
         1 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         2 |  

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

 

Karya Tulis Ilmiah dengan judul: 

DIKTAT PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SMK KELAS XII SEMESTER 
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Nama   : Dwi Priyana, S.Ag., M.Pd. 

NIP   : 19760722 200701 1 014 

Pangkat/Golongan : Penata / III c 

Jabatan  : Guru Muda (Mapel Pendidikan Agama Islam) 

Unit Kerja  : Kementerian Agama Kabupaten Bantul 

Satuan Kerja  : SMK N 2 KASIHAN 

 

Telah diterima dan sah digunakan sebagaimana mestinya. 
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Kepala Sekolah 

 

 

 

Agus Suranto, S.Pd., M.Sn. 
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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama   : Dwi Priyana, S.Ag., M.Pd. 

NIP   : 19760722 200701 1 014 

Pangkat/Golongan : Penata / IIIc 

Jabatan  : Guru Muda (Mapen Pendidikan Agama Islam) 

Unit Kerja  : Kementerian Agama Kabupaten Bantul 

Satuan Kerja  : SMK N 2 KASIHAN 

 

Menyatakan bahwa naskah Diktat Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMK Kelas XII 

Semester Gasal ini adalah karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang 

dirujuk sumbernya. 

 

Bantul, 17 Maret 2020 

Mengetahui:      Saya yang menyatakan, 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

Agus Suranto, S.Pd., M.Sn.    Dwi Priyana, S.Ag., M.Pd. 

NIP. 19670412 200012 1 004   NIP. 19760722 200701 1 014 
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KATA PENGANTAR 

  

 

 Puji syukur Alhamdulillah, penyusunan Diktat Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam SMK Kelas XII Semester Gasal dapat terealisasi.  

Diktat Pelajaran ini disusun dengan maksud membantu siswa dalam 

menambah wawasan/pengetahuan (agama Islam), mempelajari, memahami dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi siswa SMK kelas XII 

semester gasal. 

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penyusunan Diktat Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam SMK Kelas XII Semester Gasal, antara lain: 

1. Bapak Buchori Muslim, M.Pd.I. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Bnatul 

2. Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn. selaku kepala SMK N 2 Kasihan, 

3. Bapak Saifudin, S.Ag., M.S.I. selaku PPAI Kemenag Kabupaten Bantul, 

4. Ibu Dr. Siti Aminah, M.A. (Widyaiswara BDK Semarang) selaku 

pendamping/pembimbing penyusunan Diktat Pelajaran, dan 

5. Bapak/Ibu GPAI pada MGMP PAI SMK Kabupaten Bantul. 

Penyusunan Diktat Pelajaran ini sudah barang tentu tidak luput dari 

kesalahan, sehingga kritik dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan 

penyusunan Diktat-diktat Pelajaran yang akan datang. 

Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Aamiin 

 

Bantul, 17 Maret 2020 

Penyusun 

 

 

Dwi Priyana, S.Ag., M.Pd. 

NIP. 19760722 200701 1 014 
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RUANG LINGKUP DAN TUJUAN DIKTAT PELAJARAN 

 

A. Ruang Lingkup Diktat Pelajaran 

Sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pembelajaran PAI, 

bahwa ruang lingkup pembelajaran PAI adalah: Al Qur’an dan Hadits, Aqidah, 

Akhlak, Fiqih dan Tarikh/Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).  

Pada Diktat Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMK Kelas XII Semester 

Gasal ini diuraikan materi pembelajaran tentang: 

1. Al Qur'an; pada Bab I, halaman 7, 

2. Hadits; pada Bab I, halaman 13, 

3. Aqidah; pada Bab II, halaman 20, 

4. Akhlak; pada Bab III, halaman 31, 

5. Fiqih; pada Bab IV halaman 42, dan 

6. Tarikh/Sejarah Kebudayaan Islam (SKI); pada Bab V, halaman 63. 

 

B. Tujuan Diktat Pelajaran 

Setelah mempelajari Diktat Pelajaran ini peserta didik diharapkan 

mampu memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari materi 

pembelajaran sebagai berikut:  

1. Menghidupkan Nurani dengan Berpikir Kritis, Toleran dan Demokratis, 

2. Membentuk Pribadi yang Jujur dengan Beriman Kepada Hari Akhir, 

3. Meraih Keberkahan dengan Bekerja Keras dan Tanggungjawab, 

4. Menggapai Keluarga Bahagia dengan Pernikahan, dan 

5. Rahmat Islam Bagi Nusantara. 
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BAB I 

MENGHIDUPKAN NURANI  

DENGAN BERPIKIR KRITIS, TOLERAN DAN DEMOKRATIS 

 

 
 

Pendahuluan 

Al-Qur’an mengajak manusia untuk memperhatikan, merenung/memikirkan 

secara kritis tentang ciptaan Allah baik yang di langit maupun di bumi. Salah satu 

ayat yang menerangkan tentang hal tersebut yaitu QS. Āli Imrān/3: 190-191. 

Selain sikap kritis, seorang mukmin juga harus dapat menampilkan sikap 

demokratis sebagai solusi atas kemajemukan manusia. Sikap kritis akan menjadikan 

manusia untuk menemukan keagungan Tuhannya dan menjadikan bersyukur atas 

nikmat yang mellimpah pada dirinya, sikap demokratis akan menjadikannya toleran 

dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan. 

 

A. Menghidupkan Nurani dan Berpikir Kritis 

1. Bacaan QS. Ali Imran/3: 190-191 

َماَواِت  ْيَن إِنَّ ِِف َخلِْق السَّ ِ  ْْلَاِب * اَّلَّ
َ
وِِل اْْل

ُ يَاٍت ْلأ
َ
رِْض َواْخِتََلِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر َْل

َ
َواْْل

رِْض 
َ
َماَواِت َواْْل ُرْوَن ِِف َخلِْق السَّ يَْذُكُرْوَن اهلَل ِقيَاًماَوُقُعوًْداولَََعَ ُجنُْوبِِهْم َويَتََفكَّ

 ِقنَاَعَذاَب انلَّاِر *َربَّنَاَماَخلَْقَت َهاَذابَاِطًَلُسبَْحانََك فَ 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mempelajari Diktat Pelajaran pada bab ini, maka peserta didik dapat: 

1.1 Terbiasa membaca Al-Qur’ān sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa 

agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap 

demokratis. 

2.1 Bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan pesan QS. Āli-’Imrān [3]: 
190-191 dan 159 serta hadis terkait. 

3.1.1 Menganalisis makna QS. Āli-’Imrān [3]: 190–191, dan QS. Āli-’Imrān [3]: 

159 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. 

3.1.2  Mengevaluasi makna QS. Āli-’Imrān [3]: 190–191, dan QS. Āli-’Imrān [3]: 
159 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. 

4.1.1 Membaca QS. Āli-’Imrān [3]: 190-191, dan QS. Āli-’Imrān [3]: 159 sesuai 
dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 

4.1.2 Mendemonstrasikan hafalan QS. Āli-’Imrān [3]: 190-191, dan QS. Āli-

’Imrān [3]: 159 dengan lancar. 

4.1.3 Menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal 
(Ulil Albab) sesuai pesan QS. Āli-’Imrān [3]: 190–191 
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2. Hukum Bacaan/Tajwid QS. Ali Imran/3: 190-191 

Lafal Tajwid Keterangan 

 Ghunnah Huruf Nun bertasydid إِنَّ 

َماَواِت   Idgham السَّ
Syamsiyah 

Alif Lam bertemu huruf Sin 

رِْض 
َ
 Izhar َواْْل

Qamariyah 
Alif Lam bertemu huruf Alif/Hamzah 

 Mad Thabi’i (Lam) Fathah bertemu Alif َواْخِتََلِف 

وِِل 
ُ يَاٍت ْلأ

َ
 Idgham bilaa َْل

Ghunnah 
(Ta) Tanwin/Kasratain bertemu huruf Lam 

 ْْلَاِب 
َ
 Qalqalah Kubra اْْل

Huruf Qalqalah (Ba) berada di akhir 
ayat/kalimat 

ْينَ  ِ  Mad Thabi’i (Dzal) Kasrah bertemu Ya’ sukun/mati اَّلَّ

 Takhim (lam يَْذُكُرْوَن اهللَ 
tebal) 

Lafzul Jalalah (lafal Allah) didahului Fat.hah 

 Idgham bi ِقيَاًماَوُقُعوًْداولَََعَ 
Ghunnah 

Tanwin/Kasratain bertemu huruf Wawu 

 Mad Thabi’i ُجنُْوبِِهمْ 
(Nun) Dhammah bertemu huruf Wawu 

sukun/mati 

 Izhar Syafawi Mim sukun/mati bertemu huruf Wawu ُجنُْوبِِهْم وَ 

 Qalqalah َخلَْقَت 
Sughra 

Huruf Qalqalah (Qaf) berharakat sukun/mati 
dan berada di tengah ayat 

 Ikhfa’ Haqiqi (Lam) Fathatain bertemu huruf Sin بَاِطًَلُسبَْحانََك 

-Mad ‘Aridh lis * انلَّارِ َعَذاَب 
Sukun 

Mad Thabi’I bertemu huruf terakhir dan yang 
dibaca sukun/mati 

 

3. Terjemahan QS. Ali Imran/3: 190-191 

Lafal Terjemahan 

رِْض 
َ
َماَواِت َواْْل  Sesungguhnya pada penciptaan langit dan إِنَّ ِِف َخلِْق السَّ

bumi 

 Dan pergantian malam dan siang اللَّيِْل َوانلََّهارِ َواْخِتََلِف 

 ْْلَاِب *
َ
وِِل اْْل

ُ يَاٍت ْلأ
َ
 Sungguh terdapat tanda-tanda (kebesaran َْل

Allah) bagi orang yang berakal 

ْيَن يَْذُكُرْوَن اهللَ  ِ  orang-orang yang mengingat Allah (yaitu) اَّلَّ

 Dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring ِقيَاًماَوُقُعوًْداولَََعَ ُجنُْوبِِهمْ 
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Lafal Terjemahan 

َماَواِت  ُرْوَن ِِف َخلِْق السَّ َويَتََفكَّ
رِْض 

َ
 َواْْل

Dan mereka memikirkan penciptaan langit 
dan bumi 

 Ya..Tuhan kami, tiada“ :(seraya berkata) َربَّنَاَماَخلَْقَت َهاَذابَاِطًَل 
Engkau ciptakan ini (semua) sia-sia 

 Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami ُسبَْحانََك فَِقنَاَعَذاَب انلَّاِر *
dari siksa api neraka!” 

 

4. Asbabun-Nuzul QS. Ali Imran/3: 190-191 

QS. Āli-’Imrān/3: 190-191 diturunkan berkaitan dengan ketidakpercayaan 

kaum Quraisy terhadap kebesaran Allah  tentang mukjizat yang diberikan pada para 

nabi dan rasul-Nya. Kaum Quraisy menanyakan tentang mukjizat Nabi Musa as., 

mereka juga menanyakan tentang mukjizat Nabi Isa as.. Tidak hanya itu, kaum 

Quraisy juga menanyakan tentang mukjizat Nabi Muhammad saw.. Keseluruhan 

mukjizat tersebut merupakan sebagian bukti kekuasaan Allah. Dengan bukti-bukti 

tersebut hendaknya manusia merenungkan kejadian-kejadian yang dialami para 

utusan Allah dalam berdakwah, bahwa Allah Swt. menciptakan segala sesuatu 

dengan manfaat masing-masing dan tidak ada satu pun ciptaan Allah yang sia-sia. 

 

5. Isi Kandungan/Makna QS. Ali Imran/3: 190-191 

Pada Q.S. Āli-’Imrān/3: 190, Allah Swt. menjelaskan bahwa Allah Swt. 

menunjukkan tanda-tanda kebesaran-Nya melalui penciptaan langit dan bumi 

(termasuk segala sesuatu yang ada antara keduanya), dan silih bergantinya malam 

dan siang. Tanda-tanda tersebut tidaklah akan bermanfaat kecuali bagi orang-orang 

yang berakal. Contohnya; akibat pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan 

pengaruhnya yang ada pada dunia flora dan fauna merupakan tanda dan bukti yang 

menunjukkan keesaan Allah, kesempurnaan pengetahuan, dan kekuasaan-Nya. 

Pada ayat berikutnya Allah Swt. memberikan penjelasan tentang orang-orang 

yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat/dzikir Allah Swt. (baik secara 

lahir dengan lisan/perbuatan dengan anggota badannya, maupun secara batin 

dengan pikiran dan hatinya). Maksudnya yaitu orang-orang yang mendalami 

pemahamannya dan berpikir kritis/tajam (Ulul Albab), orang-orang yang mau 

menggunakan pikirannya, mengambil faedah, hikmah, hidayah, dan 

menggambarkan keagungan Allah Swt., sehingga memiliki kesadaran bahwa hanya 

Allah Swt. yang wajib untuk disembah dan segala sesuatu yang Allah Swt. 

ciptakan/lakukan pasti membawa rahasia atau hikmah (tidak sia-sia). 
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6. Perilaku/Cerminan dari QS. Ali Imran/3: 190-191 

Berpikir kritis artinya proses mental untuk menganalisa atau mengevaluasi 

informasi. Menurut QS. Ali-’Imrān, orang yang berpikir kritis juga sering disebut 

Ulul Albab; orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, 

mengambil faedah/manfaat, hidayah/petunjuk, dan menggambarkan keagungan 

Allah Swt.. Ulul Albab adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Swt. sebagai Rab-

Nya. Orang-orang yang berpikir kritis selalu berpikir terlebih dahulu dengan 

matang sebelum melakukan tindakan apapun. Hidupnya tidak mudah terpengaruh 

oleh situasi yang mereka hadapi. Dalam situasi dan kondisi bagaimana pun, Alil 

Albab akan selalu berpegang teguh pada syariat Islam. Hal itu dikarenakan mereka 

memiliki keyakinan yang besar terhadap keagungan dan kebesaran Allah Swt.. 

Orang-orang yang berpikir kritis memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. 

a. Bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. 

b. Selalu berpegang pada kebaikan dan keadilan. 

c. Teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori, proporsi, atau dalil yang 

dikemukakan orang lain. 

d. Menanggapi, memberikan komentar atas sesuatu dengan pertimbangan. 

e. Bersedia memperbaiki kesalahan atau kekeliruan. 

f. Dapat menelaah dan menganalisis sesuatu yang datang kepadanya secara 

sistematis. 

g. Berani menyampaikan kebenaran. 

h. Bersikap cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Swt.. 

Berpikir kritis membawa banyak manfaat bagi kita dalam menghadapi 

kehidupan sehari-hari, dalam mencari jawaban dan solusi yang tepat pada setiap 

permasalahan. Adapun manfaat berpikir kritis, di antaranya sebagai berikut. 

a. Selalu fokus pada suatu hal yang sebenarnya. 

b. Dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Swt. dalam 

mengembangkan IPTEK. 

c. Terhindar dari berbagai upaya penipuan, manipulasi, pembodohan, dan 

penyesatan. 

d. Hidup dalam dunia nyata daripada dunia fantasi. 

e. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat 

manusia. 
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B. Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi 

1. Bacaan QS. Ali Imran/3: 159 

َن اهللِ  اَغِليَْظ الَْقلْ نِلَْت لَُهْم َولَْو ُكنْ  فَِبَمارَْْحٍَة مأ ْواِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعنُْهْم َت َفظًّ ِب ََلْنَفضُّ
ْ لََعَ اهللِ  ْمِر فَإَِذاَعَزْمَت َفتََوَّكَّ

َ
ِْْيَ * َواْستَْغِفْر لَُهْم وََشاِورُْهْم ِِف اْْل  , إِنَّ اهلَل ُُيِبُّ الُْمتََوِّكأ

2. Hukum Bacaan/Tajwid QS. Ali Imran/3: 159 

Lafal Tajwid Keterangan 

 Mad Thabi’i (Mim) Fathah bertemu huruf Alif فَِبَما

نَ   Idgham bi رَْْحٍَة مأ

Ghunnah 
Tanwin/kasratain bertemu huruf Mim 

َن اهللِ   Lam Tafkhim مأ
Lafal Allah didahului huruf yang berharakat 

fathah 

 ’Ikhfa’ Haqiqi Nun sukun/mati bertemu huruf Ta نِلَْت 

 Izhar Syafawi Mim sukun/mati bertemu huruf Wawu لَُهْم َولَوْ 

اَغِليَْظ   Izhar Haqiqi Tanwin/fathatain bertemu huruf Ghain َفظًّ

 Izhar ََِِلَْظ الَْقلِْب 

Qamariyah 
Alif Lam bertemu huruf Qaf 

 Ghunnah Huruf Nun bertasydid إِنَّ اهللَ 

ِْْيَ * -Mad ‘Aridh lis الُْمتََوِّكأ

Sukun 

Mad Thabi’i bertemu huruf terakhir yang 

dibaca mati/sukun 

 

3. Terjemahan QS. Ali Imran/3: 159 

Lafal Terjemahan 

َن اهلِل نِلَْت لَُهمْ   فَِبَمارَْْحٍَة مأ
Maka berkat rahmat dari Allah engkau 

(Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap 

mereka 

اَغِليَْظ   Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati الَْقلِْب َولَْو ُكنَْت َفظًّ

kasar 

ْواِمْن َحْولَِك   tentulah mereka menjauhkan diri dari ََلْنَفضُّ

sekitarmu 

فَاْعُف َعنُْهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم  Karena itu maafkanlah mereka, dan 

mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
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Lafal Terjemahan 

ْمرِ 
َ
 bermusyawarahlah dengan mereka dalam وََشاِورُْهْم ِِف اْْل

urusan itu 

ْ لََعَ اهللِ   Kemudian, apabila engkau telah membulatkan فَإَِذاَعَزْمَت َفتََوَّكَّ

tekad 

ِْْيَ *  إِنَّ اهلَل ُُيِبُّ الُْمتََوِّكأ
maka bertawakallah kepada Allah! 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang bertawakal/berserah diri. 

 

4. Asbabun-Nuzul QS. Ali Imran/3: 159 

Sebab turunnya QS. Āli-’Imrān/3: 159 yaitu setelah terjadinya perang Badar, 

Rasulullah saw. bermusyawarah dengan pada sahabat yaitu Abu Bakar ra. dan Umar 

bin Khatab ra.. Rasulullah saw. meminta pendapat mereka tentang tindakan yang 

sebaiknya diberikan kepada para tawanan Perang Badar. Keduanya memiliki 

pendapat yang berbeda. Turunnya ayat ini membantu Rasulullah saw. dalam 

memutuskan persoalan tersebut, di mana ayat ini lebih cenderung pada pendapat 

Abu Bakar 

 

5. Isi Kandungan/Makna QS. Ali Imran/3: 159 

QS. Āli-’Imrān/3: 159 membahas tentang tata cara melakukan musyawarah. 

Ayat   ini diturunkan sebagai teguran terhadap sikap para sahabat Rasulullah saw. 

yang telah menyepakati keputusan musyawarah dalam menerapkan strategi Perang 

Uhud, tetapi mereka melanggar kesepakatan tersebut. Oleh karena, sikap melanggar 

dari keputusan musyawarah dalam Perang Uhud, kaum muslimin menjadi sulit 

mengalahkan musuh. Dengan demikian, secara umum isi kandungan Surah Āli-

’Imrān/3 ayat 159, antara lain sebagai berikut. 

a. Dalam menghadapi semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur 

musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan 

perilaku kekerasan. 

b. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap 

urusan. 

c. Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus 

menerima dan bertawakal (menyerahkan diri dan segala urusan) kepada 

Allah Swt.. 

Musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman. Hal ini perlu 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim terutama dalam hal-hal 

penting. Hadis Nabi saw. tentang musyawarah antara lain: 
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ِِب ُهَريَْرَة قَاَل: 
َ
 “َعْن أ

َ
َحًداأ

َ
يُْت أ

َ
ْصَحابِِه ِمْن رَُسْوِل اهلِل َماَرأ

َ
 )رواه الرتمذى( .”صْكََثَ َمُشْوَرًة ِْل

Dari Abu Hurairah (ia) berkata: “Tiada aku melihat seorangpun yang lebih banyak 

melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dari Rasulullah saw.” (HR. Tirmidi) 

 

Mencintai musyawarah dalam mengambil keputusan pada segala hal yang 

terkait dengan kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam musyawarah kita wajib 

mengedepankan sikap demokratis. Dalam berdemokrasi kita harus memperhatikan 

prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, yaitu sebagai berikut. 

a. Al-‘Adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk 

rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara 

adil dan bijaksana. 

b. Al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih 

tinggi dari yang lain, sehingga dapat memaksakan kehendaknya. 

c. Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang 

kepada orang lain. 

d. Al-Masuliyyah artinya tanggung jawab yaitu bertanggung jawab untuk 

melaksanakan hasil musyawarah. 

Dalam Islam, demokrasi sering disamakan dengan syūrā. Istilah demokrasi 

berasal dari dua kata, yaitu demos: rakyat, dan kratia yang bermaksud pemerintah. 

Demokrasi dapat dirumuskan sebagai pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat 

dalam suatu masyarakat. Adapun syūrā merupakan suatu prinsip tentang cara 

pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur’ān. 

