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BAB I 

RUANG LINGKUP AJARAN AGAMA ISLAM 

 

 

A. Agama Ditinjau Dari Sumbernya 

Ditinjau dari sumbernya agama-agama yang dikenal manusia terdiri atas dua jenis agama 

yaitu: 

a. Agama wahyu: yaitu agama yang diterima oleh akal manusia dari Allah melalui malaikat 

Jibril dan disebarkan oleh Rasul-Nya kepada manusia. Agama wahyu disebut pula sebagai 

agama samawi atau agama langit. Agama Islam termasuk agama wahyu, agama samawi 

atau agama langit. 

b. Agama budaya: yaitu agama yang bersumber dari ajaran seorang manusia yang dipandang 

mempunyai pengetahuan mendalam tentang kehidupan. Agama budaya disebut pula 

sebagai agama ardhi atau agama bumi. Contoh agama budaya dalam agama Budha yang 

merupakan ajaran Budha Gautama. (Aminuddin, dkk, 2005) 

B. Pengertian Agama Islam: 

Kata Islam berasal dari kata ‘as la ma - yus li mu – Is la man’ artinya, tunduk, patuh, 

menyerahkan diri. Kata Islam terambil dari kata dasar sa la ma atau sa li ma yang berarti 

selamat, sejahtera, tidak cacat, tidak tercela. Kata agama menurut bahasa Al – Quran banyak 

digunakan kata din istilah lain yang digunakan oleh Al – Quran misalnya Millah dan Shalat. 

Agama Islam disebut langsung oleh Allah sebagaimana dalam firman Allah: 

• “sesungguhnya agama (yang hak) disisi Allah adalah Islam” (Al-Quran Surat Ali Imran 

ayat 19) 

• “barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima ajaran tersebut 

dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi” (Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 85) 

• “Pada hari ini telah Ku sempurnakan bagimu agamamu dan telah Ku cukupkan 

kepadamu nikmat Ku dan telah Ku ridhoi Islam menjadi agamamu” (Al-Quran Surat Al-

Maidah Ayat 3) 

C. Ruang Lingkup Ajaran Agama Islam 

Secara garis besar ruang lingkup ajaran agama Islam mencakup ajaran menyeluruh 

(total/kaffah) yang terdiri atas aqidah (iman) syariah (Islam) dan akhlak (ikhsan) 
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Aqidah adalah kepercayaan kepada Allah dan inti dari Aqidah adalah tauhid. Syariah adalah 

segala bentuk peribadatan baik berupa ibadah khusus seperti thaharah, sholat, puasa, zakat, 

haji maupun ibadah umum muamalah seperti hukum-hukum public, hukum perdata. Akhlak 

adalah sifat yang tertanam dalam jiwa dan menimbulkan perbuatan yang mudah tanpa 

memerlukan pertimbangan pikiran, akhlak berupa akhlak kepada Khalik maupun akhlak 

kepada Makhluk.  
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BAB II 

MAKHLUK, AGAMA DAN ISLAM 

 

A. Makhluk Menurut Islam 

Makhluk adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang diambil dari kata kerja Khalaqa, artinya 

membuat atau mencipta. Kata makhluk termasuk kata benda penderita (isim maf’ul) yang 

mengandung arti yang dibuat atau diciptakan. 

Manusia merupakan makhluk yang mulia dan terhormat di sisi Tuhan. Manusia diciptakan 

Tuhan dalam bentuk yang amat baik. Berbeda dengan banyak teori yang dikemukakan oleh 

para penganut paham evolusi, bahwa hayat atau sesuatu yang hidup berasal dari makhluk satu 

sel yang berevolusi.  

Allah berfirman dalam surat Al – Jatsiyah ayat 24: 

“Dan mereka berkata: “kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati 

dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa”, dan mereka sekali – kali 

tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja”.  

B. Macam-macam makhluk: 

a. Makhluk nyata, meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bakteri, virus, air, udara, 

bulan matahari, dsb 

b. Makhluk gaib,meliputi: malaikat, jin, roh, surge, neraka 

Sifat-sifat makhluk: 

a. Makhluk malaikat: makhluk gaib, tidak memasuki alam nyata atau materiil, tetapi alam 

rohaniah. 

b. Jin: makhluk gaib termasuk golongan makhluk halus, sebagai ruh ia tidak dapat di sentuh 

panca indera tetapi dapat menjelmakan diri menjadi sesuatu yang dapat ditangkap 

panceindera. 

c. Syaitan: termasuk jenis jin yang diciptakan dari api. 

d. Iblis: makhluk halus yang dapat menjelmakan dirinya dalam berbagai bentuk, dikatakan 

juga bahwa iblis merupakan golongan jin yang fasik dan ingkar akan perintah Allah. 

Fungsi Makhluk: 

a. Fungsi malaikat: 1). Sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu Allah. 2). Malaikat 

sebagai perantara untuk menabahkan dan menguatkan hati orang-orang yang beriman. 3). 



4 

 

Sebagai perantara dalam melaksanakan hukum Allah. 4). Sebagai penolong dan 

mendoakan manusia. 5). Memberi pertolongan kepada manusia dalam perkembangan 

rohaniyahnya. 6) Memberikan ilham kedalam hati manusia untuk berbuat baik. 7). 

Mencatat laku perbuatan manusia. 8). Mencabut nyawa manusia. 

b. Fungsi setan: penggerak manusia berlaku jahat.  

c. Fungsi Jin: ada yang baik dan ada yang jahat, mempunyai tugas yang sama dengan 

manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah. 

C. Alam semesta dalam pandangan Islam 

Dalam sudut pandang manusia yang ada hanya Allah SWT dan alam (semesta). Allah 

pencipta, sedangkan alam yang diciptakan. (M. Daud Ali, 2006: 1) 

Alam adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, perasaan dan pikiran, 

walaupun samar-samar, baik berupa partikel atau zarrah yaitu zat terkecil hingga pada jasad 

(tubuh) yang besar, dari yang organic sampai yang innorganik. 

Kejadian alam semesta menurut Al –Quran surat Al – Anbiyaa’ ayat 30: 

“Dan apakah orag –orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu 

keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan 

dari air Kami jadikan segala sesuatu hidup. Maka mangapakah mereka tiada juga 

beriman??” 

Alam semesta dalam pandangan Islam yang termaktub dalam Al – Quran surat Ali Imran 

ayat 190 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang 

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal” 

Serta Al – Quran surat Al Mulk ayat 3 – 4: 

“Yang telah menciptakan 7 langit berlapis –lapis. Kamu sekali – kali tidak melihat pada 

ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang – 

ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? (3) Kemudian pandanglah sekali 

lagi niscaya pengelihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu 

cacat dan pengelihatanmu itupun dalam keadaan payah.“ (4) 

Al – Quran surat Ar – Ruum ayat 22: 
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“ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan – Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan 

berlain – lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar 

– benar terdapat tanda – tanda bagi orang yang mengetahui” 

Sunatullah atau hokum Allah yang menyebabkan Alam semesta selaras, serasi dan seimbang 

sepenuhnya oleh partikel atau zarrah yang menjadi unsure alam semesta. 

Sifat Sunatullah yang pertama: adalah ketetapan, ketentuan atau kepastian sesuai dengan 

firman Allah: “Dan Dia telah mencitakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-

ukurannya dengan serapi-rapinya” (QS. Al – Furqon: 2) dan QS. At-Thalaq: 3 yang artinya 

:”sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan (kepastian) bagi tiap sesuatu”. Kedua: 

tetap atau tidak berubah-ubah, “ dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan Kami 

itu” (QS. Al-Isro’: 77) ketiga: obyektif “bahwasanya dunia ini akan diwarisi oleh hamba-

hamba Ku yang saleh” (QS. Al-Anbiya 105), dan QS. Ar-Rad:11,”Sesungguhnya Allah tidak 

merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada oleh mereka 

sendiri” 

D. Kejadian Manusia Menurut Islam 

Manusia menurut Islam mempunyai berbagai cirri: 

a. Makhluk yang paling unik, dijadikan dalam bentuk yang baik, ciptaan Tuhan yang paling 

sempurna. “Sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya” (QS. At – Tiin: 4) 

b. Manusia memiliki potensi (daya atau kemampuan yang mungkin dikembangkan) beriman 

kepada Allah. 

c. Manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepada-Nya. “Dan Aku tidak menciptakan Jin 

dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku” (QS. Adz-Dzariyat:56) 

d. Mausia diciptakan untuk menjadi khalifah-Nya di bumi. 

e. Manusia diberikan akal, dilengkapi dengan perasaan dan kemauan atau kehendak. 

f. Manusia secara individual bertanggung jawab terhadap perbuatannya. 

g. Manusia berakhlak, yaitu mempunyai kemampuan untuk membedakan yang benar dan 

yang salah. 

Asal usul manusia: 

Asal usul manusia dalam pandangan Islam tidak terlepas dari figure Adam sebagai manusia 

pertama.  
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Proses kejadian manusia terdapat dalam Al – Quaran surat Al – Mu’minun ayat 12 – 14: 

“dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah 

(12), kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh 

(rahim). (13) kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah itu Kami jadikan segumpal 

daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami 

bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka 

Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”. 

Al – Quran surat Ath – Thaariq ayat 5 – 7: 

“Maka hendaklah manusia  memperhatikan dari apakah dia diciptakan? (5), Dia diciptakan 

dari air yang terpancar (6), yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada (7). 

Manusia sebagai: 

1. Konsep Al – Basyr 

Lebih menekankan pada pendekatan biologis. Sebagai makhluk biologis manusia terdiri dari 

unsure materi, sehingga menampilkan sosok dalam bentuk fisik material. Dan kehidupan 

manusia terikat pada kaidah prinsip kehidupan biologis seperti berkembang biak, mengalami 

fase pertumbuhan dan pekembangan dalam mencapai tingkat kematangan dan kedewasaan. 

2. Konsep Al – Insaan 

Al – Insan mengacu pada potensi yang dianugrahkan Allah keada manusia, yaitu potensi 

untuk bertumbuh dan berkembang biak secara fisik dan juga potensi untuk bertumbuh dan 

berkembang secara mental spiritual. Perkembangan tersebut meliputi kemampuan untuk 

berbicara, menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu, serta kemampuan mengenal 

Tuhan. 

3. Konsep An – Naas 

An – naas dalam Al – Quran dapat dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk 

sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berasyarakat, yang berawal dari pasangan 

laki – laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku bangsa, untuk saling mengenal. 

4. Konsep Bani Adam 

Bani Adam mempunyai arti keturunan (dari darah daging) yang dilahirkan. Dalam konsteks 

ini Al –Quran menyebutkan bahwa manusia diingatkan Allah agar tidak tergoda oleh syaitan, 

pencegahan dari makan dan minum yang berlebihan dan tata cara berpakaian yang pantas saat 
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melaksanakan ibadah, ketakwaan kesaksian manusia terhadap Tuhannya dan peringatan agar 

manusia tidak terpedaya hingga menyembah syaitan. 

5. Konsep Abd Allah 

Yang bermakna bahwa manusia sebagai abdi Allah. Yang bermakna bahwa seluruh makhluk 

yang memiliki potensi berperasaan dan berkehendak adalah abd Allah dalam arti dimiliki 

Allah. Kepemilikan Allah terhadap manusia merupakan kepemilikan mutlak dan sempurna. 

6. Konsep Khalifah Allah 

Manusia sebagai khalifah dengan konsekuensi memiliki tugas – tugas sebagai seorang 

khalifah. Yaitu kewajiban untuk memelihara alam semesta. Untuk dapat melaksanakan 

tugasnya sebagai khalifah manusia dibekali akal oleh Allah dengan akallah manusia mampu 

mengamati alam semesta, menghasilkan dan mengembangkan ilmunya bagi kemaslahatan. 
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BAB III 

AL – QURAN:  

SUMBER AJARAN ISLAM, MEMAHAMI DAN MENGHAMPIRINYA 

 

A. Pengertian Al-Quran 

Al – Quran secara harfiah bertarti “bacaan yang mecapai puncak kesempurnaan”. Al – Quran 

Al – Kariim berarti bacaan yang Maha Sempurna dan Maha Mulia. (M. Quraish Shihab, 1994, 

hal. 24)  Al-Quran menurut arti istilah (terminology) adalah firman Allah yang merupakan 

mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril 

yang tertulis didalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir yang 

diperintahkan membacanya yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat 

An-Naas. (Aminuddin, 2005, hal. 46) 

B. Sejarah Turunnya Al-Quran 

Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril 

secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ayat Al-Quran yang pertama kali 

diturunkan adalah surat Al-Alaaq ayat 1-5 dan Ayat yang terakhir diturunkan adalah surat Al-

Maidah ayat 3.  

Al-Quran terdiri dari 30 Juz/bagian, 114 Surat dan lebih dari 6000 ayat. Terdapat perbedaan 

pendapat para ahli tentang jumlah ayat dalam Al-Quran, ada yang memandang ayat tertentu 

sebagai satu ayat, ada pula yang memandang sebagai 2 ayat karena masalah koma dan titik 

yang diletakkan diantara ayat-ayat itu. Menurut perhitungan Muhammadiyah ayat dalam Al-

Quran 6666 ayat, sedangkan masjid Agung Al-Azhar menghitung sebanyak 6236 ayat. Al-

Quran dimulai dengan surat pertama yaitu Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat ke 114 yaitu 

An-Naas.  

Al-Quran tidah disusun secara kronologis. Lima ayat pertama diturunkan di gua Hira’ pada 

alam 17 Ramadhan tahun pertama sebelum hijrah atau pada malam Nuzulul Quran ketika Nabi 

Muhammad berusia 40 tahun yang sekarang terletak disurat Al-‘Alaq surat ke 96 ayat 1-5. 

Ayat terakhir yang diturunkan di padang Arafah, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 63 

tahun pada tangal 9 Dzulhijjah tahun ke 10 hijrah kini terletak disurat Al-Maidah surat ke 5 

ayat 3. 
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Ditinjau dari segi masa turunnya maka Al-Quran di bagi atas dua golongan: 

a. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah atau sebelum Nabi Muhammad SAW Hijrah ke 

Madinah dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah umumnya pendek-

pendek, merupakan 19/30 dari isi Al-Quran, jumlah ayatnya 4.780 ayat, dalam ayat-

ayat Makkiyah terdapat perkataan “yaa ayyuhannaas”, mengandung hal-hal yang 

berhubungan dengan keimanan, ancaman, pahala kisah-kisah umat terdahulu dan 

pengajaran budi pekerti. 

b. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, atau sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke 

Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyyah. Ayat-ayat Madaniyyah umumnya 

panjang-panjang, merupakan 11/30 dari isi Al-Quran, jumlah ayatnya 1456, terdapat 

perkataan “yaa ayyuhalladzina aamanu”, mengandung hal-hal yang berhubungan 

dengan hukum-huku kemasyarakatan, ketatanegaraan, perang, dll. 

C. Bukti – bukti kebenaran Al – Quran: 

a. Keindahan, keserasian, dan keseimbangan kata – katanya. 

b. Pemberitaan gaib yang diungkapkannya, sebagai contoh surat Ar – Rum menegaskan 

kekalahan Romawi. Maha Benar Allah yang menyatakan bahwa Firaun pada saat 

kematiannya: “Maka Hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi 

pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan 

dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami” (QS. Yunus ayat 92) 

c. Isyarat ilmiahnya sungguh mengagumkan ilmuan masa kini, apalagi yang 

menyampaikannya adalah seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis 

serta hidup dilingkungan masyarakat yang terbelakang. 

D. Memfungsikan Al-Quran 

Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai hudan li al-nas (petunjuk untuk seluruh manusia) 

inilah fungsi utama kehadirannya.  

Memfungsikan Al-Quran adalah bagaimana menangkap pesan-pesan Kitab Suci tersebut dan 

memasyrakatkannya, bagaiman memahami dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya tanpa 

mengabaikan apalagi mengorbankan budaya dan perkembangan positif masyarakat. 

E. Al-Quran sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan 

Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca atau ‘iqra’. 

Kata iqra’ diambil dari kata qara’a yang pada mulanya berarti “menghimpun”. Dalam 
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berbagai kamus dapat ditemukan beraneka ragam arti kata tersebut, antara lain, 

“menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui cirri sesuatu” dsb.  

