












Pengantar Penulis 

  م سلْ سلدنا   ْمد ه اب  ا لمْ   اصا    ا ام على    ف   نبلاء
           .  ن تب ه   اء  ان      م  اد ن. مد  على  اه  ص به  ْ ْ 

            

Segala puji bagi Allah, 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 yang hal yang fundamental dalam 

kehidupan seorang muslim. 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 pondasi bangunan. Dia harus dirancang dan 

dibangun terlebih dahulu sebelum merancang dan membangun 

bagian yang lain. Kualitas pondasi yang dibangun akan 

berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ditegakkan. 



x 

 

Bangunan yang ingin dibangun itu sendiri adalah Islam yang 

sempurna (kamil), menyeluruh (syamil), dan benar (shahih). 

Tauhîd adalah fondasi dari Islam. Estetika Tauhîd akan 

mengungkapkan pengembaraan dan perjalanan untuk menuju 

yang transendental. Muaranya adalah pada nilai-nilai ilahiah, 

yaitu suatu kesadaran tentang keberadaan Tuhan pada setiap 

gerak dan peristiwa dalam kehidupan. 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, Tauhîd sebagai dasar peradaban 

adalah unsur struktur pemberi identitas peradaban yang 

mengikat dan mengintegrasikan keseluruhan unsur pokok 

sehingga membentuk suatu kesatuan yang padu. Peradaban yang 

dibangun di atas nilai-nilai tauhid inilah yang sesungguhnya 

mencerminkan hak tipikal Islam. 

Era globalisasi seperti dewasa ini pola perilaku seseorang 

muslim sangat rentan untuk terkontaminasi oleh pengaruh 

negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sehingga 

sering kita lihat mencuatnya kecenderungan permisif dan 

liberalisasi nilai yang terjadi di kalangan umat Islam. Aspek-aspek 

ajaran akidah, ibadah, dan moral, tidak jarang melihat 

kecenderungannya kepada bentuk-bentuk formalisme, terutama 

ajaran yang mengambil bentuk laku perbuatan lahiriah seperti 

terlihat dalam syariat. Krisis di dunia modern pada hakikatnya 

berawal dari problem yang lebih dalam yaitu krisis spiritual. 

Untuk mentransformasikan nilai-nilai agama sehingga menjadi 

prilaku keseharian umat manusia. Islam memelihara 

keseimbangan antara keperluan batin dan kebutuhan rohani, 

antara keutamaan dunia dan akhirat. 



Buku ini saya beri judul Aqidah Islamiyah. buku ini ruang 

lingkup Aqidah Islamiyah, yang memuat ajaran dan kaidah hidup 

yang Islami berdasar Alquran dan sunnah dan pendapat para 

ulama yang masyhur. Buku ini disusun berdasarkan kajian 

keilmuan yang menjadi binaan saya, yang memuat ajaran dan 

kaidah hidup yang Islami berdasar al-Qur‟an 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, juga berkat bantuan keluarga dan teman-

teman sejawat dalam berbagai kesempatan dan diskusi-diskusi 

untuk mengisi kekurangannya, termasuk motivasi yang 

konstruktif dari berbagai pihak terkait. 

Disadari bahwa tulisan ini masih banyak memiliki 

kekurangan, baik dari segi isinya, bahasa, analisis dan lain 

sebagainya. Untuk itu saran, kritik perbaikan dari pembaca 

dengan senang hati penulis terima, diiringi ucapan terima kasih. 

Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan menjadi amal 

jariah. Amin. 

Wassalamu Alaikum Wr.Wb. 

Makassar,  Oktober 2012 

 

Penulis 

 

Dra. Audah Mannan, M.Ag. 
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BAB I 

AQIDAH ISLAMIYAH 

 

 
1. PENDAHULUAN 

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 pondasi bangunan. Dia harus dirancang dan 

dibangun terlebih dahulu sebelum merancang dan membangun 

bagian yang lain. Kualitas pondasi 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 Qur-an Surah Asy Syuro (42) ayat 13 : 



         
                  

          
Terjemahnya:  

Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang 
telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah 
Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang 
telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa 
yaitu  tegakkanlah agama (keimanan dan ketaqwaan) 
dan janganlah kamu berselisih di dalamnya. Sangat 
berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) 
agama yang kamu serukan kepada mereka. Alloh 
memilih orang yang Ia kehendaki kepada agama tauhid 
dan memberi petujuk kepada (agama)-Nya bagi orang 
yang kembali (kepada-Nya)” 

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. 

2. PENGERTIAN AKIDAH 

2.1. Akidah Menurut Bahasa 

Aqidah yang kata dasarnya berasal dari kata  
 memiliki beberapa macam arti. Secara bahasa, akidah 

adalah  1 yang mengandung arti, ikatan 

yang terpatri di dalam hati. Para pengarang kamus seperti ; 
Imam Ibnu Mandzur (w.711 H) didalam Lisanul Arab 
Mujiduddin Muhammad bin Ya‟qub al-Fairuz Abadiy didalam 
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). 

                 
         .

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang 
akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan 
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

1 Luis Ma„ruf, Al-Munjid, (Cet.XIII: Beirut: Daar  al Fikr, 

1977)h.  543. 



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 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 suatu 
bentuk pengakuan/persaksian secara sadar mengenai 
keyakinan, keimanan, dan kepercayaan, bahwa ada suatu zat 
Yang Esa yang telah menciptakan seluruh alam ini beserta 
isinya. Zat ini adalah zat Yang Maha Kuasa, yang kepada-Nya 
bergantung segala sesuatu.  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.2 zat Yang Maha Esa dan Mahakuasa ini adalah Allah 
Swt.  Sebagai bentuk cinta kasih zat Yang Esa ini kepada 
manusia Dia kemudian menunjuk manusia-manusia pilihan 
untuk membimbing kehidupan manusia agar tidak tersesat. 
Manusia-manusia pilihan ini adalah para nabi dan Rasul3. 
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 

2 Al-Qur‟an surat Al-Ikhlash (QS 112:1-4) 
3 Nabi, berasal dari bahasa Arab yang berarti pembawa berita. 

dari kata naba’a yang artinya memberitakan, Rasul, asal  katanya dari 
bahasa Arab yang berarti utusan. Berasal dari kata rasala yang berarti 

mengutus. 



perbuatan manusia selama hidup di dunia. Perhitungan itu 
akan terjadi di suatu kehidupan setelah kehidupan di dunia, 
yakni akhirat. Di akhirat inilah manusia akan 
mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Perbuatan 
baik akan diganjar dengan balasan baik, perbuatan buruk akan 
diganjar dengan balasan yang setimpal.4 Keyakinan terhadap 
pembalasan ini akan menjadi pembangkit yang terkuat untuk 
mengajak manusia berbuat kebaikan dan meninggalkan 
keburukan.5 

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 suatu bekal mental yang memberikan kekuatan 
dan kesanggupan untuk menanggulangi hal-hal di atas. Bekal 
ini adalah keyakinan kepada takdir. Takdir (atau kadar) ialah 
suatu 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.6 

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 

4Al-Qur‟an Surat Az Zalzalah, QS 99:7-8,  “…barangsiapa 
mengerjakan kebaikan seberat atompun, niscaya dia akan melihat 
(balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat 
atompun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” 

5 Sayid Sabiq,  Al-‘Aqaaid Al-Islamiyyah, terj. Indonesia: Aqidah 
Islam: Pola Hidup Manusia Beriman, (Cetakan; XII, Bandung:CV. 
Penerbit Diponegoro,  2001), hal. 19. 

6 Ibid. h. 149 



yang ditahan Allah maka tidak seorangpun yang sanggup 
melepaskannya sesudah itu”7 

Semua pokok-pokok keyakinan yang telah dirangkum 
oleh Nabi Muhammad Saw., melalui salah satu haditsnya 
tentang rukun iman. Dalam hadits tersebut, Nabi Saw., 
menjelaskan bahwa pokok-pokok keimanan (yakni rukun 
iman) itu adalah “hendaklah engkau beriman kepada Allah, 
malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan 
beriman pula kepada kadar (takdir) yang baik ataupun yang 
buruk.”8  

Aspek aqidah adalah aspek yang berhubungan dengan 
masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama 
(ushuluddin). Kata „aqidah dan iman sering digunakan secara 
bergantian. „Aqidah memberikan visi dan makna bagi 
eksistensi kehidupan manusia di bumi. „Aqidah inilah yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai 
hakekat kehidupan, dari mana asal-muasalnya, apa maknanya, 
apa yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya, kemana 
hidup ini harus diarahkan, serta kemana 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.9 
 

2.2. Akidah menurut 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 

7Al-Qur‟an surat Faathir, (QS 35:2).  
8HR (Hadits Riwayat) Muslim 
9Sayid Sabiq, op.cit., h. 21 



Azhar menghimpun berbagai definisi itu didalam kitabnya "Al-

Aqidah wa Ilmul Kalam", antara lain disebutkan : 
 

a. Abdul Azzam 
Ikatan perjanjian dan buhul tali yang sangat kuat yang terpatri 
(berurat akar) serta tertanam di lembah hati yang paling dalam"10  

b. Syeikh Ali Tanthawi 
Kepercayaan dan keyakinan kepada Allah sebagai Rabban Wahidan 
(Pemelihara Tunggal), Malikan Mukhtaaran Mutasharrifan (Raja 
dan Penguasa yg tiada tertandingi), Ilaahan Mufradan (Tuhan 
Yang Esa) dengan jalan beribadah dan meyakini segala sesuatu 

yang diwahyukan kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw."11  
c. Hasan al Bana, Di dalam bukunya Al-Aqáid menyatakan 

bahwa akidah adalah  

Aqaid (bentuk jamak dari aqidah) adalah beberapa perkara yang 
wajib di yakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan 
ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur 
sedikitpun dengan keragu-raguan”.12  

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.13 

 

10Abdul Azzam,  al-Aqidah wa Atsaruha Fi Bina' al-Jail, 
Maktabah ar-Risalah,(Cet. III; Maktabah ar-Risalah, t.t.)  h. 20 

11 Syeikh Ali Tanthawi, Ta'rif 'Amm Bi Dinil Islam, (Dar ar-
Ra'id, 1977), h. 32-34 

12Hasan al Banna, Al-majmu ‘atur Rasail, (Beirut:muassasah ar-

risalah, t.t.), h. 465. 
13Harun  Nasution, Teologi Islam,  Aliran-aliran Sejarah Analisa 

Perbandingan, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), h.  ix.  



d. Muhammad Sa‟id Ramadhan Al Buthiy 
Membenarkan dan mengakui secara totalitas azas pokok ajaran 
Islam dengan tanpa merubah (tahrif wa taghyir) atau mengurangi 
(tanqish) sedikitpun".14 

e.  Abdur Rahman Hasan Hanbakah 
Meyakini keberadaan sesuatu yang apabila perasaan telah 
meraihnya, maka akan menggerakkan jiwa dan mengarahkan 
tingkah laku manusia kearah yang benar dan diridhai"15 

f. Abu Bakar Jabir Al-Jazairy: 

.

“Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara 
umum (axioma) 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".16 

g. 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 : 

14Muhammad Said Ramdhan Al Buthiy, Kubra al-Yaqiniyat al 
Kaunyiah,( Dar al-Fikr. 1402), h 70  

15al-'Aqidah al-Islamiyah Wa Asasuha,  
http://groups.yahoo.com/group/the-untold-stories/post?act=  
diakses 2 Januari 2009 

16 Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, Aqidah Mukmin  (Cet.II; Cairo: 

Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah , 1978), h. 21 



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. 
Bukhori-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), metafisika (umurul 

ghaibiyah), 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 ; mentaatinya (tha'atur Rasul, Qur'an 
4:64; 4:19; 8:46), mengikuti Sunnahnya (ittibatur 
Rasul, Qur'an 59:7), dan dengan jalan mencintainya 
(mahabbatur Rasul, Qur'an 9:24; 58:22). 

Dilihat dari sisi kedudukan dan essensinya, akidah 
merupakan hal fundamental dalam 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.17 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. 18  

17Kazuo, Shimogaki, Kiri Islam, Telaah Kritis antara Modernisme 
dan Postmodernisme, , (Yogyakarta : LKiS, 1994),  h. 72. 

18 Ibid, h. 10.  



Prof. Mahmud Syaltut, merumuskan definisi Aqidah itu 
sebagai suatu sikap yang pertama kali dituntut untuk 
dipercayai dengan keimanan yang bulat, yang tidak boleh 
dicampuri oleh syak-wasangka dan tidak dipengaruhi oleh 
keragu-raguan."19  

2.3. Akidah Secara Syara 

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 beribadah  kepadaNya, juga 
beritikad terhadap rukun-rukun iman yang lain. Hal ini disebut 
pokok agama (ashliyah).  

Adapun amaliyah adalah segala apa yang berhubungan 
dengan tata cara amal, seperti salat, zakat, puasa, dan seluruh 
hukum-hukum amaliyah. Bagian ini  disebut cabang agama 
(far'iyah) karena ia dibangun di atas itikadiyah. Benar dan 
rusaknya amaliyah 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-Kafi: 110) 

           
            

Terjemahnya:  
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya 
maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan 

19Mahmud Syaltut, Al-islamu Aqidatu Wa Syari’atun, 
diterjemahkan oleh Abdurahman Zain dengan judul  “Aqidah dan 
Syari‟ah” (Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.12



janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam 
beribadat kepada Tuhannya."  

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 digoncang 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 
didalam 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 dengan Aqidah itu disebut dengan Iman, 
sementara yang bersangkut paut dengan Syariah itu disebut 
amal-sholeh20. 

Pokok dari aqidah itu sendiri adalah kepercayaan 
kepada Allah Swt.karena dengan kepercayaan tersebut akan 
mencakup kepercayaan kepada hal-hal yang menyangkut 
keimanan. Selanjut 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 

20Mahmud Syaltut, Op.cit.,  h.13  



tentang Wujud-Nya dan kenyataan-kenyataan sifat-sifat 
keAgunganNya dalam alam semesta ini 

2. Mengenal hal-hal di balik alam semesta ini.Yaitu, alam 
yang tidak dapat dilihat dengan panca indra. 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 me ngenal 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 pad 
saat itu, seperti bangkit dari kubur dan mendapat 
pembalasan, menerima pahala atau siksa, sorga 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 
dikenal dengan rukun Iman, adalah merupakan tonggak 
utama dari Aqidah Islamiyah21. 

 Pemahaman terhadap isi Aqidah itu berlaku untuk 
sepanjang masa, sejak dari dahulu sampai ke akhir zaman, 
tidak berubah-ubah, walaupun berganti zaman dan situasinya. 

21 Ibid. h. 17  



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 budipekerti (akhlak) yang mulia dan 
utama."22  

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 
syubhat yang meragukan. 

- Ada yang berfikir 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, sehingga ia mendapatkan 
cahaya kebenaran dalam jiwanya 23(Q.S. 47: 17). 

22Sayyid Sabiq, Al-Aqidatul Islamiyah diterjemahkan Abdai 

Rathomi dengan Judul “Aqidah Islam” (Bandung: CV.Diponegoro, 
1985), h. 11 

23Ibid.,   



                    . 

Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, 
Allah menambah petunjuk kepada mereka dan 
memberikan balasan ketaqwaannya.24 
Harun Nasution menegaskan bahwa setiap orang yang 

ingin menyelami seluk beluk suatu agama secara mendalam, 
perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang 
dianutnya.25  

3. NAMA LAIN AQIDAH 

Ada beberapa istilah lain yang semakna dgn istilah 
aqidah, yaitu Iman dan Tauhid, dan yang semakna dengan 
ilmu aqidah yaitu Ushuluddin, ilmu kalam dan Fikh Akbar. 

a. 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). 

b. Tauhid. Karena pembahasannya berkisar seputar Tauhid 
atau peng-Esaan 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. 

c. Ushuluddin, Pokok-pokok agama. Aqidah, Imam dan 
Tauhid disebut juga Ushuluddin karena ajaran aqidah 
merupakan pokok ajaran agama islam. 

d. 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. 

24Departemen Agama, Op.cit., h. 832  
25Harun Nasution, Loc.cit. 



Sedangkan sumber tauhid adalah wahyu. Ilmu kalam adalah 
kebimbangan, kegoncangan, kebodohan dan keraguan. 
Karena itu ia dikecam oleh ulama Salaf. Sedangkan tauhid 
adalah ilmu, keyakinan, dan keimanan. 

e. Fikh Akbar, Artinya, fiqh besar26. Istilah ini muncul 
berdasarkan pemahaman bahwa tafaqquh fiddin yang 

diperintahkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 122, 

                         

                           

Terjemahnya: 
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 fiqih, tentu dan lebih utama 

masalah aqidah. Dikatakan fiqh akbar, adalah untuk 
membedakannya dengan fiqh dalam masalah hukum. 

4. RUANG LINGKUP AQIDAH 

Obyek materi pembahasan mengenai aqidah pada 
umumnya adalah Arkan Al-Iman, yaitu: 

Iman kepada Allah swt. 
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 taqdir Allah.27  

26Abu Mujahid, Aqidah Asas Amal, 
http://almanaar,wordperss.com/2007/10 Diakses  20 januari 2009 

 



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.28  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. 

. 

Terjemahnya: 
Katakanlah: “Dia-lah 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”.  
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 (perbuatan baik). Karena itu 
wajiblah beriman kepada segenap rasul yang disebut dalam Al-
Qur‟an 

27Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Cet. VIII; Yogyakarta: 
LPPI, 2004), h.

28 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Cet. III; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 199. 



Adanya malaikat yang membawa wahyu dari Allah 
kepada rasul-rasul-Nya 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.29  

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, af‟al Allah  dan lain sebagainya. 

b.  Nubuwat, pembahasan tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan Nabi dan Rasul termasuk 
pembahasan tentang tentang Kitab-kitab Allah, mu‟jizat, 
Karamat dan sebagainya. 

c. Ruhaniyat, pembahasan tentang segala sesuatu yang 
berkaitan dengan alam metafisik seperti Malaikat, Jin, Iblis, 
Syaithan 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.30 

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. 

29Syekh Mahmud Syaltut, op.cit   h. 3-4 
30 Yunahar Ilyas, op.cit. h. 5-6 



Aqidah bertujuan untuk memberikan didikan yang baik 
dalam menempuh jalan hidup, menyucikan jiwa dari nafsu-
nafsu yang jahat kemudian mengarahkan kejurusan tertentu 
untuk mencapai sifat-sifat yang tinggi dan luhur. Aqidah 
merupakan ruh bagi setiap orang dalam hidupnya. Jika 
manusia berpegang teguh pada niscaya akan mengalami hidup 
yang buruk, tetapi bilamana ia berpegang teguh padanya 
niscaya akan mengalami suatu hidup yang baik yang penuh 
dengan ketenangan dan kegembiraan. 

5. SUMBER AQIDAH 
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 kesimpangsiuran 
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. Al-Quran  sebagai Sumber Akidah  

 

Sumber aqidah Islam adalah Al-Qur‟an dan Sunnah . 
Apa saja yang disampaikan oleh Allah Swt dalam Al-Qur‟an 
dan oleh Rasulullah Saw. Dalam sunnahnya wajib diimani ( 
diyakini dan diamalkan ) Dalam hadits disebutkan: 

 



Artinya:  
Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, jika kalian 
berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan 

sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasul Nya” 
 

Alquran 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. Alquran merupakan suatu 
kenyataan yang kekal dan abadi yang tidak akan berubah-ubah 
dan akan selalu merupakan bahan perenungan yang 
mengagumkan bagi seluruh ummat manusia.31 

Al Imam Asy Syatibi mengatakan bahwa sesungguhnya 
Allah telah menurunkan syariat ini kepada Rasul-Nya 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. Alloh menurunkan Al Qur‟an sebagai sumber hukum 
akidah karena Dia tahu kebutuhan manusia sebagai seorang 
hamba yang diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Bahkan 
jika dicermati, akan ditemui banyak ayat dalam Al Qur‟an 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 
Alqur‟an karena kitab mulia ini merupakan penjelasan 

31Lihat Kenneth W.Morgan, Islam the straightpath, yang 
diterjemahkan  Abu Salmah dengan Judul ”Islam Jalan Lurus”  (1986: ), 
h. 16-17  



langsung dari Rabb manusia, yang haq dan tidak pernah sirna 
ditelan masa.32 

Secara etimologis, Alquran 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 Alquran karena ia berisikan intisari dari semua 
kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Allah berfirman 
(al Qiyamah (75:17-18). 

            
Terjemahnya: 

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah 
mengumpulkannya  (dalam dadamu) dan (membuatmu 
pandai) membacanya. Apabila kamu telah selesai 
membacakannya maka ikutilah bacaannya.  
Menurut para ulama klasik, Alqur‟an didefinisikan 

sebagai berikut: Alqur‟an adalah kalamullah 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 Alquran itu adalah: 

Alquran itu ialah kalam Allah yang telah diturunkan oleh 
malaikat Jibril kepada hati Rasulullah, Muhammad bin 

32Pokok Sumber Aqidah dalam,  
http://draftmuslim.wordpress.com/2007/03 /01/pokok-sumber-
aqidah/, diakses tanggal 1 Maret 2008 



Abdullah, dengan lafaz bahsa Arab dan dengan artinya benar, 
supaya menjadi hujjah bagi Rasul bahw sesungguhnya dia 
adalah utusan Allah, dan supaya menjadi undang-undang 
bagi manusia yang mana orang-orang dapat mengambil 
petunjuk dari petunjuknya, serta upay menjai qurbah 
(pengabdian), yang mana orang bisa ibadah dengan 
membacanya.”33 

Alquran 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. Alquran sebagai kitab suci 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 respon positif terhadap setiap persoalan 
kehidupan dan tantangan jaman. Quran sebagai wahyu Allah 
swt. Yang terakhir menjadi rahmat, hidayah dan syifa bagi 
seluruh manusia. Sebab Alquran mengaskan bahwa ajaran-
ajarannya selalu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan 
manusia dalam kancah kehidupannya. Ia cocok dengan fitrah 
manusa (the natur of human being). Sesudah prinsip tauhid 
(keesaan Tuhn) 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.34 

Kesempurnaan Alquran 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). 

33Farid  Ma‟ruf  Noor, Op.cit., h. 115 
34Lihat Nasaruddin Razak, Op.cit.,  91  



Alquran 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 Alquran. Ada ahli memandang 3 ayat sebagai 1 ayat ada 
pula yang memandang 2 ayat sebagai 1 ayat, karena masalah 
koma dan titik yang diletakkan diantara ayat tersebut. Namun 
jumlah kata dan suku katanya perhitungannya sama. 

Alquran yang merupakan sumber utama aqidah Islam, 
mengajarkan peraturan-peraturan yang memiliki 3 prinsip 
yang sangat penting yaitu: 
a. Tidak memberatkan. Islam datang untuk menghilangkan 

keberatan-keberatan yang meliputi manusia. 
b. Sedikit saja mengadakan ”takalluf” atau menyuruh dan 

melarang 

c. Prinsip berangsur-angsur dalam memberi syariat sesuai 

dengan psikologi kemanusiaan.35 
Akal  fikiran 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-Qur‟an dan sunnah, itupun harus didasari oleh suatu 
kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas, sesuai 
dengan terbatasnya kemampuan semua makhluq Allah. Akal 
tidak akan mampu menjangkau masalah-masalah ghaib, 
bahkan tidak akan mampu menjangkau sesuatu yang tidak 
terikat dengan ruang dan waktu. Oleh sebab itu akal tidak 
boleh dipaksa memahami hal-hal ghaib tersebut dan menjawab 
pertanyaan segala sesuatu tentang hal-hal ghoib itu. Akal 
hanya perlu membuktikan jujurkah atau bisakah kejujuran si 
pembawa berita tentang hal hal-hal ghoib tersebut dibuktikan 
secara ilmiah oleh akal pikiran . 

 

35Lihat Syafaat Habib, Pengantar Studi Islam  [Cet.I; Jakarta: 

Bulan Bintang, 1964], h. 90-92  



b. As Sunnah  

As Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari 
Allah Swt. walaupun lafadznya bukan dari Allah tetapi 
maknanya datang dari-Nya. Hal ini dapat diketahui dari firman 
Allah: 

   .                
Terjemahnya: 

Dan dia (Muhammad) tidak berkata berdasarkan hawa 
nafsu, ia tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan 
(Q.S An Najm : 3-4) 

Menjadi persoalan kemudian adalah kebingungan yang 
terjadi di tengah umat karena begitu banyaknya hadits lemah 
yang dianggap kuat dan sebaliknya, hadits yang shohih 
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 Ahlusunah. Oleh karena itu, perlu kiranya 
jika kita menuntut dan belajar ilmu dari mereka agar tidak 
terseret dalam jurang penyimpangan. Selain melakukan 
penjagaan terhadap Sunah, Allah menjadikan Sunnah sebagai 
sumber hukum dalam agama. Kekuatan As Sunnah dalam 
menetapkan syariat-termasuk perkara akidah-telah ditegaskan 
dalam banyak ayat Al Qur‟an, diantaranya firman (Q.S Al 
Hasyr:7)                                                    



 …                   … 

Terjemahnya:  
Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka 
terimalah dan apa yang ia larang maka tinggalkanlah36 
(Q.S Al Hasyr: 7) 
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 Qoyyim juga pernah berkata “Alloh 
memerintahkan untuk mentaati-Nya dan mentaati Rasul-Nya 
sholallohu „alaihi wassalam dengan mengulangi kata kerja 
(taatilah) yang menandakan bahwa menaati Rasul wajib secara 
independent tanpa harus mencocokkan terlebih dahulu dengan 
Al Qur‟an, jika beliau memerintahkan sesuatu. Hal ini 
dikarenakan tidak akan pernah ada pertentangan antara Qur‟an 
dan Sunnah. 

a. Ijma’  

Ijma‟ adalah sumber akidah yang berasal dari 
kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Saw., setelah 
beliau wafat, tentang urusan pada suatu 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 

36Ibid., h. 916  



dalam Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk 
tempat kembali37 (Q.S An Nisaa: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 
Qur‟an dan Sunnah yang shahih karena perkara akidah adalah 
perkara tauqifiyah yang tidak diketahui kecuali dengan jalan 
wahyu. Sedangkan fungsi ijma‟ adalah menguatkan Al Quran 
dan Sunnah serta menolak kemungkinan terjadinya kesalahan 
dalam dalil yang dzoni sehingga menjadi qotha’i. 

b. Akal 

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 
suatu 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 

37Ibid., h. 140  



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 Qur‟an 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 pancaindera untuk menangkapnya. Adapun 
masalah-masalah gaib yang tidak dapat tersentuh oleh 
pancaindera 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 Qur‟an dan As Sunnah yang 
shahih. Al Qur‟an 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 
Qur‟an dan As Sunnah akan dapat diketahui bahwasanya 
setiap manusia harus meyakininya. Ibnu Taimiyah mengatakan 
bahwa apa yang tidak terdapat dalam Al Qur‟an, As Sunnah, 
dan Ijma‟ yang menyelisihi akal sehat karena sesuatu yang 
bertentangan dengan akal sehat adalah batil, sedangkan tidak 
ada kebatilan dalam Qur‟an, Sunnah dan Ijma‟, tetapi padanya 
terdapat kata-kata yang mungkin sebagian orang tidak 
memahaminya atau mereka memahaminya dengan makna 
yang batil. 

6. 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-alasanya. Tingkatan ini 
dapat diibaratkan tingkatan orang awam. Sikap ini dilarang 
agama Islam. 

b. Tingkatan ilmu al-yaqin maksudnya suatu keyakinan yang 
diperoleh berdasarkan ilmu yang bersifat teoritis. Atau bukti 
dan dalil yang jelas. Tetapi belum menemukan hubungan 
yang jeas 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 suatu 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 suatu 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 yang merasakan 
nikmatnya tawaf, berdoa di multazam, merasakan 
diijabahnya doa, dan mengatakan Ka‟bah itu luar biasa 



sekali, berbeda keyakinannya dengan orang yang hanya 
yakin berdasarkan ilmu saja tanpa merasakan bukti 
kebenarannya.38  

7. 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 ketentraman 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 pasti39.  
Keyakinan terhadap Tuhan memberikan arahan dan 
pedoman yang pasti sebab aqidah menunjukkan kebenaran 
keyakinan yang sesungguhnya. Aqidah memberikan 
pengetahuan asal dan tujuan hidup manusia sehingga 
kehidupan manusia akan lebih jelas dn 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: 

38Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, Upaya 
Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim  (Cet.I; Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2006), h. 132-133  

39Muhammad Alim, op.cit., h. 130  



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 optimism. 
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 paraturan ilahi.40 

Aqidah Islamiyah bersumber dari Allah yang mutlak, 
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 kebahagiannya 
dunia akherat. Dan merupakan keserasian antara ruh dan 
jasad, antara siang dan malam, antara bumi dan langit dan 
antara ibadah dan adat serta antara dunia dan akherat. 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 manusia termasuk takut mati. 

40Ibid., h. 131  



Sehingga dia penuh tawakkal kepad Allah (outer focus 
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.41   

Keyakinan yang menopang seluruh perilaku dalam 
hubungannya dengan Tuhan dan dengan makhluk lain. Dalam 
hubungan denganTuhan, 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 melihat-Nya, apabila engkau tidak tidak melihat-
Nya, Allah melihat engkau”. 

Aqidah dapat dilihat peranannya dalam berbagai sendi dan 
aspek kehidupan seorang muslim serta memiliki implikasi 

41Serba-Serbi Aqidah dalam: 
http://kuliahpai.blogspot.com/2008/11/serba-serbi-aqidah.html, 
diakses Tanggal 20 Agustus 2009  



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. 

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 ruhaniah, 
karena seorang muslim tidak pernah gelisah dan putus 
asa, ia tetap berkiprah dengan penuh semangat dan 
optimis. 
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BAB II 

HAKIKAT TAUHID  

 

1. PENDAHULUAN 

Fondasi ajaran Islam itu bertumpu pada tauhid, yaitu 

suatu kesadaran dalam "pengEsaan Tuhan" dengan "Nabi 

Muhammad sebagai utusan Tuhan." Kesadaran ke-Esaan 

Tuhan ini mengimplikasikan suatu 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 kerena 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 penyaksiaan 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 Alquran dan Hadis. Di 

sini terlihat bahwa peran utama tauhid adalah sebagai pintu 

masuk menuju "Islam" sebagai agama teologis-humanisme, 
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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 suatu 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 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. 
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Dalam disiplin keilmuan tradisional Islam Tauhid  

berada dalam posisi sejajar dengan fikih, tasawuf dan falsafah1 

Tauhid bersama fikih, tasawuf dan falsafah berkembang 

menjadi empat pilar keilmuan yang diakui sebagai aspek yang 

tidak terpisahkan dari keberadaban Islam sebagai system 

ajaran. Kehadiran keempat pilar keilmuan tersebut 

memungkinkan terbentuknya tatanan kehidupan yang 

menjunjung tinggi etika. Jika akhlakul karimah merupakan 

mahkota dalam humanisme Islam2.  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 

monotheisme.3 Sesuatu yang sifatnya doktrinal 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 

                                                     
1Nurcholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah 

Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemerdekaan (Cet. 3; 
Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 177  

2 Ali Syariati, Al Insan, Al-Islam wa Madaris Al-Gharb  
(Humanisme: Antara Islam dan Mazhab Barat), terj. Afif  Muhammad, 
(Jakarta: Pustaka Hidaya, 1992), h. 37. 

3 Fazlur Rahman, Major themes of the Qur’an (Kuala Lumpur: 
Islamic Book Trust, 1999), h.83  
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dalam realitas hidup manusia. Dengan Tauhid, timbul 

pengakuan, bahwa Allah Maha Pencipta segalanya. Begitu 

artikulatifnya monoteisme dalam ajaran Islam, sampai-sampai 

muncul konotasi dalam Alqur‟an, bahwa sesungguhnya 
“manusia menurut fitrahnya beragama”.  

2. 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 

bagi-Nya.4 Sedang Abu Sulayman, 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 

iradah-Nya.5 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.6 

Adapun pengertian tauhid secara bahasa berasal dari 

kata benda kerja (masdar) dari wahhada, yang secara harfiah 

berarti menyatukan dan mengesakan.7 Namun, makna 

generiknya diartikan sebagai "mempersatukan" hal-hal yang 

                                                     
4Nurcholis Majid, op.cit., h.202 
5Abdul Hamid A. Abu Sulayman, Toward an Islamic Theory of 

International Relations, (Herndon Virginia: IIIT, 1993), h. 128. 
6 Muhammad Abduh,  Risalah Tauhid, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1989), h. 439  
7 Ahmad Syantanawi, et. al., Dairat al-Ma'arif al-Islamiyah 

(Beirut: Dar al- Fikr, 1933), Jilid V, h. 528 
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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 kekuatan8. 

Secara bahasa, tauhid merupakan isim mashdar yang 

berasal dari fi‟il (kata kerja) wahada-yuwahadu , mashdarnya 

tauhid yang berarti esa, keesaan, atau mengesakan, yaitu 

mengesakan Allah meliputi seluruh pengesaan9. Adapun secara 

istilah syari‟at, para ulama Ahlus Sunnah membagi tauhid ke 
dalam 3 jenis. Pembagian ini merupakan hasil dari proses 

istiqra‟ (penelitian mendalam) terhadap nash-nash syari‟at, baik 
dari Al-Quran maupun As-Sunnah 

Pemahaman tauhid yang benar ini sudah banyak 

berkembang dan kita hanya perlu mempelajari dan 

memahaminya saja melalui pemahaman-pemahaman yang 

sudah diamalkan oleh para sahabat nabi, para tabiin dan para 

wali Allah serta para ulama yang taat dan mengamalkan 

ilmunya serta selalu menyandarkan setiap amalannya kepada 

Al-Quran dan Hadit  

                                                     
8Luis Ma„ruf, Al-Munjid, (Cet.XIII: Beirut: Daar  al Fikr, 1977), 

h. 890 
 
9Kata Wahhadah dan kata  jadiannya yang menunjukkan arti 

Esa, pengesaan atau satu, kesatuan dan penyatuan dapat diperiksa 
pada QS, 3:62; 4:171; 6:19;, 14:52; 16:22; 18:110; 22:34; 29:46; 37:4; 
5:38:65; 41:6; 112:4, Rahmat Taufik Hidayat, Khazanah Istilah Alqur’an 

(Cet. I; Bandung: Mizan, 1989), h  67-70 
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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 

Hadits 

Ilmu tauhid itu 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 

menusia menuju kelembah kehinaan dan penyesalan. Karena 
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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.  

3. ASPEK-ASPEK DALAM TAUHID  

Para ulama Aqidah mendefinisikan tauhid sebagai 

berikut: Tauhid adalah keyakinan tentang keesaan Allah swt., 

dalam rububiyah-Nya, 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 hadits yang terkait dengan 

keEsaan Allah swt. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan 

dibawah 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”.10 

Namun dalam pengertian yang lebih sederhana dalam 

hubungannya dengan Tauhid rububiyatullah, penulis 

                                                     
10Harapandi Dahri, Pemikiran Teologi Sufistik Syke Abdul Kadir 

Jaelani (Cet.I; Jakarta: Wahyu Press, 2004), h. 42  
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mengambil beberapa arti saja yaitu mencipta, memberi rezki, 

memelihara, mengelola.  Sebagian arti kata rabb secara khusus 

dimasukkan ke dalam pengertian tauhid Mulkiyyah, berarti 

memimpin, mengepalai dan menyelesaikan suatu perkara.11  

Al-Ragib al-Ashfahany menjelaskan kata rububiyah 

berarti at-tarbiyah yakni menumbuh kembangkan sesuatu 

setahap demi setahap.Ar-rabb berarti penguasaan, penjagaan, 

pemeliharaan, memiliki.12 

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.13  

Ibnu Taimiyah menjelaskan makna Tauhid Rububiyyah 

sebagai “tidak ada pencipta melainkan Allah semata, tanpa 
didasari oleh permintaan maupun interpensi siapapun 

terhadap ciptaan-Nya.” Sedangkan Ibnu al-Qayyim menjeaskan 

makna Tauhid Rububiyyah dengan definisi: “Mengakui bahwa 
Allah sebagai pencipta dan penjaga segala ciptaan-Nya, langit, 

bumi, dan hamba-Nya berada dalam genggaman-Nya.14 

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

                                                     
11 Yunahar Ilyas, op.cit., h. 19-20 
 
12Harapandi Dahri, op.cit., h. 43 
 
13Ibid.,  
 
14Ibid. 
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                . 

Terjemahnya:  
Yang kepunyaan-Nya-lah 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. 

Kata Rabb secara terminologi mengandung dua makna, 

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).  Kata Rabb sebagai Pemilik berarti  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). 

Tauhid Rubbãbiyah adalah meyakini bahwa Allah-lah 

satu-satunya Rabb, yang menciptakan, memelihara, memberi 

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

Allahlah kewenangan secara absolut untuk membuat undang-

undang atau hukum. Apabila manusia mencoba membuat  atau 

memproduksi hukum di luar hukum Alquran yang 

bertentangan dengan Alquran, sama saja dengan 

memproklamirkan diri sebagai Rabb. Dengan demikian ia 
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termasuk orang yang musyrik. Untuk mengetahui taksonomi 

Tauhid Mulkiyyah bisa dilihat pada surat al-Fatihah dan nisbah 

(hubungannya) dengan surat An-Nas. Surat Al-Fátihah yang 

merupakan Umm Alquran 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 Alquran 

terdapat ayat-ayat yang menjelaskan Allah adalah pemilik dan 

Raja langit dan bumi dan seluruh isi. [QS:2:107 dan 5:120]. 

                           

      

Terjemahnya:  
Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan 
bumi adalah kepunyaan Allah? dan tiada bagimu selain 
Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. 

Kedua surat itu mengandung konklusi pengesaan Allah 

yang luar biasa, mengandung konsep tauhid yang lengkap dan 

kokoh. Dengan demikian Al-Qur‟an dibingkai oleh dua surat 
(awal dan akhir) yang memuat pesan tauhid yang sangat kuat. 



42 

 

Munásabah (interrelasi) 15 kedua surat itu menggambarkan 

secara jelas adanya  tiga macam refleksi ketauhidan, yakni 

Tauhid Rubbubiyah, Tauhid Mulkiyah dan Tauhid Uluhiyah. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.  

HUBUNGAN ANTARA SURAT AL-FATIHAH DAN AN-NAS 

 
Surat Al-
Fatihah 

Surat An-
Nas 

Munasabah surat dan ayat 

1 2 3 
Rabb al ‘alamin: 

 رب العامن

Rabb an-nas 

 رب الناس

Melahirkan Tauhid Rubbãbiyah. 
Hanya Allahlah satu-satu nya 
Rabb bagi alam termasuk 
manusia. 

Máliki yaum ad-

dân 

 مالك يوم الدين

Málik an-nás 

 مالك الناس
Melahirkan Tauhid Mulkiyah 
Hanya Allah-lah satu-satunya 
Raja alam ini termasuk raja 
manusia. 

Iyyáka na’budu 

 اياك نعبد
Iláh an-nás 

 اله الناس
Melahirkan Tauhid Uluhiyah. 

Hanya Allah-lah yang wajib 
disembah karena Allah adalah 

satu-satunya Tuhan manusia. 

 

Allah dengan predikat sebagai Rabb al-‘álamin telah 

menata alam semesta ini dengan undang-undang-Nya yang 

disebut Sunnatullah (Sunnah Alláh). Sedangkan Allah dengan 

predikat Rabb an-nás (QS. 114 :2)  berarti Allahlah yang telah 

menata kehidupan manusia dengan wahyu Alquran 

                                                     
15Munásabah adalah salah satu istilah dalam Ulum al-Qur’an  

yakni hubungan atau interelasi antara ayat dengan ayat atau surat 
dengan surat. Dengan memahami munásabah ini akan sangat 

membantu memahami Al-Qur‟an secara integral dan komprehensif. 
Apalagi karena Al-Qur‟an itu bersifat yufassir ba‘Üuhu ba‘Üá, yakni 

antar bagian Al-Qur‟an saling terkait dan saling menafsirkan. 
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(Rubbubiyah Allah). Seluruh aturan dan perundang-undangan 

yang merupakan produk akal manusia (di luar wahyu) harus 

dinyatakan gugur karena dinilai  batil, sesat,  termasuk hukum 

jahiliyah 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, menyakini bahwa Allah adalah Dzat yang 

menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, 

mendatangkan segala mamfaat dan menolak segala mudharat. 

