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1. Perkenalan
2. Kontrak Perkuliahan Dengan Mahasiswa

- Penilaian
- kehadiran 
- Tugas
- Diskusi 

- Tugas-Tugas
-Tugas Kelompok
-Tugas Individu 

- Teknis Pembuatan Makalah PAI



AGAMA ISLAM

AGAMA Ditinjau dari sisi bahasa, 
Istilah dan kebudayaan

ISLAM Ditinjau dari sisi bahasa, 
Istilah, kebudayaan dan 

peradaban

Klasifikasi agama secara umum, Samawi (langit) 
Ardi (Bumi), dan Indikasinya

Inti ajaran agama Islam (Tauhid, Fiqih (Ibadah, 
Muamalah) akhlak/Tasauf), dan sumber ajaran 

agama Islam (al-Qur’an dan Hadis)

Kapan Islam Lahir? Secara sistem islam sudah ada 
sejak adanya kehidupan, tetapi sebutan agama 
Islam sejak zaman Nabi Muhammad 

َم ِدیٗناۚ  ٱۡلَیۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكۡم ِدیَنُكۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَۡیُكۡم ِنۡعَمِتي َوَرِضیُت لَُكُم ٱۡإلِۡسلَٰ
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu (al-Maidah ayat 3)



IMAN 

تصدق بالقلب واقرار بالسان وعمل باالركان  
Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan 

diimplementasikan dengan anggota badan 

IHSAN 

ISLAM  Tunduk dan patuh kepada pelaturan Allah swt (Ibadah)

ان تعبد هللا كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يرك 
Beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah, 

sekalipun engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat 
engkau.



Akidah:

Tuhan, Malaikat, Nabi dan Rasul, dan 
Kitab



Allah/هللا Tuhan pemilik alam semesta
تِ  فِي َما لِّلَّهِ ) َوٰ َمٰ  فِيٓ  َما تُۡبُدواْ  َوإِن ٱۡألَۡرضِۗ  فِي َوَما ٱلسَّ

 يََشآءُ  لَِمن َفیَۡغِفرُ  ٱللَّهُۖ  بِهِ  ُيَحاِسۡبُكم تُۡخُفوهُ  أَوۡ  أَنُفِسُكمۡ 
-al)َقِديرٌ  َشۡيءٖ  ُكلِّ  َعلَىٰ  َوٱللَّهُ  يََشآءُۗ  َمن َوُيَعّذِبُ 

(Baqarah:284)

TUHAN رب/Rab

Ilah/اله

Tuhan pencipta dan pemelihara
Kata rab dalam al-Qur’an menunjukan pada
penciptaan dan pemeliharaan

Tuhan yang Maha Esa



DALIL NAQLI 
Mengenal Tuhan dengan Naqli artinya,

mengenal Tuhan dengan al-Qur’an dan
Hadis.

Semua argumen yang dibangun
tentang Tuhan didasarkan kepada al-
Qur’an dan al-Hadis.

DALIL AQLI
Mengenal dengan Aqli, artinya mengenal
Tuhan dengan akal. Semua pengetahuan
tentang Tuhan didasarkan logika.

Qur’an dan al-Hadis.

WAJIB, MUSTAHIL, DAN JAIZ

Mengenal Tuhan dengan hati, biasa ditempuh 
oleh ulama tasawuf (sufi), lewat riadhah 

(kontenplasi) 





Malaikat adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dari cahaya (nur). 
Jenis kelamin Malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan, 
hanya Allah yang tahu.  

Pekerjaan Malaikat monoton, yakni hanya satu jenis. Jika dia Pekerjaan Malaikat monoton, yakni hanya satu jenis. Jika dia 
diperintahkan takbir. Pekerjaanya hanya takbir. Jika 
diperintahkan sujud dia hanya sujud.

Jumlah secara keseluruhan hanya Allah yang tahu. Manusia hanya 
diwajibkan mengetahui jumlah Malaikat yang sepuluh beserta 
tugas-tugasnya. 



NABI 

Secara etimologi dan terminologi
Etomologi: Nabi bersal dari kata Naba yang artinya berita
besar. Orang yang membawa berita besar disebut Nabi.
Dalam bahasa Arab betita dikatakan khabar dan Naba. Untuk
berita biasa cukup dengan kata khabar.
Terminologi: Nabi adalah orang yang diberikan wahyu untuk
dirinya sendiri, dan tidak berkewajiban menyampaikan

RASUL 

dirinya sendiri, dan tidak berkewajiban menyampaikan
kepada manusia lain. (Manusia yang diberikan wahyu) Jumlah
Nabi secara keseluruhan 124.000 Nabi

Rasul: Secara etimologi pesuruh, adapun dalam arti
terminologi, manusia yang diberikan wahyu dan wajib
menyampaikan kepada umatnya. Jumlah Rasul secara
keseluruhan 315

Nabi sekaligus Rasul yang wajib diketahui berjumlah 25 Nabi 
dan rasul.