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa “membaca” adalah syarat utama guna membangun 

peradaban.  
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BAB IV 

HADITS ATAU SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM  

SETELAH AL - QURAN 

 

A. Pengertian Hadits 

Pengertian hadits dalam bahasa berarti berita atau kabar. Hadits diartikan sebagai catatan 

tentang perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW, yang sampai kepada 

kita. Sedangkan sunnah diartikan sebagai perbuatan, perkataan, dan keizinan Nabi 

Muhammad SAW yang asli.  

B. Macam – macam Hadits  atau Sunnah 

a. Hadist atau Sunnah ditinjau dari bentuknya terbagi atas:  

Sunnah Qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan atau ucapan Rasullullah SAW), 

Sunnah Fi’liyah (sunnah dalam bentuk perbuatan yang menerangkan cara 

melaksanakan ibadah, misalnya cara berwudhu, sholat dsb), dan  

Sunnah Taqririyah(ketetapan Nabi, yaitu diamnya Nabi atas perkataan atau perbuatan 

sahabat, tidak ditegur atau dilarangnya) 

b. Hadits atau Sunnah ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya terbagi 

atas: Muttawatir (hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tak terhitung 

jumlahnya, menurut akal, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta),  

Masyhur (hadist yang perawi lapis pertamanya beberapa orang sahabat atau lapis 

keduanya beberapa tabi’in, setelah itu terseba luas namun tidak mencapai derajat 

muttawatir). dan Ahad (hadist yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak 

mencapai derajat mutawatir atau mashyur). 

c. Hadits atau Sunnah ditinjau dari kualitas Hadits terbagi atas:  

Shahih (ialah hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang adil,hapalannya sempurna 

(dhabith), sanadnya bersambung, tidak terdapat padanya keganjilan (syadz) dan tidak 

cacat (‘illah) 

 Hasan, ialah hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, hapalanya kurang 

sempurna, sanadnya bersambung, tidak terdapat padanya keganjilan (syadz) tidak 

terdapat cacat (‘illah) 
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Dha’if,ialah hadits yang kehilangan salah satu syarat-syarat hadits Shahih atau 

hadits Hasan  

Maudlu ialah hadits  palsu yaitu hadits yang dibuat oleh seoserang dan dikatakan 

sebagai sabda atau perbuatan Nabi SAW. 

d. Hadits atau Sunnah ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, terbagi atas:  

Maqbul ialah hadits yang diterima dan dapat dijadikan hujjah atau alasan dalam 

agama. Yang termasuk hadits ini adalah hadits Shahih dan Hadits Hasan, sedangkan 

hadist Dha’if ulama berbeda pendapat ada yang menerima dengan catatan hadist 

tersebut sebagai motivasi dalam beramal, bukan sebagai hukum. Namun ada pula 

yang menolak secara keseluruhan. 

Mardud ialah 

e. Hadits atau sunnah ditinjau dari orang yang berperan dalam berbuat atau berkata, 

terbagi atas:  

Marfu’, yaitu disandarkan kepada Nabi SAW 

Mauquf yaitu disandarkan pada sahabat 

Maqtu’ disandarkan kepada tabi’in 

f. Pembagian lain yang disesuaikan dengan jenis, sifat, redaksi, teknis penyaampaian 

dan lain-lain. 

C. Unsur-Unsur Yang Harus Ada Dalam Menerima Hadist 

Para Muhadditsin menciptakan istilah-istilah untuk unsure-unsur itu dengan nama rawy, 

matan dan sanad. 

a. Rawy: ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa 

yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). 

b. Matan: ialah pmbicaraan (kalam- atau materi berita yang diover oleh sanad yang 

terakhir, baik pembicaraan itu sabda Rasulullah SAW, sahabat ataupun tabiin. 

c. Sanad: ialah jalan yang dapat menghubungkan antara rawy mengenai matnul hadist 

kepada Nabi Muhammad SAW. 

D. Kedudukan Hadits atau Sunnah 

Hadist atau sunnah menempati kedudukan nomor dua setelah Al-Quran, sebagai sumber 

norma dan hukum serta ajaran agama Islam. Karena itu kita wajib patuh kepada Sunnah 
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atau Hadist. Keharusan untuk taat kepada hadits atau sunnah Nabi berdasarkan Firman 

Allah SWT: 

Artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi Rahmat” (QS. 

Ali Imrann ayat 132) 

Artinya:”Apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah dan apa yang 

dilarangnya maka tinggalkanlah” (QS. Al-Hasyr ayat 7) 

Kedudukan Hadits atau Sunnah terhadap Al-Quran: 

1. Bayan Taqrir atau Menguatkan atau memperkokoh hukum yang ditetapkan Al-Quran. 

Misalnya menetapkan hukum puasa dalam Firmannya: 

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 

diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa” (QS. Al-Baqarah 

ayat 183) 

Dan Sunnah/hadist menguatkan kewajiban puasa tersebut dalam sabda Rasul: 

“Islam didirikan atas lima perkara, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, 

dan Muhammad adalah Rasulallah, mendirikan Shalat, membayar zakat, puasa pada 

bulan Ramadhan dan naik haji ke Baitullah. (HR. Bukhari dan Muslim) 

2. Bayan Tafsir atau memberikan rincian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat 

global misalnya Al-Quran menyatakan perintah sholat dalam Firmannya: 

“Dan dirikanlah oleh kamu sholat dan bayarkanlah zakat” (QS. Al-Baqarah ayat 110) 

Shalat dalam ayat diatas masih bersifat umum, as-sunnah/hadits merincinya secara 

operasional, misalnya sholat yang hukumnya wajib dan sunnah, sabda Rosul yang 

artinya: 

“Dari Thalhah bin Ubaidilah, bahwasanya telah datang seorang Arab Badui kepada 

Rasulullaah SAW, dan berkata “ wahai Rasulallah, beritahukan kepadaku shalat apa 

yang difardhukan untukku?. Rasul berkata: shalat lima waktu, yang lainnya adalah 

sunnat……(HR. Bukhari dan Muslim) 

Atau 

“Shalatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat Aku sholat” (HR. Bukhari) 

3. Membatasi kemutlakan yang dinyatakan oleh Al-Quran.  



14 

 

4. Memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang bersifat umum, 

misalnya Al-Quran mengharamkan memakan bangkai dan darah dalam Firman-Nya 

surat Al-Maidah ayat 3. 

As-sunnah/hadist memberikan pengecualian dengan membolehkan memakan jenis 

bangkai tertentu, bangkai ikan belalang, dan darah tertentu (hati dan limpa) 

sebagaimana sabda Rasul: 

“Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah bersabda, dihalalkan kepada kita dua bangkai dan 

dua darah, adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang, dan dua darah hati dan 

limpa” (HR. Ahmad Asy-Syafii, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruquthni) 

5. Menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran.Dalam hal ini As-

Sunnah berperan menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran, misalnya 

sunnah berikut: 

“Rasulullah melarang semua yang mempunyai taring dari binatang dan semua burung 

yang bercakar” (HR. Muslim dari Ibn Abbas) 
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BAB V 

SYAHADATAIN DAN SHALAT 

 

A. Syahadatain,  

Syahadatain berasal dari kata syahadah yang berarti persaksian atau pengakuan. Juga dapat 

diartikan konkrit atau nyata. Jadi syahadatain artinya dua persaksia / pengakuan yaitu 

syahadah Ilahiyah dan Syahadah kerasulan, adapun makna dari kalimah syahadatain artinya: 

“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 

utusan Allah” 

B. Pengertian Shalat 

Kata shalat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Menurut istilah fiqh shalat adalah 

bentuk ibadah yang terdiri atas gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang dimulai dengan 

takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Pelaksanaan shalat 

hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah sehari semalam, lima waktu. 

C. Syarat dan Rukun Shalat 

a. Syarat-syarat shalat 

- Beragama Islam 

- Sudah baliqh dan berakal 

- Suci dari hadas 

- Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat 

- Menutup aurat, laki-laki: dari antara pusar dan lutut, perempuan: seluruh anggota 

badan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. 

- Masuk waktu masing-masing shalat 

- Menghadap kiblat 

- Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunah 

b. Rukun shalat 

- Niat 

- Berdiri bagi yang mampu 

- Menghadap kiblat 

- Takbiratul ihram 

- Membaca Al-Fatihah 
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- Rukuk dan tuma’ninah 

- I’tidal dan tuma’ninah 

- Sujud dan tuma’ninah 

- Duduk diantara dua sujud dan tuma’ninah 

- Duduk Tasyahud awal dan Sholawat atas Nabi serta tuma’ninah 

- Duduk tasyahud akhir dan sholawat atas Nabi serta tuma’ninah 

- Salam yang pertama 

- Tertib  

D. Keutamaan dan kesempurnaan shalat: 

a. Shalat sebagai tiang agama 

b. Shalat mencegah perbuatan keji dan munkar. 

c. Shalat merupakan cirri penting dari orang yang takwa. 

Kesempurnaan shalat: 

Shalat dapat dinilai apabila memenuhi semua syarat dan rukun – rukunnya. 

Hikmah Shalat: 

a. Aspek Psikologi: 

- Adanya ketenagan batin artinya dalam melaksanakan shalat menusia berhadapan langsung 

dan mengadakan komunikasi kepada Sang Pencipta, dengan menyebut nama-Nya, berzikir, 

berharap dan berdoa. 

- Adanya pembentukan kepribadian. Pelaksanaan shalat, ditentukan waktunya dengan cara dan 

syarat-syarat tertentu, misalnya wudhu, suci pakaian, badan, dll 

- Sebagai benteng pencegah dari perbuatan keji dan munkar. 

b. Aspek olahraga dan kesehatan 

Gerakan sholat mengandng unsure-unsur olahraga, mulai dari berdiri, mengangkat takbir, 

rukuk, sujud, duduk diantara dua sujud duduk akhir hingga salam. 

c. Aspek sosial 

Aspek sosial dapat dilihat dari shalat berjamaah, shalat berjamaah mempererat tali 

persaudaraan, menyambung tali silaturrahim, tidak adanya perbedaan antara si kaya dan si 

miskin. 
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d. Aspek demokrasi 

- Memukul beduk, adzan maupun iqamat, boleh dilakukan oleh siapapun asalkan mempunyaai 

suara yang merdu, nafas panjang dsb. 

- Pengisian shaf dalam shalat berjamaah tidak memandang kedudukan, tidak ada tempat 

khusus untuk orang tertentu, siapa yang lebih dahulu, maka berhak berada di shaf terdepan. 

- Adanya imam, untuk yang menjadi imam, harus sesuai dengan criteria/syarat-syarat:1) Imam 

harus fasih dalam bacaan Al-Quran, 2) imam harus mengerti hadits-hadits Nabi, 3) imam 

sebaiknya yang lebih tua, 4) lebih dahulu hijrahnya, kalau tidak ada maka dipilih, 5) 

diutamakan yang menjadi imam tuan rumah daripada tamu, 6) imam adalah orang yang 

disenangi, bukan orang yang dibenci atau ditolak. 

- Ada makmum, siapa saja boleh. 

E. Macam – Macam Shalat : 

a. Shalat wajib, shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya, Subuh, sholat Jumat, 

b. Sholat sunnat, Sunnat Rawatib, Shalatullail, Istikharah, Istisqa’, ‘Idain, Gerhana, 

Tahiyyatul Masjid, Syukrul Wudhu. 

c. Shalat fardhu Kifayah. 
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BAB VI 

ZAKAT DAN KEMASLAHATAN UMAT 

 

A. Pengertian Zakat 

Zakat, berarti suci, tumbuh atau bertambah, dan berkah. Jadi zakat itu membersihkan 

(mensucikan) diri seseorang dan hartanya pahala bertambah dan harta membawa berkah.  

B. Jenis – jenis Zakat, 

1). Zakat Fitrah: zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Pengertian zakat 

fitrah menurut syariat agama Islam adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, laki-

laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau budak, yang memiliki kelebihan bagi 

keperluan dirinya dan keluarganya dihari raya Idul Fitri. 

Syarat wajib zakat fitrah: 

Zakat wajib dilaksanakan bagi orang—orang yang memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. orang Islam 

b. orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri 

c. mempunyai kelebihan makanan, baik untuk dirinya maupun  keluarga pada malam hari 

raya dan siang hari raya. 

Jumlah zakat fitrah: 2,5 kg dan apabila menggunakan uang disesuaikan dengan harga 

beras yang dikonsumsi setiap hari. 

Waktu membayar zakat fitrah: 

a. waktu yang diperbolehkan mulai dari awal bulan Ramadhan sampai penghabisan 

bulan Ramadhan. 

b. Waktu wajib yaitu semenjak terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadhan. 

c. Waktu yang afdhal atau sunnat yaitu waktu sesudah shalat subuh sebelum shalat idul 

fitri 

2). Pengertian Zakat Harta/ Zakat Maal 

Mengeluarkan sebagian kekayaan berupa, binatang ternak, hasil tanaman/buah-buahan, 

emas dan perak, harta perdagangan atau kekayaan lain yang diberikan kepda yang berhak 

menerimanya dengan beberapa syarat. 

Syarat wajib zakat harta: 
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- Islam, Baliqh, Berakal, merdeka, miliknya sendiri, mencukupi 1 nisab sesuai dengan 

jenis yang akan dikeluarkan zakatnya, telah mencukupi haul 1 tahun, kecuali buah-

buahan/pertanian atau barang temuan tidak musti menunggu 1 tahun, dan untuk 

binatang ternak yang wajib dizakati ialah yang digembalakan dipadang rumput. 

 Macam-macam harta yang wajib di zakati serta nisabnya: 

- zakat binatang ternak, zakat uang, emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, 

zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang, zakat invstasi, zakat dan 

pajak, zakat profesi dan pencaharian, zakat saham dan obligasi. 

Mustahiq zakat harta/ orang-orang yang berhak menerima zakat harta: 

- Orang fakir: orang yang tidak ada harta untuk kehidupan hidup sehari-hari dan tidak 

mampu bekerja atau berusaha 

- Orang miskin: orang yang berpenghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan 

hidupnya 

- Amil: orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada orang 

yang berhak menerimanya/ panitia 

- Mualaf: orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah 

- Hamba sahaya/budak: orang yang belum merdeka 

- Gharim: orang yang mempunyai banyak hutang, sedangkan ia tidak mampu 

membayarnya. 

- Fi sabilillah: orang yang berjuang dijalan Allah 

- Ibnu sabil: yaitu orang yang sedang dalam perjalan/musafir seperti orang yang pergi 

menuntut ilmu, berdakwah dsb. 

C. Zakat Bagi Kemaslahatan Umat 

Adanya masyarakat miskin adalah fitrah kehidupan dunia. Pranata zakat membawa situasi 

perhubungan antar bangsa yang ada saling menghargai (tasamuh, toleransi), saling 

menolong, (ta’awun, cooperative), persaudaraan (ukhuwah, fraternity), kemerdekaan 

(hurriyah, liberty), dan keamanan (aman, security), persamaan kedudukan (egality).  

Pada saat idul fitri adalah saatnya bergembira, bersenang – senang, saling berkunjung 

(bersilaturrahim), orang yang hidupnya melarat, batinnya bertambah tertekan pada saat 

itu, memikirkan nasibnya, apalagi yang banyak keluarganya. Zakat fitrah diharapkan 
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diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi dan sekurang – kurangnya pada saat 

berlebaran, sehingga mereka dapat bersuka cita. 

D. Hikmah Zakat: 

1. Mendidik manausia untuk membersikan jiwanya dari sifat kikir, tamak, dan angkuh, 

sombong, karena kekayaannya. 

2. Merupakan salah satu wahana untuk mratakan tingkat pendapatan masyarakat terutama 

oleh kaum yang lemah yang sangat dirasakan manfaatnya. 

