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Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca al-Qur’an dengan tartil. 
Semoga dengan membiasakan diri membaca al-Qur’an, kita selalu mendapat 
keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan rida Allah Swt. 
Amin.

1. Bacalah Q.S. an-Nisa'/4: 59 di bawah ini bersama-sama dengan tartil 
selama 5-10 menit!

2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!

Aktivitas 5.1
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Amati gambar-gambar berikut dan kemudian berikan tanggapan atau 
komentar pada semua gambar berkaitan dengan materi pelajaran!

Aktivitas 5.2

Gambar 5.1

Gambar 5.3

Gambar 5.2 
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Pintu Ijtihad Tetap Terbuka

Keliru sekali untuk mengira bahwa pintu ijtihad sudah tertutup 
setelah empat Imam besar (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i 
dan Imam Hambali) tersebut wafat. Sudah terang bahwa menjalankan 
pertimbangan akal yang bebas itu diizinkan oleh al-Qur’an Suci. Atas 
dasar pedoman inilah dunia Islam tetap menggunakan pertimbangan 
akalnya dalam membuat undang-undang guna kepentingan 
dunia Islam sendiri. Bahkan, pada zaman Nabi, para sahabat telah 
menggunakan pertimbangan akal mereka jika mereka tak sempat  
mengajukan suatu persoalan kepada beliau sendiri. Setelah beliau 
wafat jika timbul masalah baru, maka dibuatlah undang-undang oleh 
dewan penasehat khalifah yang diambil dari suara terbanyak, dan 
keputusan-keputusan diberikan oleh orang yang paling terpelajar di 
antara para sahabat. Para tabi’in memperluas ilmu dari para sahabat, 
dan tiap-tiap generasi berikutnya. Jika merasa tak puas terhadap suatu 
pendapat pada generasi sebelumnya, mereka bebas menjalankan 
ijtihad menggunakan akal pikiran mereka.

Pada abad kedua hijriyah, dunia Islam menyaksikan munculnya 
empat sinar dalam cakrawala ijtihad  dan munculnya empat mujtahid 
besar secara silih berganti ini. Hal itu membuktikan bahwa masing-
masing tak merasa puas dengan apa yang telah dicapai oleh para imam 
sebelumnya. Ini suatu bukti yang yang tak dapat disangkal lagi bahwa 
Islam mengizinkan penggunaan pertimbangan akal secara bebas guna 
menghadapi situasi baru. Imam Malik tak puas dengan apa yang sudah 
dicapai oleh Imam Hanafi. Demikian pula Imam Syafi’i tidak puas dengan 
apa yang sudah dilakukan oleh dua imam sebelumnya. Meskipun tiga 
imam itu praktis telah menghabiskan tenaga dalam menggali sumber 
hukum fikih, namum Imam Hambali menyumbangkan hasil ijtihadnya 
kepada dunia Islam yang sedang haus ilmu pengetahuan. Bukan para 
mujtahid besar saja yang menggunakan pertimbangan terhadap situasi 

Baca dan cermati artikel di bawah ini,  kemudian berikanlah tanggapanmu 
terkait pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup!

Aktivitas 5.3
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baru  melainkan mereka saling berpacu dalam prinsip ilmu fikih, ini 
menunjukkan bahwa tak seorang pun di antara mereka menganggap 
bahwa ulama lain sudah mutlak benar. Jika mereka itu tidak mutlak 
benar, mengapa setelah beberapa abad lalu mereka menjadi mutlak 
benar, padahal dengan berlalunya waktu, sangat diperlukan undang-
undang baru untuk menghadapi permasalahan baru? Kenyataan ini 
diakui oleh semua pihak bahwa para imam tidak pernah menutup 
pintu ijtihad. Baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali tak pernah 
berkata bahwa para ulama sesudah mereka tidak diizinkan lagi untuk 
membuka pintu ijtihad, dan tak pernah pula para imam mengaku mutlak 
benarnya. Demikian pula tak pernah diterangkan dalam kitab usul fiqih 
bahwa menggunakan pertimbangan akal untuk membuat undang-
undang baru tak diperbolehkan lagi. Ijtihad merupakan rahmat besar 
bagi segenap kaum muslimin. Inilah satu-satunya cara, yang dengan 
cara ini, segala kebutuhan sekalian generasi demi generasi, dan juga 
sebagai keperluan berbagai suku dan bangsa pemeluk Islam dapat 
terpenuhi. 

Mulai abad ketiga hijriyah, para ulama besar lebih banyak 
mengerahkan perhatiannya kepada pengumpulan dan penelitian 
hadis. Sementara itu, kedudukan empat imam besar begitu tinggi 
di atas sekalian ulama ahli fikih, sehingga para ulama ini tampak tak 
berarti, dan lambat laun timbullah kesan bahwa tak seorang pun dapat 
melakukan ijtihad. Akibatnya kesan itu menyebabkan pembatasan 
ijtihad dan pembatasan kemerdekaan berpikir yang sangat dianjurkan 
oleh Islam. Jadi, karena dibelenggu oleh kesan salah, kaum cendekia 
muslim menderita kerugian besar, dan meningkatnya kebutuhan 
ilmu pengetahuan menjadi terhenti dan mandeg. Akibatnya adalah 
kebodohanlah yang merajalela.

Disadur dari Islamologi karya Maulana Muhammad Ali

Dinul Islam merupakan aturan hidup yang diturunkan oleh Allah Swt. 
kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada seluruh umat 
manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun 
di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan tersebut, dibuatlah aturan-aturan 
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yang menuntun perilaku muslim bagaimana ia berhubungan dengan Allah 
Swt. yang disebut dengan hablumminallah (                             ), seorang muslim 
berhubungan dengan sesamanya yang disebut dengan hablumminannas        
(                            ), juga bagaimana seorang muslim berhubungan dengan alam 
yang disebut dengan hablumminalalam (                          ).

Allah Swt. memiliki aturan atau hukum yang harus dilaksanakan 
oleh manusia, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah Swt. 
Oleh karena itu, sebagai hamba dan khalifah-Nya, kita harus memahami 
hukum-hukum Allah tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam 
kehidupan. Sumber hukum Islam merupakan rujukan atau dasar utama 
dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, 
benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, 
atau kehancuran.

Salah satu dalil tentang sumber hukum Islam adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini.

