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AGAMA

Agama= A dan Gama:

A= Tidak

Gama= Kacau. Jadi agama secara etimologi (harfiah)

bermakna tidak kacau.

Adapun secara terminologi bermakna sebuah aturan,

yang mengatur kehidupan manusia untuk mendapatkan

kebahagiaan yang hakiki.

Wahyu dan budaya: Agama yang bersuber dari wahyu

disebut agama langit (samawi). Sementara agama yang

lahir dari budaya disebut agama Bumi (Ardhi). Tanda-

tanda agama samawi memiliki kitab. Contoh agama

samawi; Yahudi, Kristen, Islam.
Sumber Agama 

Negara dan Agama

Di Indonesia Agama yang diperbolehkan hanya lima:

Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buda. Lima gama

tersebut dijamin keberlangsungan hidup umatnya oleh

negara yang dituangkan pada pasal 29 ayat 2 UUD

1945.



ISLAM

Islam secara harfiah (etimologi) bermakna tunduk dan patuh

pada aturan (sebuah sistem). Air mengalir dari dataran tinggi

ke dataran rendah dapat dikatakan Islam, karena dia tunduk

dan patuh kepada sistem Allah (hukum alam/sunatullah).

Demikian juga sesuatu yang jatuh dari atas ke bawah, dapat

dikatakan Islam. Mata hari terbit setiap pagi disebelah timur

terbenam disore hari disebelah barat dapat dikatakan islam.

Adapun Islam scara terminologi bermakna tunduk dan patuh

kepada Allah swt. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan

Allah swt.

Sumber islam

Sumber islam, berasal dari al-Qur’an dan hadis. Al-Quran

merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi

Muhammad saw melalui Malaikat Jibril. Poin-poin penting

dalam al-Qur’an akidah, ibadah, muamalah, munakahat, dan

sejarah. Sementara hadis perkataan, perbuatan, atau rencana

Nabi Muhammad saw.

Agama orang 

terdahulu

Agama orang terdahulu sebelum Islam disebut agama tauhid,

yang isinya tunduk dan patuh kepada Allah swt. Jadi secara

ajaran Islam, hanya saja tidak disebut Islam. Karena Islam

bahasa arab, dan dalam kitab terdahulu tidak ditulis dengan

bahasa arab. Yakni bahas Ibraniah dan suryaniah.



KESUKSESAN DUNIA AKHIRAT

حسنة األخرة وفى حسنة الدنيا فى

Akidah 

Syariah 

Tasawuf/Akhlak 

Disiplin ilmu yang membicarakan tentang iman kepada

1. Allah swt

2. Malaikat

3. Nabi dan Rasul

4. Kitab Allah swt

5. Hari Akhir

6. Qada dan Qadar

Disiplin ilmu yang membicarakan ibadah dan amaliyah.

1. Ibadah mahdhah dan ghair mahdhah

2. Amaliah mencakup sosial dan ekonomi

Berbicara etika dan estetika kepada Allah swt dan manusia.

1. Membersihkan segala macam penyakit hati. Ria, Hasad, Takabur.

2. Menata hati dengan sabar, dan tawakal

P
E
R
A
N

G
K
A
T

Tujuan





Al-Qur’an
Al-Qur’an secara etimologi bermakna bacaan. Sementara secara

terminologi adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad saw lewat Jibril

Kandungan al-Qur’an; akidah, syariah, muamalah, munakahat, dan

sejarah.

Ayat 
Dilihat dari maknanya, ayat al-Qur’an terbagi dua; qathiyatudilalah,

dan dhaniyatudilalah. Dilihat cara turunnya; ayat ibtidai, dan ayat

sababi. Dilihat tempat turunnya; makiah, dan madaniah



الَتَْقَرأَْيَْقَرأَ َقَرأََ اِْقَرأَْ وأ َ َمْقر  قاَرِئَ  ِمْقَرأ ََمْقَرأ ََمْقَرأ ََقْرأ َ

Waktu 

membaca

Tempat 

membaca

Alat untuk 

membaca

bacaan

Yang 

membaca

Yang 

dibaca

bacalah

Jangan 

dibaca
Sudah 

membaca

Sedang 

membaca

Al-Qur’an berasal dari kata koran, yang artinya bacaan. Kata koran dalam

bahasa arab masuk pada bentuk kata masdar, sebuah kata yang tidak terikat

waktu dan tempat. Dengan demikian maka membaca al-Qur’an tidak

mengenal waktu dan tempat, tua atau muda perjaka atau duda, single atau

sudah berkeluarga.