3. Dengan mengeluarkan zakat, maka harta tersebut akan menjadi tumbuh berkembang 

dan berkah 

4. Menumbuhkan rasa kasih sayang dan peduli terhadap sesama muslim, memberikan 

rasa optimisme bagi fakir miskin, dan mendorong adanya system ekonomi berdasarkan 

kerjasama dan tolong menolong. 
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BAB VII 

PUASA, ANTARA IBADAH DAN KESEHATAN 

 

A. Pengertian Puasa 

Puasa atau shiyam dalam bahasa Al – Quran berarti “menahan diri”. Puasa menurut istilah 

agama Islam adalah menahan diri dari makan dan minum dan bercampur (suami istri) sehari 

penuh, mulai dari tebit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang ikhlas, taat dan 

mendekatkan diri (taqqarub) kepada ALLAH. Puasa di perintahkan pada akhir sya’ban tahun 

ke 2 hijrah yaitu surat Al-Baqarah ayat 183-185. 

B. Syarat dan Rukun Puasa: 

a. Syarat Wajib Puasa: Baligh, Berakal, Mampu (kuat berpuasa),  

b. Syarat sah puasa: Islam, Mumayyiz (mampu membedakan yang baik dengan yang tidak 

baik), Suci dari Haid dan Nifas, berpuasa pada waktunya. 

c. Rukun Puasa: Niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit 

fajar sampai terbenam matahari. 

d. Yang membatalkan puasa; makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluar 

darah haid/nifas, gila, keluar mani dengan sengaja 

e. Orang-orang yang wajib puasa: Islam, Baliqh, berakal/tidak gila atau mabuk, suci dari 

haid dan nifas, berada dikampung/ tidak sedang berpergian, sanggup berpuasa tidak wajib 

atas orang yang lemah dan orang sakit. 

f. Orang yang tidak wajib berpuasa: orang kafir, anak kecil, orang gila, orang pingsan, 

wanita yang haid/nifas, musafir, orang sakit, orang-orang yang digolongkan dalam 

golongan yang tidak sanggup berpuasa. (wanita hamil dan menyusui, orang yang sangat 

tua, pekerja berat) 

C. Jenis – jenis Puasa: 

a. Puasa wajib (fardhu) 

Puasa Ramadhan, puasa kafarat pembunuhan yang tersalah (2 blan berturut), puasa kafarat 

zhihar/suami yang menyamakan istri dengan ibunya (2 bulan berturut), puasa kafarat 

bercampur suami istri disiang hari puasa (2 bulan berturut suami istri), kafarat sumpah (3 

hari, puasa nazar (disesuaikan dengan nazarnya), puasa qadha’ Ramadhan (sebanyak hari 

yang ditinggalkan), puasa dam (denda) haji tamathu’ dan Qiran (10 hari selama ihram, 7 
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hari setelah kembali ke negaranya), puasa dam mencukur rambut (3 hari), puasa dam 

berburu (disesuaikan dengan harga ternak ¼ gantang beras = 1 hri puasa), puasa nazar 

mutlak (sesuai dengan nadzarnya), puasa sumpah mutlak (sesuai dengan sumpahnya),  

b. Puasa sunat 

Enam hari dibulan Syawal, Puasa hari ‘Arafah (9 Dzulhijjah), puasa Asyura (10 

Muharram), Puasa bulan Sya’ban, puasa senin kamis, puasa tengah bulan (13, 14, 15 

setiap bulan), puasa sehari dan berbuka sehari (puasa Nabi Daud) 

c. Puasa Makhruh 

Puasa sepanjang masa, menyendirikan/mengkhususkan bulan Rajab, puasa hari jumat, 

puasa hari sabtu 

d. Puasa Haram (dilarang) 

Puasa pada hari raya (Idul Fitri/Idul Adha), puasa hari tasyrik, puasa bid’ah 

(mengkhusskan 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, Nisfu Sya’ban,puasa sunat yang merugikan 

orang lain, puasa istri tanpa izin suami, puasa sunat yang merugikan kemaslahatan hidup 

orang umum. 

D. Sunat Puasa: 

a. Menyegerakan berbuka 

b. Berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis, atau air putih 

c. Berdoa sewaktu berbuka puasa 

d. Makan sahur 

e. Mengakhirkan/memperlambat makan sahur 

f. Memberi makan orang yang berbuka puasa 

g. Memperbanyak sedekah 

h. Memperbanyak membaca Al-Quran 

i. Bersih dari perbuatan tercela 

j. Memperbanyak dzikir dan doa 

k. Shalat tarawih 

E. Puasa dan Kesehatan: 

a. Puasa mengistirahatkan mesin pencernaan 
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Selama Ramadhan system pencernaan dapat istirahat total selama 6 jam sehari selama 1 

bulan penuh, sehingga dapat menggantikan sel-sel yang rusak/aus karena terus bekerja 

diluar Ramadhan. 

b. Puasa sebagai zakAt tubuh 

Puasa meningkatkan daya serap makanan, menyeimbangkan kadar asam dan basa dalam 

tubuh, meningkatkan fungsi organ reproduksi, meremajakan sel-sel tubuh, membuat kulit 

lebih sehat dan berseri. 

c. Puasa meningkatkan daya tahan tubuh 

d. Puasa sebagai therapi kesehatan 

e. Puasa memperbaiki fungsi hormone 

f. Puasa alternative pengekangan naluri lawan jenis 

g. Sahur dan nuansa kesejukan udara pagi 

h. Puasa dengan tetap menjaga kesehatan gigi. 

i. Puasa mencerdasan otak 

j. Puasa melepas kebiasaan merokok 

k. Tidur sehat saat puasa. 

l. Puasa mengurangi tekanan jiwa. 

m. Puasa dan kesehatan emosional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

BAB VIII 

AKHLAK, ETIKA DAN MORAL 

 

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Akhlak  

Akhak menurut bahasa berarti tingkah laku, perangai atau tabiat, sedangkan menurut istilah 

adalah pengetahuan yang menjelaskan tetang baik, buruk, mengatur pergaulan manusia dan 

menentukn tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Akhlak pada dasarnya melekat dalam 

diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatannya. Jika perilaku yang, melekat itu 

buruk maka disebut akhlak buruk atau akhlak mazmumah, jika perilaku tersebut baik maka 

disebut akhlakul mahmudah 

Etika: berasal dari bahasa Yunani “ethes”, artinya adat kebiasaan. Etika merupakan sarana 

orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental: 

“Bagaimana saya harus hidup dan bertindak?”Pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh 

berbagai pihak, yaitu: Orang tua, guru, adat istiadat, dan tradisi, teman, lingkungan sosial, 

agama, dan Negara. Etika adalah ilu yang menyelidiki baik dan buruk dengan memperhatikan 

perbuatan manusia sejauh yang diketahui akal pikiran. Persamaan antara akhlak dengan etika 

adalah keduanya membahas masalah baik dan buruk tingkah laku manusia. Perbedaannya 

terletak pada dasarnya yaitu sebagai cabang filsafat, etika bertitik tolak dari pikiran manusia 

sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah dan RasulNya. 

Moral berasal dari kata “mores” yang berarti adat kebiasaan. Moral adalah tindakan manusia 

yang sesuai dengan ide-ide umum (masyarakat) yang baik yang wajar. Moral dan etika 

memiiki kesamaan dalam hal baik dan buruk. Bedanya etika bersifat teoritis sedangkan moral 

lebih bersifat praktis. Menurut filsafat etika memandang perbuatan manusia secara universal 

(umum), sedangkan moral memandangnya secara local. 

Akhlak tidak terlepas dari aqidah dan syariah. Oleh karena itu akhlak merupakan pola tingkah 

laku yang mengakumulasikan asek keyakinan dan ketatan sehingga tergambarkan dalam 

perilaku yang baik. 

 Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran.Hubungan etika dengan ajarn moral yaitu 

bahwa etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan 

pandangan-pandangan moral.Sedangkan ajaran moral adalah suatu ajaran tetang bagaimana 

kita dapat menjadi lebih baik. 
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B. Pembagian akhlak  

1. Akhlak terhadap Allah: akhlak yang baik kepada Alah berucap dan bertingkah laku yang 

terpuji terhadap Allah SWT, baik ibadah langsung kepada Allah, seperti shalat, ibadah, 

puasa dsb. Berakhlak baik kepada Allah antara lain: 

- Beriman 

- Taat 

- Ikhlas 

- Khusyuk 

- Husnudzan 

- Tawakal 

- Syukur 

- Bertasbih 

- Istiqhfar 

- Takbir 

- Doa 

2. Akhlak terhadap manusia 

a. Akhlak terhadap diri sendiri: setia (al-amanah), benar (as-Shidqatu), adil (al-‘adlu), 

memelihara kesucian diri ( al-ifafah), malu (al-haya), keberanian (as- Syajaah), 

kekuatan (al-Quwwah), kesabaran (as-shabru), kasih saying (ar-rahman), hemat (al-

istishad). 

b. Akhlak terhadap keluarga 

• Akhlak terhadap orangtua: patuh, ihsan, lemah lembut dalam perkataan maupun 

perbuatan, merendahkan diri dihadapannya, berterimakasih, berdoa untuk 

keduanya 

• Akhlak terhadap suami/istri: kata-kata yang halus, kasih saying,ketulusan, sikap 

yang baik, dll. 

• Akhlak terhadap anak: merawat, mengasuh, membimbing, mengarahkan , dan 

memberikan contoh yang baik. 

c. Akhlak terhadap tetangga: merupakan perilaku yang terpuji. Tetangga merupakan 

orang yang paling dekat secara sosial, karena itu menjadi prioritas untu diperlakukan 

secara baik, sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis dalam bentuk tolong 

menolong, dsb. Hak Tetangga yaitu: kalau ia ingin meminjam hendaklah engkau 

pinjamkan, kalau ia minta tolong hendaklah engkau tolong, kalau ia sakit hendaklah 

engkau lawat, kalau ia ada keperluan hendaklah engkau beri, kalau ia miskin 

hendaklah engkau beri bantuan, kalau ia mendapat kesenangan hendaklah engkau 

ucapkan selamat, kalau ia mendapat kesusahan hendaklah engkau hibur, kalau ia 
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meninggal hendaklah engkau hantar jenazahnya, janganlah engkau bangun rumah 

lebih tinggi dari rumahnya, janganlah engkau susahkan ia dengan bau masakanmu 

kecuali engkau berikan kepadanya masakanmu itu, jika engkau beli buah-buahan 

hendaklah engkau hadiahkan kepadanya, dan kalau engkau tidak beri, maka bawalah 

masuk kerumahmu dengan sembunyi, dan jangan engkau beri anakmu bawa keluar 

buah-buahan itu, karena nanti anaknya inginkan buahan itu. (HR. Abu Syaikh) 

d. Akhlak terhadap lingkungan: berakhlak kepada lingkungan alam adalah, 

menyikapinya dengan memelihara kelangsungan hidup dan kelestariannya. Agama 

Islam menekankan agar manusia mengendalikan dirinya dalam mengeksploitasi alam, 

sebab alam yang rusak akan dapat merugikan bahkan menghancurkan kehidupan 

manusia. 
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BAB IX 

TAKWA 

 

A. Hubungan Manusia Dengan Allah (Hablum Minallah) 

Hubungan dengan Allah dalam arti penghambaan terhadap-Nya  merupakan titik tolak 

terwujutnya ketaqwaan. Hubungan dengan Allah dilakukan seorang muslim dalam bentuk 

ketaatan melaksanakan ibadah. Seorang yang melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam 

akan senantiasa menjalin hubungan dengan Allah, sehingga hidupnya akan terkontrol dan 

terkondisi dengan baik . ia akan hidup dengan baik. Allah merupkan titik berangkat dan titik 

tuju. Oleh karena itu, tidak ada perbuatan yang terlepas dari hubungan dengan Allah.  

Hubungan manusia dengan Allah diaktualisasika pula dalam hubungan manusia dengan 

Rasulullah, yaitu mengembangkan kecintaan kepada Rasu melalui cara yang diperintahkan 

Allah. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul merupakan rangkaian yang tak bisa 

dipisahkan, taat kpada Rasul berarti taat kepada Allah. 

B. Hubungan Dengan Diri Sendiri: lebih menekankan pada sikap dan perbuatan yang didasarkan 

pada hati nurani. 

a. Memelihara kehormatan diri: hubungan dengan diri sendiri dilakukan melalui upaya 

menjaga dan memelihara kehormatan diri antara lain menjaga kesucian diri dengan 

menghindari makanan dan minuman yang haram, menghindari dari perbuatan haram, 

seperti mencuri, menipu, korupsi, serta perbuatan yang dapat merugikan oranglain. Dalam 

hubungan dengan diri sendiri yang menjadi penekanan adalah mengendalikan dorongan-

dorongan nafsu yang membawa manusia kedalam suatu tindakan yang tak terpuji.   

b. Sabar: merupakan sikap yang lahir dari penyerahan total terhadap Allah, karena itu sabar 

tidak pernah dipisahkan dari keyakinan tentang kekuasaan Allah. 

c. Syukur: bersyukur kepada Allah adalah menyatakan terima kasih terhadap apa yang 

dianugerahkan Allah. 

d. Istiqamah: adalah tegak berdiri diatas prinsip kebenaran yang diyakininya. Istiqamah 

merupakan prinsip hidup yang mampu berdiri diatas prinsip tauhid dan mendorong 

dirinya untuk senantiasa konsisten dengan prinsip itu dalam kondisi dan siatuasi apapun. 

e. Dll…… 
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C. Hubungan Dengan Sesama Manusia 

a. Hubungan dengan keluarga: 

- Berbakti kepada kedua orangtua:  

berbuat baik kepada kedua orangtua merupakan ungkapan terima kasih kepada 

mereka, karena adanya orangtua menjadi sebab adanya anak dan jasa serta 

pegorbanan mereka, mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anaknya. Karena 

itu Islam menekankan kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orangtuanya. 

- Menyayangi keluarga:  

Menyayangi keluarga merupakan saah satu aktualisasi ajaran Islam  yang harus 

ditampilkan dalam perilaku seorang muslim. Menyayangi keuarga ditampilkan dalam 

bentuk pemberian kasih saying kepada seluruh anggota keluarga. 

b. Hubungan dengan Masyarakat: 

- Menegakkan keadilan: 

Adil merupakan kebutuhan azasi setiap orang dan setiap muslim senantiasa menjaga 

hak azasi ini dengan cara berpihak kepada keadilan dan berusaha menegakkan 

keadilan dimasyarakat. 

- Amar ma’ruf nahyi munkar:  

Amar ma’ruf adalah keberpihakan seorang muslim terhadap kebenaran kendati 

kebenaran itu merugikan dirinya.  

Nahyi munkar adalah melarang atau mmebenci kemunkaran kendati 

keburukan/kemunkaran tersebut menguntungkan dirinya. 

- Menyebarkan rahmat dan kasih saying: 

Hubungan yang  baik dengan sesame manusia adalah mengembangkan silaturrahmi 

dan menjalin serta mengokohkan tali persaudaraan atas dasar kasih saying, karena 

salah satu misi yang dibawa oleh nabi Muhammad harus menjadi misi setiap muslim 

adalah member rahmat bagi sesame dan seluruh alam (rahmatan lil alamin) 

D. Hubungan Dengan Makhluk Lain Dan Lingkungan 

Islam mengatur hubungan manusia baik dengan sesame manusia maupun dengan makhluk 

hidup lainnya, seperti binatang, sabda Rasulullah SAW: 

“ sesungguhnya Allah telah mewajibkan perbuatan baik atas segala sesuatu: maka bila 

engkau membunuh, maka berlaku baiklah pada pembunuhanmu, dan bila engkau 
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menyembelih, maka berlaku baiklah pada penyembelihanmu, hendaknya salah seorang dari 

kamu (ketika hendak menyemblih) menajamkan pisau sembelihannya dan menenangkan 

sembelihannya” (HR> Muslim) 

Hubungan manusia dengaan lingkungan : 

Adalah  tugas yang harus diemban oleh setiap muslim, sebagia konsekuensi manusia sebagai 

khalifatulfil ardh (khalifah Allah dimuka bumi). Tugas-tugas yang harus dilakukan tersebut 

anatar lain: 

a. Megelola dan memelihara alam: manusia diciptakan Allah dan digelarkan dimuka bumi 

untuk mengelola isi bumi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akhluk 

yang sempurna. 

b. Menjaga dan melestarikan alam: al-quran telah banyak memberikan doronganuntuk 

menjaga dan memelihara alam dan lingkungan hidup, karena misi Islam pada dasarnya 

mencakup sikap terhadap alam. Banyak kerusakan dan malapetaka yang ditimbulkan oleh 

perilaku manusiayang tidak memperhatikan hubungan dirinya dengn alam lingkungannya. 

