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MATERI POKOK MATERI POKOK 
ALAL--QUR’AN DAN HADITSQUR’AN DAN HADITS

1.1. ANJURAN BERTOLERANSI;ANJURAN BERTOLERANSI;

2.    ETOS KERJA;2.    ETOS KERJA;

3.    PENGEMBANGAN ILMU 3.    PENGEMBANGAN ILMU 3.    PENGEMBANGAN ILMU 3.    PENGEMBANGAN ILMU 
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 
(IPTEK). (IPTEK). 



ANJURAN BERTOLERANSIANJURAN BERTOLERANSI

 QS. ALQS. AL--KAAFIRUUN : 1KAAFIRUUN : 1--6;6;

 QS. YUNUS : 40QS. YUNUS : 40--41; DAN41; DAN

 QS. ALQS. AL--KAHFI : 29.KAHFI : 29. QS. ALQS. AL--KAHFI : 29.KAHFI : 29.



STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

““MEMAHAMI AYATMEMAHAMI AYAT--AYAT ALAYAT AL--QUR’AN QUR’AN 
TENTANG ANJURAN BERTOLERANSI.”TENTANG ANJURAN BERTOLERANSI.”TENTANG ANJURAN BERTOLERANSI.”TENTANG ANJURAN BERTOLERANSI.”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

Membaca QS. AlMembaca QS. Al--Kaafiruun : 1Kaafiruun : 1--6, Yunus : 6, Yunus : 
4040--41 dan QS. Al41 dan QS. Al--Kahfi : 29;Kahfi : 29;

Menjelaskan arti QS. AlMenjelaskan arti QS. Al--Kaafiruun : 1Kaafiruun : 1--6, 6, 
Yunus : 40Yunus : 40--41 dan QS. Al41 dan QS. Al--Kahfi : 29;Kahfi : 29;Yunus : 40Yunus : 40--41 dan QS. Al41 dan QS. Al--Kahfi : 29;Kahfi : 29;

Membiasakan perilaku bertoleransi seperti Membiasakan perilaku bertoleransi seperti 
terkandung dalam QS. Alterkandung dalam QS. Al--Kaafiruun : 1Kaafiruun : 1--6, 6, 
Yunus : 40Yunus : 40--41 dan QS. Al41 dan QS. Al--Kahfi : 29 dalam Kahfi : 29 dalam 
kehidupan seharikehidupan sehari--hari.hari.



BACAAN DAN SALINANBACAAN DAN SALINAN
QS. ALQS. AL--KAAFIRUUN : 1KAAFIRUUN : 1--66

         

                                   

            

                    



TERJEMA’AHAN QS. ALTERJEMA’AHAN QS. AL--KAAFIRUUN : KAAFIRUUN : 11--66

“ Katakanlah,” Hai orang“ Katakanlah,” Hai orang--orang kafir, aku orang kafir, aku 
tidak akan menyembah apa yang kamu tidak akan menyembah apa yang kamu 
sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan 
yang aku sembah. Dan aku tidak pernah yang aku sembah. Dan aku tidak pernah 
menjadi penyembah apa yang kamu sembah. menjadi penyembah apa yang kamu sembah. menjadi penyembah apa yang kamu sembah. menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 
Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi 
penyembah Tuhan  yang aku sembah. penyembah Tuhan  yang aku sembah. 
Untukmulah agamamu, dan untukkulah, Untukmulah agamamu, dan untukkulah, 
agamaku ”.(QS. Alagamaku ”.(QS. Al--Kaafiruun : 1Kaafiruun : 1--6).6).



KANDUNGAN QS. ALKANDUNGAN QS. AL--KAAFIRUUN : 1KAAFIRUUN : 1--66

Katakanlah kepada orang Kafir, bahwa :Katakanlah kepada orang Kafir, bahwa :
Aku tidak menyembah apa yang kamu Aku tidak menyembah apa yang kamu 

sembah, dan kamu bukan menyembah yang sembah, dan kamu bukan menyembah yang 
Aku sembah;Aku sembah;

Aku bukan menyembah apa yang kamu Aku bukan menyembah apa yang kamu Aku bukan menyembah apa yang kamu Aku bukan menyembah apa yang kamu 
sembah, dan kamu bukan penyembah apa sembah, dan kamu bukan penyembah apa 
yang aku sembah;yang aku sembah;

Bagi kamu agama kamu, dan bagiku Bagi kamu agama kamu, dan bagiku 
agamaku.agamaku.



