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BAB III 

KONSEP AGAMA ISLAM 

 
A. Pendahuluan 

Sudah dikemukakan di atas bahwa berdasarkan sumber ajarannya agama 

dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni agama wahyu (agama samawi) dan 

agama budaya (agama ‘ardli ). Di antara agama wahyu yang ada, Islamlah yang 

masih dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, terutama dengan mendasarkan 

sumber-sumber ajarannya pada al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ini masih 

tetap terjaga keautentikannya meskipun untuk Sunnah terbagi menjadi bermacam-

macam jenis. Kedua sumber ini memberikan konsep ajaran yang mendasar, 

khususnya masalah teologis, sehingga tidak menimbulkan perbedaan di kalangan 

umat Islam. Dua agama wahyu lainnya, yakni Yahudi dan Nasrani (Kristen), 

sudah tidak lagi memenuhi kreteria agama wahyu yang asli. Kitab suci yang 

dipegangi oleh kedua agama ini sudah tidak asli sebagaimana yang dibawa oleh 

para Nabi pembawanya. Tidak ada yang berani menjamin bahwa kitab suci dari 

kedua agama wahyu ini tetap autentik. Sebagai akibatnya, ajaran kedua agama 

wahyu itu juga banyak yang menyimpang dari konsep aslinya. Sebagai wahyu 

terakhir, al-Quran memberikan penjelasan mengenai keberadaan wahyu-wahyu 

sebelumnya, termasuk Taurat dan Injil, yang sekarang ini banyak mengalami 

perubahan. 

Kajian tentang agama Islam ini diharapkan akan dapat memberi wawasan 

yang cukup kepada mahasiswa, sehingga dapat memiliki kompetensi untuk 

menganalisis konsep dasar tentang agama Islam. Secara rinci diharapkan 

mahasiswa dapat menjelaskan arti kata Islam baik secara etimologis maupun 

terminologis, mendeskripsikan dasar-dasarnya dalam al-Quran, dan dapat 

menganalisis karakteristik Islam. 

 

B. Pengertian Islam 
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Agama Islam dalam istilah Arab disebut Dinul Islam. Kata Dinul Islam 

tersusun dari dua kata yakni Din ( دينال ) dan Islam (س��م
 Arti kata din baik secara .(ا

etimologis maupun terminologis sudah dijelaskan di depan. Sedangkan kata 

‘Islam’ secara etimologis berasal dari akar kata kerja ‘salima’ yang berarti 

selamat, damai, dan sejahtera, lalu muncul kata ‘salam’ dan ‘salamah’. Dari 

‘salima’ muncul kata ‘aslama’ yang artinya menyelamatkan, mendamaikan, dan 

mensejahterakan. Kata ‘aslama’ juga berarti menyerah, tunduk, atau patuh. Dari 

kata ‘salima’ juga muncul beberapa kata turunan yang lain, di antaranya adalah 

kata ‘salam’ dan ‘salamah’ artinya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan 

penghormatan, ‘taslim’ artinya penyerahan, penerimaan, dan pengakuan, ‘silm’  

artinya yang berdamai, damai, ‘salam’ artinya kedamaian, ketenteraman, dan 

hormat, ‘sullam’ artinya tangga, ‘istislam’ artinya ketundukan, penyerahan diri, 

serta ‘muslim’ dan ‘muslimah’ artinya orang yang beragama Islam laki-laki atau 

perempuan (Munawwir, 1997: 654-656). 

Makna penyerahan terlihat dan terbukti pada alam semesta. Secara 

langsung maupun tidak langsung alam semesta adalah islam, dalam arti kata alam 

semesta menyerahkan diri kepada Sunnatullah atau ‘hukum alam’, seperti 

matahari terbit dari timur dan terbenam di barat yang berlaku sepanjang zaman 

karena dia menyerah (islam) kepada sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah 

Swt. Ditegaskan dalam al-Quran Surat Ali ‘Imran (3): 83: 

َر ِديِن اهللاِ  ُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِيف السَمَواِت َواْألَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِإلَْيِه  أَفـََغيـْ يـَبـْ
  )٨٣: آل عمران( يـُْرَجُعونَ 

 
Artinya: “Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, 

padahal kepada-Nyalah (mereka) menyerah diri, segala apa yang (ada) di langit 

dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allahlah 

mereka kembali (mati).” (QS. Ali ‘Imran [3]: 83).  

