak mulia atau pendidikan akhlak mulia sebagai 

puncak keagamaan dapat dipahami juga dari beberapa hadis terkenal seperti 

“Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan berbagai 

keluhuran budi” (tulisan Arab) dan sabda Beliau lagi bahwa yang paling 

memasukkan orang ke dalam ialah takwa kepada Allah dan keluhuran budi 

pekerti.” Jika kita renungkan lebih jauh, sesungguhnya makna-makna di atas 

itu tidak berbeda jauh dari yang secara umum dipahami oleh orang-orang 

muslim, yaitu bahwa dimensi vertikal pandangan hidup kita (iman dan 

takwa habl min al-Lah, dilambangkan oleh takbir pertama atau takbirat al-

Ihram dalam shalat) selalu, dan seharusnya, melahirkan dimensi horizontal 

pandangan hidup kita (amal saleh, akhlak mulia, habl minal-nas, 

dilambangkan oleh ucapan salam atau Taslim pada akhir shalat). Jadi 

makna-makna tersebut sangat sejalan dengan pengertian umum tentang 

keagamaan. Maka sebenarnya di sini hanya dibuat penjabaran sedikit lebih 

mendalam dan penegasan sedikit lebih kuat terhadap makna-makna umum 

itu
505

  

Masalah ihsan ini telah dijelaskan pula pada Bagian”Tiga Pilar Utama 

Agama Islam”. Kita, atau kita merasakan dan mengitikadkan bahwa Allah 

selalu melihat dan memperhatikan kita. Ihsan sebagai salah satu pilar agama 

Islam, sasarannya adalah batin ruhaniyah. Batin rohaniah seseorang yang 

beribadat harus bersih agar dapat membuahkan ubudiah yang ikhlas dan 

akhlak yang mulia. 

Terdapat  11 (sebelas) tempat Allah menyebutkan kata ihsan dalam Al 

Quran dengan berbagai konteks dan 40 (empat puluh) tempat menggunakan 

kata itu sebagai pelaku Ihsan, yaitu muhsin. Firman Allah SWT dalam surat 

An Nahl 16 : 90: 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan 

berbuat kebaikan” 

Ketiga pilar tersebut tidak boleh dilaksanakan sendiri-sendiri, tapi harus 

dilaksanakan terpadu secara utuh dan bulat, sebab ketiga pilar itulah yang 

membuat menyatu menjadi agama Islam. Dengan penjelasan ini, jelas bahwa 

tasawuf itu adalah bagian dari agama Islam, tidak di luar Islam, bukan pula 

bidah, syirik dan sebagainya. Setelah Rukun Iman dan Rukun Islam itu 

terlaksana dengan baik, maka dia dilengkapi dan disempurnakan dengan 

amal-amal kebaikan yang lahiriah, yang kita namakan Ihsan. Ihsan di sini 

dalam arti lahiriah melaksanakan amal-amal sunnah, seperti shalat-shalat 

sunat, puasa sunat, infak, sadakah sunat, saling membantu dan berbuat 

kebaikan sesama umat. Ihsan dalam bentuk lahiriah ini, jika dilandasi dan 

dijiwai dalam bentuk rohaniah batin, akan menumbuhkan keikhlasan. 

Beramal Ihsan yang ikhlas membuahkan takwa yang merupakan buah 

tertinggi dari segala amal ibadat kita.  

Adapun hubungan antara iman dan Islam itu laksana hubungan akar 

dengan batang pada satu pohon. Pohon tidak akan berbuah kalau tidak ada 

akar, pohon tidak akan tumbuh kalau tidak ada akar. Adanya akar yang kuat 

dengan pohon yang subur itulah yang mendatangkan buah. Apa artinya 

Rukun Iman, tanpa pelaksanaan Rukun Islam. Apa artinya pelaksanaan 

Rukun Islam, tanpa dilandasi Rukun Iman. Kedua-duanya tidak akan 

menghasilkan buah
506

. Dengan jelas dan gamblang Allah SWT 

mengisyaratkan hubungan keduanya ini dalam firman-Nya (QS. Ibrahim 14 : 

24-25,) 

                           

                       

            

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 

perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, 
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akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon 

itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin 

Tuhannya. (QS. Ibrahim 14 : 24-25). 

Pelaksanaan rukun Islam harus dengan Ihsan yaitu dirasakan hadirnya 

Allah SWT. pada waktu beribadat sehingga ibadat tersebut menjadi 

khusyuk. Ibadat dengan Ihsan itu akan berbekas dan berbuah. Demikian 

pulalah yang menghubungkan akar dengan batang dan sebaliknya, batang 

dengan akar dalam satu pohon. Serapan dari akar didistribusikan kepada 

batang. Sebaliknya, serapan batang yang terdiri dari dahan, ranting dan daun 

akan didistribusikan pula kepada akar. Pohon tidak akan tumbuh dan subur 

tanpa adanya serapan itu.
507

 

Ibadah di sini mencakup segala aspek kehidupan manusia sehari-hari 

yang dijalankan dengan berdasarkan iman, Islam, dan ihsan. Termasuk 

dalam pengertian ini ibadah secara khusus, yakni segala amalan yang telah 

ditentukan segala sesuatunya seperti syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, 

ihsan harus meliputi semua tingkah laku manusia muslim, baik tindakan 

lahir maupun batin, dalam ibadah khusus maupun umum, sebab ihsan 

merupakan jiwa atau roh dari iman dan Islam.
508

 

Kalau iman sebagai fundamen yang ada dalam jiwa seseorang hasil 

perpaduan antara pengetahuan dan penghayatan atau ilmu dan makrifat akan 

adanya Allah beserta sifat-sifatnya; dan Islam sebagai refleksi jiwa tersebut 

yang tergambar dalam tindakan badaniah berupa kebaktian nyata kepada-

Nya, maka ihsan memberikan nilai terhadap pengabdian atau ibadah yang 

dikerjakan. Ihsan merupakan karakteristik dan pengejawantahan iman dan 

Islam yang membaur dalam diri seseorang yang terpimpin ke arah kebaikan 

dan takut berbuat kemungkaran. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam 

Al Quran berpegang teguh pada tali yang kokoh sebagaimana firmannya 

dalam QS.31:22. 
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Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, 

sedang dia orang yang berbuat kebaikan, Maka 

Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang 

kokoh. dan Hanya kepada Allahlah kesudahan segala urusan. 

Ihsan dapat diartikan pula dengan berbuat baik terhadap Allah, sesama 

manusia dan alam lingkungan lainnya. Karena ini, baik iman dengan segala 

aajaran tauhidnya maupun Islam dengan segala macam amal ibadahnya 

haruslah membuahkan apa yang dinamakan ihsan. Orang Islam itu 

dimisalkan oleh Nabi Saw., sebagai sebuah bangunan di mana antara satu 

bahan dengan bahan lainnya saling sokong menyokong, bantu membantu. 

Dengan demikian jika ingin menciptakan satu masyarakat yang adil dan 

makmur, ajaran yang Nabi Muhammad Saw,ini diterapkan di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat. 

Ihsan menurut istilah yang populer dalam sejarah Islam adalah ajaran 

tasawuf, menurut Abu al-Wafa’ al-Taftazani, bahwa tasawuf secara umum 

adalah falsafah hidup dan cara tertentu dalam tingkah laku manusia, dalam 

upaya merealisasikan kesempurnaan moral, pemahaman tentang hakikat 

realitas dan kebahagiaan rohaniah.
509

 Dan dapat dikatakan bahwa tasawuf 

adalah usaha pembersihan jiwa agar amal ibadah hanya tertuju/ikhlas kepada 

Allah semata. Jadi ihsan itu menduduki tempat yang amat penting dalam 

memberi kualitas ibadah sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran tasawuf. 

2. Akhlak sebagai Manifestasi Iman 

a. Kedudukan Iman dalam Islam 

Iman dari segi bahasa biasa diartikan dengan pembenaran. Sebagian 

pakar mengartikannya sebagai pembenaran hati terhadap apa yang didengar 

oleh telinga. Pembenaran dengan akal saja tidak cukup, tetapi yang 

terpenting adalah pembenaran dengan hati. di dalam Islam tidak semua 

pembenaran dinamakan iman. Iman adalah membenarkan menyangkut apa 

yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagaimana yang tergambar 

dalam pokok-pokoknya dalam arkanul iman.
510
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 Iman adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh indra, iman berkaitan 

dengan nilai atau prinsip-prinsip yang harus menjadi tolak ukur sekaligus 

pendorong bagi langkah-langkah konkret, menuju tujuan yang konkret pula, 

dan hal ini tidak boleh bertentangan dengan akal atau ilmu, namun kadang 

kala ia tidak dapat di mengerti hakikatnya oleh nalar. Iman adalah tolak ukur 

sekaligus pendorong, maka iman yang benar akan melahirkan aktivitas yang 

benar dan sekaligus kekuatan menghadapi tantangan. Iman dalam Islam 

tidak menuntut manusia untuk menutup mata hati dan pikirannya lalu 

membenarkan apa yang disampaikan kepadanya, tanpa menggunakan nalar 

dan membuktikan bahwa penyampaian informasi tersebut tidak diragukan 

kebenarannya dan tidak bertentangan dengan akal sehat. 

Iman dan ilmu adalah berbeda, seorang tahu namun tidak percaya. Ilmu 

bersumber pada akal dan iman sumbernya pada kalbu, ilmu memberi 

kekuatan yang menerangi jalan dan menumbuhkan harapan dan dorongan 

bagi jiwa. Ilmu adalah revolusi eksternal sedangkan iman adalah revolusi 

internal, baik ilmu maupun iman, keduanya merupakan kekuatan, kekuatan 

ilmu terpisahkan sedangkan kekuatan iman menyatu. Keduanya adalah 

keindahan dan hiasan. Ilmu adalah keindahan akal sedangkan iman 

keindahan jiwa, ilmu hiasan pikiran sedangkan iman adalah hiasan perasaan. 

Keduanya menghasilkan ketenangan; ketenangan yang dihasilkan oleh ilmu 

adalah ketenangan lahiriah sedangkan iman adalah ketenangan batin. Ilmu 

memelihara manusia dari penyakit-penyakit jasmani dan malapetaka dunia, 

sedangkan iman memeliharanya dari penyakit-penyakit rohani dan 

kompleks-kompleks kejiwaan serta malapetaka ukhrawi. Ilmu menyesuaikan 

manusia dengan diri dan lingkungannya, sedangkan iman menyesuaikan 

dengan jati dirinya. Itu adalah gambaran yang diberikan oleh Murtadha 

Muthahari yang dikutip oleh Quraish Shihab.
511

 

Syekh Mahmud Syaltut ketika menjelakan tentang kedudukan akidah 

dan Syariah menulis: akidah itu di dalam posisinya menurut Islam adalah 

pokok kemudian di atasnya dibangun Syariah. Sedangkan Syariah itu sendiri 

adalah hasil yang dilahirkan oleh akidah tersebut. Dengan demikian tidaklah 

akan terdapat Syariah di dalam Islam, melainkan karena adanya akidah; 

sebagaimana syariat tidak akan berkembang melainkan di bawah naungan 
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akidah. Jelaslah bahwa Syariah tanpa akidah laksana gedung tanpa 

fondasi.
512

 

Muhammad Al-Ghazaly mengatakan: aqidah telah tumbuh pada jiwa 

seorang muslim, maka tertanamlah dalam jiwanya rasa bahwa hanya Allah 

sajalah yang paling berkuasa, segala maujud yang ada ini hanya makhluk 

belaka.513 

Banyak sekali kejadian di masa Rasulullah dan para sahabat yang 

menunjukkan betapa tingginya tingkat keluhuran akhlak yang muncul dari 

rasa keimanan itu. Keluhuran akhlak yang tidak saja ditunjukkan oleh 

Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya, tetapi bahkan sangat merata 

dihayati oleh masyarakat pada waktu itu. Ada seorang janda yang memiliki 

beberapa ekor kambing untuk diperah susunya sebagai barang dagangan. 