KESIMPULAN QS. ALKESIMPULAN QS. AL--KAAFIRUUN : 1KAAFIRUUN : 1--66

 Katakan kepada orangKatakan kepada orang--orang Kafir, bahwa : orang Kafir, bahwa : 
“Aku tidak menyembah apa yang kamu “Aku tidak menyembah apa yang kamu 
sembah. Dan kamu bukan penyembah apa sembah. Dan kamu bukan penyembah apa 
yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan 
untukku agamaku “.untukku agamaku “.untukku agamaku “.untukku agamaku “.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGANPERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN
QS. ALQS. AL--KAAFIRUUN : 1KAAFIRUUN : 1--66

Bersikap toleran dalam melaksanakan hidup Bersikap toleran dalam melaksanakan hidup 
dan kehidupan beragama;dan kehidupan beragama;

Menjaga kerukunan, kesatuan dan persatuan Menjaga kerukunan, kesatuan dan persatuan 
dalam masyarakat;dalam masyarakat;
Melaksanakan ajaran agama, sesuai dengan Melaksanakan ajaran agama, sesuai dengan Melaksanakan ajaran agama, sesuai dengan Melaksanakan ajaran agama, sesuai dengan 
keyakinan masingkeyakinan masing--masing;masing;

Menerima dan menghormati adanya suatu Menerima dan menghormati adanya suatu 
perbedaan dalam agama;perbedaan dalam agama;

Menjunjung tinggi nilaiMenjunjung tinggi nilai--nilai moral, etika nilai moral, etika 
dan kemanusiaan.dan kemanusiaan.



BACAAN DAN SALINANBACAAN DAN SALINAN
QS. YUNUS : 40QS. YUNUS : 40--4141

         

                    

 

                   

 

      

             



TERJEMA’AHAN QS. YUNUS : 40TERJEMA’AHAN QS. YUNUS : 40--4141

“ Dan diantara mereka ada orang“ Dan diantara mereka ada orang--orang yang orang yang 
beriman kepada Alberiman kepada Al--Qur’an, dan diantaranya ada Qur’an, dan diantaranya ada 
(pula) orang(pula) orang--orang yang tidak beriman orang yang tidak beriman 
kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang 
orangorang--orang yang berbuat kerusakkan. Jika orang yang berbuat kerusakkan. Jika orangorang--orang yang berbuat kerusakkan. Jika orang yang berbuat kerusakkan. Jika 
mereka mendustakan kamu; maka katakanlah : mereka mendustakan kamu; maka katakanlah : 
“Bagiku pekerjaanku. Kamu berlepas diri “Bagiku pekerjaanku. Kamu berlepas diri 
terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun 
berlepas diri terhadap apa yang kam kerjakan “. berlepas diri terhadap apa yang kam kerjakan “. 
(QS. Yunus : 40(QS. Yunus : 40--41).41).



KANDUNGAN QS. YUNUS : 40KANDUNGAN QS. YUNUS : 40--4141

Manusia ada yang beriman dan ada pula Manusia ada yang beriman dan ada pula 
yang tidak beriman kepada Alyang tidak beriman kepada Al--Qur’an;Qur’an;

Allah SWT lebih mengetahui orangAllah SWT lebih mengetahui orang--orang orang 
yang berbuat kerusakkan;yang berbuat kerusakkan;

Katakan kepada mereka yang Katakan kepada mereka yang Katakan kepada mereka yang Katakan kepada mereka yang 
mendustakanmu” Bagiku amalku dan bagi mendustakanmu” Bagiku amalku dan bagi 
kamu amalmu;kamu amalmu;

Aku berlepas diri dari apa yang mereka Aku berlepas diri dari apa yang mereka 
amalkan dan mereka berlepas diri dari yang amalkan dan mereka berlepas diri dari yang 
Aku amalkan.Aku amalkan.