Petunjuk bagi manusia Pembimbing bagi orang yang 

bertaqwa

Ayat al-Qur’an

6666 



Allah 

Rab 

Ilah 

Allah di sitilahkan dalam al-Qur’an adalah 

Tuhan yang disembah dan ditaati

Kata Rab dalam al-Qur’an digunakan untuk 

menunjukan Tuhan pencipta dan pemelihara

Ilah dalam al-Qur’an digunakan sebagai ke-

Esaan Tuan



An-Nas

 (الناس)

Insan 

 (انسان)

Bani 

Adam

 (بنىَادم)

Basyar 

 (بشر)

An-Nas, digunakan dalam al-Qur’an untuk menunjukan makhluk

sosial

Basyar secara harfiah berarti kulit. Dengan kulit manusia dapat

merasa. Al-Qur’an menggunakan kata ini untuk menunjukan

makhluk yang memiliki emosi, butuhan biologis

Insan digunakan untuk menunjukan makhluk yang sempurna, yang

berada di dua sisi (sifat ke-Tuhanan dan sifat kesetanan)

Bani Adam artinya keturunan Adam. Dari sini dapat difahami kata

Bani Adam mengandung arti Makhluk yang memiliki sejarah dan

peradaban





Hadis 

Hadis secara etimologi perkataan, secara terminologi, semua perbuatan,

perkataan, perkiraan dan rencana yang disandarkan kepada Nabi

Klasifikasi ; Kudsi, dan Nabawi. Hadis kudsi perkataan Allah yang

disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan bahasa nabi. Hadis nabawi

sebagaimana dijelaskan di atas.

Hadis nabawi, dilihat dari sisi rowi; dilihat dari jumlah rowi; masyhur,

gharib, aziz. Dilihat dari kualitas rowi; shahih, hasan, dan dhaif.



Hadis fi’li 
Hadis yang disandarkan pada perbuatan Rasul. Termasuk

hadis fi’li diamnya Rasul.

Hadis qauli Hadis yang disandarkan pada perkataan Rasul

Rasul terdiam ketika shabat menyantap daging beyawak.

Tidak melarang juga tidak menyuruh. Ini menjadi dasar

kebolehan makan daging beyawak.

Ketika ada shabat shalat qabliah maghrib rasul tidak

melarang juga tidak menyuruh. Ini juga dijadikan dasar

hukum qabliah maghrib boleh

Rasul berencana puasa tgl 9 bln muharam, namun usinya

tidak sampai. Ini juga dijadikan dasar untuk puasa tgl 9

dan 10 muharam



Teks  dan konteks

Untuk memahami konteks hadis, harus dipelajari historis hadis 

(asbabulwurud) dan memahami bahasa arab





Makna Iman 

Rukun Iman

Wujud Iman 

Iman secara etimologi bermakna percaya.

Pengakuan (Iqrar) dengan lisan

Diyakini (Tasdik) dengan hati

Prilaku (amal) dengan anggota badan

Iman kepada Allah

Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir, Qadha dan Qadar

Muslim (Tunduk dan Patuh pada aturan Allah swt)



Makhluk Allah yang 

diciptakan dari cahaya, jenis 

kelaminnya tidak ada yang 

tahu, dia bukan laki-laki dan 

juga bukan perempuan. 

pekerjaan malaikat sifatnya 

monoton. Jumlah malaikat 

tidak ada yang tahu kecuali 

Allah swt, yang wajib 

diketahu hanya malaikat yang 

sepuluh beserta tugas-

tugasnya

Malaikat tidak memiliki 

syahwat, yang dimiliki 

malaikat hanya akal. 