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:  

     .     .      .          . 

Terjemahnya:  
Katakanlah!‟ Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah 
Tuhan yang bergantung kepada-Nya sgala sesuatu. Dia 
tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada 
seorangpun yang setara dengan-Nya.” (QS. Al Ikhlash: 
1-4) 
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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 dar Nabi Adam sampai sekarang (muslim 

atau non 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 ummatnya 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 pemerintahan-Nya, 

Allah adalah Pemberi segala-gala dan tidak ada siapapun yang 

dapat melakukan sesuatu kebaikan atau keburukan melainkan 

dengan seizin-Nya. Firman Allah: ." (Yunus: 107)  

                             

                          

Terjemahnya:  
"Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan 
kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan 
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kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan 
kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurnia-
Nya." (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 kebijaksanaan-Nya yang 

tidak terhingga. Hakikat Rububiyyah Allah ini dinyatakan di 

dalam firman Allah: . (Al-Baqarah 256). 

                            

                         

Terjemahnya:  
Apakah kamu tidak memperhatikan orang  yang 
mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Rab) kerana 
Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan 
(kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku 
yang menghidupkan dan mematikan." Orang itu 
berkata: 'Aku dapat menghidupkan dan mematikan.' 
Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan 
matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," 
lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah 
256). 

Fitrah insaniyah sudah ada sejak mengenal dan 

mengakui Rububiyyah Allah.  Firman Allah: “(Luqman: 25) 
“ 
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Terjemahnya:  
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) 

                        

                 

Terjemahnya:  
 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  

Naluri untuk berpegang kepada sesuatu ajaran 

yang berasaskan kepada aqidah tauhid ini telah dijelaskan 

oleh Allah dalam Alquran sebagai berikut: 

                                      
                 . 

Terjemahnya:  
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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.  

Pengakuan manusia terhadap rububiyah Allah telah 

digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya: (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)   

                              

                          . 

                            

     

Terjemahnya:  
 "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 kerana perbuatan orang-
orang yang sesat dahulu?" (Al-A'raf: 172-173)   

2. Tauhid Uluhiyah  

Tauhid Uluhiyah yaitu tauhid yang mengesakan Allah 

dengan perbuatan–perbuatan hambaNya atau mengesakan 
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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 diyariatkan seperti shalat, puasa, berdo‟a 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 tentram, 

tenang, lindungan, cinta dan sembah (abada). Semua kata-kata 

ini relevan dengan sifat-sifat dan kekhususan zat Allah. 

Diantara 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 diagungkan16. 

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). 

                        

                                                     
16Yunahar Ilyas, op.cit., h. 27-28.  
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Terjemahnya:  
 Sesungguhnya Aku Ini adalah Allah, tidak ada Tuhan 
(yang hak) selain aku, Maka sembahlah Aku dan 
Dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. 

Ketiga dimensi tauhid tersebut diatas berlaku dua dalil 

yaitu: 

a. Dalil at-Talazum 

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 

Ilahiyah 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 berfikir? (afala ta’qilun, 
afala tatafakkarun).17 

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 Rabb-nya. Kembali pada teori  

                                                     
17 Ibid., h. 28-29  
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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.18 

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 rububiyah-Nya. Tauhid uluhiyah inilah 

yang selama ini menjadi pertentangan antara orang–orang 

kafir dengan seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah. 

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 

                                                     
18Ibid., h. 30  
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Uluhiyyah ialah seseorang itu mentauhidkan Allah dari segi 

ubudiyyah, yaitu peribadatan atau sembahan.   

Beriman kepada Uluhiyyah Allah berarti beri'tiqad 

bahwa hanya Allah 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 

diciptakan-Nya. 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-rasul-Nya. Firman 

Allah: (Al-Anbiya': 25 

                         . 

Terjemahnya:  
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)  

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 
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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 dari-Nya.  

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 Alquran dan Hadist 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 

meng-Esakan Tuhan dalam segala bentuk Asma dan sifatnya 

sebagaimana disyariatkan dalam Alqur‟an dan as-sunnah. 

Penetapan maupun peniadaan Asma al-husna dan al-shifat al-
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Kamal berdasarkan pada penetapan maupun peniadaan melalui 

Alqur‟an dan Al-sunnah.19 

Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: “Manhaj Salaf dan 

para Imam Ahlus Sunnah mereka mengimani Tauhid al-Asma’ 
wash Shifat dengan menetapkan apa-apa yang Allah telah 

tetapkan atas diri-Nya dan telah ditetapkan Rasul-Nya Saw.  

untuk-Nya, tanpa tahrif  dan ta’thil  serta tanpa takyif  dan 

tamtsil. Menetapkan tanpa tamtsil, menyucikan tanpa ta‟thil, 
menetapkan semua Sifat-Sifat Allah dan menafikan persamaan 

Sifat-Sifat Allah dengan makhluk-Nya” ”Firman Allah Swt. 

Dalam (QS. 42:11) 

                   

Terjemahnya:  
 “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. 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. 

                                                     
19Harapandi Dahri, op.cit., h. 61  
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2. Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang tidak 

ada kekurangan sedikit pun juga, tidak ada sesuatu pun 

dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah20. 

Ahlus Sunnah wal Jama‟ah tidak menolak sifat-sifat 

yang disebutkan Allah untuk Diri-Nya, 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 dengan-Nya, serta Allah tidak dapat 

diqiaskan dengan makhlukNya21.  

Yang demikian itu dikarenakan hanya Allah swt. sajalah 

yang lebih tahu akan diriNya dan selain diriNya. Dialah yang 

lebih benar firman-Nya, dan lebih baik KalamNya daripada 

seluruh makhlukNya, kemudian para Rasul-Nya adalah orang-

orang yang benar, jujur, dan juga yang dibenarkan sabdanya. 

Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah 

Swt. apa yang tidak mereka ketahui, karena itu Allah Swt 

berfirman (QS. 37: 180-182): 

                                                     
20Muhammad Rasyad Salim, Tahqiq Minhajus Sunnah [II/111, 

t.t],  h.523 
21Yazid Abdul Qadir Jawas, Tauhid Asma’wa-sifat, 

http://www.almanhaj.or.id/ content/1587/slash/,  diakses Tanggal 
23 April 2009  
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             .           .     
      

Terjemahnya:  
 “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 menuturkan Sifat dan Asma‟Nya, 
memadukan antara an-Nafyu wal Itsbat (menolak dan 

menetapkan)22 Maka Ahlus Sunnah wal Jama‟ah 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 shalihin23. 

                                                     
22Maksudnya, 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, hal. 
76-78). 
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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 digambarkan 

Alquran maupun Al-Sunnah tanpa berusaha menambahkan  

maupun mengurangi sedikitpun.24 

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.25 

Sehubungan dengan al-asma was-shifat  ini ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan secara khusus: 

1. Jangan memberi nama Allah swt. Dengan nama-nama 

yang tidak disebutkan di dalam Alqur‟an dan Sunnah26. 

Allah swt. Berfirman Alqur‟an [QS. 7: 180]: 

                                                                                                                 
23 Lihat QS. An-Nisaa‟ 69 dan at-Tanbiihaat al-Lathiifah  hal. 

19-20. 
24 Harapandi Dahri, op.cit., h. 62 
25Yunahar Ilyas, op.cit., h. 51  
26Ibid. 
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Terjemahnya:  
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 manapun27. Allah berfirman dalam (QS.42: 11): 

           … 
Terjemahnya:  

 “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 menyerupai-

Nya, 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. Alquran dan 

As-Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar, karena tidak 

seorang pun yang lebih mengetahui Allah daripada Allah 

                                                     
27Loc.cit. 
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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.28 Maka barangsiapa yang 

mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatNya atau 

menamakan Allah dan menyifati-Nya dengan nama-nama dan 

sifat-sifat makhluk-Nya, atau men-ta’wilkan dari maknanya 

yang benar, maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu 

dan berdusta terhadap Allah dan Rasul-Nya. Allah swt. 

Berfirman dalam (QS.18:15) 

              . 

Terjemahnya:  

                                                     
28Ibid., h. 52    
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Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang 
mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?” (Al-
Kahfi: 15) 

Pensifatan 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 pensifatan 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”nya (kaifiyat).29 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 ghaib, juga tidak ada 

guna bahkan akan menghabiskan waktu saja. 

4. Dalam satu hadits disebutkan bahwa Allah mempunyai 

99 nama: 

                                                     
29Ibid., h. 53  
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ه تسعة وتسعون امامائة اا واحدا احفظها أحد اا دحل اجنة 
.وهووتر حب الوتر  

“sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, seratus 

kurang satu. Tiadalah seseorang menghafalkan 
kecuali dia akan masuk surga”.(HR.Bukhari 

Muslim).30  

Kata menghafal dalam hadits tersebut diatas 

janganlah diartikan secara sempit dengan sekadar 

menghafal lisan, tetapi lebih dari itu mengimani dan 

mengamalkannya dalam kehidupan. Misalnya 

meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, maka 

seseorang akan sadar bahwa segala ilmu yang dia 

peroleh belum ada artinya dibandingkan dengan 

ilmu Allah. 

5. Disamping istilah al-asma’al husna adalah istilah lain 

yaitu “ismullah al a’zam” yaitu nama-nama Allah 

yang terangkai dalam doa-doa antara lain: 

أللهم اى أسأ لك بأى أشهد أنك أنت اه االه اا انت أاحد 
.الذي م يولد وم يكن له كفوا أحد. الصمد  

“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 

                                                     
30Yunahar Ilyas, op.cit., h. 53  
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dianakkan, dan tiada setara apapun…” (HR.Abu Daud, 
Tirmizi, Nasa‟I dan Ibnu Majah).31 

بديع السموات واارض ذواجال وآكرام.أللهم االه اا انت امنان  

“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).32 

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 menjadikan  rusak pula.  

                                                     
31 Ibid. h. 55 
32Ibid.  
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BAB III 

URGESI KALIMAT TAUHID 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Estetika Tauhîd akan mengungkapkan pengembaraan 

dan perjalanan untuk menuju yang transendental. Muaranya 

adalah pada nilai-nilai ilahiah, yaitu suatu kesadaran tentang 

keberadaan Tuhan pada setiap gerak dan peristiwa dalam 

kehidupan. 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, Tauhîd sebagai dasar peradaban adalah 

unsur struktur pemberi identitas peradaban yang mengikat dan 

mengintegrasikan keseluruhan unsur pokok sehingga 

membentuk suatu kesatuan yang padu. Peradaban yang 

dibangun di atas nilai-nilai tauhid inilah yang sesungguhnya 

mencerminkan hak tipikal Islam. Dengan dimensi Tauhîd yang 

sampai menjangkau peradaban, maka sains dan teknologi tidak 

terkecuali, hakikatnya adalah menyuarakan tauhid dalam 

kapasitasnya sebagai sarana untuk mempengaruhi peradaban 

masyarakat. 

Ketika seorang mendeklarasikan keyakinannya hanya 

pada Allah semata (Lậilậ illa Allậh), ia harus menafikan seluruh 

ilậh-ilậh yang lain, sembari meneguhkan keyakinan bahwa 

hanya ada satu ilậh yaitu Allậh. Keyakinan ini  harus mengisi 

kesadarannya ketika ia menyatakan diri sebagai muslim. 
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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 Tauhîd manusia tidak akan bebas dan merdeka, tetapi 

juga akan sadar bahwa kedudukannya sama dengan manusia 

manapun. 

 

1. PENGERTIAN KALIMAT LA ILAHA 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 kepada-Nya. 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 “  adalah bentuk kesaksian seorang ”ا اله اا ه
Muslim yang terformulasi dalam kalimat syahadat  ا اله اا ラد اヰاش
"ه  ヱاشヰد اラ محヨدا رسوメ ه  ” . sebuah kalimat pendek namun amat 

esensial dalam kehidupan seorang Muslim. Kalimat yang 

mengantarkannya kepada Allah dalam keadaan tunduk patuh 
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kepadaNya. Kalimat ini adalah ruh mati dan hidupnya seorang 

Muslim.1 

Menurut Muhammad Said al-Qahthani bahwa kalimat 

Ilaha mempunyai pengertian yang sangat luas, mencakup  

pengertian Rububiyah dan Mukiyah, maka kata inilah yang 

dipilih oleh Allah Swt. Untuk kalimat Tayyibah yaitu:  la ilaha 

ilallah”2 

 

1.1. Ikrar  la ilaha ilallah”  

Kalimat la ilaha ilallah adalah kalimat yang bersifat 

komprehensif, berikut akan diuraikan makna dan fungsi kata 

kalimat tersebut:  

Kata Makna Fungsi 

) La Tiada/ Tidak (ا) لنفيا ) Nafi: Peniadaan 

( لهإ ) Ilaha Tuhan yang 

disembah 

( لヨنفىا ) Manfa:.yang 

dinafikan/ ditiadakan 

( اإ ) Illa Kecuali ( ءإلستثناأداة ا ) ‟Adatul Istisna 

.pengecualian 

( ها ) Allah Allah Swt ( ءلヨستثناا ) Al-Mustasna yang 

dikecualikan 

 

 

                                                     
1Muhammad Irfan, Mastuki HS. Teologi Pendidikan Tauhid 

Sebagai Paradigma Pendidikan Islam [Cet. I; Jakarta: Friska Agung 
Insani, 2000], h. 16  

2Ibid.   
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1.2. Arti la ilaha ilallah 

Ilah secara bahasa memiliki arti sesuatu yang disembah. 

Dimensi Ilah dalam kehidupan ini dapat mencakup makna 

yang luas3, diantaranya adalah : 

a. Malik ( لヨالكا )  raja/pemilik 

Tiada Pemilik/Raja selain Allah Swt/ Tiada kerajaan 

selain untuk Allah Swt. Allah Swt. berfirman (QS. 4: 131)  

                      

                           
                  

Terjemahnya: 
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 (يمムالح) pembuat hukum4 

Tiada pembuat hukum selain Allah SWT. Dalam Al-

Qur‟an Allah Swt. (berfirman dalam (QS. 6:114): 

                                                     
3Memahami makna Syahadat dalam, http://isparmo.web.id/ 

diakses 25 januari 2009  
 

4 Memahami makna Syahadat dalam, http://isparmo.web.id/ 
diakses 25 januari 2009  
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Terjemahnya: 
 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 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 ( ألميرا ) (Pemerintah (yang berhak memberikan 

perintah 

Tiada pemerintah yang berhak memberikan perintah atau 

larangan selain Allah SWT. Dalam Al-Qur‟an Allah 
mengatakan (QS. 7 :54) 

                        

 “Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak 

Allah. Maha Suci Allah,Tuhan semesta alam”.  

d. Wali  ( لوليا ) Pelindung/pemimpin5 

                                                     
5 Memahami makna Syahadat dalam, http://isparmo.web.id/ 

diakses 25 januari 2009  
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Tiada pelindung/pemimpin selain Allah SWT. Allah 

berfriman dalam Al (Qur‟an (QS. 2:257 ): 

                      

                   

          

Terjemahnya: 
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 ( بلヨحらوا ) Yang dicintai 

Tiada yang dicintai kecuali Allah Swt. Allah berfirman 

dalam Al-Qur‟an (QS. 2 : 165) 

                       

                                
            

Terjemahnya: 
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 
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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 ( بوهلヨرا ) yang ditakuti6 

Tiada yang ditakuti selain Allah Swt. Allah berfirman 

(QS. 9 : 18 ) 

                     

                        

    

Terjemahnya: 
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 ( بلヨرغوا ) Yang diharapkan 

Tiada yang diharapkan selain Allah SWT. Allah 

berfirman dalam AlQur‟an (QS. 94 : 8) 

      

                                                     
6 Memahami makna Syahadat dalam, http://isparmo.web.id/ 

diakses 25 januari 2009  
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”Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap“ 

h. Haul wal Quwah ( ةلقوヱ メالحوا ) Daya dan kekuatan 

Tiada daya dan tiada kekuatan selain Allah SWT. Allah 

SWT berfirman dalam Al-Qur‟an (QS. 51 : 58  

              

Terjemahnya: 
 Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang 
Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh”  

i. Mu’dzam  ( لヨعظما ) 7 

Tiada yang diagungkan selain Allah SWT. Dalam Al-

Qur‟an Allah Swt.mengatakan (QS. 22 : 32)  

                      

 Terjemahnya: 
Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa 
mengagungkan syi`ar-syi`ar .Allah, maka sesungguhnya 
itu timbul dari ketakwaan hati” 

j. Mustaan bihi ( よهラ لヨستعاا ) tempat dimintai pertolongan8. 

Tiada yang dimintai pertolongan selain Allah SWT. Allah 

berfirman dalam Al-Qur‟an (QS. 1 : 5  

            

                                                     
7 Memahami makna Syahadat dalam, http://isparmo.web.id/ 

diakses 25 januari 2009  
 

8Memahami makna Syahadat dalam, http://isparmo.web.id/ 

diakses 25 januari 2009  
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Terjemahnya: 
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya 
kepada Engkaulah kami mohon pertolongan”  

Pengertian la ilaha ilallah dapat difahami 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 ketentuanya, 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 loyalitas9 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 

                                                     
9Pengertian Loyalitas dalam kalimat Tauhid ini menyiratkan 

empat makna: 1) dalam mengarahkan maksud hanya ditujukan 
kepada Allah, 2) ta’zim dan mahabbah kepada –Nya, [QS. 2:162], 3) 
khauf dan raja‟ (takut dan berpengharapan) (QS.10: 107),4), Takwa. 
Lihat Muhammad Said al-Qahthani, al-Wala’wa al-Bara’fi al-Islam 

Terjemahan [Cet.I; Solo: Ramadhani,1993], h.33 
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adalah Allah), kecintaan (kepada Allah), takut dan 

berpengharapan kepadaNya.10 

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) : 

                     

      

Terjemahnya: 
dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain 
Allah tidak dapat memberi syafa`at; akan tetapi (orang 
yang dapat memberi syafa`at ialah) orang yang 
mengakui yang hak (tauhid) dalam keadaan mereka 
mengetahui(nya)”. (QS. Az-Zukhruf : 86) 

Menerjemahkan iqrar 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)11. 

                                                     
10Muhammad Irfan, Op.cit., h. 17  
11 Hammad Abu Mu‟awiyah, Makna Kalimat Tauhid  Laa 

Ilaaha Illallah   dalam  http://aththaifahalmanshurah.salafy.ws/  

diakses tanggal 25 desember 2009 
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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 swt.. 

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.12  Hal ini 

sebagaimana dalam bacaan Ibnu „Abbas r.a. terhadap 

ayat 127 pada surah Al-A‟raf : 

ْاِض  َِ َ َقاَل  ْاَمَُ ِ ْن قََْ ِم ِفْ َعْ َن أََتَذُا ُ ْ َسى َ قََْ َ ُه اِلَُْفِ ُدْ   ِ ْ  ْاَ
 َ َ َذَاَك َ ِ َ ََتكَ 

 
Terjemahnya: 

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)?. 

                                                     
12Ibid. 
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3.  Ilahat 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 Ibadah: 

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 ditasydid dan lam yang kedua diucapkan tebal 

sebagaimana pendapat Imam Al-Kisa`i dan Imam 

Al-Farra` dan juga pendapat Imam As-Sibawaih13. 

                                                     
13Hammad Abu Mu‟awiyah, Makna Kalimat Tauhid    Laa 

Ilaaha Illallah dalam  http://aththaifahalmanshurah.salafy.ws/ , 

diakses tanggal 25 desember 2009 
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Al-Imam Ibnu Qoyyim dalam Madarij As-Salikin 

mengatakan bahwa: “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”14. 

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 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 khobar 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik dalam 

Alfiyahnya mengatakan: 

 … َعَمَ  ِ َن  ْجَ ْ  ِاَا ِ  َنِكَ ه

“Jadikan amalan Inna (menashab isim dan merafa’ khobar) 

untuk laa bila isimnya nakirah”15. 

Isim laa adalah kata ilaha, adapun khobarnya, 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 
                                                     

14Hammad Abu Mu‟awiyah, Makna Kalimat Tauhid    Laa 
Ilaaha Illallah dalam  http://aththaifahalmanshurah.salafy.ws/ , 
diakses tanggal 25 desember 2009 

 
15Hammad Abu Mu‟awiyah, Makna Kalimat Tauhid    Laa 

Ilaaha Illallah dalam  http://aththaifahalmanshurah.salafy.ws/ , 
diakses tanggal 25 desember 2009 
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benar. Para ulama Salaf sepakat bahwa yang dibuang tersebut 

adalah kata haqqun atau bihaqqin (yang berhak disembah)16, 

dengan dalil firman Allah Swt.  dalam QS. Luqman ayat 30 : 

َِ  َه ُ َ   َُْق َ َأَن َ ا َ ْدُعْ َن ِ ْن ُدْ نِِه  اَباِطُ  َ َأَن َ ِاَك ِ َأَن  َه ُ َ   
  اَ ِلُي  اَكِبلَْ ُ 

Terjemahnya: 
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 peribadahan dari 

semua selain Allah Ta‟ala, apa dan siapapun dia, serta 
penetapan bahwa penyembahan dan peribadahan dengan 

seluruh macam bentuknya baik yang zhohir 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, kezholiman, pelampauan batas dan 

kesewenang-wenangan. Inilah makna yang dipahami oleh 

                                                     
16Hammad Abu Mu‟awiyah, Makna Kalimat Tauhid    Laa 

Ilaaha Illallah dalam  http://aththaifahalmanshurah.salafy.ws/ , 
diakses tanggal 25 desember 2009 
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orang-orang Arab yang mukmin maupun yang kafirnya tatkala 

mereka mendengar perkataan laa ilaha illallah. 

Berikut sebagian perkataan para ulama yang 

menunjukkan tentang makna kalimat laa ilaha illallah: 

1) Berkata Al-Wazir Abul Muzhoffar dalam Al-Ifshoh : 

“Lafazh “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 

bertawakkal kepadaNya, meminta dan berdo‟a 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 
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(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 

bemanfaat, dan menjadi bermanfaat jika disertai dengan 

ketundukan dan beramal dengan ketentuannya. Kalau 

tidak maka itu adalah kebodohan semata”17. 

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-Qur‟an 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.   

                                                     
17Hammad Abu Mu‟awiyah, Makna Kalimat Tauhid  Laa Ilaaha 

Illallah,  dalam  http://aththaifahalmanshurah.salafy.ws/ , diakses 

tanggal 25 desember 2009 
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2. SYARAT LA ILAHA ILLALLAH 

Bersaksi dengan “la ilaha ilallah”  harus dengan tujuh 
syarat. Tanpa syarat-syarat itu makna kalimat tauhid ini tidak 

akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya18. Secara global 

tujuh syarat itu adalah:   

a)  ا ل َ  )  Didasari dengan Ilmu 

Pengetahuan tentang makna yang dikandung dalam  
syahadat dengan pengetahuan yang menghilangkan rasa 

ketidaktahuan tentang: (syahadat yang akan 

diucapkannya itu. Allah berfirman (QS. 47 : 19)   

                          

              

Terjemahnya: 
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” ا اله اا ه”, 
dan memahami dengan hatinya apa yang diikrarkan oleh 

lisannya. Seandainya ia mengucapkannya, tetapi tidak 

                                                     
18Prinsip Dasar Islam, keempat Azas Islam adalah Tauhid dan 

menjauhkan Syirik, dalam,  

http://belajarislam.or.id/archives/category/at-tauhid, diakses 
tanggal 25 desember 2009 
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mengerti apa maknanya, maka persaksian itu tidak sah 

dan tidak berguna.  

b)   َاملافي اللك ال لن ) 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)  

                  

                    

 
Terjemahnya: 

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”.  

c) ( كاملافي الل ص  إآا   ) di dasari dengan keikhlasan 

Keyakinan mengenai ke-Esaan 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. 

Keiklasana seperti ini akan menghilangkan rasa syirik 

kepada sesuatu apapun juga. Allah berfirman (QS. 98 : 5 ). 
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Terjemahnya: 
 “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 
menyembah Allah dengan,memurnikan keta`atan 
kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus 
dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan 
zakat; dan yang demikian .itulah agama yang lurus”. 

d) (اصدق  ملا   الكذب ) didasari dengan kejujuran 

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 ) 

                      

                        

Terjemahnya: 
 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. 
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e)    هاك   املافل  البغض  ام ب  َ ) 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)  

                       

                                
           . 

Terjemahnya: 
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 
harikiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah 
semuanya dan bahwa Allah amat (berat siksaan-Nya 
niscaya mereka menyesal).  

f) (أا بال  ملا   ال د) 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 menta'ati, maka ia termasuk orang-orang 

yang difirmankan Allah dalam (QS.37: 35-36)  
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                    .        

          

Terjemahnya: 
Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan 
kepada mere-ka: '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.  

g) (  Tunduk dan (  ءن لا د  ملا  ا ء تلاع   ا  ك  عدم  ا م 

Patuh.19  

Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-

apa yang ditunjukkan oleh kalimat laa ilaaha illallaah, 

hanya beribadah kepada Allah Swt mengamalkan 

syari‟at-syari‟at-Nya, beriman dengan-Nya, dan 

berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah haq. Allah Swt. 

berfirman: (QS. 39: 54) 

                                                     
19Prinsip Dasar Islam, keempat Azas Islam adalah Tauhid dan 

menjauhkan Syirik, dalam,  
http://belajarislam.or.id/archives/category/at-tauhid, diakses 
tanggal 25 desember 2009 
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Terjemahnya: 
Dan kembalilah kamu kepada Rabb-mu, dan berserah 
dirilah kepada-Nya sebelum datang adzab kepadamu 
kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).” [Az-
Zumar: 54] 

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-

Qur‟an 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.  

3. RUKUN  LA ILAHA ILLALLAH 

Kalimat Tauhid Laa ilaaha illallaah memiliki dua rukun yaitu 

 = Al-Itsbat) اإلثらات dan (An-Nafiyu = menafikan/meniadakan) النفي

menetapkan), atau التجريد (At-Tajrid = 

mengosongkan/menanggalkan) dan التفريد (At-Tafrid = 

menyendirikan), الواء (Al-Wala’ = loyalitas) dan راءらال (Al-Bara’ = 

berlepas diri).20 

                                                     
20Lihat an-Nafyu al-Istbat dalam,  

http://faisalman.wordpress.com/2008/11/30/an-nafyu-wal-itsbat/ .  
di akses tanggal 30 november 2009 
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Rukun النفي (an-Nafiyu) dan  اتらاإلث  (al-Itsbat), mencakup 2 hal 

yaitu: 

3.1.  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)21. Allah berfirman (QS. As Shaffat 37: 35-36) 

                    .        

          

Terjemahnya: 
 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 disini 

misalnya memberikan sesajian-sesajian pada batu atau pohon 

keramat, melemparkan makanan ke laut untuk persembahan, 

menyembelih tumbal untuk jin penunggu, meminta do‟a 
kepada penghuni kubur, dan yang semacamnya dengan 

maksud menolak bala ataupun meminta manfaat dengan 

perbuatan tersebut. 

                                                     
21Ibid.   
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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 (syari‟at). Sedangkan jika ada orang yang mengaku 
atau mengklaim bahwa dia berhak mengatur, berarti dia 

memposisikan dirinya sebagai Rabb.22 

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 Rabb23. Allah Swt.  berfirman 

dalam  (QS. At Taubah 9:31) 

                            

                              . 

Terjemahnya: 
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) 

                                                     
22Lihat an-Nafyu al-Istbat dalam,    

http://faisalman.wordpress.com/2008/11/30/an-nafyu-wal-itsbat/, 
Loc.cit   

23 Ibid.  
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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. 

                              

       

Terjemahnya: 
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, do‟a, nadzar atau 
istighatsah, akan tetapi dengan mengikuti, mentaati, 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 ini24: 

(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 sesuatu yang memalingkan kamu 

daripada Al Islam atau Tauhid, baik itu anak, isteri, jabatan, 

harta, atau apa saja yang mana jika hal itu memalingkan 

                                                     
24Lihat an-Nafyu al-Istbat dalam,   

http://faisalman.wordpress.com/2008/11/30/an-nafyu-wal-itsbat/  
di akses  tanggal 30 November 2009   
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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. 

                          

       

Terjemahnya: 
 Dan dari sebagian manusia menjadikan selain Allah 
sebagai tandingan-tandingan, mereka mencintai 
tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. (QS. 
Al-Baqarah 2:165). 

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) ridla 

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 ghaib, dan 

5) Orang yang memutuskan sesuatu tanpa berdasarkan 

hukum yang telah diturunkan oleh Allah.25 

                                                     
25Ibid. 
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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) 

                       
Terjemahnya: 

 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) 

                        

 
 
Terjemahnya: 

Siapa yang kufur terhadap thaghut dan beriman kepada 
Allah, maka dia itu telah berpegang teguh kepada buhul 
tali yang sangat kokoh”  

Imam Malik mengatakan, “thagut adalah semua hal 
selan Allah yang disembah manusia. contohnya, berhala, 

pendeta, ahli sihir, atau semua hal yang menyebabkan syirik.” 
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Menurut Sayid Qutb, “Thagut adalah segala sesuatu 

yang menentang kebenaran dan melanggar batas yang telah 

digariskan oleh Allah swt untuk hamba-Nya. Thagut bisa 

berbentuk pandangan hidup, peradaban, dan lain-lain yang 

tidak berlandaskan ajaran Allah” 26 

Kalimat 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. 

3.2.  Al-Itsbat 

Al-Itsbat (penetapan) yang terkandung dalam kalimat 

Illallah. Yaitu menetapkan seluruh ibadah baik yang lahir 

seperti sholat, zakat, haji, menyembelih dan lain-lain maupun 

yang batin seperti tawakkal, harapan, ketakutan, kecintaan dan 

lain-lain. Baik dari ucapan seperti dzikir, membaca Al-Qur‟an 
berdoa dan sebagainya maupun perbuatan seperti ruku dan 

sujud sewaktu sholat, tawaf dan sa`i ketika haji dan  lain-lain 

hanya untuk Allah saja.27 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. 

                                                     
26Lihat an-Nafyu al-Istbat dalam, 

http://faisalman.wordpress.com/2008/11/30/an-nafyu-wal-itsbat/,  
diakses tanggal 30 November 2009   

27Hammad Abu Mu‟awiyah, Makna Kalimat Tauhid    Laa Ilaaha 
Illallah,  dalam  http://aththaifahalmanshurah.salafy.ws/  diakses 

tanggal 25 desember 2009  
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b) At-Ta’zhim adalah pengagungan hanya untuk Allah. 

Dan Al-Mahabbah, adalah cinta hanya untuk dan karena 

Allah. (QS. Al-Baqarah 2:165). 

             
“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 ni‟mat Allah dan takut terhadap siksa Allah. 

(QS. An-Anbiya‟ 21:90) 

                     

    

Terjemahnya: 
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.”  

                     

Terjemahnya: 
Sesungguhnya demikianlah syetan beserta pengikut-
pengikutnya menakut-nakuti (orang-orang beriman). 
Maka janganlah kalian takut kepada mereka (setan dan 
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wali-wali syetan), 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 Syari‟at Allah. (QS. Al-Baqarah 2:197) 

               
Terjemahnya: 

Maka berbekallah kalian (untuk menjumpai kematian 
dan alam akhirat), maka sesungguhnya sebaik-baik 
bekal adalah Taqwa. (QS. Al-Baqarah 2:197) 

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 selain-Nya.  

Kesimpulan makna dari kalimat tauhid yang agung dan 

mulia ini. Makna inilah yang diyakini dan dipahami oleh kaum 
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musyrikin Quraisy di zaman Nabi saw. Seperti  Abu Jahal, Abu 

Lahab dan lainnya, sebagaimana yang diungkap oleh Allah 

Swt.  pencipta mereka : 

                               

          

Terjemahnya: 
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) 

Demikianlah sekilas tentang tauhid dan kedudukanya 

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 dhohir maupun bathin. Semoga Allah memudahkan 

bagi kita semua untuk menempuh jalan ini. 
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BAB IV 

HAKIKAT IMAN 

 
 

1. PENGERTIAN IMAN 

1.1. Pengertian Menurut Bahasa 

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.1 

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)2.  Namun beberapa 

pandangan berbeda dengan konsep ahl-al-Sunnah. 

Arti Iman secara harafiah 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 

                                                     
1Harapandi Dahri, Pemikiran Teologi Sufistik Syke Abdul Kadir 

Jaelani (Cet.I; Jakarta: Wahyu Press, 2004), h. h. 30.  
2Ibid.  
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dari kata kerja ‘aamana’-yukminu‟ berarti „percaya‟ atau 
membenarkan.3 Perkataan Iman yang berarti „membenarkan‟ 
itu disebutkan dalam Alquran, di antaranya dalam surah at-

Taubah ayat 62.  

                         
     . 

Tejemahnya:  
Mereka bersumpah kepada kamu dengan (nama) Allah 
untuk mencari keridhaanmu, padahal Allah dan rasul-
Nya Itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya 
jika mereka adalah orang-orang yang mukmin” 

1.2. Pengertian Iman Menurut Terminologi 

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).4 

Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa kata “Qaulun-wa- 

amalun” dapat berarti didalamnya “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 

                                                     
3Maramis Setiawan, dalam, 

http://ms.wikipedia.org/wiki/pengertian-iman/ diakses 20 
Desember 2008).   

4 Ibid .h.31 
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dengan perbuatan yang tidak disertai dengan hati maka 

tergolong kaum munafik.5 

Ta‟rif Iman menurut istilah syariat Islam ialah seperti 
yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. r.a. sebagai berikut: 

.  ع د  اا لب  عم   ا  اكان, ق ل  اال ان :   َان   

Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar 

dengan hati dan perbuatan dengan anggota.” 6 

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: 

. اتصد ق  اا لب     عر  ف  ا ال ان:  َان  

Iman adalah membenarkan dengan hati dan 
mengikrarkan dengan lidah”.7 

Golongan Ahlul Hadits:  

  عم   ا اكان,   ق  ا  اال ا ن,    ف   ل لب :   َان

                                                     
5 Ibid. h.32 
6T.M. Hasbi  Ash Shiddiqy, Al Islam, Jilid  II [Cet.III ; Jakarta: 

Bulan Bintang, 1952] , h. 641  
7Op.cit., h. 630  
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Iman ialah mema’rifatkan dengan hati mengikrarkan dengan 
lidah dan mengerjakan dengan anggota”8 

Golongan ahli hadits 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 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 adanya9.  

Rasulullah Sws. bersabda, ”Iman lebih dari tujuh puluh 

atau enam puluh cabang, paling utamanya perkataan la ilaha 

illallah 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 hadist Jibril tatkala bertanya kepada Nabi 

Saw. tentang iman, lalu beliau menjawab,10  

أاَان أن تؤ ن  اه   ائكته  كتبه  اسله   ال م   آ   تؤ ن  اا دا آره 
    ه

Iman adalah engkau percaya kepada Allah, para malaikatNya, 
kitab-kitabNya, para rasul-Nya, hari akhir, dan percaya 
kepada taqdir-Nya, yang baik dan yang buruk.”  

                                                     
8 Ibid, h. 631. 
9Ibid, h. 632  
10Ibid  
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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) 

                   . 

Tejemahnya:  
 “…dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kepada manusia. 

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 Alquran Surah At-

Taubah: 124, dan Al-Muddatsir:31. 

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: 
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  أ َان  اه  ق  ا  اال ان   تصد ق  اا لب   عم   ا اكان

“Iman kepada Allah ialah mengucapkan dengan lisan, 
membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan 
anggota badan.11 (HR.Asy-Syairazi dari Aisyah). 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa iman terdiri dari 

unsur yang harus dipenuhi yaitu: Adanya pengakuan yang 

diucapkan dengan 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) 

1.3. Unsur-Unsur Iman 

1.3.1. 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 

                                                     
11Thayib Sah Saputra, Wahyudin, Pendidikan Agama Islam 

Aqidah Akhlak [Semarang: Toha Putra, 2007], h. 50 
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mengenal Tuhanku karena Tuhanku. Jika bukan karena 

Tuhanku, maka aku tidak mengenal Tuhanku.” dengan 
itulah beliau menjadi pengikut Rasul yang sangat setia, 

hingga mendapat julukan Ash-Shidiq yang setia dan 

membenarkan tanpa pertimbangan.12 

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 Rabbah, 

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. 

1.3.2. 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 

                                                     
12Ibid. h.51  
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dengan pernyataan.Seandainya Utsman bin Mazh‟un 
tutup mulut, ia tentu tidak harus menanggung 

kesakitan yang sangat. Namun inilah iman.13 

1.3.2. 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 

mewujudkannnya. 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 

isterinya, harta bendanya, semata menuju Allah Swt. 

Logika apa yang bisa mejelaskannya selain ”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 
diantara tujuh puluh atau enam puluh cabang. Yang 

                                                     
13Ibid.  
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paling utama adalah ucapan Laa Ilaha illallah, sedangkan 
yang paling rendah adalah menyingkirkan halangan di 
jalan. 14(HR. Muslim) 

Allah Swt., telah membuat perumpamaan beberapa 

kaum yang cacat keimananya sehingga tertolak seluruh 

amalannya. Abu Thalib ia telah mengerahkan seluruh tenaga 

dan pikirannya untuk membela Muhamad Saw, hingga berkata 

kepada beliau, ”Kemenankanku, 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.”15 Allah Swt., kemudian 

menurunkan ayat-Nya, (QS. At Taubah: 113) 

                         

                       

Terjemahnya: 
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), sesudah jelas bagi mereka, 

                                                     
14 Ibid. h. 2 
15Ibid.  
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bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni 
neraka jahanam.  

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) 

                            

        . 

Tejemahnya:  
Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan 
(jenazah) seorang yang mati di antara mereka dan 
jangan lah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. 
Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan 
rasulNya dan mereka mati dalam keadaan fasik 
(Keimanan yang dituntutkan kepada kita, harus diikuti 
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dengan sikap yang tegas untuk mempertahankannya. 
Sebagaimana ungkapan kalimat syahadat yang 
diikrarkan setiap muslim, menggunakan bentuk fi’il 
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 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)   

                               

       … 

Tejemahnya:  
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.   
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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 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). 

                        

                  

Tejemahnya:  
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 
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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. Allah telah memberikan janji kepada 

siapapun yang beriman dan konsisten dalam keimanan (QS. 

Fushilat: 30-31). 

                            

                     .         
                                

  . 
Tejemahnya:  

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan “Tuhan 
kami adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan 
pendirian, maka malaikat akan turun kepada mereka 
(dengan mengataka): Janganlah kamu merasa takut, dan 
janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu 
dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah 
kepadaMu. Kamilah Pelindung-pelindungmu dalam 
kehiduplan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu 
memperolah apa yang kamu inginkan dan memperolah 
(pula) apa yang kamu minta. 

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 
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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.  

1.4. Hasil Iman 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS 41:30, sikap istiqomah 

merupakan proses yang terus berjalan bersama keimanan. 

Mu’min mustaqim akan mendapatkan karunia dari Allah 

berupa: 

1.4.1. 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 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-
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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’.  

1.4.2. Ath Thuma’ninah (Ketenangan) 

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 
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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”. 

1.4.3. At Tafa’ul (optimisme)16 

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 kehiduplan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu 

memperolah apa yang kamu inginkan dan memperolah 

(pula) apa yang kamu minta”. 

Ketiga karunia Allah kepada orang mustaqim akan 

dilengkapi Allah dengan anugerah kebahagiaan hidup (as-

Sa’aadah), baik di dunia dan akhirat. Inilah pemahaman 

terhadap konsep syahadah. 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 

                                                     
16Makna Syahadat dalam, 

http://obrolan.blogsome.com/category/agama/, diakses tanggal  23 
Januari 2009  
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menipu. Bukan candu atau opium yang memabukkan atau 

meninabobokkan, 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). 

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 do‟a  

 ”Ya Allah, Wahai zat Yang Maha Maha Membolak–
balikkan, tetapkanlah hatiku di dalam dien-Mu dan di 
dalam ketaatan pada-Mu”. 