 
Dengan demikian Islam mengandung pengertian serangkaian peraturan 

yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada para 

nabi/rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan 
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perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci. Islam 

merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada manusia 

melalui para nabi/rasul-Nya mulai dari Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad 

saw. Inti ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi ini adalah satu, yaitu tauhid, 

yakni mengesakan Allah atau menuhankan Allah yang Esa. Tidak ada satu pun di 

antara para nabi Allah yang mengajarkan prinsip ketuhanan yang bertentangan 

dengan tauhid. 

Dalam perjalanannya ajaran Islam kemudian berubah-ubah di tangan para 

pengikutnya sepeninggal nabi pembawanya. Umat Nabi Musa tidak lagi bisa 

mempertahankan Islam yang diajarkan Nabi Musa, begitu juga umat Nabi Isa 

tidak lagi mempertahankan Islam yang diajarkan Nabi Isa. Kedua agama ini 

hingga sekarang masih dianut oleh sebagian besar umat manusia dengan segala 

perubahan yang dilakukan oleh para penganutnya. Karena tidak lagi mengajarkan 

prinsip tauhid, kedua agama itu tidak lagi bisa disebut Islam. Melalui al-Quran, 

Allah memberikan nama khusus untuk kedua agama tersebut, yakni Yahudi untuk 

agama yang dianut oleh para pengikut Nabi Isa. Ajaran ketuhanan dalam kedua 

agama ini sudah jauh berubah dari prinsip tauhid, dan sudah mengarah kepada 

syirik, yakni mengakui keberadaan Tuhan di samping Allah. Dari semua Islam 

yang ada tersebut, tinggal Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. yang hingga 

sekarang masih tetap mempertahankan ajaran tauhid dan semua ajaran lain yang 

secara rinci telah termaktub dalam kitab suci al-Quran. Kitab al-Quran yang masih 

tetap autentik memberi jaminan akan orisinalitas ajaran Islam yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad saw. hingga sekarang. Islam inilah yang merupakan agama 

terakhir yang berlaku untuk semua umat manusia hingga akhir zaman. 

Sebagai agama terakhir, Islam (din al-Islam) memiliki kedudukan yang 

istimewa dari agama samawi sebelumnya, yaitu:  

1. Penyempurna dari agama samawiyah sebelum Nabi Muhammad saw. yang 

terbatas oleh ruang dan waktu serta pengikut tertentu.  

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. bersifat universal tanpa 

terbatas oleh ruang dan waktu, untuk siapa saja, kapan saja dan di manapun 

manusia berada. Dalam al-Quran ditegaskan: 
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  النِبيـَني وََكـاَن اهللاُ َوَخـامتََ  اِلُكْم َوَلِكـْن َرُسـوَل اهللاِ َما َكاَن ُحمَمٌد أَبَا َأَحٍد ِمـْن رَِجـ
 )٤٠: زاباألح( ِبُكل َشْيٍء َعِليًما

 
Artinya: “Muhammad itu bukan sekali-kali bapak dari seorang lelaki di 

antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.” (QS. al-

Ahzab (33): 40). 

Di ayat lain Allah Swt. menyatakan: 

: سـبأ(  يـَْعَلُمونَ أَْرَسْلَناَك ِإال َكافًة لِلناِس َبِشريًا َوَنِذيًرا َوَلِكن َأْكثـََر الناِس َال  آَومَ 
٢٨( 

 
Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan 

(menjadi Rasul) untuk umat  manusia seluruhnya.” (QS. Saba’ (34): 28). 

 
Allah Swt. juga menegaskan:  

ْسَالَم ِديًنا اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِعْ  َمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
 )٣: املائدة(

 
Artinya: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah 

Aku cukupkan nikmat-Ku untukmu dan Aku pilih (ridla) Islam sebagai 

agamamu.” (QS. al-Maidah (5): 3). 

Dengan turunnya QS. al-Maidah (5): 3, selesailah tugas Nabi Muhammad  

untuk menyatukan umat yang beragama Samawi secara keseluruhan di bawah 

naungan Islam.  