Definisi Kitab

Jumlah kitab 

Perbedaan suhuf dan kitab

Isi kitab, sisiperbedaan dan persamaan 
antar kitab

Perbedaan suhuf dan kitab



Manusia dalam perspektif Islam

1. al-Naas

2. Insan

3. Basyar

4. Bani Adam



 Kata al-Nas:makhluk sosial

 Kata al-Insan:harmonis, lemah lembut, 
tampak atau pelupa

 Kata Basyar:kulit, makhluk biologis, 
bersenang2)

 Kata Bani Adam:(aspek amaliah, pengelola 
bumi)



Akidah  

Ibadah   

Menyakini Adanya Tuhan

Penghambaan diri kepada Tuhan

Muamalah  

Sejarah  

Sosial , dan ekonomi

Makhluk yang bersejarah   

MANUSIA SEHAT: Memenuhi kebutuhan Bio, Psio,Sosio dan Spiritual



MUNAKAHAT (pernikahan)



Definisi Nkah

Syarat Nikah

Nikah dalam artian kebahasaan adalah
kumpul (al-Dhamu). Sementara dalam arti
istilah, nikah ikatan laki-laki dan
perempuan yang dihalalkan oleh Agama.

Mampu nafkah Dhahir dan Batin
Seorang suami wajib, mewujudkan
ketentraman, kesenangan, dan kepuasan
sama keluarganya.

Hukum Nikah

Rukun Nikah
1. Pengantin Laki-laki
2. Pengantin Perempuan
3. Dua saksi
4. Wali dari Pengantn Perempuan
5. Ijab Qabul

1. Mubah (Boleh)
2. Sunah
3. Wajib
4. Makruh
5. Haram



Mubah 

Sunah  

Asal hukum nikah itu mubah, kecuali ada indikasi lain

Jika sudah mampu, dan ada keinginan menkah, tetapi
jika tidak melaksanakan pun tidak berbahaya.

Makruh  

Wajib  

Haram  

Jika sudah mampu, dan ada keinginan menkah, tetapi
jika tidak melaksanakan berbahaya.

Makruh yang dimaksud adalah nikah yang dibenci
Allah, yaitu nikah yang masih merepotkan orang tua

Nikah yang diniatkan untuk merugikan pasangan



Nikah wali 
hakim

Nikah Kontrak 

Nikah Sirri



MUAMALAT

(Sosial, Ekonomi, Budaya)



Dalam Islam sosial sebagai sarana pahala, rizki, 
panjang umur, kebahagiaan

Empat dari kebahagiaan manusia:
1. Pasangan yang shalihah1. Pasangan yang shalihah
2. Punya keturunan baik

3. Punya teman orang shalih
4. Mata pencaharian di negeri sendiri



MUAMALAH
IBADAH SOSIAL

HUBUNGAN 
HUBUNGAN 
EKONOMI

HUBUNGAN 
BERNEGARA, 

BERMASYARAKAT

HUBUNGAN 
KERJA, BERHIAS

HUBUNGAN 
BERIBADAH

ORIENTASI IBADAH, 
BAGAIMANA SEHARUSNYA 

BUKAN APA ADANYA



 SALING MENGUNTUNGKAN
 PRINSIP KESEIMBANGAN
 BERLANDASKAN AKIDAH, KHILAFAH, DAN KEADILAN

MENJUAL DAN MEMBELI YANG HALAL DAN ATAU SUCI
BERLANDASKAN AKIDAH, KHILAFAH, DAN KEADILAN

 MENJUAL DAN MEMBELI YANG HALAL DAN ATAU SUCI
 MODEL-MODEL KERJA SAMA 



Dalam ekonomi syariah berprinsip saling
menguntungkan. Pelaku ekonomi syariah
tidak ada niat untuk eksploetasi kekayaan.tidak ada niat untuk eksploetasi kekayaan.
Semua orang harus merasakan manfaat



Dalam ekonomi syariah tidak dikenal modal kecil untung 
besar, atau resiko kecil untung besar. Pada sistem 
ekonomi syariah dikenal keseimbangan, jika modal kecil 
untung kecil. Resiko kecil untung juga kecil. 



• Pelaku ekonomi syariah harus berakidah. Yakni tertanam
keyakinan kepada Tuhan yang menciptakan segalanya
termasuk sumber ekonomi di dalamnya.

 khilafah, pengelolaan yang tidak berdampak buruk pada
sekitarnya.sekitarnya.

 keadilan, berprilaku proporsional



Sayarat
 Untuk pelaku jual beli harus sudah baligh. Maka tidak sah hukumnya jual 

beli dilakukan oleh orang yang belum baligh.
 barang yang dijual dibeli harus suci, tidak sah menjual sesuatu yang najis.
 barang yang dijual dan dibeli harus halal. 
 barang yang dijual harus ditangan (dimiliki) barang yang dijual harus ditangan (dimiliki)
 barang yang dijual harus jelas.