Artinya: “Dari Unas (dari ahli Hims) dari ashab Muadz bin Jabal  Bahwa 
Rasulullah Saw. ketika hendak mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya 
“bagaimana engkau menghukum jika dihadapkan oleh sebuah keputusan”, 
ia menjawab saya akan memutuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya, 
“jika kamu tidak mendapatkan di dalam kitab Allah,” ia menjawab dengan 
sunnah Rasulullah Saw., nabi bertanya, jika kamu tidak mendapatkan pada 
sunnah Rasulullah Saw. dan juga tidak pada kitab Allah, ia menjawab saya 
akan berijtihad dengan pendapatku. Lalu Rasul menepuk dada Muadz seraya 
berkata” segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq atas utusan Rasul-
Nya, sesuai yang diridhai Allah ” (H.R. Abu Dawud)
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Hadis tersebut menyatakan bahwa al-Qur’an, hadis, dan ijtihad 
merupakan sumber hukum Islam. Maksudnya, ketiganya dapat dijadikan 
rujukan untuk mengambil keputusan dalam menghukumi suatu perbuatan.

Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam berisi 
tuntunan-tuntunan bagi umat Islam. Namun, tidaklah mudah berpedoman 
langsung kepada al-Qura'n dan hadis secara langsung, kecuali bagi yang 
memiliki ilmu yang cukup untuk memahaminya. Bagi orang-orang awam, 
tidaklah bijaksana mengambil langsung dalil al-Qur'an dan hadis.

1.  Al-Qur’an

a. Pengertian al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam, sekaligus sebagai 
sumber hukum Islam yang pertama dan utama.

Secara bahasa, al-Qur’an berasal dari kata qara’a (                 ) 
berarti bacaan atau dibaca. Bacaan, sebab al-Qur’an meupakan 
kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani 
kebenarannya. 

Secara istilah, al-Qur’an merupakan firman Allah Swt., 
diwahyukan kepada Rasulullah Saw. melalui malaikat Jibril, ditulis 
dalam mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir.

Carilah macam-macam hukum taklifi beserta contohnya! Tulislah dalam 
buku tugas!

Aktivitas 5.4

Berdasarkan pengertian 
tersebut, kalam Allah Swt. 
yang diturunkan kepada 
nabi-nabi selain Rasulullah 
Saw. tidak dinamakan al-
Qur’an seperti Taurat yang 
diturunkan kepada Nabi Musa 
a.s., atau Injil yang diturunkan 
kepada Nabi Isa a.s.

Gambar: Sumber Hukum Islam 
yang pertama dan utama
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b. Keistimewaan al-Qur’an

Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk 
pertama kalinya pada malam Lailatulqadar pada tanggal 27 Ramadan. Ini 
menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan 
keberkahan, sehingga segala kebaikan yang dilakukan akan dilipatgandakan 
berkali lipat. Sementara itu, keistimewaan al-Qur’an sebagai kitab suci umat 
Islam adalah:

1) Al-Qur’an merupakan wahyu Allah Swt. 

Wahyu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang dituangkan 
Allah Swt. ke dalam jiwa Nabi yang dikehendaki Allah Swt. agar 
disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk di dunia sehingga 
memperoleh kebahagiaan di akhirat. 

Rasulullah Saw. dalam menerima wahyu melalui beberapa cara di 
antaranya adalah melalui mimpi yang ditanamkan langsung ke dalam 
jiwa Rasulullah Saw.; wahyu turun sebagai suara gemerincing; Jibril 
menjelma sebagai manusia; Jibril memperlihatkan bentuk aslinya; dan 
Allah Swt. berbicara dari balik tabir. Dari peristiwa ini, Rasulullah Saw. 
menguasai beberapa ilmu pengetahuan tanpa belajar terlebih dahulu 
kepada seorang guru. Dari sini dapat diketahui bahwa al-Qur’an adalah 
wahyu Allah yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi orang yang 
yang beriman dalam menemukan kebenaran yang hakiki sehingga 
tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan. Al-Qur’an pun merupakan 
penyempurna dari Kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan terlebih 
dahulu sekaligus mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada kitab 
tersebut.

2) Al-Qur’an turun dengan menggunakan bahasa Arab

Firman Allah Swt. dalam Q.S. asy-Syura/42: 7 menyatakan:

Artinya: “Dan demikianlah Kami wahyukan al-Qur'an kepadamu dalam 
bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibukota 
(Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) di sekelilingnya serta memberi 
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peringatan tentang hari berkumpul (Kiamat) yang tidak diragukan adanya. 
Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.”

Ayat di atas  menerangkan bahwa al-Qur’an diturunkan dalam 
bahasa Arab, sesuai dengan bahasa penduduk negeri Mekkah dan 
sekitarnya, untuk memudahkan mereka mengerti dakwah dan seruan 
serta peringatan yang ditujukan Rasulullah Saw. kepada mereka. Bahasa 
Arab itu sendiri merupakan bahasa yang sudah tua yang masih eksis 
sampai saat ini. Artinya, bahasa yang dipakai pada masa Rasulullah Saw. 
masih sama dengan yang dipakai saat ini. Bahasa Arab juga memiliki 
kosa kata dan perbendaharaan yang sangat luas dan banyak, sinonim 
yang menakjubkan. Bahasa Arab memiliki kemampuan menampung 
informasi pada huruf-huruf yang singkat.

3) Al-Qur’an merupakan hujjah

Secara garis besar, al-Qur’an berisi pemahaman tentang hakikat 
kemanusiaan dan alam sekitar kepada manusia. Dalam al-Qur’an, 
segala hukum, peraturan, pedoman beribadah diatur. Oleh karena itu, 
sebagai umat Muhammad Saw. jadikanlah al-Qur’an sebagai hujjah. 
Dengan demikian, umat Islam dituntut minimal membacanya dan 
mentadabburinya. Apalagi membaca al-Qur’an bernilai ibadah, artinya 
setiap ayat yang dibaca akan mendapat pahala dan pahala tersebut 
dihitung huruf perhuruf. Namun demikian, terkait al-Qur’an sebagai 
hujjah bagi Rasulullah Saw., al-Qur’an tidak sekedar dibaca, tetapi yang 
terpenting adalah dipahami dan diamalkan isinya dalam keseharian 
kehidupan sebagai makhluk sosial. 

4) Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar Rasulullah Saw. dan bukti kenabian

Al-Qur’an merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Saw., dan 
mukjizat tersebut dikhususkan hanya bagi Rasulullah Saw. dan tidak 
untuk nabi yang lainnya. Karena, setiap nabi dianugerahi mukjizat khusus 
yang tidak sama antara satu nabi  dengan nabi yang lain,  disebabkan oleh 
kondisi yang berbeda terkait kaumnya masing-masing. Sebagai contoh, 
Nabi Musa a.s. memiliki tongkat yang dapat berubah-rubah karena pada 
saat itu sihir merajalela. Nabi Isa a.s. yang mampu menghidupkan orang 
mati dan menyembuhkan penyakit lepra dan orang buta karena pada 
saat itu sudah marak ilmu kedokteran.