Satu dini menjelang subuh, selesai memerah susu kambingnya, dia berkata 

pada putrinya: 

“Anakku, campurkan air pada susu kambing yang akan kita jual esok 

hari”. Putrinya dengan sopan menolak seraya berkata : “Khalifah Umar 

melarang kita melakukan penipuan semacam itu !” Ibunya menjawab : 

“Anakku, Khalifah Umar tidak bakal tahu !”  Tetapi putrinya tetap menolak 

dengan satu jawaban yang luar biasa cerdas : “Ibuku, memang khalifah 

Umar tidak bakal tahu, tetapi yang menciptakan Umar, yaitu Allah SWT. 

pasti tahu.” 

Pada saat itu Khalifah Umar kebetulan sedang lewat di dekat rumah 

janda itu dan dapat mendengar pembicaraan mereka. Maka ditandainya 

rumah itu, dan dia berniat melamar gadis jujur itu untuk menjadi istri 

anaknya. 

Keimanan itu bertingkat-tingkat, ada yang percaya tanpa sedikit 

argumen, ia percaya karena kebetulan objek kepercayaan sesuai dengan 

kecenderungan hatinya, keimanan seperti ini kebanyakan dimiliki oleh orang 

awam. Sedangkan iman yang lebih tinggi sedikit kualitasnya adalah percaya 

walau dengan sedikit bukti, kendati bukti tersebut sebenarnya rapuh bila 

dianalisis. Iman yang tertinggi tentunya adalah keimanan disertai didukung 
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oleh dalil yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan, serta didukung oleh 

pengalaman rohani yang meyakinkan, itu adalah keimanan yang lebih tinggi 

kualitasnya. Sedangkan puncak iman adalah yakin, yakni pengetahuan yang 

mantap tentang sesuatu dibarengi dengan tersingkirnya apa yang 

mengeruhkan pengetahuan tersebut, baik berupa keraguan maupun dalih-

dalih yang dikemukakan lawan.
514

 

Satu dalil untuk masalah iman, ada kalanya bersifat aqli dan atau naqli, 

tergantung perkara yang diimani. Jika perkara itu masih dalam jangkauan 

panca indra/aqal, maka dalil keimanannya bersifat aqli, tetapi jika tidak 

(yaitu di luar jangkauan panca indra), maka ia didasarkan pada dalil naqli. 

Hanya saja perlu diingat bahwa penentuan sumber satu dalil naqli juga 

ditetapkan dengan jalan aqli. Artinya, penentuan sumber dalil naqli tersebut 

dilakukan melalui penyelidikan untuk menentukan mana yang boleh dan 

mana yang tidak boleh dijadikan sebagai sumber dalil naqli. Oleh karena itu, 

penentuan semua dalil tentang aqidah pada dasarnya disandarkan pada 

metode aqliyah. Dalam hal ini, Imam Syafi’i berkata: 

“Ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf 

adalah berpikir dan mencari dalil untuk ma’rifat kepada 

Allah Ta’ala. Arti berpikir adalah melakukan penalaran dan 

perenungan kalbu dalam kondisi orang yang berpikir tersebut 

dituntut untuk ma’rifat kepada Allah. Dengan cara seperti itu, 

ia akan sampai kepada ma’rifat terhadap hal-hal yang gaib 

dari pengamatannya dengan indra dan ini merupakan satu 

keharusan. Hal ini seperti merupakan satu kewajiban dalam 

bidang ushuluddin.”
515 

 

Iman menjadi dasar untuk berprilaku bagi setiap insan yang mengaku 

dirinya muslim. Karena dengan iman seseorang akan merasakan adanya dzat 

yang Maha Halus dan Maha Mengetahui, yang tidak hanya menghindarkan 

orang dari berbuat jahat tapi juga motivasi untuk berbuat baik. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa untuk mengetahui tingkatan iman, harus dilihat dari 
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sikap jiwa (yang pada saat perkembangan modern sekarang disebut 

osilator), dan aktivitas manusia dalam berakhlak.
516

 

Iman adalah landasan berpijak bagi setiap orang Islam. Manusia hidup di 

dunia ini menurut Al-Ghazaly tidak ubahnya seperti orang mengarungi 

lautan. Diwaktu badai mengamuk, dia menghadapi gelombang yang 

bergulung-gulung, kadang-kadang sebesar gunung yang menyebabkan 

penumpangnya terhempas kian kemari. Dalam mengarungi gelombang 

hidup yang demikian, manusia harus mempunyai landasan tempat berpijak, 

mempunyai tali untuk berpegang. Landasan tempat itu ialah iman. Yaitu 

keyakinan yang bulat dan utuh bahwa manusia itu hanyalah merencanakan, 

kewajibannya ialah berusaha, berjuang sesuai dengan martabat dan 

kedudukannya. 

Kemantapan iman dapat diperoleh dengan menanamkan kalimat 

tauhid la ilaha illallah. Tiada yang dapat menolong, memberi nikmat kecuali 

Allah; dan tiada yang dapat mendatangkan bencana, musibah kecuali Allah. 

Kebahagiaan dan kesengsaraan hanya dari Allah. Abu A’la al Maududi 

mengemukakan beberapa pengaruh kalimat tauhid ini dalam kehidupan 

manusia yang dikutip oleh Asmaran yaitu: 

1. Manusia yang percaya dengan kalimat ini tidak mungkin orang yang 

berpandangan sempit dan berakal pendek. Ia percaya kepada Allah 

SWT. Sebagai Penguasa dan Pemelihara alam semesta. Ia tidak 

pernah merasa asing dengan apapun yang ada di dunia. 

Pandangannya menjadi luas, wawasan intelektualnya menjadi lebih 

terbuka, pendiriannya bebas seperti layaknya kekuasaan Allah SWT. 

2. Keimanan ini mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi 

dalam harkatnya sebagai manusia. Orang yang beriman percaya 

hanya kepada Allah SWT. Yang Maha Kuasa dan tidak ada 

selainnya yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang. 

Keyakinan ini membuatnya berbeda dengan manusia lain. 

3. Keimanan akan mengalirkan ke dalam diri manusia rasa 

kesederhanaan dan kesahajaan. Keimanan tidak pernah membuatnya 
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angkuh terhadap kelebihan harta atau kekuasaan tidak membuatnya 

sombong karena ia tahu semua itu berasal dari Allah. 

4. Keimanan membuat manusia menjadi suci dan benar. Ia yakin tidak 

ada jalan lain untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan kecuali 

dengan kesucian jiwa dan tingkah laku yang baik. 

5. Orang beriman tidak akan berputus asa atau patah hati pada keadaan 

yang bagaimanapun. Ia mempunyai keyakinan yang kuat, Allah 

SWT. adalah Penguasa seluruh kekayaan yang ada di bumi dan di 

langit. 

6. Orang beriman mempunyai kemauan keras, kesabaran yang tinggi 

dan percaya yang teguh kepada Allah SWT. Ketika ia memutuskan 

untuk menjalan perintah-perintahnya untuk mendapatkan nikmatnya, 

ia yakin akan mendapat dukungan dan pertolongan Allah, Penguasa 

alam semesta. 

7. Keimanan membuat keberanian dalam diri manusia. 

8. Keimanan terhadap kalimat la ilaha illallah dapat mengembangkan 

sikap cinta damai dan keadilan menghalau rasa cemburu, iri hati dan 

dengki. Orang beriman selalu menghindari cara-cara yang rendah 

dalam mencapai tujuan. 

9. Pengaruh yang terpenting la ilaha illallah adalah membuat manusia 

menjadi taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Seorang yang 

beriman, yakin bahwa Allah mengetahui segalanya baik yang nyata 

maupun yang tersembunyi dari pandangan manusia.
517

 

Derajat iman seseorang itu adalah tingkatan iman yang menunjukkan 

kebaikan prilaku seseorang yang dapat dilihat pada indikator-indikator yaitu: 

kecintaan terhadap perbuatan baik dan tidak senang untuk berbuat buruk, 

antara lain, suka menolong  orang yang mendapat kesusahan, meskipun 

sikap jiwa tidak selalu bias dilihat, oleh karena indikator tersebut tidak 

mencerminkan yang sebenarnya, sebab ada orang yang beriman tapi tidak 

beramal (fasik) dan beramal tapi tidak didasari iman.
518

 

Indikator orang-orang yang mempunyai derajat iman yang tinggi 

sebagaimana ditemukan dalam Al Quran adalah sebagai berikut: 

                                                 
517

Asmaran, op.cit., h. 99-101  
518

Ibid.  



372   |   Bab VI Hubungan Akhlak dengan Iman 

1. Istiqamah (konsekuen dalam pendirian tapi bijaksana) firman Allah 

dalam QS.46:13 

2. Senang berbuat baik. QS.2:185 

3. Memenuhi amanat dan adil. QS.4:58 

4. Berat hati bila orang susah dan kasih akan orang mukmin. QS.9:128 

5. Kreatif dan Tawakal, QS. 28:77 

6. Compatitive.QS.2:148 

7. Proporsional, harmonis, QS.2:190 

8. Disiplin waktu, QS.102:1-4.
519

 

Allah SWT. menjanjikan bagi orang yang beriman dan teguh 

keimanannya dengan menghapuskan bagi rasa takut dan sedih, serta di 

akhirat dia akan ditempatkan di dalam surga sebagaimana firmannya dalam 

QS.41:30. 

                          

                

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami 

ialah Allah" Kemudian mereka meneguhkan pendirian 

mereka, Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan 

mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa 

sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang Telah 

dijanjikan Allah kepadamu". 

Seorang yang kuat imannya, jiwanya selalu tenang, tidak guncang dalam 

menghadapi segala sesuatu, sebab di dalam jiwanya hidup rasa 

persaudaraan, persamaan dan kemanusiaan. Karena iman yang subur dan 

sehat menghilangkan sifat dengki, cemburu dan iri hati. 

b. Akhlak yang Buruk Tanda Iman yang Lemah 

Sebelum membahas keseluruhan aspek akhlak Islam ini secara 

sistematis, ada baiknya akan diuraikan secara ringkas bagaimana keluhuran 

dan keindahan akhlak Islam itu. Contoh keluhuran dan keindahan akhlak 

Islam itu. Sesuatu yang menunjukkan keterkaitan dengan kerangka ajaran 
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Islam: iman– ihsan–Islam. Akhlak Islam tidak mungkin dipisahkan dari 

keyakinan atau iman seorang muslim. Kata akhlak itu sendiri mempunyai 

akar kata yang sama dengan khalik pencipta atau al-Khalik sang Maha 

Pencipta, yaitu Allah SWT. Bahkan ketika kepada Rasulullah ditanyakan 

tentang ihsan, istilah lain dari akhlak, beliau bersabda: 

  ...االحسان ان تعبد اهلل كانك تراه فان َل تكن تراه فاءنه يراك. 