Nabi secara bahasa artinya

orang yang membawa berita

besar. Sementara Nabi dalam

Istilah Islam, orang yang

patkan wahyu dari Allah swt,

tetapi tidak diperintahkan

untuk disampaikan kepada

umat manusia. Jumlah nabi

secara keseluruhan 124.000

Nabi, namun yang wajib

diketahu ada 25

Rasul secara bahasa artinya

utusan. Dalam istilah islam

Rasul bermakna, orang yang

mendapatkan wahyu dan

diperintahkan untuk

menyampaikan kepada umat

manusia. Untuk itu Rasul harus

memiliki sifat;

1. Fathanah

2. Amanah

3. Tabligh

4. Shidik

Jumlah Rasul 315 hanya saja

yang wajib diketahu hanya 25



Jabur, Taurat, Injil dan al-Qur’an

Tidak ada yang beda, semuanya mengajarkan

Tuhan yang esa

Pada sisi syariah ada sedikit perbedaan   

Akidah 

Syariah 

Al-Qur’an 

dan kitab 

terdahulu



Kitab terdahulu Al-Qur’an 

1. Tobat pada syariat yang

disampaikan Nabi Musa adalah

bunuh diri.

1. Poligami, pada syariat yang

disampaikan Nabi Daud boleh kedua

istrinya bersaudara (ade kaka)

1. Kiblat ke palestina (Nabi Isa)

1. Bunuh diri dihukumi dosa dan

dianggap mati kafir, selain itu

diancam masuk neraka.

2. Poligami tidak boleh kedua istrinya

ada talian darah.

3. Kiblat ke Mekah



Haria akhir 

disebut 

juga 

kiamat, 

hari 

kebangkita

n, hari 

perhitungan

, dan hari 

agama. Hari 

terbagi 

dua, kimat 

sughro dan 

kubro

Qada adalah ketetapan Allah yang tidak 

bisa dirubah. Qadar ketentuan Allah





syariah

Ibadah

Muamalah



IBADAH

MAHDHAH

GHAIR MAHDHAH

Ibadah yang diperintahkan dengan seperangkat

contohnya dari Rasul. Pada ibadah ini tidak bisa

mengada-ngada, menambah atau mengurangi.

Jika terjadi penambahan dan pengurangan dari

asalnya disebut bidah menyesatkan (dhalalah).

Ibadah mahdhah tercermin dalam rukun Islam.

Syahadat, shalat, puasa, zakat, menunaikan haji.

Ibadah ini ada perintah tetapi tidak ditentukan

ketetapannya. Misalnya umat Islam diperintahkan

menutupi aurat. Sementara ketetapan dengan

apanya tidak ditentukan. Bidah pada bidang ini

belum tentu sesat, bisa wajib, sunah, mubah,

dan haram.



Muamalah 

Mengatur seluruh tatanan kehidupan; individu, keluarga,

masyarakat, dan hubungan manusia dengan makhluk Allah

yang lain.

Ekonomi; pandangan Islam terhadap bisnis, cara berbisnis

baik sendiri mapun kerja sama, syarat barang yang dijual,

pinjam-meminjam, dan prinsip bisnis dalam Islam.



Jual beli

Posisi barang yang dijual ketika akad:

1. Dapat disaksikan (Musyahidah) ; boleh

2. Dalam tanggunan (Dzimah) dan disebutkan sifat-sifatnya (Pesanan): boleh

3. Tidak dapat dilihat (Ghaib) ketika akad : tidak boleh

Syarat barang yang dijual, dimiliki, suci dan bermanfaat. Tidak sah menjual sesuatu yang

belum dimiliki, najis, dan tidak bermanfaat.



Musyarakah

Bentuk kerjasama dalam binis, 

di mana semua anggota 

mengeluarkan modal dan ikut 

mengelola.  Kerugian dan 

keuntungan dibagi sesuai 

dengan modal. 

Mudharabah

Bentuk kerjasama dalam binis, yang

terdiri dari pemilik modal (shahib al-Mal)

dan pengelola (mudharib). Shahib al-Mal

tidak ikut serta mengelola binis, dia

hanya mengeluarkan modal yang akan

dikelola. Sementara mudharib tidak

mengeluarkan modal dia hanya

mengelola.

Konsekwensi

Kerugian dan keuntungan dibagi bersama. 

Namun jika kerugian diakibatkan 

kecerobohan mudharib seluruh kerugian 

ditanggung mudharib. 