Maksud al-Qur’an sebagai mukjizat karena saat itu bangsa Arab 
terkenal dengan kepiawaiannya terkait dengan sastra. Syair-syair yang 
dibuat tersusun dengan bahasa yang sangat indah dan itu dijadikan 
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perlombaan. Syair terbaik dalam lomba tersebut akan dipajang di Ka’bah.

Al-Qur’an datang bersama diutusnya Muhammad Saw, di tengah-
tengah masyarakat yang sangat  gemar  bersyair,  turunnya al-Qur’an 
dengan bahasa yang sangat indah membuat mereka terkagum-kagum. 
Mereka meyakini keindahan tersebut, bukan bahasa manusia, melainkan 
mereka enggan untuk mengakuinya. Merekapun melontarkan 
pendapatnya, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Q.S. al 
Muddatsir/74: 24-25:

Artinya:  “lalu dia berkata, “(Al-Qur'an) ini hanyalah sihir yang dipelajari 
(dari orang-orang dahulu).” (24). Ini hanyalah perkataan manusia.”(25)

Allah Swt. pun menantang maum kafir tersebut untuk membuat 
semisal al-Qur’an, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Q.S. 
Hud/11: 13

Artinya: “Bahkan mereka mengatakan, “Dia (Muhammad) telah membuat-
buat Al-Qur'an itu.” Katakanlah, “(Kalau demikian), datangkanlah sepuluh 
surah semisal dengannya (al-Qur'an) yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa 
saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang 
benar.”

Ternyata sampai detik ini tidak ada satupun yang mampu menyamai 
al-Qur’an, jangan untuk membuat sepuluh, membuat satu buahpun tidak 
ada yang menyanggupinya.

Al-Qur’an dikatakan sebagai mukjizat, sedangkan kitab-kitab 
terdahulu tidak dikatakan demikian karena adanya jaminan keontetikan 
dari Allah Swt. Jaminan itu diberikan atas dasar kemahakuasaan dan 
kemahatahuan-Nya, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan manusia. 
Keontetikan al-Qur’an dijelaskan dalam Q.S. al Hijr/15: 9
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Artinya:  “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti 
Kami (pula) yang memeliharanya.”

5) Al-Qur’an sebagai hukum 

Ajaran Islam merupakan agama yang menuntun umat Islam untuk 
memperoleh jalan hidup yang benar guna meraih kebahagiaan dunia dan 
akhirat. Al-Qur’an adalah kitab samawi terakhir dan sempurna sebagai 
pedoman hidup manusia karena berisi hukum yang lengkap. 

c. Kandungan al-Qur’an

Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 
23 (dua puluh tiga) tahun kepada Nabi Muhammad Saw. terdiri 30 juz dan 
114 surat. Pokok kandungan al-Qur’an meliputi lima hal, sebagai berikut.

1) Tauhid

Mengesakan Allah merupakan visi utama dari ajaran Islam. Saat 
Islam didakwahkan, tauhid merupakan tujuan yang terpenting. Karena 
ketika al-Qur’an diturunkan kebanyakan masyarakat Quraisy dalam 
kondisi menyembah berhala. Doktrin tauhid yang dibawa Nabi Adam 
a.s. dan dilanjutkan oleh para nabi sesudahnya telah banyak dilanggar 
manusia dan al-Qur’an membawa misi mengembalikan kepercayaan dan 
keimanan manusia pada tauhid.  

2) Ibadah

Ibadah dalam hal ini dipahami sebagai aktivitas yang menghidupkan 
tauhid dalam hati serta meresapkannya ke dalam jiwa. Ibadah pada 
dasarnya merupakan manifestasi rasa syukur pada Allah Swt. dan sebagai 
konsekuensi menjadi khalifah di muka bumi. Ibadah terbagi dua, yaitu 
ibadah mahdah dan ibadah ghaira mahdah.

3) Janji dan ancaman

Orang yang mengimani al-Qur’an adalah orang yang beramal saleh 
yang dijanjikan pahala dan surga. Sementara itu, orang yang mengingkari 
al-Qur’an akan diancam dengan siksa dan neraka. 

4) Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

Al-Qur’an banyak berisi prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum. 
Di antara prinsip dan aturan tadi, ada yang mengatur hubungan manusia 
dengsn Allah Swt, ada pula yang mengatur hubungan sesama manusia.
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5) Kisah dan cerita

Kisah dan cerita yang dimaksud adalah tentang orang-orang 
yang mau tunduk kepada Allah Swt. serta mau mematuhi dan 
memenuhi hukum-hukumnya. Termasuk juga mereka yang ingkar serta 
membangkang kepada Allah Swt. Contoh-contoh kisah dalam al-Qur’an 
seperti Kisah Nabi Ibrahim a.s. mencari Tuhan, Nabi Musa dan Fir’aun, 
Kisah Nabi Sulaiman a.s. dan Ratu Bilqis dan lain sebagainya.

d. Asas al-Qur’an dalam Menetapkan Hukum

Ada beberapa asas yang diterapkan al-Qur’an dalam menetapkan 
hukum.

1) Meniadakan kesulitan

Dasarnya Q.S. al-Baqarah/2: 286

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.”  

Di dalam Q.S. al-Baqarah/2:185, Allah Swt. berfirman 

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.”

Dengan dasar kedua ayat  tersebut, umat Islam diperbolehkan:

a) ketika bepergian boleh mengqashar dan menjamak salat sesuai 
dengan syarat-syaratnya.

b) ketika sulit melaksanakan salat dengan berdiri, maka boleh 
melakukannya dengan cara duduk dan seterusnya.

c) boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan bila sedang menjadi 
musafir.

d) bila tidak menemukan air, boleh tayamum sebagai pengganti wudu.

e) Ketika dalam keadaan terpaksa yang mengancam nyawa, dibolehkan 
memakan makanan yang haram
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2) Sedikit pembebanan

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 101 menyatakan:

Artinya:   “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu 
(justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an 
sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah 
memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyantun.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan bimbingan kepada 
hamba-Nya agar mereka menerima apa-apa yang telah diturunkan-
Nya dan yang telah disampaikan oleh Rasul-Nya kepada mereka, agar 
mereka tidak mengajukan pertanyaan yang bermacam-macam. Bila 
jawabannya tersebut akan memberatkan dan menambah beban 
mereka dalam menjalankan kewajiban. 