Persamaannya antara demokrasi dan syūrā menyangkut pemikiran sistem 

politik tentang hubungan antara rakyat dan penguasa serta tanggung jawab di 

dalam sistem pemerintahan. Unsur-unsur yang terkandung dalam demokrasi dan 

keistimewaannya pun sudah terkandung di dalam Islam 

 

6. Perilaku/Cerminan dari QS. Ali Imran/3: 159 

Sikap atau perilaku dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

cerminan dari pengamalan QS. Ali Imran/3: 159 tentang demokrasi, antara lain: 

a. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan 

pendapatnya 

b. Menghargai, menghormati pendapat orang lain yang berbeda 

c. Tidak memaksakan kehendak/pendapat sendiri kepada orang lain  

d. Mengambil sisi positif dari setiap perbedaan yang ada 
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e. Memberikan motivasi kepada orang lain untuk tetap semangat, walaupun 

sebenarnya berbeda pendapat 

f. Menunjukkan sikap ramah atau hormat kepada orang lain walaupun 

berbeda pemikiran/gagasan idenya. 

g. Melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh rasa tanggungjawab. 

 

Uji Kompetensi 1 

A. Penilaian Sikap 

Bentuk/Teknik penilaian : Non tes/mengisi lembar pengamatan 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek (√) pada kolom skala sikap sesuai yang ditampilkan oleh peserta 

didik  

Nama peserta didik/No Absen : ……………………………………………….. 

Kelas   : ……………………………………………….. 

Materi Pokok   : ……………………………………………….. 

Instrumen Penilaian diri siswa  

No Kegiatan Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

Jml 

Skor 

1 Saya membaca Al Qur’an 

setiap hari 

     

2 Saya sudah menampilkan 

sikap demokratis  

     

3 Saya dapat menghargai 

pendapat orang lain 

     

4 Saya mengakui kekurangan 

diri sendiri dan mau 

memperbaiki kelemahan 

tersebut.  

     

5 Saya melakukan musyawarah 

dalam merencanakan dan 

menyelesaikan masalah  

     

 Skor yang diperoleh  

Skor   4 = selalu 

  3 = sering 

    2 = kadang-kadang 

  1 = tidak pernah 
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Instrumen penilaian diri peserta didik 

Petunjuk : 

Berilah tanda cek ( ) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh 

peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Berpikiran positif terhadap teman     

2 Menerima saran dari orang lain     

3 Bersikap kritis dalam setiap menerima pesan/berita     

4 Dapat bekerja sama dalam diskusi di kelas     

5 Bersedia membantu menjelaskan pelajaran kepada 

teman bila diminta 

    

Jumlah Skor     

 

Skor  4 = selalu,  

3 = sering,  

2 = kadang-kadang,  

  1 = tidak pernah 

 

B. Penilaian Keterampilan: 

Lembar pengamatan menghafal QS Ali Imran ayat 159 

No Nama Siswa 

Aspek yang 

diamati 

Skor = 1-10 
Jumlah 

 

Nilai 

(Rata-

rata) 1 2 3 4 

1        

2        

3        

4        

5        

…        

 

Ket:  1. Tajwid                                 

2. Makharijul khuruf  

3. Kelancaran    

4. Ketepatan waqf  

 

 



         16 |  

 

C. Penilaian kognitif 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Perhatikan Q.S. Ali Imran/3: 190 berikut!  
ْْلَاِب 

َ
وِِل اْْل

ُ يَاٍت ْلأ
َ
ِْل َوانلََّهاِر َْل رِْض َواْخِتََلِف اِلَّ

َ
َماَواِت َواْْل  إِنَّ ِِف َخلِْق السَّ

Kandungan ayat berikut ini yang sesuai adalah …. 

A. Orang yang berakal adalah yang mengingat Allah dalam semua keadaan 

B. Semua yang ada di langit dan bumi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah  

C. Maha Suci Allah, seraya berkata: ”Peliharalah kami dari siksa api neraka” 

D. Orang yang berakal adalah yang memikirkan penciptaan langit dan bumi 

E. Langit dan bumi merupakan subjek dari ilmu pengetahuan yang bermanfaat 

2. Setiap individu berhak memiliki keyakinan, agama, pendirian, dan pilihan dalam 

hidupnya. Untuk itu kita harus bisa bersikap demokratis sebagaimana makna 

yang terkandung dalam QS Ali Imran/3: 159.  

Perilaku berikut yang mencerminkan sikap demokratis, yaitu ....  

A. Mengerjakan ujian dengan cara mencontek jawaban teman  

B. Menolak hasil musyawarah karena tidak setuju dengan pendapatnya  

C. Melaksanakan keputusan musyawarah kalau sesuai dengan idenya saja 

D. Lebih banyak berbicara dan tidak mau mendengarkan usulan orang lain 

E. Menerima, mendukung hasil pemilu yang sah meskipun bukan pilihannya.  

3.  Perhatikan QS. Ali Imram/3: 159 berikut!  

 
Lafaz yang tepat untuk melengkapi penggalan ayat di atas adalah ....   
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4.  Arti ulul albab adalah …. 

A. Orang yang berpikir 

B. Orang yang berakal 

C. Orang yang bersyukur 

D. Orang yang belajar 

E. Orang yang berzikir 

5.  Perhatikan QS. Ali Imran/3: 191  berikut !  

ُقُعوًْداوَّلََعَ ُجنُْوبِِهْم .... ِِف َخلِْق  ْيَن يّْذُكُرْوَن اهلَل ِقيَاًماوَّ ِ رِْض,اَّلَّ
َ
َماَواِت َواْْل  السَّ

 Lafaz yang tepat untuk melengkapi penggalan ayat di atas adalah ....  

 

6.  Media sosial saat ini menjadi sarana berkomunikasi yang sangat efektif. Namun 

     tak sedikit orang yang menggunakan media sosial untuk gibah, menyebarkan  

     berita hoaks dan bahkan fitnah.  

Sebagai orang beriman, sikap kita terhadap media komunikasi on line adalah .... 

A. Tidak menggunakannya sama sekali karena media komunikasi online. 

B. Bersikap kritis dan mempertimbangkan dampaknya sebelum men-share 

C. Mengirim kembali pesan/konten untuk mendapatkan subscriber  dan Like  

D. Menggunakan untuk media promosi/mendapatkan keuntungan yang besar  

E. Menggunakannya sebagai media mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya 

7. Perhatikan potongan QS. Ali Imran/3: 191 berikut! 

 
Kandungan ayat yang sesuai ayat tersebut adalah …. 

A. Perintah memikirkan semua ciptaan Allah  

B. Semua ciptaan Allah bermanfaat dan tidak sia sia 

C. Perintah bersikap tanggung jawab dan bekerja keras  

D. Larangan menyekutukan Allah Swt dan menghormati orang tua 

E. Manusia dilahirkan dari ibu yang mengandungnya dalam keadaan lemah 
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8.  Perhatikan Q.S. Ali Imran/3: 159 berikut ini : 

 ِّ َن اهلل واْ ِمْن َحْولَِك فَِبَما رَْْحٍَة مأ   نِلَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفّظاً َغِليَظ الَْقلِْب ََلنَفضُّ

Kandungan ayat yang sesuai dengan bunyi ayat tersebut adalah .… 

A. Perintah bersikap lemah lembut 

B. Perintah suka bermusyawarah 

C. Perintah menyembah Allah Swt. 

D. Perintah bersyukur kepada Allah Swt. 

E. Perintah menyembah Allah Swt. 

9.  Ayat yang bergaris bawah       ِٰ  .… memiliki hukum bacaan  فَِبَما رَْْحَ ٍة مأ َن اهلل

A. Ikhfa’ haqiqi 

B. Ikhfa’ syafawi 

C. Izhar halqi 

D. Izhar syafawi 

E. Idgham bighunnah  

10. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Memaafkan kesalahan orang lain 

(2) Bersikap lemah lembut kepada orang lain 

(3) Memintakan ampunan untuk orang lain 

(4) Bertutur kata yang sopan dan tidak keras 

(5) Bermusyawarah dalam urusan yang menyangkut urusan banyak orang 

Sebelum menyerahkan urusan atau bertawakkal kepada Allah, yang harus 

dilakukan sesuai QS. Ali Imran/3: 159 adalah .… 

A. (1), (2), (3) 

B. (2), (3), (4) 

C. (3), (4), (5) 

D. (1), (3), (5) 

E. (2), (4), (5) 
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Esai: 

1) Jelaskan pengertian ulul albab? Sebutkan 5 ciri ulul albab! 

2) Apa hikmah berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? 

3) Bagaimana menerapkan berpikir kritis dalam bermedia social? 

4) Rasul memberikan keteladanan bagi umatnya. Hal itulah yang menentukan 

keberhasilan dakwah yang disampaikan. Jelaskan lima karakter/nilai yang 

terkandung dalam QS Ali Imran ayat 159! 

5) Keimanan berbanding lurus dengan perbuatan. Bagaimana menghubungkan 

kualitas keimanan dengan sikap demokratis? 

6) Ajaran Islam menerima nilai-nilai yang datang dari luar  seperti konsep 

demokrasi. Sebutkan nilai-nilai demokrasi yang selaras dengan ajaran Islam! 

7) Dalam memutuskan suatu perkara, Islam sangat menganjurkan untuk 

bermusyawarah. Apa sikap yang harus anda miliki agar musyawarah bisa 

berjalan dengan baik dan adil?  

8) Perhatikan hadits berikut: 

ِِب ُهَريَْرَة قَاَل: 
َ
يُْت “َعْن أ

َ
ْصَحابِِه ِمْن رَُسْوِل اهلِل صَماَرأ

َ
ْكََثَ َمُشْوَرًة ِْل

َ
َحًداأ

َ
 )رواه الرتمذى( .”أ

Cobalah analisa makna hadits tersebut! Setelah itu, evaluasilah pengaruh dari 

perlakuan Rasulullah terhadap para sahabatnya dalam mengambil keputusan! 

9) Mengapa berpikir kritis terhadap sifat-sifat/Dzat Allah tidak diperbolehkan? 

10) Sebutkan peristiwa Rasulullah saw. bermusyawarah selain peristiwa asbabun-

nuzul QS. Ali Imran/3: 159!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         20 |  

 

BAB II 

 MEMBENTUK PRIBADI YANG JUJUR DENGAN BERIMAN KEPADA HARI AKHIR 

 

Pendahuluan 

Beriman kepada hari akhir bagi setiap muslim adalah wajib hukumnya. 

Apabila kita mengaku beriman kepada Allah, kita juga wajib beriman kepada hari 

Akhir. Keimanan kepada hari akhir sejatinya akan membuat seseorang takut 

berbuat dosa, dan mencegahnya berperilaku semaunya, merugikan orang lain, 

menipu, curang, dsb. Karena di akhirat, semua manusia akan dibangkitkan untuk 

menerima balasan dari apa yang telah diperbuat di dunia.  Maka orang yang beriman 

kepada hari akhir akan mendorongnya berbuat kebaikan kepada sesame dan alam 

sekitar, serta tunduk dan patuh kepada perintah Allah untuk menggapai ridha-Nya. 

 

A. Memahami Makna Beriman kepada Hari Akhir 

Hari akhir berarti Peristiwa hancurnya alam dan seisinya diawali dengan 

tiupan terompet Malaikat Isrofil atas perintah Allah. Pada saat itu hancurlah alam 

semesta beserta isinya dan berakhirlah kehidupan seluruh makhluk-makhluk Allah 

swt di seluruh alam semesta termasuk manusia. 

Iman kepada hari akhir yaitu meyakini bahwa dunia dan segala yang ada di 

dalamnya pasti akan binasa, dan membenarkan adanya kehidupan abadi setelahnya.  

Semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang kekal dan abadi. Kekekalan 

hanyalah milik Allah. Seluruh isi alam semesta akan mengalami kehancuran. 

Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, kekayaan yang kita miliki semuanya akan 

musnah. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mempercayai datangnya hari akhir. 

Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan dari dua sumber, yaitu dalil 

naqli (nas Al-Qur’an dan Hadis) dan dalil aqli (argumen akal).  

 

Tujuan Pembelajaran: 
Setelah mempelajari Diktat Pelajaran pada bab ini, maka peserta didik dapat: 

1.3  Meyakini terjadinya hari akhir. 
2.3 Berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan 

kepada hari akhir. 
3.3  Menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. 
4.3  Menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku 

jujur, bertanggung jawab, dan adil 
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1. Dalil Naqli yang menjelaskan hari akhir antara lain QS. Al-Baqarah/2: 4     

نِْزَل ِمن َقبِْلَك َوبِاْْلِخَرِة ُهْم يُْوقِنُْوَن 
ُ
نِْزَل إَِِلَْك َوَمآ أ

ُ
ْيَن يُْؤِمنُْوَن بَِمآ أ ِ  ﴾٤﴿َواَّلَّ

“dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan 
kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin 
akan adanya (kehidupan) akhirat.” 

 

ِّ َواِْلَ  ِق َوالَْمْغِرِب َولٰـِكنَّ الِِْبَّ َمْن ٰاَمَن بِاهلل ُّْوا وُُجوَْهُكْم قِبََل الَْمْْشِ ْن تَُول
َ
ْوِم لَيَْس الِِْبَّ أ

 ٰ  ﴾١٧٧﴿… ِخِر اْْل

“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu adalah suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan ialah beriman kepada Allah, dan 
hari kemudian ...” (QS. Al-Baqarah/2: 177) 

2. Dalil Aqli yang membenarkan datangnya hari akhir yaitu: 

a. Menurut Ahli fisika. Hukum  fisika menyatakan bahwa daya rotasi dan 

revolusi benda-benda tiada yang abadi, suatu waktu akan berakhir. Dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya roda kendaraaan yang berputar terus 

menerus pada porosnya lama-kelamaan akan mengalami aus sehingga 

jalannya menjadi kocak, tidak stabil, dan akhirnya rusak. 

b. Menurut Ahli Geologi. Bumi ini terjadi dari gas panas yang dalam waktu 

jutaan tahun gas panas itu makin lama makin dingin, sehingga akhirnya 

membeku dan menjadi padat seperti yang kita saksikan sekarang ini. Di dalam 

perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan menekan ke arah luar. 

Tekanan bumi seimbang karena adanya tekanan atmosfer dari luar. Tekanan 

dari luar semakin lama semakin lemah bahkan tak berdaya lagi, akhirnya gas 

bumi itu akan meledak keluar dan hancur. 

c. Menurut Ahli Astronomi. Bumi dan planet-planet lainnya yang terdapat 

dalam bima sakti selalu berputar mengelilingi matahahi secara teratur, terus 

menerus dan sempurna, masing masing planet mempunyai daya tarik menarik 

sehingga beredar dan bergerak seimbang  serasi. Namun saya tarik menarik 

itu semakin lama semakin berkurang, bahkan akan hilang sama sekali, 

akhirnya akan timbul kemungkinan keluarnya masing masing planet dari 

orbitnya dan akan terjadi saling bertabrakan satu sama lain dan hancur. 
 

Ilmu pengetahuan memberi pengajaran kepada manusia, bahwa hidup ini 

tidaklah akan kekal, demikian pula alam semesta ini. Untuk itu manusia agar 

menyiapkan bekal bekal sebanyak-banyaknya yaitu amal saleh dan takwa kepada 
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Allah swt untuk bekal menemui Allah dalam keridhaan-Nya pada hari akhirat kelak. 

  Demikian proses terjadinya kiamat kubraa secara ilmu pengetahuan yang 

selaras dengan konsep Al-Quran yang datangnya secara tiba-tiba dan tidak dapat 

diketahui oleh manusia. 

 

B. Fase-fase Hari Akhir 

Peristiwa hari akhir merupakan akhir kehidupan manusia di dunia yang 

sifatnya fana, akan tetapi hari akhir juga menjadi gerbang manusia menuju 

kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Hari akhir ditandai 

dengan ditiupnya sangkakala oleh Malaikat Israfil. Sangkakala tersebut ditiup 

sebanyak dua kali, yaitu tiupan pertama yang membinasakan alam semesta dan 

mematikan manusia. Kemudian tiupan yang kedua, yaitu tiupan untuk 

membangkitkan kembali umat manusia. 

Setelah tiupan sangkakala yang kedua, manusia yang dibangkitkan akan melalui 

beberapa tahapan yang akan menentukan balasan untuk mereka. Tahapan-tahapan 

hari akhir yang harus dilalui, antara lain sebagai berikut: 

1. Yaumul Ba’ats 

Yaumul Ba’ats artinya tahapan di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur 

setelah tiupan sangkakala yang kedua kemudian digiring ke suatu tempat yang telah 

ditentukan. Yaumul ba’ats terjadi setelah semua manusia binasa dan berada di alam 

penantian yang dinamakan alam barzah. 

2. Yaumul Hasyr 

Yaumul mahsyar artinya hari dikumpulkannya seluruh manusia di Padang 

Mahsyar. Di Padang Mahsyar, manusia menunggu pengadilan Allah Swt.. Pada saat 

itu manusia menunggu nasibnya sendiri-sendiri dan tidak dapat tolong-menolong. 

Allah Swt. tidak akan salah memberikan keputusan. Di Padang Mahsyar manusia 

akan menerima catatan amal yang sangat terperinci dan teliti. Cara malaikat 

memberikan kitab tentang catatan amal manusia sudah menggambarkan keadaan 

yang akan dialami. Manusia yang diberi catatan amalnya dengan cara terhormat 

yaitu dari sebelah kanan, maka ia akan masuk ke surga. Manusia yang diberi catatan 

amalnya dengan cara tidak terhormat dari belakang, maka ia akan masuk neraka. 

3. Yaumul Hisab 

Setelah manusia menerima catatan amal selama di dunia, amalan tersebut 

kemudian dihisab. Tahapan tersebut dinamakan yaumul hisab. Tidak ada satu pun 

orang yang dapat lari dari penghisaban. Semua amalan manusia akan dihisab tanpa 

ada yang terlewat. Pada hari itu, manusia tidak akan bisa mengelak dan berbohong 

dari segala amal perbuatannya karena semua anggota badan akan menjadi saksi atas 

segala perbuatannya. 
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4. Yaumul Mizan 

Setelah melalui tahapan penghisaban, amalan tersebut kemudian ditimbang 

untuk menentukan balasan yang akan diterima manusia. Tidak akan ada kesalahan 

dalam penimbangan amal tersebut tanpa ditambah ataupun dikurangi. 

5. Balasan Amal Baik dan Buruk 

Setelah seluruh amal dihisab dan ditimbang, manusia akan mengalami 

tahapan yaumul jaza' (hari pembalasan), yaitu hari pembalasan amal perbuatan 

manusia. Amal yang baik akan dibalas dengan surga dan amal yang buruk akan 

dibalas dengan neraka. Sebelum mendapatkan balasan atas segala perbuatannya, 

manusia harus melewati shirat yaitu jalur penentu bagi manusia, apakah masuk 

neraka atau surga. Orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh, sehingga lebih 

berat timbangan kebaikannya akan mendapat balasan surga sedangkan bagi orang 

yang zalim dan ingkar, timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya 

sehingga akan mendapat balasan di neraka. 

 

C. Hakikat dan Hikmah Iman kepada Hari Akhir 

Keimanan terhadap hari akhir merupakan bagian rukun akidah, yaitu rukun 

iman yang kelima. Oleh karena itu, wajib hukumnya mengimani dan meyakini 

adanya hari akhir. Iman kepada hari akhir maksudnya mempercayai dengan 

sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta akan mengalami kehancuran, dan 

seluruh manusia akan menemui kematian, serta dibangkitkan dari kubur menuju alam 

akhirat yang kekal tanpa adanya batas waktu akhirnya. Dosa besar jika manusia 

menganggap bahwa hari akhir dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hari akhir 

mustahil terjadi. Orang yang beriman akan meyakini kebenaran ajaran Islam 

tentang adanya kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di akhirat sehingga segala 

sesuatu yang dilakukan di dunia semata-mata hanya ditujukan karena Allah Swt.. 

Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir yaitu orang yang ingkar, sebab 

iman kepada hari akhir merupakan sendi-sendi keimanan. 

Orang yang beriman kepada hari akhir tentulah tercermin dalam perilakunya 

sehari-hari, antara lain yaitu: 

1. Menjaga shalat lima waktu. Pada hari perhitungan nanti, yang pertama 

dihitung sebelum amalan yang lain adalah shalat. 

2. Meneladani Rasulullah Muhammad saw. Contoh perilaku tersebut yaitu 

amanah, jujur, bertanggung jawab, gemar bersalawat, dll. 

3. Berakhlak mulia, yaitu memiliki keperibadian yang baik dan dapat 

menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakatnya. 

4. Gemar beramal salih, yakni suka membantu orang yang membutuhkan 

baik dengan ilmu, harta, dan tenaganya. 

5. Gemar bersilaturrami, yakni menjalin tali persaudaraan dan menghindari 

permusuhan dengan sesamanya. 
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Refleksi:  

Keimanan kepada hari akhir akan berkontribusi terhadap pribadi yang takut 

kepada Allah atas siksa dan balasan yang akan didapat. Namun di zaman sekarang 

ini, kriminalitas terjadi dimana-mana, sikap merugikan orang lain banyak terjadi. 

Padahal Allah sudah menjelaskan yang sangat gambling tentang 

pertanggungjawaban manusia di akhirat kelak. 

 

Uji Kompetensi 2 

a. Penilaian sikap 

Berilah tanda cek (√) pada kolom skala sikap sesuai yang ditampilkan oleh 

peserta didik  

Nama peserta didik :  

Kelas :  

Materi Pokok :  

Instrumen Penilaian diri siswa  

No Kegiatan 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 
Skor 

4 3 2 1  

1 Melaksanakan shalat lima 
waktu 

     

2 Beribadah dengan khusyu’      

3 Memberikan pertolongan 
kepada orang lain  

     

4 Bersedekah dengan harta dan 
ilmu  

     

5 Jujur: menjaga integritas dalam 
ujian 

     

6 Tanggung jawab: menepati janji      

7 Adil: Tidak pernah merugikan 
orang lain 

     

8 Melakukan sesuatu yang baik 
terhadap alam 

     

9 Mengajak orang lain pada 
kebaikan 

     

10 Menjaga tutur kata dan sikap      

 Skor yang diperoleh  

Skor 4 = sangat baik 

          3= baik 

          2 = cukup 

          1 = kurang 
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b. Penilaian Kognitif 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar! 