(Yang disebut) sikap ihsan ialah bahwa engkau mematuhi 

Allah seolah-olah engkau melihat Dia, dan kalaupun engkau 

tidak melihat Dia maka sesungguhnya Dia selalu melihat 

engkau.
520

 

Sebagai konsekuensi dari iman, akhlak seorang muslim adalah berupa 

pembenaran terhadap kehadiran Allah, ke-Esaan, dan kesempurnaan sifat-

sifatNya. Di samping itu, akhlak Islam adalah konsekuensi dari posisi 

manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Dan akhirnya akhlak Islam juga 

banyak tergantung pada keyakinan akan hari pembalasan. Keyakinan yang 

sangat efektif untuk menjadi kendali moral dan perilaku manusia.  

Iman ialah mengetahui dan meyakini akan keesaan Tuhan, ibadah berupa 

perwujudan dari iman. Bila hal ini terpisah dari budi pekerti (akhlak) atau 

akhlak itu sendiri terpisah dari bagian-bagian tersebut pastilah akan merusak 

kemurnian jiwa manusia dan kehidupannya. 

Menurut Mahmud Syaltut, tidak diragukan lagi bahwa untuk 

mempergunakan dan menjalankan akidah dan ibadah perlu berpegang kuat 

dan tekun dalam mewujudkan bagian lain yang disebut dengan akhlak. 

Sejarah risalah ketuhanan dalam seluruh prosesnya telah membuktikan 

bahwa kebahagiaan di segenap lapangan hanya diperoleh dengan menempuh 

budi pekerti (berakhlak mulia).
521

 

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa kepercayaan dan budi pekerti 

dalam pandangan Al Quran hampir dihukum satu, dihukum setaraf, 

sederajat. Demikianlah Allah mencurahkan kehormatan terhadap akhlak dan 

membesarkan kedudukannya. Bahkan Allah memerintahkan seseorang 
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muslim memelihara akhlaknya dengan kata-kata perintah yang pasti, terang 

dan jelas. Para muslim tidak dibenarkan sedikit juga menyia-siakan 

akhlaknya, bahkan tidak boleh memudah-mudahkannya.
522

 

Akhlak yang dituntut untuk memelihara sendi-sendi agama dalam 

pandangan Allah bukanlah semata-mata mengetahui bahwa berkata benar itu 

satu keutamaan, dusta satu perbuatan buruk. Bukan pula sekedar pandai 

bercerita tentang akhlak dan tahu menuduh orang lain tidak berbudi, tetapi 

akhlak itu adalah karakter, moral, kesusilaan dan budi baik yang ada dalam 

jiwa dan memberikan pengaruh terhadap perbuatan. Dengan demikian 

akhlak dapat dipandang sebagai perwujudan dari iman dan sebagai sifat bagi 

seseorang yang ingin menjadi muslim sejati. 

Rasulullah Saw. mengatakan bahwa kesempurnaan iman seseorang 

terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sebagaimana sabda 

beliau: 

.أكمل املؤمنني اميانا احسنهم خلقا  

Orang mukmin yang paling sempurna Imannya ialah yang 

paling bagus akhlaknya.
523

 

Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat 

diketahui melalui tingkah laku (akhlak) seseorang, karena tingkah laku 

tersebut merupakan perwujudan dari Imannya yang ada di dalam hati. Jika 

perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat, dan jika 

perbuatannya buruk, maka dapat dikatakan ia mempunyai iman yang lemah. 

Al Ghozaly mengatakan, iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan 

mulia, sedang Iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan 

buruk.
524

 

Dalam hubungan dengan ini Hammudah Abdalati mengatakan:  

It is clear that the never meaning of faith makes Islam 

penetrate deeply and constructively into every aspect of life. 

According to Islam, true faith has a desive effect on the 
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spiritual and material lot of man, an also on his personal and 

social behavior as well s his political conduct and Financial 

Life.
525

  

Jelaslah bahwa makna yang sesungguhnya dari iman membuat Islam 

secara mendalam dan konstruktif menerobos ke dalam semua kehidupan. 

Menurut Islam, Iman yang benar memiliki satu pengaruh yang menentukan 

terhadap semua kehidupan material dan spiritual manusia, dan juga terhadap 

tingkah laku pribadi dan sosialnya; pun juga terhadap tingkah laku politik 

dan kehidupan ekonominya. 

Nabi Muhammad Saw. telah menjelaskan bahwa Iman yang kuat itu 

akan melahirkan perangai yang mulia dan rusaknya akhlak berpangkal dari 

lemahnya iman. Orang yang berperangai tidak baik dikatakan oleh Nabi 

sebagai orang yang kehilangan Iman. Beliau bersabda: 

 احلياء شعبة من االميان .)متفق عليه(
“Malu adalah bagian dari Iman” 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa rasa malu sangat berpautan dengan 

Iman hingga boleh dikatakan bahwa tiap orang yang beriman pastilah ia 

mempunyai rasa malu, dan jika ia tidak mempunyai rasa malu, berarti tidak 

beriman atau lemah imannya. 

Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan 

muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila 

ia telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam 

hadis yang telah dikemukakan di awal, yaitu menyembah Allah seakan-akan 

melihatnya, dan jika kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah 

senantiasa melihat kita. Jika hal ini telah dicapai oleh seorang hamba, maka 

sesungguhnya itulah puncak ihsan dalam ibadah. Pada akhirnya, ia akan 

berbuah menjadi akhlak atau perilaku, sehingga mereka yang sampai pada 
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tahap ihsan dalam ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan 

karakternya.
526 

Jika kita ingin melihat nilai ihsan pada diri seseorang yang diperoleh dari 

hasil maksimal ibadahnya maka kita akan menemukannya dalam muamalah 

kehidupannya. Bagaimana ia bermuamalah dengan sesama manusia, 

lingkungannya, pekerjaannya, keluarganya, dan bahkan terhadap dirinya 

sendiri. Berdasarkan ini semua, maka Rasulullah Saw. mengatakan dalam 

sebuah hadis, “Aku diutus hanyalah demi menyempurnakan akhlak yang 

mulia.” 

Kesimpulannya, ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, 

dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu 

akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai 

pada tingkat tersebut. Siapa pun kita, apapun profesi kita, di mata Allah 

tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang telah naik ke 

tingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai hidupnya. 

Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target 

seluruh hamba Allah SWT. Sebab, ihsan menjadikan kita sosok yang 

mendapatkan kemuliaan dari-Nya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak 

mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal 

untuk menduduki posisi terhormat di mata Allah SWT. Rasulullah Saw. 

sangat menaruh perhatian akan hal ini, sehingga seluruh ajaran-ajarannya 

mengarah kepada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna dan akhlak 

yang mulia. 

Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya tidak memandang ihsan itu 

hanya sebatas akhlak yang utama saja, melainkan harus dipandang sebagai 

bagian dari akidah dan bagian terbesar dari keislamannya. Karena, Islam 

dibangun di atas tiga landasan utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan, seperti 

yang telah diterangkan oleh Rasulullah Saw. dalam hadisnya yang shahih. 

Hadis ini menceritakan saat Rasulullah Saw. menjawab pertanyaan Malaikat 

Jibril yang menyamar sebagai seorang manusia- mengenai Islam, iman, dan 

ihsan. Setelah Jibril pergi, Rasulullah Saw. bersabda kepada para 

sahabatnya, “Inilah Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian urusan 
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agama kalian.” Beliau menyebut ketiga hal di atas sebagai agama, dan 

bahkan Allah SWT. memerintahkan untuk berbuat ihsan pada banyak tempat 

dalam Al Quran. 

               

“Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 

195) 

               

“Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berbuat adil dan 

kebaikan….” (QS. An-Nahl: 90) 

Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan 

muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila 

ia telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam 

hadis yang telah dikemukakan di awal, yaitu menyembah Allah seakan-akan 

melihatnya, dan jika kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah 

senantiasa melihat kita. Jika hal ini telah dicapai oleh seorang hamba, maka 

sesungguhnya itulah puncak ihsan dalam ibadah. Pada akhirnya, ia akan 

berbuah menjadi akhlak atau perilaku, sehingga mereka yang sampai pada 

tahap ihsan dalam ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan 

karakternya. 

Jika kita ingin melihat nilai ihsan pada diri seseorang yang diperoleh dari 

hasil maksimal ibadahnya maka kita akan menemukannya dalam muamalah 

kehidupannya. Bagaimana ia bermuamalah dengan sesama manusia, 

lingkungannya, pekerjaannya, keluarganya, dan bahkan terhadap dirinya 

sendiri. Berdasarkan ini semua, maka Rasulullah Saw. mengatakan dalam 

sebuah hadis, “Aku diutus hanyalah demi menyempurnakan akhlak yang 

mulia.” 

Kesimpulannya, ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, 

dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu 

akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai 
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pada tingkat tersebut. Siapa pun kita, apapun profesi kita, di mata Allah 

tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang telah naik ke 

tingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai hidupnya. 

C. KETERKAITAN AQIDAH DENGAN AKHLAK 

Aqidah atau keyakinan, dinamakan juga ilmu aqa’id (ikatan yang 

kokoh). Keyakinan kepada Allah SWT., harus merupakan ikatan yang kokoh 

yang tidak boleh lepas atau dibuka begitu saja, karena akan berbahaya bagi 

umat manusia. Orang yang tidak memiliki ikatan yang kokoh dengan Tuhan, 

menyebabkan ia dengan mudah tergoda pada ikatan-ikatan lainnya yang 

membahayakan. 

Keterkaitan aqidah dengan akhlak dapat dilihat melalui beberapa 

pandangan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari segi objek bahasannya, aqidah membahas masalah Tuhan, 

baik dari segi Zat, sifat dan perbuatannya. Kepercayaan yang mantap 

kepada Tuhan menjadi landasan untuk mengarahkan amal perbuatan 

manusia sehingga perbuatan manusia menjadi ikhlas dan keikhlasan 

ini merupakan bentuk akhlak yang mulia. Allah SWT. Berfirman QS. 

Al-Bayyinah 5). 

                        

             . 

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 

Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam 

(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 

Itulah agama yang lurus. 