3) Bertahap dalam penetapan hukum

Sebagai contoh dalam masalah haramnya minuman keras, proses 
pengharamannya tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur. Allah Swt. 
berfirman dalam  Q.S. al-Baqarah/2 :219

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar 
dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa 
manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya…”

Berikutnya Allah Swt. menurunkan Q.S. An-Nisa/4: 43 sebagai fase 
kedua yang berbunyi:
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Artinya: "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika 
kamu dalam keadaan mabuk…”

Berikutnya, datanglah larangan keras untuk mengkonsumsi minuman 
keras sebagai fase ketiga. Saat itu, sudah banyak orang meninggalkan 
kebiasaan minum minuman keras dan sebelumnya sudah pernah diturunkan 
ayat yang mengindikasikan keharamannya, yaitu Q.S al-Baqarah/2: 219 dan 
Q.S. an-Nisa/4 : 43. Larangan keras tersebut terdapat dalam Q.S. al-Maidah/5: 
90 sebagai berikut:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman 
keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 
panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

e. Macam-macam Hukum dalam Al-Qur’an

 Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an pada garis 
besarnya terbagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1) Hukum i’tiqadiyah (akidah), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah 
keimanan dan kepercayaaan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. 
Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam.

2) Hukum khuluqiyah (akhlak), yaitu hukum yang berkaitan dengan 
amal perbuatan manusia. Setiap muslim dituntut untuk memiliki sifat-
sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela. Ilmu yang 
mempelajarinya disebut ilmu akhlak.

3) Hukum syariyah (syariah), yaitu hukum yang mengatur hubungan 
dengan Allah Swt., dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin 
dalam rukun Islam dan disebut dengan hukum syariat. Ilmu yang 
mempelajarinya disebut ilmu fiqih. Hukum amaliyah dalam al-Qur’an 
terbagi dalam enam jenis, yaitu:

a) hukum ibadah, yaitu hukum yang berkaitan antara hubungan manusia 
dengan Allah Swt. Contoh: salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya;

b) hukum muamalah, yaitu hukum yang berkaitan antara hubungan 
sesama manusia mengenai harta benda dan segala hak milik yang 
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berupa materi. Contoh jual beli, gadai, riba dan lainnya;

c) hukum perkawinan, yaitu hukum yang berkaitan dengan keluarga, 
seperti penikahan, perceraian, adopsi anak, dan lain sebagainya;

d) hukum waris, yaitu hukum yang berkaitan dengan harta benda yang 
disebabkan oleh kematian;

e) hukum jinayat, yaitu hukum yang berkaitan dengan jiwa, akal, dan 
kehormatan manusia, seperti pembunuhan, zina, menuduh zina, 
pencurian, perampokan, kudeta, dan murtad; dan

f ) hukum siyasah, yaitu hukum yang berkaitan dengan negara, seperti 
imamah (negara), wizarah (kementerian), hubungan luar negeri, dan 
sumber keuangan negara.

f. Al-Qur’an sebagai Dasar Hukum

Secara umum, al-Qur’an berfungsi sebagai pedoman kehidupan 
dan petunjuk bagi umat manusia. Artinya, al-Qur’an itu berisi ajaran-
ajaran pokok yang harus dipedomani oleh umat Islam karena al-Qur’an 
mengandung aturan-aturan untuk kemaslahatan umat. Allah Swt. 
menurunkan  Al-Qur'an tiada lain tiada bukan agar dijadikan dasar hukum 
dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintah-
Nya dan ditinggalkan segala larangan-Nya. Firman Allah Swt. dalam Q.S. az 
Zukhruf/43: 43 berbunyi:

Artinya: "Maka berpegang teguhlah engkau kepada (agama) yang telah 
diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus.”

Adapun fungsi al-Qur’an terkait dengan hukum Islam adalah sebagai 
sumber hukum Islam pertama dan utama. Isi kandungannya lengkap 
membicarakan beraneka persoalan yang terkait dengan kehidupan dunia 
dan akhirat. Meskipun demikian, harus disadari bahwa ada hal-hal yang 
dikemukakan dalam al-Qur’an masih bersifat umum. Contohnya:

1) Perintahnya jelas, tetapi caranya tidak jelas, contohnya ayat yang 
terdapat dalam Q.S. al Baqarah/2: 43 sebagai berikut 

Artinya: ”Dan laksanakanlah salat…”
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2) Perintahnya jelas, tetapi ukurannya tidak jelas, contohnya ayat yang 
terdapat pada Q.S. al Baqarah/2: 43 yang berbunyi:

Artinya: "tunaikanlah zakat…“

Petunjuknya jelas, tetapi batasnya tidak jelas, contohnya 
tentang menyapu muka dan tangan dalam tayamum, sampai di mana 
yang disapu, seperti firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa'/4: 43 yang 
berbunyi: 

Artinya: "…Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu…"

Tidak terperincinya beberapa ayat dalam al-Qur’an tersebut 
memerlukan  penjelasan-penjelasan lebih lanjut seperti kasus ayat di atas. 
Dalam hal ini tidak ada seorang pun yang berhak menjelaskannya, kecuali 
hanya Nabi Muhammad Saw. 

1.  Buatlah 5 kelompok, masing-masing kelompok mencari 5 ayat 
al-Qur’an beserta terjemahnya dengan ketentuan:
• Kelompok 1 ; ayat tentang tauhid
• Kelompok 2 ; ayat tentang ibadah
• Kelompok 3 ; ayat tentang janji dan ancaman
• Kelompok 4; ayat tentang jalan mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat
• Kelompok 5 ; ayat tentang kisah dan cerita

2. Tulislah dalam bentuk laporan!

Aktivitas 5.5
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2. Sunah atau Hadis

a. Pengertian Sunah dan Hadis
“Jika dalam kitabullah tidak 

ditemukan, saya akan menyele-
saikan perkara dengan  Sunah”. De-
mikianlah jawaban Muaz bin Jab-
bal ketika di tanya oleh Rasulullah 
Saw. pada waktu Muaz akan be-
rangkat ke Yaman untuk berdak-
wah. Arti nya, Sunah menduduki 
peringkat kedua setelah al-Qur’an 
sebagai sumber hukum.

Secara bahasa, arti Sunah adalah ‘jalan’, tabi’at dan peri ke-
hidupan. Sedangkan Sunah menurut istilah segala yang dinukilkan dari 
Nabi Muhammad Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun 
taqrir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demiki-
an itu sebelum nabi Muhammad Saw. diangkat sebagai rasul maupun 
se sudahnya. Definisi tersebut mencakup beberapa unsur pokok, yaitu:

1) Perkataan Rasulullah Saw.

2) Perbuatan Rasulullah Saw.

3) Taqrir Rasulullah Saw.

4) Pengajaran Rasulullah Saw. kepada para shahabat

5) Sifat-sifat Rasulullah Saw.

6) Akhlak Rasulullah Saw.

7) Perjalanan hidup Rasulullah Saw.
Unsur-unsur Hadis:

1. Sanad:  Rangkaian rawi 
yang mengantarakan 
matan hingga Rasulullah 
Saw.

2. Matan: Isi Hadis

3. Rawi: Seseorang yang 
meriwayatkan Hadis

Hal-hal yang termasuk 
dalam Sunah tidak semua dapat 
dijadikan sumber hukum. Yang 
dimaksud dalam pembahasan 
ini adalah Sunah yang dijadikan 
dasar pengambilan hukum. Oleh 
karena itu, dalam ushul fiqih lebih 
sering dipakai istilah hadis daripada 
sunnah.