111 

 

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:  

.أ َان  ا ه  ق  ا  اال ان  تصد  ق  ا ا لب  عم   ا اكن  

“Iman kepada Allah adalah mengucapkan dengan lisan, 
membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan 
anggota badan”  

Berdasarkan hadits 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 majlis dzikir dan mendengarkan nasehat 

didalamnya, disebutkan pula perihal surga dan neraka; maka 

imannya akan bertambah sehingga seakan-akan ia 

menyaksikannya dengan mata kepala. Namun ketika ia lengah 
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dan meninggalkan majlis itu, maka bisa jadi keyakinan dalam 

hatinya akan berkurang.  

Iman juga akan bertambah tergantung pada 

pengucapan, maka orang berdzikir sepuluh kali tentu berbeda 

dengan yang berdzikir 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.  Dalam 

amal perbuatan 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.  

Bertambah atau berkurangnya iman, ini telah 

disebutkan di dalam Al-Qur‟an maupun As-Sunnah. Allah Swt. 

berfirman.  

                        

                 .       
                        

Tejemahnya:  
Dan apabila diturunkan suatu surat, maka diantara 
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)  
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Dalam sebuah hadits 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:  

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 ciptaan-Nya, maka imannya 

akan bertambah. Allah swt.berfirman. (QS. Adz-Dzariyat : 20-

21).   

       .       

Tejemahnya:  
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. Berdzikir 

umpamanya akan menambah keimanan secara kuantitas dan 



114 

 

kualitas. Demikian juga shalat, puasa dan haji akan menambah 

keimanan secara kuantitas maupun kualitas17.  

Adapun penyebab berkurangnya iman adalah kebalikan 

daripada penyebab bertambahnya iman, yaitu:  

a. Jahil terhadap asma‟ Allah dan sifat-sifat-Nya. Ini akan 

menyebabkan berkurangnya iman. Karena, apabila 

mari‟fatullah seseorang tentang asma‟ dan sifat-sifat-

Nya itu berkurang, tentu akan berkurang juga imannya.  

b. Berpaling dari tafakkur 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 Shallallahu „alaihi wa sallam 
pernah bersabda : “Tidaklah seseorang itu berbuat zina 
ketika melakukannnya sedang ia dalam keadaan 

beriman”. (Al-Hadits) 

d. Meninggalkan ketaatan. Meninggalkan keta‟atan 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 

                                                     
17Iman Kepada Allah dalam, http://www.mediamuslim.info/ 

di akses 5 November 2008 
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ditinggalkannya dengan udzur (alasan), maka ini juga 

merupakan kekurangan, namun tidak dicela18.  

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 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 peringkat:   

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.  

                                                     
18Ibid. 
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2. Iman Ilmu yaitu Iman yang berdasarkan semata-mata 

kepada ilmu dan fikiran 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 

soleh. Seseorang yang beriman pada tahap ini amalannya 

bertolak dari hati yang ikhlas untuk mencari keredhaan 

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 

kepercayaaan yang mempengaruhi akal; yang memberi 

bekas pada diri, menjadi hakim atas kemauan kita, yang 

dapat memutar balikkan anggta tubuh.19 

Iman itu memiliki rasa, manis dan hakekat. 

1. Adapun rasanya iman, maka Nabi menjelaskan dengan 

sabda-Nya: "Yang merasakan nikmatnya iman adalah orang yang 

                                                     
19T.M. Hasbi  Ash Shiddiqy, op.cit., h. 660-661  



117 

 

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 hakekat iman, maka bisa didapatkan oleh orang 

yang memiliki hakekat agama. Berdiri tegak 

memperjuangkan agama, dalam ibadah dan  

 

4. CABANG-CABANG IMAN 

Iman itu suatu batang yang mempunyai asal (akar, pokok) 

dan mempunyai beberapa cabang dan rating. Tiap-tiap cabang 

itu, dinamai juga iman, pohon asam, mempunyai batang yang 

disebut juga dengan asam; cabang-cabangnya, daun dan 

bunganya disebut dengan dengan daun dan bunga asam. 

Shalat itu, adalah suatu bahagian yang penting dari Iman, 

demikian  juga zakat, haji, puasa dan bermacam-macam amalan 

bathiniah, seperti; malu, menyerahkan diri kepada Allah, 

sehingga sampai membuang kotoran dari jalan raya, masing-

masingnya adalah satu bagian dari pohon iman.20 

                                                     
20Ibid., h. 686  
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Diantara 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 hadits lain disebutkan 

bahwa cabang-cabangnya lebih dari 70 buah. 

Dalil cabang-cabang iman adalah hadits 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 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. 
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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 

hilang-nya iman, sekalipun tetap menurunkan kadar iman dan 

membuat fasik, seperti tidak memuliakan tetangga.21 

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. 

                                                     
21Ibid., h. 688-689  
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4.1. Yang kembali kepada hati, ialah: 

1. Iman akan Allah 

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 mentaati Rasul dan mengikuti 

Sunnahnya. 

11. Kewajiban memuliakan, menghrmati Rasul serta 

mengakui kebesarannya dan kewajiban membaca 

shalawat kepadanya. 

12. Kewajiban ikhlas dan taqwa, serta Kewajiban 

meninggalkan riya dan ni‟aq 

13. Kewajiban bertaubat 

14. Kewajiban takut akan Allah 

15. Kewajiban harap akan Allah 

16. Kewajiban bersyukur 

17. Kewajiban berlaku sabar 

18. Kewajiban meridhai qada 

19. Kewajiban bertawakkal (menyerah diri) kepada 

Allah 

20. Kewajiban bersifat rahmat 

21. Kewajiban berlaku tawadhu 

22. Kewajiban menjauhkan takabbur dan ujub 
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23. Kewajiban menjauhkan hasad dan dendam 

24. Kewajiban menjauhkan marah 

4.2. Yang kembali kepada Lidah yaitu: 

1. Melafadkan kalimat tauhid 

2. Membaca Alqir‟an 

3. Mempelajari ilmu dan mengamalkan 

4. Berdoa 

5. Berzikir 

6. Beristighfar 

7. Menjauhkan perkataan yang sia-sia. 

4.3. Yang bergantung kepada anggota-anggota lain, ialah: 

1. Mensucikan 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 member makanan kepada 

orang miskin dan memuliakan tamu 

7. Berpuasa 

8. Mengerjakan haji dan mengerjakan umarah 

9. Mengerjakan thawaf 

10. Melakukan I‟tiqaf 
11. Menanti atau mencari lailatul qadar 

12. Berhijrah 

13. Melepaskan nazar 

14. Berhati-hati melakukan sumpah 
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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 silaturrahmi 

21. Mentaati tuan oleh hamba, dan megasihani hamba 

sahaya oleh tuannya 

22. Menegakkan pemerintahan yang adil 

23. Mengikuti jamaah 

24. Mentaati ulul amri 

25. Mendamaikan manusia yang sedang bersengketa 

26. Menjaankan hokuman had dan qishash 

27. Berjihad 

28. Menunaikan amanah dan memberikan 1/5 dari harta 

rampasan perang kepada Negara dan menunaikan 

janji 

29. Member hutang dan membayarnya 

30. Memuliakan tetangga 

31. Memperbagus pergaulan 

32. Mencari harta dan membelanjakan harta pada 

tempatnya. 

33. Menjawab salam 

34. Mentasmidkan orang yang bersin yang memuji Allah 

35. Tidak mengganggu manusia 

36. Menjauhkan pekerjaan yang tidak berguna atau sia-

sia 
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37. Membersihkan kotoran dari jalan lalu lintas (dari 

yang mengganggu lalu lintas).22 

Menurut Al-Kirmani, cabang iman itu walaupun berbilang, 

hasilnya kembali kepada satu dasar juga, yaitu 

menyempurnakan jiwa yang memberi kemashlahatan hidup 

didunia dan kebahagiaan hidup diakhirat.23 Maksudnya 

mengi‟tiqadkan I’tiqad yang benar dan berlaku lurus dalam 

segala rupa pekerjaan. 

 
 

                                                     
22Ibid., h. 694-696  
23Ibid.,   
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BAB V 

HUBUNGAN AKHLAK DENGAN IMAN 

 

 

1. 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. 

Rasulullah pernah bersabda: 

Sesungguhnya aku (diutus sebagai Rasul), adalah untuk 

menyempurnakan kemuliaan akhlak. 

Kedudukan 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.   

Tiga serangkai akidah, syariah, dan akhlak merupakan satu 

kesatuan yang tak terpisahkan. Ketiganya saling berjalin, saling 

melengkapi, dan menguatkan. Ada yang mengumpamakan 
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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, 

kitapun dapat berdiri kokoh dan dengan iman itu pula kita 

menyerap kekuatan, kebenaran, dan kasih Allah untuk bekal 

kehidupan kita.  

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 

perlangkapan 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. 
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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, 

ketentraman, dan rasa nyaman. Dalam sebuah bangunan, dia 

dapat berupa furniture atau perlengkapan yang lain. 

 

2. HUBUNGAN AKHLAK, IMAN DAN IHSAN 

2.1. Pengertian Ihsan 

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.1  

Al-Asfahani sebagaimana yang dikutip oleh Moenawar 

Chalil, mengatakan ihsan itu dapat diartikan dalam dua arti, 

yaitu: 

a. Memberi kenikmatan (kebaikan) kepada orang lain. 

                                                     
1Lihat Trilogi Ajaran Islam, dalam http://salafytobat. 

wordperss.com/2008/07/01/ihsan, diakses 20 Januari 2009 

http://salafytobat/
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b. Mengetahui dengan baik akan sesuatu pengetahuan dan 

mengerjakan dengan baik akan sesuatu pekerjaan.2 

Ihsan menurut istilah ada beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh para ulama sehubugan dengan pengertian 

ihsan sebagaimana hadis yang disebutkan diatas: 

a. Moenawar Chalil mengatakan bahwa yang dikehendaki 

dengan ihsan itu ialah: “segenap amal perbuatan itu 

dikerjakan dengan perasaan tanggung jawab kepada 

Allah”3 

b. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan ihsan adalah: 

أ آاص    ا باد      قب   ا بد ا ه تبااك  ت ا     مام  خل ع 
.  خض ع  غر  اك  

Ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa 
selalu diawasi oleh Tuhannya dengan penuh khusyu, 
khudu dan sebagainya.”4 

c. Syekh Muhammad Alin al-Kurdi, mengatakan bahwa 

ihsan adalah: 

    ان    قب   ه ت ا    ْلع  ا باد ت  الا ل  ااَان    سام  َ ْلع 
  . ال  كلمال  ن   آاص  غرهعباد ت  ا بد كلها   

“Ihsan ialah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah 
dalam segala ibadah yang terkandung di dalam iman 

                                                     
2Moenawar Chalil, Definisi dan Sendi Agama [Jakarta: Bulan 

Bintang, 1970], h. 54  
3Ibid., h. 45  
4 Muslim, Op.cit., h. 159 
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dan Islam hingga seluruh ibadah seorang hamba benar-
benar ikhlas karena Allah”5 

 Di dalam Alqur‟an kata ihsan bisa berarti kebaikan dan 

dapat berarti “berbuat kebaikan” (Q.S. An Nahl :90). 

             ... 

Terjemahnya:  
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 suatu keadaan di 

mana ia dapat melakukan ibadah kepada Allah sekan-akan 

Allah melihatnya, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, 

“Apabila kamu menyembah (beribadat kepada Allah) seakan-

akan engkau melihat- Nya, maka apabila kamu tidak melihat-

Nya, sesungguhnya Dia Allah melihat kamu” (H.R. Bukhari). 

Pengertian Ihsan menurut Hadits 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 

                                                     
5 Syekh Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, 

[Singapore: Al-Harmain, t.t.], h. 83-84 
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kewajiban pertama seseorang setelah beriman adalah 

memasuki dan mengamalkan tariqatullah yang tinggi, baik 

laki-laki maupun perempuan. Menurut beliau pendapat ini 

adalah pendapat sebagian besar para ulama berdasarkan Al 

Qur‟an dan Sunnah Rasul.6  

Ihsan dalam arti akhlaq mulia atau pendidikan akhlaq 

mulia sebagai puncak keagamaan dapat dipahami juga dari 

beberapa hadits terkenal seperti “Sesungguhnya aku diutus 
hanyalah untuk menyempurnakan berbagai keluhuran budi” 
dan sabda Beliau lagi bahwa yang paling orang ke dalam taqwa 

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 vertical pandangan hidup 

kita (iman dan taqwa habl min al-Lah, dilambangkan oleh takbir 

pertama atau takbirat al-Ihram dalam shalat) selalu, dan 

seharusnya, melahirkan dimensi horizontal pandangan hidup 

kita (amal salih, akhlaq 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 itu7  

Para ulama sejak dahulu sepakat menetapkan bahwa 

prinsip-prinsip ajaran Islam yang bulat dan integral terdiri dari 

                                                     
6Lihat Trilogi Ajaran Islam, dalam http://salafytobat. wordperss. 

com/2008/07/01/ihsan, diakses 20 Januari 2009 
7Ibid.,  

http://salafytobat/
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tiga bagian. Dimensi-dimensi Islam yang dimaksud pada 

bagian ini adalah sisi ke-Islaman seseorang, yaitu Islam, iman, 

dan ihsan, yang oleh Nurcholish Madjid, menyebutnya sebagai  

“trilogi ajaran ilahi”. Dimensi-dimensi ajaran Islam itu  berawal 

dari sebuah hadits Nabi sebagai berikut:  

ََُْن ُجُلْ ٌس ِعْلَد َاُسْ ِل  ِه : َعْن ُعَمَ  َاِضَي  هُ َعْلُه أَْ ضاً قَاَل  َلَما   ََلَْ
َلا َاُجٌ  َ ِدْ ُد  َََلاِض  اثََِلاِب  َصَلى  هُ َعَلْلِه َ َسَلَ  َ  َت  ََْ ٍم ِ ْ  طََلَع َعَللَْ

ََ َ ِدْ ُد َسَ  ِد  اَلْ ِ ، َ   ََُ ى َعَلْلِه أَثََُ   ا َ  َفِ ، َ َ   ََْ  ِفُُه ِ َلا َأَ ٌد، َ 
ْلِه َ َ َضَع َكَفْلِه  ْلِه ِ َ  اُْكَبتََ َجَلَ  ِ َ   اَلِيِ صلى  ه علله  سل  َفَأْسَلَد اُْكَبتََ

 َا ُ ََمد َأْآِرِْي َعِن ْ ِإْسَاِم، فَََ اَل َاُسْ ُل  ِه صلى : َعَلى َفِ َذْ ِه َ قَالَ 
ْ ِإِسَاُم َأْن َتْلَهَد َأْن َ   َِاَه ِ  َ  هُ َ َأَن ُ ََمًد  َاُسْ ُل  ِه : ه  سل   ه علي

َ  ازَكاََ  َ َتُصْ َم َاَ َضاَن   َ َََُج  ْابََْلَت ِ ِن  ْسَتَطْ َت  ِاَْلِه  َ تُِ ْلَ   اَصَاَ  َ تَُْؤِِ
َلا َاهُ : َسِبْلًا قَاَل  َفَأْآِرِْي َعِن : َ ْ أَاُُه َ ُ َصِدقُُه، قَالَ  َصَدْقَت، فَََ ِجبَْ
َاِن قَاَل  َأْن تَُْؤِ َن  ِاِه َ َ اَِئَكِتِه  َُكُتِبِه َ ُاُسِلِه َ  ْالََْ ِم  اِآِ  َ تَُْؤِ َن : ْ ِإَْ

َأْن : قَاَل َصَدْقَت، قَاَل َفَأْآِرِْي َعِن ْ ِإْ َ اِن، قَالَ .  ِاْاَ َدِا َآْرِِه َ َ ِ هِ 
ََْ َتُكْن تََ َ ُه فَِإنَُه  ََ َ َك  َفَأْآِرِْي َعِن : قَالَ . تََْ ُبَد  َه َكأََنَك تََ َ ُه فَِإْن 

َها ِ َأْعَلَ  ِ َن  اَ اِئ ِ :  اَ اَعِ ، قَالَ  قَاَل َفَأْآِرِْي َعْن . َ ا  ْاَمْ ُؤْ ُل َعلَْ
َُفاَ   ْاُ  َ َ   ْاَ اَاَ  اَِعاَء  اَلاِء أََ ااَ ِاَا، قَاَل َأْن تَِلَد ْ َاَ ُ  اَ  ْْ  ََتَََها َ َأْن تَََ ى  

َلاِن، ُمَ  ْنطََلَق فَََلِبْثُت َ ِلًلا، ُمَ قَاَل   َا ُعَمَ  أََتْداِي َ ِن :  َََتطَاَ ُاْ َن ِ   ْابَُلَْ
ُكْ   ََُ ِلُمُكْ  ْ ُ  أَتََاقَاَل فَِإنَُه ِجْرِ .  هُ َ َاُسْ اُُه أَْعَلَ  :  اَ اِئِ  ؟ قَُْلُت 

 ىا  ه   ل ].ِد ََْلُكْ  
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Artinya: 
Dari Umar Radhiallahu Anhu dia berkata : Ketika kami 
duduk-duduk di sisi Rasulullah saw., suatu hari tiba-tiba 
datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang 
sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak 
padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada 
seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga 
kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan 
kedua lututnya kepada lututnya (Rasulullah saw.) seraya 
berkata: “Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam 
?”, maka bersabdalah Rasulullah saw.: “Islam adalah 
engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (tuhan yang 
disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad 
adalah utusan Allah, engkau mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika 
mampu“, kemudian dia berkata: “ anda benar “. Kami 
semua heran, dia yang bertanya dia pula yang  
membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: “Beritahukan 
aku tentang Iman“. Lalu beliau bersabda: “Engkau 
beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-
kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau 
beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk“, 
kemudian dia berkata: “anda benar“.  Kemudian dia 
berkata lagi: “ Beritahukan aku tentang Ihsan“. Lalu 
beliau bersabda: “ Ihsan adalah engkau beribadah kepada 
Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak 
melihatnya maka Dia melihat engkau” . Kemudian dia 
berkata: “Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan 
kejadiannya)”. Beliau bersabda: “Yang ditanya tidak lebih 
tahu dari yang bertanya“. Dia berkata:  “Beritahukan aku 
tentang tanda-tandanya“, beliau bersabda:  “Jika seorang 
hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat 
seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan 
penggembala domba, (kemudian) berlomba-lomba 
meninggikan bangunannya“, kemudian orang itu berlalu 
dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau 
(Rasulullahe) bertanya: “Tahukah engkau siapa yang 
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bertanya ?” aku berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui“. Beliau bersabda: “Dia adalah Jibril yang 
datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama 
kalian“. (Riwayat Muslim)8  

Nurcholis Madjid, mengatakan bahwa “di antara 
perbendaharaan kata dalam agama Islam ialah iman, Islam dan 

ihsan. Berdasarkan hadits 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 

                                                     
8Muslim, Sahih  Muslim bi Syarhi al-Nawawi, I [Cairo: al- 

Maktaba‟ah al-Misriyah, t.t], h. 157 
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Islam. Dari sudut pengertian inilah kita melihat iman, Islam dan 

ihsan sebagai trilogi ajaran Ilahi.9  

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 dengan jenjang vertikal Islam, iman, dan 

ihsan, selain juga ada tafsir kesejajarannya dengan syari'at, 

thariqat dan ma'rifat. Dalam bahasa simbolisme, interpretasi itu 

hanya berarti penguatan pada apa yang secara laten telah ada 

dalam masyarakat10  

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 

                                                     
9Nurcholis Madjid, Trilogi Ajaran Islam, dalam  

http://salafytobat. wordperss.com/ 2008/07/01/ ihsan,  diakses 20 
Januari 2009) 

10Ibid.,  

http://salafytobat/
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Ayat Suci melukiskan bagaimana orang-orang Arab Badui 

mengakui telah beriman tapi Nabi diperintahkan untuk 

mengatakan kepada mereka bahwa mereka belumlah beriman 

melainkan baru ber-Islam, sebab iman belum masuk ke dalam 

hati mereka (lihat, QS. al-Hujarat 49:14). 

                        

                            

    

Terjemahnya:  
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 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. 

Masalah ihsan ini telah dijelaskan pula pada 

Bagian”Tiga Pilar Utama Agama Islam”. Kita akan merasakan 
dan mengi‟tikadkan bahwa Allah selalu melihat dan 
memperhatikan kita. Ihsan sebagai salah satu pilar agama 

Islam, sasarannya adalah batin ruhaniyah. Batin ruhaniah 

seseorang yang beribadat harus bersih agar dapat 

membuahkan ubudiah yang ikhlas dan akhlak yang mulia. 
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Terdapat  11 (sebelas) tempat Allah menyebutkan kata 

ihsan dalam Al Qur‟an 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: 

               

Terjemahnya:  
 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 

bid‟ah, 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 artian lahiriah 

melaksanakan amal-amal sunnah, seperti shalat-shalat sunat, 

puasa sunat, infaq, sadakah sunat, saling membantu dan 

berbuat kebaikan sesama umat. Ihsan dalam bentuk lahiriah 

ini, manakala 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 suatu pohon. Pohon tidak 

akan berbuah kalau tidak ada akar, pohon tidak akan tumbuh 
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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 buah11. Dengan jelas 

dan gamblang Allah SWT mengisyaratkan hubungan keduanya 

ini dalam firman-Nya (Q.S. Ibrahim 14 : 24-25,) 

                                  
                             

     

Terjemahnya:  
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah 
membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti 
pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 
(menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya 
pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. (Q.S. Ibrahim 
14 : 24-25). 

Pelaksanaan rukun Islam harus dengan Ihsan yaitu 

dirasakan hadirnya Allah Swt. pada waktu beribadat sehingga 

ibadat tersebut menjadi khusuk. Ibadat dengan Ihsan itu akan 

berbekas dan berbuah. Demikian pulalah yang 

menghubungkan akar dengan batang dan sebaliknya, batang 

dengan akar dalam suatu pohon. Serapan dari akar 

didistribusikan kepada batang. Sebaliknya, serapan batang 

yang terdiri dari dahan, ranting dan daun akan didistribusikan 

                                                     
11Asmaran, op.cit. h. 93  
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pula kepada akar. Pohon tidak akan tumbuh dan subur tanpa 

adanya serapan itu.12 

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.13 

Kalau iman sebagai fundamen yang ada dalam jiwa 

seseorang hasil perpaduan antara pengetahuan dan 

penghayatan atau ilmu dan makrifah akan adanya Allah 

beserta sifat-sifat-Nya; dan Islam sebagai refleksi jiwa tersebut 

yang tergambar dalam tindakan badaniyah berupa kebaktian 

nyata kepada-Nya, maka ihsan memberikan nilai terhadap 

pengabdian atau ibadah yang dikerjakan. Ihsan merupakan 

karakteristik dan pengejewantahan iman dan Islam yang 

membaur dalam diri seseorang yang terpimpin kearah 

kebaikan dan takut berbuat kemungkaran. Inilah yang 

dimaksudkan oleh Allah dalam Alqur‟an berpegang teguh 
pada tali yang kokoh sebagaimana firmannya dalam QS.31:22. 

                                                     
12Ibid.  
13Ibid.  h. 94 
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Terjemahnya:  
Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada 
Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, Maka 
Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali 
yang kokoh. dan Hanya kepada Allah-lah kesudahan 
segala urusan. 

Ihsan dapat diartikan pula dengan berbuat baik 

terhadap Allah, sesama manusia dan alam lingkungan lainnya. 

Karena ini, baik iman dengan segala jaran tauhidnya maupun 

Islam dengan segala macam amal ibadahnya haruslah 

membuahkan apa yang dinamakan ihsan. Orang Islam itu 

dimisalkan oleh Nabi Saw., sebagai sebuah bangunan dimana 

antara satu bahan dengn bahan lainnya saling sokong 

menyokong, bantu membantu. Dengan demikian jika ingin 

menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur, ajaran 

yang Nabi Muhammad Saw,ini diterapkan ditengah-tengah 

kehidupan masyarakat. 

Ihsan menurut istilah yang popular 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 relaitas dan kebahagiaan rohaniah.14 Dan dapat 

                                                     
14Abu al-Wafa‟ al-Taftazani, Madkhal Ila al-Tasawwuf al-Islam 

(Cairo: Dar al-saqafah li al-Tiba‟ah wa al-Nasyr, 1979), h. 3  
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dikataan bahwa tasawuf adalah usaha pembersihan jiwa agar 

amal ibadah hanya tertuju/ikhlas kepada Allah semata. Jadi 

ihsan itu menduduki tempat yang amat penting dalam member 

kualitas ibadah sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran 

tasawuf. 

2.2. Akhlak sebagai Manifestasi Iman 

2.2.1. 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. Didalam 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.15 

 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 kadangkala 

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 

                                                     
15Lihat Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi, [Cet.I; Jakarta: 

Lentara hati, 2006], h. 5 
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menghadapi tantangan. Iman dalam Islam tidak menuntut 

manusia untuk menutup mata hati dan pikirannya lalu 

membenarkan apa yang disampaikan kepadanya, tanpa 

menggunaan 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 ruhani 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.16 

                                                     
16Ibid., h. 8-9 
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Syekh Mahmud Syaltut ketika menjelakan tentang 

kedudukan akidah dan syariah adaah; akidah itu di dalam 

posisinya menurut Islam adalah pokok kemudian diatasnya 

dibangun syariah. Sedangkan syariah itu sendiri dalah 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 dibawah naungan akidah. Jelaslah 

bahwa syariah tanpa akidah laksana gedung tanpa fondasi.17 

Muhammad Al-Gazali 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.18 

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 Rsulullah, 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. Suatu 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 

                                                     
17 Mahmud Syaltut, Islam Aqidah wa Syari’ah, I (Cairo: Dar al-

Kalam, 1966), h. 150 
18Asmaran, op.cit, h. 96  
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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 isteri anaknya. 

Keimanan itu bertingkat-tingkat, ada yang percaya 

tanpa sedikit argumenpun, 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 oleh dalil yang sangat kuat dan 

tidak tergoyahkan, serta didukung oleh pengalaman ruhani 

yang meyakinkan, itu adalah keimanan yang lebih tinggi 

kualitasnya. Sedangkan puncak iman adalah yaqin, yakni 

pengetahuan yang mantap tentang sesuatu dibarengi dengan 

tersingkirnya apa yang mengeruhkan pengetahuan tersebut, 

baik berupa keraguan maupun dalih-dalih yang dikemukakan 

lawan.19 

Suatu dalil untuk masalah iman, ada kalanya bersifat 

aqli dan atau naqli, tergantung perkara yang diimani. Jika 

                                                     
19Quraish Shihab, Loc.cit 
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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 suatu 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 berfikir dan mencari dalil untuk 
ma‟rifat kepada Allah Ta‟ala. Arti berfikir adalah 
melakukan penalaran dan perenungan kalbu dalam 
kondisi orang yang berfikir tersebut dituntut untuk 
ma‟rifat kepada Allah. Dengan cara seperti itu, ia akan 
sampai kepada ma‟rifat terhadap hal-hal yang ghaib 
dari pengamatannya dengan indra dan ini merupakan 
suatu keharusan. Hal ini seperti merupakan suatu 
kewajiban dalam bidang ushuluddin.”20  

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 tingakatan iman, 

harus dilihat dari sikap jiwa (yang pada saat perkembangan 

                                                     
20Lihat Imam Syafi‟I Fiqhul Akbar h. 16 



Hubungan Akhlak dengan Iman                                                      144 

 

modern sekarang disebut osilator), dan aktivitas manusia dalam 

berakhlak.21 

Kemantapan iman dapat diperoleh dengan 

menanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada yang dapat 

menolong, member nikmat kecuali Allah; dan tiada yang dapat 

mendatangkan bencana, musibah kecuali Allah. Kebahagian 

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 didunia. Pandangannya 

menjadi luas, wawasan intelektualnya menjadi lebih 

terbuka, pendiriannnya 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 

                                                     
21Zakiah Darajat, et.al. Dasar-dasar Agama Islam, Buku Teks 

Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi [Cet. IX; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1994], h. 289  
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membuatnya 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 dibumi dan dilangit. 

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 membauat keberaniaan 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 
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bahwa Allah mengetahui segalanya baik yang nyata 

maupun yang tersembunyi dari pandangan manusia.22 

Derajat iman seseorang itu adalah adalah tingkatan 

iman yang menunjukkan kebaikan prilaku seseorang yang 

dapat dilihat pada indikator-indikator yaitu: kecintaan 

terhadap perbuatan baik dan ketidak senangan untuk berbuat 

buruk, antara lain, suka menolong  orang yang mendapat 

kesusahan, meskipun sikap jiwa tidak selalu bias dilihat, oleh 

karena indicator tersebut tidak mencerminkan yang 

sebenarnya, sebab ada orang yang beriman tapi tidak beramal 

(fasik) dan beramal tapi tidak didasari iman.23 

Indikator orang-orang yang mempunyai derajat iman yang 

tinggi sebagaimana ditemukan dalam Alqur‟an adalah sebagai 
berikut: 

1. Istiqamah (konsekwen 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 Tawakkal, QS. 28:77 

6. Compatitive.QS.2:148 

7. Propersional, harmonis, QS.2:190 

8. Disiplin waktu, QS.102:1-4.24 

                                                     
22Asmaran, op.cit., h. 99-101  
23Ibid.  
24Ibid., h.290-294  
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Allah Swt.menjanjikan bagi orang yang beriman dan teguh 

keimanannya dengan menghapuskan bagi rasa takut dan sedih, 

serta diakhirat dia akan ditempatkan di dalam surga 

sebagaimana firmannya dalam QS.41:30. 

                               

           

Terjemahnya:  
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 

goncang 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. 

2.2.2. 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 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 khaliq pencipta atau 
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al-Khaliq sang Maha Pencipta, yaitu Allah Swt. Bahkan ketika 

kepada Rasululah ditanyakan tentang ihsan, istilah lain dari 

akhlaq, beliau bersabda: 

  .….     ان  ن ت بد  ه كانك ت  ه فان َ تكن ت  ه فاءنه    ك
(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.25 

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.  

Menurut Mahmud Syaltut, tidak dirgukan lagi bahwa 

untuk mempergunakan dan menjalankan akidah danibadah 

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).26 

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa kepercayaan dan 

budi pekerti dalam pandangan Alquran hampir dihukum satu, 

                                                     
25Farid Ma‟ruf Noor, op.cit., h. 127 
26 Mahmud Syaltut, op.cit., h. 189 
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dihukum setaraf, sederajat.demikianlah Allah mencurahkan 

kehormatan terhadap akhlak dan membesarkan 

kedudukannya. Bahkan Allah memerintahkan seseorang 

muslim memelihara akhlaknya dengan kata-kata perintah yang 

pasti, terang dan jelas. Para muslim tidak dibenarkan sedikit 

juga menyia-nyiakan akhlaknya, bahkan tidak boleh memudah-

mudahkannya.27 

Akhlak yang dituntut untuk memelihara sendi-sendi 

agama dalam pandangan Allah bukanlah semata-mata 

mengetahui bahwa berkata benar itu suatu keutamaan, dusta 

suatu 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: 

.أكم   مؤ لْ  َانا    له  آل ا  

Orang mukmin yang paling sempurna Imannya ialah 

yang paling bagus akhlaknya.28 

                                                     
27T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam I, [Jakarta: Bulan 

Bintang, 1977], h. 37 
28Asmaran, op.cit., h. 110  
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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-

Ghazali mengatakan, iman yang kuat mewujudkan akhlak 

yang baik dan mulia, sedang Iman yang lemah mewujudkan 

akhlak yang jahat dan buruk.29 

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 
spiritual and material lot of man, an also on his personal and 
social behavior as well s his political conduct nd financial 
life.30  

Makna yang sesungguhnya dari iman membuat Islam 

secara mendalam dan konstruktif menerobos ke dalam semua 

kehidupan. Menurut Islam, Iman yang benar memiiki satu 

pengaruh yang menentukan terhadap semua kehidupan 

material dan spiritual manusia, dan juga terhadap tingkah laku 

pribadi dan sosialnya. Nabi Muhammad Saw.telah menjelaskan 

bahwa Iman yang kuat itu akan melahirkan perangai yang 

mulia dan rusaknyanya akhlak berpangkal dari lemahnya 

                                                     
29Muhammad Al-Ghazali, Akidah al-Muslim, [Kuwait: Dar al-

Bayan, 1970], h. 17  
30Hammudah Abdalati, Islam in Focus [Riyadh: National offset 

Printing Press, 1986], h. 27  
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iman. Orang yang berperangai tidak baik dikatakan oleh Nabi 

sebagai orang yang kehilangan Iman. Beliau bersabda: 

َ تفق علله.ُ ْلاء   ب   ن   َان   

“Malu dalah bagian dari Iman” 

Hadits 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 hadits 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.31 

Jika kita ingin melihat nilai ihsan pada diri seseorang 

yang diperoleh dari hasil maksimal ibadahnya maka kita akan 

menemukannya dalam muamalah kehidupannya. Bagaimana 

                                                     
31http://cahayamuslim.blogspot.com/2008/10/aqidah-

ismaliyah.html. diakses tanggal 20 0ktober 2008  
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ia bermuamalah dengan sesama manusia, lingkungannya, 

pekerjaannya, keluarganya, dan bahkan terhadap dirinya 

sendiri. Berdasarkan ini semua, maka Rasulullah saw. 

mengatakan dalam sebuah hadits, “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. Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah 

tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang 

telah naik ketingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai 

hidupnya. 

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 hadits yang 

telah dikemukakan di awal, yaitu menyembah Allah seakan-

akan melihatNya, jika tidak dapat melihatNya, maka 

sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita. Jika hal ini telah 

dicapai oleh seorang hamba, sesungguhnya itulah puncak ihsan 

dalam ibadah. Pada akhirnya, akan berbuah menjadi akhlak 

atau perilaku, sehingga mereka yang sampai pada tahap ihsan 

dalam ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan 

karakternya. 

Kesimpulannya, ihsan adalah puncak prestasi dalam 

ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang 
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yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan 

seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat 

tersebut. Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah 

tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang 

telah naik ketingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai 

hidupnya. 

2. 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 tidk 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). 

                             

              . 
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Terjemahnya:  
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. Diihat 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 sebaiknya manusia  bertauhid 

meniru sifat-sifat Tuhan itu. Allah swt., bersifat Ar-

Rahman dan Ar-Rahim, maka sebaiknyamanusia meniru 

sifat tersebut dengn mengembangkan sikap kasih saying 

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.32 

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 

                                                     
32Tayyib Sah Saputra, et.al., Pendidikan Agama Islam Aqidah dan 

Akhlak  Madrasah Aliyah [Semarang: Toha Putra, 2007],h. 38 
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berani melanggar larangan Allah. Dengan percaya kepada 

kepada malaikat membawa kepada perbaikan akhlak yang 

mulia. Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim:6. 

                   

Terjemahnya:  
Malaikat-malaikat yang tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Beriman kepada kitab khusus Alquran, maka secara 

akhlaki harus diikuti dengan upaya menjadikan Alqur‟an 
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 mentaatiNya. 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 (terpercaya), tabligh 

(menyampaikan ajaran sesuai dengan perintah Allah), dan 

fathanah (cerdas). Jika semua itu dicontoh oleh manusia yang 

mengimaninya maka akan dapat menimbulkan akhlak yang 

mulia, disinilah letakknya hubungan antara akhlak dengan 

aqidah.33 

                                                     
33Ibid., h. 39-40  
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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 diakhirat nanti. 

3. AQIDAH ISLAM MELAHIRKAN AKHLAK AL-

KARIMAH 

Dalam aqidah Islam ditegaskan bahwa hanya Allahlah 

yang menciptakan, mengatur, mendidik alam semesta. Dengan 

demikian, hanya Allahlah 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 diatas 

bisa 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-

larangan-Nya yang harus dijauhi. Seseorang yang meyakini 

kebenaran peraturan perundang-undangan Allah, maka ia 
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berbuat dan bertingkah laku yang baik. Dengan kata lain, 

seseorang yang beraqidah akan beakhlak yang mulia.34 

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar, suatu ketika ia 

berjalan bersama dengan khalifah Umar bin Khattab ra.dari 

Madinah menuju Mekkah. Ditengah perjalanan, mereka 

berjumpa dengan sesorang 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 kambng 
dari ternakmu itu. 

Gembala: “Aku hanya budak, dan kambing ini bukan milikku” 

Khalifah: “Katakan saja kepada Majikanmu, bahwa anak 
kambing itu telah dimakan serigala” 

Gembala: “Kalau begitu, dimanakah Allah?”35 

Ucapan “dimanakah 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. 

                                                     
34Ibid., h. 42  
35Ibid., h. 43 
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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: 

                      

Terjemahnya:  
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh, kelak Allah yang Maha Pemurahakan 
menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang. 

Orang beriman akan senantiasa menduhulukan 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: 

  تق  ه  لثما كلت   تبع  ا لئ   ْ ل  َ ها  آااق  الاس خلق   ن
Terjemahnya:  

Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu 
berada dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan 
perbuatan baik, niscaya perbuatan-perbuatan baik itu 
akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk, dan 
bergaullah terhadap sesama manusia dengan akhlak 
yang baik”. (HR.Turmudzi)36 

Dengan mengabdi kepada Allah Swt., akan 

memancarkan sifat-sifat terpuji. Dan sifat terpuji itu akan 

                                                     
36Ibid., h. 44 



Hubungan Akhlak dengan Iman                                                      159 

 

mewarnai berbagai bidang kehidupan manusia. Dengan 

berbuat dan bertingkah laku yang baik dan benar akan dapat 

mewujudkan keharmonisan, ketentraman 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. 

 

 

 
 



       

 

BAB VI 

PERBUATAN YANG MERUSAK AQIDAH 

DAN IMAN 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat seseorang 

berarti telah mempersaksikan diri sebagai hamba Allah semata. 

Kalimat laa ilaaha illallaahu dan Muhammadur Rasuulullah 

selalu membekas dalam jiwanya dan menggerakkan anggota 

tubuhnya agar tidak menyembah selainNya. Baginya hanya 

Allah sebagai Tuhan yang harus ditaati, diikuti ajaranNya, 

dipatuhi perintah-Nya 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 

suatu 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 hamba-Nya Al-Kitab (Al-Qur‟an) dan Dia tidak 
mengadakan kebengkokan di dalamnya (Al-Kahfi:1). 
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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, 

akhlaqnya dalam melakukan transaksi bisnis dan 

kepemimpinannya sebagai kepala Negara. Untuk menjaga 

kemurnian tauhid, seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. 

seorang hamba hendaknya menghindar 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. 

2. SYIRIK 

2.1. Pengertian Syirik 

Syirik menurut bahasa adalah sekutu, kongsi, atau 

bahagian dan juga berarti mempersekutukan. Sedangkn 

menurut syara‟ syirik adalah memperserikatkan dengan Allah, 

sesuatu dari makhluk-Nya.1Syirik 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.2 

                                                     
1Hasbi Ash-Shiddiqy, op.cit., h. 743  
2Farid Ma‟ruf, Op.cit., h 38  
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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. 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 suatu  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-Nya3. Firman Allah 

dalam QS.46:19 

           … 
Terjemahnya: 

 Maka Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah 
(sesembahan, Tuhan) selain Allah  

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, 

                                                     
3Ibid., h. 38-39  
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menjalankannya dalam tindakan dan berusaha menegakkan 

atau menjaga ajaran syirik tersebut). 

Musyrik adalah orang yang melakukan dosa syirik 

(berasal dari kata syarikah : 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.4 Jadi orang musyrik itu ialah mereka yang 

mempersekutukan Allah baik dalam bentuk I‟tikad 
(kepercayaan), ucapan maupun dalam bentuk amal perbuatan. 

Mereka (orang musyrik) menjadikan mahkluk yang diciptakan 

Allah ini baik yang berupa benda maupun manusia sebagai 

Tuhan dan menjadikan sebagai Andad, Alihah, Thoughut dan 

Arbab. 

 Alihah ialah suatu 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). 