1. Iman kepada hari kiamat dapat meneguhkan jiwa dan mantap dalam melakukan 

perbuatan.   

Contoh penerapan iman kepada hari kiamat adalah ….  

A. Menjadikan dunia sebagai surga sebagai hasil dari jerih payahnya  

B. Meraih kekuasaan yang setinggi-tingginya untuk menguasai dunia 

C. Bekerja keras membangun kerajaan dunia yang penuh kemegahan 

D. Berani menegakkan kebenaran demi kepentingan diri dan kelompok 

E. Berbuat baik sekecil apapun dan meniatkan semua amal sebagai ibadah 

2. Perhatikan table  di bawah ini! 

 No Peristiwa Abjad Arti 

1 Yaumul ba’as A Hari keputusan 

2 Yaumuddin B Hari perpisahan 

3 Yaumuttalaq C Hari perhitungan 

4 Yaumul hisab D Hari kebangkitan 

5 Yaumul fasl E Hari pembalasan 

Pasangan peristiwa hari akhir dan arti yang tepat adalah …. 

A. 1-a, 2-b, 3-c,  4-d, 5-e 

B. 1-b, 2-a, 3-d,  4-c, 5-e 

C. 1-c, 2-e, 3-d,  4-a, 5-b 

D. 1-d, 2-e, 3-b,  4-c, 5-a 

E. 1-e, 2-d, 3-c,  4-b, 5-a 

3. Arti ayat di samping adalah ....  ُُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة الَْموِْت 

A. setiap nyawa pasti mati  

B. setiap yang bernyawa pasti akan mati 

C. setiap yang berjiwa tunduk pada aturan Allah  

D. setiap yang bernyawa pasti akan kembali pada Allah  

E. setiap makhluk berasal dari Allah dan kembali pada-Nya 

4. Nafsu yang mampu mempertahankan  diri dari segala kejahatan karena selalu 

dekat dengan Allah swt. Adalah nafsu ....  

A. amarah 

B. Sayyi’ah 

C. hasanah 

D. lawwamah  

E. mutmainnah      
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5. Perhatikanlah pernyataan berikut ini!  

(1) bertindak dengan penuh tanggung jawab  

(2) berserah pada nasib dan tidak perlu berusaha 

(3) pandangan hidupnya selalu optimis  

(4) ragu bertindak karena takut salah 

(5) kehidupan yang baik di masyarakat 

Dari pernyataan tersebut, yang termasuk fungsi beriman kepada hari akhir 

adalah ….. 

A. (1), (2) dan (3)  

B. (2), (3) dan (4)  

C. (3), (4) dan (5) 

D. (1), (3) dan (5) 

E. (2), (4) dan (5) 

6. Kematian makhluk bernyawa dari kehidupan dunia yang fana termasuk .... 

A. Kiamat  

B. Barzakh  

C. Kiamat sugra 

D. Kiamat kubra 

E. Tanda-tanda kiamat  

7. Sebelum kiamat, manusia yang telah meninggal dunia menanti di alam …. 

A. Azali 

B. Rahim 

C. Akhirat 

D. Barzakh  

E. Mahsyar  

8. Iman pada hari akhir dapat menimbulkan sikap raja' dan .... 

A. Saf 

B. Sufi 

C. Khauf 

D. Ma’ruf  

E. Manfaat 

9. Nama malaikat yang bertugas meniup terompet adalah.... 

A. Jibril 

B. Izrail  

C. Raqib 

D. Israfil 

E. Mikail  
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10. Seorang hamba yang ringan timbangan amal baiknya akan masuk Neraka .... 

A. Wail 

B. Lada  

C. Saqar  

D. Hawiyah 

E. Jahannam   

11. Berikut ini bukan termasuk peristiwa pada  hari akhirat, yaitu …. 

A. Yaumul Jaza’ 

B. Yaumul Ahad 

C. Yaumul Ba’as 

D. Yaumul Hisab 

E. Yaumul Mizan 

 

12. Arti ayat di samping adalah ….  

A. Jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat 

B. Jika langit membelah menjadi dua 

C. Jika bumi dan langit digoncangkan dengan dahsyat  

D. Kiamat datang secara tiba-tiba 

E. Kiamat adalah peristiwa yang luar biasa 

 

13.  Ayat  di samping termasuk Surah ....  

A. Al Waqiah: 7  

B. Az Zalzalah: 2  

C. Al Maidah: 76 

D. Al Haqqah: 25   

E. Al Qariah: 4-5   

14. Nama lain dari kiamat adalah ….  

A. Az zahir  

B. As sa’ah  

C. Al qamar 

D. An nazirah  

E. As samiyat  

15. Kiamat adalah salah satu rahasia milik ….  

A. Para wali  

B. Allah Swt.  

C. Kaum duafa  

D. Nabi dan rasul  

E. Orang yang saleh 
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16. Yaumul jaza artinya ….  

A. Hari terakhir  

B. Hari yang adil 

C. Hari pengadilan 

D. Hari pembalasan  

E. Hari perhitungan 

17. Perhatikan QS Almujadilah ayat 6 berikut! 

يًْعا َفيُنَبأئُُهْم بَِماَعِملُْوا ....  يَْوَم َيبَْعثُُهُم اهلُل ََجِ

Ayat di atas adalah dalil naqli adanya…. 

A. Yaumul jaza’ 

B. Yaumul jami’ 

C. Yaumul ba’as 

D. Yaumul hisab 

E. Yaumul hasyr 

18. Perhatikan kutipan ayat di bawah ini! 

 
Menghayati makna ayat di atas, maka kita hendaklah … 

A. Mengukir prestasi di dunia  

B. Mencari harta sebanyak-banyaknya 

C. Menjauhi perbuatan keji dan tercela. 

D. Mencari teman  sebanyak-banyaknya 

E. Menggunakan usia muda untuk bersenang-senang 

19. Orang yang menjaga kehormatannya dengan memelihara kesucian dirinya kelak 

akan mendapatkan balasan …. 

A. Surga ‘adn 

B. Surga na’im 

C. Surga ma’wa 

D. Surga firdaus 

E. Surga darussalam 

20. Yaumul fasl adalah … 

A. Hari keputusan 

B. Hari penyesalan  

C. Hari pembalasan amal 

D. Hari manusia dibangkitkan 

E. Hari manusia dikumpulkan 



         29 |  

 

21. Manusia dapat melihat semua amalannya pada hari akhir. ”Barang siapa yang 

mengerjakan kebaikan sebesar zarrahpun niscaya akan melihat balasannya, Dan 

barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrahpun niscaya akan 

melihat balasannya pula.”  Hal ini dijelaskan dalam QS. Az Zalzalah .... 

A. ayat 2 - 3  

B. Ayat 1 - 2  

C. Ayat 3 – 4 

D.  ayat 5 – 6 

E.  Ayat 7 – 8 

22. Teori yang menyatakan bahwa suatu saat keseimbangan daya tarik-menarik atar 

planet itu hilang atau tidak ada sama sekali maka terjadilah benturam alam raya, 

atau berjatuhan bintang-bintang di langit seperti yang digambarkan dalam QS. 

At Takwir: 2 itulah kiamat. Teori tersebut dikemukakan oleh ahli ....            

A. Hisab  

B. Fisika 

C. Agama 

D. Geologi 

E. Astronomi 

23. Hari dibangkitkannya setiap manusia dari kuburnya disebut yaumul .... 

A. Jaza’ 

B. Ba’ats  

C. Hasyr 

D. Hisab 

E. Mizan   

24. Neraka  khuthamah disediakan bagi manusia yang .... 

A. Mencuri harta 

B. Memakan riba 

C. Berbuat syirik 

D. Meninggalkan shalat 

E. Mengumpat dan menumpuk harta 

25. Perhatikan keterangan berikut ini! 

(1) Pemimpin yang adil 

(2) Mengasihi anak yatim 

(3) Pemuda yang rajin beribadah 

(4) Menyantuni fakir miskin 

(5) Orang yang hatinya selalu rindu/terkait dengan masjid 

(6) Berpuasa di bualan Ramadhan 

(7) Orang yang (gemar) bersedekah secara rahasia 
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Diantara golongan orang yang akan mendapatkan naungan/pertolongan Allah pada 

hari kiamat (sesuai hadits Nabi HR. Bukori) adalah .... 

A. (1), (3), (5), (7)                                

B. (2), (4), (6), (7) 

C. (3), (5), (6), (7) 

D. (4), (5), (6), (7)      

E. (2), (4), (5), (6) 

 

Esai:  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas! 

1. Sebutkan lima fungsi iman kepada hari akhir yang dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari! 

2. Sebutkanlah macam-macam kiamat beserta contohnya! 

3. Sebutkanlah tiga peristiwa setelah terjadinya hari kiamat!  

4. Jelaskan lima macam tanda-tanda terjadinya kiamat kubra!  

5. Sebutkanlah macam-macam surga! 

6. Sebutkan macam-macam neraka 

7. Tuliskanlah sebuah hadis tentang hikmah iman kepada hari akhir dan menjaga 

tutur kata/ucapan serta artinya. 

8. Perhatikan QS Fatir ayat 32 berikut! 

ْيَن اْصَطَفيْنَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمنُْهْم َظالٌِم نِلَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد  ِ ْوَرْثنَا الِْكتََٰب اَّلَّ
َ
ُثمَّ أ

 ﴾٣٢﴿َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْْلَْْيَاِت بِإِْذِن اهلِل َذلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكِبُْي 
Sebutkan tiga golongan umat Islam dalam mengamalkan agamanya! Dan jelaskan 

bagaimana nasib mereka di akhirat menurut tafsir Ibnu Katsir. 

 

9. Jelaskan golongan yang mendapat syafaat Nabi Muhammad saw.! 

10. Jelaskan makna hadits berikut? 

َل َعنْ 
َ
ْفنَاهُ ، َوَعْن ِعلِْمِه  ََل تَُزْوُل قََدَما َعبٍْد يَْوَم الِْقيَاَمِة َحَّتَّ يُْسأ

َ
ُعُمرِهِ ِفيَْما أ

بََْلهُ 
َ
ْنَفَقُه ، َوَعْن ِجْسِمِه ِفيْـَم أ

َ
ْيَن اْكتََسبَُه َوِفيَْم أ

َ
  ِفيْـَم َفَعَل ، َوَعْن َماِِلِ ِمْن أ
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BAB III 

MERAIH KEBERKAHAN 

DENGAN BEKERJA KERAS DAN TANGGUNGJAWAB 

 

Pendahuluan 

Bekerja adalah fitrah manusia untuk menjalankan kewajiban dari Allah 

sebagai khalifah Allah di muka bumi. Oleh karena itu bekerja tidak hanya sekedar 

bertujuan untuk mempertahankan hidupnya tetapi juga harus didasarkan pada 

prinsip-prinsip keimanan untuk meninggikan derajatnya sebagai manusia yang 

mendapat keistimewaan sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Setiap muslim 

selayaknya tidak hanya asal bekerja, mendapat gaji atau sekedar menjaga gengsi 

agar tidak dianggap sebagai kaum pengangguran. Karena kesadaran bekerja secara 

produktif serta dilandasi semangat tauhid dan tanggungjawab merupakan salah 

satu identitas seorang muslim. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menjadi 

pengangguran apalagi menjadi manusia yang tidak inovatif dan malas, kesemua sifat 

tersebut merupakan akhlakul mazmumah atau tercela.  

Rasulullah saw sebagai uswatun khasanah bagi umat Islam sesungguhnya 

telah memberi inspirasi kepada kita semua. Sejak usia belia tidak ada rasa malas dan 

enggan dalam dirinya untuk bekerja keras. Pada usianya yang belum genap 10 tahun 

beliau telah menjadi penggembala kambing yang tekun, bahkan sempat mengikuti 

kegiatan dagang pamannya ke negeri Syam, dalam masa dewasanya Rasulullah saw 

sangat terkenal sebagai pedagang yang gigih, jujur serta penuh dedikasi pada 

pekerjaannya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita harus dapat mengambil 

intisari teladan kerja kerasnya untuk menggapai ridha Allah dan prestasi di dunia. 

 

A. Hakikat Bekerja Keras dan Etos Kerja dalam Islam 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yangg 

khas dari suatu golongan sosial. Jadi, pengertian Etos Kerja adalah semangat kerja 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mempelajari Diktat Pelajaran ini, maka peserta didik dapat: 

1.5 Meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan 

bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 

2.5  Berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-

hari. 

3.5 Menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung 

jawab dalam kehidupan sehari- hari yang berkembang di masyarakat. 

4.5 Mengaitkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab kehidupan 

sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. 
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yg menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Etos berasal 

dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta 

persepsi terhadap nilai bekerja.  

Etos Kerja merupakan totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, 

memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong 

dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal (high performance). Etos 

Kerja Muslim didefinisikan sebagai sikap atau kepribadian yang melahirkan 

keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan 

dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi 

dari amal sholeh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman 

bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan 

martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan 

dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia 

yang amanah, menunjukkan sikap pengabdian sebagaimana firman Allah: “Dan 

tidak Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-

Ku”,(QS. adz-Dzaariyat ayat56). 

Setiap manusia yang memiliki etos kerja yang tinggi akan mendorongnya 

untuk melakukan kerja keras dimana kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan 

dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum sebelum 

target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil 

pada setiap pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contoh seorang pedagang akan 

dengan giat menjual dagangannya sampai tercapainya suatu keuntungan dan tidak 

menyerah terhadap segala hambatan.  

 

Ajaran Islam tentang Perintah bekerja keras 

Dalam bekerja, seorang mukmin hendaknya disesuaikan dengan konsep 

Islam. Konsep kerja keras dalam Islam yang harus ditaati, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Niat/Motif, yakni motif bekerja untuk mencari rida Allah Swt. atau dalam rangka 

beribadah, agar dapat berkarya bukan dengan niat agar menjadi kaya, demi 

gengsi atau dihargai orang lain melainkan hanya ingin mengharap rida Allah Swt.. 

b. Cara, yakni cara dalam bekerja, kita harus mengindahkan adab agama maupun adab 

bekerja. Adab bekerja ditentukan oleh aturan dan pedoman pelaksanaan kerja. 

c. Tujuan, yaitu tujuan atau akibat jangka pendek dan panjang jika pekerjaan tersebut 

dilakukan dengan harapan bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan 

orang lain, bahkan akan lebih baik jika pekerjaan itu hasilnya akan mengangkat 

derajat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. 

Islam menegaskan bahwa bekerja hukumnya wajib untuk menjemput rejeki 

dari Allah. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah tersebut yaitu: 

Firman Allah Swt.: 
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رِْض َواْبتَُغْوا ِمن فَْضِل اهلِل َواْذُكُروا اهلَل َكِثْْياً فَإِ 
َ
ْوا ِِف اْْل ََلُة فَانْتَِْشُ َذا قُِضيَِت الصَّ

 ﴾١٠﴿لََّعلَُّكْم ُتْفِلُحْوَن 
”Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." 
(QS Aljumu’ah/62:10) 
 
Sebuah hadits dari Abu Hurairah ra.: 

 َِّ َُّ َعنُْه قَاَل : بَيْنََما ََنُْن ُجلُوٌس َمَع رَُسـْوِل اهلل ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اهلل
َ
َصـَّلَّ اهلُل –َعْن أ

نَّ َهَذا  -َعلَيِْه وََسلَّمَ 
َ
بَْصاِرنَا قُلْنَا : لَْو أ

َ
ْينَاُه بِأ

َ
ا رَأ  إِْذ َطلََع َعلَيْنَا َشابٌّ ِمَن اثلَّنِيَِّة فَلَمَّ

 َِّ َِّ قَاَل فََسِمـَع َمَقاََلَنَا رَُسـْوُل اهلل تَُه ِِف َسِبيِْل اهلل اَب َجَعـَل َشبَابَُه َونََشاَطُه َوقُوَّ  الشَّ
َِّ إَِلَّ َمْن قُِتَل؟ -َصـَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم  - يِْه قَاَل : َوَما َسِبيْـُل اهلل  َمْن َسََع لََعَ واِِلَ

  اهلِل  َوَمْن َسـََع لََعَ َعيَاِِلِ فَِِف َسِبيْـِل اهلِل َوَمْن َسـََع لََعَ  َنْفِسـِه َفُهَو ِِف َسِبيْـلِ 
يْـَطانِ  ـَها فَِِف َسِبيْـِل اهلِل َوَمْن َسََع لََعَ اَلَّـََكثُِر َفُهَو ِِف َسِبيْـِل الشَّ  ِِلُِعفَّ

 
Ketika kami duduk bersama Rasulullah shollallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul 

seorang pemuda dari Tsaniyyah. Ketika kami melihat dia, kami berkata: Duhai 

seandainya pemuda ini memanfaatkan masa muda, semangat, dan kekuatannya di 

jalan Allah! Rasulullah shollallahu alaihi wasallam mendengar ucapan kami. Beliau 

bersabda: “Apakah perjuangan di jalan Allah hanya untuk yang terbunuh (berperang) 

saja? Barangsiapa yang berusaha (mencari nafkah) untuk kedua orangtuanya, ia 

berada di jalan Allah. Barangsiapa yang berusaha (mencari nafkah) untuk 

keluarganya, ia berada di jalan Allah. Barangsiapa yang berusaha (mencari nafkah) 

untuk dirinya (dalam rangka menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta, pent), 

ia berada di jalan Allah. Barangsiapa yang berusaha (bekerja) untuk memperbanyak 

harta (semata), ia berada di jalan syaithan” 

 
Hadis di atas menegaskan bahwa jihad di jalan Allah tidak semata-mata 

berperang membela agama Allah, akan tetapi bekerja untuk mencari nafkah juga 
termasuk di jihad di jalan Allah. Dan agama Islam sangat mencela orang yang 
mendapatkan rezeki dengan meminta-minta. 

ِِتَ يَْوَم الِْقيَاَمِةلَيَْس ِِف وَْجِهِه ُمزَْعُة ََلْمٍ 
ْ
ُل انلَّاَس َحَّتَّ يَأ

َ
 َما يََزاُل الرَُّجُل يَْسأ

“Seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada manusia hingga ia datang pada 
hari kiamat kelak tanpa ada sekerat dagingpun di wajahnya (HR Bukhari No. 1475 
Muslim No. 1040” 
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Jual beli merupakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan oleh Nabi 

Muhammad SAW, dalam sebuah hadits yang Artinya : Rifa’ah bin Rafi’ RA, 

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya: “apa pekerjaan yang paling utama 

atau baik?”. Rasul menjawab “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan 

setiap jual-beli yang baik (HR Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim). 

Rasulullah saw. pun juga bekerja, berbagai profesi telah dijalani oleh beliau, 

mulai dari berdagang sampai mengembala domba. Walaupun pada dasarnya, jika 

Rasulullah berdo’a dan meminta kepada Allah swt untuk mendapatkan rezeki, Allah 

akan mengabulkannya, namun pada kenyataannya beliau tidak melakukan hal itu, 

karena beliau ingin memberikan contoh yang baik bagi kaumnya. 

Para Rasul dan orang-orang yang sholeh juga bekerja, memang benar mereka 

adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah swt., 

namun mereka juga manusia, kita sebagai manusia biasa sekaligus umat Nabi harus 

mengikuti dan mencontoh beliau untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan 

keterampilan yang dimiliki, mulai dari berdagang, bertani, menggeluti profesi dalam 

bidang jasa atau professional seperti dokter, hakim, dan pekerjaan lain yang halal 

yang dapat menopang kehidupannya. 

Nabi saw. pernah bersabda: “Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan 
yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud 
‘alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)” HR. Al-Bukhari. 

Allah Swt. menyertakan takdir untuk masing-masing hambanya. Akan tetapi, 

manusia hendaknya juga berusaha untuk mengubah takdir tersebut dengan kerja 

keras. Sebab dengan keras seseorang dapat mencapai keberhasilan dalam hidupnya. 

Kerja keras memiliki banyak keutamaan. Keutamaan-keutamaan tersebut, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Bekerja lebih dicintai daripada meminta-minta. Bekerja keras dengan penuh 

tanggung jawab akan dicintai oleh Allah Swt., karena hal itu termasuk ibadah. 

b. Dapat mengubah nasib dirinya menjadi lebih baik. 

c. Mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat, atau hal lain. Dengan 

menekuni pekerjaannya serta tanggung jawab, maka ia akan menjadi seorang 

yang profesional. 

d. Membentuk diri menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. 

 

B. Kerja Keras dalam Kehidupan 

Bekerja keras telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. 

Rasulullah saw. serta para sahabat merupakan orang-orang yang memiliki jiwa 

pekerja keras. Bahkan, beberapa sahabat merupakan saudagar yang sukses dan 
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sering menggunakan hartanya untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, kita harus 

mewujudkan perilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat. 

1. Kerja Keras di Lingkungan Keluarga 

Perilaku kerja keras yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga, antara lain: 

a. Bekerja membantu orang tua. 

b. Memanfaatkan waktu luang dengan rajin belajar di rumah. 

c. Mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. 

d. Membelanjakan uang dengan hati-hati dan gemar menabung. 

e. Menghemat penggunaan energi; listrik, gas, bahan bakar minyak, dan air. 

2. Kerja Keras di Lingkungan Sekolah 

Selain di lingkungan rumah, kerja keras dapat dilakukan di lingkungan sekolah 

kerja keras di lingkungan sekolah, di antaranya sebagai berikut. 

a. Giat dan bersemangat dalam belajar. 

b. Bersikap aktif dalam belajar, misalnya bertanya kepada guru tentang materi 

yang akan dipahami. 

c. Tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

d. Tidak tergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. 

e. Rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi diri. 