2. Islam mengontrol ajaran-ajaran pokok dari agama samawi yang ada sekarang 

ini. 

Agama samawi yang masih ada hingga sekarang (Yahudi dan Nasrani) sudah 

mengalami perubahan yang cukup berarti, terutama menyangkut konsep 

ketuhanannya. Hal ini ditegaskan dalam QS. at-Taubah (9): 30: 
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ــِت ا ــُن اهللاِ َوقَاَل ــٌر اْب ــِت الن  ْليَـُهــوُد ُعَزيـْ ــُن اهللاِ َوقَاَل ــْوُهلُْم  َصــاَرى اْلَمِســيُح اْب َذلِــَك قـَ
: التوبة( َأىن يـُْؤَفُكونَ  بِأَفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الِذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْبُل قَاتـََلُهُم اهللاُ 

٣٠( 
 
Artinya: “Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-
orang Nasrani berkata: "Al-Masih itu putera Allah". Demikianlah itu ucapan 
mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir 
yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai 
berpaling?” (QS. al-Taubah [9]: 30).  

 
Ajaran mereka ini dikontrol oleh Islam melalui fiman Allah Swt.: 

ــــَمدُ  اهللاُ . َأَحــــدٌ  قُــــْل ُهــــَو اهللاُ  ــــدْ . الص ــــْد وَملَْ يُوَل ــــُه ُكُفــــًوا َأَحــــدٌ . ملَْ يَِل  وَملَْ َيُكــــْن َل
 )٤-١: اإلخالص(

 
Artinya: “Katakanlah: (Dia lah Allah Yang Maha  Esa), Allah adalah Tuhan 
bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dan tiadalah beranak dan tiada pula 
diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.” (QS. al-
Ikhlas [112]: 1-4). (Bandingkan dengan QS. al-Anbiya [21]: 25 dan QS. al-
Nahl [16]: 2). 

 
3. Islam mengakui semua para nabi/rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad 

tanpa membedakan satu sama lain karena ajarannya sama, yaitu tauhid.  

Yang membedakan di antara mereka adalah dalam hal pelaksanaan hukum 

(syariah). Terkait dengan ini Allah Swt. menegaskan: 

ْعَنا َوَأَطْعَنا   )٢٨٥: البقرة( َال نـَُفرُق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ

Artinya: “Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun (dengan yang 

lain) dari rasul-rasul-Nya dengan menyatakan: Kami dengar dan taat.” (QS. 

Al-Baqarah [2]: 285). 

  
Perbedaan syariah di antara mereka terlihat misalnya dalam hal shalat, puasa, 

dan yang lainnya. Jika shalat yang diwajibkan sekarang adalah shalat lima 

waktu sehari semalam, maka shalat yang diwajibkan untuk umat sebelum 

Nabi Muhammad misalnya hanya dua kali sehari semalam. Dalam hal puasa 
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juga demikian, misalnya jika puasa yang diwajibkan kepada kita sekarang 

selama sebulan, yakni puasa di bulan Ramadlan, maka tidak demikian halnya 

puasa untuk umat-umat sebelum Muhammad, misalnya puasa Nabi Daud dan 

umatnya sehari puasa sehari tidak sepanjang tahun. 

 

C. Dasar-dasar Islam 

Untuk mengetahui dasar-dasar Islam secara singkat dapat dikemukakan di 

sini beberapa ayat al-Quran yang dapat memberikan gambaran makna dan 

pemahaman tentang Islam. Jika kita mengkaji al-Quran, dapat ditemukan bahwa 

kata Islam disebut sebanyak 8 kali dalam al-Quran. Dari 8 ayat ini sebenarnya ada 

empat dasar yang dapat menjelaskan pemahaman kita tentang Islam, yaitu: 

1.  Islam adalah agama yang benar di sisi Allah.  

Maksudnya adalah bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui 

kebenarannya oleh Allah. Allah hanya menurunkan satu agama kepada umat 

manusia sejak zaman Nabi Adam a.s. hingga Nabi Muhammad saw., karena 

itulah maka Allah hanya mengakui Islam sebagai agama yang benar. Semua 

agama yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Muhammad juga disebut Islam. 