                                                     
4 Musyrik dalam, http://id.wikipedia.org/wiki/Musyrik, 

diakses tanggal 20 Januari 2009 
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 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 dan mencintai kepada sesuatu benda, 

keluarga, rumah dan sebagainya, dimana cintanya 

melebihi cintanya terhadap Allah dan RasulNya, 

sehingga mereka melalaikan dalam melaksanakan 

kewajiban agama, karena terlalu cinta terhadap benda 

tersebut (makhluk tersebut). 

 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. 

 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 mentaati 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.5 

Keempat macam akidah tersebut merupakan 

kemusyrikan yang akan menyesatkan terhadap prilaku 

                                                     
5Farid Maruf  Noor, Op.cit., h. 40-41  
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manusia. Dengan memiliki akidah seperti itu dapat menafikan 

akan keimanan. 

2.2. Jenis-Jenis Syirik 

2.2.1. Syirik Akbar 

 Syirik besar yaitu mensyerikatkan sesuatu 

makhluk dengan Allah, baik mensyerikatkan itu dalam 

menjadikan alam ini, 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 daripadanya6. Syirik besar adalah 

memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain 

Allah, seperti berdo‟a 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 mudharat. 

Syirik besar ada empat macam. 

a. Syirik Do’a, yaitu di samping dia berdo‟a kepada 
Allah SWT. juga berdo‟a kepada selain-Nya. (QS. Al – 

Ankabut : 65) 

b. Syirik Niat, Keinginan dan Tujuan, yaitu orang yang 

berbuat amal apa saja, tampak lahirnya karena Allah, 

tetapi dalam niatnya, kehendaknya dan 

                                                     
6 Hasbi Ash-Shiddiqy, Loc.cit.,  
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kesengajaannya untuk maksud lain, yaitu pada 

batinnya maksud dari amalnya itu adalah hendak 

mencari keuntungan dunia tetapi diselimuti dengan 

amal akhirat.7  (QS. Huud : 15 – 16) 

c. Syirik Ketaatan, yaitu mentaati/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 

mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah, dan 

pemuka-pemuka agama Nasrani yang mengatakan 

bahwa Isa itu anak Allah.8 (QS. At – Taubah : 31) 

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 membesarkan Allah serta 

mendekatkan diri kepadanya sperti mendekatkan diri 

kepada Allah.9 (QS. Al – Baqarah : 165) 

                                                     
7Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah & Syariah I [Cet.I; 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996], h.235  
8Ibid., h. 239  
9Ibid., h. 242  
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e. Syirik Khauf (Takut) Yaitu keyakinan bahwa sebagian 

makhluk, baik wali ataupun yang lainnya yang sudah 

meninggal dunia, atau makhluk-makhluk yang ghaib 

bisa melakukan dan mengatur urusan serta 

mendatangkan mudharat. Karena keyakinan itulah 

mereka menjadi takut kepada wali-wali atau makhluk-

makhluk ghaib tersebut. Kaum Musyrikin Arab 

menyakini bahwa berhala-berhala mereka dapat 

menimpakan mudharat kepada manusia. Oleh karena 

itu mereka menakut-nakuti Rasulullah dengan berhala-

hala tersebut. Allah menceritakannya di dalam al-

Qur‟an (QS. az-Zumar : 36):  

3.2.2. Syirik Asghar  

Syirik kecil mengerjakan sesuatu amal dengan riya 

atau mengerjakan sesuatu bukan karena Allah semata. 

Syirik ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama 

Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah 

(perantara) kepada syirik besar. Dan syrik ini dinamai 

syirik amali.10 

Syirik kecil ada dua macam. 

a. Syirik Zhahir (Nyata);  

syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. 

Dalam bentuk ucapan misalnya, bersumpah dengan 

nama selain Allah. Rasulullah Saw., bersabda.  

َا  ه  ار ذىُ ن  لف  غر  ه ف د كف  أ    ك    

                                                     
10Loc.cit  
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Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, 
maka ia telah berbuat kufur atau syirik11 

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) 

b. Syirik Khafi (Tersembunyi) 

Syirik khofi, 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  

3. 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)12. 

                                                     
11Hasbi Ash-Shiddiqy, Op,cit., h. 744  
12T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Al-Islam II [Jakarta: Bulan 

Bintang, 1952],  738 
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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. 13 

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.  

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.14 “Al kafirin” ialah orang-orang yang kufur, yaitu 

orang yang tidak mau memperhatikan serta menolak terhadap 

                                                     
13Pengertian Kufur & Macamnya  dalam,  

http://pdmbontang.com/?pilih=pesan,  di Akses Tanggal 20 Januari 
2009 

14Farid Ma‟ruf Noor, Islam Jalan Hidup Lurus (Ash-Shirathol 
Mustaqiem) [Suarabaya: Bina Ilmu, 1983], h.  35  

http://pdmbontang.com/?pilih=pesan
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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 

terhadap mereka untuk menerima akan Al-Haq sama saja 

halnya tidak mengubah sikap serta pendiriannya15. Firman 

Allah dalam QS. 2: 6-7. 

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.16 

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. 

e. Kufur at-taghtiyah: (menanam/mengubur sesuatu)17  

2. Pembahagian Kafir 

                                                     
15Ibid.,  
16Hasbi Ash-Shiddiqy, op.cit., h. 739  
17Kafir, dalam:  http://id.wikipedia.org/wiki/Kafir, di akses 

Tanggal 20 Januari 2009 
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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 

Agung18. 

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) 

                       

Terjemahnya: 
Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, 
kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, 
mereka tidak juga akan beriman. 

                                                     
18Ibid., h. 37 
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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. 

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.19 

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. 

                                                     
19Ibid .,  
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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.20 

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  

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 macam21  

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 

                                                     
20Ibid   
21Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah & Syariah I [Cet.I; 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996], h.289  
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punya saham dengan Allah, atau adakalanya dengan 

spontan mendustakan kebenaran Al Quran sebagai 

sumber aqidah dan syariat Islam itu22. Allah SWT. 

berfirman : (QS. 29:68)  

                           

           

Terjemahnya: 
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.23 Allah berfirman : (QS. 2:34 

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 

                                                     
22Ibid., 
23Ibid., h. 297-298  
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manusia nanti setelah mati. Karena itu ia memfokuskan 

seluruh kehidupannya untuk dunia semata.24 Allah 

berfirman : (QS. 18:35-36). 

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 dibagi25. dalilnya 

adalah firman Allah SWT. (QS. 46: 3) 

                          
              

Terjemahnya: 
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: 

                           

Terjemahnya: 
”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)  

                                                     
24Ibid., h. 301-302  
25Ibid., h. 306  
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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): 

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”.  

Para pelaku dosa-dosa tersebut bukan menjadi kafir, 

walaupun dalam redaksi hadis disebut kafir, karena Allah 

berfirman (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). :  

                           

                         . 

Terjemahnya: 
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).  
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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). 

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 
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salah satunya dinamai kafir.26 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.27 

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. 

                                                     
26Hasbi Ash-Shiddiqy, op.cit., h. 740  
27Ibid., h. 740-741  
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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 



                                                                                                 180                 

 

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 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. 

4. RIDDAH 

1. Pengertian Riddah 

Istilah irtidat atau riddah yang berakar dari kata radd, 

secara etimologi, berarti “berbalik kembali”28 Riddat menurut 

al-Raghib al-Asfahani yang dikutip oleh Harifuddin Cawidu 

“kembali ke jalan dari mana kita datang”. Dari segi terminologi 

                                                     
28Ibnu Manzur al-Ansari, Lisan al-Arab, Vol. IV [Mesir: al-

Darmisriyyat li al-Ta‟lif al-Nashr, t,t.], h. 151  
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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.29  

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.30 Allah SWT. berfirman, 

dalam (QS.5:21)  

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).   

              … 

Terjemahnya: 

                                                     
29Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr Dalam Al Quran Suatu 

Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik [Cet.I; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1991], h. 150.  

30Pengertian Riddah dalam, http://winya-
community.blogspot.com/2009/02/pengertian-riddah.html , diakses 
tanggal 20 agustus 2009  
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"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke 

dalam Islam keseluruhannya.” 

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) 

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. 

2. Jenis-Jenis Riddah 

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 
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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.31 

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.32 

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.33 Ini berarti, orang-orang yang 

                                                     
31Pengertian Riddah, dalam http://winya-

community.blogspot.com/2009/02/pengertian-riddah.html, diakses 
tanggal 2 Januari 2009   

32Harifuddin Cawidu, op.cit., h. 151-152  
33Lihat,  Q.S. 2:109, 217 dan Q.S. 3: 100, 149  
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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 

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.34 

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, 

                                                     
34Khusus seperti ini disebut konversi agama yang menjadi 

salah satu topic pembahasan ilmu jiwa, khususnya ilmu jiwa agama. 
Mengenai hal ini, lihat Philip G. Zimbargo, Esssential of Psychologi and 

Life (Glenview, Illinios: Scot, Poresman & Co., 1979), h. 276-277. 
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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 Saw35. Dan sebagainya.  Semua ini didasarkan 

pada firman Allah dalam (QS. 9:65-66). 

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. 

                                                     
35Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim [Beirut: Dar al-

Fikr, 1976], h. 535-536  



                                                                                                 186                 

 

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.36  

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 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.  

                                                     
36Ibid.,   
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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 ini37  

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. 

                                                     
37Murtad dalam, 

http://ratih1727.multi[ly.com/journal/item/175/murtad , diakses 
tanggal 20 agustus 2009  
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Hal itu dapat 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.38 

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). 

5. NIFAQ  

5.1. 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, dimana jika ia dicari dari lubang yang 

satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan 

                                                     
38Al-Jazairi, op.cit., h. 535  



                                                                                                 189                 

 

pula, ia berasal dari kata an-nafaqa (nafaq) yaitu lubang tempat 

bersembunyi.39  

Nifaq menurut syara‟ yaitu menampakkan Islam dan 

kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan40 

atau bisa disebut bahwa seseorang tersebut memperlihatkan 

sesuatu baik berupa ucapan, tingkah laku yang berlainan 

dengan yang ada dihatinya41. Dinamakan demikian karena dia 

masuk pada syari‟at dari satu pintu dan keluar dari pintu yang 
lain. Orang yang berperilaku nifaq disebut dengan Munafiq. Hal 

ini juga disampaikan oleh Allah dalam surat QS. At-Taubah: 67: 

5.2. Pembagian Nifaq 

Secara garis besarnya nifaq itu terbagi menjadi dua 

bagian yaitu:  

5.2.1. 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 

didalamnya.42 Allah berfirman dalam QS. An-Nisa : 145 

                                                     
39Ibid., h. 741  
40Salafiyunpad, Nifaq dan jenis-jenisnya, 

http://salafiyunpad.wordpress.com, diakses 21 Oktober 2009 
41 Ahmad Daudy, Kuliah akidah Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 

1997), h.43 
42Ibid.  
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Munafik I’tiqadi menurut Ibnu Taimiyyah dalam 

kitabnya Majmu’atul Tauhid ada 6 macam:  

1. Mendustakan Muhammad saw. Seperti halnya umat 

bani Israil, padahal sebelum datangnya Nabi 

Muhammad mereka membenarkan akan kedatangan 

Nabi Muhammad. 

2. Mendustakan sebagian isi Alqur‟an yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad. 

3. Menaruh perasaan benci kepada Nabi Muhammad 

kenapa Allah mengutus Rasul itu dari negeri padang 

pasir. Dan benci kepada Alqur‟an yang dibawa oleh 
Nabi Muhammad. 

4. Benci kepada isi Alqur‟an 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.43  

5.2.2. 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 

                                                     
43Zainal Arifin Djamaris, op.cit., h. 315-316  
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banyak maka hal itu bisa menjadi sebab terjerumusnya dia 

ke dalam nifaq sesungguhnya,44  

5.3. Sebab-sebab timbulnya sifat munafik 

a. Sifat Dengki; Sifat ini adalah sifat dimana 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.  

b. Sifat Khianat; Sifat ini disebabkan oleh seorang individu 

yang lalai dalam menjaga amanah orang lain.  

c. Sifat Riya‟; Sifat ini adalah sifat dimana seseorang 
membuat ibadah atau apa saja amalan bukan untuk 

mengharapkan keridhaan dari Allah Swt. 

d. Sifat Takabur; Sifat takabur sering juga disebut sebagai 

sifat sombong. Sifat ini adalah sifat dimana seseorang 

merasa bahwa dirinya terlalu tinggi atau lebih hebat 

apabila dibandingjkan dengan orang lain.45 

6. BID’AH 

6.1.  Pengertian Bid’ah 

Secara etimologis, kata bid'ah diambil dari bida‟ berarti 
ungkapan untuk suatu hal baru yang diciptakan tanpa ada 

contohnya, atau belum pernah ada atau dilakukan 

                                                     
44Munafik dalam, http://id.wikipedia.org/wiki/Munafik, 

diakses tanggal 20 Januari 2009 
45Ibid.  
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sebelumnya.46 Makna kata bid'ah semacam itu ditemukan di 

dalam ayat Alquran Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah 

Swt. (QS. Al Baqarah 2:117)  “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.  

Secara epistemologis, bid'ah dalam Islam seringkali 

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.47 Atau, dalam penafsiran yang minimal, inovasi 

dalam ritual atau kepercayaan agama. Jadi inti konsep bid'ah 

adalah suatu praktik yang tidak ada contohnya dalam praktik 

Nabi atau Sahabatnya dan dijadikan sebagai bagian dari ajaran 

agama, dilakukan untuk mendapatkan pahala.48 

6.2. Pengertian bid’ah menurut Terminologi. 

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam 

mendefinisikan bid'ah, diantara definisi tersebut adalah: 

a. Imam Asy Syatibi dalam Al I’tishom. Beliau mengatakan 

bahwa bid‟ah adalah: 

                                                     
46Ibn 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.  

47Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I  (Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1996),  h. 217. 

48 Muhammad „Abd al Salam al Shaqiri, al Sunan wa al 
Mubtada’at (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1994), 17. bisa dilihat juga 
dalam Ali Mahfuz, al Ibda’ fi Madar al Ibtida’ (Kairo: Dar al I‟tisam, t.t.), 
h. 26. atau al-Shatibi, al I’tisam, h. 28. 
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ِ   اِدْ ِن ﾋُْتَََ َعٍ  ُتَضاِ ي  اَلْ ِعَلَ   َُْ َصُد  ِااُ ُلْ ِك  ِعَباَاٌ  َعْن َط ِ ََْ  ٍ 
َباَاَغُ  ِ   اتَََ ُبِد ِه ُسْبَ انَهُ 

ُ
 َعَللََْها  م

Suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-
buat (tanpa ada dalil, pen) yang menyerupai syari‟at 
(ajaran Islam), yang dimaksudkan ketika menempuhnya 
adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada 
Allah Ta‟ala.49 

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 

َط ِ ََْ ٌ  ِ   اِدْ ِن ﾋُْتَََ َعٍ  ُتَضاِ ي  اَلْ ِعَلَ   َُْ َصُد  ِااُ ُلْ ِك َعَللََْها َ ا 
  َُْ َصُد  ِااطَ ِ ََْ ِ   اَلْ ِعَل ِ 

 
Terjemahnya: 

Suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat (tanpa ada 
dalil,) dan menyerupai syari‟at (ajaran Islam), yang 
dimaksudkan ketika melakukan (adat tersebut) adalah 
sebagaimana niat ketika menjalani syari‟at (yaitu untuk 
mendekatkan diri pada Allah)50.  

b. Ibnu Taimiyah mengartikan bid‟ah adalah: 

                                                     
49Al Imam Asy Syatibi, Al I’tishom dalam: 

http://muslim.or.id/manhaj/mengenal-seluk-beluk-bidah-1.html, 
diakses 20 Desember 2009 

50Abdullah At Tuwaijiri,  Al Bida’ Al Hawliyah dalam: 

www.islamspirit.com, diakses tanggal 20 Desember 2009 
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َاَع َسَلف: َ  ْاِبْدَعُ   ْْ  ْاَُ ِ  ِ ْن  َ ا َآاَاَفْت  ْاِكَتاَب َ  اُ َلَ  َأْ   
  ِ ْعِتَ اَد ِت َ  ْاِ َباَد تِ 

“Bid’ah adalah i’tiqod (keyakinan) dan ibadah yang menyelisihi 
Al Kitab dan As Sunnah atau ijma’ (kesepakatan) salaf.”51  

c. Al-Fairuzzabadi dalam Qamasul Muhith, beliau 

mengatakan bahwa: 

أ  ا  ست دث   د .   د   ءكمال   ابدع   ْدث    اد ن
  الى صلى  ه علله  سل   ن      ء   اعمال

“Bid‟ah itu adalah barang baru dalam agama sesudah 
sempurna, atau apa-apa yang baru diadakan sepeninggal 
Nabi Saw.berua keinginan hawa dan beberapa amal 
perbuatan”52 

Secara normatif, istilah bid'ah dalam Islam merujuk 

pada beberapa Hadits Nabi, di antaranya adalah yang 

diriwayatkan oleh Abi Daud.  

أُ ِصلُكْ   ِتََْ َ ى  اَلِه َ  اَ ْمِع َ  اطَاَعِ  َ ِ ْن َعْبًد  َ َبِلًلا َفِإنَُه َ ْن  َِ ْش ِ ْلُكْ  
َْ  ا َ ِ ِد َن  ََْ ِدى َفَ لَََ ى  ْآِتَافً  َِ َ ُسَلِ   ْخَُلَفاِء  ْاَمْهِدِ    َكِثرً  فَََ َلْلُكْ  ِ ُ َل

َا َ َعُض   َعَللََْها  ِاالَََ  ِجِذ َ ِ  َاُكْ  َ ُ َْدثَاِت  اُُ  ِا َفِإَن ُكَ  ُ َْدثٍَ   ََ ُك   ِِ ََ
53ِ ْدَعٌ   َُكَ  ِ ْدَعٍ  َضاََا ٌ   

                                                     
51Muhammad Abduh Tuasikal, S.T, Mengenal Seluk Beluk 

BID’AH (1): Pengertian Bid’ah dalam: www.muslim.or.id, diakses 
tanggal 20 Desember 2009 

52 Zainal Arifin Djamaris, Islam Aqidah & Syariah II [Cet.I; 
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996], h. 11-12  

53Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis, op.cit. h. 20. 
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“Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada 
Allah, tetap mendengar dan ta‟at walaupun yang 
memimpin kalian adalah budak Habsyi. Karena 
barangsiapa yang hidup di antara 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.”54  

d.  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).  

e. Izzuddin bin 'Abd al-Salam, ahli fiqh madzhab Shafi'i 

mendefinisikan bid'ah sebagai segala perbuatan yang 

belum dikenal pada masa Rasulullah Saw.  

f. Ibn Rajab al- Hanbali, ahli fiqh madzhab Hanbali, bid'ah 

adalah segala hal baru yang tidak ada dasar syari'atnya. 

Imam al-Shatibi, ahli fiqh madzhab Maliki mengatakan 

bahwa bid'ah adalah suatu cara yang diciptakan 

menyerupai syari'at dalam agama dan dilakukan 

dengan niat ibadah kepada Allah Swt.55 

                                                     
54HR. Abu Daud no. 4607 dan Tirmidzi no. 2676. Hadits ini 

dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih wa Dho‟if 
Sunan Abu Daud dan Shohih wa Dho‟if Sunan Tirmidzi), Mengenal 
Seluk Beluk Bid’ah (2): Adakah Bid’ah Hasanah, 
http://muslim.or.id/manhaj/ mengenal-seluk-beluk-bidah-2.html, 
diakses 20 Desember 2009 

55Abdul Aziz Dahlan (ed.) Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. I 

[Jakarta: Ichtiar Baru, 2001], h. 217-218. 
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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 

syari'at.56 

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 madhmûmah (bid'ah yang 

tercela). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Shafi'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 madhmûmah 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 

sholat tarawih pasca wafatnya Nabi, dan ia mengatakan: 

“ni’mat al bid’ah hadhihi” (sungguh ini bentuk bid‟ah yang 
sangat mulia). Pemahaman semacam ini juga didukung oleh 

pemahaman terhadap hadits Nabi yang berbunyi: "man sanna 

sunnatan 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).57 

                                                     
56 Ali Mahfuz, al Ibda’ fi Madar al Ibtida’, op.cit. h. 38-39. 
57Ignaz Goldziher, Muslim Studies terj. C.R. Barber Vol. II, 

op.cit., h. 36-37. 
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Adapun kelompok yang berpegang pada aspek syari'at 

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)".58 

Sementara bid'ah 'ubudiyah adalah kegiatan yang 

menyangkut ibadah, seperti berkumpul bersama pada hari 

keempat puluh setelah kematian seseorang untuk membaca 

Alquran guna meminta berkah Tuhan atas orang yang sudah 

meninggal. Kelompok yang membagi bid'ah menjadi 'adiyah 

dan 'ubudiyah ini menyatakan keberatannya terhadap praktik 

semacam itu karena sama sekali baru; jika praktik itu berguna, 

tentunya dapat ditemukan contohnya dalam Sunnah Nabi dan 

para sahabatnya.59 Pelarangan proto-inovasi itu bertujuan 

untuk menghindari kemungkinan diubahnya praktik 

keagamaan dengan adanya penambahan atau pengurangan 

yang bisa menimbulkan pada terjadinya perubahan.  

Di antara yang tidak setuju dengan praktek semacam ini 

adalah Ibn Taymiyah, dengan dasar hadits Nabi yang 

berbunyi:"man ahdatha fi amrina hadha ma laysa 'alaihi amruna fa 

huwa raddun".60 Jadi perdebatan dalam masalah bid'ah 

                                                     
58Al-Shaqiri, al Sunan wa al Mubtada’at, op.cit. h. 20. 
59 Ali Mahfuz, al Ibda’, op.cit. h. 28. 
60 Ibn Taymiyah, Iqtida' al Sirat al Mustaqim, op.cit. h. 267. 
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dikarenakan adanya dua pendekatan yang berbeda, antara 

yang menggunakan pendekatan etimologis dan epistemologis. 

Dalam kitab "Al-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar" 

karangan Ibnu Atsir dalam pembahasan "ba da 'a" (asal derivatif 

kata bid'ah) dan dalam pembahasan hadist Umar r.a. masalah 

menghidupkan malam Ramadhan  ": ن مت  ابدع   ذه" Inilah sebaik-

baik bid'ah"61, dikatakan bahwa bid'ah terbagi menjadi dua,  

1) Bid'ah huda (bid'ah benar sesuai petunjuk)  

2) Bid'ah sesat. Bid'ah yang betentangan dengan perintah 

Allah dan Rasulnya s.a.w. maka itulah bid'ah yang 

dilarang dan sesat. Dan bid'ah yang masuk dalam 

generalitas perintah Allah dan Rasulnya s.a.w. maka itu 

termasuk bid'ah yang terpuji dan sesuai petunjuk 

agama. Apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah 

s.a.w. 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 hadist Nabi s.a.w. 

                                                     
61Diriwayatkan dari Harmala oleh Abû Nu`aym dengan 

sanad dari Abû Bakr al-Ajurrî dalam Hilyat al-Awliyâ' (9:121 
#13315=1985 edisi. 9:113) dan dinukilkan oleh Abû Shâma dalam al-
Bâ`ith `alâ Inkâr al-Bida` wal-Hawâdith (edisi Riyadh 1990, hal. 93), Ibn 
Rajab dalam Jâmi` al-`Ulûm wal-Hikam (hal. 267= edisi Zuhaylî. 2:52= 
edisi Arna'ût, 2:131=sahîh), Ibn Hajar dalam Fath al-Bârî (edisi 1959, 
13:253), al-Turtûshî dalam al-Hawâdith wa al-Bida` (hal. 158-159), dan 
al-Shawkânî, al-Qawl al-Mufîd fî Adillat al-Ijtihâd waal-Taqlîd (edisi 
1347/1929 hal. 36). Riwayat dari Saidina `Umar disebut oleh Imam 
Mâlik dalam al-Muwatta' dan al-Bukhârî dalam Sahîh Bukhari, dalam: 

http://sigitsetiawan.wordpress.com/2007/10/ salah-faham-
memahami-bid‟ah-pengertian-bid‟ah-macam-macam-dan-hukum-
hukumnya-2/, diakses 10 November 2000    
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 diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah oleh Imam 

Muslim62:  

 ن سن    إسام سل    ل  ف م  ِا   ده كتب اه  ث   
أج   ن عم  ِا     ل ص  ن أج ا    يء   ن سن   

 إسام سل  سلئ  ف م  ِا   ده كتب علله  ث   اا  ن عم  
  ِا     ل ص  ن أ ا ا    يء

"Barang siapa merintis dalam Islam pekerjaaan 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).  

Stateman Umar bin Khattab r.a. "Inilah bid'ah terbaik" 

masuk kategori bid'ah yang terpuji. Umar melihat bahwa shalat 

tarawih di masjid merupakan bid'ah yang baik, karena 

Rasulullah s.a.w. tidak pernah melakukannya, tapi Rasulullah 

Saw. melakukan sholat berjamaah di malam hari Ramadhan 

beberapa hari lalu meninggalkannya dan tidak melakukannya 

secara kontinyu, apalagi memerintahkan umat Islam untuk 

berjamaah di masjid seperti sekarang ini. Demikian juga pada 

zaman Abu Bakar r.a. sholat Tarawih belum dilaksanakan 

                                                     
62Muhammad Niam, Bid'ah Secara Etimologis dan Terminologis, 

dalam http://www.pesan trenvirtual.com/index.php/islam-
kontemporer/1080-bidah-secara-etimologis-dan-terminologis, diakses  
tanggal 10 Desember 2009    



                                                                                                 200                 

 

secara berjamaah. Umar r.a. lah yang memulai menganjurkan 

umat Islam sholat tarawih berjamaah di masjid63. 

Para ulama melihat bahwa melestarikan tindakan Umar 

tesebut, termasuk sunnah karena Rasulullah s.a.w. pernah 

bersabda "Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah 

Khulafaurrashiidn 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 hadits. 

6.3.  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 Jahiliyah yang telah diperingatkan oleh Al 

Qur‟an. Contohnya adalah pada ayat, 

َْْْ ِث َ  ْاَنََْ اِم َنِصلًبا فَََ اُا   َ َذ  اَِلِه ِ َزْعِمِهْ   َا َ اَأَ ِ َن   َ َجَ ُل   اَِلِه ِِ
 َ َ َذ  ِاُل ََكائَِلا

Terjemahnya: 
 “Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian 
dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu 
mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: “Ini 

                                                     
63Ibid.,   
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untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami”.” (QS. 
Al An‟am [6]: 36) 

2. Bid‟ah yang termasuk maksiat yang tidak menyebabkan 
kafir atau dipersilisihkan 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 berdo‟a pada sore hari saat hari 
Arafah.64 

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 bid‟ahnya. 
c. Tidak dilakukan di tempat yang dilihat oleh orang 

banyak sehingga orang awam mengikutinya. 

d. Tidak menganggap remeh bid‟ah yang dilakukan.65 

Apabila syarat di atas terpenuhi, maka bid‟ah yang semula 
disangka ringan lama kelamaan akan menumpuk sedikit demi 

                                                     
64Abdullah At Tuwaijiri, Al Bida’ Al Hawliyah, : 

www.islamspirit.com, diakses 20 Desember 2009 
65Ibid., 
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sedikit sehingga jadilah bid‟ah yang besar. Sebagaimana 
maksiat juga demikian. 

4.4. Macam-Macam Bid’ah 

Ada bid’ah 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 nereka. 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 

sering kali menjadi dosa kecil.66  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: 

a. Bid’ah kubra (bid’ah besar) 

Bid‟ah kubra tertuju pada bid‟ah akidah, ideologi, atau 
pemikiran.Penganut bid‟ah inilah yang biasa dikenal 
dengan ahlul bida’ wal ahwaa’ (ahli bid‟ah dan pengikut 

hawa nafsu) atau firaq dhaallah (firqah-firqah sempalan 

yang sesat).  Hadits tentang perpecahan umat yang 

terkenal itu secara spesifik juga lebih tertuju pada ahli 

bid‟ah jenis ini67. 

b. Bid’ah shughra (bid’ah kecil) 

                                                     
66Syaikh Muhammad „Abdussalam, Bid’ah-Bid’ah Yang 

Dianggap Sunnah [Cet.IV; Jakarta: Qisthi Press, 2004], h. 4 
67Ahmad Mudzoffar Jufri, Ma’rifatul Bid’ah (Mengenal Bid’ah): 

dalam: http://muslim.or.id/ manhaj/ mengenal-seluk-beluk-bidah-
1.html, diakses 20 Desember 2009 
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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 disyari‟atkan oleh 
Allah : dan bid‟ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian 
yaitu: 

a. Bid‟ah yang berhubungan dengan pokok-pokok 

ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak 

ada dasarnya dalam syari‟at Allah Swt. seperti 
mengerjakan shalat yang tidak disyari‟atkan, shiyam 
yang tidak disyari‟atkan, atau mengadakan hari-hari 

besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang 

tahun, kelahiran dan lain sebagainya. 

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 

disyari‟atkan seperti membaca dzikir-dzikir yang 

disyariatkan dengan cara berjama‟ah 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 menghususkan suatu ibadah 

yang disari‟atkan, tapi tidak dikhususkan oleh 
syari‟at yang ada. Seperti menghususkan hari dan 
malam nisfu Sya‟ban (tanggal 15 bulan Sya‟ban) 
untuk shiyam dan qiyamullail. Memang pada dasarnya 
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shiyam dan qiyamullail itu di syari‟atkan, akan tetapi 

pengkhususannya dengan pembatasan waktu 

memerlukan suatu dalil.68 

2. Bid’ah Amaliyah, yang meliputi dua hal: 

a. Bid‟ah 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 hidup vegetarian dengan 

niat ibadah, tidak menikah dengan niat ibadah, dan 

sebagainya. 

                                                     
68Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Salah Faham 

Memahami Bid’ah (Pengertian Bid’ah,Macam-Macam,&Hukum-
Hukumnya, http://sigitsetiawan.wordpress.com/2007/10/salah -
faham-memahami-bid‟ah-pengertian-bid‟ah-macam-macam-dan-
hukum-hukumnya-2/, diakses 10 November 2009     
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4. Bid’ah Idhafiyah, ialah bentuk-bentuk bid‟ah dengan 
menambahkan, menentukan dan meyakini cara-cara, 

format-format, bilangan-bilangan, fadhilah-fadhilah, 

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 berjama‟ah), disertai 
adanya keyakinan tentang fadhilah dan keutamaan 

tertentu dari pengkhususan-pengkhususan tersebut 

(tentu saja tanpa adanya dasar yang dibenarkan secara 

dalil syar’i atau ’aqli/logika), dan lain-lain.  

Lawan dari bid‟ah 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 bid‟ah yang benar-benar bid‟ah, karena baik pokok 
maupun cabang-cabang dan rinciannya, adalah bid’ah 

semuanya)69. 

Sementara itu bid‟ah 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 

                                                     
69Ibid.,   
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dari segala kesulitan dan memenuhi hajat mereka. Dan 

ini adalah bid‟ah yang paling besar menimpa kaum 
muslimin. Dan ini hamper menyebar kehampir 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, bernadzar menyembelih binatang 

untu mereka. Ibnu Hajar al-Haitsami dalam kitabnya az-

Zawajir memasukkn perbuatan ini sebagai dosa besar. 

3) Al-Bid’ah al-Makruhah Tahrim (maksudnya pengharaman). 

Misalnya shalat zhuhur setelah shlat jum‟at, karena hal 
tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Atau 

membaca Alquran dengan penuh pamrih imbalan, 

bertasbih, membebaskan budak, dan khataman yang 

dilakuka untuk orang yang telah meninggal; berkumpul 

untuk melakukan doa bersama pada malam nisfu 

sya‟ban, pada malam mauid Nabi, mengeraskan bacaan 
shalawat setelah adzan, melakukan shalat dikahir 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 diatas mimbar, 
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membaca doa asyura, membaca doa awal dan akhir 

tahun.70 

 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-hamba-Nya melakukan kreatifitas demi 

kemaslahatan hidup di dunia. Bukankah Allah telah berfirman 

dalam (QS. Al-Hajj: 77) & (Al-Maidah:2). 

Dan itu masih ditambah oleh sikap-sikap yang men-

ta’mim (menggeneralisir) bid‟ah, dan tidak memilah-milah serta 

tidak membeda-bedakan antara macam-macam bid‟ah, 
tingkatan-tingkatannya, hukum-hukumnya, dan lain-lain. 

Misalnya antara bid‟ah kubra dan bid‟ah shughra, 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 derajat yang 

berbeda-beda. Dan kita wajib ber-ta’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 shughra sebagaimana kita menyikapi jenis bid’ah kubra. 

                                                     
70Syaikh Muhammad „Abdussalam, op.cit., h . 4-5  
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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 seterusnya71.  

7. DUKUN 

7.1. Pengertian Dukun 

Dukun  adalah orang yang mengobati, menolong orang 

sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna,dsb)72  Dalam 

bahasa Arab, dukun biasa diistilahkan dengan kahin, ‘arraaf, 
munajjim atau sahir (tukang sihir), yaitu orang yang mengaku 

mengetahui perkara ghaib, 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 bekerjasama 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”73, dll. 

7.2. Pengertian  Arraf, dan Kahin 

Ibnul Atsir menjelaskan, yang dimaksud dengan arraaf  

(peramal) adalah ahli nujum atau “orang pintar”, yang 

                                                     
71Ahmad Mudzoffar Jufri, Ma’rifatul Bid’ah (Mengenal Bid’ah): 

http://muslim.or.id/ manhaj/ mengenal-seluk-beluk-bidah-1.html, 
diakses 20 Desember 2009 

72http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, diakses 
tanggal 10 November 2009  

73Ja‟far Shalih, Fenomena Perdukunan,Paranormal & Batu Petir: 

http://thulabul-lmiy.or.id/blog/?p=17,  diakses 10 November 2009  
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mengklaim mengetahui ilmu gaib padahal hanya Allah Swt. 

yang mengetahui persoalan gaib. Tukang ramal ini termasuk 

dalam kategori kahin (dukun)”74. 

Al Imam Al Baghawi menerangkan: Arraaf 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 memberitahu 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)75. 

7.3. 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 zodiak 

                                                     
74Ibid.,   
75Ibid.,   
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(bintang) nya 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. 

“Barang siapa mendatangi dukun dan tukang ramal, lalu 

membenarkan apa yang dikatakannya, sungguh dia telah kufur 

terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad”.76 Adapun 

jika orang yang datang tersebut tidak mempercayai 

bahwa mereka mengetahui perkara-perkara ghaib, tetapi 

misalnya untuk sekedar  tahu, coba-coba atau sejenisnya, 

jika ia shalat maka shalatnya tidak akan diterima selama 

empat puluh hari.77 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). 

Gologan 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”. 

                                                     
76HR Ahmad: 2/ 429, dalam shahih jami‟ hadits, no : 5939, 

http://www.wahdah.or.id/ diakses tanggal 20 januari 2009  
77Muh.Qasim Saguni, Bahaya sihir, perdukunan dan ramalan:  

http://www.wahdah.or.id/ diakses tanggal 20 januari 2009 
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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.”78 

(Syarah Shahih Muslim) 

Golongan  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. 

Penyimpangan dan pertentangan perdukunan terhadap 

aqidah Islam bersifat menyeluruh, meliputi semua sisi dan 

aspeknya. Diantara aspek-aspek penyimpangan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Definisi dukun menurut Al-Jurjani diatas, esensi 

perdukunan adalah pengakuan seseorang bisa 

mengetahui tentang alam ghaib. Ini adalah 

penyimpangan aqidah yang paling mendasar, bahkan 

merupakan kekufuran, karena tidak ada yang 

mengetahui yang ghaib kecuali Allah semata (lihat QS Al-

An‟am (6) : 59 dan QS An-Naml (27) : 65). Bahkan rasul 

pun tidak bisa mengetahui tentang alam ghaib, kecuali 

sebatas yang diwahyukan oleh Allah SWT (lihat QS Al-

An‟am (6) : 50 dan QS Al-Jinn (72) : 26-27). 

                                                     
78Muslim Indonesia di persimpangan Jalan, 

http://www.ahlussunnah-jakarta.com/artikel-detil .php ?id=  302, , 
diakses tanggal 20 November 2009   
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b. Salah satu kaidah dasar yang tidak bisa dipisahkan dari 

perdukunan adalah bahwa dukun dalam menjalankan 

praktek perdukunannya senantiasa bekerjasama dan 

meminta pertolongan serta bantuan dari jin dan syetan, 

baik dalam menyampaikan hal-hal ghaib (yang 

kebanyakannya hanyalah dusta belaka), dalam aktivitas-

aktivitas perdukunan yang lainnya seperti mengobati 

(yang biasanya hanya bersifat pengelabuhan), 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 syetan 

adalah haram dan terlarang (lihat QS Al-Jinn (72) : 6).  

                       

Terjemahnya: 
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.  

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).  
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         … 

Terjemahnya: 
Dan (Ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan 
mereka semuanya (dan Allah berfirman): "Hai golongan 
jin, Sesungguhnya kamu Telah banyak menyesatkan 
manusia", lalu berkatalah kawan-kawan meraka 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".  

Seorang dukun diposisikan seperti nabi dan rasul dalam 

dua hal. Pertama, ia diminta untuk menyampaikan berita-berita 

ghaib. 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 jahiliyah 

pra-Islam, 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.  

Berbagai penyimpangan besar diatas, yang sangat 

membahayakan aqidah ummat, maka diharamkan atas setiap 

muslim mendatangi dukun, peramal, penyihir, dan 

semacamnya. Rasulullah Saw. bersabda,”Barangsiapa 
mendatangi dukun atau peramal dan membenarkan apa yang 
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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 suatu hal maka tidak diterima 

shalatnya selama empat puluh malam”. 

8. SIHIR 

8.1. Pengertian Sihir 

Sihir adalah mengungkap sesuatu yang sebabnya samar 

dan tersembunyi sehingga seolah-seolah mengetahui yang 

ghaib. Para ahli sihir mengungkapkannya dengan meminta 

bantuan jin (ruh-ruh jahat dan syaithan). Mereka 

mendatangkan jin untuk dimintai petunjuk dan pertolongan. 

Allah berfirman” 

               

       . 

"Dan bahwasannya 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 
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benda yang disihir, ia hanya mengubah gambaran benda 

tersebut. Karena setiap bentuk dari suatu benda tidak ada yang 

bisa mengutak-atiknya kecuali sang Pencipta.79 Contohnya, 

ketika seorang penyihir mengubah seorang ke dalam bentuk 

kucing, maka secara zahir, manusia tersebut pada hakikatnya 

tetap sebagai manusia. Yang terjadi adalah khayalan yang 

diterima mata yang memandangnya bahwa orang tersebut 

telah berubah menjadi kucing. 

8.2. 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 

rubbubiyah Allah, karena mengaku-aku mengetahui yang 

ghaib, padahal yang mengetahui hal-hal yang ghaib itu hanya 

Allah saja. Di sisi lain, sihir juga termasuk syirik terhadap 

uluhiyatullah., karena mengabdi kepada jin dengan amalan-

amalan tertentu. 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). 

                                                     
79Ibid.,  
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             … 

Terjemahnya: 
"Dan mereka, orang-orang Yahudi dan ahli kitab 
mengikuti apa-apa yang dibaca oleh syetan pada masa 
kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa 
Sulaiman itu mengerjakan sihir), pada hal Sulaiman tidak 
kufur (mengerjakan sihir), tetapi syetan-syetan 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 menjahui 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 

r.a. pada masa kekhalifahannya, "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 khamr, 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"  

8.3. Bahaya Sihir 

Sihir pada hakikatnya merupakan satu amal perbuatan 

mendekatkan diri kepada syetan jin, pengaruh sihir tidak akan 

terjadi kecuali tukang sihir melakukan amalan-amalan dan 

ritual tertentu, seperti menulis sebagian ayat-ayat Alquran 

secara terbalik (sungsang) dan ada juga ditulis dengan 

menggunakan darah haidh, menjadikan mushaf Alquran 

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 syurga. 