Al – Quraan menyebutkan: 

“ telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusia, supaya Allah merasakan kpada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar merka kembali  (kejalan yang benar) (QS. Ar-Rum ayat: 41) 
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BAB X 

ISLAM PENGETAHUAN DAN TEKHNOLOGI 

 

A. Ilmu Pengetahuan Antara Indera, Akal Dan Wahyu 

Agama Islam bersumber dari wahyu Allah sedangkan ilmu pengetahuan bersumber  dari 

pikiran manusia yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan alam. Ilmu pengetahuan .  

Dalam pandangan kaum materialism sumber ilmu pengetahuanterbatas pada apa yang dapat 

ditangkap oleh panca indera yang bersifat rasional dan dapat dipahami oleh akal. Ilmu 

Pengetahuan bertujuan mencari kebenaran ilmiah yaitu kebenaran yang sesuai dengan kaidah-

kaidah ilmiah.  

Akal dalam pengertian Islam adalah daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia; daya 

yang memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Akal menjadi factor 

utama yang menempatkan manusia pada kedudukan yang lebih mulia dibandingkan makhluk 

Allah lainnya. Dengan akal manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga 

terwujud kebudayaan. Wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahy artinya suara, api dan 

kecepatan bisikan dan isyarat dan tulisan juga berarti pengetahuan secara tersembunyi dan 

cepat. Penberitahuan tersebut dimaksud dating dari luar diri manusia yaitu Tuhan. Dengan 

demikian wahyu diartikan penyampaian sabda Tuhan kepada pilihaNya agar diteruskan 

kepada umat manusia untuk dijadikan pegangan hidup, berbeda dengan akal yang membeawa 

pengetahuan dari dalam diri manusia sendiri, wahyu membawa pengetahuan dari luar diri 

yaitu dari Tuhan. 

B. Iptek dalam Narasi Nash 

Pada saat Al-Quran diturunkan belum banyak teori imu pengetahuan seperti sekarang ini, 

teori klasik pada umumnya, berkenan dengan jagat raya atau makrokosmos hasil penelitian 

para sarjana juga hanya sedikit yang ada hanyalah hasil pengamatan (observasi) dan teori 

induksi para  filosof Yunani yang hidup sebelum Masehi. 

Salah satu teori makrokosmos yang sangat popular pada saat itu adalah  teori geosentris, yang 

dikemukakan oleh filosof Ptolemeus, teori ini menyatakan bahwa bumi adalah pusat dari 

segala benda angkasa, semua benda angkasa itu mengeilingi bumi, akan tetapi pendapat itu 

dibantah oleh metode deduksi Al-Quran yang menjelaskan secara gamlang artinya: 
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“dan matahari berjalan ditempat peredarannya, demikian ketentuan yang maha perkasa lagi 

maha mengetahui dan kami tetapkan bagi bulan manzilah atau tempat peredaran sehingga 

setelah di a sampai ke manzillah yang terakhir, kembalilah dia kelihatan seperti bentuk 

tandan yang sudah tua (bengkok). Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan 

tidak pula malam dapat mendahului siang dan tiap-tiap (benda angkasa) beredar pada 

tempatnya masing-masing”. (QS. Yasiin ayat 38-40) 

Penjeasan Al-Quran tentang siste tata surya ini didukung oleh ayat lain (lihat Yunus ayat 5, 

dan An-Nahl ayat 88) yang cukup mematahkan teori geosentris. Selanjutnya pada abad 15 – 

17, pernyataan deduksi Al-Quran ini dipopulerkan dengan metode induksi ilmiah oleh para 

ahli astronomi dan fisika seperti berturut-turut : Nicolai Copernicus (1473-1545), Tycho 

Brahe (1546-1601), Galileo Galile (1564- 1642) dan Issac Newton (1643-1772). Teori ini 

dikemukakan oleh Copernicus itu terkenal dengan teori Heliosentris. Teori ini menyatakan 

bahwa matahari adalah pusat dari segala-galanya dan semua benda angkasa berputar 

mengelilingi matahari. 

Dalam soal microkosmos, misalnya pada proses kelahiran manusia, Al-Quran telah 

memberikan pernyataan deduksi tentang tahapan dan proses terjadinya manusia dari saat 

pembuahan hingga saat kelahiran. Dan ternya proses terjadinya manusia yang dinyatakan Al-

Quran ini memberikan inspirasi maha hebat bagi pembuktian-pembuktian ilmiah dibidang 

ilmu kedokteran. Seperti dalam  surat Azzumar ayat 6 dan  

Al-Quran surat Al-Mu’minun 12-14: 

 “dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari 

tanah (12), kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang 

kokoh (rahim). (13) kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah itu Kami jadikan 

segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 

belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang 

(berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”. 

C. Islam dan beberapa Masalah Iptek kontemporer 

Pemkembangan teknologi informasi dan segala jenis perangkatnya, baik perangkat keras 

(hardwere) seperti satellite, TV cable, serat optic, dan computer, maupun perangkat lunak 

(softwere)  seperti internet dan berbagai jenis aplikasi program computer lainnya telah 

mendorong laju pertumbuhan iptek seperti deret ukur, semtara disisi lain ijtihad para ulama 
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fiqh yang berjalan seperti deret hitung masih sangat tertinggal  dalam mempersiapkan kaidah-

kaidah normatifnya. 

Berikut beberapa contoh hasil temuan tekhnologi mutakhir yang memiliki implikasi hokum 

danmoral: 

1. Bayi Tabung Dan Insemnasi Buatan 

Istilah bayi tabung (test tube baby) dalam bahasa kedokteran dikenal dengan sebutan “in 

vitro fertilization and embryo transfer” (IVF-ET) atau dalam khazanah hokum Islam 

dikenal dengan “ thifl al-Anaabiib”  atau “athfaal al-Anbuubah”. Sedangkan insemnasi 

buatan (artificial insemination) dalam hokum Islam dikenal dengan sebutan “at-Talqiih al-

Shinaai” 

Teknik bayi tabung dan insemnasi buatan yang dibenarkan menurut moral dan hokum 

Islam adalah teknik yang tidak melibatkan pihak ketiga serta perbutan itu dilakukan 

karena adanya hajat dan tidak untuk main-main atau percobaan. Sedangkan teknik bayi 

tabung atau insemnasi buatan yang melibatkan pihak ketiga hukumnya haram. 

2. Aborsi dan Eutanasia 

a. Aborsi (pengguguran kandungan) 

Aborsi yang disengaja terbagi kedalam 2 macam: 1). Abortus artificialis therapicus: 

yaitu aborsi yang dilakukan sokter ahli atas dasar pertimbangan medis. 2). Abortus 

provocatus criminalis: yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya dasar indikasi medis, 

misalnya untuk meniadakan hasi “hubungan gelap” atau kehamilan yang tidak 

dikehendaki. 

Dalam hokum Islam, aborsi yang didasarkan atas pertimbangan medis untuk 

menyelamatkan nyawa sang ibu misalnya dapat dibenarkan, bahkan diharuskan. 

b. Euthanasia 

Seperti halnys aborsi , euthanasia merupakan tindakan penghentian kehidupan 

manusia baik dengan cara menyuntikkan zat tertentu atau dengan meminum pi atau 

dengan cara lainnya. Tindakan ini akibat terjadinya penderitaan yang berkepanjangan 

dari pasien. 
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Islam membrikan tuntunan yang jelas tentang hidup dan mati. Dalam Al-Quran surat 

Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman: 

“dia menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa diiantara manusia 

yang paling bagus amalnya”.  

Karena kematian berada dalam genggaman-Nya dan jika  terjadi penderitaan yang 

panjang saat sakit, merupakan bagian intergral dari ujian Allah, maka tindakan 

euthanasia dalam hal ini sama persis dengan tindakan bunuh diri. Karenanya hokum 

euthanasia jelas diharamkan dalam pandangan  Islam. 

3. Transfusi dan Transplantasi 

a. Transfusi darah 

Transfuse darah dmaksudkan untuk menolong manusia yang membutuhkan dalam 

menyelamatkan jiwanya. Ajaran Islam bahkan menganjurkan orang untuk 

menyumbangkan darahnya demi kemanusiaan, bukan untuk tujuan komersialisasi. 

Dengan demikian jelas bahwa hokum tranfusi darah menurut Islam adalah boleh 

karena tidak adanya dalil ayat atau hadits yang jelas tegas melarangnya.  

b. Transplantasi 

Pencangkokan (transplantation) adalah pemindahan organ tubuh manusia yang masih 

memiliki  daya hidup dan sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehatdan 

tidak berfungsi dengan baik apabila diobati dengan teknik dan cara biasa, bahkan 

harapan hidup penderita hampir tak ada lagi. 

Dalam melakukan transplantasi terdapat 3 kondisi yang berbeda dari pendonor: 

1) Kondisi donor sehat: mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat hokum 

transplantasi model ini dilarang agama (haram).  

2) Kondisi donor sakit atau hampir mati: transplantasi organ tubuh dari donor yang 

sakit / koma dilarang/diharamkan oleh agama. 

3) Kondisi donor yang telah meninggal: jika donor dinyatakan telah meninggal, baik 

secara klinis, medis maupun yuridis maka para ulama berpendapat transplantasi 

model ini dapat diterima dan boleh. Dengan syarat penerima berada dalam 

keadaan darurat dan sangat memerlukan sumbangan tubuh dari donor. 
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BAB XI 

SISTEM KEWARISAN DALAM ISLAM 

 

A. Definisi Waris Dalam Islam 

 Waris dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-

irtsan-miiraatsan berasal dari akar kata "wa-ra-tsa" artinya secara linguistik:" Memindahkan 

sesuatu dari satu kaum ke kaum yang lain". Arti waris menurut syara: Suatu hak peninggalan 

yang telah ditetapkan bagi yang berhak menerimanya dan dibagi setelah meninggal yang 

akan mewarisi, dan keduanya memiliki hak kekerabatan atau seumpamanya. Sedangkan 

makna al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak 

kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang 

ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara 

syar'i.Waris biasa juga di sebut faraa’idh. Ilmu faraa’idh yaitu ilmu mengenai pembagian 

waris secara pemahaman dan penghitungan. Topik fara’idh yaitu harta waris, uang, hak, dan 

kekuasaan yang ditinggalkan si mayit. Hukum faraa’idh yaitu fardhu kifayah; bila ditunaikan 

oleh sebagian orang yang mencukupi, bagi yang lain hukumnya sunnah. 

Pengertian Peninggalan 

            Pengertian peninggalan yang dikenal di kalangan fuqaha ialah segala sesuatu yang 

ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala 

sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. 

Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan 

dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang 

berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau 

mahar yang belum diberikan kepada istrinya).  

B. Hakikat Hukum Kewarisan dan Sebab Turun Ayat Waris 

 Dalam sistem hukum Islam, hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur segala 

hal yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang 

(pewaris) setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris dalam Islam biasa 

disebut dengan hukum fara’idh. Secara etimologis, kata fara’idh adalah bentuk jamak 

darifarîdhah yang secara harfiah berarti bagian, katafarîdhah berkaitan erat dengan 

maknafardhu yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian hukum 
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fara’idh berarti hukum tentang pembagian harta warisan yang wajib ditaati pelaksanaannya 

oleh kaum muslimin. 

 A. Pitlo mengatakan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur 

perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya bagi orang-orang 

yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun antara 

mereka dengan pihak ketiga.  

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa hukum 

kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 

berapa bagiannya masing-masing. 

Uraian di atas menegaskan bahwa Islam menaruh  perhatian yang cukup besar 

terhadap hukum kewarisan, sebab pembagian harta warisan sering menimbulkan akibat-

akibat yang tidak menguntungkan bagi pihak-pihak keluarga (ahli waris) yang ditinggal mati 

pewarisnya. Tabiat manusia yang cenderungmenyukai harta benda4 tidak jarang mendorong 

untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di 

dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Realitas ini telah ada dalam sejarah 

umat manusia hingga saat ini, terbukti dengan kasus-kasus gugat waris baik secara litigatif 

(dalam lembaga peradilan) maupun non-litigatif (seperti arbitrase/hakam). Selain itu, dengan 

hukum kewarisan dimaksudkan agar terus terjalin hubungan keturunan dan kekeluargaan 

dengan baik.  

Mengapa dalam hukum kewarisan Islam ditentukan siapa-siapa yang berhak 

menjadi ahli waris (nasabiyah dan sababiyah) berikut bagiannya masing- masing, disamping 

itu juga diatur cara-cara peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dengan menegakkan 

keadilan distributif. Jawabannya lebih lanjut akan terlihat dalam pembahasan di halaman 

berikutnya tentang cara peralihan harta, prinsip dan asas-asas kewarisan Islam. 

Turunnya ayat-ayat Alquran (khususnya surat An-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176) yang 

mengatur pembagian harta warisan yang penunjukan/dilalahnya bersifat qath`iy (pasti) 

adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis manusia, 

disamping sebagai rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab 

pada masa para-Islam. 
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Berkenaan dengan sebab turun ayat 11 dan 12 surat al-Nisa’, Imam al-Thabari 

menyebutkan beberapa riwayat. Sebab langsungnya adalah pengaduan isteri Sa`ad ibn al-

Rabi` kepada Rasulullah atas tindakan kesewenang-wenangan saudara Sa`ad dengan 

mengambil semua harta peninggalan Sa`ad ketika tewas di medan Perang Uhud (3 H.), tanpa 

menyisakan sedikit pun untuk anak-anak perempuannya. 

Riwayat lain mengatakan bahwa ayat-ayat itu turun untuk membatalkan praktek 

jahiliyah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki dewasa yang sanggup berperang. 

Al-Thabari menukilkan sebuah riwayat tentang keheranan beberapa sahabat kenapa 

perempuan dan anak-anak yang tidak ikut berperang diberi bagian dari warisan. Bahkan ada 

yang berharap agar Rasulullah mengubah aturan tersebut dari praktek kewarisan jahiliyah 

kembali dilanjutkan. Ada pula yang mengatakan turunnya ayat tersebut untuk membatalkan 

praktek yang dituntunkan Rasulullah di awal Islam, yakni kewarisan berdasarkan hubungan 

darah, pengangkatan anak dan sumpah setia. Hampir sama dengan ini, ada riwayat yang 

mengatakan turunnya ayat tersebut untuk membatalkan praktek peralihan harta kepada anak 

melalui pewarisan dan pemberian hak kepada orang tua melalui wasiat.  

C. Cara Peralihan Harta Waris  

Sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan secara moril dan materil, sebelum harta 

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris beralih atau dibagikan kepada para ahli warisnya 

sebagai hak mereka, ada beberapa kewajiban para ahli waris yang perlu ditunaikan terhadap 

pewarisnya, yaitu:  

1. mengurus dan menyelesaikan jenazah (pewaris) hingga pemakaman selesai.  

2. menyelesaikan hutang-hutangnya.  

3. menyelesaikan wasiatnya.  

Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, sisa dari pengeluarannya merupakan harta 

warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak secara adil sesuai dengan 

ketentuannya atau dengan cara damai. Hal ini berarti apabila harta warisan belum juga 

dibagikan, ahli waris yang bersangkutan dapat meminta kepada ahli waris lainnya untuk 

mendistribusikan harta warisan tersebut secara adil sesuai bagian masing-masing.  

D. Prinsip dan Asas Kewarisan Islam  

Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu, hukum kewarisan Islam memiliki 

prinsip dan asas-asasnya tersendiri yang antara lain juga ada yang buatan akal manusia. Akan 
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tetapi, karena sifatnya yang sui generis, yakni yang berbeda dalam jenisnya, hukum 

kewarisan Islam memiliki coraknya sendiri.  