KESIMPULAN QS. YUNUS : KESIMPULAN QS. YUNUS : 4040--4141

Dengan diturunkannya AlDengan diturunkannya Al--Qur’an, manusia Qur’an, manusia 
ada yang beriman dan ada pula yang tidak ada yang beriman dan ada pula yang tidak 
beriman;beriman;

Kepada mereka yang mendustakan agama, Kepada mereka yang mendustakan agama, 
katakanlah bagiku amalku dan bagi kamu katakanlah bagiku amalku dan bagi kamu katakanlah bagiku amalku dan bagi kamu katakanlah bagiku amalku dan bagi kamu 
amalmu;amalmu;

MasingMasing--masing berlepas diri dari apa yang masing berlepas diri dari apa yang 
diamalkannya.diamalkannya.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN 
QS. YUNUS : 40QS. YUNUS : 40--4141

Beriman kepada AlBeriman kepada Al--Qur’an dan Qur’an dan 
mengamalkannya dalam kehidupan seharimengamalkannya dalam kehidupan sehari--
hari;hari;

Bertoleransi dalam menghadapi adanya Bertoleransi dalam menghadapi adanya 
perbedaan dalam kehidupan;perbedaan dalam kehidupan;perbedaan dalam kehidupan;perbedaan dalam kehidupan;

Melaksanakan ajaran agama sesuai dengan Melaksanakan ajaran agama sesuai dengan 
keyakinan masingkeyakinan masing--masing.masing.



BACAAN DAN SALINANBACAAN DAN SALINAN
QS. ALQS. AL--KAHFI : 29KAHFI : 29

            

              

               



               

 

         



TERJEMA’AHAN QS. ALTERJEMA’AHAN QS. AL--KAHFI : 29KAHFI : 29

“ Dan Katakanlah : “Kebenaran itu datangnya “ Dan Katakanlah : “Kebenaran itu datangnya 
dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin 
(beriman) hendaklah ia beriman, dan barang (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang 
siapa yang ingin  (kafir); biarlah ia kafir ”. siapa yang ingin  (kafir); biarlah ia kafir ”. 
Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi 
orangorang--orang zalim itu neraka. Dan  jika mereka orang zalim itu neraka. Dan  jika mereka orangorang--orang zalim itu neraka. Dan  jika mereka orang zalim itu neraka. Dan  jika mereka 
meminta minum, niscaya mereka akan diberi meminta minum, niscaya mereka akan diberi 
minum dengan air seperti besi yang mendidih minum dengan air seperti besi yang mendidih 
yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang menghanguskan muka. Itulah minuman 
yang paling buruk dan tempat istirahat yang yang paling buruk dan tempat istirahat yang 
paling jelek “. (QS. Alpaling jelek “. (QS. Al--Kahfi : 29).Kahfi : 29).



KANDUNGAN QS. ALKANDUNGAN QS. AL--KAHFI : 29KAHFI : 29

Kebenaran datangnya dari Allah SWT;Kebenaran datangnya dari Allah SWT;

Manusia ada yang beriman dan ada pula yang Manusia ada yang beriman dan ada pula yang 
tidak beriman;tidak beriman;

Allah SWT telah menyediakan tempat bagi Allah SWT telah menyediakan tempat bagi Allah SWT telah menyediakan tempat bagi Allah SWT telah menyediakan tempat bagi 
yang beriman surga dan bagi mereka yang yang beriman surga dan bagi mereka yang 
tidak beriman adalah neraka;tidak beriman adalah neraka;

Surga adalah sebaikSurga adalah sebaik--baik tempat, dan neraka baik tempat, dan neraka 
adalah seburukadalah seburuk--buruk tempat.buruk tempat.