3. Kerja Keras di Lingkungan Masyarakat 

Perilaku kerja keras yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat, seperti siskamling dan kerja bakti. 

b. Turut serta dalam menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. 

c. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. 

d. Bersikap ramah tamah, peduli, dan suka menolong terhadap masyarakat 

sekitar. 

e. Bersikap rendah hati dan tidak angkuh/sombong dalam setiap kesempatan. 

 

C. Tanggungjawab 

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggungjawab adalah 

berkewajiban menanggung, memikul jawab serta menanggung akibatnya. Seorang 

pelajar memiliki kewajiban belajar, bila belajar maka hal itu berarti ia telah 

memenuhi kewajibannya serta dia juga telah bertanggungjawab atas kewajibannya 

 Demikian halnya dengan sifat manusia secara umum. Manusia adalah makhluk 

hiduap yang berakal dan bermoral sehingga ia dapat membedakan antara yang 

benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, serta mempunyai tanggung jawab. 

Apa bedanya manusia dengan seekor kera, singa, atau kambing? Apakah hanya 
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bentuk dan struktur tubuhnya saja yang berbeda? Ataukah ada hal lain yang 

membedakan? Jika kita melihat dari sisi sifat-sifat sebagai makhluk hidup, hewan 

membutuhkan makan, minum, berkembang biak, manusia juga membutuhkan hal 

yang sama. Hal yang membedakan adalah ketika seekor kera lapar dan melihat buah 

pisang, maka ia akan langsung mengambil dan memakannya. Seekor singa bila ia 

marah maka akan langsung menerkam musuhnya, dan seekor kambing jantan yang 

sedang bernafsu birahi terhadap kambing betina di sampingnya, ia akan langsung 

mendekati dan mengawininya. Sedangkan manusia tidak demikian.  Ketika manusia 

merasa lapar, ia akan tahu mana makanan yang bias ia makan mana yang tidak. 

Ketika akan marah, ia bias mengendalikan diri dan menahan amarahnya. Ketika ia 

bernafsu kepada wanita, ia akan menjaga diri dan menyalurkan nafsunya itu dengan 

jalan pernikahan. Maka yang membedakan adalah rasa tanggung jawabnya sebagai 

manusia. 

Melihat kodrat dan kedudukan manusia, maka tanggung jawab manusia 

dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab kepada Allah Swt. 

       Manusia adalah hamba Allah yang harus selalu berbakti kepada Allah swt. 

Tugas yang harus dijalankan dengan keimanan dan kecintaan kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Kelak manusia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa 

yang telah ia lakukan dan bagaimana ia menjalankan tugas sebagai hamba-Nya  

Tanggung jawab kepada Allah Swt. menuntut kesadaran manusia untuk 

memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada-Nya. Sebagai makhluk ciptaan 

Allah, manusia harus bersyukur atas karunia-Nya berupa kehidupan dan 

kesempatan, serta dipilihkan dan ditunjukkan Agama yang lurus, yaitu Islam. 

Adapun cara bersyukur yaitu dengan beribadah kepada-Nya. 

Firman Allah Swt.:  

نَْس إَِلَّ  نَّ َواْْلِ  ﴾٥٦ِِلَْعبُُدْوِن ﴿َوَما َخلَْقُت اْْلِ

“Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka itu menyembah 
kepada Ku”. (QS. Az-Zariyat/51: 56) 
 

Tanggung jawab ibadah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mengabdikan diri kepada Allah swt dengan beriman dan melakukan amal 

soleh mengikuti syariat agama yang ditetapkan Allah swt.Beribadah dalam arti 

khusus adalah melaksanakan lima rukun Islam; berzakat dan menunaikan 

ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah secara umum adalah meniatkan seluruh 

aktivitas kita untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-

Nya. Ibadah dalam arti yang luas ini sejalan dengan kodrat mansuia sebagai 

khalifah Allah di bumi. Maka ia harus memiliki ilmu dan keterampilan untuk 

mengelola bumi dan tidak merusaknya.  
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b. Melaksanakan amanah Allah swt dengan memelihara dan mengawal agama 

Allah seperti yang termaktub dalam QS. Al Ahzab ayat 72: 

“Sesungguhnya Kami telah menawar-kan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung-gunung; tetapi semuanya eng-gan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir tidak akan melaksa-nakannya (berat), lalu dipikullah ama-nat 
itu oleh manusia. Sungguh, man-usia itu sangat zalim dan sangat bodoh,” 

 
c. Melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, yaitu sebagai khalifah Allah maka dia 

bertanggung jawab menyebarkan agama Islam. 

d. Bertanggu jawab menjauh dan memelihara diri dan keluarga dari api neraka. 

 

2. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga 

Ajaran Islam seharusnya dipraktikkan dalam seluruh aspek kehidupan 

masyarakat yang berinti pada sebuah keluarga muslim. Peran utama dari 

pendidikan ini adalah seorang ibu. Pembinaan keluarga berujud pendidikan 

Islam  dan pelaksanaannya pada ayah, ibu dan anak yang masing-masing 

memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tanggung jawab ini seperti mesin 

penggerak yang didalamnya terdapat berbagai komponen yang berkerja sesuai 

fungsinya masing-masing. Demikian pula tanggung jawab masing-masing 

anggota keluarga  Apabila salah satu atau beberapa anggota keluarga tidak 

melaksanakan tanggung jawabnya, maka keluarga tersebut juga akan broken 

home. Akhirnya tujuan terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia tidak 

tercapai. Untuk itulah diperlukan kerjasama seluruh anggota keluarga dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya. 

        Tegaknya sebuah keluarga muslim memberikan andil yang sangat besar bagi 

terlaksananya dakwah Islamiyah. Islam sendiri memberikan tanggungjawab 

yang begitu agung kepada keluarga baik dia seorang ayah maupun ibu untuk 

memberikan pendidikan, pengetahuan, dakwah dan bimbingan kepada anggota 

keluarga. Tanggungjawab kedua orangtua juga harus menjamin kesejahteraan 

bagi anggota keluarga yakni kesejahteraan anak untuk hidup dengan layak 

terutama dalam pemenuhan kebutuhan primer sandang, papan dan pangan serta 

kesehatannya. Sebaliknya para anak juga diwajibkan untuk melaksanakan 

berbagai tanggungjawab semisal belajar giat, beribadah dengan tekun dan 

membantu orangtua dirumah. Hal ini dilakukan untuk melatih  rasa 

tanggungjawabnya dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan. 

3. Tanggung Jawab Kepada Masyarakat 

Suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia merupakan 

angguta masyarakat, hidup bersama keluarga lain ditengah masyarakat yang 

terdapat norma/aturan yang harus dipatuhi oleh warganya demi menjaga 

keharmonisan masyarakat dan kerukunan.  Maka sebagai individu atau keluarga 

tidak boleh membuat kegaduhan, melontarkan kata-kata yang menyakiti orang 
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lain, atau melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kenyamanan. Disinilah 

pentingnya menyelaraskan kepetingan individu dan masyarakat. Maka untuk 

tujuan keharmonisan dan kerukunan warga, sering pada event-event tertentu 

diadakan rembug warga, pengajian, lomba, pertunjukan seni, dll. untuk dapat 

lebih mengenal antar warga sehingga tidak terjadi keretakan dan percekcokan. 

4. Tanggung Jawab kepada Bangsa dan Negara 

Kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang pastilah membutuhkan 

status hukum kewarganegaraan dimana kita berada. Status hukum tersebut 

memiliki konsekuensi adanya hak dan kewajiban. Sebagai warga Negara kita 

berhak mendapatkan akses pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, 

keamanan, transportasi, penerangan, bahan bakar, dll. Konsekuensi logisnya kita 

juga diberikan tanggung jawab seperti membayar pajak, mengikuti wajib 

militer/bela negara bila diperlukan, dan menaati aturan pemerintah lainnya. 

       Bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan 

perwujudan tanggungjawab terhadap negara/bangsa secara khusus juga 

dilakukan dengan memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita yakni 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga dan memelihara nama baik 

bangsa/negara dimata dunia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan 

menghindari sikap/perilaku yang diskriminatif. Hal tersebut penting untuk 

dilakukan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki berbagai suku 

bangsa, keyakinan beragam sehingga memerlukan ideologi pemersatu bangsa. 

Kita juga harus menjaga sikap toleransi dan tidak mengasumsikan bahwa agama 

dan keyakinan kita adalah lebih baik dari agama masyarakat lainnya. Fanatisme 

beragama berlaku untuk kegiatan ibadah dan ketauhidan bukan pada muamallah 

kita di masyarakat. 

5. Tanggungjawab pada diri sendiri 

Sebelum melaksanakan berbagai tanggungjawab pada keluarga, masyarakat 

dan bangsa dan negara hal yang tidak boleh dilupakan adalah rasa 

tanggungjawab pada diri sendiri. Individu yang bertanggungjawab dengan 

dirinya akan selalu memenuhi janji dan memegang teguh komitmen yang pernah 

dibuat serta mampu merencanakan masa depan dengan baik. 
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Uji Kompetensi 3 

 

Tugas individu:  

1. Buatlah moto tentang kerja keras dan bertanggung jawab. 

2. Deskripsikan apa makna kebahagiaan bagi anda terkait dengan melaksanakan 

tanggung jawab yang anda hadapi. 

3. Bacalah satu kisah pengusaha muslim yang sukses, berikan pendapat anda 

mengenai perjalanan hidupnya serta hikmah apa sajakah yang dapat anda petik 

dari kisah hdiup tersebut! 

 

LATIHAN SOAL 

 

1. Setelah melaksanakan kegiatan ibadah, seorang muslim dianjurkan untuk …. 

A. Melakukan sedekah sebanyak-banyaknya 

B. Tetap beriktikaf di masjid hingga menjelang malam 

C. Bertebaran di muka bumi untuk berbuat kerusakan 

D. Bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah 

E. Berdiam diri di rumah untuk tetap ibadah dengan fokus 

2. Berikut contoh perilaku Rasulullah SAW yang mempunyai etos kerja yang tinggi, 

yakni .... 

A. Berperang melawan kaum kafir Quraisy 

B. Berniaga sampai ke negeri Syam dan memelihara hewan ternak 

C. Membangun keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warohmah 

D. Berjihad dengan semangat juang untuk menegakkan kalimat tauhid 

E. Membangun masyarakat Islam dalam berbagai sendi sendi kehidupan 

3. Lengakapilah terjemahan hadits berikut ini!” Tidak ada seorang yang memakan 

satu makananpun yang lebih baik dari hasil ....”( HR. Bukhari) 

A. Mencuri  

B. Pekerjaannya 

C. Jerih payahnya 

D. Usaha tangannya sendiri 

E. Usaha kedua orangtuanya 

4. Berikut yang merupakan cara-cara bekerja keras adalah .... 

A. Mudah berputus asa saat gagal 

B. Giat bekerja sampai lupa waktu dan ibadah 

C. Melakukan suatu pekerjaan sesuai suasana hati 

D. Melakukan segala cara supaya mencapai keberhasilan 

E. Menanamkan iman yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bisikan syetan 
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5. Makna kerja keras sesuai dengan ajaran Islam adalah .... 

A. Selalu melakukan sholat dhuha agar dapat sukses 

B. Berdoa secara terus menerus kepada Allah tanpa adanya suatu ikhtiar karena 

miskin atau kaya adalah takdir 

C. Melakukan suatu pekerjaan dengan keyakinan bahwa kerja keras merupakan 

satu-satunya cara agar sukses 

D. Bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi 

kemudian disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah 

E. Berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan dengan segala cara 

 

6. Pernyataan yang  merupakan hikmah dari rasa tanggung jawab adalah .... 

A. Meningkatkan taraf hidup 

B. Mencukupi kebutuhan hidu.pnya 

C. Meningkatkan derajat dan martabat 

D. Membentuk diri menjadi pribadi yang disiplin  

E. Manusia akan lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus 

diselesaikan 

 

7. Juliana adalah seorang pelajar SMA. Sejak kecil ia sangat suka belajar. Ia selalu 

bangun pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Ia selalu bertanggung jawab dan 

berusaha keras menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh sekolah. Pada 

setiap akhir semester dia memperoleh hasil belajar yang memuaskan.  

Hikmah yang diperoleh Juliana dengan sifat kerja kerasnya adalah .... 

A. Mendapat ridha dari Allah Swt. 

B. Menjadi sarana terkabulnya doa 

C. Mendapatkan kemudahan dalam hidup 

D. Hati tenteram dan bahagia lahir serta batin 

E. Menjadi orang yang terpandang dimasyarakat 

8. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

(1) Berbhakti kepada kedua orangtua 

(2) Belajar dan berlatih dengan penuh semangat 

(3) Shalat lima waktu dalam keadaan sehat/sakit 

(4) Melaksanakan tugas yang diberikan bapak/ibu guru 

(5) Mencari solusi atas permasalahan/kesulitan yang dihadapi 

(6) Keluar rumah mencari nafkah walaupun kehujanan/kepanasan 
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Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk kategori sikap kerja keras dalam 

kehidupan sehari-hari, adalah …. 

A. (1), (2), (3) 

B. (4), (5), (6) 

C. (1), (3), (5) 

D. (2), (4), (6) 

E. (2), (5), (6) 

9.  Jika kita bekerja keras, namun apa yang kita kerjakan tidak akan menjadi berkah 

untuk kita sendiri maupun orang lain apabila tidak diikuti dengan... 

A. Amanah 

B. Hadanah 

C. Kelalaian 

D. Semangat 

E. Tanggungjawab 

10. Seorang sahabat Nabi yang aktif berdakwah, suka bekerja keras sehingga 

menjadi pengusaha sukses dan ia adalah penyumbang terbesar pada 

peperangan kaum muslim dengan kafir pada masa khalifah Abu Bakar Ash- 

Shidiq. Sahabat tersebut adalah... 

A. Abu Thalib 

B. Bilal bin Rabah 

C. Utsman bin Affan 

D. Ali Bin Abi Thalib 

E. Umar Bin Khattab 
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BAB IV 

MENGGAPAI KELUARGA BAHAGIA DENGAN PERNIKAHAN 

 

Pendahuluan 

Manusia memiliki fitrah mencintai lawan jenisnya. Dan cara yang adil dan baik 

untuk menyatukan cinta mereka adalah membentuk keluarga baru yakni melalui 

pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 

adalah suatu jalan yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhlukNya untuk 

berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan adalah pertalian suci 

yang sangat sakral yang bertujuan menjaga kesucian diri dan menanamkan benih 

kasih sayang diantara sesama anak manusia, sebagaimana firman Allah: 
 

ْنُفِسُكْم 
َ
ْن أ ْن َخـلََق لَـُكْم مأ

َ
يَاتِِه أ

َ
ْزَواًجاِلتَْسـُكنُـْوآإَِِلْـَهاَوِمْن أ

َ
ةً  أ وَدَّ  وََجَعَل بَيْنَُكْم مَّ

ُرْوَن  يَاٍت لأَقْوٍم َيتََفكَّ
َ
 ﴾٢١﴿َورَْْحًَة, إِنَّ ِِف َذلَِك َْل

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 
yang berpikir.” (QS. Ar Ruum/30: 21) 

 
A. Pengertian Pernikahan (Munakahat) 

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti bertemu, berkumpul. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ nikah” diartikan sebagaiMenurut  istilah  nikah 

ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup 

bersama dalam suatu rumah tangga melalui aqad yang dilakukan menurut hukum 

syariat  Islam.  Menurut U U  No 1 tahun 1974,  Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.  

 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mempelajari Diktat Pelajaran ini, maka peserta didik dapat: 

1.6 Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan 
syariat Islam. 

2.6 Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan 
masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 

3.6  Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 
4.6  Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. 
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Sebelum pernikahan berlangsung dalam agama Islam tidak mengenal istilah 

pacaran akan tetapi dikenal dengan nama “khitbah”. Khitbah atau peminangan 

adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang 

wanita untuk dijadikan istrinya baik secara langsung oleh si peminang atau oleh 

orang lain yang mewakilinya. seorang pria hanya boleh melihat muka dan telapak 

tangan wanita yang ingin dipinang. Wanita yang dipinang berhak menerima dan 

berhak pula menolaknya. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang 

dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. 

Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan 

disebut dengan masa pertunangan.  

 Hal yang perlu disadari oleh fihak-fihak yang bertunangan adalah selama 

masa pertunangan, mereka tidak boleh bergaul sebagaimana suami istri karena 

mereka belum syah dan belum terikat oleh tali pernikahan.   

 

B. Hukum pernikahan 

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh 

dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Sebagai contoh: seseorang menikah lantaran 

hanya kewajaran dan kepatuhan dalam masyarakat sebagai manusia yang pada 

hakikatnya seseorang itu tidak menghajatkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi 

kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah 

menjadi sunah, wajib, makruh, atau haram. 

Sesuai dengan kondisi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan, hukum 

nikah bisa menjadi sunah, wajib, haram, dan mubah serta makruh. Penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Sunnah. Bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun 

tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak 

menikah. Dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melakukan dan boleh tidak 

melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada 

mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah 

SWT. 

2. Wajib. Bagi seorang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun 

akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, 

dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, 

maka wajib baginya untuk menikah. Karena menjauhi zina baginya adalah wajib 

dan cara menjauhi zina adalah menikah. 

نلأََكُح ِمْن ُسنََِّّت َفَمْن لَْم َيْعَمْل بُِسنََِّّت فَلَيَْس ِمِّنأ )رواه ابن ماجه(ا  

"Nikah itu termasuk sunahku maka barangsiapa tidak melaksanakan sunahku, 
tidaklah termasuk golonganku. " (HR. Ibnu Majah) 
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3. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu 

melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang 

berhubungan dengan kewajiban baik nafkah lahir dan batin, serta mempunyai 

niat buruk untuk menyakiti calon istrinya, atau yang suka mabuk, terganggu 

jiwanya diharamkan untuk menikah. 

4. Mubah. Hukum asli dari pernikahan yaitu mubah/boleh 

5. Makruh. Bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberikan 

nafkah lahir terhadap istri dan anak-anaknya, namun sudah tidak mampu lagi 

menahan nafsu seksual, maka hukum nikah baginya adalah makruh 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut: 

1.  Melaksanakan dan Mengindahkan Perintah Allah swt.  

َن النأَسآِء, ... ﴿ ﴾٣فَانِْكُحْواَماَطاَب لَُكْم مأ  

     "Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu "Senangi. " (QS. An-Nisa'/4: 3) 

2.  Mengikuti dan Melaksanakan Sunnah Nabi 

3. Menyalurkan kebutuhan biologis secara baik dan benar karena menikah 

merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan syahwat dengan tanpa resiko 

terkena penyakit dan resiko dosa besar.  

     Sebagairnana Firman Allah swt: 

ُقواهلَل  ْنُفِسُكْم َواتَـّ
َ
ُمـْواِْل َّنَّ ِشئْـتُْم َوقَدأ

َ
تُْواَحْرثَُكْم أ

ْ
نَِسآئُُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأ

ـِرالُْمْؤِمِنـْْيَ  ََلقُـْوُه َوبَشأ نَُّكْم مُّ
َ
 ﴾٢٢٣﴿َواْعلَـُمْوآأ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam maka datangilah 

tanah tempat kamu bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu menghendaki. 

Dan kerjakanlah ramal yaftg baik) untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah" 

(QS. Al-Baqarah/2: 223) 

4. Untuk memperoleh ketenangan hidup (sakinah). Allah swt berfirman: 

ًة  ـوَدَّ ْزَواًجا لأتَْسُكنُْوا إَِِلَْها وََجَعَل بَيْنَـُكْم مَّ
َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
ْن أ ْن َخلََق لَُكْم مأ

َ
َوِمْن ٰايَاتِِه أ

يَاٍت لأَقـْوٍم 
َ
ـُرْوَن ﴿َورَْْحَـًة إِنَّ ِِف َذلَِك َْل  ﴾٢١َيتَـَفكَّ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
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kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir. (QS. Ar-Rum/30: 21) 

5. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dimana melalui 

pernikahan   Allah swt berfirman sebagai berikut. 

نْيَا,...  ﴾٤٦﴿اَلَْماُل َواْْلَنُْوَن ِزيْنَُة اَْلَيَاةِ اِلُّ  

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”. (QS. AI-Kahfi/18: 46) 

 

6.  Adapun menurut UU No. 1 Tahun 1974, menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan 

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 

 

D. Rukun dan syarat nikah 

Rukun nikah yaitu: 

1. Calon suami/mempelai pria 

Syarat bagi mempelai pria yaitu beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan 

muhrim, tidak sedang ihrom haji. 

2. Calon isteri/mempelai wanita 

Syarat bagi mempelai wanita yaitu beragama Islam, tidak terpaksa, bukan 

Muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram 

haji atau umroh. 

3. Wali bagi wanita yang belum menikah.  

Syarat bagi wali yaitu mukallaf, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram 

umrah atau haji. 

4. Dua orang saksi. Syarat bagi saksi seperti pada wali. 

5. Ijab dan qabul. Diikrarkan dengan kata nikah atau yang semakna dengan itu. 

 

Contoh  Ijab : Wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki : "Aku nikahkan 

dan aku kawinkan anak perempuan saya bernama si Fulanah binti ……  denganmu 

Fulan bin.......  dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan mushaf Al-Qur’an 

dibayar tunai". 