Secara epistemologis, hukum kewarisan Islam ditundukkan pada prinsip- prinsip 

fundamental syari`ah, yang oleh Juhaya S. Praja dirumuskan ke dalam delapan prinsip, yaitu: 

1) tauhid, 2) kembali kepada Alquran dan Sunnah, 3) keselarasan sharîh al-ma`qûl dengan 

shahîh al-manqûl, 4) keadilan, 5) keterjelasan pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya 

berdasarkan tuntunan Rasulullah, 6) menyuruh kebajikan dan melarang kemunkaran, 7) 

hakikat itu ada dalam kenyataan bukan dalam ide/pemikiran, dan 8) perubahan fatwa akibat 

perubahan tempat, waktu, kondisi, motivasi, dan kebiasaan.  

Kedelapan prinsip epistemologi hukum Islam tersebut menjadi asas fundamental 

sehingga hukum kewarisan Islam dengan berbagai turunannya memiliki perbedaan-

perbedaan tertentu yang kadangkala sangat kentara ketimbang hukum kewarisan dari sistem 

hukum lainnya (hukum Barat atau hukum Adat).  

Hukum waris Barat memang ditundukkan pada prinsip keadilan dan individualistik 

yang dalam beberapa hal ia dipengaruhi oleh hukum gereja (continental law), akan tetapi 

secara umum hukum waris Barat diletakkan pada prinsip keadilan dan liberalistik individu 

manusia. Dengan demikian, hukum waris Barat, meskipun ia diatur secara ketat oleh 

Undang-undang, akan tetapi varian-variannya dapat mengalami perubahan sesuai dengan 

rasa keadilan masyarakat sejalan dengan perubahan struktur sosial dimana hukum waris 

memiliki keterikatan dengan struktur sosial tersebut  

Ada enam asas hukum kewarisan Islam, yaituijbari (reseptif),waratsa (kewarisan 

akibat kematian),tsulutsulmâl, bilateral, keadilan yang berimbang, individual, dan 

personalitas keislaman.  

1. Asas Ijbari  

Ijbari secara bahasa berarti memaksa. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip 

tauhid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia 

kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa 

digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya. Unsur memaksa dalam hukum 

waris ini karena kaum muslimin terikat untuk taat kepada hukum Allah sebagai konsekuensi 

logis dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya seperti dinyatakannya dalam dua 

kalimat syahadat. Asas ini dapat dilihat dari tiga hal yang merupakan unsur-unsur pemaksa 
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atau kepastian dalam asas yang dimaksud. Pertama, peralihan harta yang pasti terjadi setelah 

orang meninggal dunia (Q.S. al-Nisa’, 5:7). Kedua, bagian harta bagi masing-masing ahli 

waris sudah ditentukan, hal ini tecermin dalam kata nashîban mafrûdhâ yang berarti suatu 

bagian yang telah ditetapkan atau diperhitungkan oleh Allah, wajib dilaksanakan oleh 

hamba-Nya. Ketiga, kepastian mereka yang berhak menerima harta peninggalan, yaitu 

mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris. Dengan 

kata lain, ada tiga hal yang membedakan asas ijbari, yaitu proses peralihan hak, jumlah 

bagian, dan kualifikasi ahli waris. 

Dalam surat al-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176, telah dirinci dan dikelompokkan para ahli 

waris yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan. Karena rinciannya yang pasti, 

maka tidak ada kekuasaan apa pun yang dapat mengubahnya. Ayat-ayat tentang kewarisan 

tersebut mengandung pengertian hukum yang bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan 

ketetapan Allah. Dengan demikian, asasijbari menolak asas on torg dalam kewarisan perdata 

Barat.  

2. Asas Waratsa  

Asas ini diambil dari katawaratsa yang banyak ditemukan dalam Alquran. Asas ini 

menyatakan bahwa kewarisan itu hanya ada kalau ada yang meninggal dunia. Hal ini berarti 

bahwa kewarisan dalam hukum Islam merupakan akibat hukum dari kematian seseorang. 

Asas ini sama dengan asas kewarisana bintestato dalam hukum perdata Barat, yakni 

kewarisan sebagai akibat hukum dari kematian seseorang atau kewarisan karena undang-

undang. Peralihan harta seseorang kepada orang lain yang merupakan kewarisan itu hanya 

terjadi bila orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Harta seseorang tidak bisa 

berpindah kepemilikannya kepada orang lain sebagai harta warisan selama orang yang 

mempunyai harta itu masih hidup. Asas ini menolak asas kewarisan testament yang dianut 

dalam asas kewarisan hukum perdata Barat.  

3. Asas Tsulutsulmâl  

Asas ini menyatakan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta 

peninggalan. Asas ini merupakan perimbangan antara kewarisan testament dalam sistem 

hukum perdata Barat dengan wasiat dalam sistem hukum Islam.  
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4. Asas Bilateral  

Asas ini mengandung arti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari 

kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. 

Asas ini dapat dilihat dalam Alquran surat al-Nisa’ ayat 7, 11, 12, dan 176.  

a. Q.S. al-Nisa’ ayat 7 menjelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan berhak 

mendapat warisan dari kedua orang tuanya.  

b. Q.S. al-Nisa’ ayat 11 menjelaskan bahwa (1) anak perempuan berhak menerima harta 

warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan 

perbandingan bagian seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan, 

dan (2) ibu berhak mendapat harta warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun 

perempuan sebesar seperenam. Begitu juga ayah mendapat harta warisan sebesar 

seperenam, jika pewaris meninggalkan anak.  

c. Q.S. al-Nisa’ ayat 12 menjelaskan bahwa (1) bila seorang laki-laki meninggal, maka 

saudaranya yang laki-laki dan perempuan berhak atas harta peninggalannya, dan (2) bila 

seorang perempuan meninggal, maka saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan 

berhak menerima harta warisannya.  

d. Q.S. al-Nisa’ ayat 176 menjelaskan bahwa (1) jika seorang laki-laki meninggal tidak 

mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara 

perempuannya setengah bagian harta yang ditinggalkan atau duapertiga jika ada dua 

orang atau lebih (saudara perempuannya) dan (2) jika seorang perempuan meninggal 

tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, maka saudara 

laki- lakinya berhak mendapat bagian dari harta warisannya. 

5. Asas Keadilan Yang Berimbang  

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak 

dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakannya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding 

dengan kewajiban yang dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka 

berhak sama-sama tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan yang 

ditinggalkan oleh pewaris sebagaimana yang terungkap dalam Q.S. al-Nisa’, 4:7 dan 

sebagian yang diterimanya berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing 

terhadap keluarga.  
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Dalam struktur keluarga muslim, Islam menetapkan seorang pria (suami) menjadi 

kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya, mencukupi keperluan hidup anak 

dan isterinya berdasarkan kemampuannya.15 Tanggung jawab itu merupakan kewajiban 

agama, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak dan anaknya memerlukan 

bantuan atau tidak.  Dengan demikian, perolehan anak laki-laki dua bagian atas bagian anak  

perempuan sungguh seimbang dengan beban ekonomi yang ia tanggung. Seorang pria 

bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, sedangkan wanita yang mengurus keluarga 

walaupun ia mendapat setengah bagian sesungguhnya ia tidak dirugikan bahkan bisa lebih 

diuntungkan. Wanita tidak dibebani kewajiban nafkah, ia tetap dalam perlindungan wali 

sampai ia menikah, mendapatkan mahar ketika menikah, dan tetap memiliki kebebasan 

hukum atas harta kekayaan yang dimilikinya.  

Bandingkan dengan hukum perdata Barat yang menetapkan bagian yang sama antara 

laki-laki dan perempuan dalam hak waris, akan tetapi dalam hukum perkawinannya, hak-hak 

keperdataan seorang isteri dibatasi oleh izin suaminya, serta harta kekayaan isteri akan 

disatukan dengan harta kekayaan suami semenjak perkawinan, kecuali adanya perjanjian 

lain. 

Atas keadilan yang berimbang ini, sungguh tidaklah mengherankan apabila dalam 

penerapannya hukum waris Islam berhadapan dengan adanya perubahan sosial yang 

mengakibatkan adanya pergeseran struktur sosial yang berpengaruh terhadap perubahan 

peran-peran sosial di antara para ahli waris, bahkan pada pola hubungan kekerabatan yang 

lebih luas, sehingga seringkali diklaim pola 2:1 yang dinyatakan Al-Qur’an tidak relevan lagi 

dengan realitas sosial yang berkembang.  

Penulis memandang bahwa pola 2:1 dalam distribusi harta kekayaan antara laki-laki 

dan perempuan serta model distribusi harta peninggalan di antara ahli waris tertentu dengan 

jumlah bagian tetap dapat dipandang dalam dua perspektif. Pertama, pola pembagian tersebut 

merupakan respon hukum atas struktur sosial dan distribusi hak yang dibangun dalam cita 

Alquran yang diimplementasikan para fuqaha muslim dalam hukum keluarga. Kedua, 

merupakan tuntutan simplitis atas tatanan ideal pola distribusi hak dan kewajiban yang 

seharusnya di antara laki-laki dan perempuan.  

Berdasarkan pandangan pertama, adanya perubahan struktur sosial yang mengubah 

peran dan fungsi antar individu dalam masyarakat seharusnya dapat mengubah pola 
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pembagian tersebut untuk menyantuni rasa keadilan hukum masyarakat, akan tetapi 

perubahan pola pembagian itu haruslah dianggap sementara (temporal) dengan ikhtiar 

rekayasa sosial. Berdasarkan cara pandang kedua, bagaimana struktur sosial ideal dengan 

pola distribusi hak kewajiban pria wanita 2:1 dapat diwujudkan seperti yang digariskan 

syari`ah.  

6. Asas Individual  

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan mesti dibagikan kepada masing- masing 

ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas ini berkaitan langsung dengan asasijbari 

yang apabil terbuka harta warisan mesti dilangsungkan pembagiannya kepada masing-

masing ahli waris yang berhak sesuai bagian yang telah ditentukan.  

Harta waris yang dimiliki ahli waris bersifat individual dan otonom, kecuali apabila 

ada ahli waris yang belum dewasa dan cakap hukum, maka ia ditempatkan di bawah 

pengampuan (wali) sampai dinyatakan dewasa atau cakap hukum untuk mengelola harta 

kekayaannya.  

7. Asas Personalitas Keislaman  

Asas ini mengkhususkan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Hak waris 

dalam Islam didasarkan atas hubungan spiritual dan keagamaan di samping hubungan darah 

dan perkawinan. Asas ini merupakan turunan langsung dari prinsip tauhid.  

Namun demikian, asas ini tidak menghalangi seseorang yang beragama lain untuk 

mendapatkan bagian, hanya saja didasarkan pada pranata wasiat bukan pranata waris. Asas 

hukum kewarisan Islam ini berbeda dengan hukum perdata Barat dan hukum Adat yang tidak 

memandang perbedaan agama sebagai faktor yang menghalangi ahli waris dalam 

memperoleh bagian dari harta warisan. 

E. Tujuan Hukum Waris  

Sering terjadi dalam masyarakat tindakan-tindakan perorangan terhadap harta waris 

yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan 

kepentingan orang lain yang semestinya mendapatkan santunan. Islam mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan 

kewajiban yang dibebaskan.  
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Berdasarkan asas-asas kewarisan tersebut, hukum kewarisan Islam memiliki tujuan 

primer yakni menjalin berlangsungnya hubungan keturunan dan kekerabatan dan menjaga 

harta yang dimilikinya (hifzh al-nasl wa hifzh al-mâl).  

Dalam kehidupan keluarga, Islam memandang bahwa pembagian harta warisan 

kepada yang berhak mewarisi dapat mewujudkan hubungan kasih sayang antara keluarga 

untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu 

dalam pembagian harta warisan harus didasari dengan keimanan kepada Allah dan ketaatan 

dengan ikhlas terhadap syari`ah-Nya untuk memenuhi kewajiban materil antar keluarga.  

Oleh karena itu, pembagian harta waris dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada 

orang tertentu dari keluarga tanpa memberi bagian kepada anggota keluarga yang lain yang 

berhak menjadi ahli waris, juga tidak pula diserahkan begitu saja kepada negara. Maka 

pembagian waris dalam Islam diatur untuk mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga 

dalam hidup bermasyarakat. 

F. Rukun Waris 

Rukun waris ada tiga: 

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi 

harta peninggalannya. 

2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan 

pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau 

lainnya. 

3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik 

berupa uang, tanah, dan sebagainya. 

G. Syarat Waris 

Syarat-syarat waris juga ada tiga:  

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya 

dianggap telah meninggal).  

2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. 

3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. 

Syarat Pertama: Meninggalnya pewaris 

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara 

hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau 
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sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak 

diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak 

diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah 

meninggal. 

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang 

masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak 

kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal. 

Syarat Kedua: Masih hidupnya para ahli waris 

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang 

secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak 

untuk mewarisi. 

Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi 

meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui 

mana yang lebih dahulu meninggal maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta 

yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan 

seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, 

atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat 

saling mewarisi. 

Syarat Ketiga: Diketahuinya posisi para ahli waris  

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, 

istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian 

yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris 

perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, 

kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan 

tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara 

seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima 

warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena 'ashabah, ada yang terhalang hingga 

tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang. 

H. Sebab-sebab Adanya Hak Waris 

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris: 
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1. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, 

dan seterusnya. 

2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan 

perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar 

keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk 

mendapatkan hak waris. 

3. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga wala al-'itqi dan wala an-

ni'mah. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan 

seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan 

berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan wala al-'itqi. Orang yang membebaskan 

budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. 

Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang 

dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya 

kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan. 

I. Bagian-Bagian yang Berkaitan dengan Waris 

Bagian pertama: hak untuk saling mewarisi antara suami istri terus berlaku hingga terjadinya 

perpisan antara keduanya dengan talak atau fasakh. Hak untuk saling mewarisi antara suami 

istri tetap berlaku dalam talak raj’i. sementara fasakh dan talak baa’in sudah mmutuskan hak 

untuk saling mewarisi kecuali terjadi adanya semacam tuduhan untuk bermaksud untuk 

menghalangi mendapatkan warisan oleh salah satu dari kedua belah pihak. Orang yang 

tertuduh tidak berhak mendapatkan warisan justru ia yang diwarisi sebagai hukuman 

untuknya dengan membalikkan niat jahatnya. 

Bagian kedua: kekerabatan ada iga macam; ushuul, furuu’, dan hawaasyi. 

 Ushuul adalah orang yang memiliki anak seperti ibu, ayah, dan seatasnya yang berhak 

mendapatkan warisan. Furuu’ adalah pihak yang menjadi anak orang seperti anak, cucu, dan 

sebawahnya. Hawaasyi adalah anank anak dari pihak ushuul seperti saudara paman dari 

pihak ayah, anak-anak mereka dan dibawahnya. 

Bagian ketiga:  mendapatka warisan karena walaa’. Syurairah berkata : “Sesungguhnya 

walaa’ diwarisi seperti halnya harta sehingga tidak khusus hanya untuk kalangan ‘ashabah 

karena diri mereka sendiri saja.” Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad 
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Bagian keempat: waris tidak memiliki sebab-sebab lain selain ketiga sebab diatas meurut 

jumhur ulama. Seentara Syaikh ul-Islaam Ibnu Taimiyah menambahakan sebab lain bila 

sebab-sebab tersebut diatas tidak da, yaitu: muwaalah (pemebrian kewalian),  mu’aaqadah 

(perjanjian), orang yang masuk islam melalui seseorang, iltiqaath (anak pungut) dan oleh 

salah satu pengurus birokrasi.      

J. Penghalang/  Penggugur Hak Waris 

Penggugur hak waris seseorang maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris 

seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga: 

1. Budak 

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi 

sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung 

menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak 

yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang 

telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang 

disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak 

untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. 

2. Pembunuhan 

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak 

membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan 

sabda Rasulullah SAW.:"Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang 

dibunuhnya. "Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahirlah ungkapan yang sangat 

masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah: "Siapa yang 

menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak 

mendapatkan bagiannya." 

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. 

Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan 

hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. 

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau 

yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat 

bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis 
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pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar 

kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris. 

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan 

macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian 

palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian 

para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya. Menurut 

saya, pendapat mazhab Hambali yang paling adil. Wallahu a'lam. 