Rukun
 Adanya barang
 Adanya akad



Kerjasama 
bisnis

Musyarakah
Semua pemilik modal ikut 
mengelola 

Laba dan rugi 
berdasarkan 

modal 

Kerjasama 
bisnis

Mudharabah pemilik modal

dan pegelola, hanya saja pemilik
modal tidak terlibat dalam
pengelolaan

Laba dan rugi 
ditanggung 
bersama 



Pengertian ibadah, Pembagian ibadah, 
Pengertian bidah, Pembagian biadah,Bidah 

yang sesat   



Mahdhah,
Ibadah yang 
sudah ada 

ketentuan dari 

Ghair Mahdhah, 
ibadah yang 
belum ada 
ketentuan 

Penghambaan 
diri kepada 

ketentuan dari 
Nabi Muhammad 

saw

ketentuan 
teknisnya dari 

Nabi Muhammad 
saw 

diri kepada 
Tuhan

Bidah 





Kata tasawuf secara etimologi banyak diutarakan oleh pemikir-pemikir
Islam. Nasution, misalnya menyebutkan lima istilah yang ber-dengan
tasawuf, yaitu al-suffah (ahl al-suffah), (orang yang nindah dengan Nabi dari
Mekkah ke Madinah), saf (baris-sufi (suci), sophos (bahasa Yunani: hikmat),
dan suf (kain Keseluruhan kata ini bisa-bisa saja dihubungkan dengan wuf.
Kata ahl al-suffah (orang yang ikut pindah dengan Nabi Mekkah ke Madinah)
misalnya menggambarkan keadaan yang rela mencurahkan jiwa raganya,
harta benda dan lain-lainya hanya untuk Allah.

Mereka ini rela meninggalkan jung halamannya, rumah, kekayaan dan harta

ETIMOLOGI

Mereka ini rela meninggalkan jung halamannya, rumah, kekayaan dan harta
benda lainnya kah untuk hijrah bersama Nabi ke Madinah. Tanpa ada iman
dan kecintaan pada Allah, tak mungkin mereka ukan hal yang demikian.
Selanjutnya kata sa/juga meng-rkan orang yang selalu berada di barisan
depan dalam adah kepada Allah dan melakukan amal kebajikan. Demi-pula
kata sufi (suci) menggambarkan orang yang selalu ielihara dirinya dari
berbuat dosa dan maksiat, dan kata suf (Kain wol) menggambarkan orang
yang hidup sederhana dan mementingkan dunia. Dan kata sophos (bahasa
Yunani) mbarkan keadaan jiwa yang senantiasa cenderung ke pada
kebenaran.

Dari segi Linguistik (kebahasaan) ini segera dapat dipahami bahwa tasawuf
adalah sikap mental yang selalu memelihara cian diri, beribadah, hidup
sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bersikap bijaksana.
Sikap jiwa yang demikian pada hakikatnya adalah akhlak yang mulia.



terminologi

Adapun pengertian tasawuf dari segi istilah atau pendapat para ahli
amat bergantung kepada sudut pandang yang diguna-kannya masing-
masing. Selama ini ada tiga sudut pandang yang digunakan para ahli
untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagaiuntuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai
makhluk terbatas, manusia sebagai makhluk yang harus berjuang,
dan manusia sebagai makhluk yang ber-Tuhan. Jika dilihat dari sudut
pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas, maka tasawuf
dapat didefinisikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara
menjauhkan pengaruh kehidupan dunia, dan memusatkan perhatian
hanya kepada Allah SWT.



AKHLAK KEPADA 
ALLAH

AKHLAK KEPADA 
MANUSIA

AKHLAK KEPADA 
SELAIN MANUSIA

HUSNUDHAN
BERHARAP 

Prilaku yang 
tidak 

menyakitkan 
orang lain

Siat kasih sayang 
kepada seluruh 
makhluk Allah



ALIRAN-ALIRAN DALAM ISLAM

(Theologi, Fiqih, dan Tasawuf)