Nikah secara etimologi bermakna kumpul. Sementara secara

terminologi bermakna ikatan laki-laki dan perempuan yang

disahkan oleh agama

Tujuan menikah hidup menjadi bahagia, terpenuhinya kebutuhan

biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual.

Niat dalam nikah, mengikuti sunah Rasul, atau ingin mendapatkan

keturunan yang shalih/shalihah, terpelihara diri.



Hukum nikah pada awalnya mubah (boleh). Kemudian nikah 

bisa sunah, ketika keinginan ada, tetapi jika tidak 

menikahpun tidak berbahaya. 

Nikah jadi wajib, ketika keinginan ada, dan jika tidak 

melaksanakan berdampak buruk.

Nikah makruh, ketika pernikahannya tidak diimbangi 

dengan kemampuan. Misalnya pembiyayaan masih 

merepotkan orang tua.

Nikah haram, ketika pernikahannya didasari niat yang tidak 

baik. Misalnya menikah karena hanya ingin mengambil 

kegadisannya.



Syarat nikah hal yang harus ada 

sebelum dan ketika pernikahan 

berlangsung. Di antara syarat 

nikah adalah mampu nafkah 

dhahir dan bathin, termasuk di 

dalamnya maskawin.

Rukun nikah hal yang harus dipenuhi 

ketika pernikahan berlangsung. Di 

dalamnya mencakup;

1. Pengantin laki-laki

2. Pengantin perempuan

3. Wali 

4. Dua saksi

5. Ijab qabul





Akhlak prilaku yang disadari, 

baik prilaku baik, maupun 

prilaku buruk. 

Manusia yang tidak berakhlak; 

1. Anak kecil sampai balaigh dan berakal

2. Orang gila sampai sembuh

3. Orang tidur sampai terjaga



Akhlak 

Kepada Allah

1. Ikhlas/memurnikan Tuhan di dalam hati

2. Dalam berdoa

3. Dalam beribadah

Akhlak kepada diri sendiri

1. Tidak menyakiti diri

2. Menerima segala pemberian Allah pada dirinya

Alkhlak terhadap makhluk Allah

1. Makhluk yang kelihatan

2. Makhluk yang tidak kelihatan

3. Alam sekitar



ًرا َاْولَِيْصُمتْ  َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاهلِل َواْليَ ْوَم ْااَلِخِر فَ ْليَ ُقْوْل َخي ْ
Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah dengan baik atau diam

Imam 

Ghazali

1. Setiap perkataan manusia akan direkam sama hati, dan

pada akhirnya akan diwujudkan dalam tindakan.

2. Perbuatan baik seseorang merupakan sinarpantul dari hati

yang membekas di badan.



perkataan
Baik Buruk 

Buruk Baik 

Prilaku 

buruk 

Prilaku 

baik 

( البخاري" )َأاَل َوِهَي ْالَقْلُب , ُكلُّهُ  الَجَسدُ  ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت َفَسدَ  اَلجَسدُ  ُمْضَغٌة ِإَذا َصُلَحْت َصُلحَ  إنَّ ِفي الَجَسدِ 
Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, jika daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh , dan 

jika daging tersebut buruk maka buruklah seluruh tubuh..

Hati 





1. Hasud/hasad merupakan penyakit hati. Orang yang hasud tidak mau

kenikmatan berada pada orang lain selain dirinya.

2. Hasad akan merusak amal sebagaimana api membakar kayu kering.

3. Hasad mendatangkan energi negatif, brfikir negatif, berprilaku

negatif, dan menduga-duga sesuatu yang negatif

4. Orang yang hasud akan melupakan dirinya, karena sibuk memikirkan

orang lain dengan pandangan yang negatif.

Terapi hasud; Sadari bahwa semua karunia datang dari Allah 



Ria bentuk penyakit hati. Ria juga dapat disebut syirik

tersembunyi, karena semua yang dia lakukan bukan karena

Allah melainkan karena manusia. Orang yang ria dalam

hidupnya akan selalu kecewa.

Terapi ria ganti dengan sikap roja: tanamkan di hati yang 

dapat memberikan pahala adalah Allah 



Takabur, berasal dari akar kata takabara, yatakabaru, takaburan.