3.   Perbedaan Agama 

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, 

apa pun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya:"Tidaklah 

berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi 

muslim." (Bukhari dan Muslim) Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk 

keempat imam mujtahid. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang 

mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa 

seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang 

kafir. Alasan mereka adalah bahwa Islam ya'lu walaayu'la 'alaihi (unggul, tidak ada yang 

mengunggulinya). 

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak 

mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang 

murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam 

kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. 

Sementara itu, di kalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kerabat 

orang yang murtad, apakah dapat mewarisinya ataukah tidak. Maksudnya, bolehkah 

seorang muslim mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad? 

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) bahwa seorang 

muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut 

mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara 

otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Karena itu, seperti ditegaskan Rasulullah 

saw. dalam haditsnya, bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi. 

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta 

kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan: 
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"Seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim." 

Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, 

dan lainnya.  

Perbedaan antara al-mahrum dan al-mahjub 

Ada perbedaan yang sangat halus antara pengertian al-mahrum dan al-mahjub, yang 

terkadang membingungkan sebagian orang yang sedang mempelajari faraid. Karena itu, ada 

baiknya saya jelaskan perbedaan makna antara kedua istilah tersebut. 

Seseorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab dari ketiga hal yang dapat 

menggugurkan hak warisnya, seperti membunuh atau berbeda agama, di kalangan fuqaha 

dikenal dengan istilah mahrum. Sedangkan mahjub adalah hilangnya hak waris seorang ahli 

waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat 

kedudukannya. Sebagai contoh, adanya kakek bersamaan dengan adanya ayah, atau saudara 

seayah dengan adanya saudara kandung. Jika terjadi hal demikian, maka kakek tidak 

mendapatkan bagian warisannya dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat 

kekerabatannya dengan pewaris, yaitu ayah. Begitu juga halnya dengan saudara seayah, ia 

tidak memperoleh bagian disebabkan adanya saudara kandung pewaris. Maka kakek dan 

saudara seayah dalam hal ini disebut dengan istilah mahjub. Untuk lebih memperjelas 

gambaran tersebut, saya sertakan contoh kasus dari keduanya. 

Contoh pertama 

Seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, saudara kandung, 

dan anak  dalam hal ini, anak kita misalkan sebagai pembunuh. Maka pembagiannya sebagai 

berikut: istri mendapat bagian seperempat harta yang ada, karena pewaris dianggap tidak 

memiliki anak. Kemudian sisanya, yaitu tiga per empat harta yang ada, menjadi hak saudara 

kandung sebagai 'ashabah. Dalam hal ini anak tidak mendapatkan bagian disebabkan ia 

sebagai ahli waris yang mahrum. Kalau saja anak itu tidak membunuh pewaris, maka bagian 

istri seperdelapan, sedangkan saudara kandung tidak mendapatkan bagian disebabkan 

sebagai ahli waris yang mahjub dengan adanya anak pewaris. Jadi, sisa harta yang ada, yaitu 

7/8, menjadi hak sang anak sebagai 'ashabah. 

Contoh Kedua 
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Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ayah, ibu, serta saudara kandung. 

Maka saudara kandung tidak mendapatkan warisan dikarenakan ter- mahjub oleh adanya ahli 

waris yang lebih dekat dan kuat dibandingkan mereka, yaitu ayah pewaris. 

K. Pembagian Waris Menurut Al-Qur’an  

Qismah artinya membuat sesuatu yang berumlah satu teragi menjadi beberapa bagian. 

Tarikah adalah harta, hak atau kekhususan yang ditinggalkan oleh si mayit. 

Maksudpembagian waris adalah memberikan warisan yang berhak didapatkan setiap ahli 

was secara syar’i 

Jumlah  bagian yang telah ditentukan Al-Qur'an ada enam macam, yaitu setengah 

(1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam 

(1/6). Kini mari kita kenali pembagiannya secara rinci, siapa saja ahli waris yang termasuk 

ashhabul furudh dengan bagian yang berhak ia terima.  

a. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Setengah 

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan setengah  dari harta waris 

peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya 

perempuan. Kelima ashhabul furudh tersebut ialah suami, anak perempuan, cucu 

perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara 

perempuan seayah. Rinciannya seperti berikut: 

Seorang suami berhak untuk mendapatkan separo harta warisan, dengan syarat 

apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak 

perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut ataupun bukan. Dalilnya adalah 

firman Allah:   "... dan bagi kalian (para suami) mendapat separo dari harta yang 

ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyai anak ..." (an-

Nisa': 12) 

Anak perempuan (kandung) mendapat bagian separo harta peninggalan pewaris, 

dengan dua syarat: 

a) Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki (berarti anak perempuan tersebut tidak 

mempunyai saudara laki-laki, penj.). 

b) Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal. Dalilnya adalah firman Allah: "dan 

apabila ia (anak perempuan) hanya seorang, maka ia mendapat separo harta warisan 

yang ada".  
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Bila kedua persyaratan tersebut tidak ada, maka anak perempuan pewaris tidak 

mendapat bagian setengah. 

Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapat bagian separo, dengan 

tiga syarat: 

a) Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan 

anak laki-laki). 

b) Apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut 

sebagai cucu tunggal). 

c) Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki. 

Dalilnya sama saja dengan dalil bagian anak perempuan (sama dengan nomor 2). 

Sebab cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sama kedudukannya dengan anak 

kandung perempuan bila anak kandung perempuan tidak ada. Maka firman-Nya 

"yushikumullahu fi auladikum", mencakup anak dan anak laki-laki dari keturunan anak, 

dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. 

Saudara kandung perempuan akan mendapat bagian separo harta warisan, 

dengan tiga syarat: 

a) Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki. 

b) Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan). 

c) Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, 

baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. 

Dalilnya adalah firman Allah berikut: 

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa 

kepadamu tentang kalalah (yaituj: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 

mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya ...'" (an-Nisa': 176) 

Saudara perempuan seayah akan mendapat bagian separo dari harta warisan peninggalan 

pewaris, dengan empat syarat: 

a) Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki. 

b) Apabila ia hanya seorang diri. 

c) Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan. 
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d) Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakak, dan tidak pula anak, baik anak laki-laki 

maupun perempuan. 

Dalilnya sama dengan Butir 4 (an-Nisa': 176), dan hal ini telah menjadi kesepakatan 

ulama  

b. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Seperempat 

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat seperempat (1/4) dari harta 

peninggalannya hanya ada dua, yaitu suami dan istri. Rinciannya sebagai berikut: 

1) Seorang suami berhak mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan 

istrinya dengan satu syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki 

dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya 

ataupun dari suami lain (sebelumnya). Hal ini berdasarkan firman Allah berikut:"... 

Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta 

yang ditinggalkannya " (an-Nisa': 12) 

2) Seorang istri akan mendapat bagian seperempat (1/4) dari harta peninggalan 

suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak/cucu, baik 

anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun dari rahim istri lainnya. Ketentuan ini 

berdasarkan firman Allah berikut:"... Para istri memperoleh seperempat harta yang 

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak ..." (an-Nisa': 12) 

Ada satu hal yang patut diketahui oleh kita --khususnya para penuntut ilmu-- 

tentang bagian istri. Yang dimaksud dengan "istri mendapat seperempat" adalah bagi 

seluruh istri yang dinikahi seorang suami yang meninggal tersebut. Dengan kata lain, 

sekalipun seorang suami meninggalkan istri lebih dari satu, maka mereka tetap 

mendapat seperempat harta peninggalan suami mereka. Hal ini berdasarkan firman 

Allah di atas, yaitu dengan digunakannya kata lahunna (dalam bentuk jamak) yang 

bermakna 'mereka perempuan'.  

Jadi, baik suami meninggalkan seorang istri ataupun empat orang istri, bagian 

mereka tetap seperempat dari harta peninggalan.  

c. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Seperdelapan  

Dari sederetan ashhabul furudh yang berhak memperoleh bagian seperdelapan 

(1/8) yaitu istri. Istri, baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari 

harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut 
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lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Dalilnya adalah firman Allah 

SWT:"... Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari 

harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuh, wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 

dibayar utang-utangmu ..." (an-Nisa': 12)  

d. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Bagian Dua per Tiga 

1. Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua per tiga (2/3) dari harta peninggalan 

pewaris ada empat, dan semuanya terdiri dari wanita:Dua anak perempuan (kandung) 

atau lebih. 

2. Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih. 

3. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih. 

4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih. 

Ketentuan ini terikat oleh syarat-syarat seperti berikut: 

Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki, yakni 

anak laki-laki dari pewaris. Dalilnya firman Allah berikut:"... dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan 

..." (an-Nisa': 11). 

Ada satu hal penting yang mesti kita ketahui agar tidak tersesat dalam 

memahami hukum yang ada dalam Kitabullah. Makna "fauqa itsnataini" bukanlah 'anak 

perempuan lebih dari dua', melainkan 'dua anak perempuan atau lebih', hal ini 

merupakan kesepakatan para ulama. Mereka bersandar pada hadits Rasulullah saw. yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengisahkan vonis Rasulullah 

terhadap pengaduan istri Sa'ad bin ar-Rabi' r.a. sebagaimana diungkapkan dalam bab 

sebelum ini. Hadits tersebut sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwa makna ayat 

itsnataini adalah 'dua anak perempuan atau lebih'. Jadi, orang yang berpendapat bahwa 

maksud ayat tersebut adalah "anak perempuan lebih dari dua" jelas tidak benar dan 

menyalahi ijma' para ulama. Wallahu a'lam.  

Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki akan mendapatkan bagian dua 

per tiga (2/3), dengan persyaratan sebagai berikut: 

a) Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan. 

b) Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan. 

c) Dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki. 
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Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga 

dengan persyaratan sebagai berikut: 

a) Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan), juga tidak 

mempunyai ayah atau kakek. 

b) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) itu tidak mempunyai saudara laki-laki 

sebagai 'ashabah. 

c) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dari keturunan 

anak laki-laki. Dalilnya adalah firman Allah: "... tetapi jika saudara perempuan itu 

dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang 

meninggal ..." (an-Nisa': 176) 

Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga 

dengan syarat sebagai berikut: 

a) Bila pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek. 

b) Kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah. 

c) Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan 

anak laki-laki, atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan). 

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi dua saudara perempuan seayah untuk 

mendapatkan bagian dua per tiga hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung 

perempuan, hanya di sini (saudara seayah) ditambah dengan keharusan adanya saudara 

kandung (baik laki-laki maupun perempuan). Dan dalilnya sama, yaitu ijma' para ulama 

bahwa ayat "... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per 

tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal ..." (an-Nisa': 176) mencakup 

saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah. Sedangkan saudara 

perempuan seibu tidaklah termasuk dalam pengertian ayat tersebut. Wallahu a'lam. 

e. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Bagian Sepertiga  

Adapun ashhabul furudh yang berhak mendapatkan warisan sepertiga bagian hanya 

dua, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu. Seorang ibu 

berhak mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat: 

a) Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.  

b) Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), 

baik saudara itu sekandung atau seayah ataupun seibu.  
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Dalilnya adalah firman Allah:   "... dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak 

dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga..." (an-Nisa': 11) 

Juga firman-Nya:"... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam..." (an-Nisa': 11) 

Catatan: 

Lafazh ikhwatun bila digunakan dalam faraid (ilmu tentang waris) tidak berarti harus 

bermakna 'tiga atau lebih', sebagaimana makna yang masyhur dalam bahasa Arab --sebagai 

bentuk jamak. Namun, lafazh ini bermakna 'dua atau lebih'. Sebab dalam bahasa bentuk 

jamak terkadang digunakan dengan makna 'dua orang'. Misalnya dalam istilah shalat jamaah, 

yang berarti sah dilakukan hanya oleh dua orang, satu sebagai imam dan satu lagi sebagai 

makmum. Dalil lain yang menunjukkan kebenaran hal ini adalah firman Allah berikut: "Jika 

kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong 

(untuk menerima kebaikan) É" (at-Tahrim: 4) 

Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih, akan 

mendapat bagian sepertiga dengan syarat sebagai berikut: 

1. Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki ataupun perempuan), juga tidak 

mempunyai ayah atau  kakak. 

2.  Jumlah saudara yang seibu itu dua orang atau lebih. 

Adapun dalilnya adalah firman Allah:"... Jika seseorang mati baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 

seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka 

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ..." 

(an-Nisa': 12) 

Catatan 

Yang dimaksud dengan kalimat "walahu akhun au ukhtun" dalam ayat tersebut 

adalah 'saudara seibu'. Sebab Allah SWT telah menjelaskan hukum yang berkaitan dengan 

saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung dalam akhir surat an-Nisa'. Juga 

menjelaskan hukum yang berkaitan dengan bagian saudara laki-laki dan perempuan seayah 

dalam ayat yang sama. Karena itu seluruh ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan 

"akhun au ukhtun" dalam ayat itu adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. 
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Selain itu, ada hal lain yang perlu kita tekankan di sini yakni tentang firman "fahum 

syurakaa 'u fits tsulutsi" (mereka bersekutu dalam yang sepertiga). Kata bersekutu 

menunjukkan kebersamaan. Yakni, mereka harus membagi sama di antara saudara laki-laki 

dan perempuan seibu tanpa membedakan bahwa laki-laki harus memperoleh bagian yang 

lebih besar daripada perempuan. Kesimpulannya, bagian saudara laki-laki dan perempuan 

seibu bila telah memenuhi syarat-syarat di atas ialah sepertiga, dan pembagiannya sama rata 

baik yang laki-laki maupun perempuan. Pembagian mereka berbeda dengan bagian para 

saudara laki-laki/perempuan kandung dan seayah, yang dalam hal ini bagian saudara laki-

laki dua kali lipat bagian saudara perempuan. 

f. Asbhabul Furudh yang Mendapat Bagian Seperenam 

Adapun asbhabul furudh yang berhak mendapat bagian seperenam (1/6) ada tujuh 

orang. Mereka adalah (1) ayah, (2) kakek asli (bapak dari ayah), (3) ibu, (4) cucu perempuan 

keturunan anak laki-laki, (5) saudara perempuan seayah, (6) nenek asli, (7) saudara laki-laki 

dan perempuan seibu. 

1. Seorang ayah akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak, baik 

anak laki-laki atau anak perempuan. Dalilnya firman Allah (artinya): "... Dan untuk dua 

orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak ..." (an-Nisa': 11)  

2. Seorang kakek (bapak dari ayah) akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris 

mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak --

dengan syarat ayah pewaris tidak ada. Jadi, dalam keadaan demikian salah seorang 

kakek akan menduduki kedudukan seorang ayah, kecuali dalam tiga keadaan yang akan 

saya rinci dalam bab tersendiri. 

3. Ibu akan memperoleh seperenam (1/6) bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris, 

dengan dua syarat: 

a) Bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan 

anak laki-laki.  

b) Bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun 

perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu. Dalilnya firman Allah (artinya): 

"... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 

seperenam ..." (an-Nisa': 11). 
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4. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapat bagian 

seperenam (1/6), apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan. Dalam 

keadaan demikian, anak perempuan tersebut mendapat bagian setengah (1/2), dan cucu 

perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris mendapat seperenam (1/6), sebagai 

pelengkap dua per tiga (2/3). Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam 

sahihnya bahwa Abu Musa al-Asy'ari r.a. ditanya tentang masalah warisan seseorang yang 

meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-lakinya, 

dan saudara perempuan. Abu Musa kemudian menjawab: "Bagi anak perempuan mendapat 

bagian separo (1/2), dan yang setengah sisanya menjadi bagian saudara perempuan. "Merasa 

kurang puas dengan jawaban Abu Musa, sang penanya pergi mendatangi Ibnu Mas'ud. Maka 

Ibnu Mas'ud berkata: "Aku akan memutuskan seperti apa yang pernah diputuskan Rasulullah 

saw., bagi anak perempuan separo (1/2) harta peninggalan pewaris, dan bagi cucu perempuan 

keturunan dari anak laki-laki mendapat bagian seperenam (1/6) sebagai pelengkap 2/3, dan 

sisanya menjadi bagian saudara perempuan pewaris." 