Secara bahasa arti hadis adalah berita atau sesuatu yang baru. 
Secara istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, maupun taqrir 
yang dilakukan Rasulullah Saw. 

Gambar: Hadist merupakan sumber 
Hukum Islam yang ke dua
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b. Macam-Macam Hadis

1) Hadis Qauliyah, yaitu perkataan Rasulullah Saw. yang menjelaskan 
hukum-hukum agama dan maksud isi al-Qur'an serta berisi peradaban, 
hikmah,  ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlak yang 
mulia. Ciri-cirinya memakai kata (                                   ) 

2) Hadis Fi‘liyah, yaitu perbuatan Rasulullah Saw. yang menjelaskan 
cara melaksanakan ibadah, misalnya cara salat, haji, berwudu, dan 
sebagainya. Ciri-cirinya memakai kata (                                    )     

3) Hadis Taqririyah, yaitu berdiam dirinya Rasulullah Saw. ketika melihat 
suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut dikerjakan 
di hadapan Rasulullah Saw. atau tidak, akan tetapi berita mengenai 
perbuatan tersebut sampai kepada Rasulullah Saw. Ciri-cirinya 
memakai kata (             atau               ) 

Selain tiga macam hadis sebagaimana yang telah disebutkan di 
atas, sebagian besar ulama menambahkan satu lagi yaitu:

4) Hadis Hammiyah, yaitu sesuatu yang dikehendaki Rasulullah Saw. 
akan tetapi belum sempat terlaksana. Contohnya adalah puasa pada 
tanggal 9 Muharram.

c. Pembagian Hadis

Dalam ilmu hadis banyak ragam pembagian hadis. Macam-
macamnya tergantung dari sisi mana hadis tersebut dilihat. Salah satunya, 
hadis ditinjau dari segi sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang 
meriwayatkan (sanad), hadis ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Hadis Mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, 
tentang sesuatu yang dipercaya oleh pancainderanya yang menurut 
kebiasaan. Mereka tidak mungkin berbuat dusta dikarenakan 
banyaknya jumlah mereka.

2) Hadis Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan 
tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad ditinjau dari 
segi kualitasnya, dapat dilihat dari mutu periwayatan atau sifat orang-
orang yang meriwayatkannya. Hadis ini terbagi menjadi tiga:

a) Hadis Sahih, yaitu hadis yang periwayatannya (sanad) tidak terputus 
dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, 
dan teliti. Selain itu, dalam periwayatan juga tidak ada keganjilan 
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dan kecacatan. Hadis sahih dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

b) Hadis Hasan, yaitu hadis yang periwayatannya (sanad), dan 
diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, tetapi kurang teliti. 
Meskipun tidak ada keganjilan dan kecacatan hadis hasan masih 
dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

c) Hadis Dha'if, yaitu hadis yang tidak lengkap syaratnya, yakni tidak 
memenuhi syarat yang terdapat dalam hadis sahih dan hadis hasan.
Hadis ini berbeda-beda tingkat kelemahannya, tergantung pada 
jauh atau dekatnya kepada syarat-syarat hadis sahih. Hadis dhaif 
tidak dapat dijadikan hujjah.

d. Fungsi Hadis terhadap al-Qur’an

Dalam menetapkan hukum, antara al-Qur’an dan hadis saling 
berhubungan. Al-Qur’an tanpa hadis, hukumnya sulit untuk dilaksanakan, 
karena al-Qur’an berisi aturan yang sangat lengkap, tetapi bersifat global 
dan membutuhkan penjelas, yaitu hadis. Sementara itu, hadis tanpa al-
Qur’an merupakan sesuatu yang tidak mungkin karena adanya hadis 
setelah keberadaan al-Qur’an. Oleh karena itu, fungsi hadis terhadap al-
Qur’an adalah:

1) Sebagai bayan taqrir, yaitu menguatkan hukum yang sudah ditetapkan 
dalam al-Qur’an sehingga satu hukum memiliki dua dalil, pertama nash 
al-Qur’an, kedua nash hadis. Sebagai contoh larangan berdusta dalam 
penggalan Q.S. al-Hajj/22: 30

Artinya:  “… dan jauhilah perkataan dusta.”

Larangan tersebut diperkuat dengan hadis
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Artinya: ”Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya R.a. ia berkata 
Nabi Saw. bersabda: Perhatikanlah! (wahai para sahabat), maukah aku 
tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar?, Beliau Saw. 
mengatakannya tiga kali. Kemudian para sahabat mengatakan “tentu 
wahai Rasulullah.”, Beliau Saw. bersabda: ”syirik kepada Allah, durhaka 
kepada kedua orang tua.”, sebelumnya beliau bersandar lalu duduk dan 
bersabda: ”Perhatikanlah! Dan perkataan palsu (perkataan dusta),” Beliau 
selalu mengulanginya sampai kami berkata: ”seandainya beliau berhenti” 
(H.R. Bukhari dan Muslim)

2) Sebagai bayan tafsir, yaitu  memberikan rincian dan penjelasan terhadap 
ayat-ayat al-Qur’an yang masih bersifat umum (global). Misalnya ayat 
al-Qur’an yang memerintahkan salat, menunaikan haji atau membayar 
zakat, semuanya masih bersifat umum. Untuk rinciannya dapat 
ditemukan dalam Hadis, seperti berikut ini:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Malik bin Al Huwairits berkata, 
"Kami mendatangi Nabi Saw., beliau bersabda: shalatlah sebagaimana 
kalian melihat aku shalat “(H.R. Bukhari)

3) Sebagai bayan tasyri, yaitu menetapkan hukum yang tidak didapati 
dalam al-Qur’an. Misalnya, diharamkan untuk menghimpun dalam 
pernikahan seorang wanita dengan bibinya.

