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MAN, ISLAM, & IHSAN   

 

3.1 Makna Iman 

Iman = Aqidah yaitu kepercayaan dasar sebagai titik tolak permulaan 
(pondasi) seorang muslim. 

3.1.1 Pondasi (Rukun Iman)  

Adapun dalil-dalil dari rukun Iman ini, berdasarkan al-Qur‟an dan al-Hadist. 
Dalam rukun Iman ini, berupa hal-hal apa saja yang wajib diimani oleh seorang 
Muslim. 

1) Al-Hadist  

“Iman adalah engkau percaya (membenarkan dan mengakui) kepada Allah 
Swt dan malaikat-Nya dan dengan menjumpai-Nya, rasul-rasul-Nya, dan 
engkau percaya dengan Hari Berbangkit” (H.R. Bukhari dan Muslim). 

2) Al-Qur’an 

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Swt dan 
rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada rasul-Nya, serta kitab 
Allah Swt diturunkan sebelumnya.  Barang siapa beriman kepada Allah Swt, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan Hari Kemudian 
maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya” (Surat an-Nisa: 
136).  

3.1.2 Inti Aqidah 

 Percaya dan pengakuan terhadap ke-Esa-an Allah Swt. (tauhid), yang 
merupakan landasan keimanan terhadap keimanan lainnya, seperti keimanan 
terhadap malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan qadha qadar. 

3.1.3 Pendekatan Iman  

1) Dalil Naqli (al-Qur‟an dan al-Hadist) 
2) Dalil Aqli (Hukum Akal) 

3.1.4 Pengertian  Kufur 

Kufur bermakna ingkar, artinya tidak beriman kepada pondasi-pondasi Iman. 
Adapun macam-macam kufur, meliputi: 

1) Kufur Besar 

Kufur model ini, dapat mengeluarkan seseorang dari Agama Islam. Kufur yang 
yang termasuk golongan ini, antara lain: 

a. Mendustakan kebenaran Allah Swt (al-Ankabut: 68). 
b. Tidak tunduk dan congkak terhadap Allah Swt (al-Baqarah: 34). 
c. Meragukan Allah Swt (al-Kahfi: 35-38). 
d. Berpaling dari seruan Allah Swt (al-Ahqaf: 3). 
e. Menampakkan keimanan, sembunyikan kejahatan (al-Munafiqun: 3). 
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2) Kufur Kecil 

Kufur model ini, tidak dapat mengeluarkan seseorang dari Agama Islam. Kufur 
ini meliputi: 

a. Kufur Amali, yaitu dosa-dosa yang disebutkan dalam al-Qur‟an dan al-
Hadist. 

b. Kufur Nikmat (al-Nahl: 85). 

3.2 Makna Islam  

Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah Swt atau mendapatkan 
keselamatan dari Allah Swt.  

3.3.1 Pondasi (Rukun Islam)  

Rukun Islam berarti bagian-bagian daripada suatu kebulatan Islam. 
Pelaksanaan rukun Islam merupakan suatu pelaksanaan ibadah yang 
menghubungkan seorang Muslim dengan Allah Swt (Ibadah Mahdah). 

(1) Mengucapkan dua kalimat syahadat  

 Syahadat Ilahiah (al-Ikhlas: 1-4) 

 Syahadat Kerasulan (al-Fath: 29) 

(2) Menegakkan shalat 5 waktu, yaitu Shubuh, Dzuhur atau Jum‟at, Ashar, 
Maghrib dan Isya‟  (al-Baqarah: 43). Hikmahnya adalah : 

 Memberikan ketenangan bathin (ar-Ra‟d: 28). 
 Adanya pembentukan kepribadian. 

 Membentengi dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar (al-Ankabut: 
45). 

 Mengurangi dan menghilangkan kesusahan dan kegelisahan (al-Ma‟arij: 
19-22). 

(3) Mengeluarkan zakat (al-Baqarah: 43, 267), yaitu pemberian yang wajib 
diberikan oleh muzakki (orang yang sudah diberi beban mengeluarkan 
zakat) dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada 
golongan tertentu atau mustahiq (fakir, miskin, „amil, muallaf, gharim, dan 
ibnu sabil (at-Taubah: 60). Adapun hikmahnya adalah : 

 Sebagai sarana pembelajaran manajemen hati (at-Taubah: 103). 
 Untuk pemerataan pendapatan (al-Ma‟arij: 24-25). 
 Harta yang dizakati akan tumbuh, berkembang, dan berkah (al-

Baqarah: 22). 
 Menumbuhkan rasa solidaritas antar sesama manusia (al-Maidah: 2). 

(4) Melaksanakan Puasa Ramadhan. Puasa berarti menahan diri dari segala 
sesuatu perbuatan yang diinginkan. Sedangkan yang dimaksud puasa 
Ramadhan adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan 
suami-istri yang dimulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari 
dengan niat menjalankan perintah Allah Swt. dengan beberapa syarat, 
didalam bulan Ramadhan. Adapun hikmahnya adalah : 

 Sebagai sarana pembelajaran manajemen hati, yaitu belajar 
mengendalikan keinginan yang dilarang dan dihalalkan Allah Swt. (al-
Fajr: 27-30). 
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 Sebagai sarana belajar untuk berhemat, tidak tamak dan rakus, serta 
hal-hal yang mubazir atau kurang memberikan manfaat (al-Isra‟: 26-
27). 

 Memelihara kesehatan. 
 Memperkuat rasa keimanan. 
 Menghapus dosa-dosa. 

(5) Menunaikan ibadah Haji bagi yang mampu. Ibahdah Haji mengandung arti 
menyengaja berkunjung ke rumah Allah Swt. (baitullah) untuk melakukan 
beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu (al-Imran: 97).  

3.3 Makna Ihsan  

Ihsan yaitu berbuat kebaikan atau berbuat baik (an-Nahl: 90; ar-Rahman: 
60). Bedanya dengan akhlah adalah ihsan mengandung hal yang sifatnya baik atau 
positif, sedangkan akhlak dapat bersifat baik maupun buruk.  

3.3.1 Macam Ihsan/Akhlak  

(1) Akhlak kepada Khalik (Allah Swat.) 

(2) Akhlak kepada Makhluk, yang terdiri dari:  
b. Akhlak kepada manusia: 

 Akhlak kepada Rasulullah Saw. 
 Akhlak kepada orang tua 
 Akhlak kepada saudara 
 Akhlak kepada tetangga 
 Akhlak kepada masyarakat 

c. Akhlak kepada makhluk selain manusia (hewan, tumbuhan, jin, dan 
malaikat. 
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