1. Khawarij
2. Mu’tazilah
3. Murjiah
4. Jabariah 
5. Qadariah 5. Qadariah 
6. Ahli sunah berjamaah



Hanafiah                         Imam Hanafi

Malikiah                          Imam Malik

Syai’iah                           Imam Syafi’i

Pelopor 

Pelopor 

Pelopor Syai’iah                           Imam Syafi’i

Habaliah                         Imam Ahmad bin HanbalPelopor 

Cara menetafkan hukum

Imam Hanafi

Imam Malik

Imam Syafi’i

Imam Ahmad bin Hanbal

Al-Qur’an, Hadis,Ijma Shahabat,Qias, Istihsan

Al-Qur’an, Hadis, Ijma amalan orang madinah, Qias, 
Mashalihul Mursalah

Al-Qur’an, Hadis, Amalan Mujtahidin,Qias

Al-Qur’an, Ijma Shahabat, Qias



1. Aliran Ittihad (bersatunya manusia dengan tuhan)

Ittihâd berasal dari kata ittahadyattahidittihâd (dari kata wâhid) dalam artian kebahasaan bersatu 
atau kebersatuan. Abû Yazîd alBusthâmî menganrtikan mengistilahkan ittihâd merupakan pengalaman 
puncak spiritual seorang sufi, ketika ia dekat, bersahabat, cinta, dan mengenal Allah sedemikian rupa 
hingga dirinya merasa menyatu dengan Allah. Ittihâd dicapai dengan beberapa proses (maqâmât) dengan 
tazkiyat alnafs hingga melewati mahabbah dan ma‘rifah kemudian mengalami fanâ’ dan baqâ’ sebagai 
pintu gerbang menuju ittihâd.  Untuk menuju ittihâd para sufi harus mengalami alfanâ’ ‘an alnafs dan pintu gerbang menuju ittihâd.  Untuk menuju ittihâd para sufi harus mengalami alfanâ’ ‘an alnafs dan 
albaqâ’ bi Allâh. Fanâ’ secara etimologis berarti keluruhan diri kemanusiaan, hancur, lenyap dan hilang. 
Sedangkan baqâ’ secara etimologis berarti kekal, abadi, tetap dan tinggal. 

Zun Nun Almisry (245 H) adalah sufi yang pertama kalinya mengemukakan faham ma`rifah dalam 
tasawuf dan dalam perkembangannya. Menurut Zun Nun, bahwa ma`rifah yang hakiki adalah ma`rifah 
sifat wahdaniyyah yang bagi waliwali Allah secara khusus karena mereka menyaksikan Allah dengan hati 
mereka, maka terbukalah bagi mereka apaapa yang tidak terbuka bagi orang lainnya. Dan ma’rifat 
adalah proses akhir, dan justru menjadi awal beragama secara sejati. Inilah makna dari perkataan yang 
masyhur dari salah seorang sahabat Rasul Ali r.a.: “Awaluddiina Ma’rifatullah”. Awalnya AdDiin adalah 
mengenal Allah. Makrifat justru baru awalnya beragama, bukan tujuan. Karena dengan mengenal Dia 
yang sebenarnya, barulah seseorang berinteraksi dengan AdDiin yang sebenarnya pula.



2. Aliran Hulul (Inkarnasi)
AlHulul adalah kepercayaan bahwa Allah bersemayam di tubuh salah seorang, karena kemurnian jiwanya dan kesucian ruhnya. Di 

antara orangorang yang menganut akidah dan kepercayaan ini ialah AlHallaj. Secara harfiah hulul berarti Tuhan mengambil tempat 
dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifatsifat kemanusiaannya melalui fana. Menurut 
keterangan Abu Nasr alTusi dalam alLuma' sebagai dikutip Harun Nasution, adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih 
tubuhtubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Di 
dalam teks Arab pernyataan tersebut berbunyi: "Sesungguhnya Allah memilih jasad-jasad (tertentu) dan me-nempatinya dengan makna 
ketuhanan (setelah) menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan". Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat pada manusia ini, bertolak 
dari dasar pemikiran alHallaj yang mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat dua sifat dasar yaitu lahut (ketuhanan) dan nasut 
(kemanusiaan). Ini dapat dilihat dari teorinya mengenai kejadian manusia dalam bukunya bernama althaiwasim. Sebelum Tuhan (kemanusiaan). Ini dapat dilihat dari teorinya mengenai kejadian manusia dalam bukunya bernama althaiwasim. Sebelum Tuhan 
menjadikan makhluk, la hanya melihat diriNya sendiri. Dalam kesendianNya itu terjadilah dialog antara Tuhan dengan diriNya sendiri, 
yaitu dialog yang didalamnya tidak terdapat kata ataupun huruf. 