Mendengar jawaban Ibnu Mas'ud, sang penanya kembali menemui Abu Musa al-

Asy'ari dan memberi tahu permasalahannya. Kemudian Abu Musa berkata: "Janganlah 

sekali-kali kalian menanyaiku selama sang alim ada di tengah-tengah kalian." 

L. Istilah-istilah dalam waris 

a. ‘Ashabah 

‘Ashabah bentuk jamak dari kata “aashib” yaitu orang yang mendapatkan warisan tanpa 

ketentuan. ‘Ashabah terbagi tiga yaitu: ‘ashabah binnafsi, ‘ashabah bilghair dan 

‘ashabah ma’alghair.   

‘Ashabah binnafsi adalah (1) seluruh kaum lelaki ahli waris  baik ushuul, furu’, 

maupun hawaasy. (2) orang yang mewarisi karena walaa’ baik lelaki maupun 

perempuan.  

‘Ashabah bilghair  adalah anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, saudara dari 

anak lelaki. Lelaki mendapat dua kali lipat dari perempuan 

‘Ashabah ma’alghair adalah saudara-saudara perempuan sekandung, saudara-

saudara  perempuan seayah perempuan seayah diposisikan sebagai saudara lelaki 

sekandung. 

b. Hujb    
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Secara etimologi, Hujb adalah halangan. Sedangkan menurut terminologi adalah 

terhalangnya ahli waris utuk mendapatkan warisan secara keseluruhan . Hujb terbagi 

menjadi dua; hujb biwashf dan hujb bisyakhsh. Hujb biwashf ahli waris yang memiliki 

sifat-sifat penghalang waris. Hujb bisyakhsh adalah sebagian  ahli waris yang terhalang 

oleh ahli waris lain. Hujb jenis ini terbagi menjadi dua; Hujb hirmaan dan Hujb  

nuqshaan. Hujb hirmaan adalah orang yang terhalang mendapatkan apapun bersama ahli 

yang menghalanginya. Sedangkan  Hujb nuqshaan adalah pihak ahli waris yang 

terhalang mendapatkan sebagian warisan yang andai pihak waris penghalangnya tidak 

ada tentu mendapatkan bagian waris lebih banyak. 

c. Dzaw Il-Arhaam 

 Dzaw il-Arhaam adalah semua kerabat yang tidak mendapatkan bagian tertentu ataupun 

‘ashabah.  

d. Ta’shiil 

Ta’shiil adalah mencari bilangan terkecil untuk bagian permasalahan secaa tidak kurang 

da n tidak lebih. Tashhiih adalah mencai bilangan terkecil yang terbagi untuk para ahli 

waris secara tidak kurang dan tidak lebih. Ashl ul-mas ‘alah adalah bilangan terkecil 

untuk bagian-bagiannya secara tidak kurang dan tidak lebih  

e. Munaasakhaat 

Munaasakhaat adalah bentuk jamak dari munaasakhah. Menurut termonologi para pakar 

ilmu fara’idh adalah seorang ahli waris atau lebih meninggal dunia sebelum harta 

peninggalan di bagi. 

f. Gharqa dan Hadma  

Gharqa dan Hadma adalah semua kelompok yang saling mewarisi satu sama lain yang 

meninggal dunia karena suatu kecelakaan seperti tertimpa bangunan, tenggela, dan lain-

lain. 

M. Perhitungan Masalah-Masalah Radd 

Para ahli waris penerima bagian radd tidak terlepas dari salah satu dari dua hal 

berikut: (1) mereka tidak berrsama salah satu dari suami istri, (2) mreka bersama salah satu 

dari suami istri. Salah satu contohnya adalah: seseorang meninggal dunia dan meninggalkan 

anak perempuan dan suami. Masalah suami-istri adaah empat;suami mendapat 

seperempatnya(satu) dan sisanya untuk anak perempuan secara fardh dan rad. 
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N. Warisan Janin dalam Kandungan  

 Bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan para ahli waris yang ada diantara 

mereka yang masih dalam kandungan, bila para ahli mau menunda pembagian warisan 

hingga janin lahir tidak masalah karena itu hak mereka dan juga sebaliknya. 

Syarat-syarat waris untuk janin: 

1. Terbukti ada saat pihak pemberi waris meninggal dunia  

2. Lahir dalam keadaan hidup secara tetap berdasarkan sabda Nabi SAW: “bila bayi 

mengeluarkan suara ia berhak mendapatkan warisan” 

3. Semua wanita dan janinnya berhak mendapatkan warisan atau menghalangi ahli waris lain 

yang telah di nikahi wajib membebaskan rahimnya seelah pihak pemberi waris 

meninggal. 

O. Warisan Orang Hilang  

Ada dua permasalahan orang hilang. Pertama; jatuh warisnya. Kedua; peninggalan 

warisnya. Sementara peninggalan warisan orang hilng; hartanya tidak selama masa penantian 

masih berlaku dan masih ada karena hukum asalnya adalah tetap hidup. Bila masa 

penantiaanya sudah habis, kita putuskan yang bersangkutan meninggal dunia kemudian kita 

bagikan harta peninggalannya kepada ahli warisnya saat masa penantian habis. 

P. Khuntsa Musykil (She-male) 

Khuntsa Musykil (She-male) adalah orang yang tidak diketahui apakah lelaki atau 

perempuan misalkan memiliki dua alat kelamin;kelamin lelaki atau kelain perempuan tanpa 

bisa dibedakan atau tidak memiliki salah satu pun alat kelamin. Dalam kondisi seperti ini 

diperlakukan hukum-hukum khusus yang berkenaan dengan perempuan dan apakah si banci. 

Pada umumnya, cara yang di pakai adalah prinsip berhati-hati dalam kaitnnya dengan hukum 

haram dan prinsip bebas tanggungan dalam kaitannya dalam hukum wajib. 

Q.  Perbedaan Warisan dengan Hibah dan Wasiat  

Ada tiga istilah yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam beberapa halnya, 

yaitu waris, hibah dan wasiat. Ketiganya memiliki kemiripan sehingga kita seringkali 

kesulitan saat membedakannya. Tetapi akan terasa lebih mudah kalau kita buatkan tabel 

seperti berikut ini.  
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 Waktu Penerima Nilai Hukum 

Waris Setelah Wafat Ahli Waris Sesuai Fara’idh Wajib 

Hibah Sebelum 
Wafat 

Ahli Waris Dan 
Bukan Ahli Waris 

Bebas Sunah 

Wasiat Setelah Wafat Bukan Ahli Waris Maksimal 1/3 Sunah 

 

2.1. Waktu  

Dari segi wattu, harta waris tidak dibagi-bagi kepada para ahli warisnya, juga tidak 

ditentukan berapa besar masing-masing bagian, kecuali setelah pemiliknya (muwarrits) 

meninggal dunia. Dengan kata lain, pembagian waris dilakukan setelah pemilik harta itu 

meninggal dunia. Maka yang membagi waris pastilah bukan yang memiliki harta itu. 

Sedangkan hibah dan washiyat, justru penetapannya dilakukan saat pemiliknya masih hidup. 

Bedanya, kalau hibah harta itu langsung diserahkan saat itu juga, tidak menunggu sampai 

pemiliknya meninggal dulu. Sedangkan washiyat ditentukan oleh pemilik harta pada saat 

masih hidup namun perpindahan kepemilikannya baru terjadi 

saat dia meninggal dunia. 

2.2. Penerima 

Yang berhak menerima waris hanyalah orang-orang yang terdapat di dalam daftar 

ahli waris dan tidak terkena hijab hirman. Tentunya juga yang statusnya tidak gugur. 

Sedangkan washiyat justru diharamkan bila diberikan kepada ahli waris. Penerima washiyat 

harus seorang yang bukan termasuk penerima harta waris. Karena ahli waris sudah menerima 

harta lewat jalur pembagian waris, maka haram baginya menerima lewat jalur washiat. 

Sedangkan pemberian harta lewat hibah, boleh diterima oleh ahli waris dan bukan ahliwaris. 

Hibah itu boleh diserahkan kepada siapa saja. 

2.3. Nilai 

Dari segi nilai, harta yang dibagi waris sudah ada ketentuan besarannya, yaitu 

sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu faraidh. 
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 2.4. Hukum 

Pembagian waris itu hukumnya wajib dilakuan sepeninggal muwarrits, karena 

merupakan salah satu kewajiban atas harta. Sedangkan memberikan washiyat hukumnya 

hanya sunnah. Demikian juga memberikan harta hibah hukumnya sunnah. 

Ada ashabul furudh yang sudah ditetapkan besarannya, seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 

hingga 2/3. Ada juga para ahli waris dengan status menerima ashabah, yaitu menerima 

warisan berupa sisa harta dari yang telah diambil oleh para ashabul furudh. Dan ada juga 

yang menerima lewat jalur furudh dan ashabah sekaligus. Sedangkan besaran nilai harta yang 

boleh diwasiatkan maksimal hanya 1/3 dari nilai total harta peninggalan. Walau pun itu 

merupakan pesan atau wasiat dari almarhum sebagai pemilik harta, namun ada ketentuan dari 

Allah SWT untuk membela kepentingan ahli waris, sehingga berwasiat lebih dari 1/3harta 

merupakan hal yang diharamkan. Bahkan apabila terlanjur diwasiatkan lebih dari 1/3, maka 

kelebihannya itu harus dibatalkan. 

a. Wasiat 

Wasiat berasal dari washai tusy a uushiihi berrti aushatuhu (saya menyambungkannya). Jadi 

orang yang berwasiat adalah orang yang menyambung apa yang telah di tetapkan pada 

waktuhidupnya sampai dengan sesudh wafatnya.menurut syar’i: seseorang memberi barang 

atau piutang atau sesuatu yang bermanfaat dengan catatan bahwa pemberian bermaksud akan 

menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat.  (lihat surah 

Al-Baqarah : 180) 

b. Hibah  

Hibah diatur oleh pasal 1666 KUHP perdata dan merupakan persetujuan dari pemberi hibah 

pada waktu hidupnya dengan cuma-Cuma. 
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BAB XII 

ALIRAN-ALIRAN TEOLOGI ISLAM 

 

A. Sejarah timbulnya persoalan teologi dalam Islam 

Teologi berasal dari kata “theos” artinya “Tuhan” dan “logos” artinya “ilmu”, jadi theology 

adalah ilmu tentang ketuhanan. Tperpecahan umat Islam bermula dari urusan politik  dan 

kemudian berkembang kea rah masalah-masalah lainnya, termasuk masalah akidah. 

Perpecahan umat Islam dalam firqah-firqah (golongan) sebenarnya telah diisyaratkan oleh  

Nabi Muhammad SAW, seperti yang tertuang dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-

Tabrani: 

“ Demi zat yang jiwa Muhammad berada pada kekuasaa-Nya, akan terpecah belah umatku 

menjadi 73 firqoh, satu firqoh berada di surga dan 72 firqoh berada di neraka. Beliau 

ditanya: Siapakah mereka hai Rasulullah? Beliau bersabda: Ahlus Sunnah Wal Jama’ah” 

(HR. At-Tabrani) 

Teologi timbul akibat factor antara lain: 

1. Setelah Islam berkembang luas, umat Islam mulai memfilsafatkan agama. Hujjah dan 

penjelasan masing-masing mengakibatkan terjadinya perselisihan. 

2. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, timbul perselisihan dalam memahami masalah-

masalah politik, misalnya tentang kekhalifahan. Umat Islam terpecah dalam beberapa 

golongan dan perselisihan tersebut merembet kedalam urusan  ushul. 

B. Kaum Khawarij 

Orang yang semula mendukung Ali bin Abi Thalib ra, namun akhirnya membencinya kaena 

dianggap lemah menegakkan kebenaran. Kaum Khawarij kecewa terhada Ali bin Abi Thalib 

ra karena bersedia menerima thakim dari Muawiyyah dan berakhir dengan kekalahan dari 

pihak Ali bin Abi Thalib ra. Khawarij artinya keluar dari jamaah/ 

C. Kaum Mur’jiah 

Murji’ah artinya menangguhkan, maksudnya menangguhkan balasan Allah sampai akhirat 

nanti terhadap seseorang yang shaleh atau fasik. Aliran ini timbul di Damaskus pada akhir 

abad pertama Hijriah. Sebagaian dari ajaran-ajarannya ialah perbuatan maksiat tidak akan 

member pengaruh yang mudharat terhadap keimanan, juga tidak member manfaat terhadap 

kekafirannya. 
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D. Qadariah Dan Jabariah 

Qadariah adalah golongan yang meyakini usaha dan gerak perbuatan manusia ditimblkan 

sendiri, bukan dari Allah. Paham ini yang pertama kali mengemukakannya yaitu Ma’bad Al-

Juhainy, Khilan Dimasyqi dan Al-Ja’du bin Dirham. 

Jabariah: golongan ini berpendapat bahwa hidup manusia ini sudah ditentukan oleh Allah 

Ta’ala, kita tidak menyifati Allah Ta’ala dengan suatu sifat yang bersamaan dengan sifat 

yang terdapat pada makhluk-Nya. 

E. Kaum Mu’tazilah 

Kaum mu’tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih 

mendalam dan bersifat filosofis dari pada persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan 

Murji’ah. Dalam pembahasan mereka banyak memakai akal sehingga merka mendapat nama 

“kaum rasionalis Islam”. Mereka disebut kaum Mu’tazilah karena  mereka berpendapat 

bahwa orang yang mengerjakan dosa besar atau meninggalkan kewajiban-kewajibanyang 

sampai matinya belum bertaubat maka orang tersebut dihukum keluar dari Islam tetapi tidak 

menjadi kafir,artinya mereka bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi 

diantara 2 posisi (al-manzila bain al-manzilatain)  

F. Ahli Sunnah Dan Jamaah 

Ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengikuti sunnah yaitu akidah Nabi 

Muhammad. Sumber dalil Ahli Sunnah wal Jamaah adalah: 

1. Al-Quran 

2. Al-Hadits 

3. Ijma’ 

Ahli sunnah wal jamaah berpendirian bahwa yang dihukum dengan hokum Islam yaitu orang 

yang memenuhi tiga syarat yaitu: 

Menuturkan 2 kalimat syahadat dengan lisan, dan diikuti dengan kepercayaan hati, dan 

dibuktikan dengan perbuatan atau amal. Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah orang yang 

mengerjakan dosa besar atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sampai mati tak 

sempat bertobat, dihukumkan sebagai mu’min yang melakukan maksiat. 

 

 

 



62 

 

BAB XII 

FILSAFAT DAN TASAWUF 

 

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tasawuf 

Tasawuf berasal dari kata suf artinya kain yang dibuat dari wool. Karena para penganut 

tasawuf pada masa dulu hanya mau menggunakan pakaian dari bulu binatang, atau kain wol 

yang kasar, bukan wol halus seperti sekarang. Kain kasar itu menggambarkan kesederhanaan 

dan kemiskinan. Kaum sufi sebagai golongan yang hidup sederhana dan miskin, tetapi berhati 

suci dan mulia. 

Tasawuf secara istilah adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari 

tentang jalan atau cara yang ditempuh dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jalan atau 

cara yang dimaksud dengan melalui pembersihan rohani, peningkatan amal saleh, berakhlak 

mulia dan tekun melaksanakan ibadah menurut contoh Rasulullah SAW disertai dengan 

melakukan zuhd , berkhalwat dan kontemplasi. 

Tujuan tasawuf adalah memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga 

disadari benar bahwa seseorang berada dihadirat Tuhan. 

Landasan filsafat Tasawuf adalah bahwa Tuhan bersifat immateri dan Mahasuci, maka unsur 

manusia yang dapat bertemu dengan Tuhan adalah unsure immateri manusia, yaitu roh yang 

suci yang dapat mendekati Yang Maha Suci adalah yang suci.  

Tasawuf merupakan upaya mendekatkan diri kepada Tuhan dan untuk menempuh jalan itu – 

menurut kaum sufi – seorang calon sufi harus menempuh jalan (thariqah) yang panjang 

melalui stasion-stasion (maqamat-maqamat) tertentu: 

Maqamqt-maqamat yang dilalui oleh para sufi ternyata berbeda-beda, secara umum adalah: 

1. Tobat: adalah meminta ampun yang tidak mebawa kembali kepada dosa. Langkah 

pertama adalah tobat dari dosa kecil dan dosa besar. 