KESIMPULAN QS. ALKESIMPULAN QS. AL--KAHFI : 29KAHFI : 29

Setiap kebenaran pasti datangnya dari Allah Setiap kebenaran pasti datangnya dari Allah 
SWT;SWT;

Manusia ada yang beriman dan ada pula yang Manusia ada yang beriman dan ada pula yang 
tidak beriman kepada Allah SWT;tidak beriman kepada Allah SWT;

Allah SWT telah menyediakan tempat, bagi Allah SWT telah menyediakan tempat, bagi Allah SWT telah menyediakan tempat, bagi Allah SWT telah menyediakan tempat, bagi 
yang beriman surga dan bagi yang tidak yang beriman surga dan bagi yang tidak 
beriman adalah neraka.beriman adalah neraka.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN 
QS. ALQS. AL--KAHFI : 29KAHFI : 29

Berlaku benar dalam kehidupan sehariBerlaku benar dalam kehidupan sehari--hari;hari;

Meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada 
Allah SWT;Allah SWT;

Berlomba untuk berbuat kebaikan dan Berlomba untuk berbuat kebaikan dan Berlomba untuk berbuat kebaikan dan Berlomba untuk berbuat kebaikan dan 
ketaqwaan;ketaqwaan;

Menjauhkan sikap kekafiran dan zalim dalam Menjauhkan sikap kekafiran dan zalim dalam 
kehidupan seharikehidupan sehari--hari.hari.



ETOS KERJAETOS KERJA

 QS. ALQS. AL--MUJAADILAH ; 11 DANMUJAADILAH ; 11 DAN

 QS. ALQS. AL--JUMU’AH : 9JUMU’AH : 9--10. 10. 



STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“ “ MEMAHAMI AYATMEMAHAMI AYAT--AYAT ALAYAT AL--QUR’AN QUR’AN 
TENTANG ETOS KERJA.”TENTANG ETOS KERJA.”TENTANG ETOS KERJA.”TENTANG ETOS KERJA.”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

Membaca QS. AlMembaca QS. Al--Mujaadilah : 11 dan QS. Mujaadilah : 11 dan QS. 
AlAl--Jumu’ah : 9Jumu’ah : 9--10;10;

Menjelaskan arti QS. AlMenjelaskan arti QS. Al--Mujaadilah : 11 Mujaadilah : 11 
dan QS. Aldan QS. Al--Jumu’ah : 9Jumu’ah : 9--10;10;dan QS. Aldan QS. Al--Jumu’ah : 9Jumu’ah : 9--10;10;

Membiasakan perilaku beretos kerja seperti Membiasakan perilaku beretos kerja seperti 
terkandung dalam QS. Alterkandung dalam QS. Al--Mujaadilah : 11 Mujaadilah : 11 
dan QS. Aldan QS. Al--Jumu’ah : 9Jumu’ah : 9--10.10.



BACAAN DAN SALINANBACAAN DAN SALINAN
QS. ALQS. AL--MUJAADILAH : 11MUJAADILAH : 11

         

             

                                     

         

        



TERJEMA’AHAN QS. ALTERJEMA’AHAN QS. AL--MUJAADILAH : 11MUJAADILAH : 11

“ Hai    orang“ Hai    orang--orang     yang     beriman,     apabila orang     yang     beriman,     apabila 
dikatakan kepadamu:”Berlapangdikatakan kepadamu:”Berlapang--lapanglah dalam lapanglah dalam 
majlis ”, maka  lapangkanlah, niscaya Allah akan majlis ”, maka  lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi     kelapangan    untukmu.  Dan   apabila  memberi     kelapangan    untukmu.  Dan   apabila  
dikatakan  : ” Berdirilah kamu ”, maka berdirilah, dikatakan  : ” Berdirilah kamu ”, maka berdirilah, dikatakan  : ” Berdirilah kamu ”, maka berdirilah, dikatakan  : ” Berdirilah kamu ”, maka berdirilah, 
niscaya  Allah   akan   meninggikan  orangniscaya  Allah   akan   meninggikan  orang--orang orang 
yang  beriman  diantara   kamu  dan  orangyang  beriman  diantara   kamu  dan  orang--orang orang 
yang  diberi  ilmu  pengetahuan beberapa derajat. yang  diberi  ilmu  pengetahuan beberapa derajat. 
Dan  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu Dan  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu 
kerjakan “. (QS. Alkerjakan “. (QS. Al--Mujaadilah : 11) Mujaadilah : 11) 