Tokoh yang mengembangkan paham al Hulul, sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa tokoh yang mengembangkan paham al
Hulul adalah alHallaj. Nama lengkapnya adalah Husein bin Mansur alHallaj. la lahir tahun 244 H. (858 M.) di Negeri Baidha, salah satu 
kota kecil yang terletak di Persia. Dia tinggal sampai dewasa di Wasith, dekat Baghdad, dan dalam usia 16 tahun dia telah pergi belajar 
pada seorang Sufi yang terbesar dan terkenal, bernama Sahl bin Abdullah alTustur di Negeri Ahwaz. Selanjutnya ia berangkat ke Bashrah 
dan belajar pada seorang sufi bernama Amr alMakki, dan pada tahun 264 H. ia masuk kota Baghdad dan belajar pada. alJunaid yang 
juga seorang sufi. Selain itu ia pernah juga menunaikan ibadah haji di Mekkah selama tiga kali. Dengan riwayat hidup yang singkat ini 
jelas bahwa ia memiliki dasair pengetahuan tentang tasawuf yang cukup kuat dan mendalam. Dalam perjalanan hidup selanjutnya ia 
pernah keluar masuk penjara akibat konflik dengan ulama fikih. Pandanganpandangan tasawuf yang agak ganjil sebagaimana akan 
dikemukakan di bawah ini menyebabkan seorang ulama fiqh bernama Ibn Daud alIsfahani mengeluarkan fatwa untuk membantah dan 
memberantas pahamnya. Allsfahani dikenal sebagai ulama fikih penganut mazhab Zahiri, suatu mazhab yang hanya mementingkan zahir
Nas ayat belaka. Fatwa yang menyesatkan yang dikeluarkan oleh Ibn Daud itu sangat besar pengaruhnya terhadap diri alHallaj, sehingga 
alHallaj ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi setelah satu tahun dalam penjara, dia dapat meloloskan diri berkat bantuan seorang sifir 
penjara.



3.  Aliran Ittishal
Aliran tasawuf Ittishal dikemukakan oleh para filsuf Islam terutama Al Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajah, dan Ibnu Tufail. 

Abu Nasr Muhammad AlFarabi di dalam mengemukakan konsepsinya tentang tasawuf, tidak terlepas dari keahliannya 
sebagi filsuf. Tasawuf menurut AlFarabi, bukan hanya membahas masalah amal untuk kebersihan jiwa, memerangi 
hawa nafsu, dan kelezatan badaniyah saja, tetapi juga harus melalui akal dan pemikiran itu sendiri.

AlFarbi memandang tingkat ma`rifah manusia dalam tasawuf adalah berjenjang naik dan apabila manusia telah 
berada diatas jenjang AlAqlul Mustafad maka manusia mampu menerima nur ketuhanan, berhubungan langsung 
dengan AlAqlul Fa`al.di tingkat ini manusia tidak lagi berada dalam tingkat ijtihad tetapi telah berda dalam tingkat dengan AlAqlul Fa`al.di tingkat ini manusia tidak lagi berada dalam tingkat ijtihad tetapi telah berda dalam tingkat 
pemberian Tuhan hingga dapat berhubungan langsung dengan Tuhan(Ittishal).

AlFarabi mengemukakan bahwa sentral segal sesuatu adalah akal, maka dalam tasawufnya ia berpendapat bahwa 
tujuan tasawuf terkhir adalah pencapaian sa`dah yang tertinggi dalam wujud kesempurnaan ittishal dengan Al Aqlu 
Fa`al. Perkembangan akal dan peningkatannya tidak bisa lepas dari perkembangan jiwa, peningkatan dan 
pembersihannya. 

4. Aliran isyarq
Tokoh aliran Isyraq adalah Syihabuddin Yahya bin Hafash Suhraward. Sejak kecil ia telah belajar agamadan menghafal 

AlQur`an kemudian belajar di Maraghah berguru dengan Imam Mahyuddin Al Jilli, dilanjutkan dengan belajar kepada 
Zahiruddin Al Qari di Asfahan, dan diteruskan dengan belajar kepada Al Mardini.

Suhrawardi mendasarkan teori filsafatnya kepada Isyraq. Kata Isyraq berasal dari bahasa Arab yang berarti timur. 
Secara etimologi mengandung maksud terbitnya matahari dengan sinar yang terang.



Aliran Ahlul Malamah 
Kaum ini, setingkali disebut dengan sebutan Malamatiyyah, Malamiyyah atau terkadang juga disebut sebagai Ahl alMalamah, 
yang pada dasarnya, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia tasawuf. 
Nama kaum ini, diambil dari kata malamah, yang secara bahasa yang artinya “celaan”, malamah mengandung arti bahwa 
mereka tidaklah menganggap pendapat orang dalam tingkah peribadatan mereka terhadap Tuhan. Kaum Malamati adalah 
orangorang suci yang dengan sengaja menjalani kehidupan hina, dengan tujuan untuk menyembunyikan hakikat pencapaian orangorang suci yang dengan sengaja menjalani kehidupan hina, dengan tujuan untuk menyembunyikan hakikat pencapaian 
spiritual mereka. Aliran Ahlul Malamah lahir di Nishapor pada bagian kedua abad ketiga hijriyah.Ahlul Malamah adalah 
sekumpulan orang yang mencela dan merendahkan diri mereka karena itulah tempat kesalahankesalahan. 
Ajaran kaum malamatiyah ini pada dasarnya ialah mencela diri sendiri, merendahkan dan menghinakannya didepan orang 
untuk melindungi keikhlasan dan kedekatan dirinya dengan Tuhan, menjaga kemurnian ketulusan dan menjauhkan diri dari 
kesombongan.
Pendiri kaum Malamatiyyah ini, adalah Hamdun alQashshar, sufi abad ke3 H/9 M, yang berasal dari Naisyapur di Khurasan. 
Kaum Malamatiyyah mengikuti teladan dirinya, yaitu hidup secara batiniah dalam kebersatuannya dengan Allah, sementara 
secara lahiriah, mereka bertindak seolaholah terpisah dari Tuhan. Dalam tasawuf, sikap pembawaan kaum Malamati ini 
merupakan sebuah watak permanen dalam spiritualitas Islam, meskipun, banyak penyalahgunaan yang dinisbatkan terhadap 
namanya, misalnya untuk mencampakkan syariat dan etika atau adab tradisional.
Kaum Malamatiyyah adalah guru serta pembimbing dan pemimpin manusia di jalan Tuhan. Meskipun, tidak ada tindakan 