Artinya membesar-besarkan diri. Orang yang takabur, merasa

dirinya paling segalanya.

Makhluk yang pertama takabur, adalah iblis, ketika diperintahkan

sujud kepada Nabi Adam, dan dia menolaknya, karena merasa

lebih.

Terapinya ganti dengan sifat tawadhu



Buruk sangka merupakan cerminan diri seseorang yang

buruk.

Buruk sangka kepada Allah swt

Buruk sangka kepada orang lain.





Sabar Sikap mental terhadap berbagai masalah

kehidupan. Untuk itu sabar bukan berdiam diri

Sabar dapat diklasifikasikan menjadi;

1. Sabar terhadap musibah

2. Sabar terhadap perintah

3. Sabar terhadap larangan Allah



Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita

gembira kepada orang-orang yang sabar. (al-Baqarah:10)



Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai

penolongmu[99], Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (al-

Baqarah:153



Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi,

dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi

Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-

Baqarah:173





Syukur 

Syukur secara etimologi bermakna terima kasih. Kata

sykur berasal dari kata syakara (شكر) yusykuru (يشكر)
syukron .(شكرا)

Syukur dalam arti terminologi bermakna; menggunakan

seluruh karunia Allah di jalan yang Allah ridoi.

Lisan : Alhamdulillah

Perbuatan : Beribadah

Kesempurnaan 

syukur 

َمْن ملْ َيْشُكِر النَّاَس مَلْ َيْشُكِر اللَ 
Siapapun yang tidak terima kasih pada manusia, maka 

belum sempurna syukunya kepada Allah   



Komentar Ulama dalam Kitab Majalis Tsaniyah

4 rakaat  

DZUHUR

4 rakaat 

ASHAR

4 rakaat 

ISYA

3 rakaat 

MAGHRIB

2 rakaat 

SUBUH

Mensyukuri nikmat 

Penciuman

Mensyukuri nikmat 

Pendengaran

Mensyukuri nikmat 

Penglihatan

Mensyukuri nikmat 

Lidah

Mensyukuri nikmat 

Kulit 

Dengan penciuman manusia dapat mencium empat

penjuru mata angin. Padahal lubang penciuman

lubangnya ke bawah.

Dengan pendengaran manusia dapat mendengar suara

dari empat penjuru mata angin. Padahal lubang

pendengaran lubangnya ke kiri dan kanan .

Manusia apat melihat tiga arah (kanan, depan dan

kiri), ketika melihat kedepan.

Dengan lidah manusia dapat merasakan 4 rasa, manis

pahit, panas dan dingin.

Dengan kulit manusia dapat merasakan kasar dan

halus.





Doa 

Bil Qaul Bil Fi’li

Doa bil-Qaul doa 

dengan kata-kata 

yang dilakukan 

dengan penuh 

ketawadhuan. Doa 

dengan kata-kata 

terkait dengan 

tempat mustajab 

(maqamul mustajab) 

dan waktu mustajab 

(saatulmustajab) 

Doa dengan 

perbuatan. 

Misalnya 

seseorang yang 

ingin sehat maka 

berolah raga. 

Olah raga 

merupakan wujud 

doa dengan 

perbuatan 

Adab berdoa

Dalam keadaan suci, 

menghadap kiblat, diawali 

dengan fujian kepada Allah 

dan Rasul



Usaha dalam bahasa arab

disebut kasbi, dan orang yang

berusaha mulya di hadapan

Allah

Ikhtiar dalam arti kebahasaan adalah

pilihan. Sementara dalam istilah diartikan

ada kesuaian antara usaha dan tujuan.



Tawakal dalam artian bahasa bermakna berserah diri. Sementara dalam artian istilah

bermakna berserah diri kepada Allah. Maksudnya mau mengikuti sunatullah, yakni hukum

alam yang telah Allah tetapkan.

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal

kepada-Nya. (Ali Imran: 159)



Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. (at-Thalaq:3)





Makna 

adil

Adil kepada diri 

sendiri
Adil kepada orang 

lain

Adil kepada Allah 

swt

Adil bukan sama rata, melainkan proporsional

Pembagian adil

Lawan adil dhalim, dhalim menempatkan sesuatu 

bukan pada tempatnya 