KANDUNGAN QS. ALKANDUNGAN QS. AL--MUJAADILAH : 11MUJAADILAH : 11

Dengan  ilmu  akan mampu mengatasi berbagai Dengan  ilmu  akan mampu mengatasi berbagai 
masalah yang dihadapi;masalah yang dihadapi;

 Ilmu harus disertai dengan iman yang kuat, agar Ilmu harus disertai dengan iman yang kuat, agar 
mencapai derajat yang tinggi;mencapai derajat yang tinggi;

Allah SWT menempatkan  orang  yang berilmu Allah SWT menempatkan  orang  yang berilmu 
dan beriman  serta  beramal  saleh  pada derajat dan beriman  serta  beramal  saleh  pada derajat 
yang paling tinggi.yang paling tinggi.



KESIMPULAN QS. ALKESIMPULAN QS. AL--MUJAADILAH : 11MUJAADILAH : 11

Orang   yang   berilmu   dan  beriman  dengan Orang   yang   berilmu   dan  beriman  dengan 
sempurna  akan  memperoleh  manfa’at  yang sempurna  akan  memperoleh  manfa’at  yang 
sangat besar dalam kehidupan seharisangat besar dalam kehidupan sehari--hari;hari;

 Ilmu  dan  iman  menjadi  faktor  utama untuk Ilmu  dan  iman  menjadi  faktor  utama untuk 
mencapai  kesejahteraan  hidup, baik di dunia mencapai  kesejahteraan  hidup, baik di dunia mencapai  kesejahteraan  hidup, baik di dunia mencapai  kesejahteraan  hidup, baik di dunia 
maupun di akhirat kelak.maupun di akhirat kelak.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN
QS. AL-MUJAADILAH : 11

Menuntut ilmu yang bermanfa’at;Menuntut ilmu yang bermanfa’at;

Meningkatkan kualitas iman dan taqwa Meningkatkan kualitas iman dan taqwa 
kepada Allah SWT;kepada Allah SWT;

Senantiasa beribadah dan beramal saleh Senantiasa beribadah dan beramal saleh Senantiasa beribadah dan beramal saleh Senantiasa beribadah dan beramal saleh 
dalam kehidupan seharidalam kehidupan sehari--hari.hari.



BACAAN DAN SALINANBACAAN DAN SALINAN
QS. ALQS. AL--JUMU’AH : 9JUMU’AH : 9

         

                

                 

      



TERJEMA’AHAN QS. ALTERJEMA’AHAN QS. AL--JUMU’AH : JUMU’AH : 99

“ Hai   orang“ Hai   orang--orang    yang    beriman,  apabila     orang    yang    beriman,  apabila     
diseru   untuk  menunaikan  shalat  pada   hari diseru   untuk  menunaikan  shalat  pada   hari 
Jum’at,  maka   bersegeralah    kamu   kepada Jum’at,  maka   bersegeralah    kamu   kepada 
mengingat Allah dan  tinggalkanlah  jual beli. mengingat Allah dan  tinggalkanlah  jual beli. mengingat Allah dan  tinggalkanlah  jual beli. mengingat Allah dan  tinggalkanlah  jual beli. 
Yang  demikian  itu  lebih  baik  bagimu  jika Yang  demikian  itu  lebih  baik  bagimu  jika 
kamu mengetahui “. (QS. Alkamu mengetahui “. (QS. Al--Jumu’ah : Jumu’ah : 99)  )  



BACAAN DAN SALINANBACAAN DAN SALINAN
QS. ALQS. AL--JUMU’AH : 10JUMU’AH : 10

         

                                        

           