dari mereka yang tampak berbeda dari orangorang awam. Satu di antara mereka, adalah Muhammad, Rasul Allah, orang 
bijak yang menempatkan segala sesuatunya di tempat yang seharusnya..



Aliran Wahdatul Wujud (pantheisme)
Wahdat alwujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan alwujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan,
sedangkan alwujud artinya ada. Dengan demikian wahdat alwujud berarti kesatuan wujud. Kata wahdah selanjutnya digunakan untuk
arti yang bermacammacam. Di kalangan ulama klasik ada yang mengartikan wahdah sebagai sesuatu yang zatnya tidak dapat dibagibagi
pada bagian yang lebih kecil. Selain itu kata alwahdah digunakan pula oleh para ahli filsafat dan sufistik sebagai suatu kesatuan antara
materi dan roh, substansi (hakikat) dan forma (bentuk), antara yang tampak (lahir) dan yang batin, antara alam dan Allah, karena alam
dari segi hakikatnya qadim dan berasal dari Tuhan. Pengertian wahdatul wujud yang terakhir itulah yang selanjutnya digunakan para
sufi, yaitu paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Harun Nasution lebih lanjut
menjelaskan paham ini dengan mengatakan, bahwa dalam paham wahdat alwujud, nast yang ada dalam hulul diubah menjadi khalq
(makhluk) dan lahut menjadi haqq (Tuhan). Khalq dan haqq adalah dua bagian sesuatu. Aspek yang sebelah luar disebut Khalq dan yang
sebelah dalam disebut Haqq. Katakata khalq dan haqq inj; merupakan padanan kata al'Arad (accident) dan alJauhar (substance) dan al
Zahir (lahirluartampak), dan albathin (dalam, tidak tampak). Menurut paham ini tiaptiap yang ada mempunyai dua aspek, yaitu aspek
luar yang disebut alKhalq (makhluk) Al'arad (accidentkenyataan luar), zahir (luartampak), dan aspek dalam yang disebut alhaqq
(Tuhan), aljauhar (substancehakikat), dan albathin (dalam). Selanjutnya paham ini juga mengambil pendirian bahwa dari kedua aspek
tersebut yang sebenarnya ada dan yang terpenting adalah aspek batin atau alhaqq yang merupakan hakikat, essensi atau substansi.
Sedangkan aspek alkhalq, luar dan yang tampak merupakan bayangan yang ada karena adanya aspek yang pertama (al'haqq). Paham iniSedangkan aspek alkhalq, luar dan yang tampak merupakan bayangan yang ada karena adanya aspek yang pertama (al'haqq). Paham ini
selanjutnya membawa kepada timbulnya paham bahwa antara makhluk (manusia) dan alhaqq (Tuhan) sebenarya satu kesatuan dari
wujud Tuhan, dan yang sebenarnya ada adalah wujud Tuhan itu, sedangkan wujud makhluk hanya bayang atau foto copy dari wujud
Tuhan. Paham ini dibangun dari suatu dasar pemikiran bahwa Allah sebagai diterangkan dalam alhulul, ingin melihat diriNya di luar diri
Nya, dan oleh karena itu dijadikanNya alam ini. Dengan demikian alam ini merupakan cermin bagi Allah. Pada saat la ingin melihat diri
Nya, ia cukup dengan melihat alam ini. Pada bendabenda yang ada di alam ini Tuhan dapat melihat diriNya, karena pada bendabenda
alam ini terdapat sifatsifat Tuhan, dan dari sinilah timbul paham kesatuan. Paham ini juga mengatakan bahwa yang ada di alam ini
kelihatannya banyak tetapi sebenarnya satu. Hal ini tak ubahnya seperti orang yang melihat dirinya dalam beberapa cermin yang
diletakkan di sekelilingnya. Di dalam tiap cermin ia lihat dirinya kelihatan banyak, tetapi sebenarnya dirinya hanya satu. Dalam Fushush
al'Hikam sebagai dijelaskan oleh alQashimi dan dikutip Harun Nasution, fama wahdatul wujud ini antara lain terlihat dalam ungkapan:
“Wajah sebenarnya satu, tetapi jika engkau perbanyak cermin ia menjadi banyak”Paham Wahdatul Wujud dibawa oleh Muhyiddin Ibn
Arabi yang lahir di Murcia, Spanyol di tahun 1165. Setelah selesai studi di Seville, ia pindah ke Tunis di tahun 1145, dan di sana ia masuk
aliran sufi. Di tahun 1202 M. ia pergi ke Mekkah dan meninggal di Damaskus di tahun 1240 M. Selain sebagai sufi, Ibn Arabi juga dikenal
sebagai penulis yang produktif. Jumlah buku yang dikarangnya menurut perhitungan mencapai lebih dari 200, di antaranya ada yang
hanya 10 halaman, tetapi ada pula yang merupakan ensiklopedia tentang sufisme seperti kitab Futuhah al'Makkah. Disamping buku ini,
bukunya yang termasyhur ialah Fusus alHikam yang juga berisi tentang tasawuf. Menurut Hamka, Ibn Arabi dapat disebut sebagai orang
yang telah sampai pada puncak wahdatul wujud. Dia telah menegakkan pahamnya dengan berdasarkan renungan pikir dan filsafat dan
zauq tasawuf. la menyajikan ajaran tasawufnya dengan bahasa yang agak berbelitbelit dengan tujuan untuk menghindari tuduhan,
fitnah dan ancaman kaum awam sebagaimana dialami alHallaj.