Rasulullah.80  

                                                     
80Muh.Qasim Saguni, Bahaya sihir, perdukunan dan ramalan:  

http://www.wahdah.or.id/ diakses tanggal 20 Januari 2009 
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 “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan,(Para 
shahabat) berkata: “Apakah itu wahai Rasulullah?” 
Rasulullah, bersabda: “Syirik kepada Allah dan sihir…81”  

2. Selain kufur, sihir juga termasuk dalam kesyirikan 

dipandang dari dua sisi: 

Sihir mempergunakan syetan, menggantungkan diri 

kepadanya, mendekatkan diri dengan segala apa yang mereka 

inginkan dalam rangka berkhidmat kepada tukang sihir. Sihir 

termasuk ilmu yang diajarkan oleh syetan sebagaimana firman 

Allah Swt. 

 ...               … 

Terjemahnya: 
"…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 

ghaib sebagai wujud mensyarikatkan Allah, dan ini 

termasuk dari kekufuran dan kesesatan. Allah Swt. 

berfirman: (QS. Al Baqarah: 102.) 

Aisyah r.a. 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:  

                                                     
81HR. 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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Terjemahnya: 
Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi 
yang mengetahui perkara yang ghaib, 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 syetan yang berbicara dengan 

menggunakan jasad orang disihir (baca: kesurupan). 

Padahal sifat syetan dan pengabdi-pengabdinya adalah 

pendusta dan penipu.82 

Sihir sebagai kejadian menyalahi adat yang diizinkan 

Allah Swt. bukan berarti Allah mengizinkan praktik 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 Sunah Wal Jamaah telah 

sepakat bahwa kejadian luar biasa yang menyalahi adat 

kebiasaan dapat dibedakan ke dalam enam macam kejadian 

yaitu:  

                                                     
82Muh.Qasim Saguni, Bahaya sihir, perdukunan dan ramalan:  

http://www.wahdah.or.id/ diakses tanggal 20 januari 2009 
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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.  

5. Istidraj: adalah masuknya sifat tipuan Ilahi dalam perkara 

yang menyalahi adat kebiasaan untuk menunjukkan 

kebalikannya, sebagaimana yang ditampakkan bagi 

orang kafir atau fasiq.  

6. Ihanah : adalah perkara adalah perkara yang menyalahi 

adat kebiasaan yang sengaja ditampakkan Allah melalui 

tangan seorang fasiq sebagai cara untuk 

mendustakannya, sebagaimana terjadi pada diri 

Musailamah al-Kadzdzab yang meludahi mata orang 
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yang pecak untuk disembuhkan ternyata matanya yang 

sehat ikut buta. Kemudian dia meludahi sebuah sumur 

yang airnya asin, lalu airnya pun menjadi bertambah 

asin83.  

Berdasarkan pembagian ini, para ulama ahlu Sunah 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. 

 

 

 

 

 

                                                     
83Ibid.,  
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BAB VII 

IMAN KEPADA ALLAH 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

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, 

Taqdir, dan Kiamat. Orang yang beriman haruslah beriman 

kepada enam rukun iman.  Ketika Nabi Saw. ditanya malaikat 

Jibril As tentang iman, maka jawab Nabi: ”Hendaklah kamu 
beriman kepada Allah Swt, kepada malaikat-Nya, kepada 

kitab-kitab-Nya, kepada utusan-utusan-Nya, kepada hari 

kiamat, dan hendaklah engkau beriman kepada qadar yang 

baik dan yang buruk” (HR. Muslim). Maka siapa yang 
mengingkari salah satunya berarti ia telah mengingkari seluruh 

rukun iman. 

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 hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, 

disebutkan: 
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فأآري عن   َان قال  ن تؤ ن  اه   ائكته  كتبه  اس اه   ال م ...
...  آ   تئ  ن  اا دا آره    ه  ن  ه  

Artinya:  
…Ceritakan kepadaku, ya Muhammad, apakah iman itu? 
Berkata Rasulullah saw. “Adapun iman itu ialah, bahwa 
engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 
rasul-rasul-Nya, percaya kepada hari akhir dan percaya 
kepada qadha dan qadar Allah, yang baik maupun yang 
buruk adalah Allah… (HR.Muslim).1 

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. 

2. 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.2  

2.1. Pengertian Iman Kepada Allah  

Iman kepada Allah SWT secara global ialah percaya dan 

yakin bahwa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan 

                                                     
1Iman Kepada Allah dalam, http://www.mediamuslim.info/ 

di akses 5 November 2008  
2 Imam Ibnu Daqiq dalam Syarah Arbai’in an-Nawawi, 

(Jakarta:Darul Haq, 2006), h. 41  
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dan Maha Suci dari segala sifat kekurangan. Iman kepada Allah 

berarti meyakini adanya Allah Yang Maha Esa (Tiada Tuhan 

Selain Dia) Maha Pencipta, Pengatur dan Pemelihara alam 

semesta beserta segala isinya. Ia menciptakan, menghidupkan 

dan membinasakan seluruh makhlukNya. kepadaNya 

terhimpun segala puji dan puja. Allah bukan tubuh (jisim) 

sehingga Dia tidak dapat dirupakan, bukan pula benda 

sehingga Dia tidak mempunyai batas. 

1) Membenarkan dengan yakin akan adanya Allah 

2) Membenarkan dengan yakin keesan-Nya, baik dalam 

perbuatan-Nya menciptakan alam, makhluk 

seluruhnya, maupun dalam menerima ibadat segenap 

makhluknya.3  

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.4  

Membenarkan dalam pengertian iman seperti yang 

tersebut di atas, ialah suatu 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 

                                                     
3T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Islam (Cet. II; Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 103. 
4Mohammad Daud Ali, op.cit., h. 202. 
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mengimani uluhiyah Allah Swt. artinya Allah adalah Ilaah 

(sembahan) Yang hak, 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.5 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 tentang asma‟ Allah dan sifat-sifatNya lebih 

kuat imannya daripada yang lain.6  

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 memakrifati-Nya tumbuhlah 

keimanan dan keislaman. Makrifat itulah menumbuhkan cinta, 

takut dan harap. Menumbuhkan khudlu' dan khusyu’ didalam 

                                                     
5Ibid. 
6Ibid. 
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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"7.  

Kewajiban pertama manusia, ialah mengenal akan Allah 

dengan penuh keyakinan yang teguh. Hal itu, harus diketahui, 

bahwa makrifat yang diwajibkan itu, ialah mengenal sifat-sifat-

Nya dan nama-nama-Nya 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.  

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 

hadits menetapkan bahwa iman dan Islam hanya satu. Akan 

tetapi Abul Hasan al-Asy'ari mengatakan: Iman dan Islam itu 

berlainan".8 

Abu Manshur al-Maturidi berpendapat, bahwa: "Islam 

itu mengetahui dengan yakin akan adanya Allah, dengan tidak 

meng-kaifiyat-kan-Nya dengan sesuatu kaifiyat, dengan tidak 

menyerupakan-Nya dengan sesuatu pun dari makhluk-Nya. 

Tempatnya di dalam hati. Iman ialah mempercayai 

                                                     
7Ibid. 

         8Ibid.,  h. 49  
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(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).9 

 Inilah empat ikatan, yakni: lslam, 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"10.  

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-Qur'an) adalah nyata, logis (manthiqy) dan ilmiah. 

Dalailul Wujud atau Dalailut Tauhid ini dibahas dalam kitab-

kitab ilmu kalam. Mengimani keesaan Allah Swt. dalam hal itu 

semua, artinya bahwa Allah swt. tiada sesuatupun yang 

menjadi sekutu bagiNya dalam rububiyah, uluhiyah, maupun 

dalam Asma’ dan sifatNya. Firman Allah swt, (QS. Maryam: 65) 

                                                     
9Ibid. 
10Ibid.,  h. 50  
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Qur‟an sebagai sumber pokok ajaran Islam telah 
memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah 

SWT., demikian pula dikemukakannya bukti-bukti yang pasti 

tentang kekuasaanNya bersama seluruh sifat keagunganNya. 

Bahwa Allah adalah Zat Yang Maha Suci, suci dari sifat yang 

serupa dengan alam. Ia tak dapat diserupakan dalam bentuk 

apapun juga, maka antropomorphisme tidak dikenal dalam 

Islam. Ia juga tidak bersatu dengan makhlukNya, sebagaimana 

ia tidak bertempat pada sesuatu benda yang dijadikanNya, 

sebab ia pantheisme bertentangan dengan ajaran Islam. Konsep 

ketuhanan menurut Qur‟an berdasarkan firman Allah dalam 

(QS. Al-Ikhlas: 1-4) 

                              

Terjemahnya:  
Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah 
adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala 
sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 
Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." 

Pengetahuan manusia kepada Allah SWT., adalah 

sejalan dengan sejarahnya sendiri. Itulah pengetahuan yang 

pertama kali diterima oleh manusia pertama, Adam a.s. yang 

diajarkan penciptaNya, dan pengetahuan itulah yang keudian 

diajarkan kepada anak cucunya. Bahkan manusia telah 

menyatakan imannya kepada Allah Swt. Sejak di alam arwah.11 

2.2. Unsur-unsur Iman kepada Allah  

Iman kepada Allah mengandung empat unsur: 

                                                     
11 Nazruddin Razak, Dienul Islam (Cet.IX; Bandung: PT.Al-

Ma‟arif, 1996), h. 129 
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2.2.1. Beriman akan adanya Allah12.  

Mengimani adanya Allah ini bisa dibuktikan dengan: 

Bahwa manusia mempunyai fitrah mengimani adanya 

Tuhan tanpa harus di dahului dengan berfikir dan sebelumnya. 

Fitrah ini tidak akan berubah kecuali ada sesuatu pengaruh lain 

yang mengubah hatinya. Nabi SAW. bersabda: 

ََُِجَ انِهِ   َ اِ ْن َ ْ ُاْ ِد ِ َ   َُْ  َاُدَعَلى  ْاِفْطَ ِ  َفَأ  ََْ  ُه  ََُهِ َد نِِه َأْ   ََُلِصَ  نِِه َأْ 
Artinya: 

”Tidaklah anak itu lahir melainkan dalam keadaan fitrah, 
kedua orangtuanya lah yang menjadikan mereka 

Yahudi, Nashrani, atau Majusi.”13 

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 Alquran Surat Ath-Thur ayat 35  

              

Terjemahnya:  

”Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah 

mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?” 14 

Maksudnya, tidak mungkin mereka tercipta tanpa ada 

yang menciptakan dan tidak mungkin mereka mampu 

menciptakan dirinya sendiri. Berarti mereka pasti ada yang 

                                                     
12 Muhhamad bin Shalih  al-Utsaimin, Ulasan Tuntas Tentang 

Tiga Prinsip Pokok  (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 44-49 
13Riwayat Bukhari 
14Departemen Agama, Op.Cit., h. 868  
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menciptakan, yaitu Allah yang maha suci.Lebih jelasnya kita 

ambil contoh, seandainya ada orang yang memberitahu 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 suatu 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? 

Untuk membuktikan Wujud Allah, Qur‟an 
menunjukkan suatu metode yaitu menyelidiki kepada kejadian 

manusia dan alam semesta. Alam ini adalah bukti-bukti 

kebenaran dan wujud Allah SWT. Ibnu Rusyd berkata bahwa 

untuk membuktikan wujud Allah itu ada dua cara yaitu: 

dengan menggunakan dalil al-inayah dan dalil al-ikhtira15 

Dalil pertama menunjukkan bahwa kesempurnaan 

struktur susunan alam semest ini menunjukkan adanya tujuan 

tertentu pada alam. Tidak mungkin alam yang struktur 

kejadian sempurna ini adalah suatu barang yang wujudnya 

kebetulan, tapi pasti telah ditentukan tujuannya. Sedangkan 

                                                     
15 Nazruddin Razak, Op.cit., h. 131 
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dalil kedua bahwa semua yang (maujud) yang dilihat adalah 

makhluk (dijadikan), utamanya makhluk-makhluk hidup.. 

2.2.2. Adanya kitab-kitab Samawi16 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. 

2.2.3. Adanya orang-orang yang dikabulkan do‟anya. 
Ditolongnya orang-orang yang sedang mengalami 

kesulitan, ini menjadi bukti-bukti kuat adanya Allah. 

Allah berfirman (QS.21: 76)  

                       

    

Terjemahnya:  
Dan (ingatlah kisah) Nuh, sebelum itu ketika dia 
berdoa, dan kami memperkenankan doanya, lalu kami 
selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang 
besar.”  

2.2.4. Adanya tanda-tanda kenabian seorang utusan yang 

disebut mukjizat adalah suatu bukti kuat adanya Dzat 

yang mengutus mereka yang tidak lain Dia adalah Allah 

Swt. Firman Allah,(QS.26:63) 

                                                     
16Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-rasul-

Nya: Zabur, Taurat, Injil, al-Quran 
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Contoh lain adalah mukjizat yang diberikan kepada 
nabi Isa ‟Alaihissalam berupa membuat burung dari 
tanah, menyembuhkan orang buta sejak lahirnya dan 
penyakit sopak 17, menghidupkan orang mati dan 
mengeluarkan dari kuburannya atas izin Allah.  

Beriman kepada Allah juga bisa diartikan18, berikrar 

dengan macam-macam tauhid yang tiga serta beri‟tiqad 

(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 Allah-lah 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 Dia-lah sesembahan yang tidak ada 

sekutu bagi-Nya, mengesakan Allah melalui segala ibadah 

yang memang disyariatkan dan diperintahkan-Nya 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 Rasulullah Saw. juga mengimani tauhid 

rububiyah saja tanpa mengimani tauhid uluhiyah, mereka 

mengakui bahwa Allah yang memberi rizki dan mengatur 

                                                     
17Semacam penyakit kulit 
18 ٍ  ٍSyaikh Shalih al-Fauzan, Prinsip-prinsip Aqidah 

ahlussunnah wal jama’ah, [Jakarta: Pustaka Ishlahul Ummah, t.t.] h.16 
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segala urusan tetapi mereka juga menyembah sesembahan 

selain Allah.  Allah berfirman QS. Yunus: 31  

                     

                        
           . 

Terjemahnya:  
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 
men-jawab: „Allah.‟ Maka, katakanlah: „Mengapa kamu 
tidak bertaqwa (kepada-Nya)?‟  

c. Mengimani Asma‟ dan Sifat Allah (Tauhid Asma’ wa Sifat) 

Kata “asma” adalah bentuk jama dari kata “ismun”, yang 
artinya „nama‟. “Asma Allah” berarti „nama-nama Allah‟. 
Asma‟ul husna berarti nama-nama yang baik dan terpuji. 

Sehingga istilah “asma’ul husna” bagi Allah maksudnya adalah 
nama-nama yang indah, baik dan terpuji yang menjadi milik 

Allah. Misalnya: Ar Rahman, Ar Rahim, Al Malik, Al Ghafur, 

dan lain-lain. Kata “sifat” dalam bahasa Arab berbeda dengan 
“sifat” dalam bahasa indonesia. Kata “sifat” dalam bahasa arab 
mencakup segala informasi yang melekat pada suatu yang 

wujud. Sehingga “sifat bagi benda” dalam bahasa arab 
mencakup sifat benda itu sendiri, seperti besar  kecilnya, tinggi 

rendahnya, warnanya, keelokannya, dan lain-lain. Juga 



234 

 

mencakup apa yang dilakukannya, apa saja yang dimilikinya, 

keadaan, gerakan, dan informasi lainnya yang ada pada benda 

tersebut.19 

Kata “sifat Allah” mencakup perbuatannya, 
kekuasaannya, apa saja yang ada pada Dzat Allah, dan segala 

informasi tentang Allah. Karena itu, sering kita dengar 

ungkapan ulama, bahwa diantara sifat Allah adalah Allah 

memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan 

kebesaran-Nya, Allah memiliki kaki yang sesuai dengan 

keagungan dan kebesaran-Nya, Allah turun ke langit dunia, 

Allah bersemayam di Arsy, Allah tertawa, Allah murka, Allah 

berbicara, dan lain-lain. Sifat  Allah tidak hanya berhubungan 

dengan kemurahan-Nya, keindahan-Nya, keagungan-Nya, dan 

lain-lain.20 

Secara istilah syariat,  tauhid asma dan sifat adalah 

pengakuan seorang hamba tentang nama dan sifat Allah, yang 

telah Dia tetapkan bagi diri-Nya dalam kitab-Nya ataupun 

dalam sunnah Nabi-Nya Saw., tanpa melakukan empat hal 

berikut: 

1. Tahrif atau takwil 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 

                                                     
19Tauhid Asma wa Sifat dalam, http://yufidia.com. Di akses 

tangga 20 Januari 2012 

20Tauhid Asma wa Sifat dalam, http://yufidia.com. Di akses 

tangga 20 Januari 2012 

http://yufidia.com/
http://yufidia.com/
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(kasih sayang), dengan iradatul in‟ am (keinginan untuk 
memberi nikmat); dan Al-Yadu (tangan), dengan an-ni‟mah 
(nikmat). Artinya, tetap membiarkan lafazh sebagaimana 

aslinya, tetapi melakukan perubahan terhadap maknanya21 

2. Ta’thil secara bahasa berarti meniadakan. Adapun menurut 

pengertian syar‟i adalah : Meniadakan sifat-sifat Ilahiyah 

dari Allah Ta‟ala, mengingkari keberadaan sifat-sifat 

tersebut pada Dzat-Nya, atau mengingkari sebagian darinya. 

Jadi, perbedaan antara tahrif dan ta‟thil yaitu : ta‟thil adalah 
penafian suatu makna yang benar, yang ditunjukkan oleh 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah, sedangkan tahrif adalah 

penafsiran nash-nash Al-Qur‟an dan As-Sunnah dengan 

interpretasi yang bathil22  

3. Takyif artinya bertanya dengan kaifa, (bagaimana). Adapun 

yang dimaksud takyif di sini adalah menentukan dan 

memastikan hakekat suatu 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. Inilah paham 

yang dianut oleh kaum salaf, sebagaimana dituturkan oleh 

Imam Malik r.a. ketika ditanya tentang bentuk/keadaan 

                                                     
21Lihat Maramissetiwan dalam,  http://wordpress.com/ 2008 

/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/  

diakses  31 Maret 2009 

22Lihat Maramissetiwan dalam,  http://wordpress.com/2008 

/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/  

diakses  31 Maret 2009 

http://wordpress.com/%202008%20/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/
http://wordpress.com/%202008%20/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/
http://wordpress.com/2008%20/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/
http://wordpress.com/2008%20/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/
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istiwa‟, bersemayam. Beliau menjawab :“Istiwa‟ itu telah 
diketahui (maknanya), bentuk/ keadaannya tidak diketahui, 

mengimaninya wajib, sedangkan menanyakannya bid‟ah.” 

Semua sifat Allah menunjukkan makna yang hakiki dan 

pasti. Kita mengimani dan menetapkan sifat tersebut untuk 

Allah, akan tetapi kita tidak mengetahui bentuk, keadaan, 

dan bentuk dari sifat tersebut. Yang wajib adalah meyakini 

dan menetapkan sifat-sifat tersebut maupun maknanya, 

secara hakiki, dengan memasrahkan bentuk/keadaannya. 

Tidak sebagaimana orang-orang yang tidak mau tahu 

terhadap makna-maknanya.23 

4. Tamtsil artinya tasybih, menyerupakan, yaitu menjadikan 

sesuatu yang menyerupai Allah Ta‟ala dalam sifat-sifat 

Dzatiyah maupun Fi’liyah-Nya24. Tamtsil ini dibagi menjadi 

dua, yaitu :   

a. Menyerupakan makhluk dengan Pencipta. Misalnya 

orang-orang Nasrani yang menyerupakan Al-Masih 

putera Maryam dengan Allah Ta‟ala dan orang-orang 

Yahudi yang menyerupakan „Uzair dengan Allah pula. 
Maha Suci Allah dari itu semua. 

                                                     
23Lihat Maramissetiwan dalam,  http://wordpress.com/2008 

/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/  

diakses  31 Maret 2009 

24Lihat Maramissetiwan dalam,  http://wordpress.com/2008 

/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/  

diakses  31 Maret 2009 

 

http://wordpress.com/2008%20/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/
http://wordpress.com/2008%20/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/
http://wordpress.com/2008%20/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/
http://wordpress.com/2008%20/03/29/coretanku-penjelasan-rukun-iman-1-iman-kepada-allah/
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b.  Menyerupakan Pencipta dengan makhluk. Contohnya 

adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah 

mempunyai wajah seperti wajah yang dimiliki oleh 

makhluk, memiliki pendengaran sebagaimana 

pendengaran yang dimiliki oleh makhluk, dan memiliki 

tangan sebagaimana tangan yang dimiliki oleh makhluk, 

serta penyerupaan-penyerupaan lain yang bathil. Maha 

Suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. 

Untuk dapat mencapai tauhid mutlak yang telah 

ditentukan agama dan juga untuk mensucikan iman kepada 

Allah, hendaklah diyakini sepenuh nya segala sifat 

kesempurnaan Allah yang layak dengan kebesaran dan 

keagunganNya. Sebaliknya tidak mungkin Allah mempunyai 

sifat-sifat yang tidak layak dan mencemarkan derajat 

ketuhanan serta mungkin bagi-Nya untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu. Secara ringkas, semua sifat itu dalam 

ilmu tauhid disebut sifat Wajib, Mustahil dan Jaiz bagi Allah. 

Sifat Allah tidak terbatas (tidak terhingga) tetapi secara tafsili 

atau terperinci yang wajib diyakini ada 20 sifat utama, apabila 

diringkas menjadi sifat 13. Demikian pula ada 20 atau 13 sifat 

lawannya, yaitu sifat mustahil bagi Dzat yang Maha Suci itu.25 

 

 

                                                     
25Pengertian Iman Kepada Allah dalam;  

http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-

h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-

serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf, diakses tanggal 20 Januari 

2011 

http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf
http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf
http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf
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2.3.  Sifat-sifat Allah 

Sifat-sifat Allah SWT yang wajib diyakini26 adalah 

sebagai berikut : 

1. Wujud artinya ada, mustahil Allah bersifat adam artinya tidak 

ada. Wujud Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam 

semesta yang indah beserta segala kelengkapannya yang 

berjalan menurut aturan. Alam mengikuti suatu kekuatan 

yang mengatur sehingga tidak pernah menyimpang dari 

garis yang telah ditentukan. Dialah Allah yang menciptakan 

dan menjadi penguasa alam semesta. ” (QS. Al-An‟am : 102.) 
      Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa tidak 

saja diajarkan agama, tetapi ilmu pengetahuan pun 

mengakui keberadaanNya.  Seorang Filosof Xenophanes 

(580-470 SM) mengatakan bahwa: ”Tuhan yang Esa itu tidak 

dijadikan, tidak bergerak, berubah-ubah dan Dia Penguasa seluruh 

Alam.” 

2.  Qidam artinya dahulu (tidak ada permulaan), mustahil Allah 

bersifat hudus artinya baru. Allah terjadi dengan sendirinya, 

tidak bermulaan dan tidak berkesudahan. Sedangkan 

makhlukNya adalah baru karena semua makhluk diciptakan 

dan mempunyai sebab kejadiannya. Tidak dapat diterima 

                                                     
26 Pengertian Iman Kepada Allah dalam;  

http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-

h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-

serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf, diakses tanggal 20 Januari 

2011 

 

http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf
http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf
http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf
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oleh akal bahwa sesuatu akan terjadi tanpa sebab. (QS. Al-

Hadid : 3)  

3.  Baqa artinya kekal, mustahil Allah bersifat Fana artinya 

lenyap. Setiap benda yang ada akan mengalami fana artinya 

lenyap. Hal ini merupakan sifat makhluk yang tidak layak 

disejajarkan dengan keagungan Tuhan. (QS. Ar-Rahman : 

26-27) 

 4.  Mukhalafatu lilhawaadisi artinya berbeda dengan makhluk-

Nya, mustahil Allah bersifat mun a salatu lilhawadisi artinya 

sama dengan makhlukNya. Bagi Allah, sifat dan 

perbuatannya tidak ada yang menjamin karena Allah 

Khalikul alam sehingga tidak akan ada yang 

membatasinya. Jika terjadi persamaan dengan makhluk 

hanyalah dalam hal namanya, sedangkan hakikatnya tidak 

akan terjadi karena keterbatasan makhluk. Sesuai Firman 

Nya, (QS. Asy Syura : 11.) 

5.  Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, mustahil Allah 

bersifat Qiyamuhu bigairihi artinya butuh kepada yang lain. 

Allah wajib disembah dan dimintai pertolongan. Dia tidak 

berhajad kepada yang lain. Ia dapat menyelesaikan segala 

sesuatu yang terdapat dialam semesta ini dengan 

kekuasaanNya. (QS. Ali Imran : 2) 

6.  Wahdaniyah artinya Esa atau Satu, mustahil Allah bersifat 

ta’adud artinya berbilang atau bersekutu. Kekuasaan Allah 

mutlak dalam segala–galanya, baik dalam dzat, sifat, 

maupun perbuatan-Nya. Keesaan Allah tidak terdiri atas 

perpaduan beberapa unsur, sempurna dan tidak ada cacat 

atau kekurangan. Dia tidak mungkin dapat dijangkau oleh 
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pancaindra manusia dan tidak dapat diukur dengan alat 

apapun juga. Seseuai dengan firman Allah dalam (QS. Al-

Ikhlas: 1 – 4.) 

7.  Qudrat artinya kuasa, mustahil Allah bersifat ‟ajzu artinya 
lemah. Allah berbuat apa saja menurut kehendak-Nya 

terhadap makhluk dan memberikan ketentuan batas waktu 

dan kekuatannya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat 

menghalangi-Nya. Kekuasaan-Nya meliputi alam gaib dan 

alam nyata serta mampu mengendalikan semua benda yang 

paling kecil sampai kepada benda yang paling besar. Tentu 

saja Dia tidak akan bersifat lemah seperti makhluknya. (QS. 

AL-Baqarah : 20) 

8.  Iradat artinya berkehendak, mustahil Allah bersifat karahah 

artinya terpaksa. Allah menciptakan alam ini dengan 

kemauan dan pilihan-Nya, bukan kebetulan atau terpaksa. 

Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak dan 

persetujuan dari-Nya. Dia berkehendak menghidupkan, 

mematikan dan mengubah kehendak makhluk-Nya 

sehingga apa yang telah direncanakan dapat digagalkan 

dan yang tidak direncanakan dapat terjadi. Bagi Allah 

tidak ada keterpaksaan karena hal itu menunjukkan sifat 

yang lemah dan tidak sempurna. (QS. Yasin : 82) 

9.  Ilmu artinya mengetahui, mustahil Allah bersifat Jahlun 

artinya bodoh. Pengetahuan Allah tidak ada batasnya 

meliputi segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang 

tersembunyi, dibalik bumi ataupun langit. Apabila ilmu 

Allah dibandingkan dengan pengetahuan manusia, ilmu 

manusia bagaikan setetes air ditengah lautan. Dia tidak 
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pernah lupa sedikitpun terhadap ciptaan-Nya, berapapun 

banyaknya, pada saat tertentu makhluk ada yang lahir dan 

ada yang mati. Begitu luasnya pengetahuan Allah sehingga 

tidak ada yang luput dari catatanNya. Sesuai Firman Nya 

:(QS. Al-Isra : 25) 

10. Hayat artinya hidup, mustahil Allah bersifat maut artinya 

mati.  (QS. Al-Furqon : 58) 

11.  Sama’ artinya mendengar, mustahil Allah bersifat summun 

artinya tuli. Allah mendengar segala sesuatu yang ada di 

alam semesta ini. Dari suara yang sangat lemah sampai 

suara petir, suara hati seorang yang sedang merenung 

sampai seorang yang berteriak. Namun, janganlah 

disamakan Allah dengan manusia hingga dibayangkan Ia 

mendengar dengan telinga. Allah Maha Suci dari sifat 

lemah. Sekalipun m anusia dapat mendengar suara yang 

jauh dengan menggunakan peralatan yang canggih, hal itu 

hanya terbatas padaa sesuatu yang tertentu.   

12.  Basar artinya melihat, mustahil Allah bersifat umyun artinya 

buta. Basar merupakan sifat yang qadim pada dzat Allah 

dengan tidak menggunakan alat indra, tetapi dengan cara 

yang layak bagiNya hingga terbuka bagiNya segala yang 

ada.  

13.  Kalam artinya berfirman, mustahil Allah bersifat bukmun 

artinya bisu. Allah berbicara dengan hambaNya, 

sedangkan caranya hanya Allah sendiri yang 

mengetahuiNya. Pembicaraan Allah disebut kalamullah. 

Kalam Allah disampaikan kepada para Rasul, baik secara 

langsung maupun lewat perantaraan Malaikat Jibril. 
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Wujud Kalamullah itu dapat berupa kitab suci seperti Al-

Qur‟an dan dapat pula berupa lembaran (suhuf). 

Sebagaimana Firman Nya :  (QS. An-Nisa : 164) 

Sifat Allah itu tidak terhingga tetapi secara tafsili 

(terperinci) yang wajib diyakini ada 20 sifat utama (sifat 20) 

dan apabila diringkas menjadi sifat 13. Tentu saja demikian 

pula ada 20 atau 13 sifat lawannya, yaitu sifat mustahil 

bagi Dzat yang Maha Suci itu. Sifat Allah Kalam yang 

artinya berfirman adalah urutan ke-13 dari sifat-sifat Allah 

yang wajib kita yakini. Apabila ditambahkan sifat 

maknawiyah sebanyak 7 (tujuh) sifat menjadi 20 sifat, yaitu 

: Qadiran artinya Maha Kuasa, Muridan artinya Maha 

Berkehendak, ‟aliman artinya Maha Mengetahui, Hayan 

artinya Maha Hidup, Sami’an artinya Maha Mendengar, 

Basiran artinya Maha Melihat dan Mutakalliman artinya 

Maha Berfirman27. 

            Selain keduapuluh sifat kesempurnaan Allah SWT yang 

sudah di ketahui dan di  jelaskan tersebut, didalam Al-

Qur‟an diungkapkan bahwa Allah juga mempunyai nama-

nama yang baik dan agung yaitu asmaul husna. Asmaul 

Husna artinya nama-nama yang baik dan agung dan hanya 

Allah SWT sendiri yang memiliki-Nya. Sedangkan bagi 

                                                     
27Pengertian Iman Kepada Allah dalam, 

http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-

h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-

serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf, diakses tanggal 20 Januari 

2011 

 

http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf
http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf
http://www.hajisunaryo.com/artikel-islami-karya-haji-sunaryo/34-h.sunaryo-ay/115-pengertian-iman-dan-dua-puluh-sifat-utama-allah-serta-fungsi-beriman-kepada-allah-swt.pdf
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hamba-hamba-Nya apabila berkeinginan mengambil nama 

Allah tersebut harus ditambah dengan abdun (abdu) 

artinya hamba. Misalnya : Abdullah (hamba Allah), Abdul 

Qodir (hamba yang Maha Kuasa), Abdul Rahman (hamba 

yang Maha Pemurah) dan lain sebagainya.  

Asmaul Husna yang dimiliki Allah SWT ada 99 (sembilah 

puluh sembilan). Sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh 

Imam Turmudzi sebagai berikut : 

Asmaul Husna yang 99 banyaknya adalah merupakan 

penjabaran dari sifat 20 (sifat dua puluh). Sebenarnya nama-

nama Allah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian : 

1.  Nama Dzat, yakni Dzat yang menciptakan langit dan 

bumi seisinya. Dan Dialah Tuhan Seru Sekalian Alam, 

Yang Maha Suci dari sifat kekurangan dan yang 

menyekutukanNya. 

2.  Nama Sifat, seperti As Sami’ yaitu Maha Mendengar. Al-

Bashir yaitu Yang Maha Melihat. 

3.  Nama Kerja (perbuatan) seperti : Al-Jami’u yaitu Yang 

Mengumpulkan. Al-Haadii yaitu Yang Memberi Petunjuk.  

(QS. Al-Isro : 110) 

Didalam kitab suci Al-Qur‟an, misalnya surat Al-Hasyar 

ayat 22-24 disebutkan nama-nama Allah yang terbaik itu antara 

lain : Ar-Rahman artinya Maha Pemurah, Ar-Rahim artinya 

Maha Penyayang, Al-Malik artinya Maha Raja, Al-Quddus 

artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Sejahtra, Al-

Mukminun artinya Maha Mengkaruniakan Keamanan, Al-

Muhaimin artinya Maha Memelihara, Al-Aziz artinya Maha 

Perkasa, Al-Hakim artinya Maha Bijaksana, Al-jabbar artinya 
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Maha Kuasa, Al-Mutakabbir artinya Maha Memiliki Segala 

Keagungan, Al-Khaliq artinya Maha Penicpta, Al-Bariu artinya 

Maha Mengadakan dan Al-Musauwiru artinya Maha 

Pembentuk Rupa. Selain ini ada nama-nama Allah yang terbaik 

yang lain seperti Al-‟adlu, Al-Gafaru, AL-Hakimu, AL-Maliku 

dan AL-Hasibu. 

1. Al- Adlu artinya Maha Adil 

Pengertian adil menurut ajaran Islam adalah bermakna 

menentukan suatu hukum berlandaskan kebenaran. 

Keadilan Allah adalah keadilan yang sebenarnya dan 

berlaku bagi seluruh hambaNya. Sesuai firman Allah SWT 

yang termaktub didalam kitab suci Al-Qur‟an surat Al-
Fussilat ayat 46. 

2. Al- Gaffaru artinya Maha Pengampun. 

Manusia dalam hidupnya tidak akan dapat melepaskan diri 

dari perbuatan baik dan tidak baik. Menurut Islam, 

perbuatan baik adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan 

ketentuan agama. Jika menyimpang dari ketentuan agama 

Islam, itu termasuk perbuatan yang tidak baik dan berdosa. 

Dosa itu ada yang kecil dan aada yang besar. Siapa saja yang 

berdosa selama berusaha untuk bertobat dan tidak akan 

mengulangi perbuatan tidak baiknya itu akan diampuni 

Allah karena Allah Maha Pengampun.  (QS. Sad : 66)  

3.  Al-Hakimu artinya Maha Bijaksana. 

Suara makhluk yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia 

sebab satu dengan yang lain selalu terkait dan saling 

membutuhkan. Semuanya itu berdasarkan kebijaksanaan 

Allah. Demikian pula Allah dalam menentukan suatu 
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perintah kepada manusia, jika dalam keadaan yang sulit 

Allah memberikan keringanan, tetapi apabila keadaan sudah 

biasa maka keringanan itu kembali seperti biasa lagi. (QS. 

Az-Zukhruf : 84) 

4. Al-Maliku artinya Maha Merajai.  

Allah merajai seluruh alam semesta artinya kekuasaan Allah 

tidak ada batasnya. Dengan kekuasaanNya itu Allah 

mengatur dan memimpin makhluk yang dilandasi sifat 

kesempurnaan dan tidak ada satu pun yang terlepas dari 

kekuasaan Allah. (QS. Al-Mukminun : 116). 

5. Al-Hasibu artinya Maha Menghitung.  

Penciptaan alam semesta beserta isinya berdasarkan 

perhitungan Allah yang teliti dan tepat. Segala sesuatu 

tercipta sesuai dengan kadarnya masing-masing. Demikian 

pula terhadap amal perbuatan manusia selama hidup di 

dunia. Baik atau buruknya amal perbuatan seseorang akan 

mendapatkan balasan seadil-adilnya di akhirat kelak. 

Beriman kepada Allah dengan sifat dan asmanya itu 

harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Demikian pula apabila berdo‟a hendaklah terlebih dahulu 
dengan menyebut sebagian asma-Nya. Setelah mempelajari 

pengertian iman kepada Allah serta sifat dan asma-Nya, 

diharapkan dapat lebih mengenal diri sebagai makhluk yang 

diciptakan Allah dan mengenal Allah sebagai khalik. Itulah 

sebabnya manusia harus selalu beriman kepada Allah. 
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2.4.  Prinsip dalam meyakini sifat Allah  

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 berkata: “Allah juga memiliki 
tangan, wajah dan diri seperti disebutkan sendiri oleh Allah 

dalam al-Qur‟an. 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 kekuasaan-

Nya atau nikmat-Nya, karena hal itu berarti meniadakan sifat-

sifat Allah, sebagaimana pendapat yang dipegang oleh ahli 

qadar dan golongan Mu‟tazilah28  

Beliau juga berkata: “Allah tidak serupa dengan 
makhluk-Nya, dan makhluk-Nya juga tidak serupa dengan 

Allah. Allah itu tetap akan selalu memiliki nama-nama dan 

sifat-sifat-Nya.29 Allah berfirman QS. Asy-Syuura‟: 11, 

        

”Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia” 

                                                     
28Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Masalah tauhid 

dalam, http://www.almanhaj.or.id/ content/925/ slash/0 diakses 31 
Maret 2009  

29Ibid. 
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Dalam mengimani Allah Swt. bukan berarti Al-Qur‟an 
memperkenalkan Allah swt. sebagai sesuatu yang bersifat ide 

atau material, yang tidak dapat diberi sifat atau digambaran 

dalam kenyataan atau dalam keadaan yang dijangkau oleh akal 

manusia. Karena itu Al-Qur‟an menempuh cara pertengahan 
dalam memperkenalkan Tuhan, Dia, menurut Alquran antara 

lain Maha Mendengar, maha melihat, hidup, berkehendak, 

menghidupkan dan mematikan, Ar-Rahman.30  Firman Allah 

QS. Al-A‟raf (7): 80. 

                       

   
Terjemahnya:  

Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada 
kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: 
"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, 
yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia 
ini) sebelummu?" 

Ayat di atas mengajak manusia untuk berdoa/menyerunya 

dengan sifat-sifat-Nya, 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).31  

2.5.  Fungsi Beriman Kepada Allah 

Berikut ini diuraikan fungsi beriman kepada Allah SWT : 

                                                     
30M. Quraish Shihab, Menyingkap Tabir Ilahi (Cet. II; Jakarta: 

Lentera Hati, 1999), h. xxiv 
31Ibid., h. xxxvii 
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1.  Dengan mengetahui sifat Allah, terbayang betapa kebesaran, 

kekuasaan dan keagungan-Nya tidak ada satu makhluk pun 

yang dapat menyamainya. 

2.  Dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang 

menimpa dirinya sebab orang beriman akan ditolong oleh 

Allah SWT.  Sesuai Firman-Nya dalam  (QS. Al-Mukmin : 

51): 

3. Dengan merenungkan kejadian alam beserta isinya, luasnya 

jagat raya dengan jutaan bintang dan galaksi yang jarak 

antara masing-masing sekian ribu tahun cahaya, pergantian 

siang dan malam, pertiupan angin, perarakan awan dan 

masih banyak keadaan lainnya, akan menanamkan rasa 

khidmat dan sujud terhadap Sang Maha Pencipta. 

4.  Dengan iman kepada Allah, menjalankan rukun Islam dan 

perintah–perintah lainnya (perintah agama) serta beramal 

kebaikan, maka akan mendatangkan kebahagiaan dan 

kesejahteraan di dunia dan akhirat. Perhatikan Firman Allah 

SWT. (QS. Al-Bayyinah : 7-8) 

5.  Jika mendatangkan keuntungan tanpa dibekali iman, maka 

seseorang akan berada dalam kerugian. Perhatikan Firman 

Allah SWT dalam Surat Al-Asr QS. Al-Asr : 1-3) 

Keesaan Allah itu mutlak dalam segala-galanya, baik 

dalam Dzat, sifat maupun perbuatan dan dengan kita 

beriman kepada Allah SWT, dengan kita menjalankan 

rukun Islam dan perintah-perintah agama (islam) lainnya 

serta tidak segan-segan berbuat kebaikan (beramal shaleh) 

yakinlah kesemuanya itu akan mendatangkan kebahagiaan 

dan kesejahteraan.  
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Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan 

hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat 

keagungan dan kesempurnaan-Nya, kemudian pengakuan 

ini diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal 

perbuatan secara nyata. Seseorang baru dapat dikatakan 

sebagai mukmin (orang yang beriman) sempurna apabila 

kita memenuhi ketiga kategori (unsur) keimanan dikatakan 

tersebut diatas karena ketiga unsur keimanan tersebut 

merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat 

dipisahkan. Beriman kepada Allah SWT adalah kebutuhan 

yang sangat mendasar bagi kita sebagai manusia dan Allah 

SWT memang memerintahkan agar umat manusia beriman 

kepada-Nya. Sesuai Firman-Nya dalam (QS. An-Nisa : 136) 

 

3. HIKMAH BERIMAN KEPADA ALLAH 

Beriman kepada Allah secara benar sebagaimana 

digambarkan akan membuahkan beberapa hasil yang sangat 

agung bagi orang-orang beriman, diantaranya: 

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-nama-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya Yang 

Agung. 