ََلةِ  نَْكْحتَُك َوَزوَّْجتَُك فََُلنَة بِنِْت...بَِمْهِر َعَدَواِت الصَّ
َ
 ُمْصَحاِف الُْقْرآِن َحاًَل وَ أ

Contoh Qabul : Calon suami menjawab: "Saya terima nikah dan perjodohannya 

dengan diri saya dengan mas kawin tersebut di depan tunai". Bila dilafalkan 

dengan bahasa arab sebagai berikut :  

 قَِبلُْت نِٰكَحَها َوتَْزوَِجَها نِلَْفِِس بِالَْمْهِر الَْمْذُكْوِر َحاًَل 
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E. Wanita yang haram dinikahi (Mukhrim).  

Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah dilihat 

dari kondisinya terbagi menjadi dua yakni pertama, mahrammuabbad( wanita 

diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya seperti keturunan, satu susuan, 

mertua perempuan, anak tiri jika ibunya telah dicampuri, bekas menantu 

perempuan, dan mantan ibu tiri. Kedua, mahram ghairmuabbad adalah mahram 

sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara.Hal ini boleh 

dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudahbercerai ataumeninggaldunia. 

Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam : 

1. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan 

a. Ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek dari ibu dan nenek dari ayah). 

b. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (cucu dst.). 

c. Saudara perempuan sekandung (sekandung, sebapak atau seibu). 

d. Saudara perempuan dari bapak. 

e. Saudara perempuan dari ibu. 

f. Anak perempuan dari saudara laki-laki dst. ke bawah. 

g. Anak perempuan dari saudara perempuan dst. ke bawah. 

2. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan 

a. Ibu yang menyusui. 

b. Saudara perempuan sesusuan 

3. Wanita yang haram dinikahi karena perkawainan 

a. Ibu dari isrti (mertua) 

b. Anak tiri (anak dari istri dengan suami lain), apabila suami sudah kumpul 

dengan ibunya. 

c. Ibu tiri (istri dari ayah), Allah Swt. berfirman: 

d. Menantu (istri dari anak laki-laki), baik sudah dicerai maupun belum. 

4. Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan 

istri. Melakukan poligami dua orang bersaudara, terhadap perempuan dengan 

bibinya, terhadap seorang perempuan dengan kemenakannya. (lihat An-Nisa : 

23) 

 

F. Wali nikah di bagi menjadi 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim : 

1. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai 

wanita yang akan dinikahkan. Adapun urutan wali nasab yaitu sebagai berikut: 

a. Ayah kandung, ayah tiri tidak syah jadi wali 

b. Kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan) dan seterusnya ke atas 

c. Saudara laki-laki sekandung 

d. Saudara laki-laki seayah 

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung  

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 
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g. saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah 

h. Anak laki-laki dari sdr laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah 

i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah 

 

2. Wali hakim, yaitu seorang yang memiliki kewenangan untuk menikahkan, 

contohnya Kepala Kantor Urusan Agama Islam atau yang mewakili. Wali hakim 

bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut : 

a. Wali nasab benar-benar tidak ada 

b. Wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh tidak 

ada. 

c. Wali yang lebih dekat berhalangan hadir 

d. Wali nasab sedang berikhram haji atau umroh 

e. Wali nasab menolak bertindak sebagi wali nikah 

f. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. 

 

G. Adab Pernikahan 

Adab pernikahan yaitu sebagai berikut:  

1. ijab dan qabul dilakukan pada hari Jumat sebelum atau sesudah shalat jum’at 

2. ijab dan qabul dilakukan di masjid 

3. kedua mempelai hendaklah berpakaian menutup aurat 

4. walimah atau pesta pernikahan tidak bersifat megah-megahan 

5. kedua mempelai wajib menjaga shalatnya.  

 

H. Kewajiban suami dan istri  

Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-

kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan landasan niat 

ikhlas karena Allah swt semata. 

1. Kewajiban suami: 

a. Memberi nafkah. Suami wajib memberi nafkah lahir dan batin kepada 

isterinya. Nafkah lahir berupa kebutuhan hidup sepeti makanan, pakaian, 

tempat tinggal sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara 

maksimal. (lihat At-Thalaq:7). Nafkah batin berupa pemenuhan kebutuhan 

psikologis seperti menemani setiap saat dibutuhkan, menjadi tempat 

curahan suka dan duka, dsb. Firman Allah swt. 

وُْهنَّ بِالَْمْعُروِْف   ;وَََعِِشُ

“dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An-Nisa’/4: 19) 

b. Melidungi keluarga, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota  

keluarga dengan penuh tanggung jawab. (Lihat QS. An-Nisa/4: 34) 
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c. Mendidik anak-anak. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama 

dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang 

shaleh. (QS. At-Tahrim/64: 6). Seorang suami harus menjadi contoh dalam 

beribadah. 

 

2. Kewajiban isteri 

a. Patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran 

Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib 

di taati. 

b. Memelihara/menjaga kehormatan diri, keluarga dan harta benda suami. 

c. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan  fungsi  ibu  sebagai  

kepala rumah tangga. 

d. Memelihara dan mendidik anak; pendidikan agama. Allah swt, berfirman:  

ْهِليُْكُم نَاًرا
َ
ْنُفَسُكْم َوأ

َ
َمنُْواقُْوآأ

َ
ْيَن أ ِ َهااَّلَّ يُّ

َ
﴾٦﴿,... يَآأ  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka". (QS. At-Tahrim/64: 6) 

e. Bersikap hemat, cermat, ridha dan syukur serta bijaksana pada suami.  

 

I. Talak 

1. Pengertian dan Hukum Talak. Menurut bahasa talak berarti melepaskan 

ikatan. Menurut istilah talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal 

talak. Asal hukum talak adalah makruh, sebab merupakan perbuatan halal 

tetapi sangat dibenci oleh Allah swt. Nabi Muhammad saw,  bersabda : 

ْبَغُض اَْلَََلِل ِعنَْد 
َ
ََلُق )رواه ابوداود(أ  اهلِل الطَّ

 “Perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak". (HR. Abu Daud). 
  

 Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak ( rukun talak) ada 3 macam : 

a. Yang menjatuhkan talak(suami), syaratnya: baligh, berakal dan kehendak 

sendiri. 

b. Yang dijatuhi talak adalah istrinya. 

c. Ucapan talak, baik secara sharih (tegas) maupun secara kinayah (sindiran).  

Cara sharih, misalnya “saya talak engkau!” atau “saya cerai engkau!”. Ucapan 

talak dengan cara sharih tidak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak 

istrinya dengan cara sharih, maka jatuhlah talaknya walupun tidak berniat 

mentalaknya. 

Cara kinayah, misalnya “Pulanglah engkau pada orang tuamu!”, atau “Kawinlah 

engkau dengan orang lain!”, Ucapan talak cara kinayah memerlukan niat. Jadi 

kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, padahal sebenarnya tidak 

berniat mentalaknya, maka talaknya tidak jatuh. 
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2. Lafal dan Bilangan Talak. Lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan 

kata-kata  yang  jelas  atau  dengan  sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 

3 kali, talak satu dan talak dua masih boleh rujuk  (kembali)  sebelum habis 

masa idahnya  dan apabila masa idahnya telah habis maka harus dengan akad 

nikah lagi. (lihat Al-Baqarah:  229).  Pada talak  3  suami  tidak boleh rujuk dan 

tidak boleh nikah lagi sebelum  istrinya  itu nikah dengan  laki-laki lain  dan 

sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu".  

3. Macam-Macam Talak. Talak dibagi menjadi 2 macam yaitu : 

a. Talak Raj'i  yaitu  talak  dimana  suami  boleh rujuk tanpa harus dengan akad 

nikah lagi. Talak raj’I ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama 

kalinya atau kedua kalinya dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah 

ditalaknya selam masih dalam masa iddah. 

b. Talak Bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam yaitu talak bain sughro dan 

talak bain kubra.  

 Talak bain sughro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum 

dicampuri dan talak khuluk (karena permintaan istri). Suami istri boleh 

rujuk  dengan cara akad  nikah lagi baik masih dalam masa idah atau 

sudah habis masa idahnya. 

 Talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali 

(talak tiga) dalam waktu yang berbeda. Dalam  talak ini suami tidak  

boleh rujuk  atau  menikah dengan  bekas istri kecuali  dengan syarat : 

 mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. 

 telah bercampur dengan suami yang baru. 

 telah dicerai dengan suami yang baru. 

 telah selesai masa idahnya setelah dicerai suami yang baru. 

4. Hal-hal yang menyebabkan rusaknya ikatan pernikahan, yaitu : 

a. Ila' yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. 

Ila' merupakan adat arab jahiliyah. Masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika 

sebelum 4 bulan sudah kembali maka suami harus menbayar denda 

sumpah. Bila sampai 4 bulan/lebih hakim berhak memutuskan untuk 

memilih membayar sumpah atau  mentalaknya. 

b. Li’an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. 

sumpah itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata 

: "Laknat Allah swt atas diriku jika tuduhanku itu dusta". Istri juga dapat 

menolak dengan sumpah 4 kali dan yang kelima dengan kata-kata: "Murka 

Allah swt, atas diriku bila tuduhan itu benar". 

c. Zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya 

dengan ibunya seperti : "Engkau seperti  punggung ibuku ". Dzihar 

merupakan adat jahiliyah yang dilarang Islam sebab dianggap  salah satu 

cara  menceraikan istri. 
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d. Khulu'(talak tebus) yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri 

membayar kepada suami. Talak tebus  biasanya atas kemauan istri. 

Penyebab talak antara lain : 

 Istri sangat benci kepada suami. 

 Suami tidak dapat memberi nafkah. 

 Suami tidak dapat membahagiakan istri. 

e. Fasakh, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu 

yaitu : 

 Karena rusaknya akad nikah seperti : 

o diketahui bahwa istri adalah mahrom suami. 

o Salah seorang suami / istri keluar dari ajaran Islam. 

o Semula suami/istri musyrik kemudian salah satunya masuk Islam. 

 Karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti : 

 Terdapat unsur penipuan, misalnya mengaku laki-laki baik ternyata 

penjahat. 

 Suami/istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan 

rumah         tangga. 

 Suami dinyatakan hilang. 

 Suami dihukum penjara 5 tahun/lebih. 

5. Hazhanah 

     Hazhanah artinya mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika 

suami/istri bercerai maka yang berhak  mengasuh anaknya adalah : 

a. Ketika masih kecil adalah ibunya dan biaya tanggungan ayahnya. 

b. Jika si ibu telah menikah lagi maka hak mengasuh anak adalah ayahnya. 

 

J. IDDAH 

Secara bahasa  iddah  berarti  ketentuan. Menurut istilah iddah ialah masa 

menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah 

dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan 

kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. 

1. Lamanya Masa Iddah. 

a. Wanita yang sedang hamil masa idahnya sampai melahirkan anaknya. 

(Lihat QS. At-Talak :4) 

b. Wanita  yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya maka masa 

idahnya   4 bulan 10 hari. (lihat QS. Al-Baqarah  ayat 234) 

c. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid maka masa  

idahnya 3 kali quru' (tiga kali suci). (lihat QS.  Al-Baqarah : 228) 

d. Wanita yang tidak haid atau belum haid masa idahnya selama tiga bulan. 

(Lihat  QS, At-Talaq :4 ) 
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e. Wanita  yang  dicerai  sebelum  dicampuri  suaminya  maka  baginya  tidak  

ada  masa iddah. (Lihat QS. Al-Ahzab  : 49) 

2. Hak Perempuan Dalam Masa Iddah.  

a. Perempuan yang  taat dalam iddah raj'iyyah (dapat rujuk)  berhak 

mendapat dari suami yang mentalaknya: tempat  tinggal, pakaian, uang 

belanja. Sedang  wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. 

b. Wanita dalam iddah bain (iddah talak 3 atau khuluk) hanya berhak  atas  

tempat tinggal saja. (Lihat QS. At-Talaq : 6) 

c. Wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi mereka dan 

anaknya berhak mendapat harta  warits suaminya. 

 

K. RUJUK 

Rujuk artinya kembali. Maksudnya ialah kembalinya suami istri pada ikatan 

perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan  masih dalam masa iddah. Dasar hukum  

rujuk  adalah QS. Al-Baqoroh: 229, yang artinya sebagai berikut: 

 

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu,  jika mereka 

(para suami) menghendaki rujuk". 

 

1. Hukum Rujuk. 

a. Mubah, adalah asal hukum rujuk. 

b. Haram, apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibanding sebelum  

rujuk. 

c. Makruh, bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 

d. Sunat, bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan 

perceraian. 

e. Wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu. 

 

2. Rukun Rujuk. 

a. Istri, syaratnya : pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa 

iddah. 

b. Suami, syaratnya : Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. 

c. Sighat (lafal rujuk). 

d. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. 

 

L. Pernikahan Menurut UU Perkawinan Indonesia (UU No. 1 tahun 1974) 

1. Garis besar Isi UU No : 1 tahun 1974. 

UU No : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. 

2. Pencatatan Perkawinan. 

Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa : "Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  
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menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan tentang 

pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantun dalam PP No : 9 Tahun 1975 

Bab II pasal 2 sampai 9.  

3. Syahnya Perkawinan. 

Dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan  bahwa : "Perkawina adalah syah apabila 

dilakukan menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaanya 

itu". 

4. Tujuan Pekawinan. 

Dalam  Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawina adalah untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

5. Talak. 

Dalam  Bab  VIII pasal 29  ayat 1 dijelaskan  bahwa : "Perceraian hanya dapat  

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan  yang  bersangkutan  

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua  belah fihak. 

6. Batasan Dalam Berpoligami. 

Dalam  pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu 

perkawinan seorang pria hanya  boleh  mempunyai  seorang istri. Seorang 

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 

 

Dalam  pasal 4 dan  5  ditegaskan bahwa dalam  hal  seorang  suami akan 

beristri lebih dari seorang ia wajib mengajukan permohonan kepada 

pengadilan di daerah tempat  tinggalnya.  

 

Pengadilan hanya memberi ijin  berpoligami  apabila : 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

d. Dalam pengajuan berpoligami  harus dipenuhi syarat-syarat : 

e. Adanya persetujuan dari istri. 

f. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin keperluan hidup istri-

istri dan anak-anak mereka. 

g. Adanya  jaminan  bahwa  suami akan  belaku  adil  terhadap istri-istri dan 

anak-anak mereka. 

 

M. Permasalahan Fiqih Kontemporer tentang Perhikahan 

1. Nikah Sirri 

       Dalam kajian ilmu fiqih digambarkan dengan dua keadaan: 

Pertama, dilangsungkan pernikahan suami istri tanpa kehadiran wali dan 

saksi-saksi, atau hanya dihadiri wali tanpa kehadiran saksi-saksi. Kemudian 
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pihak-pihak yang hadir( suami-istri dan wali) menyepakati untuk 

menyembunyikan pernikahan tersebut. Menurut pandangan seluruh ulama 

fiqih, pernikahan yang dilaksanakan secara batil. Lantaran tidak memenuhi 

syarat pernikahan, seperti keberadaan wali dan saksi. Pernikahan yang 

semacam ini dalam terminologi fiqih, dilarang dan tidak sah menurut hukum 

Islam, karena ada unsur sirri( dirahasiakan nikahnya) yang bertentangan 

dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah dan mendatangkan resiko 

bagi keluarganya, sebab istri tidak bisa menggugat suami apabila 

ditinggalkan oleh suami, apabila memiliki anak maka anak tersebut tidak 

dapat memiliki akta kelahiran sebagai anak kedua orangtuanya. Nikah sirri 

dalam konteks ini tidak sah menurut hukum positif di Indonesi, karena tidak 

melaksanakan ketentuan hukum munakahat yang baku dan benar, dan tidak 

pula diadakan pencatatannya di KUA.  

 Pernikahan tipe yang kedua adalah pernikahan yang dilaksanakan 

dengankehadiransaksimaupunwali, kemudianrukunnikah yang lain 

jugaterpernuhi. Akan tetapi, mereka(suami,istri, wali dan saksi) satu kata 

untuk merahasiakan pernikahan ini dari masyarakat. Jumhur ulama 

berpendapat bahwa pernikahan semacam ini sah,namun dilarang karena 

bersifat rahasia.  

Nikah sirri yang banyak dipraktikkan di Indonesia adalah pernikahan 

yang sah namun tidak didaftarkan di KUA. Nikah semacam ini dinamakan 

juga nikah dibaah tangan., jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan 

semacam ini boelh dilakukan asal tidak ada niatan untuk 

menyembunyikannya. Namun pernikahan semacam ini tidak sah menurut 

hukum perkawinan , apabila pemerintah menghendaki adanya undang-

undang keharusan tercatatnya akad pernikahan, maka undang-undang 

tersebut harus dipatuhi dan tidak dilanggar.  

 

2. Pernikahan Beda Agama 

Hukum pernikahan beda agama didalam Islam dibagi menjadi dua kategori 

yakni: 

a. Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non muslim, 

hukumnya dilarang atau haram. Pada Al Qur’an Qs. Al Baqarah ayat 221 

dijelaskan secara gamblang bahwa kepada para wali nikah untuk tidak 

menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim . 

Keharamannya bersifat mutlak baik laki-laki musyrik atau Ahli Kitab.  

b. Laki –laki beragama Islam menikah dengan perempuan non Islam. Jumhur 

ulama berpendapat bahwa lelaki muslim boleh menikah dengan ahli kitab. 

Yang dimaksud ahli kitab adalah agama asli Nasrani dan Yahudi( agama 

samawi) karena bersumber dari sumber yang sama yakni dari agama 
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Islam. Adapun yang tidak diijinkan untuk dinikahi adalah perempuan yang 

menganut keyakinan musyrik seperti penyembah berhala, api, dan 

sebagainya. Meskipun dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia(MUI) 

memiliki pendapat tegas yang mengharamkan perkawinan beda agama  

dengan merujuk pada kaidah fiqih bahwa menolak keburukan lebih 

didahulukan daripada mencapai kebaikan. Perkawinan beda agama akan 

menimbulkan berbagai konflik dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan 

anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, muamalah 

dengan keluarga kedua belah pihak dan permasalahan lainnya.  

 

N. Pernikahan yang Tidak Sah 

Diantara pernikahan yang tidaksah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah 

sebagai berikut: 

1. Pernikahan Mut’ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu 

tertentu, baik sebentar ataupun lama. Dalam masyarakat Indonesia 

perkawinan semacam ini dinamakan kawin kontrak, semisal seorang wanita 

dinikahi dengan biaya 50 juta rupiah untuk waktu 5 bulan. 

2. Pernikahan Syighar yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa 

pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis berikut” Sesungguhnya Rasulullah 

SAW melarang nikah syighar yaitu seorang bapak menikahkan seorang dengan 

putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan 

putrinya, tanpa mahardiantara keduanya” 

3. PernikahanMuhallil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga 

oleh suaminya yang karena diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian 

wanita  itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi 

oleh mantan suaminya.  

4. Pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang 

melaksanakan ihram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahallul. 

Rasulullah SAW bersabda:” Orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh 

menikah dan menikahkan”( HR.Muslim) 

5. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki 

menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik 

karena perceraian atau karena suaminya telah meninggal dunia. 

6. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki 

dengan seorang wanita tanpa seizin walinya 

7. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita Ahli Kitab 

8. Menikahi mahram, baik  mahram untuk selamanya, mahram karena 

pernikahan atau karena sepersusuan. 
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Uji Kompetensi 4 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat  dengan memberi tanda silang (X)! 

1. Andan Handoko adalah seorang pengusaha kuliner yang masih berusia belia. 

Dalam usianya yang 16 tahun dia telah memiliki 5 outlet yang menjual bakso 

raksasa. Dia memulai usahanya karena hobinya berselancar didunia maya. 

Olahan bakso buatan ibunya dia iklankan melalui media sosial dan menjadi viral, 

setelah memiliki banyak pelanggan tetap, Andan dapat membuka beberapa 

outlet bakso raksasa. Karena masih berusia belia, maka Andan masih suka 

bermain bersama temannya dan menggunakan sebagian dari laba penjualan 

bakso untuk membeli gadget yang berharga mahal. Berdasarkan ilustrasi 

tersebut maka Andan ....  hukumnya untuk menikah. 

A. wajib 

B. haram 

C. mubah 

D. sunnah 

E. makruh 

2. Seorang pemuda berusia 28 tahun bernama Rahmat, memiliki keinginan besar 

untuk menikah, tetapi secara ekonomi dia masih merasa belum dapat memenuhi 

kebutuhan sebuah keluarga, agar dapat selamat dari perbuatan dosa, sebaiknya 

pemuda tersebut .... 

A. menikah dengan mengandalkan bantuan orangtua 

B. menikah dengan mengadakan resepsi yang sangat sederhana 

C. menahan keinginan karena masih merasa makruh untuk menikah 

D. menunda segala keinginan untuk menikah sampai merasa materi cukup 

E. memperbanyak puasa untuk meredam hawa nafsu sambil mengumpulkan 

materi 

 

3. Ibu Aminah menikah dengan Bapak Arifin membawa seorang putri bernama 

Aisyahrani, ketika perkawinan keduanya memiliki masalah hingga sampai pada 

perceraian. Seandainya Bapak Arifin ingin menikah kembali, maka terlarang 

baginya untuk menikahi Aisyah, karena Aisyah merupakan mahram dengan 

sebab .... 

A. dimadu 

B. persusuan   

C. keturunan 

D. pernikahan  

E. pertalian agama 

 



         56 

|   

 
 

4. Pada masa sekaranginitelahmenjadihal yang lazimapabilaibu yang 

barumelahirkanbelumdapatmemberikan ASI maka, ASI dapatdiperolehdari ibu 

donor. Hal yang menjadi perhatian adalah bahwa jenis kelamin bayi ibu 

pendonor dan bayi yang mendapat haruslah sama karena secara otomatis 

apabila berbeda jenis kelamin  kelak dewasa mereka tidak dapat terikat dalam 

pernikahan karena telah menjadi mahram disebabkan .... 