2. Dilihat dari fungsinya aqidah menghendaki agar seseorang tidak hanya 

cukup dengan menghafal rukun iman dengan dalil-dalilnya saja, tetapi 

yang terpenting adalah agar orang yang bertauhid itu meniru dan 

mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman itu. Jika 

kita percaya bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, maka 
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sebaiknya manusia  bertauhid meniru sifat-sifat Tuhan itu. Allah 

SWT., bersifat Ar-Rahman dan Ar Rahim, maka sebaiknya manusia 

meniru sifat tersebut dengan mengembangkan sikap kasih sayang di 

muka bumi. Demikian juga jika Allah bersifat dengan Asma’ul Husna 

yang jumlahnya 99, maka Asma’ul Husna itu harus dipraktekkan 

dalam kehidupan. Dengan cara demikian beriman kepada Allah akan 

memberi pengaruh terhadap pembentukan akhlak.
527

 

Beriman kepada para Malaikat dimaksudkan agar manusia mencontoh 

sifat-sifat yang terdapat pada Malaikat seperti sifat jujur, amanah, tidak 

pernah durhaka dan patuh melaksanakan segala yang diperintahkan Tuhan. 

Percaya kepada Malaikat dimaksudkan agar manusia merasa diperhatikan 

dan diawasi oleh para malaikat, sehingga tidak berani melanggar larangan 

Allah. Dengan percaya kepada malaikat membawa kepada perbaikan akhlak 

yang mulia. Allah berfirman dalam QS. At Tahrim:6. 

                

Malaikat-malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Beriman kepada kitab khusus Al Quran, maka secara akhlaki harus 

diikuti dengan upaya menjadikan Al Quran sebagai wasit, hakim serta imam 

dalam kehidupan. Dengan cara demikian iman kepada kitab erat kaitannya 

dengan pembinaan akhlak yang mulia. Demikian juga beriman kepada para 

Rasul khususnya Nabi Muhammad Saw, harus disertai dengan mencontoh 

akhlak Rasulullah dan mencintainya. Mengikuti dan mencintai Rasulullah 

dinilai sama dengan mencintai dan menaatinya. Dengan cara demikian 

beriman kepada Rasul akan menimbulkan akhlak yang mulia, hal ini dapat 

diperkuat lagi dengan cara meniru sifat-sifat yang wajib para rasul yaitu sifat 

shidiq (jujur), amanah (tepercaya), tablig (menyampaikan ajaran sesuai 

dengan perintah Allah), dan fathanah (cerdas). Jika semua itu dicontoh oleh 
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manusia yang mengimaninya maka akan dapat menimbulkan akhlak yang 

mulia, di sinilah letaknya hubungan antara akhlak dengan aqidah.
528

 

Demikian pula beriman kepada hari akhir, dari sisi akhlak harus disertai 

dengan upaya menyadari bahwa segala amal perbuatan yang dilakukan 

selama di dunia ini akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat 

nanti. 
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D. AQIDAH ISLAM MELAHIRKAN AKHLAK AL KARIMAH 

Dalam aqidah Islam ditegaskan bahwa hanya Allahlah yang 

menciptakan, mengatur, mendidik alam semesta. Dengan demikian, hanya 

Allah yang patut disembah, serta dimohon petunjuk dan pertolongannya. 

Penyembahan hanya kepada Allah merupakan pengabdian yang dilakukan 

oleh makhluk (yang diciptakan) kepada Khaliknya (yang menciptakan). 

Penyembahan dan pengabdian seperti tersebut di atas bias dilakukan 

hanya oleh orang yang berjiwa tauhid. Aqidah Islam yang mengajarkan 

tentang apa  yang harus dilakukan oleh orang yang beriman. Iman 

mengajarkan bahwa iman, aqidah atau kepercayaan itu harus dibuktikan. 

Membuktikannya adalah dengan jalan menyembah dan mengabdi kepada-

Nya. Iman itu harus diyakini oleh hati, diikrarkan melalui ucapan, dan 

diwujudkan melalui perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-

hari. Tuhan telah menciptakan undang-undang yang harus dipatuhi, 

membuat perintah yang harus dilaksanakan, tetapi juga ada larangan-

larangannya yang harus dijauhi. Seseorang yang meyakini kebenaran 

peraturan perundang-undangan Allah, maka ia berbuat dan bertingkah laku 

yang baik. Dengan kata lain, seseorang yang beraqidah akan berakhlak yang 

mulia.
529

 

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar, satu ketika ia berjalan bersama 

dengan khalifah Umar bin Khattab RA. dari Madinah menuju Mekkah. di 

tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan seorang anak yang sedang 

menggembalakan kambing. Khalifah ingin mengetahui sifat amanah anak 

tersebut, maka terjadilah percakapan antara khalifah dengan anak 

penggembala itu. 

Khalifah: “Penggembala, juallah kepadaku seekor anak kambing dari 

ternakmu itu. 

Gembala: “Aku hanya budak, dan kambing ini bukan milikku” 

Khalifah: “Katakan saja kepada Majikanmu, bahwa anak kambing itu telah 

dimakan serigala” 
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Gembala: “Kalau begitu, di manakah Allah?”
530

 

Ucapan “di manakah Allah?” Menunjukkan bahwa ia adalah anak yang 

mempunyai aqidah yang kuat. Ia menyadari bahwa setiap perbuatannya akan 

diketahui oleh Allah, walaupun orang lain tidak mengetahui atau melihatnya. 

Jelaslah bahwa dengan aqidah Islam akan melahirkan akhlak yang baik. 

Dengan kata lain orang yang telah mempunyai aqidah Islam dengan baik 

akan melahirkan sikap-sikap yang baik pula, seperti ucapan, perbuatan dan 

tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. 

Orang yang berakhlakul karimah juga akan memelihara perangai dan tata 

cara pergaulan sesuai dengan tuntunan agama. Ucapan, perbuatan, perangai 

dan tingkah laku yang baik merupakan amal saleh, orang yang berakhlak 

baik akan selalu melakukan amal saleh,   Allah dalam Surah Maryam ayat 

96: 

                     

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, 

kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam 

(hati) mereka rasa kasih sayang. 

Orang beriman akan senantiasa mendahulukan seruan Allah SWT., 

artinya ia akan selalu berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi 

larangannya. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya merupakan 

bentuk pengabdian sekaligus akhlak seorang hamba terhadap Tuhannya. 

Nabi Saw bersabda: 

 اتق اهلل حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن
“Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada 

dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan 

baik, niscaya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus 
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perbuatan-perbuatan yang buruk, dan bergaullah terhadap 

sesama manusia dengan akhlak yang baik”. (HR.Turmudzi)
531

 

Dengan mengabdi kepada Allah SWT., akan memancarkan sifat-sifat 

terpuji. Dan sifat terpuji itu akan mewarnai berbagai bidang kehidupan 

manusia. Dengan berbuat dan bertingkah laku yang baik dan benar akan 

dapat mewujudkan keharmonisan, ketenteraman dan kedamaian dalam 

masyarakat. Demikianlah setiap Allah SWT., memerintahkan kepada 

hambanya untuk melakukan sesuatu atau melarang sesuatu selalu terdapat 

manfaat dan hikmah yang amat besar. 
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GLOSSARY 

 

 

Adam  
Nabi yang diyakini sebagai manusia pertama, dan menjadi pangkal 

pertama dari umat manusia di dunia ini, Adam adalah Nabi pertama di 

antara 25 Nabi dan Rasul. 

Adil  
Sikap pertengahan dalam menggunakan akal, nafsu syahwat dan 

amarah berdasarkan petunjuk agama. Adil merupakan induk akhlak 

yang mulia, dan koordinator dari pelaksanaan sifat-sifat Tuhan. 

ad Dien 

adalah sejumlah itikad, kepercayaan-kepercayaan, undang-undang, 

peraturan, pimpinan-pimpinan, pelajaran-pelajaran buat keselamatan 

dan kebahagiaan dunia dan akhirat yang diwahyukan dari Allah 

kepada manusia dengan perantaraan Rasul” 

Agama 

Agama adalah sekumpulan petunjuk ilahi yang disampaikan melalui 

Nabi/Rasul untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia dan 

mengantar penganutnya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan 

dipatuhi manusia.  

Ainul yaqin 

Satu keyakinan yang didasarkan atas dalil rasional, ilmiah dan 

mendalam, sehingga mampu membuktikan hubungan antara obyek 

keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu memberikan argumentasi 

yang rasional terhadap sanggahan-sanggahan yang datang. Hal itu 

ditunjukkan orang yang yakin karena telah melihat dengan mata 

kepala sendiri. 

Akhirat 

Berasal dari bahasa Arab yang berarti satu tempat bagi manusia 

setelah kehidupannya di dunia. di tempat ini manusia akan menerima 

balasan pahala atau siksa sesuai dengan amal perbuatannya semasa 

hidup di dunia. Percaya kepada kehidupan  akhirat termasuk salah satu 

rukun iman. 

Aqidah 
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Secara bahasa, akidah adalah ikatan yang terpatri di dalam hati. 

Aqidah (segala sesuatu yang mengikat dan menambat hati manusia 

sehingga hatinya terpaut. Jadi Aqidah adalah bagaikan ikatan 

perjanjian yang kokoh yang tertanam jauh di dalam lubuk hati 

sanubari manusia. Ia merupakan satu bentuk pengakuan/persaksian 

secara sadar mengenai keyakinan, keimanan, dan kepercayaan, bahwa 

ada satu Zat Yang Esa yang telah menciptakan seluruh alam ini 

beserta isinya. Zat ini adalah Zat Yang Maha Kuasa, yang kepada-Nya 

bergantung segala sesuatu. 

Aqidah Fi Isthilahi 'Amm 

"Keimanan yang mantap kepada Allah dan ketetapan hukum yang 

pasti, tidak ada jalan bagi orang yang meyakininya untuk ragu-ragu".  

Aqidah Fi Isthilah Khas 

Sikap yakin dan percaya kepada Allah, baik dalam Rububiyah, 

Uluhiyah (tauhidul ibadah), dan Asma'wa Sifat-Nya. Meyakini 

Arkanul Iman yang enam, Menerima dengan sepenuhnya nash-nash 

yang shahih (kuat) dan sharih (tegas) dalam perkara-perkara prinsip 

(ushul ad-dien), metafisika (umurul gaibiyah), dan masalah lain yang 

telah menjadi konsensus (Ijma) Ulama Salaf. Pasrah dalam menerima 

keputusan hukum, perintah, peraturan dan undang-undang Allah dan 

Rasul-Nya dengan cara; menaatinya (tha'atur Rasul ). 

Akhlak 

Adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam 

dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa 

perbuatan baik disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, 

disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. 

Alihah 

Alihah adalah jamak daripada ilah, yaitu apa yang dituju dengan 

sesuatu hal (dengan tindakan atau perbuatan) dalam rangka mencari 

manfaat atau menolak bala (bencana). 

 

 

 

Amaliah 

adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal, seperti 

salat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliah. Bagian ini  

disebut cabang agama (far'iyah) karena ia dibangun di atas itikadiyah. 
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Amil az-Zaman 

Kehadirannya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk  

mengisi kekosongan rohani, memperbaiki segala kerusakan 

masyarakat, dan mengembalikan umat manusia kepada kehidupan 

yang sesuai dengan fitrah penciptaannya. 