3. Merealisasikan ibadah kepada Allah dengan mengerjakan 

apa yang diperintah serta menjauhi apa yang dilarang-

Nya. 
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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.32  

 
 

 

                                                     
32M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Cet. VII; Bandung: 

Mizan, 1998), h. 15. 
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BAB VIII 

IMAN KEPADA MALAIKAT 

 

 

 

11..  PPeennddaahhuulluuaann  

Iman kepada malaikat adalah masalah akidah yang 

kedua sesudah iman kepada Allah SWT. Pengetahuan tentang 

malaikat hanya semata-mata berdasarkan Qur‟an dan 
keterangan-keterangan Nabi. Para Malaikat termasuk persoalan 

alam gaib, tidak bersifat materiil namun sebagian tabiatnya 

bahwa ia dapat menjelma kea lam materiil. Beriman kepada 

Malaikat merupakan kewajiban karena Qur‟an dan Nabi 
memerintahkannya, sebagaimana wajibnya beriman kepada 

Allah dan para Nabi-Nya. 

2. Pengertian  Malaikat 

Malaikat (Bahasa Arab:  اءك ; transliterasi: Malaikah) 

adalah makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh 

pada ketentuan dan perintah Allah. Menurut bahasa, kata 

“Malaikat” merupakan kata jamak yang berasal dari Arab malak  

yang berarti kekuatan, yang berasal dari kata mashdar “al-

alukah” yang berarti risalah atau misi, kemudian sang pembawa 
misi biasanya disebut dengan Ar-Rasul.1  

Dalam beberapa ayat Alquran Malaikat juga disebut 

dengan rasul (utusan-utusan), misalnya pada surah Hud ayat 

                                                     
1 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/malaikat#cite_note-o, di Akses 

20 Januari  2012 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Allah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Rasul
http://id.wikipedia.org/wiki/malaikat#cite_note-o
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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 terminology Malaikat adalah makhluk ghaib yang 

diciptakan oleh Allah Swt. dari cahaya dengan wujud dan sifat-

sifat tertentu.2 

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.3 

Beriman kepada malaikat ialah mempercayai bahwa 

Allah mempunyai makhluk yang dinamai “malaikat” yang 
tidak pernah durhaka kepada Allah, 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.4  

Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang ghaib atau 

tidak tampak oleh mata. Dia tidak mempunyai nafsu, tetapi 

hanya memiliki akal, dia dapat menjelma menjadi apa saja. Dia 

                                                     
2Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 78  
3Hasbi Ash-Shiddiqy, Op.cit., h. 144  
4T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, Al Islam, Jilid II [Cet.III ; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1952], h. 196.  
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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. 

Di dalam Alquran 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. 

                                  

                   

Terjemahnya: 
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 
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Terjemahnya:  
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) 

                       

                 … 

Terjemahnya: 
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan 
barat itu suatu 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.  

ئك   ن ن ا  آلق  اان  ن  ااج  ن ناا  آلق أدم ِا آل ت  ما
  صف اك  

Artinya:  
Malaikat itu diciptakan dari Cahaya, jin diciptakan dari 
nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah 
diterangkan kepadamu semua”.5(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): 

                                                     
5 Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 79 
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                  … 

Terjemahnya:  
 Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan  
seorang khalifah di muka bumi." … 

Mengenai hakekat substansi malaikat, persoalan ini 

tersembunyi bagi manusia dan Allah tidak memerintahkan 

untuk menyelidiki dan mengetahuinya. Malaikat adalah alam 

gaib, seluruh pengetahuan harus berdasarkan kepada Qur‟an 
dan keterangan Nabi. Tentang bahan materi kejadiannya 

sekalipun tidak terdapat suatu ayat yang 

menerangkannya.namun apabila di dalam Qur‟an ada 

keterangan yang menerangkan bahwa malaikat itu bersayap, 

maka sayap yang dimilikinya tidak menyerupai sayap burung, 

bukan dari tulang-tulang, daging dan bulu. Sebab itu adalah 

suatu kesalahan yang besar bagi mareka yang melukis dan 

menggambar malaikat6. 

3. Wujud Malaikat 

Wujud para malaikat telah dijabarkan di dalam Al 

Qur'an ada yang memiliki sayap sebanyak 2, 3 dan 4. surah 

Faathir 35:1 yang berbunyi: (Q.S. 35: 1) 

Kemudian dalam beberapa hadits dikatakan bahwa 

Jibril memiliki 600 sayap, Israfil memiliki 1200 sayap, dimana 

satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril dan yang terakhir 

dikatakan bahwa Hamalat al-'Arsy memiliki 2400 sayap 

                                                     
6 Nazruddin Razak, Op.cit., h. 137 

http://id.wikipedia.org/wiki/Al_Qur%27an
http://id.wikipedia.org/wiki/Al_Qur%27an
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dimana satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. Wujud 

malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang, karena 

mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah liat kering dari 

lumpur hitam yang diberi bentuk7  tidak akan mampu melihat 

wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya, hanya 

Nabi Muhammad SAW yang mampu melihat wujud asli 

malaikat bahkan sampai dua kali. Yaitu wujud asli malikat 

Jibril. Qs. 53 an-Najm ayat 6 s/d 14 

Mereka tidak bertambah tua ataupun bertambah muda, 

keadaan mereka sekarang sama persis ketika mereka 

diciptakan. Dalam ajaran Islam, ibadah manusia dan jin lebih 

disukai oleh Allah dibandingkan ibadah para malaikat, karena 

manusia dan jin bisa menentukan pilihannya sendiri berbeda 

dengan malaikat yang tidak memiliki pilihan lain. Malaikat 

mengemban tugas-tugas tertentu dalam mengelola alam 

semesta. Mereka dapat melintasi alam semesta secepat kilat 

atau bahkan lebih cepat lagi. Mereka tidak berjenis lelaki atau 

perempuan dan tidak berkeluarga.8 

Malaikat tidak pernah lelah dalam melaksanakan apa-

apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebagai makhluk 

ghaib, wujud Malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, 

                                                     

 "                    7  

dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat 
kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, 

8Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/malaikat#cite_note-o, di Akses 
20 Januari  2012 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alam_semesta
http://id.wikipedia.org/wiki/Kilat
http://id.wikipedia.org/wiki/malaikat#cite_note-o
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dicium dan dirasakan oleh manusia, dengan kata lain tidak 

dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali jika malaikat 

menampakkan diri dalam rupa tertentu, seperti rupa manusia. 

Ada pengecualian terhadap kisah Muhammad yang pernah 

bertemu dengan Jibril dengan menampakkan wujud aslinya, 

penampakkan yang ditunjukkan kepada Muhammad ini 

sebanyak 2 kali, yaitu pada saat menerima wahyu dan Isra dan 

Mi'raj.9 

Wujud Malaikat sebagai makhluk ghaib yang tidak 

dapat dilihat, didengar, diraba, dicium dan dirasakan oleh 

manusia atau dengan kata lain tidak dapat dijangkau oleh 

panca 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) 

                            
                             

              

Terjemahnya:  

Dan Sesungguhnya utusan-utusan kami (Malaikat-
malaikat) Telah datang kepada lbrahim dengan 
membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: 
"Selamat." Ibrahim menjawab: "Selamatlah," Maka tidak 

                                                     
9Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/malaikat#cite_note-o, di Akses 

20 Januari  2012 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Panca_indera
http://id.wikipedia.org/wiki/Wahyu
http://id.wikipedia.org/wiki/Isra_dan_Mi%27raj
http://id.wikipedia.org/wiki/Isra_dan_Mi%27raj
http://id.wikipedia.org/wiki/malaikat#cite_note-o
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lama Kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi 
yang dipanggang.  Maka tatkala dilihatnya tangan 
mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh 
perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. 
malaikat itu berkata: "Jangan kamu takut, Sesungguhnya 
kami adalah (malaikat-ma]aikat) 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 hakekat wujud malaikat hanyalah Allah 

Swt. 

4. Sifat Malaikat 

Sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam 

adalah sebagai berikut: 

a. Selalu bertasbih siang dan malam tidak pernah berhenti. 

b.  Suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, 

lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan 

lainnya. 

c. Selalu takut dan taat kepada Allah. 

d. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja 

yang diperintahkan-Nya. 

e. Mempunyai sifat malu. 

f. Bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan 

patung. 

g. Tidak makan dan minum. 

h. Mampu mengubah wujudnya. 
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i. Memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya10. 

  

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. 

5. KEDUDUKAN MANUSIA DALAM BERIMAN KEPADA 

MALAIKAT 

Beriman kepada Malaikat sangat berbeda dengan 

beriman kepada Allah Swt. Apabila beriman kepada Allah 

harus dimanifestasikan dalam bentuk pengabdian/ 

peribadahan kepada-Nya, maka beriman kepada malaikat 

tidaklah demikian. Inplementasi beriman kepada malaikat 

hanya sebatas meyakini bahwa Allah menciptakan makhluk-

Nya yang terbuat dari cahaya dan diberi tugas khusus untuk 

berhubungan dengan manusia. Beriman kepada malaikat tidak 

dimenifestasikan dalam bentuk beribadah kepadanya, karena 

malaikat dan manusia sama-sama makhluk Allah Swt. 

Beriman kepada malaikat juga meyakini bahwa para 

malaikata memegang tugas tertentu yang diberikan Allah Swt. 

Tugas-tugas yang diberikan Allah kepadanya selalu 

dilaksanakan dengan baik. Malaikat juga dapat menjelma 

dalam bentuk yang dikehendakinya. Ia adalah makhluk halus 

(yang tidak bemateri) yang dapat mengubah dirinya. Maka 

                                                     
10 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/malaikat#cite_note-o, di Akses 

20 Januari  2012 

http://id.wikipedia.org/wiki/malaikat#cite_note-o


259 

 

manusia tidak bias melihat malaikat, sedangkan malaikat dapat 

melihat manusia. 

Malaikat berkedudukan sebagai perantara antara Allah 

dan manusia. Allah memberikan tugas-tugas-Nya kepada para 

malaikat dalam hubungannya dengan manusia. Hal ini bukan 

berarti Allah tidak kuasa melakukannya sendiri, tetapi justru 

sebaliknya. Sebab tidak mungkin manusia dapat berhubungan 

dengan Allah secara langsung. Karenanya Dia memberikan 

tugas kepada malaikat. 

5.2. Perbedaan Manusia dan Malaikat 

Ada beberapa perbedaan antara manusia dengan malaikat, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Dari asal kejadian, manusia beradsal dari tanah, malaikat 

berasal dari cahaya. 

b. Dari jenis kelamin, manusia terdiri dari laki-laki dan 

perempuan. Sedangkan malaikat bukan laki-laki dan bukan 

pula perempuan. 

c. Sifat dan tabi'at, manusia ada yang taat dan pula yang 

durhaka kepada Allah, ada yang kafir dan ada yang 

mukmin, terkandang berbuat baik dan terkadang berbuat 

jahat. Malaikat seluruhnya taat kepada Allah dan tidak 

pernah maksiat kepada-Nya. 

d. Proses penciptaan, manusia hidupnya berproses, yaitu lahir, 

berkembang, dan mati. Sedangkan malaikat langsung 

diciptakan oleh Allah tidak melalui proses seperti manusia. 

e. Kebutuhan hidup, manusia membutuhkan makanan, 

meinuman, berpasang-pasanganan (menikah), tidur dan 
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lain-lain. Malaikat tidak makan, minum, menikah, tidak 

pernah tidur dan lain-lain. 

f. Balasan amal, manusia seluruh amalnya yang baik dan yang 

buruk dicatat oleh Allah melalui malaikat dan akan dibalas 

di alam akhirat nanti. Amal perbuatan malaikat tidak dicatat 

dan tidak akan diberi balasan oleh Allah di akhirat kelak. 

6. 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) 

.                     

                            . 

Terjemahnya:  
 “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 pada ciptaan-Nya apa yang 
dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. 



261 

 

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.11 (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 menummbuhkan tanam-tanaman dan ain-lain.12 

Di antara para malaikat yang wajib ketahui seorang muslim 

sebagai salah satu Rukun Iman berserta tugas-tugas mereka 

adalah: 

1. Jibril - Menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rasul 

Allah. 

        

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Al Qur'aan itu benar-benar firman (Allah 
yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril)” [At- 
Takwiir:19] 

                                                     
11Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 81  
12 Ibid. h. 82 
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2. Mikail - Membagi rezeki kepada seluruh makhluk, di 

antaranya menurunkan hujan [QS 2:98] 

                        

   . 

Terjemahnya: 
Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-
malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, 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] 

                    

Terjemahnya:  
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 

Riayat 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: 

م ل      سئ     ا ر  هد  ن    اه     ه   ن  مد اس ل  ه فذاك أ
 أ ل   ا ا  ل  اثا ت    ْل    اد نلا      آ    ثبت  ه  اذ ن. ق اه 
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Terjemahnya:  
seorang muslim, apabila ditanya di alam kubur, 
memberikan kesaksian bahwa tiada Tuhan melinkan 
Allah dan Muhammad Rasulullah, itulah maksud  firman 
Allah: “ Allah menguhkan (iman) orang-orang yang 
beriman dengan ucapan yang teguh (Al-Qaulu Tsabit) 
dalam kehidupan dunia dan akhirat…”13 ( QS.14: 27 dan 
HR.Bukhari & Muslim) 

6. Raqib dan Atid - Mencatat amal perbuatan manusia [QS 

50:18] 

                         

         . 
Terjemahnya:  

 (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal 
perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang 
lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang 
diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat 
Pengawas yang selalu hadir. 

Disamping Raqib dan Atid, ada lagi malaikat Kiraman 

Katibin yang bertugas menuliskan amal perbuatan manusia. 

(QS. 82: 10-12) 

        .      .          . 

Terjemahnya:  
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. 

                                                     
13Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 85 
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Kemudian ada lagi Malaikat Hafazah (penjaga atau 

pemelihara), yang bertugas memelihara segala catatan 

amalan manusia itu.(QS.6:61) 

                   … 

Terjemahnya:  
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 pua yang 

mengatakan bahwa mereka berada dalam satu kesatuan 

tuga dengan bidang yang berbeda-beda, ada yang 

mengawasi, ada yang mencatat dan ada yang memelihara 

catatan itu.14 

7. Malik/Zabaniyah- bertugas menjaga neraka dan memimpin 

para malaikat menyiksa penghuni neraka, Allah swt. 

Berfirman tentang ucapan penghuni neraka kepada Malaikat 

Malik 

                 

Terjemahnya:  
”Mereka berseru: "Hai Malik biarlah Tuhanmu 
membunuh kami saja." Dia menjawab: "Kamu akan tetap 
tinggal di neraka." (Az Zukhruf:77) 

     

 
                                                     

14Lihat Hamka, Pelajaran Agama Islam [Cet.X; Jakarta: Bulan Bintang, 
1989], h. 121-122  
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Terjemahnya:  
Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah” (Al -
Alaq:18) 

8. Ridwan, Penjaga Surga - Menjaga sorga dengan lemah 

lembut (QS 39:73) 

                          

                       

Terjemahnya:  
Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa 
kedalam syurga berombong-rombongan. Sesampai di 
surga dan pintu-pintunya telah terbuka berkatalah 
penjaga-penjaganya: 

9. Malaikat yang bertugas memikul Arasy. (QS. 40: 7) 

                      
Terjemahnya:  

 (Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang 
berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya … 

Disamping tugas-tugas yang sudah disebutkan diatas, 

tentu masih banyak lagi tugas-tugas Malaikat tugas-tugas yang 

diemban oleh para malaikat menurut Al-Qur‟an antara lain : 
1. Membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah 

SWT. “Demi (malaikat-malaikat) yang dikirim membawa 

kebaikan, dan yang terbang dengan kencangnya, dan yang 

menyebarkan rahmat seluas-luasnya, lalu yang 

membedakan sejelas-jelasnya (antara yang haq dan yang 
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bathil), dan yang menyampaikan peringatan.” (QS. Al 
Mursalat : 1-5) 

2. Menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. “Dan 
sesungguhnya Al Qur‟an ini benar-benar diturunkan oleh 

Tuhan semesta alam. Al Qur‟an dibawa turun oleh Ruhul 
Amin (Malaikat Jibril).” (QS. As Syu‟ara : 192-193) 

3. Memperkuat para nabi dan para muslimin. “…Dan Kami 
berikan kepada Isa , putra Maryam beberapa mukjizat serta 

Kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus.” (QS. Al Baqarah : 
253). Yang dimaksud dengan Ruhul Qudus jumhur 

mufassirin (kesepakatan para ahli tafsir) adalah malaikat 

Jibril. 

4. Mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari 

ayat-ayat-Nya. “Maka bagaimanakah (keadaan mereka) 
apabila malaikat mematikan mereka seraya memukul muka 

serta punggung mereka?” (QS. Muhammad : 27) 
5. Menolong manusia dengan memintakan ampun kepada 

Allah SWT. “Semua langit hampir pecah dari bagian atasnya 
(karena kebesaran Allah) dan malaikat-malaikat bertasbih 

memuji Tuahnnya serta memohokan ampun bagi orang-

orang yang ada di bumi.” (QS. As Syuura : 5). 
6. Membantu meningkatkan rohaniah umat manusia baik di 

dunia maupun di akhirat. “Dan datanglah tiap-tiap diri 

bersamanya (malaikat) pengiring dan (malaikat) penyaksi.” 
(QS Qaf : 21). 
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7. Mencatat segala perbuatan manusia15. “Dan sesungguhnya 
bagi kamu ada penjaga-penjaga (malaikat-malaikat) yang 

mulia yang mencatat, mereka mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (QS. Al Infithaar : 10-12). 

Malaikat berjumlah sangat banyak, dan tidak ada yang 

dapat menghitungnya kecuali Allah. Dalam hadits 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.16 

Iman kepada Malaikat adalah saah 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) 

                 … 

Terjemahnya:  
…akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 
kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat,…  

Tanda-tanda Internalisasi Sikap Iman kepada Malaikat 

                                                     
15Lihat dalam, http://danankphoenix. wordspress.com/ category 

/uncategorized /, di akses tanggal 20 Desember 2011   

16Iman Kepada Malaikat Allah dalam, http://www.mediamuslim.info/ di 
akses 5 November 2008) 
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Di antara tanda-tanda seorang yang beriman kepada 

malaikat dan contoh aplikasi dari keberimanan tersebut dalam 

perilaku keseharian adalah: 

1. Memiliki sikap lebih mengagungkan Allah Swt yang telah 

menciptakan dan menugaskan para malaikat sebagai 

makhluk yang senantiasa beribadah kepada-Nya. Dengan 

demikian, uangkapan rasa puji dan syukurnya kepada Allah 

bisa semakin meningkat. 

2. Semakin terdorong melakukan perbuatan-perbuatan positif 

dan selalu bersemangat untuk mencegah perbuatan-

perbuatan munkar. Di samping itu, dia juga akan selalu 

waspada dan mawas diri agar tidak terjerumus ke dalam 

perbutan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Swt. 

3. Merasa aman dan tentram hatinya serta optimis dalam 

hidupnya. Karena ia yakin ada malaikat yang mau 

menolong dan membantunya ketika dia senantiasa berbuat 

shaleh. Karena memang malaikat adalah sahabat para 

hamba Allah yang shaleh. 

4. Lebih bersyukur kepada Allah Swt atas perhatian da 

perlindungan-Nya yang telah menugaskan para malaikat 

untuk menjaga, membantu dan mendoakan hamba-Nya. 

5. Lebih menyadarkan keterbatasan manusia mengenai 

pengetahuan yang bersifat immateri maupun 

pengetahuan metafisika. Dengan demikian, seseorang 

tidak akan merasa sombong dengan pengetahuan yang 

telah dia raih selama ini. Karena masih banyak hal 

yang tidak mampu dia kuasai, termasuk pengetahuan 

tentang makhluk Allah yang bersifat immateri. 
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7. Hikmah beriman kepda Malaikat 

Konsekwensi beriman kepada malaikat dan menghayati 

fungsi-fungsi malaikat sebagai utusan Allah Swt adalah adanya 

beberapa hikmah yang terefleksi dalam kehidupannya antara 

lain sebagai berikut: 

1. Mendidik manusia agar patuh menjalankan perintah-Nya, 

menjauhi larangan-Nya dan takut kepada azab Allah. Sikap 

manusia terawasi oleh fungsi malaikat. 

2. Memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia di 

tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan berbagai 

cobaan, ujian dan persoalan. Orang yang beriman kepada 

malaikat mengetahui sifat-sifat malaikat, yaitu yang 

senantiasa menolong, menjaga, optimis, semangat dan tidak 

putus asa. 

3. Mendorong manusia untuk melakukan hal yang terbaik 

dalam rangka meningkatkan ketakwaannya dengan tetap 

berbuat baik, mempelajari al-Quran terus menerus dan 

mengajarkannya sehingga berpeluang terpilih oleh Allah 

untuk menjadi utusan-Nya bersama-sama dengan malaikat. 

4. Menghayati fungsi malaikat akan menimbulkan sifat kasih 

sayang yang terefleksi dalam kehidupannya, sehingga 

senantiasa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan kepada 

sesama manusia, khususnya fakir miskin. 

5. Meyakini Bahwa rizki yang diperolehnya pada hakikatnya 

berasal dari Allah Swt dan mensyukuri sekecil apapun yang 

diperolehnya. 

6. Senantiasa berhati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam 

bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
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7. Memahami dan menghayati tugas-tugas dari malaikat dapat 

memberikan motivasi kepada diri kita untuk senantiasa 

meningkatkan kualitas diri sebagai utusan Allah di 

antaranya adalah: 

a. Memperkuat iman kepada Allah dengan cara 

melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-larangan-Nya, 

b. Kepedulian terhadap keinginan membantu fakir miskin 

yang dipahaminya sebagai kebutuhan untuk dirinya,  

c. Pengendalian diri, yaitu menuntun ke arah yang serba 

positif/baik, sebagai kontrol moral sikap hidup kita 

sehari-hari, 

d. Kesabaran karena memahami malaikat atas izin Allah 

akan menolongnya dari rintangan hidup manusia yang 

pada dasarnya iblis-setan adalah penggoda dan 

menyesatkan manusia. 

e. Mendapatkan nilai hidup yang benar, dan taraf hidup 

sosial yang lebih baik. 
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BAB IX 

IMAN KEPADA KITAB 

 

 

 

 
1.  PENDAHULUAN 

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 syiasah, untuk menjadi pedoman hidup 

manusia. baik untuk akhirat, maupun untuk dunia. baik secara 

individu maupun masyarakat.1  

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.2 Dalam Al quran disebutkan bahwa 

                                                     
1T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, op.cit., h. 196. 
2 Ibid., h  220. 
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ada 4 kitab Allah. Taurat diturunkan kepada nabi Musa a.s, 

Zabur kepada nabi Daud a.s, Injil kepada nabi Isa a.s, dan 

Alquran kepada nabi Muhammad Saw. Alquran sebagai kitab 

suci terakhir memiliki keistimewaan yakni senantiasa terjaga 

keasliannya dari perubahan atau pemalsuan sebagaimana 

firman Allah berikut. (QS.Al-Hijr :9).  

                   
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al Qur’an dan 
Sesungguhnya Kami yang memeliharanya.” (Al Hijr : 9)  

Allah menyatakan bahwa orang mukmin harus 

meyakini adanya kitab-kitab suci yang turun sebelum Al 

Qur‟an seperti disebutkan dalam firman Allah berikut ini. 

                        

                       

                   
 
Terjemahnya: 

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) 
 

1. PENGERTIAN KITAB DAN SUHUF 

1.1. Pengertian 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 
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kutub, yang berarti buku. Secara terminologis yang dimaksud 

dengan kitab (Al-kitab, kitab Allah, Al-Kutub, kitab-kitab Allah) 

adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi 

dan RasulNya.3 

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 Al-Kitab di dalam Alqur‟an 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 Alqur‟an: (QS. 13:43) 

                 

              

Terjemahnya: 
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 Alqur‟an 
misalnya Taurat: (QS.2: 87) 

         … 
 

                                                     
3Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 107 
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Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya kami Telah mendatangkan Al Kitab 

(Taurat) kepada Musa... 

4. Menunjukkan Kitab Suci Alqur‟an secara khusus4: 

(QS.2:2) 

                 
Terjemahnya: 

Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. 

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 a.s dan nabi Musa a.s. 

1.2. Pengertian shuhuf 

Shuhuf, bentuk jama‟ dari shahifah yang berarti 

lembaran. Dipakai untuk menunjukkan kitab-kitab Suci 

sebelum Alqur‟an. Shuhuf  yaitu wahyu Allah yang 

disampaikan kepada rasul, tetapi masih berupa lembaran-

lembaran yang terpisah,5 khususnya yang diturunkan kepada 

Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa a.s. Sebagaimana yang 

dinyatakan dalam (QS.87: 18-19). 

                  
                                                     

4Ibid., h. 108  
5Yunahar Ilyas, Loc.cit   
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Terjemahnya: 

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-rasul-Nya sebagaimana digambarkan dalam 

firman Allah Swt. berikut. (QS Al Baqarah : 136) 

                         

                

                      
 

Terjemahnya: 
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 diantara mereka dan kami hanya patuh 
kepada-Nya.”  (QS Al Baqarah : 136) 

 

  



276 

 

2. KITAB-KITAB ALLAH SEBAGAI WAHYU 

Mengimani kitab Allah ialah mengimani sebagaimana 

yang diterangkan oleh Alquran dengan tidak menambah dan 

mengurangi. Kitab-kitab yang diturunkan Allah berjumlah 

banyak, sebanyak rasulnya. Akan tetapi, yang masih ada 

sampai sekarang nama dan hakikatnya hanya Alquran. 

Sedangkan yang masih ada namanya saja ialah Taurat yang 

diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa dan Zabur 

kepada Daud.6   

Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt., kepada 

para Nabi dan Rasul-Nya itu adalah kumpulan dari wahyu-

wahyu-Nya, untuk itu akan diuraikan secara ringkas tentang 

apa itu wahyu dan bagaimana Allah menurukan 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.7 

Secara terminologis, wahyu adalah kalam Allah yang 

diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya. Wahyu dalam 

pengertian Kalam Allah itu diturunkan oleh Allah Swt. Kepada 

para Nabi melalui tiga cara yaitu: 

                                                     
6Ibid. 
7Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 108  
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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 dibukit tursina, sebagaimana yang 

difirmankan Allah dlam (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 gemerincing lonceng 

yang amat keras, dan yang kedua Jibril datang membawa 

wahyu dengan memperlihatkan dirinya sebagai seorang 

lelaki.8 

3. KITAB SUCI YANG WAJIB DI IMANI  

3.1. Kitab Taurat.  

Kata torah dari kata kerja bahasa Ibrani yarah. Dalam 

pangkal verba (konjugasi) hifil, kata 〔יר (yarah) berarti "memberi 

pengajaran, mengajarkan, menunjukkan" (misalnya pada Kitab 

Imamat 10:11). Jadi kata torah dapat bermakna "ajaran" atau 

"instruksi", boleh ajaran dari ibu, ajaran dari ayah, atau ajaran 
                                                     

8Ibid.,  h. 111-112  

http://id.wikipedia.org/wiki/Imamat_10
http://id.wikipedia.org/wiki/Imamat_10
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu
http://id.wikipedia.org/wiki/Ayah
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dari Tuhan. Terjemahan yang paling sering dipakai, "Hukum", 

sebenarnya mengandung makna yang kurang tepat, karena 

kata bahasa Ibrani untuk "hukum" adalah din. Kesalahan 

pengertian "Torah" sebagai "Hukum" dapat menjadi halangan 

untuk "memahami pemikiran yang disarikan dengan istilah 

talmud torah (〔ר〕תלמ〔（ ת, "pelajaran Taurat")9. 

Selanjutnya kata "torah" lebih digunakan dalam artian 

luas, meliputi peraturan tertulis maupun lisan dan akhirnya 

meliputi seluruh ajaran agama Yahudi, termasuk Mishnah, the 

Talmud, the Midrash and lain-lain. Selain itu, juga dapat 

diterjemahkan sebagai "pengajaran, petunjuk, perintah", atau 

"kebiasaan".10  

Istilah Pentateukh, pertama kali digunakan oleh orang 

Yahudi berbahasa Yunani di kota Alexandria, yang bermakna 

"lima kitab", atau sebagai "Hukum", atau "Hukum Musa". 

Orang Islam menyebut "Torah" sebagai Tawrat (bahasa Arab: 

 Hukum"), kata bahasa Arab untuk wahyu yang diberikan" ,توراة

kepada nabi Musa (موسى, Musa dalam tulisan Arab)11. 

Kata Taurat berasal dari bahasa Arab untuk Torah 

(bahasa Ibrani), biasanya dimengerti sebagai hukum Musa 

(Hazrat Musa). Al-Qur'an memberikan pernyataan yang cukup 

                                                     
9 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Taurat#cite-note-6 ,  di Akses 20 

Januari  2012 

10Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Taurat#cite-note-7,  di Akses 20 
Januari  2012 

11Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Taurat#cite_note-8 ,  di Akses 
20 Januari  2012 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mishnah
http://id.wikipedia.org/wiki/Alexandria
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Musa
http://id.wikipedia.org/wiki/Taurat#cite-note-6
http://id.wikipedia.org/wiki/Taurat#cite-note-7
http://id.wikipedia.org/wiki/Taurat#cite_note-8
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banyak mengenai Taurat dibandingkan dengan Alkitab (Bible). 

Kitab taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. berisi 

syari‟at 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; syari‟at. Pada awalnya taurat 
adalah nama bagi segala wahyu Allah kepada Musa untuk 

disampaikan kepada umatnya, baik berupa pengajaran nasehat, 

kisah riwayat, maupun berupa hukum dan undang-undang.12 

Dinamakan taurat  karena kebanyakan isinya mengenai hukum 

dan undang-undang. Ada yang menyebutnya Thoret atau 

Thora. Diturunkan kepada Nabi Musa AS (Moses) abad ke 15 

SM untuk Bani Israil dan berbahasa Ibrani. 

Para penyelidik kitab-kitab perjanjian lama mengatakan 

bahwa Nabi Musa sangat memperhatikan kesejahtraan 

syariatnya. Beliau menyampaikan ajarannya tersebut kepada 

umatnya secara berulang-ulang. Selain itu beliau juga menulis 

syari‟atnya dan menyerahkan syari‟atnya beserta dengan 
pesanan-pesanan sepenuhnya yang telah ditulis dengan kalam 

kudrat ketuhanan atas dua keping Loh (batu) kepada 

ummatnya.13 

Syari‟at Musa dengan kesepuluh pesannya dapat 

dipelajari keringkasannya dalam kitab yang sekarang dinamai 

sifruttasniyah (kitab yang diulang-ulang). Kitab yang dimasa 

purba dinamai dengan sifruttaurat dan sifrusysyariah. Tidak ada 

keterangan lain dari ahli kitab yang mengatakan bahwa ada 

                                                     
12Hasbi  Ash-Shiddiqy, op.cit., h  234-235 
13Ibid.,  h. 235  
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kita kitab lain yang dibangsakan kepada Musa selain kitab 

yang ditulis yakni sifruttasniyah.14 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 Alquran 

bukanlah kitab taurat sifruttasniyah yang lain yang telah 

dihilangkan oleh orang-orang Yahudi. Allah berfirman dalam 

(QS. Israa‟: 2) 

                        

    
Terjemahnya: 

Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan 
Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel 
(dengan firman): “Janganlah kamu mengambil 
penolong selain Aku 

Kandungan Kitab Taurat: 

a. Perintah mengesakan Allah SWT. 

b. Larangan membuat dan menyembah patung berhala. 

c. Larangan menyebut Nama Allah SWT. dengan sia-sia. 

d. Perintah mensucikan hari Sabtu. 

e. Perintah menghormati ayah dan ibu. 

f. Larangan membunuh sesama manusia. 

g. Larangan berbuat zina. 

h. Larangan mencuri. 

i.  Larangan menjadi saksi palsu. 

j. Larangan mengambil istri orang lain15 

                                                     
14Ibid. 
15Lihat dalam, http://al-kitab.org.  di Akses tanggal 20 Januari 2011 
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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; membenarkan kitab yang terdahulu dari padanya, 

lagi menurunkan Taurat dan Injil”. (Ali Imran; 3). 

                         

    
Terjemahnya: 

Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu 
dengan Sebenarnya; membenarkan Kitab yang Telah 
diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan 
Injil, 

3.2. Kitab Zabur.  

Kata Zabur berasal dari bahasa Arab yang dapat 

disamakan dengan Zimra dalam bahasa Ibrani, dan 

diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai psalm dalam 

Mazmur 81:2 dan 98:5. Kata ini diartikan sebagai lagu ataupun 

musik, sama seperti dalam Keluaran 15:2, "Tuhan adalah 

kekuatanku dan pujianku." Kata ini juga dapat disetarakan kata 

Zamir (lagu) dan mizmor (mazmur/psalm) yang merupakan 

turunan dari kata "Zamar" yang berarti "menyanyi, 

menyanyikan lagu pujian dan membuat lagu."16.  

Kitab suci Zabur; yang diturunkan kepada Nabi Dawud 

a.s. berisi do‟a-do‟a, dzikir, nasehat dan hikmah-hikmah; tidak 

                                                     
16Lihat dalam, http://id.wikipedia.org/wiki/Zabutr, di Akses tanggal 

20 Januari 2011 

http://id.wikipedia.org/wiki/Zabutr


282 

 

ada di dalamnya hukum syari‟at, karena Nabi Dawud a.s. 
dalam sejarah kenabian, mengikut dan menurut hukum Taurat 

kepada Nabi Musa a.s.17 Ada yang menyebut Mazmur maupun 

Paska. Diturunkan kepada Nabi Dawud a.s. (David) pada abad 

ke 10 (SM) untuk Bani Israil dan berbahasa Qibthi. Keberadaan 

kitab Zabur ini dijelaskan Allah dalam Al-quran (QS.Israa‟: 55) 

                   

                 
Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang (ada) di 
langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah Kami 
lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang 
lain), dan kami berikan Zabur (kepada) Daud 

Kandungan Kitab Zabur: 

a. Do‟a 

b. Dzikir 

c. Nasihat 

d. Hikmah 

e. Menyeru kepada ketauhidan 

f. Tidak berisi syari‟at. 
4.3. Kitab Injil  

Injil merupakan kata dari bahasa Arab yang setara 

dengan kata Yunani "euaggelion,"evangel atau "gospel" dalam 

bahasa Inggris18. Kata ini muncul 12 kali dalam Al-Qur'an. 

Kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. bertujuan 

                                                     
17Nasruddin Razak, op.cit., h. 153 
18Lihat dalam, http://al-kitab.org.  di Akses tanggal 20 Januari 2011 
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menerangkan beberapa hukum dan mengajak manusia kembali 

kepada aqidah tauhid (monotheisme). Dan injil bertugas 

mengadakan perbaikan agama bani Israil yang telah kacau dan 

menyeleweng. Perkataan Injil pada asalnya, kata latin juga  

maknanya “khabar gembira” atau khabar yang menggembirakan. 

Ada yang menamakan Bibel maupun Alkitab. Diturunkan 

kepada Nabi Isa AS (Yesus Kristus) pada awal abad ke 1 M 

untuk Bani Israil dan berbahasa Suryani. 

Injil juga menerangkan tentang hal kedatangan kelak 

Muhammad.19 Sebab wahyu yang diturunkan kepada Isa 

dinamai dengan Injil adalah mengingat, karena Isa 

menggembirakan ummatnya dengan kedatangan Muhammad 

Saw20. Firman Allah dalam (QS.61: 6) 

                        

                       … 
 

Terjemahnya: 
Dan (Ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai 
Bani Israil, 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)." … 

Isa senantiasa menggembirakan manusia dengan 

hampir datangnya Muhammad, Nabi sesudahnya yang 

                                                     
19Ibid., 
20Ibid.,  h. 236 
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membawa syari‟at yang sangat sempurna, membawa agama 
yang paling tinggi dan yang paling sesuai  dengan tabiat 

manusia disegala zaman dan tempat. Dan yang akan 

menghilangkan segala beban berat, ikatan-ikatan yang 

mengikatkan segala ummat dahulu dan yang sangat 

mengumpulkan kemaslahatan dunia dan akhirat, memenuhi 

hajat jasad dan roh yang halus (lihat Yohanna 16:12-14).21 

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”.22 

                         
                        

         . 
 

Terjemahnya: 
Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israel) 
dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang 
sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan 
kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan 
cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang 
sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta 
pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-
Maidah:46) 

                                                     
21Hasbi  Ash-Shiddiqy, op.cit., h  236-237.  
22Ibid. 
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Dari beberapa penjelasan diatas terdapat beberapa 

makna:  Pertama, menyatakan bahwa Hazata Isa adalah Injil 

yang diberikan Allah, yang diyakini saudara-saudara Muslim 

benar-benar dikatakan dan ditulis oleh Nabi Isa sendiri. Kedua, 

Allah telah menjadikan dan memerintahkan umat Kristen 

untuk penuh belas kasihan dan pengampunan. Hal ini menjadi 

topik utama dari semua Surah dalam Al-Qur'an dan menjadi 

rumusan untuk ucapan berkat dan semua pekerjaan yang baik 

"Bismiilah hir Rahman nir Rohim" Atas nama Allah yang 

penyayang, yang penuh anugrah dan pengampunan." 

Kelihatannya dikatakan bahwa untuk menjadi seorang Kristen 

dituntut untuk mempunyai karakter Allah. Hal ini merupakan 

kesaksian yang diberikan Al-Qur'an kepada para pengikut 

Hazrat Isa.  Ketiga, ayat ini merupakan salah satu ayat dari 12 

ayat lainnya yang secara spesifik menyebutkan tentang Injil 

dalam Al-Qur'an, dan tidak menyebutkan tentang Taurat 

(hukum). Injil selalu disebutkan secara berpasangan dengan 

Taurat23 (lihat ayat 3:3, 48, 65; 9:111; 5:49, 50, 69, 71, 113): 

Kandungan kitab Injil: 

a) Seruan tauhid kepada Allah SWT. 

b) Ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap 

dunia. 

c) Merevisi sebagian hukum Taurat yang sudah tidak sesuai. 

d) Berita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman bernama 

Ahmad atau Muhammad.24 

                                                     
23Ibid. h. 238 
24 Lihat, http://al-kitab.org. di Akses tanggal 20 Januari 2011 
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4.4. Kitab Suci Alqur’an 

Kitab suci Alqur’an; yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Berisi syari‟at yang menghapuskan sebagian 
isi kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil, yang tidak sesuai dengan 

zamannya. Kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah swt. 

Adalah Alqur‟an al-Karim yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad Saw.dalam rentang waktu lebih kurang 23 tahun 

meliputi periode Mekkah dan Madinah. 

4.4.1. Pengertian Alqur’an 

Secara etimologis Qur‟an artinya bacaan atau yang 
dibaca. Berasal dari kata qa-ra-a yang berarti membaca. Secara 

terminologis Alqur‟an adalah wahyu Allah Swt., yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Disamping 

Alqur‟an, kitab suci ini dinamai dengan nama-nama lain seperti 

Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikru, Al-Mau’izhah, Al-Huda, dan As-

Syifa.25 

Berbeda dengan Kitab-kitab suci sebelumnya, Alqur‟an 
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). 

                   
 
 
 

                                                                                                                 
 

25 Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 118 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, 

dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. 

Kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum kitab suci 

Al-Qur‟an tidak bersifat universal seperti Alquran, 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-

Qur‟an. 

Alquran adalah kitab suci umat Islam yang memuat 

wahyu Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada 

Nabi Muhammad selama masa kerasulannya.26Alquran 

merupakan kitab suci yang mempunyai kesempurnaan di atas 

kitab-kitab sebelumnya atau menjadi penyempurna, kelebihan 

Alquran tidak dapat diragukan lagi. Firman Allah swt. dalam 

QS. Al-Isra‟ (17): 88 

                          
            

 
Terjemahnya: 

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". 