Aliran Ahlus Sunah 
AsSunnah ialah jalan yang ditempuh atau cara pelaksanaan suatu amalan baik itu dalam perkara kebaikan maupun perkara

kejelekan. Maka AsSunnah yang dimaksud dalam istilah Ahlus Sunnah ialah jalan yang ditempuh dan dilaksanakan oleh
Rasulullah salallahu ‘alaihi wa sallam serta para shahabat beliau, dan pengertian Ahlus Sunnah ialah orangorang yang berupaya
memahami dan mengamalkan AsSunnah AnNabawiyyah serta menyebarkan dan membelanya. Menurut bahasa Arab
pengertiannya ialah dari kata AlJamu’ dengan arti mengumpulkan yang tercerai berai.

Istilah ahlu sunnah yang paling tua pernah dicatat adalah berasal dari katakata Ibnu Siiriin, seorang tabi'i yang hidup dizaman
akhir pemerintahan Muawiyah dan awal pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ibnu Siiriin hidup pada tahun 33H110H. Katakata
ibnu siiriin itu diabadikan dalam Sahih Muslim hadits nomor 27 sbb:ibnu siiriin itu diabadikan dalam Sahih Muslim hadits nomor 27 sbb:

َثَنا دُ  َجْعَفرٍ  أَُبو َحدَّ بَّاحِ  ْبنُ  ُمَحمَّ َثَنا الصَّ اءَ  ْبنُ  إِْسَماِعیلُ  َحدَّ ا اإلِْسَنادِ  َعنِ  َیْسأَلُونَ  َیُكوُنوا لَمْ  َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  َعنِ  األَْحَولِ  َعاِصمٍ  َعنْ  َزَكِریَّ  َوَقَعتِ  َفلَمَّ
وا َقالُوا اْلفِْتَنةُ  نَّةِ  أَْھلِ  إِلَى َفُیْنَظرُ  ِرَجالَُكمْ  لََنا َسمُّ .َحِدیُثُھمْ  ُیْؤَخذُ  َفالَ  اْلِبَدعِ  أَْھلِ  إِلَى َوُیْنَظرُ  َحِدیُثُھمْ  َفُیْؤَخذُ  السُّ

Dahulu kami tidak bertanya soal sanad, namun ketika terjadi fitnah maka sebutkanlah pada kami rijal2 kamu dan lihatlah bila itu
dari ahlu sunnah maka ambillah hadits mereka dan lihatlah bila dari ahli bid'ah maka janganlah kamu ambil hadits mereka.

Walaupun dari asal kata ahlu sunnah di sini adalah orang yang mengikuti sunnah nabi, namun di balik itu bisa kita
lihat muatan politisnya. Zaman fitnah yang dikatakan ibnu siiriin tentulah apa yang dia lihat dari pergolakan politik
Muawiyah/Yazid melawan Ali ra. Sehingga ahlu bid'ah yang dimaksud pastilah Syiah. Hal ini berarti bahwa istilah ahlu
sunnah pertama kali diperkenalkan bukan mengacu pada "yang mengikuti sunnah nabi" - karena Syiah juga
meriwayatkan hadits/sunnah nabi- melainkan lebih sebagai istilah anti syiah/golongan yang berseberangan dengan
syiah, yaitu orang-orang yang berada di sisi muawiyah/yazid. Nampaknya kata-kata Ibnu siiriin inilah yang dikemudian
hari membuat dua golongan yang asalnya merupakan golongan yang berbeda dalam orientasi politik berkembang
menjadi dua aliran dalam islam: ahlu sunnah dan syiah



Al-Qur’an dan Sejarah Penulisannya



Etimologi terminilogi



Pertama: Penulisan Al Qur'an di masa Rasulullah saw.
Atas perintah Nabi saw., Al Qur'an ditulis oleh penulis-penulis wahyu di atas pelepah kurma, kulit

binatang, tulang dan batu. Semuanya ditulis teratur seperti yang Allah wahyukan dan belum terhimpun dalam
satu mushaf. Di samping itu ada beberapa sahabat yang menulis sendiri beberapa juz dan surat yang mereka
hafal dari Rasulullah saw.