A. dimadu 

B. keturunan  

C. persusuan  

D. pernikahan  

E. pertalian agama  

5. Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini! 

(1) Memiliki harta dengan jumlah minimal 5 juta rupiah 

(2) Calon suami yang bukan mahram calon pengantin wanita 

(3) Adanya wali nikah yang sesuai urutan ashabah pihak wanita 

(4) 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan yakni bukan budak dan tidak fasik 

(5) Adanya ijab kabul pada saat prosesi pernikahan yang diucapkan mempelai 

laki-laki atau yang mewakili 

(6) Perkawinan mendapatkan restu dari kedua belah pihak  

Pernyataan di atas yang sesuai dengan rukun pernikahan adalah …. 

A. (1), (3), (4), (5) 

B. (2), (3), (4), (5) 

C. (1), (2), (3), (4), (5)  

D. (2), (3), (4), (5), (6)   

E. (1), (2), (3), (4), (6) 

 

6. Perhatikanhaditsberikutini 

 
Cara memilih calon isteri  yang  dapat   menjadikan keluarga   sakinah 

mawadah warahmah yang pertama diperhatikan menurut hadits tersebut 

adalah .... 

A. Akhlak dan agamanya  

B. Harta dan kekayaannya 

C. Cinta dan paras mukanya`       

D. Keluarga dan harta bendanya  

E. Kecantikan dan kedudukannya 
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7. Perhatikan QS. An Nuur ayat 32  

 
Menurut ayat yang tersebut diatas tujuan pernikahan adalah .... 

A. Memperoleh ketenangan dan ketenteraman hidup 

B. Untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal di dunia 

C. Meraih kemampuan ekonomi sesuai dengan janji Allah Swt. 

D. Mendapatkan pasangan hidup dan yang shalih dan shalihah 

E. Membentengi diri dari perbuatan maksiat dan akhlak yang buruk 

8. Pernikahan akan membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin, karena 

dengan jalinan kasih-sayang antara suami dan istri akan terlahir anak-anakyang 

shalih semakin menambah perasaan kebahagiannya.Kewajiban seorang istri 

terhadap suami yang dapat menjadikan tujuan pernikahan dapat tercapai 

adalah... 

A. melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya  

B. mengatur suasana rumah tangga agar tenteram 

C. membantu suami dalam mendidik anak-anaknya 

D. taat kepada suami supaya rumah tangga tenteram 

E. mengantarkananak-anak ke sekolah setiap harinya    

9. Poligami merupakan suatu masalah dalam perkawinan yang merupakan jalan 

paling akhir. Perhatikanlah pernyataan berikut: 

 

(1). Istri melakukan kesalahan terhadap suami 

(2). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga 

(3). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

(4). Istri usianya lebih tua dari pada suami 

(5). Istri tidak dapat melahirkan keturunan 

(6)  Istri mempunyai jabatan yang lebih tinggi daripada suami 

Dari pernyataan di atas yang termasuk alasan diperbolehkannya Pengadilan 

Agama memberikan izin seorang suami beristri lebih dari satu adalah .... 

A. (2)  

B. (4)  

C. (1), (2) 

D.  (3), (5)   

E. (1), (6) 
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10. Lalita sedang menjalani prosesi ijab kabul pernikahannya dengan pemuda yang 

bernama Hasan. Tiba –tiba saja jadwal berlayar Hasan dimajukan oleh 

perusahannya. Oleh karena itu setelah akad selesai, Hasan segera berangkat 

berlayar. Takdir yang Kuasa menuliskan kisah sedih untuk Lalita, setelah satu 

minggu berlayar kapal tempat Hasan bekerja terkena musibah bahkan Hasan 

menjadi korban yang meninggal dunia dan Lalita menjadi janda. Apabila suatu 

saat Lalita akan menikah maka yang menjadi ketentuan bagi Lalita adalah.... 

A. wanita itu tidak beriddah  

B. menunggu empat kali suci  

C. mempunyai iddah tiga kali suci  

D. iddahnya tiga bulan sepuluh hari 

E. harus menunggu tiga bulan lamanya  

11. Dalam iddah raji'ah, isteri yang setia berhak mendapat .... 

A. pendidikan dan pelatihan  

B. hanya berupa pakaian saja 

C. sandang pangan dan tempat tinggal  

D. pelayanan seperti layaknya suami isteri  

E. mahar mas kawin serta belanja sehari-hari 

12. Apabila ada seorang suami yang mentalak bain isterinya yang hamil, maka isteri 

mendapat .... 

A. harta waris dari suaminya  

B. kesempatan untuk menikah lagi  

C. izin pulang ke rumah orang tuanya  

D. pakaian, belanja bulanan dan tempat tinggal            

E. wasiat tentang harta kekayaan orang tuanya 

13. Menurut Islam, yang lebih diutamakan  dalam  memilih pasangan hidup yaitu .... 

A. agama dan pendidikan 

B. golongan, suku dan kebangsaan 

C. rupa dan adat istiadat setempat   

D. pangkat, golongan dan penghasilan  

E. harta dan tingkat keturunan dalam masyarakat 

14. Seorang calon pengantin perempuan yang ayahnya telah meninggal dunia maka 

yang paling berhak untuk menjadi wali nikahnya adalah .... 

A. saudara laki-laki kandung   

B. paman kandung dari calon suami  

C. kakek kandung  dari calon penganti perempuan 

D. paman kandung dari calon pengantin perempuan  

E. kakak laki-laki dari pihak calon pengantin laki-laki 
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15. Kalau nikah ditujukan semata-mata hanya kepada kepuasan biologis, maka akan 

timbul dampak  negatif sebagai berikut, kecuali .... 

A. mengakibatkan peledakan penduduk bumi 

B. perempuan tua tidak berguna lagi dalam kehidupan 

C. kecenderungan pria beristri muda, istri tua diceraikan 

D. pemenuhan kebutuhan biologis menjadi tujuan pokok 

E. harkat, martabat manusia terpelihara, karena fitrah biologisnya terpenuhi 

16. Rukun nikah adalah suatu perkara yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan 

nikah, jika tidak maka nikahnya tidak sah. Berikut yang bukan termasuk rukun 

nikah adalah .... 

A. ijab kabul 

B. calon istri  

C. calon suami    

D. 2 orang saksi    

E. bapak pengantin wanita 

17. Pernikahan berstatus sah jika antara lain ada walinya. Adapun orang yang sah 

menjadi wali pengatin wanita sebagai berikut, kecuali .... 

A. bapak pengantin wanita  

B. kakek mempelai wanita 

C. saudara laki-laki sebapak 

D. anak laki-laki dari saudara sebapak  

E. saudara tiri laki-laki dari mempelai wanita 

18. Kewajiban material suami kepada istrinya adalah .... 

A. memperhatikan keadaan istrinya 

B. meningkatkan mutu keislaman istrinya 

C. memberi kesehatan badan dan rohani istri  

D. memberi nafkah istri sesuai kemampuannya 

E. memberi perlindungan keselamatan kepada istrinya     

19. Bukan termasuk kewajiban immaterial suami terhadap istrinya adalah .... 

A. menjaga dan melindungi istri 

B. memperhatikan keadaan istri 

C. bergaul  dengan baik terhadap istrinya   

D. meningkatkan  kualitas  keislaman istri  

E. memberikan kebebasan istrinya  dalam  segala hal 
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20. Potongan Firman Allah Swt.,  di samping: 

Artinya : "Dan bergaullah dengan istri-istrimu ...." 

A. secara patut 

B. secara benar  

C. secara sederhana 

D. menurut kesenanganmu 

E. menurut tuntunan agama 

21. Dibawah ini yang bukan merupakan tujuan nikah adalah ….. 

A. membina rasa kasih sayang    

B. mengikuti sunah Rasulullah saw. 

C. melaksanakan perintah Allah swt. 

D. terpenuhinya kebutuhan biologis semata   

E. supaya hidup manusia tenteram dan bahagia 

22. Syarat sahnya ijab kabul adalah sebagai berikut, kecuali …. 

A. tidak dengan kata-kata nikah  

B. berurutan antara ijab dan qabul 

C. dengan kata-kata : "saya nikahkan ...." 

D.  diucapkan oleh ayah mempelai wanita 

E.  tidak bersambung antara ijab dan qobul 

23. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut: 

1) Wanita yang masih bersuami 

2) Wanita yang sudah bertunangan 

3) Wanita yang termasuk iddah wafat 

4) Wanita yang dalam iddah talak bain 

5) Wanita tersebut termasuk mukhrim 

Wanita yang haram di pinang dengan cara sindiran dan terus terang adalah .... 

A. 1, 2 dan 3  

B. 2, 4 dan 5 

C. 1, 3 dan 5  

D. 2, 3 dan 4 

E. 2, 3, 4 dan 5 

24. Talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan jalan tebusan dari fihak 

istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin atau dengan memberikan 

sejumlah uang yang disetujui oleh mereka berdua disebut …. 

A. ila’ 

B. li’an 

C. zihar 

D. khulu’  

E. fasakh  
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25. Perhatikan keterangan berikut! 

(1) Mendapatkan keturunan yang sah 

(2) Meningkatkan status sosial di masyarakat 

(3) Menyalurkan kebutuhan biologis secara benar 

(4) Berbagi rejeki dan harta kepada orang lain dan masyarakat 

(5) Melaksanakan perintah Allah dan Sunah Rasul-Nya (ibadah) 

(6) Mendapatkan warisan yang mencukupi masa depan keluarga 

Bukan termasuk tujuan dari pernikahan adalah …. 

A. (1), (3), (5) 

B. (2), (4), (6) 

C. (1), (2), (3) 

D. (4), (5), (6) 

E. (2), (3), (6) 

 

 

B. Diskusikan dengan temanmu kemudian berikanlah penyelesaian kasus 

dibawah ini ! 

Pada masa kini dimana teknologi semakin canggih dan komunikasi tidak 

memiliki batas maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menghindari 

perilaku negatif adalah dengan membentengi diri dengan menjaga pergaulan dan 

menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Namun tidak dapat dipungkiri godaan 

kehidupan remaja milenial sangatlah berat, salah satunya dalam menghindari 

pergaulan bebas. Banyak remaja yang terjebak dalam hal ini, sampai akhirnya 

menghadapi masalah dengan menjalani hamil diluar pernikahan. Menurut kamu 

apa yang harus dilakukan perempuan dalam kondisi tersebut? Apakah Islam 

mengijinkan perempuan hamil untuk menikah? berikan alasannya menurut ilmu 

fiqih?! 
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C. QUIZ  

Isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaan! 

 

   1R           

1H              

  2M      3K      

              

 2K             

   3M           

 4L             

      5H        

   4T  6M   5R      

7K              

     8D         

              

   9K           

    10M          

              

              

 

Mendatar : 

1. Hak mengasuh anak akibat berceraian 

2. Meminang atau melamar 

3. Orang yang sudah cukup umur 

4. Sumpah seorang suami menuduh istrinya berzina 

5. Dengan kebijaksanaan 

6. Menikah bagi pejaka yang belum punya penghasilan 

7. Mencerai istri dengan cara sindiran 

8. Ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya 

9. Denda karena sumpah 

10. Perkawinan yang dilarang agama 

 

Menurun : 

1. Allah swt, mengasihi orang-orang mukmin 

2. Keluarga yang haram dinikahi 

3. Talak tebus 

4. Lepasnya ikatan perkawinan 

2.  Mentalak istri dengan cara sindiran 
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BAB V 

RAHMAT ISLAM BAGI NUSANTARA 

 

Pendahuluan 

 Bukan menjadi rahasia umum bahwa Islam di Indonesia tidak bisa 

dilepaskan dari peran penting dari dakwah dan perjuangan yang dilakukan oleh 

para mubalig dan waliyullah yang dikenal dengan Wali Songo. Nah, marilah kita 

pelajari bagaimana Islam masuk dan berkembang di Indonesia sebagai dasar 

mengembangkan dakwah di waktu kini dan yang akan datang. 

 

A. Masuknya Islam ke Nusantara 

Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang berbagai 

macam agama dan kepercayaan seperti Animisme, Dinamisme, Hindu, dan Budha di 

Indonesia. Bahkan pada abad 7-12 M di beberapa wilayah kepulauan Indonesia 

telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha.   Islam masuk ke Indonesia 

melalui dua jalur, yaitu : 

1. Jalur utara, dengan rute: Arab (Mekah dan Madinah) - Damaskus –Bagdad - 

Gujarat (Pantai Barat India) - Srilangka – Indonesia 

Tujuan Pembelajaran: 

Setelah mempelajari Diktat Pelajaran pada bab ini, maka peserta didik dapat: 

1.8   Meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam 
memajukan perkembangan Islam di Indonesia 

1.9   Meyakini kebenaran bahwa dakwah dengan cara damai, Islam diterima 
oleh masyarakat di Indonesia 

2.8   Bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan 
ajaran Islam 

2.9    Menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-
hari 

3.8   Menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan 
Islam di Indonesia 

3.9 Menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di 
Indonesia 

4.8    Menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam 
di Indonesia 

4.9 Menyajikan nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah 
perkembangan Islam di Indonesia 
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2. Jalur selatan, dengan rute: Arab (Mekah dan Madinah) - Yaman – Gujarat - 

Srilangka - Indonesia 

Daerah pertama dan kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah pantai 

Sumatera bagian utara. Berawal dari daerah itulah Islam mulai menyebar ke 

berbagai pelosok Indonesia, yaitu: wilayah-wilayah Pulau Sumatera (selain pantai 

Sumatera bagian utara), Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan 

Maluku dan sekitarnya, dalam kurun waktu yang berbeda-beda.  

Dalam waktu yang tidak terlalu lama Islam telah tersebar ke seluruh pelosok 

kepulauan Indonesia sehingga mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Hal itu 

disebabkan antara lain sebagai berikut :  

 Adanya dorongan kewajiban bagi setiap Muslim/Muslimah, khususnya para 

ulama untuk berdakwah mensyiarkan Islam sesuai dengan kapasitas mereka 

masing-masing.   

 Adanya kesungguhan hati dan keuletan para mubalig untuk berdakwah 

secara terus-menerus kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Mereka 

berdakwah dengan cara bijaksana (bil-hikmah) dan dengan pengajaran yang 

baik (mau‘izatul hasanah),  

 Persyaratan untuk memasuki Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap 

masuk Islam hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian 

juga ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan mudah dipahami dan 

diamalkan.  

 Ajaran Islam tentang persamaan dan tidak adanya sistem kasta dan 

diskriminasi menarik simpati rakyat, terutama lapisan bawah. 

 Banyak raja-raja Islam di berbagai wilayah Indonesia memiliki peran yang 

besar dalam proses islamisasi di Indonesia. Hal ini karena pribadi raja sangat 

dipatuhi dan diteladani oleh rakyatnya. 

 

B. Perkembangan Islam di Nusantara 

Berkembangnya Islam di Nusantara tidak lepas dari peran para juru 

dakwah/muballig yang secara brillian menyampaikan ajaran Islam dengan berbagai 

metode dakwahnya; hikmah, keteladanan dan argumentasi. Adapun strategi dan 

metode yang digunakannya antara lain: 

1. Perdagangan 

Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim 

sebagai sarana atau media dakwah. Sebab, dalam Islam setiap muslim 

memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja 

dengan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak 

yang berinteraksi dengan para pedagang muslim, dan keterlibatan mereka 
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semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang 

memeluk Islam. 

2. Pernikahan 

Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial 

ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini 

menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang 

tertarik untuk menjadi isteri-isteri para saudagar muslim. Hanya saja ada 

ketentuan hukum Islam, bahwa para wanita yang akan dinikahi harus 

diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa 

keberatan, karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan dua 

kalimah syahadat, tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Setelah itu, 

mereka menjadi komunitas muslim di lingkungannya sendiri. KeIslaman 

mereka menempatkan diri dan keluarganya berada dalam status sosial dan 

ekonomi cukup tinggi. Sebab, mereka menjadi muslim Indonesia yang kaya 

dan berstatus sosial terhormat. Kemudian setelah mereka memiliki 

keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-

kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam.  

Dalam perkembangan berikutnya, ada pula para wanita muslim yang 

dikawini oleh keturunan bangsawan lokal. Hanya saja, anak-anak para 

bangsawan tersebut harus diislamkan terlebih dahulu. Dengan demikian, 

mereka menjadi keluarga muslim dengan status sosial ekonomi dan posisi 

politik penting di masyarakat. 

3. Pendidikan 

Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media 

pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam, 

berupa pesantren. Pada lembaga inilah, para ulama memberikan pengajaran 

ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri 

mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik.  

Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung 

halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang 

sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren 

mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah maupun mutunya. Lembaga 

pendidikan Islam ini tidak membedakan status sosial dan kelas, siapa saja 

yang berkeinginan mempelajari atau memperdalam pengetahuan Islam, 

diperbolehkan memasuki lembaga pendidikan ini. Dengan demikian, 

pesantren-pesantren dan para ulamanya telah memainkan peran yang cukup 

penting di dalam proses pencerdasan kehidupan masyarakat, sehingga 

banyak masyarakat yang kemudian tertarik memeluk Islam. 
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4. Pembebasan Kasta 

Agama Hindu dan Budha dengan ajaran di dalamnya memandang 

bahwa ada kasta atau tingkatan sosial keagamaan, yaitu: 1) Brahmana: 

mengabdikan dirinya dalam urusan bidang spiritual; sulinggih, pandita dan 

rohaniawan, 2) Ksatria: menyelenggarakan pemerintahan dan memimpin 

kerajaan, memimpin peperangan; raja, prajurit dan bangsawan, 3) Waisya; 

orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri; petani, 

pedagang, nelayan, dll., 4) Sudra: menduduki kedudukan sosial yang rendah 

dan miskin; petani, buruh, pembantu, kuli.  

  Mereka tidak diperkenankan menikah dengan kasta yang berbeda, 

kehormatan dan derajat seseorang diukur dari kedudukan/strata sosialnya. 

Namun Islam datang untuk memberikan keadilan bahwa kemuliaan 

seseorang tidak diukur/dipandang dari harta benda yang dimilikinya, status 

sosial yang disandangnya, ... melainkan dari ketakwaan dan imannya. Hal 

inilah yang  menjadikan simpati masyarakat untuk memeluk Islam karena 

rasa keadilan yang ada di dalamnya, Islam membebaskan kasta bahwa setiap 

orang di hadapan Allah Swt. adalah sama; mempunya hak dan kewajiban 

yang sama sesuai amal perbuatannya masing-masing. 

5. Kesenian 

Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah 

melalui pertunjukkan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga 

adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak 

pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. 

Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya 

mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih 

diambil dari cerita Ramayana dan Mahabarata, tetapi muatannya berisi 

ajaran Islam dan nama-nama pahlawan muslim. Selain wayang, media yang 

dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, 

seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik dan seni sastra. 

Adapun perkembangan Islam di Nusantara adalah sebagai berikut: 

1. Perkembangan Islam di Sumatera 

Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah 

Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Hal ini karena wilayah 

Sumatera bagian Utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-

kapal dagang dari India ke Cina. Para pedagang dari India, yakni bangsa Arab, 

Persi dan Gujarat, yang juga para mubalig Islam, banyak yang menetap di 

bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-

wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan sehingga terbentuklah 
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keluarga-keluarga Muslim. Selanjutnya mereka mensyiarkan Islam dengan 

cara yang arif dan bijaksana. Sikap dan perbuatan mereka yang baik, 

kepandaian dan keluhuran budi yang ditampilkan, kesucian hati dan 

kesahayaan, sifat kedermawanan serta sifat-sifat terpuji lainnya yang 

mereka tunjukkan mengikat hati masyarakat sekitar sehingga mereka 

sangat hormat dan sedikit demi sedikit mengikuti ajaran Islam.  

Mereka yang tertarik kepada Islam tidak saja berasal dari kalangan 

bawah tetapi juga mereka yang bersinggasana di kerajaan juga tertarik dan 

masuk islam hingga akhirnya berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra 

Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 M, di pesisir timur Laut Aceh 

Lhokseumawe (Aceh Utara), rajanya bernama Marah Silu, bergelar Sultan Al-

Malik As-Saleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk 

agama Islam.  

Samudra Pasai semakin berkembang dalam bidang politik, ekonomi, 

dan kebudayaan. Hubungannya dengan pelabuhan Malaka, yang waktu itu 

sudah menjadi kerajaan kecil, semakin ramai, sehingga di tempat itu pun 

sejak abad ke-14 Masehi telah tumbuh dan berkembang masyarakat Islam.  

Seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sangat pesat. 

pengembangan agama Islam pun mendapat perhatian dan dukungan penuh. 

Para ulama dan mubalignya menyebar ke seluruh Nusantara, ke pedalaman 

Sumatera, pesisir barat dan utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, 

Tidore, dan pulau-pulau lain di kepulauan Maluku. Itulah sebabnya di 

kemudian hari Samudra Pasai terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. 