Andad 

Andad adalah jamak dari kata nidd, yang artinya tandingan, 

maksudnya adalah tandingan bagi Allah SWT. Allah memerintahkan 

agar kita hanya menghadapkan dan menjadikan-Nya sebagai tujuan 

satu-satunya. Tidak boleh seseorang mengedepankan yang lain 

terhadap Allah SWT. Andad adalah sesuatu yang memalingkan kamu 

daripada Al Islam, atau sesuatu yang memalingkan kamu daripada Al 

Islam atau Tauhid, baik itu anak, istri, jabatan, harta, atau apa saja 

yang mana jika hal itu memalingkan seseorang daripada Tauhid atau 

memalingkan seseorang dari pada Al Islam atau menjerumuskan 

seseorang kepada kekafiran atau ke dalam kemusyrikan, maka sesuatu 

hal itu sudah menjadi Andad, tandingan bagi Allah. 

Anisatun 

Yaitu manis muka dan tidak sombong. Manis muka ini mungkin 

merupakan pembawaan sejak lahir. Namun bagi orang yang tidak 

memilikinya, bias mempelajari dan membiasakannya. Hal ini penting 

karena orang yang suka berpaling kemungkinan dianggap sombong, 

sedangkan orang yang sombong tidak disukai oleh Allah dan sesama 

manusia. 

Aqli 

Berasal dari bahasa Arab aql yang berarti ikatan atau mengikatkan 

diri, sehingga tidak bebas. Juga berarti segala sesuatu pernyataan atau 

pendapat yang masuk akal, dapat dimengerti dan disepakati. 

 

 

Asbabun Nuzul 

Berasal dari kata asbab yang berarti sebab-sebab, dan nuzul yang 

berarti turun. Istilah tersebut selanjutnya digunakan untuk menjelaskan 

sebab-sebab turunnya satu ayat Al Quran dari Allah SWT. kepada 

Nabi Muhammad. Sebab tersebut dapat berupa peristiwa atau kejadian 

yang waktunya bersamaan dengan turunnya Al Quran. 

Asy’ariyah 

Istilah yang dikaitkan dengan paham atau pandangan atau pemikiran 

dalam bidang teologi (ilmu Kalam). Yang dikaitkan dengan salah 
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kelompok yang memisahkan diri dari teori-teori terdapat pada Abu 

Hasan al Asy’ari yang lebih dikenal sebagai tokoh ahl sunnah wal 

Jama’ah. 

Ayat 

Berasal dari bahasa Arab yang berarti tanda, ciri atau alamat. Istilah 

ini selanjutnya digunakan untuk menyatakan bagian-bagian kalimat 

yang terdapat pada satu surat yang terdapat dalam Al Quran. 

Arbab 

Arbab adalah bentuk jamak daripada Rabb, yang artinya tuhan yang 

mengatur dan menentukan hukum. Allah disebut Rabbul alamin 

karena Allah yang mengatur alam ini baik secara kauniy (hukum alam) 

maupun secara syar’i (syariat). Sedangkan jika ada orang yang 

mengaku atau mengklaim bahwa dia berhak mengatur, berarti dia 

memosisikan dirinya sebagai Rabb. 

Arraaf  

(peramal) adalah ahli nujum atau “orang pintar”, yang mengklaim 

mengetahui ilmu gaib padahal hanya Allah SWT. yang mengetahui 

persoalan gaib. Tukang ramal ini termasuk dalam kategori kahin 

(dukun). Ar raaf adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui 

perkara-perkara dengan cara-cara tertentu yang dipakai sebagai 

petunjuk akan barang hilang atau tempat hilangnya barang dan 

semisalnya. 

Al Haya 

Malu ialah malu terhadap Allah dan malu kepada diri sendiri di kala 

melanggar peraturan Allah. seseorang harus malu jika meninggalkan 

kewajiban. Perasaan ini dapat menjadi bimbingan kepada jalan 

keselamatan dan mencegah dari perbuatan nista. 

Al Afwu 

Yaitu pemaaf dan mau bermusyawarah. Sifat ini harus dimiliki sebab 

manusia tidak luput dari lupa dan kesalahan. 

Al Amanah 

(dipercaya). Seorang Rasul sealu menjaga dan menunaikan amanah 

yang dipikulkan ke pundaknya. Perbuatannya akan selalu sama 

dengan perkataannya. Dia selalu akan menjaga amanah kapan dan di 

manapun, baik dilihat dan diketahui orang lain maupun tidak. Oleh 

sebab itu mustahil seorang Rasul berkhianat. 

Al-Bukhlu 
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Orang yang kikir biasanya sulit sekali bederma kepada orang lain. 

Padahal orang tersebut mungkin sangat membutuhkan pertolongan. 

Orang yang kikir biasanya tidak mau melakukan infak, zakat sedekah, 

dan semacamnya. 

Al-Buthan 

adalah mengada-adakan sesuatu (berbohong) baik dengan ucapan, 

tulisan, maupun dengan isyarat. Seseorang berdusta mungkin untuk 

kepentingan dirinya, membela orang lain, atau sengaja untuk 

menjatuhkan orang lain. 

Al fatanah 

(cerdas). Seorang Rasul memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, 

pikiran yang jernih, penuh kearifan dan kebijaksanaan. 

Al Iffah 

adalah memelihara kesucian diri. Termasuk dalam rangkaian Faddilah 

akhlakul karimah yang dituntut dalam ajaran Islam. Menjaga diri dari 

segala keburukan dan memelihara kehormatan hendaklah dilakukan 

pada setiap waktu. dengan penjagaan diri secara ketat, maka diri dapat 

dipertahankan untuk selalu berada pada status khairunnas.  

Al Ifsad 

yaitu berbuat kerusakan. Seseorang punya sifat merusak biasanya 

untuk mencapai kepentingan pribadinya dan tidak menghiraukan 

akibatnya. Misalnya merusak alam dan lingkungan, baik yang 

dilakukan sendiri maupun secara kelompok. 

 

Al Itsbat 

Penetapan: "illallah" menetapkan bahwa tidak ada yang berhak 

disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan 

konsekuensinya. 

Al Mitsaliyah 

Artinya seseorang yang akan diangkat menjadi Nabi haruslah 

memiliki kemanusiaan yang sempurna; baik fisik, akal pikiran 

maupun rohani. Atau dengan kata lain dia haruslah merupakan pribadi 

yang mulia dan terpuji. Selalu menjadi anutan dan contoh teladan. 

Al Quran 

Al Quran berasal dari kata qara’a, yaqra’u, qiraa’atan atau 

qur’aanan yang berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan menghimpun 

(al-dlammu). Huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian kebagian 

lain secara teratur dikatakan Al Quran karena ia berisikan intisari dari 
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semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Ulama  klasik 

mendefinisikan  Al Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada 

Rasulullah dengan bahasa Arab, merupakan mu’jizat dan diriwayatkan 

secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Al Quran itu 

adalah undang-undang Ilahi yang diwahyukan-Nya kepada Rasulullah 

Saw. Melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada 

umat manusia agar dijadikan pedoman dan tuntunan di dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Al Quwwah 

Al quwwah atau kekuatan, yaitu seseorang dapat bersabar terhadap 

segala sesuatu jika dalam dirinya cukup tersimpan sejumlah kekuatan. 

Al Kizb 

Ialah pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang 

sesungguhnya. Dusta adalah induk dari bermacam-macam akhlak 

yang buruk. 

An Namimah 

Menyampaikan perkataan seseorang atau keadaannya kepada orang 

lain dengan maksud mengadu domba antara keduanya atau merusak 

hubung baik antara mereka. 

 

 

Al Ta’awun 

yaitu tolong menolong. Tolong menolong merupakan ciri kehalusan 

budi, kesucian jiwa, dan ketinggian akhlak. 

As  Syaja’ah 

Adalah Sikap keberanian dari Orang-orang yang beriman dan 

istiqamah dalam iman, akan muncul sikap berani menghadapi 

berbagai tantangan kehidupan. Terhapuslah sifat pengecut dalam 

setiap orang yang konsisten mempertahankan iman, karena Allah 

menurunkan malaikat yang menjaga dan membisikkan, “Janganlah 

kamu merasa takut”. Mereka tidak takut hidup dengan segala risiko 

kehidupan, sebagaimana mereka tidak takut kematian. 

At Thuma’ninah 

Adalah sikap dari orang-orang yang konsisten dalam keimanan akan 

memperoleh rasa tenang dan gembira dalam hidup, baik di dunia 

maupun di akhirat. Mereka tidak diliputi oleh perasaan sedih, cemas, 

gelisah dan ketidakpastian, sebab malaikat menjaga mereka dengan 
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membisikkan “janganlah kamu merasa sedih”. Hilanglah kesusahan 

dan muncullah kegembiraan menghadapi realitas kehidupan. 

At Tafa’ul  

Adalah Sikap dari orang-orang yang beriman akan memiliki 

pandangan hidup yang optimistik, terjauhkan dari kecil hati dan 

pesimisme. 

At Tadhamun  

Artinya cakupan. Maksudnya setiap orang yang sampai pada tingkat 

Tauhid Ilahiah tentunya sudah melakukan dua tauhid sebelumnya. 

Kenapa dia beribadah kepada Allah SWT. semata. Karena Allah SWT. 

Adalah Rajanya.(wali, hakim, dan Ghayah). Kenapa Allah Rajanya? 

Karena Allah SWT. adalah Rabbnya. 

at Talazum 

Artinya kemestian. Setiap orang yang meyakini Tauhid Rububiyah 

semestinya meyakini Tauhid Mulkiyah, dan meyakini tauhid mulkiyah 

semestinya meyakini Tauhid Ilahiah. Dengan kata lain Tauhid 

Mulkiyah adalah konsekuensi logis dari Tauhid Rububiyah. 

At Tabligh 

(menyampaikan). Seorang Rasul akan menyampaikan apa saja yang 

diperintahkan oleh Allah SWT. untuk disampaikan. Tidak ada satu 

bujukan atau ancaman yang menyebabkan dia menyembunyikan 

sebagian wahyu yang wajib disampaikan. 

Ash Sidqu 

Selalu berkata benar, tidak pernah berdusta dalam keadaan 

bagaimanapun. Apapun yang dikatakan oleh seorang Rasul, baik 

berupa berita, janji, ramalan  masa depan dan lain-lain selalu 

mengandung kebenaran. Mustahil seorang Rasul mempunyai sifat 

kazib atau pendusta, karena hal tersebut menyebabkan tidak adanya 

orang yang akan membenarkan risalahnya.  

Bara 

Al-Bara secara etimologisnya adalah; menjauhi, membersihkan diri, 

melepaskan diri dan memusuhi. secara istilah al‐ Bara berarti 

penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang di benci dan 

dimurkai Allah dari perkataan, perbuatan dan kepercayaan serta orang. 

Bashirah 

Adalah satu kekuatan batin dalam hati yang mendapatkan nur ilahi, 

sehingga manusia dapat melihat hakikat sesuatu dan kenyataannya, 

dengan pusat pandangan batin dalam dirinya. 
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Ba’ts 

(dibangkitkan) adalah, bahwa dibangkitkan itu mengembalikan setiap 

ruh ke jasadnya, sedangkan hasyr adalah menggiring mereka yang 

dibangkitkan menuju tempat berkumpul (Padang mahsyar). 