TERJEMA’AHAN QS. ALTERJEMA’AHAN QS. AL--JUMU’AH : 10JUMU’AH : 10

“ Apabila      telah    ditunaikan     shalat,   maka “ Apabila      telah    ditunaikan     shalat,   maka 
bertebaranlah     kamu    di   muka   bumi;    dan bertebaranlah     kamu    di   muka   bumi;    dan 
carilah    karunia   Allah    dan   ingatlah   Allah  carilah    karunia   Allah    dan   ingatlah   Allah  
sebanyaksebanyak--banyaknya supaya kamu beruntung “. banyaknya supaya kamu beruntung “. 
(QS. Al(QS. Al--Jumu’ah : 10).Jumu’ah : 10).(QS. Al(QS. Al--Jumu’ah : 10).Jumu’ah : 10).



KANDUNGAN QS. ALKANDUNGAN QS. AL--JUMU’AH : 9JUMU’AH : 9--1010

Apabila berkumandang azan; maka bersegeralah Apabila berkumandang azan; maka bersegeralah 
untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah segala untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah segala 
urusan jual beli;urusan jual beli;

Apabila  shalat  telah  ditunaikan;  maka  carilah Apabila  shalat  telah  ditunaikan;  maka  carilah 
karunia Allah di muka bumi;karunia Allah di muka bumi;karunia Allah di muka bumi;karunia Allah di muka bumi;

Mengingat  Allah  dengan sebanyakMengingat  Allah  dengan sebanyak--banyaknya, banyaknya, 
supaya beruntung.supaya beruntung.



KESIMPULAN QS. ALKESIMPULAN QS. AL--JUMU’AH : 9JUMU’AH : 9--1010

Setiap muslim wajib beribadah hanya kepada Setiap muslim wajib beribadah hanya kepada 
Allah SWT;Allah SWT;

Wajib  mencari  karunia Allah SWT di muka Wajib  mencari  karunia Allah SWT di muka 
bumi dengan sebaikbumi dengan sebaik--baiknya;baiknya;

Senantiasa mengingat Allah SWT dimanapun Senantiasa mengingat Allah SWT dimanapun 
berada. berada. 



PERILAKU PENGHAYATAN KADUNGAN PERILAKU PENGHAYATAN KADUNGAN 
QS. ALQS. AL--JUMU’AH : 9JUMU’AH : 9--1010

Senantiasa beribadah hanya kepada Allah;Senantiasa beribadah hanya kepada Allah;
Melaksanakan   ajaran   secara   konsekuen   dan Melaksanakan   ajaran   secara   konsekuen   dan 

konsisten;konsisten;
Bekerja dan berusaha dengan sungguhBekerja dan berusaha dengan sungguh--sungguh;sungguh;Bekerja dan berusaha dengan sungguhBekerja dan berusaha dengan sungguh--sungguh;sungguh;
Mencari rezeki yang halal dan bermanfa’at;Mencari rezeki yang halal dan bermanfa’at;
Berpikir rasional dan berorientasi kemasa depan Berpikir rasional dan berorientasi kemasa depan 

yang lebih baik;yang lebih baik;
Bekerja dan berusaha tanpa melupakan tugasnya   Bekerja dan berusaha tanpa melupakan tugasnya   

beramal saleh dan beribadah.beramal saleh dan beribadah.



PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUANPENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI ( IPTEK )DAN TEKNOLOGI ( IPTEK )

 QS. YUNUS : 101 DANQS. YUNUS : 101 DAN

 QS. ALQS. AL--BAQARAH : 164BAQARAH : 164 QS. ALQS. AL--BAQARAH : 164BAQARAH : 164



STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“ MEMAHAMI AYAT“ MEMAHAMI AYAT--AYAT ALQUR’AN AYAT ALQUR’AN 
TENTANG PENGEMBANGAN ILMU TENTANG PENGEMBANGAN ILMU 
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 

(IPTEK).”(IPTEK).”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

Membaca QS. Yunus : Membaca QS. Yunus : 101 101 dan QS. Aldan QS. Al--
Baqarah : Baqarah : 164164;;