 

2. Perkembangan Islam di Jawa  

Penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah 

Leran/Gresik yang wafat tahun 1101 M dapat dijadikan tonggak awal 

kedatangan Islam di Jawa. Hingga pertengahan abad ke-13, bukti-bukti 

kepurbakalaan tentang masuknya Islam di Jawa sangatlah sedikit. Baru sejak 

akhir abad ke-13 M hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit 

mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam 

ditemukan lebih banyak lagi. Misalnya saja penemuan kuburan Islam di 

Troloyo. Trowulan, dan Gresik, juga berita Ma Huan (1416 M) yang 

menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di 

Gresik. Hal ini membuktikan bahwa pada masa itu telah terjadi proses 

penyebaran agama Islam, mulai dari daerah pesisir dan kota-kota pelabuhan 

sampai ke pedalaman dan pusat Kerajaan Majapahit. Adanya proses 

penyebaran Islam di Kerajaan Majapahit terbukti dengan ditemukannya 

nisan makam Muslim di Trowulan yang letaknya bendekatan dengan 

kompleks makam para bangsawan Majapahit. 
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Pertumbuhan masyarakat Muslim di sekitar Majapahit sangat erat 

kaitannya dengan perkembangan hubungan pelayaran dan perdagangan 

yang dilakukan orang-orang Islam yang telah memiliki kekuatan politik dan 

ekonomi di Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka. Untuk masa-masa 

selanjutnya pengembangari Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama 

dan mubalig yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Sanga (sembilan 

wali. Mereka adalah:  

1) Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik 

Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Magribi merupakan wali tertua di 

antara Wali Sanga yang mensyiarkan agama Islam di Jawa Timur, 

khususnya di Gresik, sehingga dikenal pula dengan nama Sunan Gresik.  

Maulana Malik Ibrahim menetap di Gresik dengan mendirikan masjid 

dan pesantren, tempat mengajarkan Islam kepada para santri dan 

kepada segenap penduduk agar menjadi umat Islam yang bertakwa. 

Beliau wafat pada tahun 1419 M (882 H) dan dimakamkan di Gapura 

Wetan, Gresik. 

2) Sunan Ampel 

Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 

M dan wafat tahun 1481 M serta dimakamkan di desa Ampel.  

Sunan Ampel menikah dengan seorang putri Tuban bernama Nyi Ageng 

Manila dan dikaruniai empat orang anak, yaitu: Maulana Makdum 

Ibrahim (Sunan Bonang), Syarifuddin (Sunan Drajat), Nyi Ageng Maloka, 

dan putri yang menjadi istri Sunan Kalijaga. 

Jasa-jasa Sunan Ampel antara lain : 

 Mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Dari 

pesantren ini lahirlah para mubalig ternama seperti: Raden Paku 

(Sunan Giri), Raden Fatah (Sultan Demak pertama), Raden Makdum 

(Sunan Bonang), Syarifuddin (Sunan Drajat) dan Maulana Ishak yang 

pernah diutus untuk mensyiarkan Islam ke daerah Blambangan. 

 Berperan aktif dalam membangun masjid agung Demak yang 

dibangun pada tahun 1479 M. 

 Memelopori berdirinya kerajaan Islam Demak dan ikut menobatkan 

Raden Fatah sebagai sultan pertamanya.  

3) Sunan Bonang 

Sunan Bonang nama aslinya adalah Makdum Ibrahim, putra Sunan 

Ampel, lahir tahun 1465 M dan wafat tahun 1515 M. Semasa hidup beliau 

mempelajari Islam dan ayahnya sendiri, kemudian bersama Raden Paku 

merantau ke Pasai untuk mendalami Islam. Jasa beliau sangat besar 

dalam penyiaran Islam. 
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4) Sunan Giri (1365 - 1428) 

Beliau adalah salah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Jawa, 

terutama di Jawa Timur. Ayahnya, Maulana Ishak, berasal dari Pasai dan 

ibunya, Sekardadu, putri Raja Blambangan Minak Sembayu. Belajar Islam 

di pesantren Ampel Denta dan di Pasai.  

Sekembalinya di Gresik, Sunan Giri (Raden Paku) mendirikan pesantren 

di Giri, kira-kira 3 km dari Gresik. Selain itu, beliau mengutus para 

mubalig untuk berdakwah ke daerah Madura, Bawean, Kangean, bahkan 

ke Lombok, Makasar, Ternate dan Tidore. 

5) Sunan Drajat 

Nama aslinya adalah Syarifuddin, putra Sunan Ampel dan adik Sunan 

Bonang. Beliau berjasa dalam mensyiarkan Islam dan mendidik para 

santri sebagai calon mubalig. Santri-santrinya berasal dari berbagai 

daerah dan bahkan ada yang dari Ternate dan Hitu Ambon. 

6) Sunan Gunung Jati 

Sunan Gunung Jati lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau 

Syeikh Nurullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat 

dan berhasil mendirikan 2 kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon, 

serta berhasil pula menguasai pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya 

dikuasai oleh kerajaan Hindu Pakuan. Beliau wafat pada tahun 1570 M 

dan dimakamkan di Gunung Jati (7 km sebelah utara Cirebon). 

7) Sunan Kudus 

Nama aslinya adalah Ja’far Sadiq, lahir pada pertengahan abad ke-15 dan 

wafat pada tahun 1550 M (960 H). Beliau berjasa dalam menyebarkan 

Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, Jawa Tengah bagian utara. Untuk 

melancarkan mekanisme dakwah Islam, Sunan Kudus membangun 

sebuah masjid yang terkenal sebagai Masjid Menara Kudus, yang 

dipandang sebagai warisan kebudayaan Islam Nusantara. Sunan Kudus 

juga terkenal sebagai seorang sastrawan, di antara karya sastranya yang 

terkenal adalah gending Maskumambang dan Mijil. 

8) Sunan Kalijaga 

Nama aslinya adalah Raden Mas Syahid, salah seorang Wali Sanga yang 

terkenal karena berjiwa besar, toleran, dan juga pujangga. Beliau adalah 

seorang mubalig yang berdakwah sambil berkelana. Di dalam 

dakwahnya Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian rakyat 

(gamelan, wayang, serta lagu-lagu daerah). Beliau wafat pada akhir abad 

ke-16 dan dimakamkan di desa Kadilangu sebelah timur laut kota 

Demak. 
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9) Sunan Muria 

Nama aslinya Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga. Beliau seorang 

mubalig yang berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan daerah 

pegunungan. Di dalam dakwahnya beliau menggunakan sarana gamelan 

serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, 

yang terletak di sebelah utara kota Kudus. 

 

3. Perkembangan Islam di Sulawesi 

Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 M sudah didatangi oleh para pedagang 

Muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Menurut berita Tom Pires, pada 

awal abad ke-16 di Sulawesi banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang 

sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan Animisme dan 

Dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu yang paling besar dan terkenal 

adalah kerajaan Gowa Tallo, Bone, Wajo, dan Sopang. 

Nama Gowa Tallo sebenarnya adalah nama dua kerajaan yang 

berdampingan dan selalu bersatu, seolah-olah merupakan kerajaan kembar. 

Oleh karena letaknya berada di kota Makasar, maka Gowa Tallo disebut juga 

Kerajaan Makasar, yang istananya terletak di Sumba Opu.  

Pada tahun 1562 - 1565 M, di bawah pimpinan Raja Tumaparisi 

Kolama, Kerajaan Gowa Tallo berhasil menaklukkan daerah Selayar, 

Bulukumba, Maros, Mandar, dan Luwu. Pada masa itu, di Gowa Tallo telah 

terdapat kelompok-kelompok masyarakat Muslim dalam jumlah yang cukup 

besar. Kemudian atas jasa Dato Ribandang dan Dato Sulaemana, penyebaran 

dan pengembangan Islam menjadi lebih intensif dan mendapat kemajuan 

yang pesat. Pada tanggal 22 September 1605 Raja Gowa yang bernama 

Karaeng Tonigallo masuk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alaudin. 

Beliau menjalin hubungan baik dengan kerajaan Ternate, bahkan secara 

pribadi beliau bersahabat baik dengan Sultan Babullah dari Ternate. 

Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Gowa melakukan 

perluasan kekuasaan. Daerah Wajo dan Sopeng berhasil ditaklukkan dan 

diislamkan. Demikian juga Bone berhasil ditaklukkan pada tahun 1611 M. 

Sejak saat itu Gowa menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Para 

pedagang dari Barat yang hendak ke Maluku singgah di Gowa untuk mengisi 

perbekalan, bahkan kemudian rempah-rempah dari Maluku dapat diperoleh 

di sana, terkadang dengan harga yang lebih murah daripada di Maluku. Hal 

ini tentu saja mendatangkan keuntungan yang sangat besar, ditambah lagi 

persembahan dan upeti dari daerah-daerah taklukannya, maka Kerajaan 

Gowa pun menjadi kerajaan yang kaya-raya dan disegani pada masanya. 
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4. Perkembangan Islam di Kalimantan 

Kalimantan, yang letaknya lebih dekat dengan Pulau Sumatera dan 

Jawa, ternyata menenima kedatangan Islam lebih belakangan dibanding 

Sulawesi dan Maluku. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan 

Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, 

Daha, dan Kahuripan yang terletak di hulu sungai Nagara dan Amuntai Kimi. 

Kerajaan-kerajaan ini sudah menjalin hubungan dengan Majapahit, bahkan 

salah seorang raja Majapahit menikah dengan Putri Tunjung Buih. Hal 

tersebut tercatat dalam Kitab “Negara Kertagama” karya Empu Prapanca. 

Menjelang kedatangan Islam, Kerajaan Daha diperintah oleh Maha Raja 

Sukarama. Setelah beliau meninggal digantikan oleh Pangeran Tumenggung. 

Hal ini menimbulkan kemelut keluarga, karena Pangeran Samudra (cucu 

Maha Raja Sukarama) merasa lebih berhak atas takhta kerajaan. Akhirnya 

Pangeran Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar oleh para pengikut 

setianya, yang membawahi daerah Masik, Balit, Muhur, Kuwin dan Balitung, 

yang terletak di hilir sungai Nagara.  

Berdasarkan hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan 

Kerajaan Demak (Sultan Trenggono) untuk memerangi Kerajaan Daha, 

dengan perjanjian apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan maka Pangeran 

Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Ternyata berkat bantuan 

tentara Demak, Pangeran Tumenggung dan Kerajaan Daha dapat 

ditundukkan sesuai dengan perjanjian, akhirnya Raja Banjar, Pangeran 

Samudra beserta segenap rakyatnya masuk Islam dan bergelar Sultan 

Suryamullah. Menurut A.A. Cense dalam bukunya, “De Kroniek van 

Banjarmasin 1928”, peristiwa itu terjadi pada tahun 1550 M.  

Sultan Suryamullah memindahkan ibukota kerajaannya dari Muara 

Bahan ke Banjarmasin, yang letaknya lebih strategis, sehingga mudah 

disinggahi kapal-kapal yang berukuran lebih besar. Pada masa itu Sultan 

Suryamullah berhasil menaklukkan daerah Sambas, Batanghari, Sukadana, 

Kota Waringin, Pambuang, Sampit, Mendawai, Sabangan, dan lain-lain.  

Hampir bersamaan waktunya, daerah Kalimantan Timur telah pula 

didatangi oleh orang-orang Islam. Berdasarkan hikayat Kutai, pada masa 

pemerintahan Raja Mahkota, datanglah dua orang ulama besar bernama 

Dato Ribandang dan Tuanku Tunggang Parangan. Kedua ulama itu datang ke 

Kutai setelah orang-orang Makasar masuk Islam. Dato Ribandang kemudian 

kembali ke Makasar, sedangkan Tuanku Tunggang Parangan menetap di 

Kutai. Raja Mahkota kemudian masuk Islam setelah merasa kalah dalam ilmu 

kesaktian.  

Proses penyebaran Islam di Kutai dan sekitarnya diperkirakan terjadi 

pada tahun 1575 M. Penyebaran Islam secara lebih intensif sampai ke 
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daerah-daerah pedalaman terjadi setelah Raja Mahkota wafat. Putranya, 

Pangeran Aji Langgar, dan penggantinya melakukan perluasan kekuasaan ke 

daerah Muara Kaman. 

 

5. Perkembangan Islam di Maluku dan Sekitarnya  

Antara tahun 1400 - 1500 M (abad ke-15) Islam telah masuk dan 

berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, 

Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke 

pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam.  

Raja-raja di Maluku yang masuk Islam di antaranya: 

1) Raja Ternate, yang kemudian bergelar Sultan Mahrum (1465 - 1486). 

Setelah beliau wafat, digantikan oleh Sultan Zaenal Abidin yang besar 

jasanya dalam mensyiarkan Islam di kepulauan Maluku dan Irian, 

bahkan sampai ke Filipina. 

2) Raja Tidore, yang kemudian bergelar Sultan Jamaludin. 

3) Raja Jailolo, yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. 

4) Raja Bacan, yang masuk Islam pada tahun 1520 dan bergelar Sultan 

Zaenal Abidin. 

Selain Islam masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke 

Irian, yang disiarkan oleh raja-raja Islam Maluku, para pedagang dan para 

mubalig yang juga berasal dan Maluku. Daerah-daerah di Irian Jaya yang 

dimasuki Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Waigio dan Pulau Gebi. 

 

B. Peran Umat Islam dalam perjuangan di Indonesia 

Peranan umat Islam dalam proses perjuangan bangsa Indonesia digolongkan 

menjadi tiga fase; yaitu masa penjajahan, masa perang kemerdekaan, dan masa 

pembangunan. 

1. Masa Penjajahan 

Sebelum kaum penjajah, yakni Portugis, Belanda, dan Jepang, masuk 

ke Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia telah menganut agama Islam. 

Dengan demikian ajaran Islam telah banyak mendatangkan perubahan-

perubahan. Antara lain: 

a) Masyarakat Indonesia dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan 

raja-raja serta dibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah, 

Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan Islam, (lihat Q.S. An-

Nahl/16: 90), mampu mengubah masyarakat Indonesia yang dulunya 

menganut sistem kasta dan diskniminasi menjadi masyarakat yang setiap 
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anggotanya mempunyai peluang mendapatkan kedudukan, harkat, 

martabat, dan hak-hak yang sama.  

c) Semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang didengungkan Islam 

dengan semboyan “Hubbul-Watan Minal-Imãn” (cinta tanah air sebagian 

dan iman) mampu mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia, 

khususnya para pemudanya, yang dulunya bersifat sektarian (lebih 

mementingkan suku dan golongannya) menjadi bersifat nasionalis. Hal ini 

ditandai dengan lahirnya organisasi pemuda yang bernama Jong 

Indonesia pada bulan Februari 1927 dan dikumandangkannya Sumpah 

Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.  

d) Semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi “Islam adalah agama yang 

cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan” telah mampu mendorong 

masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha-usaha mewujudkan 

kemerdekaan bangsanya dengan berbagai upaya.  Dalam Islam, berperang 

demi mewujudkan kemerdekaan bangsa, negara, dan agama merupakan 

“Jihad fi sabilillah” yang hukumnya wajib. Umat Islam yang mati dalam 

“Jihad fi sabilillah” adalah syahid, yang imbalannya adalah surga. 

Perjuangan mengusir penjajah terus berlanjut sampai kaum penjajah 

hengkang dari bumi Indonesia. 

 

Kerajaan-kerajaan Islam di seantero Indonesa memberikan perlawanan 

terhadap penjajah. 

1)   Perlawanan terhadap Penjajah Portugis 

Bangsa Portugis datang dari Eropa Barat ke Dunia Timur, termasuk 

Indonesia, dengan semboyan “gold, glory, and gospel (emas, kejayaan, dan 

Kitab Injil).” Untuk mewujudkan semboyan tersebut, mereka melakukan 

berbagai cara, antara lain pada tahun 1511 mereka merebut Bandar 

Malaka, yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Sultan Mahmud Syah 

(1488 - 1511). Dari Malaka bangsa Portugis melebarkan pengaruh dan 

kekuasaannya ke kepulauan Nusantara, antara lain ke kepulauan Maluku 

lalu mendirikan benteng pertahanan di sana, dan ke Pulau Jawa dengan 

mendirikan benteng pertahanan di Sunda Kelapa. 

Sikap bangsa Portugis yang kasar dan angkuh, yang bermaksud 

merebut kekuasaan dan memaksakan kemauannya dalam perdagangan, 

menyebabkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia bangkit 

untuk memberikan perlawanan mengusir penjajah Portugis dari bumi 

Nusantara.  Putra Mahkota Kesultanan Demak, Adipati Unus, memimpin 
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penyerangan terhadap penjajah Portugis di Malaka (1513), dengan 

mengerahkan armada yang berkekuatan 100 buah kapal dan dibantu oleh 

bala tentara Aceh dan Sultan Malaka yang sudah tersingkir. Namun 

penyerangan ini dapat digagalkan oleh penjajah Portugis karena 

keunggulan mereka di bidang persenjataan. Perlawanan terhadap 

penjajah Portugis yang bermarkas di Malaka ini diteruskan oleh Sultan 

Trenggono yang memerintah Demak selama 25 tahun (1521-1546).   

Kalau perlawanan umat Islam terhadap penjajah Portugis yang 

bermarkas di Malaka mengalami kegagalan, lain halnya dengan 

perlawanan terhadap penjajah Portugis yang berpusat di Sunda Kelapa 

(Jakarta) dan Maluku yang memperoleh hasil gemilang. Pada tahun 1526 

bala tentara Demak di bawah pimpinan panglima perang Fatahillah 

berangkat melalui jalan laut menuju Sunda Kelapa untuk mengusir 

penjajah Portugis. Setibanya di Sunda Kelapa, Fatahillah dan bala 

tentaranya mengepung Sunda Kelapa dan terjadilah pertempuran sengit 

melawan penjajahan Portugis. Dalam pertempuran ini Fatahiliah dan bala 

tentaranya memperoleh kemenangan. Sunda Kelapa direbut dari tangan 

penjajah. Kemudian Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta 

(Jakarta). Peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1527 M yang kemudian 

ditetapkan sebagai hari lahirnya kota Jakarta.  

Di daerah Maluku, Portugis yang bersahabat dengan Ternate, dan 

Spanyol yang bersahabat dengan Tidore, berhasil mengadu domba dua 

kerajaan Islam tersehut. Sementara kedua kerajaan tersebut bertempur 

mati-matian, Portugis dan Spanyol mengadakan Perjanjian Tondesilas 

(1529) yang isinya : 

1. Maluku menjadi milik Portugis 

2. Filipina Selatan menjadi milik Spanyol 

Perjanjian ini sangat menekan rakyat Maluku, terutama Ternate. 

Oleh karena itu, Sultan Haerun bersama rakyatnya berbalik melawan 

Portugis. Kebencian rakyat Ternate semakin meluas ketika Sultan Haerun 

dibunuh secara licik pada tahun 1570. Perang pun meletus, dipimpin 

Sultan Baabullah, putra Sultan Haerun, rakyat Ternate berperang dengan 

gagah berani. Setelah berperarang selama empat tahun, akhirnya pada 

tahun 1574 rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku. 
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2)  Perlawanan terhadap Penjajah Belanda 

Setelah penjajah Portugis angkat kaki dari bumi Indonesia, bangsa 

Indonesia kembali dijajah oleh bangsa Belanda, yang untuk pertama kali 

berlabuh di Banten pada tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. 

Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia sama dengan tujuan penjajah 

Portugis, yakni untuk memaksakan praktik monopoli perdagangan untuk 

menancapkan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah 

Nusantara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Belanda menerapkan politik 

Divide et Impera, mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dari bumi 

Nusantara untuk membangun bangsanya dan membiarkan rakyat 

Indonesia berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan.  

Di Pulau Jawa pejuang-pejuang muslim tampil mengadakan 

perlawanan terhadap penjajah Belanda antara lain: Sultan Ageng 

Tirtayasa, Kyai Tapa dan Bagus Buang dari Kesultanan Banten, Sultan 

Agung dari Kesultanan Mataram, dan Pangeran Diponegoro dari 

Kesultanan Yogyakarta. Di Pulau Sumatera tercatat nama Tuanku Imam 

Bonjol, yang telah meminipin bala tentara Muslim dalam berperang 

melawan penjajah Belanda selama 17 tahun sehingga merepotkan 

penjajah Belanda dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Setelah 

Tuanku Imam Bonjol tertangkap, perjuangan diteruskan oleh Tuanku 

Tambusai.  

Dari Kesultanan Aceh kita mcngenal sederetan nama para panglima 

perang Islam seperti: Panglima Polim, Panglima Ibrahim, Teuku Cek 

Ditiro, Cut Nyak Dien, Habib Abdul Rahman, Imam Leungbatan, dan Sultan 

Alaudin Muhammad Daud Syah.  

Dari Maluku, yakni dari Kesultanan Ternate dan Tidore, tercatat 

nama-nama para pejuang kusuma bangsa seperti Saidi, Sultan Jamaluddin, 

dan Pangeran Neuku.  

Dari Sulawesi Selatan, yakni dari kerajaan Gowa-Tallo dan Bone, 

terkenal nama para pahlawan bangsa seperti Sultan Hasanuddin dan 

Lamadu Kelleng yang bergelar Arung Palaka.  

Sedangkan dari Kalimantan Selatan, rakyat yang mengalami 

penderitaan dan kesengsaraan akibat pajak yang tinggi dan kewajiban 

kerja paksa serempak mengangkat senjata di bawah pimpinan para 

panglima perang, seperti : Pangeran Antasari, Kyai Demang Lemam, 
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Berasa, Haji Masrin, Haji Bayasin, Kyai Langlang, Pangeran Hidayat, 

Pangeran Maradipa, dan Tumenggung Mancanegara.  

2. Masa Perang Kemerdekaan 

a. Peranan Ulama Pada Masa Perang Kemerdekaan  

Para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong 

umat Islam untuk berpartisipasi dalam perjuangan pada masa perang 

kemerdekaan. Ulama adalah figur yang dihormati dan ditaati segala ucapan 

dan perintahnya oleh umat Islam. Peranan ulama pada masa perang 

kemerdekaan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam : 

1) Membina kader umat Islam, melalui pesantren dan aktif dalam 

pembinaan masyarakat. Banyak santri tamatan pesantren kemudian 

melanjutkan pelajarannya ke Timur Tengah, dan setelah kembali. 

mereka menjadi ulama besar dan menjadi pemimpin penjuangan. Di 

antara mereka yaitu: K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. 