Bidah 

Bid'ah diambil dari bida’ berarti ungkapan untuk satu hal baru yang 

diciptakan tanpa ada contohnya, atau belum pernah ada atau dilakukan 

sebelumnya. Inti dari bid'ah adalah satu praktek yang tidak ada 

contohnya dalam praktek Nabi atau Sahabatnya dan dijadikan sebagai 

bagian dari ajaran agama, dilakukan untuk mendapatkan pahala. 

Dukun 

Dalam bahasa Arab, dukun biasa diistilahkan dengan kahin, ‘arraaf, 

munajjim atau sahir (tukang sihir), yaitu orang yang mengaku 

mengetahui perkara gaib, menebak isi hati, membaca pikiran, nasib, 

masa depan, jodoh, orang hilang, benda hilang, dengan cara melihat 

bintang, telapak tangan, garis-garis, dll.  

Definisi 

Berasal  dari bahasa inggris definition yang berarti ketentuan, 

ketajaman. Istilah ini selanjutnya digunakan untuk memberi batasan 

pengertian dari sesuatu. Misalnya definisi ibadah, shalat,puasa dan 

sebagainya. 

Etika 

Perkataan etika berasal dari perkataan Inggris ethics. Ethics pula 

berasal dari perkataan Greek ethos berarti watak atau budaya. merujuk 

kepada sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu 

golongan. Etika adalah sains menilai dan memahami proses penilaian. 

Etika berkaitan dengan perbuatan untuk menentukan sesuatu 

perbuatan baik ataupun sebaliknya. 

Eksistensi 

Eksistensi berasal dari bahasa Inggris yang berarti adanya, 

keberadaan, dan kehidupan. 

Etimologi 

Berarti ilmu tentang asal usul satu kata. 

Fasik 

Adalah orang mukmin atau orang muslim yang secara sadar 

melanggar ajaran Allah (Islam) atau dengan kata lain orang tersebut 

percaya akan adanya Allah, percaya akan kebenaran Islam yang 

dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., tetapi dalam tindak perbuatannya 
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mereka mengingkari terhadap Allah dan hukum-Nya, selalu berbuat 

kerusakan dan kemaksiatan. 

Fitrah 

Berasal dari bahasa Arab, fitrah yang berarti asal kejadian, bersih dan 

suci, juga berarti perasaan beragama atau meyakini adanya Tuhan. 

Perasaan tersebut sebagai Anugrah dari Tuhan. 

Furu’ 

Berasal dari bahasa Arab, fara’a yang berarti cabang; lawan dari kata 

ashal yang berarti pokok. Atau ini selanjutnya digunakan untuk 

menunjukkan bagian dari ajaran agama yang sifatnya cabang, ranting 

dan hal-hal yang bukan pokok lainnya. 

 

 

Ghaflah 

Lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar di jagat 

raya ini (ayat-ayat kauniyah) dan ayat-ayat Allah yang tertuang dalam 

Kitabnya (ayat-ayat Quraniyah). Di samping itu, juga terbuai dengan 

hasil-hasil teknologi dan kebudayaan, sampai-sampai mengira bahwa 

itu semua adalah hasil kreasi manusia semata, sehingga mereka 

mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan 

ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. Sebagaimana 

kesombongan Karun. 

Ghazwul fikri 

Ghazwul fikri berasal dari kata ghazwundan al-fikr, yang secara 

harfiah dapat diartikan "Perang Pemikiran". Yang dimaksud dengan 

perang pemikiran ialah upaya-upaya gencar pihak musuh-musuh Allah 

SWT untuk meracuni pikiran umat Islam agar jauh dari Islam. 

Penyerangan dengan berbagai cara terhadap pemikiran umat Islam 

guna merubah apa yang ada di dalamnya sehingga tidak lagi bisa 

mengeluarkan darinya hal-hal yang benar karena telah bercampur 

aduk dengan hal-hal tidak Islami. 

Ghibah 

adalah menceritakan kejelekan orang lain kepada seseorang atau 

sekelompok orang. Orang yang suka menggunjing biasanya ingin 

menjatuhkan orang yang digunjingnya. 

Ghuluw 

Berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang shalih, serta 

mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga 
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meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan 

kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan manfaat maupun 

menolak kemudaratan. Juga menjadikan para wali itu sebagai 

perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat 

penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah. 

Mereka bertaqarrub kepada kuburan para wali itu dengan hewan 

qurban, nadzar, doa, istighatsah dan meminta pertolongan. 

Hasad 

Dengki menurut bahasa berarti menaruh perasaan marah (benci, tidak 

suka) karena sesuatu yang amat sangat kepada keberuntungan orang 

lain. Dengki adalah rasa benci dalam hati terhadap kenikmatan orang 

lain disertai maksud agar nikmat itu hilang atau berpindah kepadanya. 

Hasyr 

(berkumpul) adalah: digiring dan dikumpulkannya manusia ke Padang 

mahsyar untuk dihisab. 

Hisab 

(perhitungan) dan jaza’ (pembalasan) adalah: di mana Allah 

menghadirkan setiap hamba ke hadapan-Nya dan diperlihatkan kepada 

mereka semua amal yang dulu pernah mereka lakukan. 

Haudh 

Yaitu telaga yang besar dan tempat minum yang mulia, Airnya 

mengalir dari sungai Kautsar dari dalam surga yang hanya akan 

diminum oleh orang-orang beriman dari umat Muhammad Saw.  

Sebagian dari ciri-cirinya: Airnya lebih putih dari susu, lebih dingin 

dari es, lebih manis dari madu, lebih wangi dari kesturi, sangat luas, 

lebar dan panjangnya sama, dari ujung ke ujung jarak  perjalanan 

selama sebulan, padanya terdapat dua saluran air yang memanjang 

dari surga, gelas-gelasnya lebih banyak dari jumlah bintang-bintang di 

langit, dan barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus 

selamanya. 

Haqq al-yaqin 

Satu keyakinan yang diperoleh didasarkan atas dalil-dalil rasional, 

ilmiah, mendalam, juga mampu membuktikan hubungan antara obyek 

keyakinan dengan dalil-dalil serta mampu menemukan dan merasakan 

keyakinan tersebut melalui pengalaman agamanya. 

Ibadah 

Berasal dari bahasa Arab, abada yang berarti berserah diri, patuh dan 

tunduk. Dalam ilmu fikih ibadah diartikan upaya mendekatkan diri 
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kepada Allah SWT. Dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. Secara syar'i makna ibadah adalah Ketaatan 

kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah 

melalui lisan rasul-Nya. ibadah adalah kata yang mencakup semua 

jenis perkataan dan perbuatan, baik yang lahir maupun bathin, yang 

dicintai dan diridai Allah.  

 

 

Ijma 

Menurut  bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan 

menurut istilah adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi 

Muhammad SAW sesudah beliau wafat pada suatku masa, tentang 

hukum satu perkara dengan cara musyawarah. 

Ihsan 

Adalah keadaan seseorang dalam beribadat kepada Allah SWT. 

Seakan-akan dia melihat Allah dengan mata hatinya. Jika tidak 

melihat-Nya, maka dia yakin bahwa sesungguhnya Allah SWT. 

Senantiasa melihat kepadanya. Dengan kata lain, ihsan berarti suasana 

hati dan perilaku seseorang untuk senantiasa merasa dekat dengan 

Allah, sehingga tindakannya, perilakunya, sesuai dengan aturan dan 

urgen  Allah SWT. 

Iman 

Iman dalam arti lughawi merupakan sebuah mashdar yang terambil 

dari “amana-yukminu- imanan” berarti percaya dan yakin. Iman 

adalah pengakuan dengan lisan, penerimaan dengan hati dan 

aktualisasi dengan anggota badan. Iman secara harafiah dalam Islam 

adalah berarti percaya kepada Allah. Dengan itu orang yang beriman 

adalah ditakrifkan sebagai orang yang percaya (mukmin). Makna  

Iman  menurut Al Ghozaly adalah: “Pengakuan dengan lidah (lisan) 

membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya 

dengan rukun-rukun (anggota-anggota).” Yang tertinggi adalah 

ucapan la ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan 

gangguan dari jalan yang mengganggu orang yang sedang berjalan, 

baik berupa batu, duri, barang bekas, sampah, dan sesuatu yang berbau 

tak sedap atau semisalnya. 

Injil 

Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. bertujuan 

menerangkan beberapa hukum dan mengajak manusia kembali kepada 

aqidah tauhid (monoteisme). Dan Injil bertugas mengadakan 
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perbaikan agama bani Israel yang telah kacau dan menyeleweng. Injil 

juga menerangkan tentang hal kedatangan kelak Muhammad. 

Islam 

Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata  salima yang 

mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima 

selanjutnya diubah menjadi bentuk, aslama yang berarti berserah diri 

masuk dalam kedamaian. Oleh sebab itu orang yang berserah diri, 

patuh, dan taat kepada Allah SWT. disebut sebagai orang Muslim. 

Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna dan mencakup 

segala bidang kehidupan.  

Ittiba’  

Adalah menempuh jalan orang yang (wajib) diikuti dan melakukan 

apa yang dia lakukan atau jika engkau mengikuti satu perkataan 

seseorang yang nampak bagimu kesahihannya. 

I’tiqadiyah 

adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Seperti 

kepercayaan (i'tiqad) terhadap rububiyah Allah dan kewajiban 

beribadah  kepada-Nya, juga beritikad terhadap rukun-rukun iman 

yang lain. 

Ilmu al-yaqin 

Satu keyakinan yang diperoleh berdasarkan ilmu yang bersifat teoritis. 

Atau bukti dan dalil yang jelas. Tetapi belum menemukan hubungan 

yang jelas antara obyek keyakinan dengan dalil yang diperolehnya.  

Kafir 

Berasal dari bahasa Arab kāfir; plural kuffār. secara harfiah berarti 

orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Dalam 

terminologi kultural kata ini digunakan dalam agama Islam untuk 

merujuk kepada non muslim atau kepada muslim yang mengingkari 

nikmat Allah (sebagai lawan dari kata syakir, yang berarti orang yang 

bersyukur. orang kafir adalah orang yang tidak mau memperhatikan 

serta menolak terhadap segala hukum Allah atau hukum Islam 

disampaikan melalui para Rasul (Muhammad Saw) atau para 

penyampai dakwah/risalah. 

Kahin 

Adalah orang yang memberi tahu akan peristiwa-peristiwa yang akan 

terjadi di masa yang akan datang. Kajin adalah orang yang mengetahui 

apa yang ada di dalam hati (mengetahui isi hati/membaca pikiran. 

Kalam 
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Secara harfiah berarti perkataan atau ucapan. Dalam arti yang lebih 

khusus, kalam diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang Tuhan 

dengan berbagai aspek yang terkait dengannya. 

 

Kasyf 

Secara harfiah berarti terbuka atau tersingkap. Istilah ini selanjutnya 

digunakan untuk menunjukkan keadaan di mana Tuhan membukakan 

rahasia ilmu-Nya (kasyf al-hijab=terbukanya tabir) untuk diberikan 

kepada yang dikehendaki-Nya. 