2. Zuhud: meninggalkan dunia dan hidup kematerian. 

3. Wara: meninggalkan segala sesuatu yang didalamnya terdapat keragu-raguan / subhat 

tentang halalnya sesuatu. 

4. Kefakiran: tidak meminta lebih daripada yang telah ada pada diri kita. 
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5. Sabar: sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-

larangan-Nya dan menerima segala musibah, cobaan dan ujian yang ditimpakan-Nya 

seraya menunggu datangnya pertolongan Allah. 

6. Tawakal: menyerahkan segala qada dan keputusan Allah. 

7. Kerelaan: tidak mnentang terhadap qada dan qadar Allah, melainkan menerima dengan 

senang hati karena itu seorang sufi akan merasa senang baik ketika meneriman nikmat 

maupunketika menerima malapetaka. 

8. Mahabbah (cinta): cinta ilahiyyah adalah cinta kepada Allah yang ditampilkan dalam 

bentuk kepatuhan tanpa reserve, penyerahan diri secara total, dan pengosongan hati dari 

segala sesuatu kecuali yang dikasihi, yaitu Allah. 

9. Ma’rifah : mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga hati sanubari dapat melihat Tuhan. 

10. Al-Fana wal Baqa: sebelum seorang sufi dapat bersatu dengan Tuhan, terlebih dahulu ia 

harus menghancurkan dirinya. Penghancuran itu disebut fana penghancuran dalam istilah 

sufi selalu diiringi dengan baqa. 

11. Al-ittihad: satu tingkatan tasawuf dimana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu 

dengan Tuhan; suatu tingkatan dimana yang mencintai dang yang dicintai telah menjadi 

satu.   

B. Pegertian Dan Ruang Lingkup Filsafat 

Fisafat Asal kata dari bahasa Arab falsafah – dari bahasa Yunani Philosopia, philo: cinta/suka, 

sopia: ilmu pengetahuan/ kebijaksanaan. 

Pengertian Filsafat menurut para ahli: 

Plato (427 SM – 347 SM) Filsafat : Pengetahuan tentang segala  sesuatu yang ada. Ilmu yang 

berniat untuk mencapai kebenaran yang asli 

Aristoteles (381 SM – 322 SM)Filsafat :Ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung 

didalamnya ilmu-ilmu logika, etika, ekonomi, politik, estetika 

Al Farabbi (wafat 950 M) – Filsuf MusimFilsafat :Ilmu pengetahuan tentang alamTujuan 

untuk menyelidiki hakikat sebenarnya 

Immanuel Kant (1724 M – 18 04 M) – Raksasa pemikir BaratFilsafat :Ilmu pokok segala 

pengetahuan 
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Obyek Kajian Filsafat: 

Obyek kajian fisafat secara umum, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Filsafat 

dapat dikatakan sebagai perenungan terhadap kehidupan manusia sehari-hari serta 

lingkungannya, dan berusaha secara kritis untuk menelusuri segala persoalan ke akar-akarnya, 

sehingga Nampak sikap hidup dan arah religious yang mendasarinya. 

C. Hubungan Tasawuf Dengan Filsafat 

Ilmu tasawuf berkembang didunia Islam tidak dapat dinafikan dari sumbangan pmikiran 

kefilsafatan. Ini dapat dilihat misalnya dalam kajian-kajian tasawuf yang berbicara tentang 

jiwa. Secara jujur harus diakui bahwa terminology jiwa dan roh itu sendiri sesungguhnya 

terminology yang banyak dikaji dalam pemikiran-pemikiran filsafat. Kajian-kajian tentang 

jiwa dalam pedekatan kefilsafatan ternyata telah banyak memberikan sumbangan yang sangat 

berharga bagi kesempurnaan kajian tasawuf dalam dunia Islam.  
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BAB XIII 

KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Perkawinan 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 

Menurut Agama Islam, Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu 

dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan 

kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang 

sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagai bentuk ibadah kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan persiapan fisik dan mental untuk melaksanakannya. 

Sehingga dalam hal ini Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 

menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. 

B. Hukum pernikahan 

1. Hukum Asal Nikah adalah Mubah 

 Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh 

dikerjakan boleh ditinggalkan. Dikerjakan tidak ada pahalanya dan ditingkalkan tidak 

berdosa. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan 

pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Dasar 

Hukum Agama Pernikahan / Perkawinan (Q.S.An Nuur : 24-32) 

 "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan mereka yang 

berpekerti baik. Termasuk hamba-hamba sahayamu yang perempuan." 

2. Nikah wajib: bagi orang yang telah mampu melaksanakannya, nafsunya sudah 

meledak-ledak serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. 
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3. Nikah Sunnah: bagi yang sudah mampu dan nafsunya telah mendesak , tetapi ia 

masih sanggup mengendalikan dirinya dan menahan dirinya dari perbuatan haram. 

4. Nikah haram: bagi yang tahu dan sadar bahwa dirinya tidak mempu memenuhi 

kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah lahir, seperti sandang, pangan dan tempat 

tinggal, maupun nafkah batin seperti mencampuri istri dan kasih saying kepadanya, serta 

nafsunya tidak mendesak. 

5. Nikah makruh: bagi yang tidak berkeinginan menggauli istri dan member nafkah 

kepadanya.  

C. Tujuan Pernikahan / Perkawinan (Q.S. 30-An Ruum : 21) 

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup 

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." 

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia, tak hanya sekedar untuk memuaskan 

nafsu saja, akan tetapi ada hal-hal mulia di balik itu. Ust Yazid, seorang ustadz kawakan 

akan memberikan gambaran tentang apa sebenarnya tujuahan pernikahan dalam islam. 

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi 

2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur. 

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami. 

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah. 

5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih. 

D. Persiapan Nikah Atau Khitbah 

1.  Persiapan Ilmu tentang pernikahan 

Sebagai muslim yang memiliki rujukan hidup yang jelas, tentu kita tahu bahwa menikah 

itu karena ibadah. Visi pernikahan dalam Islam adalah menimba banyak pahala melalui 

aktivitas berumah tangga. Menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka, dan akhirnya 

berusaha meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bila seseorang memiki visi seperti 

ini insya Allah hari-hari yang dilaluinya setelah menikah akan berusaha dihadapi sesuai 

dengan hukum-hukum Islam. 

Ilmu yang lain yang harus diketahui adalah tentang hukum-hukum pernikahan. Seperti 

tentang rukun nikah, yaitu mempelai pria dan wanita, dua orang saksi, wali dari pihak 
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perempuan dan ijab kabul. Bila sudah terpenuhi semuanya, insya Allah pernikahan 

menjadi sah secara agama. 

Lalu kewajiban memberi mahar sesuai yang diminta oleh pihak wanita. Lalu masalah 

walimatul ursy (pesta pernikahan). Tradisi-tradisi daerah bukanlah hal yang wajib untuk 

dilakukan. Bahkan sebisa mungkin dihindari tradisi yang bertentangan dengan aqidah 

Islam. Lalu juga mempermudah semua proses pernikahan adalah lebih utama. Juga 

menyederhanakan pesta pernikahan, tidak bermewah-mewah lebih baik dalam 

pandangan Islam. 

 2. Persiapan mental/psikologis menghadapi pernikahan. 

 Mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan 

adalah hal yang mutlak diperlukan. Begitu juga cara-cara mengkomunikasikan pikiran 

dan perasan kita dengan baik kepada pasangan juga perlu diperhatikan, agar emosi 

negatif tidak mewarnai rumah tangga kita. 

 3. Persiapan Ruhiyyah/ spiritual. 

Menikah itu ibadah, oleh karena itu seluruh proses yang dilalui dalam pernikahan itu 

harus dengan nuansa ibadah. Proses sebelum menikah sampai pernikahan itu sendiri 

juga setelah menikah tidak boleh jauh dari nuansa penghambaan diri kepada Allah. 

Sebelum menikah peningkatan kualitas diri dan kualitas ibadah mutlak diperlukan. 

Berdoa kepada Allah untuk mendapatkan suami yang sholih dan anak-anak yang akan 

menjadi penyejuk mata. 

 4. Persiapan Fisik 

Yang terakhir yang tidak kalah penting dalah mempersiapkan tubuh kita untuk 

memasuki dunia pernikahan. Mengetahui alat-alat reproduksi wanita dan cara kerjanya 

sangat penting bagi kita. Memeriksa kesehatan alat-alat reproduksi juga penting agar 

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah. Selain itu juga kita harus 

mengetahui tentang seks yang sehat. Banyak ornag yang sudah menikah tapi tidak tahu 

bagaimana berhubungan seks dengan sehat dan menyenangkan bagi masing-masing 

pasangan. 

 

E. Rukun Nikah, Syarat Nikah Dan Wanita Yang Haram Dinikahi 

1. Rukun nikah:  
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a. Calon pengantin pria dan wanita 

Calon pengantin pria dan wanita sama-sama muslim dan tidak diharamkan untuk 

menikah 

Wanita yang haram dinikahi: 

Karena hubungan darah: 

1) Ibu, nenek, dan garis keturunan ke atas 

2) Anak perempuan, cucu, cicit wanita seterusnya ke bawah 

3) Saudara perempuan sekandung, seayah/seibu 

4) Bibi (pihak ayah atau ibu) 

5) Anak perempuan saudara laki-laki /keponakan 

6) Anak perempuan saudara permpuan/ keponakan 

Karena hubungan sepersusuan 

1) Ibu yang meyusui 

2) Saudara perempuan yang mempunyai hubungan sepersusuan. 

Karena suatu perkawinan: 

1) Mertua, seterusnya keatas 

2) Anak tiri (jika sudah campur dengan ibunya) 

3) Istri ayah 

4) Wanita yang pernah dikawini ayah, kakek dan seterusnya keatas 

5) Menantu, cucu menantu 

Karena diharamkan untuk sementara  

1) Li’an / Sumpah 

Li’an adalah sumpah (sebanyak 4 kali) suami yang menuduh istrinya berzina. 

Apabila suami menuduh istrinya dengan ber li’an maka suami istri tersebut telah 

bercerai untuk selama-lamanya. 

2) Pertalian nikah: yaitu perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan, 

sampai dicerai dan habis masa iddahnya 

3) Talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak dengan talak 3 haram dinikahi 

oleh bekas suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain serta telah digauli. 

4) Menghimpun 2 perempuan bersaudara. 

5) Menghimpun erempuan lebih dari 4 
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6) Berlainan agama 

b. Wali calon pengantin wanita 

Orang yang berhak menikahkan pengantin perempuan, baik wali nasab maupun wali 

hakim. 

i. Ayah kandung 

ii. Kakek dari ayah 

iii. Saudara laki-laki seibu/seayah 

iv. Saudara laki-laki seayah 

v. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah 

vi. Keponakan laki-laki dari saudara seayah 

vii. Paman dari pihak ayah, seibu seayah 

viii. Paman dari ayah yang seayah 

ix. Sepupu laki-laki dari  paman yang seibu sebapak dengan ayah 

x. Sepupu laki-laki dari paman yang sebapak dengan ayah. 

Yang lebih utama adalah urutan pertama terus kebawah 

c. Dua orang saksi yang baliqh 

Syarat saksi: dua orang laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 orang perempuan 

Muslim, baliqh (dewasa), berakal, mendengar dan mengerti maksud nikah. 

d. Ijab qabul 

Ijab ucapan penyerahan dari wali perempuan kepada pihak laki-laki dan qabul adalah 

ucapan penerimaan pihak laki-laki atas penyerahan perempuan dari walinya. 

e. Mahar 

Pemberian pihak laki-laki kepada perempuan saat pernikahan. Jumlah dan jenis 

mahar tidak ditentukan dalam Islam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan laki-laki.  

D. Thalak dan Iddah 

• Menurut Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan 

ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang 

khusus. 

• Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang 

semakna dengan itu. 
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• Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya 

kehalalan hubungan suami istri. 

Perbedaan definisi diatas menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan 

talak Raj'i pada istrinya. Menurut Hanafi dan Hanbali, perceraian ini belum menghapuskan 

seluruh akibat talak, kecuali iddah istrinya telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila 

suami jimak dengan istrinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai 

pertanda rujuknya suami. Ulama Maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, 

maka berarti rujuk. Ulama syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan 

istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. 

karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami 

secara jelas bukan dengan perbuatan.  

Macam-macam Talaq: 

1. Talaq sunni dan talaq bidh’i 

Talaq sunni: talaq yang dijatuhkan suami ketika istrinya sedang suci 

Talaq bidh’I: talaq yang dijatuhkan suami ketika istrinya sedang haid, atau telah 

dicampuri, hukumnya haram 

2. Talaq sarih dan talaq kinayah 

Talaq sarih: talaq yang diucapkan suami dengan menggunakkan kata talaq(cerai), firak 

(pisah) atau sarah (lepas), talaq mengguakan kata-kata tersebut dinyatakan sah. 

Talaq kinayah: ucapan yang tidak jelas namun mengarah kepada talaq, misalnya 

menyuruh pulang atau bernada tidak memerlukan lagi istrinya.  

3. Talaq raj’I dan talaq bain 

Talaq raj’I: talaq yang bisa dirujuk kembali oleh bekas suaminya tanpa memerlukan 

nikah kembali 

Talaq bain: talaq dimana suami tidak boleh merujuk kembali bekas istrinya kecuali 

dengan syarat tertentu.  

Talaq bain sugra: talaq yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talaq 

tebus. Pada talaq ini suami tidak boleh merujuk kembali bekas istrinya, kecuali dengan 

pernikahan baru baik pada masa iddah maupun sesudahnya. 
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Talaq bain qubra: talaq 3 dimana bekas suami tidak boleh merujuk atau mengawini 

kembali bekas istrinya. Kecuali istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain dan telah 

dicampuri. 

 Iddah  

Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang di talaq oleh suaminya sampai ia dapat 

menikah kembali dengan laki-laki lain. 

Macam-macam iddah: 

1. Perempuan yang masih mengalami haid secara normal, iddahnya 3 kali suci 

2. Perempuan yang tidak lagi mengalami haid, (menopause) atau belum mengalaminya 

sama sekali iddahnya 3 bulan 

3. Perempuan yang ditinggal mati suaminya , iddahnya 4 bulan 10 hari 

4. Perempuan yang sedang hamil, iddahnya sampai melahirkan, firman Allah: 

….dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 

melahirkan kandungannya (QS. Ath-Thalaq 4) 

Hikmah pernikahan 

Di bawah ini dikemukakan beberapa hikmah pernikahan. 

1. Pernikahan Dapat Menciptakan Kasih Sayang dan ketentraman 

2. Pernikahan Dapat Melahirkan keturunan yang Baik 

3. Dengan Pernikahan, Agama Dapat Terpelihara 

4. Pernikahan dapat Memelihara Ketinggian martabat Seorang Wanita 

5. Pernikahan Dapat Menjauhkan Perzinahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al – Quran Dan Terjemahannya. 

 

Ahmad Syarifuddin, 2003, Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis, Gema Insani: Jakarta. 

 

Harun Nasution, 1986, Teologi Islam, UI press: Jakarta 

 

M. Ali Hasan, 2001, Tuntunan Puasa dan Zakat, Srigunting: Jakarta 

 

M. Quraish Shihab, 2000, Lentera Hati, Mizan: Bandung. 

 

Romdoni Muslim, 2001, Penuntun Ibadah Puasa, Nur Insani; Jakarta 

 

Syaikh Muhammad Al – Utsaimin, 2009, Shahih Fiqih Wanita, Akbarmedia, Jakarta 

 

Syaikh Bin Baz, Dkk, 2002, Tuntunan Ibadah Ramadhan Dan Hari Raya, Maktabah Salafi Press; Tegal 

 

Somad Zawawi, Dkk, 2004, Pendidikan Agama Islam, Universitas Trisakti; Jakarta 

 

Toto Suryana, Dkk, 1997, Pendidikan Agama Islam, Tiga Mutiara; Bandung. 

 

Wahyuddin Dkk, 2009, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, Grasindo, Jakarta. 

 

Zakiah Darajat, dkk, 1993, Pendidikan Agama Islam, DepDikBud. Jakarta 

 

Zainuddin Ali, 2007, Pendidikan Agama Islam, Bumi Aksara, Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