Abdul Halim, H. Agus Salim, dan K.H. Abdul Wabab Hasbullah. 

2) Turut benjuang secara flsik sebagai pemimpin perang. Mereka yaitu: 

Fatahillah, Sultan Baabullab, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan 

Habib Abdurrahman, Demikian juga pada masa penjajahan Jepang. 

banyak para ulama yang berperang memimpin bala tentara Islam 

melawan imperialis Jepang, demi menegakkan martabat dan 

kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Mereka ituu antara lain: 

Mohammad Daud Beureuh (pemimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh) 

dan KH. Zaenal Mustafa (pemimpin pesantren Sukamanah di 

Singaparna. Jawa Barat). 

b. Peranan Organisasi Pada Masa Perang Kemerdekaan 

Sebelum abad ke-19, perlawanan terhadap penjajah Belanda yang 

dipimpin oleh raja-raja Islam dan para ulama masih bersifat lokal, sehingga 

dapat dipatahkan oleh kaum penjajah. Baru pada awal abad ke- 19, gerakan 

perlawanan terhadap kaum penjajah lebih terorganisasi. Semua berjuang 

bersama demi tercapainya tujuan utama, kemerdekaan Indonesia. 

Organisasi-organisasi tersebut antana lain: 

1. Serikat Dagang Islam 

Syarikat Dagang Islam didirikan di Laweyan, Solo pada tahun 1911 

oleh Haji Samanhudi. Organisasi ini berdiri setelah umat Islam bersatu 

dalam menghadapi persaingan dagang. Pada tanggal 20 September 1912. 

Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam (SI) atas prakarsa 

H.O.S. Cokroaminoto. Akhirnya Serikat Islam berkembang dengan pesat 

hampir di seluruh tanah air. Dengan bergabungnya Haji Agus Salim 
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(Sumatra) dan Abdul Mutholib, Sangaji (Maluku). Maka Serikat Islam lebih 

mencerminkan persatuan seluruh Indonesia. Serikat Islam selain bergerak 

dibidang keagamaan juga sekaligus terang-terangan bergerak dibidang 

politik maka namanya pun berubah menjadi Partai Serikat Islam ( 1921 ) , 

dan lambat laun) menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. 

Demikian besarnya pengaruh Pak Cokro dimata umat lslam Indonesia. 

yang merniliki kharisma. sebagai politikus dan dan sekaligus sebagai 

agamisator. Akhirnya.pada tahun 1931 Partai Seriekat Islam menegaskan 

perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan seluruh wilayah Indonesia. 

Syarikat Islam tidak lagi hanya berwujud sebagai gerakan keagamaan, 

tetapi juga merupakan sebuah gerakan politik dengan ditandai pergantian 

nama menjadi Partai Syarikat Islam (PSI). Selanjutnya, Partai Syarikat Islam 

menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan 

Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1929 Partai Syarikat Islam berubah 

menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. 

 

2. Muhammadiyah 

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di 

Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H (18 November 1912 M).  

Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 M dengan nama 

Muhammad Darwis. Ayahnya bernama Kyai Haji Abu Bakar bin Kiai 

Sulaiman, seorang khatib di Mesjid Keraton. Ibunya putra Haji Ibrahim bin 

Haji Hasan seorang penghulu kesultanan Yogyakarta. Muhammad Darwis 

tidak masuk sekolah umum, melainkan dididik langsung  oleh orang tuanya 

tentang Ilmu  Agama dan pengetahuan lainnya. Setelah itu, ia belajar kepada 

sejumlah ulama di luar Yogyakarta dalam bidang hadis, nahwu, Fiqih, dan 

tafsir .  

Pada tahun 1890, Muhammad Darwis berangkat menuju tanah suci 

Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menambah ilmu agamanya. 

Setelah kembali ke tanah air, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada 

tahun 1903 M, ia kembali menuju Tanah Suci dan tinggal selama dua tahun 

di sana untuk mendalami agama. Ahmad Dahlan belajar Tafsir Al-Manar 

karya Muhammad Rasyid Rida yang memberikan cahaya terang dalam 

hatinya serta membuka akal pikirannya jauh ke depan tentang bagaimana 

situasi dan kondisi Islam di Indonesia. Pada kunjungannya yang kedua 

tersebut ia bertemu dengan Muhammad Rasyid Rida. Keduanya terlibat 

dalam pertukaran pikiran tentang ide-ide yang mengarah kepada 

pembaruan dan pemurnian ajaran Islam. 

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang melakukan amar 

ma'ruf nahi munkar dalam rangka meningkatkan taraf hidup bangsa. bukan 
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partai politik, tetapi merupakan gerakan Islam yang menjiwai segala gerak 

dan tingkah laku seorang muslim yang menjelma dalam perbuatan nyata. 

Muhammadiyah bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini 

bertujuan untuk menghadapi segala usaha penjajahan Belanda.  

Adapun yang mendorong didirikannya Muhammadiyah adalah 

sebagai berikut. 

a. Kondisi aqidah sebagian besar umat Islam saat itu, masih 

bercampur aduk dengan bermacam-macam bid’ah, khurafat, dan 

syirik  

b. Kurangnya peranan umat Islam, baik dalam bidang politik, 

ekonomi, kebudayaan, pendidikan, maupun keagamaan. 

c. Adanya berbagai macam bentuk Kristenisasi di Indonesia. 

d.  Kebudayaan Barat yang sangat berpengaruh dan mengancam 

rusaknya aqidah dan akhlak generasi muda Indonesia.  

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, K.H. Ahmad Dahlan melakukan 

pemurnian ajaran Islam yakni kembali kepada Al-Qur’an dan Hadist, 

diantara  usahanya yaitu memerangi bid’ah dan khurafat, merumuskan 

kembali doktrin Islam dalam pandangan modern, mereformasi pendidikan 

Islam dengan cara memberikan ilmu pengetahuan umum pada sekolah-

sekolah yang berbasis agama Islam. 

 

3. Nahdlatul Ulama (NU) 

Organisasi Nahdhatul Ulama didirikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari dan 

KH. Abdul Wahab Hasbullah di  Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H, 

bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M.  Berdirinya organisasi ini 

dilatarbelakangi oleh; pertama,  keadaan umat Islam yang tertindas oleh 

Penjajah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menutup sekolah-sekolah 

berbasis Agama Islam seperti pesantren atau sekolah keagamaan lainnya. 

Sementara itu, guru guru Kristen diperbolehkan mendirikan sekolah  dan 

mengajar di sana, kemudian para lulusannya banyak yang diangkat menjadi 

pegawai negeri dan pemimpin masyarakat. Kedua,   sebagai reaksi 

terhadap gerakan Wahabi di bawah pimpinan Abdul Aziz ibnu Su'ud yang 

berhasil menguasai Kota Hijaz. Gerakan ini hendak memusnahkan semua 

yang dianggap bid'ah dan khurafat, menentang taklid kepada Imam 

Mazhab, dan menyeru kembali kepada Al Qur'an dan Hadis. 

Di Indonesia muncul pula gerakan serupa, yang dipandang 

mengancam tradisi Ahli sunah Waljamaah. Ketika Raja Abdul Aziz 

mengadakan Muktamar Internasional di Mekah, Indonesia mengirimkan 

KH. Abdul Wahab sebagai delegasinya dengan membawa usulan-usulan 
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yang intinya agar mempertahankan tradisi Ahli sunah wal jama’ah. Namun, 

usulan tersebut ditolak, yang akhirnya KH. Abdul Wahab keluar dari 

kongres dan mendirikan NU. 

K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi atau jam’iyah Nahdalul 

Ulama (NU) yang artinya "Kebangkitan Para Ulama”. NU bertujuan 

membangkitkan semangat juang para ulama Indonesia dengan cara 

mempergiat dakwah dan pendidikan itu. Selain itu, NU menganjurkan agar 

syari’at Islam diberlakukan dalam masyarakat dengan berdasarkan kepada 

salah Satu mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi.i, dan Hambali. 

Untuk mencapai maksud tersebut, KH. Hasyim Asy'ari mendirikan 

Pesantren di Desa Tebuireng Jombang pada tahun 1899. 

 

Tujuan didirikannya NU adalah memperjuangkan berlakunya ajaran 

Islam yang berhaluan ahlusunah waljamaah dan menganut mazhab empat 

(Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) di dalam wadah Negara Kesatuan RI 

yang berasaskan Pancasila. 

 

3. Masa Pembangunan 

a. Peranan Umat Islam pada Masa Pembangunan 

Perjuangan melawan penjajah, mengangkat senjata, mengorbankan 

jiwa dan raga untuk mewujudkan negara dan bangsa yang merdeka 

sangatlah berat. Namun tidak kalah  beratnya adalah mempertahankan dan 

mengisi kemerdekaan yang telah dicapai. Perjuangan melawan penjajah, 

lawan yang dihadapi sangat nyata. Akan tetapi setelah kemerdekaan, 

perjuangan melawan mental kebodohan dan kemiskinan tidaklah nyata. 

Akibatnya walaupun kita sudah merdeka, kekayaan negara masih dikelola 

dan dinikmati oleh orang-orang asing. Kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat masih jauh dari panggang api. Banyak rakyat Indonesia yang menjadi 

pengemis, buruh, pemulung di negeri sendiri. Maka dari itu, untuk 

mencapai cita-cita bangsa Indonesia yakni mewujudkan kesejahteraan dan 

kemakmuran bangsa perlu perhatian dan jihad dari umat Islam. Umat Islam 

perlu berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan bidang dan 

kapasitasnya masing-masing.  

 

b. Peranan Organisasi Islam pada Masa Pembangunan 

Organisasi Islam yang ada pada masa pembangunan ini, antara lain: 

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Himpunan Mahasiswa Islam 

(HMI), berdiri tahun 1947 di Yogyakarta; Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia (PMII), berdiri pada 17 April 1960 dan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) berdiri pada 26 Juli 1975.  
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Peranan Muhammadiyah dalam masa pembangunan antara lain ikut 

serta dalam usaha-usaha mencerdaskan bangsa, berhudi luhur, dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

Muhammadiyah secara intensif mengadakan pengajian-pengajian, 

mendirikan sekolah-sekolah umum berbasis agama dan madrasah, 

mendirikan pesantren, dan universitas. Tidak hanya itu, Muhammadiyah 

juga ikut berpartisipasi dalam bidang pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat yakni dengan mendirikan rumah sakit, Poliklinik, BKIA (Balai 

Kesehatan Ibu dan Anak), Panti Asuhan, dan Pos Santunan Sosial.  

Organisasi Islam lainnya yaitu Nahdlatul Ulama (NU) merupakan 

organisasi Islam yang bergerak di bidang agama, sosial, dan 

kemasyarakatan. Usaha-usaha NU dalam mengisi pembangunan bangsa 

antara lain :  

 Mendirikan madrasah-madrasah, seperti Madrasah Ibtidaiyah, 

Tsanawiyah, Aliyah, dan Perguruan Tinggi.  

 Mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pesantren-pesantren.  

 Membantu dan mengurusi anak-anak yatim dan fakir miskin.  

 Mendirikan rumah sakit dan poliklinik  

 

Selain organisasi Islam di atas, terdapat Majelis Ulama Indonesia 

MUI).  MUI adalah organisasi keulamaan yang bersifat independen tidak 

berafiliasi kepada salah satu aliran politik, mazhab atau aliran keagarnaan 

Islam yang ada di Indonesia. Adapun peranan Majelis Ulama Indonesia pada 

masa pembangunan adalah : 

 Memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial 

kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia pada 

umumnya, sebagai amar ma‘ruf nahi mungkar dalam usaha 

meningkatkan ketahanan nasional. 

 Memperkuat Ukhuwah Islamiah dan melaksanakan kerukunan 

antarumat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan 

nasional.  

 MUI adalah penghubung antara Ulama dan Umara serta menjadi 

penerjemah timbal-balik antara pemerintah dan umat Islam 

Indonesia guna menyukseskan pembangunan nasional. 

 

Terdapat pula ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang 

lahir pada Desember 1990. Organisasi ini pertama kali diketuai oleh Prof. 

DR. B.J. Habibie, yang kemudian menjadi Presiden ketiga Republik 

Indonesia. ICMI berperan tidak sedikit dalam  mengisi pembangunan. Salah 

satu misi ICMI adalah mencetak kader-kader umat Islam yang cendekia dan 
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dapat menjadi pemimpin bangsa baik formal maupun nonformal.  

 

c. Peranan Lembaga Pendidikan Islam dalam Pembangunan 

Lembaga pendidikan Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

umat Islam  di bidang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di 

Indonesia sebagian didirikan dan dikelola langsung oleh pemerintah 

(Departemen Agama), seperti: Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), 

Institut Agama Islam Negeri (lAIN), UIN, dll., sebagian lagi dikelola oleh 

swasta/yayasan seperti Bustanul Atfal (Taman Kanak-Kanak Islam), 

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan 

perguruan tinggi Islam (seperti : UNIMU, UNISBA, UNISJA, UNISMA, UMY, 

UAD, UNU, STIQ, dan lain-lain).  

 Selain lembaga pendidikan formal di atas, masih ada lembaga 

pendidikan nonformal, yakni Pondok Pesantren. Pesantren merupakan 

lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang penyelenggaraan 

pendidikannya bersifat tradisional dan sederhana. Mata pelajaran yang 

diajarkan di pesantren adalah: Ilmu Tauhid, Fikih Islam, Akhlak, Ushul 

Fikih, Nahwu, Saraf, Ilmu Mantik, dll. Sumber belajar mereka yaitu kitab-

kitab berbahasa Arab klasik yang tidak berharakat atau gundul yang biasa 

disebut dengan “Kitab Kuning”. Para pendidik dan pengajarnya biasa 

disebut kiai, sedangkan murid-muridnya disebut para santri. Mereka 

bertempat tinggal di lokasi yang sama, yaitu pondok pesantren. Setelah 

tamat dari pondok, tak sedikit para santri tersebut menjadi pemimpin atau 

tokoh yang menjadi panutan bagi masyarakatnya. 

 

 

Refleksi: 

Walisongo sudah menancapkan sendi-sendi Islam di nusantara dengan 

usaha dan perjuangan mereka dan atas ijin Allah berhasil menjadikan Islam sebagai 

agama mayoritas di Indonesia. Tugas dan kewajiban kita generasi sekarang adalah 

mempertahankan dan mengembangkannya. Jika tidak, agama yang mayoritas ini 

akan menyusut dan akhirnya punah dari Indonesia.  

1. Diskusikan dengan teman-temanmu bagaimana membuat strategi dakwah 

Islam untuk wilayah perkotaan dan pedalaman. Jelaskan urgensi perbedaan 

metode dan saluran dakwah yang digunakan. 

2. Pada masa Kemerdekaan, umat Islam dengan gigih berjuang melawan penjajah, 

maka sekarang ini siapakah yang harus kita hadapi sebagai perjuangan atau 

jihad yang kita. 
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Ujian Kompetensi 5 

 

a. Penilaian Afektif 

Berilah tanda cek (√) pada kolom skala sikap sesuai yang ditampilkan oleh peserta 

didik  

Nama peserta didik :  

Kelas :  

Materi Pokok :  

Instrumen Penilaian diri siswa  

No Kegiatan Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Menjadi teladan di lingkungannya     

2 Menyampaikan dakwah walau satu ayat     

3 Mengikuti kajian Islam     

4 Mensinergikan berbagai potensi yang 

ada di lingkungan sekitar untuk 

berdakwah 

    

5 Mau berbagi dan mendengarkan dakwah      

Skor 4 = selalu  

  3 = sering  

  2 = kadang-kadang 

  1 = tidak pernah 

 

b. Penilaian Kognitif 

    Pilihan Ganda:  Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, D atau E yang paling tepat! 

1. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur utara, rutenya yaitu .... 

A. Madinah – Irak – Iran – India - Indonesia 

B. Arab – Yaman –  Gujarat – Srilanka – Indonesia  

C. Arab – Kuwait – Srilanka – Malaisia- Indonesia 

D. Mekah  – Mesir - Syiria – Pakistan – Malaisia – Indonesia  

E. Arab – Damaskus – Bagdad – Gujarat – Srilanka – Indonesia  

2. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai, yang terletak di 

Sumatera tepatnya di pesisir laut Aceh. Raja pertamanya bernama... 

A. Sultan Trenggono 

B. Sultan Hasannuddin  

C. Sultan Malikus Saleh 

D. Sultan Ageng Tirtayasa 

E. Sultan Agung Hanyokro Kusumo 
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3. Di Pulau Jawa terdapat kerajaan Islam yang kuat, yaitu kesultanan Demak. 

Pada tanggal 22 Juni 1527 balatentara Demak dapat merebut kembali Sunda 

Kelapa dari tangan penjajah Portugis, kemudian mengganti nama Sunda 

Kelapa menjadi Jayakarta ( Jakarta). Masa kejayan kerajaan Demak tatkala 

dipimpin ....  

A. Adipati Unus 

B. Sultan Trenggono 

C. Raden Paku 

D. Sultan Mahmud Syah 

E. Sunan Kalijaga  

4. Berikut ini adalah pahlawan yang berjuang membawa panji-panji Islam di 

Indonesia sekaligus tokoh organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu .... 

A. Pattimura 

B. Teuku Umar 

C. K.H Ahmad Dahlan 

D. K.H. Hasyim Asy’ari 

E. Sultan Hasanuddin 

5. Perhatikan pernyataan berikut! 

(1) Ajaran Islam mudah dilaksanakan  

(2) Islam diajarkan melalui media dan budaya setempat 

(3) Islam menghormati/melindungi hak setiap individu 

(4) Ajaran Islam disampaikan secara hikmah dan bijaksana 

(5) Islam tidak memandang strata sosial dalam masyarakat (kasta) 

(6) Masyarakat Indonesia suka menerima hal-hal yang baru dan fenomenal 

Yang merupakan faktor penentu Islam diterima di Indonesia antara lain …. 

A. (1), (2), (3) 

B. (4), (5), (6) 

C. (1), (3), (5) 

D. (2), (4), (6) 

E. (1), (2), (6) 

6. Bukan merupakan sarana dakwah yang digunakan oleh para mubalig/juru 

dakwah dalam menyebarkan agama Islam, yaitu …. 

A. Ceramah 

B. Perkawinan 

C. Perdagangan 

D. Seni dan budaya  

E. Suri tauladan (keteladanan) 
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7. Bukti adanya awal kedatangan Islam di Jawa (gresik) yaitu berupa … 

A. Nisan makam Sunan Ampel 

B. Nisan makam Sunan Gresik 

C. Nisan makam Sunan Bonang 

D. Nisan makam Sunan Kalijaga 

E. Nisan makam Siti Fatimah binti Maimun 

8.  Kerajaan Banten dan Cirebon didirikan oleh … 

A. Sunan Drajat 

B. Sunan Gresik 

C. Sunan Bonang 

D. Sunan Kalijaga 

E. Sunan Gunung jati 

9. Salah satu wali songo yang ahli dalam bidang sastra jawa yaitu … 

A. Sunan Drajat 

B. Sunan kudus 

C. Sunan Bonang 

D. Sunan Kalijaga 

E. Sunan Gunung jati 

10. Nama asli Sunan Kalijaga adalah … 

A. Fatahillah 

B. Syarifuddin 

C. Joko Tingkir 

D. Raden Karebet 

E. Raden Mas Syahid 

 

11. Arti dari semboyan ‘Hubbul watan minal iman’ yaitu … 

A. Cinta tanah air adalah bagian dari Islam 

B. Cinta tanah air adalah bagian dari Jihad 

C. Cinta tanah air adalah bagian dari Iman 

D. Cinta tanah air adalah bagian dari ikhtiar 

E. Cinta tanah air adalah bagian dari bersyukur 

12. Penjajah Portugis datangn ke Indonesia dengan semboyan ‘gold, glory, and 

góspel’. Artinya …. 

A. emas, intan, dan perak 

B. emas, intan, dan berlian 

C. emas, intan, dan mutiara 

D. emas, kejayaan, dan Kitab Injil 

E. emas, intan, dan rempah-rempah 
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13. Syarikat Dagang Islam didirikan oleh  

A. Haji Samanhudi 

B. Haji Agus Salim 

C. K.H. hasyim Asy’ari 

D. K.H. Ahmad Dahlan 

E. H.O.S. Cokroaminoto 

14. Nahdatul Ulama didirikan pada tahun …. 

A. 1912 

B. 1914 

C. 1925 

D. 1926 

E. 1930 

15. Islam telah ada di Indonesia sejak zaman Khulafaur Rosyidin ( kekholifahan 

sahabat Nabi), kemudian berkembang menjadi besar sehingga mampu 

mendirikan pemerintahan Islam di Indonesia. Adapun kerajaan Islam yang 

pertama di Indonesia adalah .... 

A. Kerajaan Aceh 

B. Kerajaan Banten  

C. Kerajaan Demak  

D. Kerajaan Goa Talo 

E. Kerajaan Mataram 

 

 

Esai:  

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat! 

1. Jelaskan strategi dan metode dakwah di Indonrsia! 

2. Jelaskan lima penyebab utama agama Islam dapat dengan mudah diterima di 

Indonesia! 

3. Jelaskan hikmah perkembangan Islam di Indonesia 

4. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari strategi dakwah Walisongo di 

Indonesia 

5. “Ulama itu bagaikan pelita (obor) di muka bumi, sebagai pengganti para Nabi 

dan sebagai pewaris para Nabi”, (HR. Ibnu Adi dari Ali bin Abi Thalib). 

Jelaskan maksud hadits tersebut. 
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