Kitab 

Secara etimologis kata kitab adalah bentuk mashdar dari ka-ta-ba 

yang berarti menulis. Setelah jadi mashdar berarti tulisan, atau yang 

ditulis.  Bentuk jamak dari kitab adalah kutub, yang berarti buku. Al-

kutub adalah bentuk jamak dari kata kitab yang berarti sesuatu yang 

ditulis. Namun yang dimaksud di sini adalah Kitab-kitab yang 

diturunkan oleh Allah kepada para Rasul-Nya sebagai rahmat dan 

hidayah bagi seluruh manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia 

dan di akhirat. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan 

kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk 

dan pedoman hidup.  

Mahabbah 

Satu keadaan jiwa yang hanya mencintai Allah, dan tidak ada yang 

lainnya yang dicintai. Paham ini dibawa oleh Rabiah Adawiah. 

Makrifat 

Ialah: "Mengenal Allah, Tuhan seru sekalian alam" untuk mengenal 

Allah, ialah dengan memperhatikan segala makhluk-Nya dan 

memperhatikan segala jenis kejadian dalam alam ini. Sesungguhnya 

segala yang diciptakan Allah, semuanya menunjukkan akan "adanya 

Allah". memakrifati Allah, maka Dia telah menganugerahkan akal dan 

pikiran.  

Malaikat 

Secara etimologi kata Malaikah dalam bahasa Indonesia disebut 

Malaikat adalah bentuk jamak dari malak, berasal dari mashdar al-

alukah artinya ar-risalah (missi atau pesan), Yang membawa missi 

atau pesan disebut ar-rasul (utusan). Malaikat adalah makhluk ciptaan 

Allah yang gaib atau tidak tampak oleh mata. Dia tidak mempunyai 

nafsu, tetapi hanya memiliki akal. dia dapat menjelma menjadi apa 

saja.  
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Moral 

Perkataan Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu 

jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus 

umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan 

baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. 

Mizan 

Adalah  timbangan yang diletakkan oleh Allah untuk menimbang amal 

manusia di hari kiamat, untuk kemudian membalasnya sesuai dengan 

amalnya. Timbangan ini hissi (dapat dilihat dengan panca indra), 

mempunyai dua sisi timbangan dan bagian yang melintang, untuk 

menimbang amal atau buku catatan amal atau sipelaku amal itu 

sendiri.  

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. 

Mutasyabihat 

adalah ayat-ayat yang memerlukan penafsiran lebih lanjut walaupun 

dalam bunyinya sudah jelas mempunyai arti, seperti ayat mengenai 

gejala alam yang terjadi setiap hari. Adanya ayat mutasyabihat 

mengisyaratkan manusia untuk mempergunakan akalnya dengan benar 

serta berpikir mengenai ketetapan hukum. 

Murjiah 

Secara harfiah berarti orang yang menantikan atau mengharapkan atau 

menangguhkan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang selanjutnya 

digunakan oleh salah satu aliran teologi yang menyatakan bahwa 

orang mukmin yang berdosa besar tetap dianggap mukmin sedang 

urusan dosanya diserahkan kepada keputusan Tuhan di akhirat nanti. 

Mu’jizat 

Secara harfiah berarti sesuatu yang melemahkan. Istilah ini  digunakan 

untuk menunjukkan satu keadaan berupa kemampuan luar biasa yang 

diberikan Tuhan kepada seorang nabi/Rasul sebagai bukti dari 

kenabian/kerasulan. 

Mushaf 

Istilah digunakan untuk menunjukkan wahyu yang telah disusun 

dalam bentuk tulisan secara sistematik dan sedemikian rupa sehingga 

membentuk semacam buku atau kitab. 
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Mutasilah 

Secara harfiah berarti orang yang menjauhkah diri, atau memisahkan 

diri dari satu kelompok. Istilah digunakan dalam teologi Islam untuk 

menyatakan kelompok yang memisahkan diri dari kelompok 

mayoritas, disebabkan karena paham yang dianutnya berbeda. Aliran 

ini memiliki lima ajaran pokok yaitu tauhid, al-adl, al-wa’ad wa al-

waid, al-manzilah bain al-manzilatai, serta amar ma’ruf nahi 

mungkar. 

Musyrik 

adalah orang yang mempersekutukan Allah, yaitu mengakui akan 

adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah 

baik terhadap  kerububiyahan atau keuluhiyahan Allah SWT, maupun 

dalam melaksanakan ubudiyah (pengabdian kepada-Nya. 

Nabi 

Secara bahasa dari kata naba-a  dan an-ba-a dengan hamzah yang 

berarti akhbar mengabarkan. Nabi disebut nabi karena dia 

mengabarkan dari Allah atau karena dia diberi kabar oleh Allah, bisa 

jadi nabi dari kata naba  tanpa hamzah yang berarti tinggi, nabi 

disebut nabi karena derajat dan kedudukannya tinggi oleh Allah SWT. 

Dengan memberinya berita (wahyu). Nabi secara istilah adalah 

seorang laki-laki merdeka di mana Allah mengabarkan syariat 

sebelumnya kepadanya agar dia menyampaikan kepada orang-orang 

yang di sekitarnya dari kalangan pemilik syariat tersebut. 

Nifaq 

Secara bahasa berasal dari kata naafaqa – yunaafiqu – nifaaqan wa 

munaafaqan yang diambil dari kata an-naafiqaa’, yaitu salah satu 

lubang tempat keluarnya yarbu’ (hewan sejenis tikus) dari 

sarangannya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia 

akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula, ia berasal dari kata 

an-nafaqa (nafaq) yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifaq menurut 

syara yaitu menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan 

kekufuran dan kejahatan. 

Qadar 

secara etimologi berasal dari kata qaddara, yuqaddiru, taqdiiran yang 

berarti penentuan. adalah terjadinya sesuatu itu menurut yang telah 

diqadhakan, yang telah dituliskan lauh-mahfudh, dan itulah yang 

dikehendaki oleh hadis “Tuhan telah selesai dari menjadikan, 

memberikan rezeki, menentukan ajal”,  

Qadha 
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dalam pengertian ilmu tauhid atau ushuluddin ialah “ketetapan atau 

hukum yang ditetapkan; hukum yang telah menjadi vonnis” qadha 

adalah pengetahuan yang lampau, yang telah ditetapkan oleh Allah 

pada zaman azali. 

Qintharah 

Yaitu sebuah tempat di antara surga dan neraka, di mana orang-orang 

mukmin akan dihentikan di sini setelah berhasil melewati shirath dan 

selamat dari neraka, untuk diputuskan permasalahan yang terjadi di 

antara mereka (kezaliman-kezaliman yang terjadi antara mereka di 

dunia) sebelum mereka memasuki surga.  

Qiyas 

Yang berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan 

menyamakannya. Dengan kata lain Qiyas dapat diartikan pula sebagai 

satu upaya untuk membandingkan satu perkara dengan perkara lain 

yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. 

Rasul 

Berasal dari kata ar-sa-la artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi 

Rasul berarti yang diutus. Dalam hal ini seorang yang diutus oleh 

Allah SWT. Untuk menyampaikan misi, pesan (ar-risalah), Rasul 

secara bahasa adalah orang yang mengikuti berita orang yang 

mengutusnya. Rasul artinya, orang yang diutus kepada seluruh 

manusia dengan misi dakwah kepada Allah sebagai pemberi kabar 

gembira dan nadzir pemberi peringatan. 

Riddah 

Istilah irtidat atau riddat yang berakar dari kata radd, secara 

etimologi, berarti “berbalik kembali. irtidat atau riddat berarti kembali 

kepada kekafiran, dari keadaan beriman, baik iman itu didahului oleh 

kekafiran lain (sebelumnya) ataupun tidak. Riddah adalah berpaling 

dari Islam, baik dengan keyakinan, perkataan ataupun perbuatan. 

Riya 

Amal yang dikerjakan dengan niat tidak ikhlas, variasinya bisa 

bermacam-macam. Amal itu sengaja dilaksanakan dengan maksud 

ingin dipuji orang lain. Riya beramal kebaikan karena didasarkan 

ingin mendapatkan pujian orang lain, agar dipercaya orang lain. 

Samawi 

Berasal dari bahasa Arab, samawi yang berarti tinggi atau langit. 

Istilah ini selanjutnya digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu 
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hal yang diturunkan oleh Allah SWT. Agama yang diturunkan oleh 

Allah SWT. Misalnya, disebut agama samawi. 

Sunnah 

Sunnah menurut istilah syar’i adalah sesuatu yang berasal dari 

Rasulullah Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan 

pengakuan. Sunnah berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al Quran 

yang kurang jelas atau sebagai penentu beberapa hukum yang tidak 

terdapat dalam Al Quran. 

Sa’ah 

Yang dimaksud dengan  (hari kiamat) adalah hari keluarnya manusia 

dari kubur dengan perintah Tuhan mereka untuk dihisab, maka orang-

orang yang baik akan mendapat kenikmatan, sedangkan mereka yang 

jahat akan diadzab. 

Sangkakala 

adalah terompet berbentuk tanduk yang akan ditiup oleh Isrofil alihi 

salam, pada tiupan pertama seluruh makhluk menjadi mati kecuali 

yang dikehendaki Allah untuk tetap hidup, tiupan kedua seluruh 

makhluk sejak Allah menciptakan dunia ini hingga terjadinya kiamat, 

bangkit dari kubur mereka. 

Sihir 

Adalah mengungkap sesuatu yang sebabnya samar dan tersembunyi 

sehingga seolah-olah mengetahui yang gaib. Para ahli sihir 

mengungkapkannya dengan meminta bantuan jin (ruh-ruh jahat dan 

syaitan). Mereka mendatangkan jin untuk dimintai petunjuk dan 

pertolongan. sihir berarti, merubah penampakan sesuatu bagi mata 

yang memandangnya, melalui berbagai cara yang dikenal oleh tukang 

sihir. Sesungguhnya seorang penyihir tidak mengubah bentuk 

sesungguhnya dari benda yang di sihir, ia hanya mengubah gambaran 

benda tersebut. Karena setiap bentuk dari satu benda tidak ada yang 

bisa mengutak-atiknya kecuali sang Pencipta. 

Sombong 

yaitu menganggap dirinya lebih dari yang lain sehingga ia berusaha 

menutupi dan tidak mau mengakui kekurangan dirinya, selalu merasa 

lebih besar, lebih kaya, lebih pintar, lebih dihormati, lebih mulia, dan 

lebih beruntung dari yang lain. 

Shuhuf 

Bentuk  jama’ dari shahifah yang berarti lembaran. Dipakai untuk 

menunjukkan kitab-kitab Suci sebelum Al Quran. Shuhuf  yaitu wahyu 
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Allah yang disampaikan kepada rasul, tetapi masih berupa lembaran-

lembaran yang terpisah, khususnya yang diturunkan kepada Nabi 

Ibrahim, dan Nabi Musa As. 

Syaraf an-Nasab 

Seseorang yang akan diangkat menjadi Nabi haruslah berasal dari 

keturunan yang mulia. 

Syariat 

Yaitu segala peraturan yang ditetapkan oleh Allah supaya manusia 

mempergunakannya dalam hubungannya dengan Tuhannya, alam dan 

sesama makhluk. Syariat adalah nama sejumlah peraturan dan hukum-

hukum yang diciptakan Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya dan 

dibebankan atas orang-orang Islam melaksanakannya, dengan 

peraturan-peraturan dan hukum-hukum itu mereka mengambil bagian 

dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. 