Menjelaskan arti QS. Yunus : Menjelaskan arti QS. Yunus : 101 101 dan QS. dan QS. 
AlAl--Baqarah : Baqarah : 164164;;AlAl--Baqarah : Baqarah : 164164;;

Melakukan pengembangan IPTEK seperti Melakukan pengembangan IPTEK seperti 
terkandung dalam QS. Yunus : terkandung dalam QS. Yunus : 101 101 dan QS. dan QS. 
AlAl--Baqarah : Baqarah : 164 164 dalam kehidupan seharidalam kehidupan sehari--
hari.hari.



BACAAN DAN SALINANBACAAN DAN SALINAN
QS. YUNUS : 101QS. YUNUS : 101

         

                                  

         



TERJEMA’AHAN QS. YUNUS : 101TERJEMA’AHAN QS. YUNUS : 101

“ Katakanlah: “ Perhatikanlah apa yang ada “ Katakanlah: “ Perhatikanlah apa yang ada 
di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfa’at di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfa’at 
tanda kekuasaan Allah dan rasultanda kekuasaan Allah dan rasul--rasul yang rasul yang 
memberi peringatan bagi orangmemberi peringatan bagi orang--orang yang orang yang memberi peringatan bagi orangmemberi peringatan bagi orang--orang yang orang yang 
tidak beriman “. (QS. Yunus : 101).tidak beriman “. (QS. Yunus : 101).



KANDUNGAN QS. YUNUS : 101KANDUNGAN QS. YUNUS : 101

 Allah SWT memerintahkan para RasulAllah SWT memerintahkan para Rasul--Nya Nya 
menyeru umatmenyeru umat--Nya untuk melihat tandaNya untuk melihat tanda--tanda tanda 
kebesaran dan kekuasaankebesaran dan kekuasaan--Nya;Nya;

 Manusia yang tidak beriman kepada penciptaan Manusia yang tidak beriman kepada penciptaan 
alam, sebagai tandaalam, sebagai tanda--tanda kebesaran dan tanda kebesaran dan 
kekuasaan Allah, semua itu tidak akan kekuasaan Allah, semua itu tidak akan kekuasaan Allah, semua itu tidak akan kekuasaan Allah, semua itu tidak akan 
memberikan manfa’at kepada mereka;memberikan manfa’at kepada mereka;

 Peringatan dari para Rasul tidak akan membekas Peringatan dari para Rasul tidak akan membekas 
pada jiwa mereka yang tidak beriman kepada pada jiwa mereka yang tidak beriman kepada 
penciptaan alam.penciptaan alam.



KESIMPULAN QS. YUNUS : 101KESIMPULAN QS. YUNUS : 101

Manusia senantiasa diperingatkan Allah Manusia senantiasa diperingatkan Allah 
dan Rasuldan Rasul--Nya untuk memperhatikan Nya untuk memperhatikan 
tandatanda--tanda kebesaran dan kekuasaantanda kebesaran dan kekuasaan--Nya, Nya, 
baik yang ada di bumi maupun di langit baik yang ada di bumi maupun di langit 
dengan sebaikdengan sebaik--baiknya;baiknya;dengan sebaikdengan sebaik--baiknya;baiknya;

Semua yang ada di bumi dan di langit akan Semua yang ada di bumi dan di langit akan 
memberikan manfa’at yang sebesarmemberikan manfa’at yang sebesar--
besarnya bagi kehidupan umat manusia.besarnya bagi kehidupan umat manusia.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGANPERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN
QS. YUNUS : 101QS. YUNUS : 101

 Senantiasa menggunakan akal dalam berpikir;Senantiasa menggunakan akal dalam berpikir;

 Berpikir positif (husnuzzhan) dalam menghadapi Berpikir positif (husnuzzhan) dalam menghadapi 
berbagai masalah dalam kehidupan;berbagai masalah dalam kehidupan;

 Meyakini bahwa Allah SWT Maha Mengatur Meyakini bahwa Allah SWT Maha Mengatur Meyakini bahwa Allah SWT Maha Mengatur Meyakini bahwa Allah SWT Maha Mengatur 
terhadap makhlukterhadap makhluk--Nya;Nya;

 Senantiasa berbuat kebaikan, rajin beribadah, Senantiasa berbuat kebaikan, rajin beribadah, 
beramal saleh, dan bekerja dengan sungguhberamal saleh, dan bekerja dengan sungguh--
sungguh.sungguh.