 
Artinya:  “Dari Abu Hurairah r.a.bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Seorang 
wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya baik dari jalur ibu atau ayah." 
(H.R. Bukhari)
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1. Buatlah 5 kelompok, masing-masing kelompok mencari satu Hadis 
yang termasuk hadis Dhaif dengan ketentuan:
• Kelompok 1 : tentang pengertian hadis mursal beserta 1 contoh
• Kelompok 2 : tentang pengertian hadis munqati beserta 1 contoh
• Kelompok 3 : tentang pengertian hadis mu’dal beserta 1 contoh
• Kelompok 4 : tentang pengertian hadis mu’allaf beserta 1 contoh
• Kelompok 5 :tentang pengertian hadis ma’lul beserta 1 contoh

2. Tulislah dalam bentuk laporan!

Aktivitas 5.6

3. Ijtihad

Peristiwa wafatnya Rasulullah 
Saw. berarti berakhir pula prosesnya 
turunnya wahyu, dan al-Qur’an dan 
hadis tidak akan pernah berubah dan 
mengalami penambahan. Sementara 
itu, perkembangan zaman yang 
membawa pada perkembangan 
peradaban membawa permasalahan 
tersendiri dikarenakan  adanya 
problematika kehidupan yang 
muncul pada masa Rasulullah 
Saw hidup tidak ada.  Oleh karena 
itu, sebagai bentuk ikhtiar yang 
berlandaskan al-Qur’an dan hadis, 
para fuqaha melakukan ijtihad 
untuk menjawab berbagai problem 
kehidupan tersebut. Maka dari itu, 
ijtihad dapat dikatakan sumber 
hukum Islam yang ketiga.

a. Pengertian Ijtihad

Menurut bahasa, ijtihad 
memiliki akar kata yang sama 
dengan kata jihad, yaitu juhd yang 
berarti ‘bersungguh-sungguh’ dan 
jahd yang berarti ‘sulit’. Jihad dan 

Gambar: : Ijtihad para ulama dapat 
dijadikan sumber Hukum Islam ke 3
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ijtihad sama-sama memerlukan kesungguhan dan mengalami kesulitan 
sehingga makna utama ijtihad adalah kesungguhan karena yang dihadapi 
adalah sesuatu yang sulit.

Secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh 
untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hu-
kumnya, baik dalam al-Qur’an dan hadis. Ijtihad merupakan persoalan 
olah pikiran dalam rangka memahami teks al-Qur’an dan hadis, atau 
mencari jalan keluar dari perma salahan hukum bagi suatu masalah yang 
tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur’an dan hadis.

b. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid

Mujtahid merupakan seseorang yang melakukan ijtihad dan untuk 
melakukan ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena 
ijtihad merupakan suatu kegiatan dalam pengambilan hukum. Sebagian 
ulama menetapkan persyaratan untuk menjadi mujtahid, di antaranya 
adalah:

1) Memahami kandungan al-Qur’an dan hadis

2) Memahami bahasa Arab dengan seluk beluk ilmunya dan segala 
kelengkapannya

3) Memahami ilmu usul fiqih dan kaidah-kaidah fiqih secara mendalam

4) Memahami persoalan Ijma

5) Memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah.

c. Dasar-dasar Ijtihad

Ijtihad memiliki sandaran sebagai sumber hukum, di antaranya  
Q.S. an- Nisa/4: 105 yang berbunyi:

Artinya: “Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu 
(Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara 
manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah 
engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) 
orang yang berkhianat.”

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
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Artinya : “Dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Jika 
seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia 
mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya 
salah (meleset), baginya satu pahala."(H.R. Bukhari)

d. Fungsi ijtihad

Sebagai sumber hukum Islam ketiga, ijtihad memiliki beberapa 
fungsi di antaranya, adalah:

1) Sebagai jawaban atas permasalahan kehidupan yang dialami oleh 
umat Islam, yang tidak ada ketentuanya hukumnya dalam al-Qur’an 
maupun dalam hadis. Dalam menyelesaikan permasalahan, dengan 
syarat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur’an 
dan hadis.

2) Sangat dihargainya peran akal dalam ajaran Islam. Penggunaan akal 
atau pertimbangan dalam masalah agama memegang peran penting 
dalam agama Islam. Al-Qur’an secara terang-terangan menghargai 
akal pikiran, salah satu firman Allah dalam Q.S. Ali Imran/3: 190-191

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 
pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 
bagi orang yang berakal(190), (yaitu) orang-orang yang mengingat 
Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka 
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya 
Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci 
Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.”(191)
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e. Bentuk-Bentuk Ijtihad

Ijtihad merupakan proses dalam pengambilan hukum, yang 
prosesnya dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Bentuk-bentuk 
ijtihad yang disepakati, yaitu sebagai berikut.

1) Ijma' 

Ijma’ menurut bahasa, artinya ‘sepakat’, setuju atau sependapat. 
Sedang menurut istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid 
dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah Saw. wafat 
terhadap hukum syar’i pada suatu peristiwa. Contoh ketetapan 
hukum melalui ijma' di antaranya adalah mengumpulkan ayat-ayat 
al-Qur’an yang masih terpisah kemudian membukukannya sebagai 
mushaf.

Ulama ushulfiqh menyatakan bahwa ijma' dipandang sebagai 
salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur’an dan hadis jika 
memenuhi empat unsur berikut ini:

a) ada sejumlah mujtahid ketika ditetapkan hukum atas suatu 
kejadian;

b) kesepakatan mujtahid mengenai suatu masalah atau kejadian itu 
lahir tanpa memandang perbedaankebangsaan atau kelompok;

c) kesepakatan para mujtahid itu disertai dengan pendapat mereka 
masing-masing secara jelas tentang suatu kejadian, baik secara 
ucapan, maupun dalam bentuk perbuatan. Setelah masing-
masing mengemukakan pendapat, haruslah diambil kesepakatan 
secara kelompok; dan

d) kesepakan semua mujtahid tersebut dapat diwujudkan dalam 
suatu hukum. Bila hanya sebagian besar yang bersepakat, maka 
ijma' itu tidak bisa diatasnamakan kesepakatan jumlah mayoritas.

2) Qiyas 

Qiyas menurut bahasa, artinya ‘mengukur, membandingkan, 
menimbang, sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan 
hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nash dengan cara 
membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan 
hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara 
kedua kejadian tersebut. Contohnya:

a) mempersamakan hukum minuman keras yang tidak ada dalilnya 
dalam al-Qur’an atau hadis seperti tuak, sake, bir bintang, vodka, 
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atau whisky dan lainnya dengan khamr, sebab semua itu sama-
sama memabukkan;

b) mempersamakan padi dengan gandum, karena sama-sama 
makanan pokok; dan

c) mempersamakan kerbau dengan sapi (sebab di Arab tidak ada 
kerbau); dan lain sebagainya.

Qiyas dapat dijadikan dasar hukum dalam semua bidang, kecuali 
bidang akidah dan ibadah. Rukun qiyas ada tiga yaitu:

• ashl, yaitu dasar yang menjadi ukuran persamaan atau 
menyerupakan (al-Qur’an dan hadis).

• far’u, yakni perkara yang diserupakan atau dipersamakan;

• illat atau sebab, sifat yang menjadi dasar persamaan antara 
hukum pokok (al-Qur’an dan hadis) dengan hukum cabang 
(hukum sebagai hasil dari qiyas).

4. Hikmah menjadikan al-Qur’an, Hadis dan Ijtihad sebagai sumber 
hukum Islam

Memilih Islam sebagai keyakinan mengandung konsekuensi, yaitu 
keharusan menjadikan Islam sebagai pedoman dalam menjalani aktivitas 
sehari-hari, yang sumbernya adalah al-Qur’an, hadis dan ijtihad.