Syariat berpusat pada dua segi yaitu ibadah dan muamalah. 

Shirath 

Yaitu jembatan yang dipasang di atas neraka Jahanam dengan jalan 

yang sangat menakutkan, semua manusia akan melewatinya untuk 

menuju ke surga. Di antara mereka ada yang melaluinya dengan 

sekejap mata, ada pula yang melaluinya secepat kilat, ada yang seperti 

angin, ada yang seperti burung, ada yang secepat lari kuda, ada juga 

yang berlari, atau berjalan, ada pula yang merangkak, dan ada yang 

diseret, semuanya berjalan sesuai dengan amalnya hingga seseorang 

yang berjalan dengan sinar yang hanya sebesar ibu jari kakinya. Di 

antara mereka ada yang diambil kemudian dilempar ke dalam neraka, 

barang siapa yang dapat melewati shirath ini, maka ia masuk surga. 

 

Syaja’ah 

Syaja’ah atau keteguhan hati dalam membela kebenaran. Seseorang 

dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya sudah tertanam 

keberanian dalam menerima musibah. 

Syirik 

menurut bahasa adalah sekutu, kongsi, atau bahagian dan juga berarti 

mempersekutukan. Sedangkan menurut syara syirik adalah 

memperserikatkan dengan Allah, sesuatu dari makhluk-Nya. Syirik 

adalah konsep dalam Islam untuk merujuk pada aktivitas 

mempersekutukan Tuhan, aktivitas ini sendiri memiliki lawan yakni 

konsep Tauhid yakni konsep Islam untuk ke-Esaan Tuhan. Baik 

terhadap Dzat dan sifat-Nya maupun terhadap ‘Afal-Nya. 
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Tauhid 

Secara harfiah berarti mengesakan atau menganggap satu. Sedangkan 

dalam istilah ditujukan kepada satu keyakinan atau kepercayaan yang 

hanya mengakui bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Allah SWT. 

Taurat 

Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. berisi syariat dan 

hukum-hukum agama yang sesuai dengan tempat dan kondisi masa 

itu. Taurat menerangkan aqidah-aqidah yang benar janji-janji Allah 

dan ancaman-ancamannya. Taurat berasal dari bahasa Ebro. Artinya; 

syariat. Pada awalnya Taurat adalah nama bagi segala wahyu Allah 

kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya, baik berupa 

pengajaran nasihat, kisah riwayat, maupun berupa hukum dan undang-

undang. Dinamakan Taurat  karena kebanyakan isinya mengenai 

hukum dan undang-undang. 

Tauhid Rububiyah 

Adalah keyakinan tentang keesaan Allah taala di dalam perbuatan-

perbuatannya. Yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya, 

Pencipta seluruh makhluk, Pemberi rezeki kepada seluruh manusia 

dan makhluk lainnya, Penguasa dan pengatur segala urusan alam, 

yang meninggikan lagi menghinakan, menghidupkan lagi mematikan, 

memperjalankan malam dan siang dan yang maha kuasa atas segala 

sesuatu. 

Tauhid Uluhiyah 

Adalah mengesakan Allah dalam tujuan perbuatan-perbuatan hamba 

yang dilakukan dalam rangka taqorub dan ibadah seperti berdoa, 

bernazar, menyembelih kurban, bertawakal, bertaubat, dan lain-lain. 

Tauhid Uluhiyah. yaitu mengesakan Allah dengan dan atau melalui 

perbuatan-perbuatan hambanya atau mengesakan Allah melalui 

ibadah-ibadah yang dilakukan hamba yang bertujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan syariat yang 

diperbolehkan. 

Tauhid Asma wa Sifat 

Adalah keyakinan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta’ala dalam 

nama dan sifat-Nya yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadis 

dilengkapi dengan mengimani makna-maknanya dan hukum-

hukumnya. Tauhid Asma Wa Sifat yaitu menetapkan dan mengakui 

bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang 

tinggi dan sempurna yang semuanya termaktub dalam ayat-ayat Al 

Quran dan sunnah nabawiyah. 
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Tauhid Mulkiyah 

Mengimani Allah sebagai satu-satunya raja yang berdaulat bagi 

seluruh alam, yang mencakup pengertian Wali (pemimpin), Hakim 

(penguasa), yang menentukan hukum dan semua peraturan kehidupan, 

dan Hayah (yang menjadi tujuan segala sesuatu). 

Takhalli 

yaitu membersihkan diri sifat-sifat duniawiyah yang terdapat dalam 

diri manusia. Atau membersihkan diri akhlak yang tercela. 

Tahalli 

mengisi jiwa seseorang dengan sifat-sifat mahmudah yang merupakan 

ibadat qalbi, di sini juga harus dimulai dengan taubat. Yang 

diharapkan dapat menumbuhkan sifat-sifat amanah. 

Tajalli 

yaitu di mana telah jelaslah Allah dalam kehidupan jiwa, hijab 

tersingkap menjelma kasyaf. 

Tasawuf 

Usaha membersihkan batin dengan sebersih-bersihnya melalui 

serangkain amalan ibadah dan zikir serta kegiatan rohaniah lainnya 

dalam rangka mencapai kesatuan rohaniah dengan Tuhan. 

 

 

Taklid 

Menerima sesuatu kepercayaan dari orang lain tanpa diketahui alasan-

alasannya. Tingkatan ini dapat diibaratkan tingkatan orang awam. 

Sikap ini dilarang agama Islam. Taklid adalah menerima pandangan 

orang lain tanpa menggunakan dalil dan Burhan akal pasti tidak 

menerima dasar aqidah seseorang yang hanya menjadi muqallid 

(orang yang taklid), karena usul aqidah memerlukan ilmu dan taklid 

tidak memerlukan ilmu. 

Ta’ashshub 

Fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek 

moyangnya, sekalipun hal itu batil, dan mencampakkan apa yang 

menyalahinya, sekalipun hal itu benar. 

Thagut 

Thagut adalah yang disembah dan diminta dari selain Allah, dan dia 

(yang diminta dan disembah) ridha terhadap yang demikian itu. 

Thagut adalah segala sesuatu yang menentang kebenaran dan 

melanggar batas yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk hamba-
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Nya. Thagut bisa berbentuk pandangan hidup, peradaban, dan lain-lain 

yang tidak berlandaskan ajaran Allah. Thagut adalah seseorang, 

organisasi atau institusi, jamaah, pemerintahan tradisi atau kekuatan 

yang menjadi panutan atau aturan manusia, di mana manusia tidak 

dapat membebaskan diri dari perintah dan larangannya. 

Takabur 

Satu sikap yang menyombongkan diri, sehingga tidak mau mengakui 

kekuasaan Allah di alam ini, termasuk mengingkari nikmat Allah yang 

ada padanya. 

Takdir 

ialah satu peraturan tertentu yang telah dibuat oleh Allah SWT untuk 

segala yang ada dalam alam semesta yang maujud ini. Peraturan 

tersebut merupakan undang-undang umum atau kepastian-kepastian 

yang diikatkan di dalamnya antara sebab dengan musababnya, juga 

antara sebab dan akibatnya. 

Tahrif atau ta’wil 

Yaitu mengubah lafadz Nama dan Sifat, atau mengubah maknanya, 

atau menyelewengkan dari makna sebenarnya. Misalnya adalah 

perkataan Ahli Bid’ah yang menafsirkan Ghadhab (marah), dengan 

iradatul intiqam (keinginan untuk membalas dendam); Rahmah (kasih 

sayang), dengan iradatul in’ am (keinginan untuk memberi nikmat); 

dan Al-Yadu (tangan), dengan an ni’mah (nikmat). Artinya, tetap 

membiarkan lafaz sebagaimana aslinya, tetapi melakukan perubahan 

terhadap maknanya. 

Takyif 

Artinya bertanya dengan kaifa, (bagaimana). Adapun yang dimaksud 

takyif di sini adalah menentukan dan memastikan hakikat satu sifat, 

dengan menetapkan bentuk/keadaan tertentu untuknya. Meniadakan 

bentuk/keadaan bukanlah berarti masa bodoh terhadap makna yang 

dikandung dalam sifat-sifat tersebut, sebab makna tersebut diketahui 

dari bahasa Arab. 

Ta’thil 

Secara  bahasa berarti meniadakan. Adapun menurut pengertian syar’i 

adalah: Meniadakan sifat-sifat Ilahiah dari Allah Ta’ala, mengingkari 

keberadaan sifat-sifat tersebut pada Dzatnya, atau mengingkari 

sebagian darinya. Jadi, perbedaan antara tahrif dan ta’thil yaitu: ta’thil 

adalah penafian satu makna yang benar, yang ditunjukkan oleh Al 

Quran dan As Sunnah, sedangkan tahrif adalah penafsiran nas-nas Al 

Quran dan As Sunnah dengan interpretasi yang batil. 
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Tamtsil 

Artinya tasybih, menyerupakan, yaitu menjadikan sesuatu yang 

menyerupai Allah Ta’ala dalam sifat-sifat Dzatiyah maupun 

Fi’liyahnya. Tamtsil ini dibagi menjadi dua, yaitu :((1). Menyerupakan 

makhluk dengan Pencipta. Misalnya orang-orang Nasrani yang 

menyerupakan Al Masih putera Maryam dengan Allah SWT dan 

orang-orang Yahudi yang menyerupakan ‘Uzair dengan Allah. Maha 

Suci Allah dari itu semua.(2). Menyerupakan Pencipta dengan 

makhluk.  

Ulul Azmi 

Maksudnya teguh hati, tabah, sabar, segala cita-cita dikejar dengan 

segenap tenaga yang dimiliki hingga akhirnya tercapai juga. 

Sedangkan Rasul-rasul yang ulul Azmi adalah Rasul yang paling 

banyak mendapatkan tantangan, paling banyak penderitaan, tetapi 

tetap teguh, tabah sabar dan terus berjuang hingga mereka berhasil 

mengemban tugas yang dipikulkan oleh Allah. 

 

Urf 

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 kabul. 

Wahyu 

Secara  etimologis adalah mashdar dari auha. Dalam bentuk mashdar 

tersebut dia mempunyai dua arti yaitu al-khafa’ (tersembunyi, rahasia) 

dan as-sur’ah (cepat). Dinamakan demikian karena wahyu adalah 

semacam informasi yang rahasia, cepat, khusus diketahui oleh pihak-

pihak yang dituju saja. wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan 

kepada para Nabi dan Rasul-Nya. 

Wala' 

al‐ Wala' dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti, antara lain; 

mencinta, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. secara 

istilah Al‐ Wala berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa 

yang disukai dan diridai Allah berupa perkataan, perbuatan, 

kepercayaan dan orang. 

Zabur 

Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Dawud a.s. berisi doa-doa, 

dizikir, nasihat dan hikmah-hikmah; tidak ada di dalamnya hukum 
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syariat, karena Nabi Dawud a.s. dalam sejarah kenabian, mengikut dan 

menurut hukum Taurat kepada Nabi Musa a.s. 
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