                                                     
26Mohammad Daud Ali, op.cit., h. 217. 
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Alquran al-karim memperkenalkan dirinya dengan 

berbagai ciri dan sifat. Salah satu diantaranya adalah bahwa ia 

merupakan kitab yang keotentikannya dijamin Allah, dan 

selalu dipelihara.27  

Berbagai penjelasan dan ayat-ayat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Alquran adalah kitab hidayah yang 

memberi petunjuk kepada manusia dari berbagai persoalan-

persoalan aqidah, syari‟ah, ibadah, tasyri, akhlak demi 
kebahagiaan hidup. Tiada pertentangan antara Alquran dengan 

ilmu pengetahuan. Membenarkan atau menjalankan teori-teori 

ilmiah berdasarkan Alquran bertentangan dengan tujuan 

pokok atau sifat Alquran dan bertentangan pula dengan ciri 

khas ilmu pengetahuan. Memahami ayat-ayat Alquran sesuai 

dengan penemuan-penemuan baru adalah ijtihad yang baik.28  

Alquran menjelaskan segala hal, banyak ayat secara 

terperinci membahas tentang kehidupan dunia ini dan 

sesudahnya yang dijelaskan dengan cara yang amat masuk 

akal.29 Kesederhanaan Alquran membuatnya dipahami oleh 

semua orang sehingga mereka yang tidak bertakwa atau 

bahkan membenci Allah, memandang Alquran dengan 

prasangka buruk akan dapat mengambil kebaikan dari ajaran 

yang agung.30  

 

                                                     
27M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Cet. XVIII; Bandung: 

Mizan, 2004), h. 21.  
28 M. Quraish Shihab, ‘Membumikan …’, op.cit., h. 59-60. 
29Harun Yahya, Memilih Al-Qur’an sebagai Pembimbing (Cet. I; 

Surabaya: Risalah Gusti, 2004), h. 4. 
30Ibid., h. 3 
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4.4.2. Fungsi Alqur’an 

Dalam hubungannya dengan Kitab-kitab suci yang 

diturunkan Allah sebelumnya, maka Alquran berfungsi 

sebagai: 

1. Nasikh, baik lafazh 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 Alquran. 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 Alqur‟an adalah nasikh terhadap 
kitab-kitab suci sebelumnya yang memerintahkan kepada 

Nabi Muhammad untuk memberlakukam Alqur‟an 
terhadap seluruh ummat manusia termasuk ahlul kitab, 

firman Allah (QS.5:48) 

                           

                            

        … 
 

Terjemahnya: 
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 
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mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 
kebenaran yang Telah datang kepadamu.  

2. Muhaimin atau batu ujian terhadap kebenaran kitab-kitab 

yang sebelumnya. Alqur‟an adalah satu-satunya yang 

dijadikan pegangan, apa yang dibenarkan dan ditetapkan 

oleh Alqur‟an 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.31 

Upaya memahami isi kandungan Al quran, ada 

beberapa tahapan yang perlu di jalani antara lain sebagai 

berikut. 

1. Harus mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai 

agama yang mendapat ridha Allah SWT. 

2. Mengetahui tata krama membaca Al Qur‟an. 
3. Mengetahui bahwa di dalam Al Qur‟an itu banyak sekali 

surah atau ayat yang mengandung perumpamaan atau 

berupa perumpamaan. 

4. Mempergunakan akal ketika mempelajari dan memahami 

Al Qur‟an. 
5. Mengetahui bahwa didalam Al Qur‟an banyak sekali surah 

atau ayat yang mengandung hikmah atau tidak bisa 

langsung diartikan, akan tetapi memiliki arti tersirat. 

6. Mengetahui bahwa Al Qur‟an tidak diturunkan untuk 
menyusahkan manusia dan harus mendahulukan surah 

                                                     
31 Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 121-122 
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atau ayat yang lebih mudah dan tegas maksudnya untuk 

segera dilaksanakan. 

7. Harus mengetahui bahwa ayat-ayat didalam Al Qur‟an 
terbagi dua macam (QS Ali Imran : 7) yaitu pertama, ayat-

ayat muhkamat yakni ayat-ayat yang tegas, jelas 

maksudnya dan mudah dimengerti. Ayat-ayat muhkamat 

adalah pokok-pokok isi Al Qur‟an 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. Menjalankan isi kandungan Al Qur‟an sesuai dengan 

keadaan dan kesanggupannya masing-masing (QS 12 : 22, 

4 : 36, 65 : 7, 2 : 215, 3 : 92, 2 : 269).32  

4.  HIKMAH IMAN KEPADA KITAB 

Ada hikmah yang bisa direnungi mengapa Allah 

menurunkan Alquran kepada umat manusia, diantaranya 

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 diantara 

sesama manusia yang disebabkan perselisihan pendapat 

dan merasa bangga terhadap apa yang dimilkinya 

                                                     
32 Iman kepada Kitab Allah dalam, http://hbis.wordpress.com/ , diakses 1 

Januari 2009 
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masing-masing, meskipun berbeda pendapat tetap 

diperbolehkan (QS Yunus : 19.) 

                          

               . 

Terjemahnya: 
Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian 
mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu 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, 

                
Terjemahnya: 

 (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, 

                      

                        

              ... 
Terjemahnya: 

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang 
sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 
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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  

                     

           

Terjemahnya: 
Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari‟at tertentu 
yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka 
membantah kamu dalam urusan (syari‟at) ini dan serulah 
kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-
benar berada pada jalan yang lurus.”  

6. Untuk menginformasikan bahwa Allah tidak menyukai 

agama tauhid Nya (islam) dipecah belah (keterangan 

selanjutnya lihat QS Al Hijr : 90-91, Al Anbiya : 92-93, Al 

Mukminun : 52-54, Ar Rum : 30-32, Al Maidah : 54, an An 

Nisa: 150-152 

7. Untuk menginformasikan bahwa Al Qur‟an berisi 
perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, 

hukum-hukum Allah, kisah-kisah teladan dan juga 

kumpulan informasi tentang takdir serta sunatullah 

untuk seluruh manusia dan pelajaran bagi orang yang 

bertakwa. 
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8. Al Qur‟an adalah kumpulan dari petunjuk-petunjuk Allah 

bagi seluruh umat manusia sejak nabi Adam a.s 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)33 

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-Qur-an yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam, 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-Qur-an, 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 

                                                     
33Iman kepada Kitab Allah dalam, http://hbis.wordpress.com/ diakses 1 

Januari 2009  
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seluruh kitab terdahulu telah dinasakh oleh Al-Qur-anul 

Karim34   

Tidak dibenarkan melaksanakan hukum apapun dari 

hukum Kitab-kitab terdahulu, kecuali yang benar dan 

ditetapkan oleh Alqur‟anul Karim. Manusia ingin mencapai 
kehidupan yang selamat sejahtera, baik di dunia maupun di 

akhirat harus menggunakan pedoman hidup yang lurus dan 

benar yaitu Alqur‟an (keterangan selanjutnya lihat QS Maryam 
: 58, Ali Imran : 33 & 84-85, dan At Takwir : 27). 

Keimanan terhadap kitab-kitab Allah, manusia terbagi 

menjadi tiga kelompok : 

1. Orang yang mendustakan kitab-kitab Allah secara 

keseluruhan. Mereka adalah orang orang atheis dan 

musuh para rasul dari kalangan orang kafir, musyrik dan 

para ahli filsafat. 

2. Orang yang beriman yang mengimani semua utusan Allah 

dan kitab-kitabNya yang telah diturunkan kepada 

mereka. Allah berfirman, artinya, “Rasul telah beriman 
kepada al-Qur‟an yang diturunkan kepadanya dari 
Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. 

Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka 

mengatakan), „Kami tidak membeda-bedakan antara 

seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-

Nya‟…” (QS. al-Baqarah: 285). 

                                                     
34Yazid bin Abdul Qadir Jawas,dalam, http://www.almanhaj.or.id 

/content/2457/slash/, diakses 20 desember 2008 

http://www.almanhaj.or.id/
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3. Orang yang mengimani sebagian kitab Allah dan 

mengingkari sebagian yang lain. Mereka adalah orang-

orang Yahudi dan Nashrani dan orang-orang yang 

mengikuti jalan keduanya. Allah Ta‟ala berfirman tentang 
mereka, artinya, “Dan apabila dikatakan kepada mereka, 
„Berimanlah kepada al-Qur‟an yang diturunkan Allah‟. 
Mereka berkata, „Kami hanya beriman kepada apa yang 
diturunkan kepada kami‟. Dan mereka kafir kepada al-
Qur‟an yang diturunkan sesudahnya, sedang al-Qur‟an 
itu (Kitab) yang hak; yang membenarkan apa yang ada 

pada mereka…” (QS. 2:91) 
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BAB X 

IMAN KEPADA NABI DAN RASUL 

 

 
 

1. PENDAHULUAN  

Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang 

keempat dari enam rukun yang wajib diimani oleh setiap umat 

Islam. Yang dimaksud iman kepada para rasul ialah meyakini 

dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang-orang 

yang telah dipilih oleh Allah swt. untuk menerima wahyu 

dariNya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia 

agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan 

di dunia dan di akhirat.  

Menurut Imam Baidhawi, Rasul adalah orang yang 

diutus Allah swt. dengan syari‟at yang baru untuk menyeru 
manusia kepadaNya. Sedangkan nabi adalah orang yang diutus 

Allah swt. untuk menetapkan (menjalankan) syari‟at rasul-rasul 

sebelumnya. Sebagai contoh bahwa nabi Musa adalah nabi 

sekaligus rasul. Tetapi nabi Harun hanyalah nabi, sebab ia tidak 

diberikan syari‟at yang baru. Ia hanya melanjutkan atau 
membantu menyebarkan syari‟at yang dibawa nabi Musa AS. 

Beriman akan Rasul ialah mempercayai bahwa Allah telah 

memilih diantara 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, 
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memimpin, membimbing manusia dalam menempuh jalan 

kesejahtraan dan keselamatan dunia akhirat.1 

2. HAKIKAT IMAN KEPADA NABI DAN RASUL 

2.1. Pengertian Nabi dan Rasul 

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),2  

Rasul secara bahasa adalah orang yang mengikuti berita 

orang yang mengutusnya. Orang-orang Arab berkata,  ِإِ ُ   َجَأَءت 
 yang berarti unta itu datang silih berganti. Rasul bisa َاَساً 

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.3 

                                                     
1Hasbi  Ash-Shiddiqy, op.cit., h  169  
2Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 129 
3Iman Kepada Nabi dan Rasul  dalam, 

http://blog.its.c.id/indramuslim/2008/02/08/iman-kepada-nabi-rasul/, diakses 
2 Agustus 2008  
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Dinamakan Nabi karena mereka adalah orang yang 

menceritakan suatu berita lewat wahyu. Sedangkan Rasul 

secara bahasa berasal dari kata irsal yang bermakna 

membimbing atau memberi arahan. Definisi secara syar‟i  yang 

masyhur, Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu namun 

tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan Rasul 

adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syariat dan 

diperintahkan untuk menyampaikannya4. 

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 syari‟at tersebut. 

 

Terjemahnya 
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”5 (HR.Al-Bukhari 
dan Abu Said). 

                                                     
4Iman Kepada Rasul, Lihat dalam http://spupe07-

wordpress.com/2010/01/09/iman-kepada-rasul-rasul-allah-swt/, diakses 
tanggal 20 Desember 2011 

 

5Ibid., 

http://spupe07-wordpress.com/2010/01/09/iman-kepada-rasul-rasul-allah-swt/
http://spupe07-wordpress.com/2010/01/09/iman-kepada-rasul-rasul-allah-swt/
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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. 

2.2. Perbedaan antara Nabi dan Rasul : 

a. Nabi adalah Orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk 

menerima wahyu, tetapi tidak wajib mengerjakan dan 

menyampaikan kepada umatnya. 

b. Rasul adalah Orang yang menyampaikan terpilih dan 

diangkat oleh Allah SWT untuk menerima wahyu dan 

berkewajiban dan mengajarkan kepada umatnya. Dan 

khusus Rasul Muhammad SAW diwajibkan menyampaikan 

kepada seluruh umat manusia dan syari‟atnya berlaku 
sepanjang masa sampai hari kiamat.6 

Dengan demikian iman kepada Rasul berarti menyakini 

bahwa Allah telah  memilih orang-orang terbaik-Nya untuk 

menjadi Nabi atau Rasul. Termasuk didalamnya keyakinan 

bahwa para Nabi dan Rasul itu menyampaikan petunjuk, 

perintah, larangan dan peringatan- peringatan Allah kepada 

umat manusia, serta memberikan contoh perilaku terpuji 

seperti yang telah mereka amalkan. Sebagai umat muslim kita 

                                                     
6 Lihat dalam; http://spupe07-wordpress.com/2010/01/09/iman-

kepada-rasul-rasul-allah-swt/, diakses tanggal 20 Desember 2011 

http://spupe07-wordpress.com/2010/01/09/iman-kepada-rasul-rasul-allah-swt/
http://spupe07-wordpress.com/2010/01/09/iman-kepada-rasul-rasul-allah-swt/
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harus beriman kepada Rasul karena Rasul itu adalah utusan 

Allah SWT 

3. 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).  

                           . 

Terjemahnya: 
Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa 
kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 
pemberi peringatan. dan tidak ada suatu umatpun 
melainkan Telah ada padanya seorang pemberi 
peringatan.” 

Hanya sebagian saja di antara Nabi dan Rasul yang diutus 

sebelum Nabi Muhammad Saw. Diceritakan di dalam Alqur‟an: 
(QS.40:78) 

                         

       

Terjemahnya: 
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. … 
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Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa rasul-rasul yang 

pernah diutus oleh Allah swt. adalah mereka dari golongan 

laki-laki, tidak pernah ada rasul berjenis kelamin perempuan, 

dan jumlah rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad saw. 

sebenarnya sangat banyak. Di antara para rasul itu ada yang 

diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran dan ada yang tidak. 

ِ ائَُ   َْاٍف :  َا َاُسْ َل  ِه َكْ  ِعَدُ  ْ  َنِْبَلاِء ؟ قَاَل : َعْن َأِى َ ا قَاَل 
ًا  َْ َََْ َ  َعَلَ   َ  َْا َََ ٌ  َ ِعْلُ ْ َن  َْاًفا  َاُ ُسُ  ِ ْن َ  ِاَك َثاَثَُ  ِ ائٍَ  َ 

َْْدَُغِفلَْ ً   َاَ  ُه َأ   

Artinya: 
Dari Abu Dzar ia berkata: Saya bertanya, wahai 
Rasulullah : berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab: 
Jumlah para Nabi sebanyak 124.000 orang dan di antara 
mereka yang termasuk rasul sebanyak 315 orang suatu 
jumlah yang besar." (H.R. Ahmad) 

Berdasarkan hadis di atas jumlah nabi dan rasul ada 124.000 

orang, diantaranya ada 315 orang yang diangkat Allah swt. 

menjadi rasul. Diantara 315 orang nabi dan rasul itu, ada 25 

orang yang nama dan sejarahnya tercantum dalam Al Quran 

dan mereka inilah yang wajib kita ketahui,7 yaitu: 

1. Adam AS. bergelar Abu al-Basyar (Bapak semua manusia) 

atau manusia pertama yang Allah swt. ciptakan, tanpa 

Bapak dan tanpa Ibu, terjadi atas perkenanNya “ Kun 
Fayakun” artinya “ Jadilah ! , maka terjelmalah Adam.”Usia 
nabi Adam mencapai 1000 tahun. 

2.  Idris AS. adalah keturunan ke 6 dari nabi Adam. Beliau 

diangkat menjadi Rasul setelah berusia 82 tahun. Dilahirkan 

                                                     
7 Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 131 
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dan dibesarkan di sebuah daerah bernama Babilonia. Beliau 

berguru kepada nabi Syits AS. 

3. Nuh AS. adalah keturunan yang ke 10 dari nabi Adam. 

Usianya mencapai 950 tahun. Umat beliau yang 

membangkang ditenggelamkan oleh Allah swt. dalam banjir 

yang dahsyat. Sedangkan beliau dan umatnya diselamatkan 

oleh Allah swt. karena naik bahtera yang sudah beliau 

persiapkan atas petunjuk Allah swt.  

4.   Hud AS. adalah seorang rasul yang diutus kepada bangsa 

„Ad yang menempati daerah Ahqaf, terletak diantara Yaman 
dan Aman (Yordania) sampai Hadramaut dan Asy-Syajar, 

yang termasuk wilayah Saudi Arabia. 

5. Shaleh AS.Beliau masih keturunan nabi Nuh AS. diutus 

untuk bangsa Tsamud, menempati daerah Hadramaut, yaitu 

daratan yang terletak antara Yaman dan Syam (Syiria). 

Kaum Tsamud sebenarnya masih keturunan kaum „Ad. 
6. Ibrahim AS. putra Azar si pembuat patung berhala. 

Dilahirkan di Babilonia, yaitu daerah yang terletak antara 

sungai Eufrat dan Tigris. Sekarang termasuk wilayah Irak. 

Beliau berseteru dengan raja Namrud, sehingga beliau 

dibakarnya dalam api yang sangat dahsyat, tetapi Nabi 

Ibrahim tidak mempan dibakar, karena diselamatkan Allah 

swt. Beliau juga dikenal sebagai Abul Anbiya (bapaknya 

para nabi), karena anak cucunya banyak yang menjadi nabi 

dan rasul. Syari‟at beliau banyak diamalkan oleh Nabi 
Muhammad saw. antara lain dalam ibadah haji dan Ibadah 

Qurban, termasuk khitan. 
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7.  Luth AS. Beliau keponakan nabi Ibrahim, dan beliau banyak 

belajar agama dari nabi Ibrahim. Diutus oleh Allah swt. 

kepada kaum Sodom, bagian dari wilayah Yordania. Kaum 

nabi Luth dihancurkan oleh Allah swt. dengan diturunkan 

hujan batu bercampur api karena kedurhakaannya kepada 

Allah swt, terutama karena perilaku mereka yang suka 

mensodomi kaum laki-laki. 

8.  Ismail AS. adalah putra nabi Ibrahim AS. bersama ayahnya 

membangun (merenovasi) Ka‟bah yang menjadi kiblat umat 
Islam. Beliau adalah seorang anak yang dikurbankan oleh 

ayahnya Ibrahim, sehingga menjadi dasar pensyari‟atan 
ibadah Qurban bagi umat Islam. 

9. Nabi Ishak AS. putra Nabi Ibrahim dari isterinya, Sarah. Jadi 

nabi Ismail dengan nabi Ishak adalah saudara sebapak, 

berlainan ibu. 

10. Ya‟qub AS. adalah putra Ishaq AS. Beliaulah yang 
menurunkan 12 keturunan yang dikenal dalam Al Quran 

dengan sebutan al Asbath, diantaranya adalah nabi Yusuf 

yang kelak akan menjadi raja dan rasul Allah swt. 

11.Yusuf AS putra nabi Ya‟qub AS.Beliaulah nabi yang 
dikisahkan dalam al Quran sebagai seorang yang 

mempunyai paras yang tampan, sehingga semua wanita bisa 

tergila-gila melihat ketampanannya, termasuk Zulaiha isteri 

seorang pembesar Mesir (bacalah kisahnya dalam Q.S. surah 

yusuf). 

12. Ayyub AS. adalah putra Ish . Ish adalah saudara kandung 

Nabi Ya‟qub AS. berarti paman nabi Yusuf AS. Jadi nabi 

Ayyub dan nabi Yusuf adalah saudara sepupu. Nabi Ayyub 
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digambarkan dalam Al Quran sebagai orang yang sangat 

sabar. Beliau diuji oleh Allah swt. dengan penyakit kulit 

yang sangat dahsyat, tetapi tetap bersabar dalam beribadah 

kepada Allah swt. (bacalah kembali kisahnya) 

13. Dzulkifli AS. putra nabi Ayyub AS. Nama aslinya adalah 

Basyar yang diutus sesudah Ayyub, dan Allah memberi 

nama Dzulkifli karena ia senantiasa melakukan ketaatan 

dan memeliharanya secara berkelanjutan  

14. Syu‟aib masih keturunan nabi Ibrahim. Beliau tinggal di 
daerah Madyan, suatu perkampungan di daerah Mi‟an 
yang terletak antara syam dan hijaz dekat danau luth. 

Mereka adalah keturunan Madyan ibnu Ibrahim a.s.  

15. Yunus AS adalah keturunan Ibrahim melalui Bunyamin, 

saudara kandung Yusuf putra nabi Ya‟qub. Beliau diutus 
ke wilayah Ninive, daerah Irak. Dalam sejarahnya beliau 

pernah ditelan ikan hiu selama 3 hari tiga malam didalam 

perutnya, kemudian diselamatkan oleh Allah swt. 

16. Musa AS. adalah masih keturunan nabi Ya‟qub. Beliau 
diutus kepada Bani Israil. Beliau diberi kitab suci Taurat 

oleh Allah swt. 

17. Harun AS. adalah saudara nabi Musa AS. Yang sama-sama 

berdakwah di kalangan Bani Israil di Mesir. 

18. Dawud AS.adalah seorang panglima perang bani Israil yang 

diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah swt, diberikan 

kitab suci yaitu Zabur. Beliau punya kemampuan 

melunakkan besi, suka tirakat, yaitu puasa dalam waktu 

yang lama. Caranya dengan berselang-seling, sehari puasa, 

sehari tidak. 
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19. Sulaiman AS. adalah putra Dawud. Beliau juga terkenal 

sebagai seorang raja yang kaya raya dan mampu 

berkomunikasi dengan binatang (bisa bahasa binatang). 

20. Ilyas AS. adalah keturunan Nabi Harun AS. diutus kepada 

Bani Israil. Tepatnya di wilayah seputar sungai Yordan. 

21. Ilyasa AS. berdakwah bersama nabi Ilyas kepada bani Israil. 

Meskipun umurnya tidak sama, Nabi Ilyas sudah tua, 

sedangkan nabi Ilyasa masih muda. Tapi keduanya saling 

bahu membahu berdakwah di kalangan Bani Israil. 

22. Zakaria AS. seorang nabi yang dikenal sebagai pengasuh 

dan pembimbing Siti Maryam di Baitul Maqdis, wanita 

suci yang kelak melahirkan seorang nabi, yaitu Isa AS. 

23. Yahya AS. adalah putra Zakaria. Kelahirannya merupakan 

keajaiban, karena terlahir dari seorang ibu dan ayah (nabi 

Zakaria) yang saat itu sudah tua renta, yang secara 

lahiriyah tidak mungkin lagi bisa melahirkan seorang anak. 

24. Isa AS. adalah seorang nabi yang lahir dari seorang wanita 

suci, Siti Maryam. Ia lahir atas kehendak Allah swt, tanpa 

seorang bapak. Beliau diutus oleh Allah swt. kepada umat 

Bani Israil dengan membawa kitab Injil. Beliaulah yang 

dianggap sebagai Yesus Kristus oleh umat Kristen. 

25. Muhammad saw. putra Abdullah, lahir dalam keadaan 

Yatim di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Beliau 

adalah nabi terakhir yang diberi wahyu Al Quran yang 

merupakan kitab suci terakhir pula.8 

                                                     
8
Firdaus A.N.,  Detik-detik Terakhir Kehidupan Rasulullah Saw, 

Jakarta: Publicita, 1977), h. 75-79 
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Demikianlah nama-nama Nabi dan Rasul yang 

disebutkan oleh Kitab Suci Alquran. 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 Ishaq 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 Israil lainnya sampai Isa As.diutus di tanah 

Syam. Nabi Isa lahir di Baitul Lahmi dan hidup di Al-Maqdis 

sampai Allah mengangkatnya. Kemudian Nabi Muhammad 

lahir dan diutus di Mekkah Al-Mukarramah, kemudian Hijrah 

ke Madinah Al-Munawwarah.9 

 

4. 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 

                                                     
9Abu Bakar Jabir Al Jaziry, Aqidah al-Mukmin [Cet.II; Cairo: 

Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1978], h.268-269 
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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, 

                        

                    … 
 

Terjemahnya: 

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 Israil, dan dari orang-orang 
yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih.” (QS. 
19: 58).  

FirmanNya kepada Musa, 

                   
Terjemahnya: 

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, 

          
 
 
 



308 

 

Terjemahnya: 

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. Disamping 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.10 

Tatkala Allah mengutus nabi Muhammad, orang-orang 

Jahiliyah melihatnya tidak layak menyandang anugerah 

kenabian, ada yang lebih layak menurut mereka darinya yaitu 

                                                     
10 Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 134-135 
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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 diatas oleh Abu Bakar Al-Jazairy mengistilahkan 

dengan “muahalat an Nubuwah”, yang intinya ada tiga hal 
sebagai: 

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 yng 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. 
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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.11 

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 vertical 

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 

diridhai oleh Allah swt. Keempat sifat tersebut adalah: 

1. Ash-Sidqu (benar). Selalu berkata benar, tidak pernah 

berdusta dalam keadaan bagaimanpun. 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.  

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 dimanapun, 

                                                     
11Al Jaziry, Op.cit., h. 259-260 
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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. 12 

Selain itu ada juga sifat-sifat Rasul seperti : 

1. Basyariyyaturrasul yaitu para Nabi juga membutuhkan 

hal-hal yang bersifat umum seperti manusia biasa yaitu 

makan, minum, menikah, berketurunan. 

2. Ishmaturrasul adalah orang yang ma‟shum, terlindung 
dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman 

agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah, 

sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan 

tugas apapun. 

3. Iltizamurrasul adalah orang-orang yang selalu komitmen 

dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja 

dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah 

Allah, meskipun untuk menjalankan perintah Allah itu 

harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang 

berat baik dalam diri pribadinya maupun dari para 

musuhnya. Dalam hal ini para Rasul tidak pernah 

                                                     
12Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 136  
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sejengkalpun menghindar atau mundur dari perintah 

Allah13. 

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 ususlan 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 suatu ucapan yaitu: kebaikan bagi manusia 

yang berbuat baik setaraf nilainya dengan keburukan bagi 

orang yang sudah taqarrub kepada Allah.14 

                                                     

13 http:// ari2abdillah.wordpress.com/2007/07/03/iman-kepada-rasul,  
di akses tanggal 20 Januari 2011 

14Lihat Sayid Sabiq, op.cit, h. 296  
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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 suatu kesalahan atau kekeliruan apalagi 

kemaksiatan. 15 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. 

5. MU’JIZAT NABI DAN RASUL 

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.16 

Untuk membuktikan kerasulan dan kebenaran ajaran 

yang dibawa mereka, serta untuk menjawab tantangan dan 

mematahkan argumentasi para penentang, para rasul 

                                                     
15Ibid., h. 313 
16Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 141  
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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 diantaranya 

adalah. 

a. Mukjizat Nabi Ibrahim As. yang tidak hangus terbakar 

didalam api besar yang menyala bahkan beliau 

merasakan kenyamanan berada didalamnya, bukanlah 

dengan maksud mendemontrasikan 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 ditengahnya, 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 Kalimullah. 

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. disamping 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 Alquran. Hal ini sesuai dengan 

tugas beliau sebagai Rasul untuk seluruh umat manusia 
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sampai akhir zaman nanti, berbeda dengan Rasul 

sebelum yang hanya diutus umat dan masa tertentu 

saja.17 

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 dimihrab 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). 

                               

                              

                    . 
Terjemahnya: 

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan 
penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan 
pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya 
pemeliharanya. setiap Zakariya masuk untuk menemui 
Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. 
Zakariya 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. 

6. RASUL-RASUL ULUL AZMI  

Ulul azmi artinya orang yang memiliki keteguhan hati, tidak 

pernah berputus asa dalam mencapai segala yang di cita-

citakan, ia memiliki kesungguhan dan keuletan dalam berusaha 

                                                     
17 Ibid., h. 139-140 
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sehingga apa yang di cita-citakannya dapat tercapai. 

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. 

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). 

             
Terjemahnya: 

 “Maka Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang 
mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul…”  

Adapun Rasul ulul azmi ada lima yaitu : Nabi Musa,  

Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. 

Para Rasul ulul azmi ini di bekali Allah dengan mu‟jizat yaitu : 
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1. Mu‟jizat Nabi Musa AS antara lain membelah lautan 
dengan tongkat, lalu terbentanglah jalan raya di 

tengahnya, kejadian sebelumnya tongkat berubah 

menjadi ular besar yang melahap ular-ular kecil milik 

tukang sihir suruhan fir‟aun. 
2. Mu‟jizat Nabi Nuh AS yaitu memancarnya air yang 

begitu deras dan dahsyat, sehingga menyebabkan banjir 

besar yang merendam seluruh negeri serta merupakan 

banjir terbesar di dunia. 

3. Mu‟jizat Nabi Ibrahim AS yaitu tidak hangus terbakar 
dalam api yang besar. 

4. Mu‟jizat Nabi Isa AS yaitu dapat menyembuhkan 

berbagai macam penyakit berat yang tidak mampu 

disembuhkan oleh para dokter ahli saat itu sesuai 

dengan kecendrungan pengobatan masa itu. 

5. Mu‟jizat Nabi Muhammad SAW yaitu disamping 
mu‟jizat yang hissiyyah ( indrawi ) seperti keluar air dari 

sela-sela jarinya guna keperluan para sahabat untuk 

berwudhu, Beliau juga dilengkapi mu‟jizat yang abadi 
sepanjang zaman yaitu kitab suci Al-Qur‟an.18 

 

7. TUGAS 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 

                                                     

18 Mulyadi. Aqidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 2 (Semarang : 
PT Karya Toha Putra.2005). hal : 14-15 
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kepada Allah semata, menjauhi segala macam thagut dan 

menegakkan agama (iqamatu ad-din) Islam dalam selurh 

kehidupan, sebagaimana firmana Allah dalam (QS. 21:25) 

                          

   . 
Terjemahnya: 

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 keridhaan, pahala dan 

balasan sorga bagi orang-orang yang beriman dan taat; dan 

memberikan peringatan akan kemarahan dan azab Allah bagi 

yang tidak mau beriman dan bagi yang durhaka19.Allah 

berfirman (QS.6:48-49) 

                        

            .            

        . 
 
 
Terjemahnya: 

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 

                                                     
19 Yunahar Ilyas, Op.cit. h. 139 
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yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa 
siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. 

Tugas pokok para rasul Allah ialah menyampaikan 

wahyu yang mereka terima dari Allah swt. kepada umatnya. 

Tugas ini sungguh sangat berat, tidak jarang mereka 

mendapatkan tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari 

umat manusia. Karena begitu berat tugas mereka, maka Allah 

swt. memberikan keistimewaan yang luar biasa yaitu berupa 

mukjizat. Mukjizat ialah suatu keadaan atau kejadian luar biasa 

yang dimiliki para nabi atau rasul atas izin Allah swt. untuk 

membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulannya, dan 

sebagai senjata untuk menghadapi musuh-musuh yang 

menentang atau tidak mau menerima ajaran yang 

dibawakannya.  

Tugas para nabi dan rasul adalah sebagai berikut:  

6.1. Mengajarkan aqidah tauhid, yaitu menanamkan keyakinan 

kepada umat manusia bahwa:  

a. Allah adalah Dzat Yang Maha Kuasa dan satu-

satunya dzat yang harus disembah (tauhid 

ubudiyah). 

b. Allah adalah maha pencipta, pencipta alam semesta 

dan segala isinya serta mengurusi, mengawasi dan 

mengaturnya dengan sendirinya (tauhid rububiyah) 

c. Allah adalah dzat yang pantas dijadikan Tuhan, 

sembahan manusia (tauhid uluhiyah) 

d. Allah mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan 

makhluqNya (tauhid sifatiyah) 
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6.2. Mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara 

menyembah atau beribadah kepada Allah swt. Ibadah 

kepada Allah swt. sudah dicontohkan dengan pasti oleh 

para rasul, tidak boleh dibikin-bikin atau direkayasa. 

Ibadah dalam hal ini adalah ibadah mahdhah seperti salat, 

puasa dan sebagainya. Menambah-nambah, merekayasa 

atau menyimpang dari apa yang telah dicontohkan oleh 

rasul termasuk kategori “bid‟ah,” dan bid‟ah adalah 
kesesatan. 

6.3. Menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi 

umatnya, mana hal-hal yang dilarang dan mana yang 

harus dikerjakan menurut perintah Allah swt. 

6.4. Memberikan contoh kepada umatnya bagaimana cara 

menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama seperti 

berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, sopan 

kepada sesama, santun kepada yang lemah, dan 

sebagainya. 

6.5. Menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib 

sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah swt. 

6.6. Memberikan kabar gembira bagi siapa saja di antara 

umatnya yang patuh dan taat kepada perintah Allah swt. 

dan rasulNya bahwa mereka akan mendapatkan balasan 

surga, sebagai puncak kenikmatan yang luar biasa. 

Sebaliknya mereka membawa kabar derita bagi umat 

manusia yang berbuat zalim (aniaya) baik terhadap Allah 

swt, terhadap manusia atau terhadap makhluq lain, bahwa 
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mereka akan dibalas dengan neraka, suatu puncak 

penderitaan yang tak terhingga20.(Q.S. al Bayyinah: 6-8) 

 

8. TANDA-TANDA BERIMAN KEPADA RASUL 

ALLAH 

Di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada 

rasul-rasul Allah adalah sebagai berikut: 

1.  Teguh keimanannya kepada Allah SWT. 

Semakin kuat keimanan seseorang kepada para rasul Allah, 

maka akan semakin kuat pula keimanannya kepada Allah 

swt. Ketaatan kepada para rasul adalah bukti keimanan 

kepada Allah swt. Seseorang tidak bisa dikatakan beriman 

kepada Allah swt. tanpa disertai keimanan kepada 

rasulNya. Dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam 

pertama adalah pernyataan seorang muslim untuk tidak 

memisahkan antara keimanan kepada Allah swt. di satu sisi, 

dan keimanan kepada Rasulullah di sisi lainnya.  

2.  Meyakini kebenaran yang dibawa para rasul 

Kebenaran yang dibawa para rasul tidak lain adalah wahyu 

Allah baik yang berupa Al-Quran maupun hadis-hadisnya. 

Meyakini kebenaran wahyu Allah adalah masalah yang 

sangat prinsip bagi siapapun yang mencari jalan 

keselamatan, karena wahyu Allah sebagai sumber petunjuk 

bagi manusia.  

3. Tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan 

yang lain. Dengan beriman kepada rasul-rasul Allah 

otomatis berarti tidak membeda-bedakan antara rasul yang 

                                                     
20 Firdaus A.N.,  Op.cit., h.80-81 
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satu dengan rasul yang lain. Artinya seorang mukmin 

dituntut untuk meyakini kepada semua rasul yang pernah 

diutus oleh Allah swt.  

4. Menjadikan para rasul sebagai uswah hasanah 

Para rasul yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk memimpin 

umatnya adalah orang-orang pilihan di antara mereka. 

Sebelum menerima wahyu dari Allah swt, mereka adalah 

orang-orang yang terpandang di lingkungan umatnya, 

sehingga selalu menjadi acuan perilaku atau suri tauladan 

bagi orang-orang di lingkungannya. 

5. Meyakini rasul-rasul Allah sebagai rahmat bagi alam 

semesta. Setiap rasul yang diutus oleh Allah swt. pasti 

membawa rahmat bagi umatnya. Artinya kedatangan rasul 

dengan membawa wahyu Allah adalah bukti kasih sayang 

(rahmat) Allah terhadap manusia. 

6. Meyakini Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul 

terakhir. Nabi Muhammad saw. adalah nabi dan rasul 

terakhir yang diutus oleh Allah swt. ke muka bumi ini. 

Tidak akan ada lagi nabi atau rasul sesudah beliau saw.  

7. Mencintai Nabi Muhammad saw21. 

Kecintaan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya juga 

merupakan parameter keimanan seseorang. Lebih dari itu, 

manisnya iman akan dirasakan seorang muslim jika dia 

telah menjadikan Allah swt. dan Rasul-Nya lebih dia cintai 

daripada ragam kecintaannya kepada sekelilingnya. 

Rasulullah saw. telah bersabda: 

                                                     
21Ibid., h. 79-80 
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َاِن  َ ْن َ ُكْ َن  هُ َ َاُسْ اُُه َ َ َب  ِاَْلِه : َثاَثٌَ  َ ْن َكاَن ِفْلِه َ َجَد َ َاَ َ   ِإَْ
ى  ِِ ُبُه ِ  َِ ِه َ  َ ْن َ ْكَ َه َ ْن  ََُ ْ َد ِف َا َ َ ْن حَُِب  ْاَمْ َء َ  حُِ ُُ َا ِسَ   ِِ

ْنُه َكَما َ ْكَ ُه َ ْن  َُْلَ ى ِ   اَلااِ  ْاُكْفِ   ََْ َد ِ ْ   َنََْ َذُه  هُ مِ  ) 
 

Terjemahnya: 
Ada tiga perkara, siapa yang memilikinya, ia telah 
menemukan manisnya iman: 1) orang yang mencintai 
Allah dan Rasul-Nya lebih daripada yang lainnya; 2) 
orang yang mencintai seseorang hanya karena Allah; 3) 
orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran 
sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api 
neraka. (H.R. Muttafaq alaih )  
 

9. Hikmah Beriman Kepada Rasul-Rasul Allah SWT 

Beriman kepada Rasul-rasul Allah akan memberikan 

hikmah yang besar bagi kita antara lain : 

1. Mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada 

hambanya sehingga diutus beberapa Nabi untuk 

membimbing dan memberi petunjuk untuk kebahagian 

manusia baik didunia maupun diakhirat. 

2. Kita selalu bersyukur kepada Allah SWT, karena 

mengutus Nabi sebagai pembimbing keselamatan kita, itu 

adalah merupakan nikmat yang amat besar. 

3. Melahirkan rasa cinta dan ta‟zhim kepada Rasul, karena 
mereka berhasil mengemban amanah dari Allah SWT, 

walaupun dihalau oleh beberapa tantangan dan 

rintangan, namun risalah tersebut tetap tersebar sampai 

saat ini.22  
  

                                                     
22 Mulyadi. Op.cit., h. 18 
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BAB XI 

IMAN KEPADA HARI AKHIR 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Iman kepada Hari Akhir adalah masalah yang paling 

berat dari segala macam aqidah dan epercayaan manusia. Sejak 

dari zaman purba, manusia telah membicarakan dan 

mendiskusikannya sampai zaman modern seperti sekarang. 

Para ahli pikir dan filosof dalam angkatan dan dimana saja 

mereka berada, selalu menempatkan persoalan ini sebagai 

materi inti dalam penyelidikannya. Sebab iman kepada akhirat 

akan membawa manusia kepada keyakinan adanya kehidupan 

lagi di alam lain sesudah hidup duniawi. Adanya kehidupan 

lagi sesudah manusia mati. Kehidupan yang kedua itulah yang 

menjadi tujuan akhir daripada perputaran roda kehidupan dan 

penciptaan manusia 

Hari akhir adalah masalah ghaib, tidak ada yang 

mengetahui waktu terjadinya secara pasti selain Allah SWT. Al-

Qur'an sendiri secara tegas menjelaskan bahwa terjadinya 

qiyamat merupakan kekhususan dan rahasia ilmu Allah SWT, 

sehingga para Malaikat dan para Nabi yang mempunyai 

kedekatan disisi-Nya sekalipun tidak mengetahuinya. 

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 tanpanya, barangsiapa 

yang mengingkarinya maka dia telah kafir1. Allah SWT. 

berfirman: 

                          

            

Terjemahnya: 
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan 
barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya 
kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan hari 
kemudian.” (QS.Al-Baqarah:177). 

2. HAKIKAT IMAN KEPADA HARI AKHR 

2.1. Pengertian Hari Akhir 

Hari akhir adalah hari qiyamat, dimana seluruh ummat 

manusia akan dibangkitkan pada hari itu untuk dihisab dan 

dibalas segala amalnya selama di dunia. 
 
Hari Akhir ( ُ الََْ ُم  اِآ ) dinamakan seperti itu karena: 

 اَِتَأُآ ِِه َعِن  اُدنََْلا

"Terjadi atau datangnya setelah hari (kehidupan) di dunia". 