Ada beberapa hikmah menjadikan al-Qur’an, hadis dan ijtihad sebagai 
sumber hukum Islam, antara lain :

a. tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan  agama Islam;

b. menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh 
ketulusan;

c. terbiasa membaca dan mengkaji al-Qur’an serta hadis;

d. selamat dari azab dan laknat Allah Swt. karena sudah mengikuti aturan-
aturan yang sudah ditetapkan Allah Swt. dan Rasul-Nya;

Carilah masing-masing tiga contoh ijma’ dan qiyas, selain yang sudah 
dijelaskan! Tulislah di buku tugas!

Aktivitas 5.7
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e. memperoleh kebahagiaan hidup dunia karena sudah mengikuti aturan-
aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya dan 
tentunya juga memperoleh kebahagiaan di akhirat; dan

f. terwujudnya perilaku akhlakulkarimah dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah mengkaji materi tentang “Berpedoman Pada Sumber 

Hukum Islam”, diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai berikut.

No.  Butir Sikap Nilai Karakter

1 Membiasakan diri untuk membaca 

al-Qur’an setiap hari dan berusaha 

mengamalkannya dalam kehidupan.

religius

2 Mengkaji materi tentang sumber hukum 

Islam dari berbagai literatur.

gemar membaca, rasa 

ingin tahu

3 Berpegang teguh kepada ajaran al-Qur’an 

dan hadis untuk  kejayaan agama, bangsa 

dan Negara dalam rangka kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 

religius, cinta tanah air

4 Menunjukkan perilaku akhlakul karimah 

dalam kehidupan bermasyarakat sebagai 

bentuk implementasi dari ajaran al-Qur’an 

dan hadis.

tanggung jawab, keju-

juran, 

5 Berlomba-lomba terus dalam mencari 

kebaikan sebagai investasi untuk 

kehidupan akhirat.

religius, disiplin
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1. Sumber hukum Islam adalah rujukan untuk mengambil keputusan dalam 
menghukumi suatu perbuatan dengan cara yang dibenarkan syariat 
Islam.

2. Sumber hukum yang disepakati sebagian ulama ada empat yaitu al-
Qur’an, hadis, ijma' dan qiyas.

3. Al-Qur’an secara bahasa berasal dari kata qara’a berarti bacaan atau 
dibaca. Secara istilah, al-Qur’an merupakan firman Allah Swt., yang 
merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad 
Saw. melalui perantaraan malaikat Jibril yang diriwayatkan dengan cara 
mutawatir. Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam pertama dan 
utama dalam menghukumi persoalan dalam kehidupan.

4. Keistimewaan al-Qur’an adalah al-Qur’an merupakan wahyu Allah Swt. 
yang tertulis dalam bahasa Arab, sebagai hujjah bagi Rasulullah Saw., 
sebagai mukjizat dan al-Qur’an  merupakan undang-undang bagi umat 
Islam.

5. Isi kandungan al-Qur’an meliputi permasalahan tauhid, ibadah, janji 
dan ancaman, jalan untuk memperoleh kebahagiaan serta kisah-kisah 
masa lalu. Sementara itu azas al-Qur’an dalam menetapkan hukum 
pada prinsipnya menghilangkan kesempitan dan kesulitan, sedikit 
pembebanan pada umat dan ketika menetapkan hukum sikapnya 
bertahap dan berangsur-angsur.

6. Macam-macam hukum yang dibahas dalam al-Qur’an meliputi ahkam 
i’tiqadiyah (akidah), yaitu hukum terkait dengan masalah keimanan, 
ahkam khuluqiyah, yaitu hukum terkait dengan masalah perilaku dan 
syar’iyyah, yaitu hukum terkait dengan masalah amal seorang muslim 
ketika berhubungan dengan Allah Swt, sesama dan alam sekitar.

7. As-sunnah  secara   bahasa  artinya  jalan, tabi’at dan  peri kehidupan, 
sedangkan menurut istilah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad 
Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir, pengajaran, 
sifat kelakuan, perjalanan hidup; baik yang demikian itu sebelum nabi 
Muhammad Saw. diangkat sebagai rasul maupun sesudahnya.

8. Hadis secara bahasa artinya berita atau sesuatu yang baru, sedangkan 
menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, maupun taqrir 
yang dilakukan Rasulullah Saw. Oleh karena itu, hadis terbagi tiga yaitu 
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hadis qauliyah, fi’liyah dan taqririyah, sementara itu ada yang berpendapat 
hadis hammiyah termasuk kategori hadis.

9. Pembagian hadis ditinjau dari sanadnya terbagi menjadi tiga, yaitu hadis 
mutawatir, masyhur dan ahad. Sedangkan hadis ahad ditinjau dari kualitas 
perawinya terbagi tiga, yaitu hadis sahih, hasan dan dhaif.

10. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an memiliki fungsi 
terhadap al-Qur’an sebagai bayan taqrir, bayan tafsir dan bayan tasyri.

11. Ijtihad secara bahasa berarti bersungguh-sungguh. Sementara itu 
secara istilah, ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 
memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik 
dalam al-Qur’an dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan 
mujtahid dan untuk menjadi mujtahid harus memiliki persyaratan di 
antaranya memahami isi kandungan al-Qur’an dan hadis, mengetahui 
bahasa Arab, ilmu ushul dan kaidah-kaidah fiqih, cerdas dan memiliki 
akhlakulkarimah. Sandaran ijtihad adalah al-Qur’an dan hadis. Fungsi 
ijtihad itu sendiri adalah sebagai jawaban atas permasalahan yang tidak 
ada dasar hukumnya dalam al-Qur’an dan hadis dan sebagai penghargaan 
kepada akal yang dianugerahkan Allah Swt. untuk hamba-Nya.

12. Bentuk-bentuk ijthad yang disepakati para ulama ada dua, yaitu (1). Ijma; 
kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah 
Rasulullah Saw. wafat pada suatu peristiwa. (2). Qiyas; menetapkan hukum 
atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nash dengan cara membandingkan 
kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan 
nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian tersebut.

13. Manfaat mengimplementasikan al-Qur’an, hadis, ijtihad sebagai sumber 
hukum Islam adalah mengantarkan umat Islam agar tidak tersesat dalam 
berperilaku sesuai dengan tuntunan  agama Islam.

1.   Penilaian Sikap

a. Lakukan tugas secara rutin, baik yang terkait dengan ibadah mahdah 
(ritual), seperti salat, puasa sunah, membaca al-Qur’an ataupun ibadah 
sosial seperti membantu teman, kerja bakti dengan dengan ikhlas dan 
senang hati dan  kemudian catat semua yang kalian lakukan di buku 
catatanmu!
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b. Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut dan berikan alasannya!