Ketika Allah menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad saw, agama-agama 

Islam sebelumnya sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, ajarannya sudah mulai 

berubah dari prinsip utamanya, tauhid. Karena itulah, sejak diutusnya Nabi 

Muhammad saw. Allah hanya mengakui satu agama Islam, yakni Islam yang 

dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini ditegaskan dalam al-

Quran sebagai berikut: 

يَن ِعْنَد اهللاِ  الد ْسَالمُ  ِإن  )١٩: آل عمران( اْإلِ

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridoi) di sisi Allah hanyalah Islam.” 

(QS. Ali ‘Imran [3]: 19). 

 
2.  Agama selain Islam tidak akan diterima di sisi Allah   

Maksudnya adalah bahwa Allah tidak akan menerima seseorang yang 

memeluk agama selain Islam, seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. 
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Semua yang dilakukan oleh penganut agama selain Islam dalam rangka 

pengamalan agamanya akan sia-sia, karena tidak akan diperhitungkan oleh 

Allah sebagai amal baiknya. Allah menegaskan hal ini dengan firman-Nya: 

ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ  َر اْإلِ آل ( َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ
 )٨٥: عمران

 
Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali 

tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk 

orang-orang yang rugi.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 85). 

 
3.  Islam adalah agama yang sempurna  

Maksudnya adalah bahwa Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

adalah agama yang paling sempurna, karena ajarannya meliputi semua ajaran 

yang pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum Muhammad. 

Ajaran agama Islam juga meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai 

aspek ibadah dan muamalah hingga aspek-aspek lainnya. Kesempurnaan Islam 

ini ditegaskan dalam al-Quran: 

ْسَالَم ِديًنا  اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
 )٣: املائدة(

 
Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridoi Islam itu jadi 

agama bagimu.” (QS. al-Maidah [5]: 3). 

 
4.  Islam adalah agama hidayah Allah  

Maksudanya adalah bahwa orang yang memeluk atau menganur agama Islam 

bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri, melainkan atas petunjuk atau 

hidayah dari Allah Swt. Sebaliknya, orang yang tidak dapat memeluk Islam 

juga bukan karena semata-mata pengaruh orang lain, tetapi karena Allah 

memang sengaja menyesatkan orang tersebut. Allah Swt. berfirman: 
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َأْن يَهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلْإلِْسَالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلُه َجيَْعْل َصْدرَُه  َفَمْن يُرِِد اهللاُ 
َا َيصعُد ِيف السمَ َضيـًقا َحَرًجا كَ  ِذيَن َال  ِء َكَذِلَك َجيَْعُل اهللاُ آَأمنْجَس َعَلى الالر

 )١٢٥: األنعام( يـُْؤِمُنونَ 

 
Artinya: “Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan 
kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk 
agama) Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, 
niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang 
mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang 
tidak beriman.” (QS. al-An’am [6]: 125). 
 

Di samping empat ayat di atas, kata Islam juga disebutkan dalam empat 

ayat al-Quran lainnya, yakni QS. al-Taubah (9): 74, QS. al-Zumar (39): 22, QS. 

al-Hujurat(49): 17, dan QS. al-Shaf (61): 7. Dari empat ayat ini dapat diketahui 

bahwa hidayah Islam itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Swt. kepada 

siapa yang dikehendaki-Nya.  

 

D. Sumber-sumber Ajaran Islam 

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran, khususnya QS. al-Nisa’ (4): 59 dan salah 

satu hadis Nabi Muhammad saw. yang terkenal dengan hadis Muadz, karena hadis 

ini terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh shahabat Muadz bin Jabal, dapat 

dipahami bahwa sumber ajaran Islam ada tiga macam, yaitu al-Quran, Sunnah, 

dan ijtihad. Al-Quran sebagai sumber pertama kebenarannya mutlak, meskipun 

pemahaman terhadapnya menjadi relatif. Al-Quran tidak diragukan 

keautentikannya. Petunjuk al-Quran ada yang menunjukkan kepastian (qath’iy) 

ada yang masih meragukan (zhanniy). 

Sunnah atau hadis sebagai sumber kedua tidak sama dengan al-Quran. 

