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Beberapa Istilah Terkait  
dengan HUKUM ISLAM 

1. Hukum  

2. Hukum Islam 

3. Syariah 

4. Fikih 

5. Ushul Fikih 
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HUKUM ISLAM 

 

 Istilah hukum Islam berasal dari 
dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ 
dan ‘Islam’. 
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HUKUM 

 Kata hukum berasal dari bahasa Arab hakama-
yahkumu-hukmun yang berarti memimpin, 
memerintah, menetapkan, atau memutuskan, 
sehingga kata hukmun berarti putusan, 
ketetapan, pemerintahan, atau kekuasaan.  

 Dalam KBBI kata ‘hukum’ diartikan dengan:  

  1. peraturan atau adat yang secara resmi    

        dianggap mengikat; 

    2. undang-undang, peraturan, dsb.;  

    3. patokan (kaidah, ketentuan); dan  

    4. keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan  

        oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. 
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ISLAM 

Sedang Islam adalah agama Allah 
yang dibawa Nabi Muhammad saw. 
yang diberikan kepada umatnya 
yang bersumberkan Alquran dan 
Sunnah. 

 
 Islam merupakan salah satu 
agama samawi selain agama 
Yahudi dan Nasrani.  
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HUKUM ISLAM 

 Hukum Islam adalah hukum 
yang bersumber dari ajaran 
Islam.  

 Hukum Islam merupakan salah 
satu sumber hukum nasional di 
samping hukum adat dan hukum 
Barat. 
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SYARIAH ISLAM 

 Secara etimologis, kata ‘syariah’ berasal 
dari kata berbahasa Arab al-syari’ah 
 yang berarti ‘jalan ke sumber (الشريعة)
air’ atau jalan yang harus diikuti.  

 Secara terminologis syariah 
didefinisikan: semua peraturan agama 
yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum 
Muslim baik yang ditetapkan dengan al-
Quran maupun dengan Sunnah Rasul 
(M. Yusuf Musa, 1988: 131) 
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SYARIAH ISLAM 

 Syariah Islam adalah aturan-aturan yang 
disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan 
pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri 
menggunakannya dalam berhubungan 
dengan Tuhannya, dengan saudaranya 
sesama Muslim, dengan saudaranya 
sesama manusia, dan alam semesta, serta 
dengan kehidupan” (Mahmud Syaltout, 
1966: 12).  

 Pada mulanya syariah bermakna umum 
(identik dengan agama) yang mencakup 
hukum-hukum aqidah dan amaliyah, tetapi 
kemudian syariah hanya dikhususkan 
dalam bidang hukum-hukum amaliyah 
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FIKIH ISLAM 

 Secara etimologis, kata ‘fikih’ 
berasal dari kata berbahasa Arab: 
al-fiqh / الفقه, yang berarti 
pemahaman atau pengetahuan 
tentang sesuatu.  

 Secara terminologis  fikih 
didefinisikan sebagai ilmu tentang 
hukum-hukum syara’ yang bersifat 
amaliyah yang digali dari dalil-dalil 
terperinci (Khallaf, 1978: 11; Abu 
Zahrah, 1958: 6; al-Jarjani, 1988: 
168). 
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FIKIH ISLAM 
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa 

fikih:  
 Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum 

syara’.  
 Fikih hanya membicarakan hukum-

hukum syara’ yang bersifat amaliyah 
(praktis). 

 Pemahaman tentang hukum-hukum 
syara’ tersebut didasarkan pada dalil-
dalil terperinci, yakni al-Quran dan 
Sunnah.  

 Fikih digali dan ditemukan melalui 
penalaran para mujtahid. Kata digali dan 
ditemukan mengandung arti bahwa fikih 
merupakan hasil penggalian dan 
penemuan tentang hukum.  
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HUBUNGAN  

SYARIAH DAN FIKIH  
 Syariah adalah hukum Islam yang 

bersumber dari al-Quran dan Sunnah 
yang belum dicampuri daya nalar 
(ijtihad).  

 Fikih adalah hukum Islam yang 
bersumber dari pemahaman terhadap 
syariah atau pemahaman terhadap nash, 
baik al-Quran maupun Sunnah. 

 Syariah merupakan sumber atau 
landasan fikih, sedangkan fikih 
merupakan pemahaman terhadap 
syariah.   
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PERBEDAAN ANTARA 

SYARIAH DAN FIKIH  

 Syariah berasal dari Allah dan 
Rasul-Nya, sedang fikih berasal dari 
pemikiran manusia.  

 Syariah terdapat dalam al-Quran 
dan kitab-kitab hadis, sedang fikih 
terdapat dalam kitab-kitab fikih.  

 Syariah bersifat fundamental dan 
cakupannya lebih luas, sedang fikih 
bersifat instrumental dan 
cakupannya terbatas. 
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PERBEDAAN ANTARA 

SYARIAH DAN FIKIH  
 Syariah mempunyai kebenaran yang 

mutlak (absolut) dan berlaku abadi, 
sedang fikih mempunyai kebenaran yang 
relatif dan bersifat dinamis. 

 Syariah hanya satu, sedang fikih lebih 
dari satu, seperti terlihat dalam mazhab-
mazhab fikih. 

 Syariah menunjukkan kesatuan dalam 
Islam, sedang fikih menunjukkan 
keragaman dalam Islam. 
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USHUL FIKIH 

 Istilah ushul fikih sebenarnya 
merupakan gabungan (kata 
majemuk) dari kata ‘ushul’ dan 
kata ‘fikih’. 

 Makna dari kata ‘fikih’ adalah 
paham, sedang kata ‘ushul’ berasal 
dari bahasa Arab al-ushul/األصول  
(plural), dari kata dasar ‘al-ashl 
 ,yang artinya pokok, asal ’األصل/
dasar, pangkal.   
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USHUL FIKIH 

 Secara terminologis ushul fikih 
didefinisikan sebagai ilmu tentang 
kaidah-kaidah untuk memahami 
fikih (al-Jarjani, 1988: 28).  

 Juga didefinisikan sebagai ilmu 
tentang kaidah-kaidah dan 
pembahasan-pembahasan untuk 
menghasilkan hukum-hukum syara’ 
yang bersifat amaliyah yang digali 
dari dalil-dalil  yang terperinci 
(Khallaf, 1978: 12).  
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SEKIAN  
DAN TERIMA KASIH 
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