Hari akhir atau hari kiamat adalah hari saat makhluk-

makhluk Allah hancur atau binasa. Pada hari itu semua yang 

ada di dunia akan hancur lebur berantakan seperti anai-anai 

yang beterbangan. 

Jadi pemahaman iman kepada hari akhir, yaitu: 

berkeyakinan dengan pasti atas kebenaran berita-berita Allah 

SWT. dan Rasul-Nya tentang hancurnya dunia ini, tanda-tanda 

                                                     
1Universitas Islam Madinah Bidang Riset dan Kajian Ilmiah , Rukun 

Iman  Penerj. Erwandi Tarmidzi, [Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat 
Rabwah, 2007], h. 105 
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qiyamat dan keadaan yang mengerikan yang terjadi pada hari 

akhir nanti. Begitu juga membenarkan berita-berita tentang 

akhirat, baik nikmat maupun adzab, 

Hari kiamat disebut dengan hari akhir karena: 

 "َ   ََْ َم  ََْ َدُه َ ْلُ  َ ْ َتِ ُ  َأْ ُ   اََلَ  ِ ْ َ َلااِ ِِْ  َ  َأْ ُ   اَلاِا ِ ْ َ َلااِ ِِ ْ "

Artinya: 

Tidak ada hari lagi sesudahnya, dan pada hari itu ahli 

surga akan menetap disurga dan ahli neraka menetap 

dineraka". (lihat Nubdzah: 40) 

Pengertian percaya kepada hari kiamat yaitu Beriman 

kepada hari kiamat artinya mempercayai dengan sepenuh hati 

bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh ummat 

manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk 

menerima pengadilan dari Allah swt sebagai hakim yang Maha 

Adil. Di hari kiamat itu, Allah SWT. akan menanyai sekalian 

makhluknya segala apa yang telah dilakukan di dunia, jika 

perbuatannya baik, dan berbakti kepada Allah SWT. yakni 

mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-

Nya, niscaya Allah membalas dengan kebaikan juga. Yaitu 

ditempatkan-Nya di dalam surga yang amat mulia. Tetapi jika 

sebaliknya yakni tiada menuruti perintah Allah akan dibalas 

dengan kejahatan juga (siksa) dengan siksaan yang amat pedih.  

Mengimani kebenaran hari akhirat, yaitu hari kiamat, 

yang tiada kehidupan lain sesudah hari tersebut. Untuk 

mengimani kebangkitan, yaitu dihidupkannya semua mahkluk 

yang sudah mati. Allah SWT, menjelaskan tentang hal itu 

didalam (QS. Az.Zumar; 68) yang artinya:”Dan ditiuplah 

sangkakala, maka matilah siapa yang ada dilangit dan siapa yang ada 

di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala 
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itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangkit menunggu (putusannya 

masing-masing).” (QS. Az-Zumar: 68)  

Mengimani adanya catatan-catatan amal yang diberikan 

kepada setiap manusia. Ada yang mengambilnya dengan 

tangan kanan dan ada yang mengambilnya dari belakang 

punggungnya dengan tangan kiri. Firman Allah SWT, yang 

artinya: ” Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan 

kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah 

dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) 

dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari 

belakang punggungnya, maka dia akan berteriak celakalah aku dan dia 

akan masuk neraka yang menyala.” (QS. Al-Insyiqaq: 13-14). 

3. Tanda-Tanda Qiyamat 

Al-Asyrath ( َُاْ َ  ا ) kata jamak dari syarath ( ُاَلَ ا ) yang 

berarti tanda, bila dikatakan tanda sesuatu adalah 

permulaanya. Contohnya, tanda pimpinan adalah orang yang 

berada didepan pasukannya".  Sedangkan yang di maksud 

dengan (  adalah tanda-tanda yang mengdahului (َأْ َ  ُا  اَ اَع ِ 

kedatangan hari qiyamat".  

3.1.  Macam-Macam Tanda Qiyamat. 

Para Ulama telah membagi tanda-tanda datangnya hari 

kiamat ini kepada dua macam: 

2.3.1. Tanda-tanda qiyamat shugro (kecil). Ada dua bagian: 

1. Tanda yang telah terjadi dan tidak akan terulang 

kembali. 

              a). Diutusnya Rasulullah SAW.  

b). Bulan terbelah. Allah SWT. berfirman: 

تَََ َ ِت  اَ اَعُ  َ  ْنَلَق  ْاَ َمُ     قَْ
Terjemahnya:  
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Telah dekat datangnya qiyamat dan Telah terbelah 

bulan". (QS. Al-Qomar: 1) 

2. Tanda yang telah terjadi namun masih terus 

berlangsung dan akan terulang. 

Contohnya:  

a). Seorang budak perempuan melahirkan tuanya.  

b). Munculnya tiga puluh pembohong mengaku Nabi.  

2.3.2. Tanda Qiyamat Kubro (besar). 

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.2 

1. Muncul imam Mahdi, yaitu seorang laki-laki dilahirkan 

dari keturunan Hasan bin Ali r.a. nama dia seperti nama 

Nabi Muhammad SAW dan nama bapaknya Abdullah 

seperti nama bapak Nabi. Rasulullah SAW bersabda: 

ُُه  ْْ ْ  ََُ  ِطُئ   ِِ ِْلَك  اَ َ ُب َاُجٌ  ِ ْن أَْ ِ   ََْل ََ ََ َ  َتْذَ ُب  اُدنََْلا َ 
ُ  َاْاَض َعْدً  َ ِقْ طًا َكَما َ َلَئْت  ََََْ ، ْ ْي َ  ْسُ  أَ ِْلِه  ْسُ  أَِِ ِْْ  

 ُجْ اً  َ ظُْلًما
Artinya 

Dunia tidak sirna (qiyamat) hingga Arab memiliki 
seorang laki-laki dari (keturunan) ahli rumahku, 
namanya sesuai dengan namaku dan nama bapaknya 
sesuai nama bapakku. Dia Memenuhi bumi dengan 
keadilan sebagaimana bumi telah penuh dengan 
kelaliman dan kedzoliman". (HR. Abu Daud: 4282 dan 
Tirmidzi: 2230, berkata hasan shohih) 

2. Keluar Dajjal. 

Rasulullah Saw. bersabda: 

                                                     
2Ibid. h. 106-107  
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َ  ََْ ً ا أَْ  " ْْ َ َ  أَْداِْي أَْا َِ  ْْ ْ فَََلْمُكُ  أَْا َِ  ِِ ََْ ُُج  اَدَجاُل ِ ْ أَُ 
َ ُ   هُ ِعْلَ ى  ْ َن َ ْ َََ َكأَنَُه  َ َعاً ا فَََلبَْ ْْ َ َ ْه ً  أَْ  أَْا َِ  ْْ أَْا َِ 

 "ُعْ َ ُ  ْ ُن َ ْ ُ ْ ِد فَََلْطُلُبُه فََلَُْهِلُكهُ 
Artinya: 

"Dajjal keluar diummatku, lalu tinggal  40, tidak tahu 40 
hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Alloh 
mengutus Isa bin Maryam, dia seperti Urwan bin 
Mas'ud, lalu dia mencarinya (dajjal) dan 
membunuhnya". (HR. Muslim: 2940) 

3. Turun Isa' bin Maryam alaihis salaam. 

َ  َاِذْي نََْفِ ْي  َِلِدِه اَلَُْ ِ ُكَن َأْن  ََْلزَِل ِفْلُكْ   ْ ُن َ ْ َََ ُ ْكًما "
اَل 
َ
َعْدً  فََُلْكِ َ   اَصِلْلَب َ  ََْ ُتَ   خِْلزِ ََْ  ، َ َ َضَع  ِاْز ََ  َ  ُِفْلَض  م

ََ َتُكْ َن  اَ ْجَدُ   اَ  ِ َدُ   ََ َ   ََْ بَََلُه َأَ ٌد ، َ  َآلَْ ً  ِ َن  اُدنََْلا َ 
 "َ َ ا ِفْلهِ 

Artinya:  
Demi jiwaku ditangannya, sungguh dekat (waktunya) 
Isya bin Maryam turun pada kalian sebagai hakim yang 
adil, lalu menghancurkan salib, dan membunuh babi, 
meletakkan Jizyah dan berlimpah harta hingga tidaka 
ada seorang yang menerimanya (sedekah), hingga satu 
sujud lebih baik dari pada dunia dan seisinya". (HR. 
Bukhori: 2222 dan Muslim: 155) 

4. Keluar Ya'juj dan Ma'juj. 

Allah SWT. berfirman: 

ََ ِ َ   فُِتَ ْت  َْأُج ُج َ َ ْأُج ُج َ ُ ْ  ِ ْن ُكِ  َ َدٍب  ََْلِ ُل نَ   َ . 
َُْْق فَِإَ   ِ َي َ اِآَصٌ  أَْ َصاُا  َاِذ َن َكَفُ    تَََ َب  ْاَ ْعُد     َ  قَْ

Terjemahnya: 
Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, 
dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat 
yang Tinggi. Dan Telah dekatlah kedatangan janji yang 
benar (hari berbangkit), Maka tiba-tiba terbelalaklah 
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mata orang-orang yang kafir". (QS. Al Anbiyaa' [21]: 96-
97) 

5. Hancurnya Ka'bah. 

Rasulullah SAW bersabda: 

ِ ِ َن  ََْبَلِ   ْْ  «َُِْ ُب  اَكْ َبَ  ُ ْ   اَ ِ  ََْ تََ
"Ka'bah akan dirusakkan oleh dzu sawiqotain dari 

negeri habasyah". (HR. Bukhari: 1591 dan Muslim: 2909) 

6. Dukhon (Kabut). 

Allah SWT. berfirman: 

ٍْ   ََْغَلى  اَلاَس َ َذ  َعَذ ٌب  فَاْاَتِ ْب  ََْ َم َتأِِْ  اَ َماُء ِ ُدَآاٍن ُ ِب
 أَاِل ٌ 

Terjemahnya: 

"Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang 

nyata. Yang meliputi manusia. inilah azab yang pedih". (QS. 

Ad Dukhaan [44]: 10-11) 

Rasulullah SAW bersabda: 

َلَها َعْلَ  آ َاٍت َفذََكَ   اُدَآاَن َ  اَدَجاَل " ََ تَََ ْ   قََبَْ ِ نَََها َاْن تََُ ْ َم َ 
 ".َ  اَد  َ َ 

Artiny: 
Sesungguhnya tidak akan datang (qiyamat) hingga 
kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda, lalu 
menyebutkan kabut, dajjal dan dabbah (hewan)". (HR. 
Muslim: 2901) 

7. Terbitnya matahari dari barat. 

Rasulullah SAW bersabda: 

ََ َتْطُلَع  اَلْم ُ " َا فَِإَ   طََلَ ْت فَََ آَ ا  َ  تََُ ْ ُم  اَ اَعُ  َ  ِ ْن َ ْغِ ِِ
ََْ َتُكْن  َانََُها  َْ َفُع نََْفً ا ِ  َ َ   ََلَْ ْْ َُْْ ْ َن َفَذ َك ِ   اَلاُس آَ لَُْ   َأ

َا َآلَْ ً  ِِ َا َْ  "آَ َلْت ِ ْن قََْبُ  أَْ  َكَ َبْت ِ ْ ِ 
"Qiyamat tidak datang hingga matahari terbit dari 
barat. Apabila terbit, manusia melihatnya, mereka 
beriman semuanya. Dan itu ketika keimanannya tidak 
bermafaat untuk dirinya sendiri yang tidak beriman 
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sebelum itu, dan dia belum mengusahakan kebaikan 
dalam masa imannya". (HR. Bukhori: 4636 dan 
Muslim:157) 

8. Keluarnya Dabbah (hewan-hewan). 

Allah SWT. berfirman: 

َ ِ َ   َ َقَع  ْاَ ْ ُل َعَلْلِهْ  َأْآَ ْجَلا َ ُْ  َد  ًَ  ِ َن  ْاَْاِض ُتَكِلُمُهْ  َأَن 
  اَلاَس َكانُ   ِ آ َاتَِلا َ   ُ ِقُل َن 

Terjemahnya: 
Dan apabila perkataan Telah jatuh atas mereka, kami 
keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan 
mengatakan kepada mereka, bahwa Sesungguhnya 
manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami". 
(QS. An Naml [27]: 82) 

9. Keluar api. Api besar keluar dari daerah Aden yang 

mengumpulkan manusia. Rasulullah SAW bersabda: 

 "ُج ِ َن  اَلَمِن َتْطُ ُد  اَلاَس ِ َ  َ َْل ِِ  ْ َ آِآُ  َ ِاَك نَاٌا َ ْ ُ "
Artinya: 

Dan akhir hal itu (tanda qiyamat) adalah api yang 
keluar dari Yaman menggiring manusia ketempat 
mereka berkumpul". (HR. Muslim: 2901) 
Dan diriwayat Hudazifah: 

 "َ ُ   اَلاسَ َ نَاٌا َ ْ ُُج ِ ْن قََْ َ ِ  َعْدن تََ ْ "
Artinya: 

Dan api yang keluar dari kawah di Aden, yang 
memindahkan orang-orang". 

 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 
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perintah Tuhan mereka untuk dihisab,3 maka orang-orang yang 

baik akan mendapat kenikmatan, sedangkan mereka yang jahat 

akan diadzab. Allah berfirman: 

                          . 
Terjemahnya: 

 (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-Qur‟an dengan beberapa 
nama. Diantaranya 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.4 

Al Qur‟an menggunakan istilah yang beraneka ragam 
tentang hari akhir atau kiamat, sekaligus sebagai penjelasan 

proses berlangsungnya, diantaranya adalah : 

1. Hari Kiamat (yaum al qiyamah), yaitu hari penegakan 

keadilan. Suatu hari yang ditentukan untuk 

melangsungkan pengadilan bagi setiap makhluq dan 

selanjutnya mendapat keputusan yang maha benar dari 

Allah swt. (QS.Al- Qiyamah:1). 

2. Hari Akhir (yaum al akhir), yaitu hari yang paling akhir 

dari sejarah makhluk sebelum kembali ke alam baqa. 

                                                     
 3Op.cit., h.108  
 4Ibid.,  h.109  
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3. Hari Kegoncangan (yaum az Zalzalah), karena pada hari itu 

terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat. 

4. Hari Pembalasan (yaum al ghasyiyah), karena pada hari itu 

Allah memberikan balasan kepada umat manusia. Yang 

beriman akan dimasukan ke dalam surga yang tinggi 

sedangkan yang kafir akan dimasukkan ke dalam api 

yang sangat panas. (QS. Al-Ghasyiah:1): 

5. Hari panggil-memanggil (Ath-Thammah), yaitu pada hari 

setiap orang menemui kesulitan dan penderitaan, 

kemudian mereka memanggil orang lain untuk memohon 

pertolongan sementara yang lain tidak menghiraukan. 

(QS.An-Naziat: 34). 

6. Hari Ancaman (yaum al wa’iid), yaitu hari ketika Allah 

melaksanakan ancaman berupa azab kepada setiap 

makhluk yang tidak melaksanakan perintah-Nya. 

7. Hari kehinaan (yaum al khizy), yaitu hari ketika Allah 

menghinakan orang-orang yang durhaka kepada-Nya., 

8. Hari penimbangan (yaum al wazni), yaitu hari 

penimbangan amal baik dan buruk yang menentukan 

apakah seseorang akan masuk surga atau masuk neraka 

Ayat Al Qur‟an yang berkaitan dengan hari akhir. 
1. Gambaran kedahsyatan hari kiamat bisa menyebabkan 

wanita menyusui melalaikan anak yang disusuinya, ibu 

hamilpun melahirkan anaknya seketika, seperti 

dilukiskan dalam surat Al Hajj : 1-2 : 

2. Tidak Seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya 

kiamat selain Allah swt. Firman Allah swt dalam surat Al 

Araf : 187. 

3. Tidak ada lagi yang bisa memberikan manfaat termasuk 

anak dan harta kecuali orang yang datang menghadap 
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Allah dengan hati yang bersih. Firman Allah dalam Al 

Qur‟an Surat Asy Syu‟araa (26) ayat 88-89 

 

4. Cara beriman kepada hari akhirat  

Beriman kepada hari akhirat memiliki dua cara; Global dan 

terperinci.  

Adapun secara global yaitu: Kita mengimani adanya satu 

hari dimana 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 

neraka5. Allah berfirman: 

         .           . 

Terjemahnya: 
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  

Pertanyaan yang diajukan kepada mayat ketika sudah 

dikubur tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya. Allah akan 

meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang 

mantap. Ia akan menjawab pertanyaan itu dengan tegas dan 

                                                     
  5 Rukun Iman, Op.cit .112 



335 

 

 

penuh keyakinan, “Allah Rabbku, Islam agamaku, dan 

Muhammad Shallallahu „alaihi wa sallam nabiku”. Allah 
menyesatkan orang-orang yang zhalim dan kafir. Mereka akan 

menjawab pertanyaan dengan terbengong-bengong karena 

pertanyaan itu terasa asing baginya. Mereka akan menjawab, 

“Hah….hah… tidak tahu”. Sedangkan orang-orang munafik 

akan menjawab dengan kebingungan, “Aku tidak tahu. Dulu 
aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu 

aku mengatakannya”. 

Ketika mayit 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 

hadits ketika mayit ditanya ia mampu menjawab dengan 

mengatakan:  

  د ي   سام  ني  مد صلى  ه علله  سام,ِا  ه

 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 hadits-hadits 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. 

2. Siksa kubur dan kenikmatannya  

Wajib beriman kepada adanya adzab kubur dan 

kenikmatannya, bahwasanya kubur itu bisa berupa lubang 
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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.6 

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. Mayit akan disiksa di alam barzakh atau diberi 

kenikmatan, baik mayit itu dikubur ataupun tidak. Seandainya 

mayit itu dibakar, tenggelam atau dimakan binatang buas atau 

burung, maka pasti ia akan merasakan adzab atau kenikmatan 

tersebut. Allah berfirman: 

                        

           

Terjemahnya: 
 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: 

 فل   أن   تد فل   ادع ت  ه  ن   م ك   ن عذ ب  ا ر

                                                     
6Ibid., h. 114  
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“Kalau saja kalian tidak saling menguburkan, pasti aku 
memohon kepada Allah agar memperdengarkan kepada 
kalian adzab kubur.”7 (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). 

                  

                   

Terjemahnya: 
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: 

م   ب ى .م  لفخ    اص ا فا   م ه أ د    أصفى التا  افع التا
م  لفخ فله , م  لزل  ه  مط   اط  فتلبت  له أج اد  الاس,    ص ق

.  أآ ى فاء      قلام  لظ  ن  

“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 

                                                     
7 Loc.cit. 
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manusia tumbuh kembali, kemudian ditiupkan lagi 
sangkakala itu, maka tiba-tiba mereka semua berdiri 
menyaksikan.8” (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.9  

Adapun Al-Quran dan sunnah yang berbicara 

tentang hal itu banyak sekali, demikian juga hadits-hadits 

shahih yang menunjukkan kebenarannya. Allah 

berfirman (QS.At- Taghabun:7). 

                           

Terjemahnya: 
 Katakanlah: Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar 
kamu akan dibangkitkan.”  

                                                     
8 Rukun Iman, Op.cit.  116 
9Ibid.  
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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.10 

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: 

               
Terjemahnya: 

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): 

                                                     
 10 Ibid.., h.  11 9  



340 

 

 

                .  

             . 

Terjemahnya: 
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). 

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).11 

 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. 

                                                     
11Ibid. h. 121  
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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 dustakan12. 

Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah 

umat nabi Muhammad Saw. diantara mereka tujuh puluh ribu 

orang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadzab 

dikarenakan kesempurnaan tauhid mereka13. Mereka itulah 

yang pernah disebutkan ciri-cirinya oleh nabi: 

     رق ن     كت  ن     تطر ن  على ِا   ت كل ن

Artinya:  
Mereka yang tidak meminta diruqyah (dimantra dengan 
do‟a), tidak berobat dengan cara kaiy (dengan besi 
panas), tidak percaya pada khurafat burung dan kepada 
Tuhan mereka, mereka bertawakal.” 

Di antara mereka adalah shahabat 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 

                                                     
12Ibid.,   
13Ibid., h. 122  
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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 barangsiapa 

yang meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 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.14” (HR. 
Bukhari). 

7. Syafa’at 

Ketika manusia sedang mengalami kesulitan yang luar 

biasa di tempat penantian untuk dihisab ditambah sangat 

panjangnya masa penantiaan mereka mencari orang yang bisa 

memberi syafa’at di hadapan Tuhan mereka untuk 

membebaskan mereka dari kesulitan dan rasa takut pada hari 

itu. Semua Rasul Ulul Azmi menolak untuk memberi syafa’at, 
hingga mereka sampai kepada Rasul terakhir Muhammad Saw. 

yang mana Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya 

dimasa 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 

                                                     
14Ibid ., h. 123 
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beliau meminta izin Tuhannya dan beliaupun diizinkan untuk 

memberi syafa’at kepada hamba-hamba untuk melepaskan 

mereka dari kesulitan dan kegelisahan yang tidak sanggup 

mereka pikul. 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

قلا    َ  بلغ ا  ق نصف    ن فبللما     ن  ا م  تد      م  ل
 ستغاث   م  اء    ل  م َ سى م   ل  م َ مد صلى  ه علله , كذاك

 سل  فل فع ال ضى  ْ  خلق فلملي  َ  أآذ حل ه  اباب فل  ئذ 
  ب ثه  ه   ا ا  م د  َ د أ    امع كله  

Artinya:  
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 syafa‟at 
untuk dipercepat putusan hukumantara 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.15” (HR. Bukhari). 

Syafa’at 'udzma (syafa‟at agung) ini hanya dikhususkan 
untuk Rasulullah saw. saja. Selain itu beliau juga akan 

memberikan syafa’at-syafa’at lain, yaitu: 

1. Syafa’at beliau untuk ahli surga agar diizinkan bagi 

mereka memasukinya. Dalilnya adalah sabda beliau: 

                                                     
15Ibid., h  124-125   .  
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فل  ل  خاان  ن أنت؟ , ال    م  ا لا   قأستفتحأِ  اب 
  ك أ  ت   أفتح ا د قبلك:فل  ل,  مد:قأق ل:قال

“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.”16 
(HR.Muslim). 

2. Syafa’at beliau untuk suatu kaum yang seimbang 

antara kebaikan dan kejelekan mereka untuk bisa 

masuk surga. Ini adalah pendapat sebagian ulama‟ 
tetapi tidak ada satupun hadits shahih yang bisa 

dijadikan sandaran. 

3. Syafa’at beliau untuk suatu kaum yang diputuskan 

untuk masuk neraka, agar mereka tidak jadi 

memasukinya. Dalilnya adalah keumuman sabda 

beliau: 

17 فا عِ ا    اكبائ   ن أ ِ    

“Syafa‟atku untuk para pelaku dosa besar dari 
umatku.” (HR. Abu Dawud). 

4. Syafa’at beliau untuk mengangkat derajat para 

penghuni surga di dalam surga. Dalilnya adalah sabda 

beliau: 

  اله   غف اى سلم    افع داجت     مهد ْ

                                                     
16Ibid.,  
17Ibid., h  126 
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Ya Allah ampunilah Abu Salamah dan angkatlah 
derajatnya menjadi orang-orang yang diberi hidayah.” 
(HR. Muslim). 

5. Syafa’at beliau untuk suatu kaum agar mereka masuk 

surga tanpa dihisab terlebih dahulu dan tanpa diazab. 

Dalilnya hadits Ukasyah bin Mihsan tentang tujuh 

puluh ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab 

dan tanpa adzab, Rasulullah berdo‟a untuknya: “ Ya 
Allah, jadikanlah dia termasuk dalam golongan mereka.” 
(Muttafaq Alaih). 

6. Syafa’at beliau untuk para pelaku dosa besar agar tidak 

masuk neraka. Dalilnya hadits rasul: 

  فا عِ ا    اكبائ   ن أ ِ

“ Syafa‟atku untuk pelaku dosa besar dari umatku.18” 
(HR. Abu Dawud). 

Dan dalam hadis yang lain: 

ح ج ق م  ن  الاا   فاع   مد صلى  ه علله  سل  فلدآل ن  ال  
   م  ن  اهلملْ

Akan keluar suatu kaum dari neraka dengan syafa‟at 
Muhammad shallallahu alaihi wasallam,kemudian 
mereka masuk surga. Mereka dinamakan 
Jahannamiyyin.19” (HR. Bukhari). 

7. Syafa’at beliau untuk meringankan adzab dari orang 

yang seharusnya diazab keras, seperti syafa’at beliau 

untuk pamannya Abu Thalib. Dalilnya hadits rasul: 

                                                     
18Ibid., h  127  
19 Ibid., 
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ا له تلف ه ساعِ   م  ا لا   فلج     ض ضاح  ن  الاا  بلغ ك بله 
   لي  له د اغه  

“Mudah-mudahan syafa‟atku bisa meringankan siksanya 
di hari kiamat, untuk diletakkan di neraka yang paling 
atas dimana api sampai menyentuh dua mata kakinya, 
yang membuat otaknya mendidih.20” (Muttafaq Alaih). 

Syafa’at di sisi Allah tidak dibenarkan kecuali dengan 

dua syarat: 

1. Ridha Allah terhadap pemberi dan penerima 

syafa’at. 
2. Izin Allah kepada seseorang untuk memberi 

syafa’at. Allah berfirman: 

                     

         

Terjemahnya: 

Dan mereka tiada memberi syafa‟at melainkan kepada 
orang yang diridhai Allah.” (QS.Al- Anbiya‟: 28). 

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 

                                                     
20Ibid., h.128  
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ditimbang, tetapi yang menjadi ukuran berat atau tidak adalah 

amal, bukan pelakunya atau buku catatan tersebut21. Allah 

berfirman: 

                        

                 . 

Terjemahnya: 
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). 

9. Shirath 

Mengimani adanya shirath, yaitu jembatan yang 

dipasang di atas neraka Jahannam 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 

                                                     
21Ibid., h. 128-129  
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diikuti oleh umatnya. Hari itu tidak ada yang angkat bicara 

kecuali para rasul, dan do‟a para rasul hari itu adalah: “ Ya 
Allah selamatkan, selamatkan.” Neraka Jahannam 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.22  

10. Qintharah (Tempat Pemberhentian antara surga dan 

neraka). 

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 dunia) sebelum 

mereka memasuki surga. Manakala mereka sudah bersih dan 

suci maka baru diizinkan untuk memasuki surga23. 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, 

                                                     
22Ibid..,, h.. 131  
23Ibid., h.134  
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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 surge 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 nereka dengan syafa’at orang-orang yang memberi 

syafa’at dan atas rahmat Allah Yang Maha Penyayang. 

Surga adalah tempat mulia yang Allah sediakan untuk 

orang-orang bertaqwa 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 terdetik 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. Kenikmatan yang paling besar adalah ketika orang-
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orang mukmin bisa melihat Tuhan mereka secara langsung 

dengan mata kepala mereka24. 

5. Hikmah beriman kepada hari akhirat 

Beriman kepada hari akhirat mengandung banyak hikmah 

dan faedah, diantaranya: 

1. Menimbulkan keinginan yang tinggi untuk melakukan 

ketaatan dan senantiasa berusaha untuk itu demi 

mengharapkan pahala.  

2. Menimbulkan rasa takut untuk melakukan kemaksiatan 

atau meridhai 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 didzalimi 

dari orang yang mendzalimi 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.25 

 

                                                     
24Ibid., h. 135-136 
25Ibid.,. h. 138-139 
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BAB XII 

IMAN KEPADA QADHA DAN QADAR 

 

 

 
1. PENDAHULUAN 

  

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. 

Beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu 

rukun iman di mana kita wajib mengimaninya agar iman kita 

menjadi sah dan sempurna.  Ibnu Abbas pernah berkata, 

“Qadar adalah nidzam (aturan) tauhid. Barangsiapa yang 

mentauhidkan Allah dan beriman kepada qadar, maka 

tauhidnya sempurna. Dan barangsiapa yang mentauhidkan 

Allah dan mendustakan qadar, maka dustanya merusakkan 

tauhidnya  

 

2. MAKNA QADHA DAN QADAR 

2.1. Pengertian Qadha  

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai iman kepada 

qada dan qadar, terlebih dahulu akan dibahas mengenai qada 

dan qadar itu sendiri.  Secara etimologi, qadha memiliki banyak 

pengertian diantaranya sebagaimana berikut: 

http://hbis.wordpress.com/2007/11/27/toleransi-dan-kerukunan/236/
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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. Menjadikan1, 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 vonnis”, Pengertian iman akan qadha iala 

                                                     
1Hasbi Ash-Shiddiqy, Op.cit., h. 252-253 
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mengimankan bahwa hukum-hukum yang diterima alam, 

hukum-hukum yang dijalani alam adalah diqadhakan Tuhan 

sendiri, yang ditetapakan Tuhan sendiri, seamsal Tuhan 

menetapkan matahari beredar difalaknya; bulan beredar 

mengelilingi bumi dan bumi beredar mengelilingi matahari, 

dan bahwa hukum Tuhan itu pasti berlaku, tidak dapat 

dirubah.2 

Imam az-Zuhri berkata, “Qadha secara etimologi memiliki 

arti yang banyak. Dan semua pengertian yang berkaitan 

dengan qadha kembali kepada makna kesempurnaan.3”  

 

2.2. Pengertian Qadar 

Qadar secara etimologi berasal dari kata qaddara, 

yuqaddiru, taqdiiran yang berarti penentuan4. Pengertian ini bisa 

kita lihat dalam ayat Allah berikut ini. (QS.41:10) 

                            

         

Terjemahnya:  
Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang 
kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia 
menentukan padanya kadar makanan-makanan 

                                                     
2Ibid., h. 247  
3Bustamam Ismail, Iman kepada Qadha dan Qadar dalam, 

http://hbis.wordpress.com/ 2007/12/10/iman-kepada-qadha-dan-qadar/, 
diakses Tanggal  14 Juni 2009 

4Ibid., h.247  
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(penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai 
jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.”  

Pengertian qadar menurut  firman Allah dalam Surah 33 

ayat 38: 

            . 

Terjemahnya:  
Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang 
pasti berlaku” 

Qadar adalah terjadinya sesuatu itu menurut yang telah 

diqadhakan, yang telah dituliskan lauh-mahfudh, dan itulah 

yang dikehendaki oleh hadits “Tuhan telah selesai dari 

menjadikan, memberikan rezki, menentukan ajal”, sedang arti 
“yang telah diqadarkan”, ialah : apa yang terjadi dengan 
berangsur-angsur itu, adalah menurut taqdiran yang sudah 

ditaqdirkan dahulu.5 

Dari sudut terminologi, qadha adalah pengetahuan yang 

lampau, yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. 

Adapun qadar adalah terjadinya suatu 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.”6 

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 

                                                     
5 Loc.cit 
6Bustamam Ismail, Iman kepada Qadha dan Qadar dalam, 

http://hbis.wordpress.com/ 2007/12/10/iman-kepada-qadha-dan-qadar/, 
diakses Tanggal  14 Juni 2009 
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pondasi dari bangunan yang lain. Maka, barangsiapa yang 

ingin memisahkan di antara keduanya, ia sungguh 

merobohkan bangunan tersebut. 

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.7 

2.3. Pengertian  qadha dan qadar menurut 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 saah satu sifat yang ditetapkan oleh Allah 

swt. Sedangkan qadar adalah mewataskan dimasa azaly 

akan segala makhluk dengan sesuatu watas yang akan 

diciptakan dan sesuatu yang akan berjalan diatasnya. Qadar 

kembali kepada sifat ilmu, kepada pengetahuan, Allah ilmu 

itu merupakan salah satu sifat dzat yang Maha Suci.8 

2. Ar-Raghib : Qadar dan taqdir, ialah menerangkan ukuran 

sesuatu, apabila dikatakan aku qadari dia, aku taqdiri  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 

                                                     
7Iman Kepada Qadha dan Qadar, Op.cit. 
8 Hasbi Ash-Shiddiqy, Op.cit., h. 254 
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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 suatu 

rancangan yang telah diperbuat.9 

3. Muhammad Abduh: qadha itu, ialah pergantungan ilmu Ilahi 

dengan sesuatu kenyataan, kemestian. Dan qadar, terjadinya 

sesuatu menurut ilmu (yang telah diketahui Allah).10 

4. Al-Khaththaby; kebanyakan orang menyangkakan bahwa 

arti qadha dan qadar, Allah memaksa hamba berlaku menurut 

yang telah diqadarkan (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.11 

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. Barangsiapa 

yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada qadar, maka 

                                                     
9Ibid., h. 255 
10Ibid., h. 256  
11Ibid. 
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tauhidnya sempurna. Dan barangsiapa yang mentauhidkan 

Allah dan mendustakan qadar, maka dustanya merusakkan 

tauhidnya”12 Beberapa ayat Allah dan hadits Nabi yang 

berkaitan dengan qadha dan qadar-Nya berikut ini. 

                         
               .               

            . 

Terjemahnya:  
Tiada suatu 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) 

3. 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. 

                                                     
12Bustamam Ismail, Iman kepada Qadha dan Qadar dalam, 

http://hbis.wordpress.com/ 2007/12/10/iman-kepada-qadha-dan-qadar/, 
diakses Tanggal  14 Juni 2009  



358 

 

Iman terhadap qadha dan qadar memiliki empat rukun 

sebagai berikut. 

1. Ilmu Allah swt. Beriman kepada qadha dan qadar berarti 

harus beriman kepda Ilmu Allah yang merupakan 

deretan sifat-sifat-Nya 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 benar-benar meliputi segala 

sesuatu. Dialah Tuhan Yang Mengetahui yang gaib dan 

yang nyata. 

Hal ini bisa kita temukan dalam beberapa ayat 

quraniah dan hadits nabawiah berikut ini. Firman Allah 

dalam QS. 65: 12 

                          

                          . 

Terjemahnya:  
 Allah-lah 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. 

2. Penulisan Takdir. Di sini mukmin harus beriman bahwa 

Allah swt. menulis dan mencatat takdir atau ketentuan-

ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia 
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dan sunnah kauniah yang terjadi di bumi di Lauh 

Mahfuzh“ buku catatan amal” yang dijaga. Tidak ada 
suatu apa pun yang terlupakan oleh-Nya. Perhatikan 

beberapa ayat di bawah ini. (QS. Al-Hadiid (57): 22-23) 

                     

                .            

                  

Terjemahnya:  
Tiada suatu 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 
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tidak menghendakinya. Allah berfirman, (QS. Faathir 

(35): 44) 

                    

Terjemahnya:  
Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah 
baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”  

Penciptaan-Nya. Ketika beriman terhadap qadha dan qadar, 
seorang mukmin harus mengimani bahwa Allah-lah pencipta 
segala sesuatu, tidak ada Khaliq selain-Nya dan tidak ada Rabb 
semesta alam ini selain Dia13. Hal ini berdasarkan dalil-dalil 
berikut ini. [QS. Az-Zumar (39): 62]  

                 . 

Terjemahnya:  
 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.  

 

                                                     
13Bustamam Ismail, Iman kepada Qadha dan Qadar dalam, 

http://hbis.wordpress.com/ 2007/12/10/iman-kepada-qadha-dan-qadar/, 
diakses Tanggal  14 Juni 2009  
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4. 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 menuliskan segala sesuatu yang terjadi 

dan yang belum terjadi sampai hari kiamat. Hal ini 

berdasarkan dalil-dalil berikut ini.  (QS. 57: 22) 

                     

                 

Terjemahnya:  
 Tiada suatu 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)   

“Allah-lah 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 
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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.  

                       

Terjemahnya:  

 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 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 sebagainya14. Hal 

ini sesuai dengan firman Allah, 

                                                     
14Bustamam Ismail, Iman kepada Qadha dan Qadar dalam, 

http://hbis.wordpress.com/ 2007/12/10/iman-kepada-qadha-dan-qadar/, 
diakses Tanggal  14 Juni 2009 
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                 . 

Terjemahnya:  
 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 
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merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang 

merugi.” (QS. Al-A‟raaf (7): 99) 
d. Sabar dalam menghadapi segala problematika 

kehidupan.15 

5. KEWAJIBAN BERIMAN KEPADA QADHA DAN 

QADAR 

Diriwayatkan bahwa suatu 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, malaekat-malaekat-
Nya, kitab-kitab-Nya,rasul-rasulnya, hari akhir dan beriman 
pula kepada qadar(takdir) yang baik ataupun yang buruk. 
Lelaki tersebut berkata” Tuan benar”. 16(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. 

                                                     
15Bustamam Ismail, Iman kepada Qadha dan Qadar dalam, 

http://hbis.wordpress.com/ 2007/12/10/iman-kepada-qadha-dan-qadar/, 
diakses Tanggal  14 Juni 2009 

16Ibid.,  
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Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala 

ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadits 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.17 (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 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. 

6. 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 

                                                     
17Iman Kepada Qadha dan Qadar dalam, http://sinshad. 

blogspot.com /search/label/iman-kepada-qadha-dan-qadar/, di akses Tanggal 
14 Juni 2009  



366 

 

segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian 
Allah mengutus malaekat untuk meniupkan ruh ke dalamnya 
dan menuliskan empat ketentuan, yaitu tentang rezekinya, 
ajalnya, amal perbuatannya, dan (jalan hidupny) sengsara atau 
bahagia.”18 (HR.Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin 
Mas‟ud).  

Dari hadits 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 mentakdirkan 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 disitu bertanya, ” Mengapa 

hukumnya diberatkan seperti itu?”Khalifah Umar menjawab, ”Ya, 
itulah yang setimpal. Ia wajib dipotong tangannya sebab mencuri dan 

wajib dipukul karena berdusta atas nama Allah”.19 

Mengenai adanya kewajiban berikhtiar , ditegaskan dalam 

sebuah kisah. Pada zaman nabi Muhammad Saw. pernah 

                                                     
18Ibid  
19Bustamam Ismail, Iman kepada Qadha dan Qadar dalam, 

http://hbis.wordpress.com/ 2007/12/10/iman-kepada-qadha-dan-qadar/, 
diakses Tanggal  14 Juni 2009  
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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 bertawakkal kepada Allah”. Nabi pun 

bersabda, ”Ikatlah kudamu, setelah itu bertawakkalah kepada 

Allah”.20  

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 berdo‟a. 
Dengan berdo‟a 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)  

                                                     
20Ibid  
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                 . 

Terjemahnya:  
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah 
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 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.21 

Untuk memahami takdir, manusia harus hidup dengan 

ikhtiar, dalam kehidupan sehari-harinya takdir Ilahi berkaitan 

erat dengan usaha manusia dan diiringi dengan doa dan 

tawakkal.22 Seorang muslim wajib beriman dengan qada dan 

qadar kesalahan dalam memahaminya akan melahirkan dan 

sikap yang salah pula dalam menempuh di kehidupan di dunia 

ini. 

                                                     
21Bustamam Ismail, Iman kepada Qadha dan Qadar dalam, 

http://hbis.wordpress.com/ 2007/12/10/iman-kepada-qadha-dan-qadar/, 
diakses Tanggal  14 Juni 2009 

22Muhammad Daud Ali, op.cit., h. 233 
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7. 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. 

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). 

                        

Terjemahnya:  
dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari 
Allah( datangnya), dan bila ditimpa oleh kemudratan, 
maka hanya kepada-Nya lah kamu meminta pertolongan.  

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) 
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Terjemahnya:  
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 sorga 

orang yang didalam 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. Oleh sebab itu, orang yang 

beriman kepada qadha dan qadar senantiasa optimis dan 

giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan 

itu. Firaman Allah: (QS Al- Qashas ayat 77) 

                           
                         

       

Terjemahnya:  
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 
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berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.  

4. Menenangkan jiwa.23 

Orang yang beriman kepada qadha dan qadar senangtiasa 

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.  

 

                                                     
23Iman Kepada Qadha dan Qadar dalam, http://sinshad.blogspot 

.com/search/label/iman-kepada-qadha-dan-qadar/, di akses Tanggal 14 Juni 
2009  

http://sinshad.blogspo/
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