No Pernyataan
Jawaban

Alasan
S Rg Ts

1 Ajaran tentang sumber Hukum Islam,  
telah menumbuhkan kesadaran 
dalam diri saya untuk senantiasa 
menjadikan al-Qur’an, hadis, ijma 
dan qiyas sebagai sumber hukum 
dalam berkehidupan.

2 Saya sudah melaksanakan perintah 
Allah Swt. dan Rasul-Nya, baik yang 
bersifat wajib dan sunnah.

3 Saya berusaha untuk menjauhi 
perbuatan yang diharamkan begitu 
juga yang makruh. 

4 Sayabertekad dalam kehidupan un-
tuk berprinsip hari ini harus lebih 
baik dari hari kemarin.

5 Saya bersemangat untuk senantiasa 
berperilaku akhlakul karimah dalam 
kehidupan sehari-hari.

  Keterangan: S= Setuju, Rg=Ragu-ragu, TS= Tidak Setuju 

2.   Penilaian Pengetahuan

A. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar !

1. Al-Qur’an dan hadis merupakan sumber hukum bagi umat Islam 
dimanapun berada. Pernyataan di bawah ini adalah makna dari 
sumber hukum, kecuali ....

A. sesuatu yang dijadikan landasan penetapan hukum

B. sesuatu yang dijadikan dasar pengambilan hukum

C. segala sesuatu yang terkait dengan masalah hukum

D. sebagai sandaran dalam mengeluarkan hukum

E. sebagai rujukan untuk menetapkan hukum

2. Terjemahan al-Qur’an untuk mengetahui artinya tidak dapat 
dikatakan sebagai al-Qur’an, disebabkan  ....

A. terjemahan al-Qur’an bukanlah firman Allah Swt.

B. membaca terjemahan al-Qur’an tidak termasuk ibadah
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C. Al-Qur’an merupakan mukjizat bagi Rasulullah Saw.

D. diturunkannya al-Qur’an di wilayah jazirah Arab

E. Al-Qur’an merupakan kumpulan kalam ilahi

3. Perhatikanlah  pernyataan di kolom di bawah ini!

Dilihat dari pembagiaan isi kandungan al-Qur’an, jenis-jenis 
perbuatan di atas termasuk permasalahan  ....

A. janji

B. kisah

C. tauhid

D. ibadah

E. ancaman

4. Perhatikan ayat berikut ini !

Ayat di atas menunjukkan tentang azas yang diterapkan al-Qur’an 
dalam menetapkan hukum, yang bersifat ….

A. menghilangkan kesulitan

B. dilakukan secara bertahap

C. adanya kebebasan memilih

D. tdak memaksakan kehendak

E. tidak membebankan seseorang

5. Perhatikan tabel berikut ini!

NO NAMA NO DESKRIPSI

1). hadis Qauliyah a). hadis yang berupa ketetapan Rasulullah 
Saw.

2). hadis Fi’liyah b). hadis yang berupa keinginan Rasulullah 
Saw.

Salat, puasa, infaq, shadaqah, zakat, menunaikan ibadah haji
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NO NAMA NO DESKRIPSI

3). hadis Taqririyah c). hadis yang berupa ucapan Rasulullah 
Saw.

4). hadis Hammiyah d). hadis yang berupa perbuatan Rasulul-
lah Saw.

Dari tabel di atas, pasangan yang benar antara nama dan deskripsinya 
ditandai nomor ….

A. 1)=a), 2)=b), 3)=c), 4)=d)

B. 1)=c), 2)=d), 3)=a), 4)=b)

C. 1)=b), 2)=c), 3)=a), 4)=d)

D. 1)=d), 2)=b), 3)=c), 4)=a)

E. 1)=d), 2)=b), 3)=a), 4)=c)

6. Hadis merupakan segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Saw. Berikut 
ini merupakan salah satu fungsi hadis, yaitu ….

A. sebagai sabda Rasulullah Saw.

B. perbuatan yang dilakukan Nabi Saw.

C. perintah-perintah yang dilakukan Nabi saw.

D. persetujuan atas sesuatu yang dilakukan orang

E. menjelaskan hal-hal yang sudah disebutkan al-Qur’an

7. Praktik salat yang pernah dilakukan Rasulullah Saw., merupakan contoh 
dari hadis ….

A. Fi’liyah 

B. Qauliyah

C. Taqririyah 

D. Hammiyah

E. Syafi’iyah

8. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) Pengumpulan al-Qur’an masa Khalifah Abu Bakar

(2) Haramnya whiski karena illatnya sama dengan khamr

(3) Beras sebagai zakat fitrah mayoritas bangsa Indonesia

(4) Penetapan 1 Syawal atau 1 Ramadan oleh Kemenag.
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Dari pernyataan di atas, yang termasuk contoh Ijma adalah ….

A. (1) dan (2)

B. (1) dan (3)

C. (1) dan (4)

D. (2) dan (3)

E. (3) dan (4)

9. Tidak sembarang dapat menjadi seorang mujtahid. Pernyataan berikut 
yang bukan termasuk syarat menjadi mujtahid adalah mengetahui ....

A. ilmu hisab

B.  soal-soal ijma

C.  seluk beluk bahasa Arab

D.  kandungan al-Qur’an dan hadis

E.  Ilmu usul dan kaidah-kaidah fiqih

10. Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan 
masalah yang sudah ada hukumnya karena di antara keduanya adanya 
persamaan illat, dikenal dengan istilah ... .

A. nash

B. ijma

C. qiyas

D. jihad

E. ijtihad

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama. Jelaskan 
maksud pernyataan tersebut!

2. Salah satu fungsi al-Qur’an adalah sebagai pedoman bagi orang yang 
beriman. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pernyataan 
tersebut!

3. Adakah hubungan antara al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum 
Islam? Jelaskanlah!

4. Jelaskanlah sumber hukum Islam berdasarkan hadis yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud yang berasal dari Mu'adz bin Jabal !
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5. Tulislah satu dalil tentang ijtihad dapat dijadikan sumber hukum, berikut 
artinya!

3. Penilaian Ketrampilan

a. Kegiatan aplikatif dan bermakna

Di bawah ini adalah kegiatan yang perlu kalian lakukan 
berupa kegiatan aplikatif dan bermakna yang terkait dengan materi 
pembelajaran yang sedang dipelajari!

1. Lakukan studi pustaka bersama kelompokmu untuk menggali lebih 
dalam tentang:

a. bentuk-bentuk ijtihad selain ijma dan qiyas. 

b. Pelaksanaan Ijtihad di Indonesia.

Kumpulkan bukti-buktinya dalam bentuk power point! 

2. Buatlah paparan dengan menggunakan slide presentasi ! 