Secara wurud (sampainya kepada kita) hadis tidak semuanya autentik seperti al-

Quran. Hadis ada yang shahih (benar/autentik), ada yang hasan (baik/semi 

autentik), dan ada yang dlaif (lemah/tidak autentik). Fungsi hadis yang pokok 

adalah sebagai penjelas dari al-Quran. 
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Ijtihad sebagai sumber ketiga memberikan uraian yang lebih rinci di 

samping penjelasan al-Quran dan hadis. Ijtihad diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang muncul karena perkembangan zaman dan pemikiran umat 

manusia. Dengan ijtihad inilah Islam akan selalu relevan dengan perkembangan 

yang terjadi hingga kapan pun. 

  

E. Kerangka Dasar Ajaran Islam 

Berdasarkan sumber ajaran Islam baik al-Quran maupun hadis Nabi 

Muhammad saw. serta ditunjang oleh ijtihad para ulama, kerangka dasar ajaran 

Islam ada tiga macam, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Kerangka dasar ajaran 

Islam seiring dan sejalan erat dengan tujuan pendidikan Islam. Mengenai 

kerangka dasar Islam yang lebih luas akan diuraikan pada bab berikutnya (bab V). 

 

F. Karakteristik Islam 

Islam sebagai agama yang paling sempurna memiliki karakteristik yang 

tidak dimiliki oleh agama manapun yang dianut oleh manusia. Karakteristik inilah 

yang menjadikan Islam benar-benar agama yang lengkap dan sempurna. Di antara 

karakteristik Islam berdasarkan beberapa ayat al-Quran adalah: 

1. Agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Artinya, agama Islam 1) 

mengandung petunjuk yang sesuai dengan sifat dasar manusia, baik dari aspek 

keyakinan, perasaan, maupun pemikiran, 2) sesuai dengan kebutuhan hidup 

manusia, 3) memberikan manfaat tanpa menimbulkan komplikasi, dan 4) 

menempatkan manusia dalam posisi yang benar. Hal ini ditegaskan dalam al-

Quran surat al-Rum (30): 30: 

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهللاِ فَأَِقْم َوْجَهَك لِل اَس َعَليـْهَ  دِيت َفَطَر النا َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق ال
يُن اْلَقيُم َوَلِكن َأْكثـََر الناِس َال يـَْعَلُمونَ  اهللاِ  ٣٠: الروم( َذِلَك الد( 

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. al-Rum [30]: 30). 
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2. Ajaran Islam sempurna (QS. al-Maidah [5]; 3). Artinya, materi ajaran Islam 

berisi petunjuk-petunjuk tentang seluruh aspek kehidupan manusia. Petunjuk 

itu ada yang disebutkan secara eksplisit oleh al-Quran dan hadis, dan ada yang 

disebutkan secara implisit. Tidak ada satu pun masalah yang tidak diatur 

dalam Islam melalui sumber utamanya, al-Quran (QS. al-An’am [6]: 38). 

3. Kebenaran ajaran Islam adalah mutlak. Kebenaran ajaran ini karena 

bersumber dari al-Quran (dari Allah) dan sunnah/hadis (dari Nabi Muhammad 

saw.). Kebenaran ini dapat pula dipahami melalui bukti-bukti material maupun 

bukti-bukti nyata yang ada di dunia (QS. al-Baqarah [2]: 2). 

4. Mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun al-

Quran menekankan bahwa tujuan utama hidup manusia di dunia ini untuk 

beribadah kepada Allah, namun al-Quran juga mengajarkan bahwa urusan 

dunia harus diperhatikan, mengingat kehidupan dunia ikut menentukan 

keberhasilan manusia di akhirat kelak (QS. al-Qashash [28]: 77). 

5. Ajaran Islam fleksibel dan ringan. Artinya, ajaran Islam tidak akan 

membebani manusia untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. 

Islam mempertimbangkan kondisi masing-masing individu dalam 

menjalankan aturannya dan tidak memaksa seseorang untuk melakukan 

sesuatu di luar batas kemampuannya (QS. al-Baqarah [2]: 286). 

6. Ajaran Islam berlaku secara universal, yakni berlaku untuk semua umat 

manusia di dunia ini dan berlaku hingga akhir masa (QS. al-Ahzab [33]: 40). 

7. Ajaran Islam sesuai dengan akal fikiran manusia dan memotivasi manusia 

untuk menggunakan akal fikirannya (QS. al-Mujadilah [58]: 11). 