Kedua: Penulisan Al Qur'an di masa Abu Bakar As Shiddiq. Atas anjuran Umar ra., Abu Bakar ra.
Memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al Qur'an dari para

penulis wahyu menjadi satu mushaf.

Ketiga: Penulisan Al Qur'an di masa Usman bin 'Affan.
Untuk pertama kali Al Qur'an ditulis dalam satu mushaf. Penulisan ini disesuaikan dengan tulisan aslinya

yang terdapat pada Hafshah bt. Umar. (hasil usaha pengumpulan di masa Abu Bakar ra.). Dalam penulisan ini
sangat diperhatikan sekali perbedaan bacaan (untuk menghindari perselisihan di antara ummat). Usman ra.
Memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid Bin Tsabit, Abdullah Bin Zubair, Sa'id bin 'Ash dan
Abdur-Rahman bin Al-Haris bin Hisyam. Mushaf tersebut ditulis tanpa titik dan baris. Hasil penulisan tersebut
atu disimpan Usman ra. Dan sisanya disebar ke berbagai penjuru negara Islam.

Keempat: Pemberian titik dan baris, terdiri dari tiga pase;
Pertama: Mu'awiyah bin Abi Sofyan menugaskan Abul Asad Ad-dualy untuk meletakkan tanda bacaan (i'rab)

pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan dalm membaca. Kedua: Abdul Malik bin
Marwan menugaskan Al-Hajjaj bin Yusuf untuk memberikan titik sebagai pembeda antara satu
huruf dengan lainnya (Baa‘; dengan satu titik di bawah, Ta; dengan dua titik di atas, Tsa; dengan tiga titik di
atas). Pada masa itu Al Hajjaj minta bantuan kepada Nashr bin 'Ashim dan Hay bin Ya'mar. Ketiga: Peletakan
baris atau tanda baca (i'rab) seperti: Dhammah, Fathah, Kasrah dan Sukun, mengikuti cara pemberian baris
yang telah dilakukan oleh Khalil bin Ahmad Al Farahidy.
(http://users6.nofeehost.com/alquranonline/Alquran_History.asp)



Al-Qur’an, Tafsir, dan Ta’wil



Tafsir :Menjelaskan al-Qur’an, menerangkan maknanya, dan menerangkan apa yang

dikehendaki nash, isyarat dan tujuannya.

Metode Tafsir: Cara menafsirkan al-Qur’an, yang terdiri dari Tahlili (analisis), 

Muqarin (komprehensip), Ijmali (global), dan Maudhui (tematik)

Ta’wil: 



HADIS

Klasifikasi, definisi, dan kedudukan hadis



Qudsi 
Hadis qudsi:
Sesuatu yang dikabarkan Allah kepada Nabi dengan melalui ilham,
atau impian, yang kemudian Nabi menyampaikan makna dari ilham
atau impian tersebut dengan ungkapan Nabi sendiri

Nabawi 
Hadis Nabawi:
Semua yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan,
rencana, atau diamnya Nabi



HADIS 

MUTAWATIR AHAD

Hadis yang 
diriwayatkan 
banyak rawi

Masyhur Aziz Gharib 

Hdia yang 
diriwayatkan 

oleh tidak 
ralebihwi atau 

Hadis yang 
diriwayatkan 
oleh dua rawi 

sekalipun 
dalam satu 
thabaqah

Hadis yang 
dalam 

sanadnya ada 
rawi yang 

menyendiri



HADIS DILIHAT DARI KUALITAS RAWI



AKHLAK

AKHLAK KEPADA ALLAH, AKLHAK KEPADA 
MAKHLUK ALLAH



USAHA
IKHTIARIKHTIAR

DOA
SHABAR
TAWAKAL



ISLAM

USAHA

IKHTIAR

DOA

AKHLAK DAN 
ORIENTASINYA

DOA

SHABAR

TAWAKAL





A.MAJU BERANI MUNDUR TERATUR DIAM BERFIKIR

A.SEHARI YANG TELAH BERLALU LEBIH JAUH DARI
PADA SETAHUN YANG AKAN DATANG

A.LEBIH BAIK GAGAL SETELAH BERBUAT DARIPADA
TIDAK PERNAH GAGAL KARENA TIDAK PERNAH
BERBUAT

APIPUDIN