8. Inti ajaran Islam adalah tauhid dan seluruh ajarannya dalam rangka 

mendukung ketauhidan tersebut (QS. al-Baqarah [2]: 163; QS. al-Ikhlash 

[112]: 1-4). 

9. Ajaran Islam adalah rahmatan lil’alamin, yakni memberikan kasih sayang 

terhadap seluruh umat manusia di dunia ini (QS. al-Fath [48]: 4). Misi utama 

kehadiran Nabi Muhammad adalah dalam rangka itu (QS. al-Anbiya’ [21]: 

107).  
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Sementara itu, Muhammad Yusuf Musa (1988: 14-42) menguraikan 

sembilan karakteristik Islam yang tidak akan ditemukan pada agama-agama lain 

di muka bumi ini. Sembilan karakteristik itu adalah: 

1. Islam mengajarkan kesatuan agama. Artinya, seluruh ajaran agama Islam yang 

diturunkan oleh Allah kepada para nabi/rasul-Nya menyatu ke dalam ajaran 

Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. 

2. Islam mengajarkan kesatuan politik. Artinya, Islam mempersilahkan 

penganutnya untuk membentuk kelompok atau organisasi dengan berbagai 

kepentingannya masing-masing. Namun demikian, yang harus menjadi tujuan 

utama dari kelompok-kelompok itu adalah untuk menegakkan agama Islam. 

3. Islam mengajarkan kesatuan sosial. Artinya, Islam tidak membedakan latar 

belakang sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik keturunan, ras, 

gender, warna kulit, maupun hal lain. Yang membedakan manusia di hadapan 

Allah Swt. hanyalah ketakwaannya (QS. al-Hujurat [49]: 13). 

4. Islam merupakan agama akal dan pikiran. Artinya, semua ajaran Islam sangat 

rasional dan dapat diterima oleh akal atau pikiran manusia. Tidak ada satu pun 

ajaran Islam yang bertentangan dengan akal manusia, meskipun banyak 

manusia yang tidak bisa menerima ajaran rasional Islam ini karena 

keterbatasan ilmu yang dimiliki dan karena kebodohannya. 

5. Islam adalah agama fitrah dan kejelasan. Artinya, seluruh ajaran Islam sesuai 

dengan potensi-potensi bawaan manusia yang sudah ada sejak dilahirkan oleh 

sang ibu. Semua ajaran Islam juga memberikan kejelasan dalam setiap 

aspeknya. Hal-hal yang tidak jelas atau masih menimbulkan keraguan harus 

ditinggalkan. 

6. Islam adalah agama kebebasan dan persamaan. Artinya, Islam benar-benar 

memberikan ajaran pembebasan dari belenggu kejahiliahan dan perbudakan 

sesama manusia (makhluk). Islam tidak membiarkan adanya perbudakan dan 

penindasan sesama manusia. Islam juga memberikan aturan yang sama kepada 

semua umatnya. Islam tidak membedakan kesempatan untuk meraih kebaikan 

dan prestasi yang terbaik. 
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7. Islam adalah agama umat manusia seluruhnya. Artinya, Nabi Muhammad saw. 

membawa Islam untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dari manapun 

datangnya, ketika seseorang memeluk Islam berarti ia telah menjadi umat 

Nabi Muhammad saw. (umat Islam). 

8. Islam tidak memisahkan urusan agama dan negara. Artinya, Islam tidak 

memisahkan secara khusus masalah-masalah negara (urusan keduniaan) 

dengan masalah-masalah agama. Kedua masalah itu saling terkait dalam Islam. 

Islam bukan agama sekuler dan tidak menerima sekularisme, suatu paham 

yang memisahkan urusan agama dari negara. 

9. Islam menetapkan hak-ahak asasi manusia. Seluruh hak asasi manusia dijamin 

dalam islam, begitu juga kewajiban-kewajibannya diatur oleh Islam. Melalui 

al-Quran bisa dilihat ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia 

tersebut. 

Dalam pandangan Seyyed Hossein Nasr (2003: xiii), Islam bukan sekedar 

sistem agama, tetapi Islam juga spirit pencipta dan penggerak peradaban besar 

dunia dengan sejarah yang menoreh lebih dari empat belas abad. Sejarah Islam, 

menurutnya, berkaitan dengan eksistensi historis masyarakat dari beragam 

wilayah di muka bumi ini, dari Afrika Utara hingga Malaysia, melalui proses 

waktu yang amat panjang. Islam telah menjadi saksi pembangunan beberapa 

imperium paling besar dan proses integrasi tatanan sosial tunggal yang mengikat 

beberapa etnik dan latar belakang bahasa yang beragam. Nasr juga menambahkan 

bahwa Islam telah memberi pengaruh besar pada sejarah Eropa secara langsung 

lebih dari satu milenium, mempengaruhi sejarah India sejak abad ketujuh dan 

dengan beberapa aspek sejarah Cina selama satu milenium di masa lampau.  

Nasr menegaskan, kedatangan Islam tidak akan merusak kultur lokal, 

namun mentransfernya menjadi realitas yang Islami. Yang ditolak adalah elemen-

elemen yang jelas-jelas bersifat tidak Islami. Sebagai hasilnya, peradaban Islam 

berkembang menjadi beberapa zona kultural yang khas, meliputi Arab, Persia, 

Afrika, Turki, India, Melayu, dan Cina. Tiap-tiap zona kultur dan seni Islami 

memiliki cita rasa lokal yang khas, pada saat yang sama mempertahankan karakter 

Islamnya yang universal (Nasr, 2003: xv). 
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Sementara itu akibat adanya kontak antara Islam dan kemajuan Barat yang 

dimulai pada pembukaan abad ke-19 yang lalu, umat Islam juga dipengaruhi oleh 

pemikiran modern Barat (Nasution, 1985: 33). Akibatnya, dalam Islam timbul 

pemikiran pembaruan yang terus berjalan dan masih menjadi persoalan hingga 

sekarang. Akhir-akhir ini bahkan muncul di Indonesia kelompok-kelompok Islam 

yang sering disebut Islam liberal yang membawa pemikiran Barat yang liberal ke 

dalam pemikiran Islam. Wacana Islam liberal cukup menjadi persoalan tersendiri 

bagi Islam di samping persoalan lama yang terus menggejala hingga sekarang, 

yakni Islam fundamentalis. 

 
G. Penutup 

Ajaran Islam tidak akan pernah selesai untuk dikaji baik orang Islam 

sendiri maupun orang-orang di luar Islam. Sekarang ini di Barat, khususnya 

Amerika Serikat, kajian Islam menjadi cukup menarik sehingga di beberapa 

perguruan tinggi di Amerika Serikat muncul kelompok kajian bahkan program 

studi khusus tentang kajian Islam (Islamic Study). Hal yang sama juga terjadi di 

beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Perancis. 

Islam juga merupakan agama yang paling tinggi, tidak ada yang 

melebihinya. Jika sekarang Islam tampil tidak demikian, ini bukan karena ajaran 

Islam sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang terjadi di muka bumi 

ini. Islam menjadi mundur dan dilecehkan banyak orang karena umat Islam 

sendiri. Tidak sedikit umat Islam yang tidak memahami ajaran Islam yang 

sebenarnya, sehingga apa yang mereka perbuat justeru merendahkan Islam sendiri. 

Karena itu, jadikan Islam sebagai agama sekaligus sumber ajaran yang dapat 

membawa umat Islam menjadi umat atau bangsa yang berkarakter Islami yang 

dapat membawa ketinggian dan keluhuran Islam, bukan sebaliknya yang akhirnya 

malah merusak citra Islam di mata dunia. Pada akhirnya Islamlah yang akan dapat 

menyelamatkan manusia (umat Islam) dalam menempuh kehidupannya di dunia 

dan dalam kehidupannya nanti di akhirat. 
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H. Uji Kompetensi 

1. Jelaskan arti Islam secara etimologis dan terminologis serta sebutkan dasar-

dasarnya berdasarkan ayat-ayat al-Quran! 

2. Mengapa Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui dan yang akan 

diterima oleh Allah dan akan menyelamatkan umat manusia dalam 

kehidupannya? 

3. Jelaskan keistimewaan agama Islam dibandingkan dengan agama-agama lain 

di dunia ini! 