BACAAN DAN SALINANBACAAN DAN SALINAN
QS. ALQS. AL--BAQARAH : 164BAQARAH : 164

            

                      

                                  

                  

          

            



TERJEMA’AHAN QS. ALTERJEMA’AHAN QS. AL--BAQARAH : 164BAQARAH : 164

“ Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, “ Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, 
pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di 
laut dengan muatan yang berguna bagi manusia, dan laut dengan muatan yang berguna bagi manusia, dan 
apaapa--apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air 
hujan, maka Dia menghidupkan dengan air hujan itu hujan, maka Dia menghidupkan dengan air hujan itu 
bumi yang tadinya mati dan kering, dan Dia sebarkan bumi yang tadinya mati dan kering, dan Dia sebarkan bumi yang tadinya mati dan kering, dan Dia sebarkan bumi yang tadinya mati dan kering, dan Dia sebarkan 
di bumi itu semua hewan dan dari peralihan atau di bumi itu semua hewan dan dari peralihan atau 
pertukaran angin dan awan yang dikendalikan antara pertukaran angin dan awan yang dikendalikan antara 
langit dan bumi, itulah tandalangit dan bumi, itulah tanda--tanda kebesaran Allah tanda kebesaran Allah 
bagi kaum yang berpikir. ” (QS. Albagi kaum yang berpikir. ” (QS. Al--Baqarah : 164).Baqarah : 164).



KANDUNGAN QS. ALKANDUNGAN QS. AL--BAQARAH : BAQARAH : 164164

 Allah SWT menciptakan langit dan bumi Allah SWT menciptakan langit dan bumi 
membawa berbagai manfa’at bagi kehidupan membawa berbagai manfa’at bagi kehidupan 
makhlukmakhluk--Nya, khususnya umat manusia;Nya, khususnya umat manusia;

 Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT 
merupakan tandamerupakan tanda--tanda kebesaran dan tanda kebesaran dan merupakan tandamerupakan tanda--tanda kebesaran dan tanda kebesaran dan 
kekuasaankekuasaan--Nya;Nya;

 Umat manusia diperintahkan untuk senantiasa Umat manusia diperintahkan untuk senantiasa 
menggunakan akal dalam melaksanakan menggunakan akal dalam melaksanakan 
aktivitas hidupnya dengan sebaikaktivitas hidupnya dengan sebaik--baiknya.baiknya.



KESIMPULAN QS. ALKESIMPULAN QS. AL--BAQARAH : 164BAQARAH : 164

Manusia dapat melakukan sesuatu dengan Manusia dapat melakukan sesuatu dengan 
cermat dan cerdas;cermat dan cerdas;

Tidak ada suatu kebajikan dalam Tidak ada suatu kebajikan dalam 
beribadah, kecuali dengan berbuat beribadah, kecuali dengan berbuat 
kebaikan;kebaikan;kebaikan;kebaikan;

Beribadah kepada Allah, harus dilandasi Beribadah kepada Allah, harus dilandasi 
dengan niat ikhlas kepadadengan niat ikhlas kepada--Nya.Nya.



PERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGANPERILAKU PENGHAYATAN KANDUNGAN

QS. ALQS. AL--BAQARAH : 164BAQARAH : 164

 Senantiasa beribadah hanya kepada Allah;Senantiasa beribadah hanya kepada Allah;

 Sabar dan bertanggung jawab dalam menuntut ilmu Sabar dan bertanggung jawab dalam menuntut ilmu 
pengetahuan untuk bekal masa depan;pengetahuan untuk bekal masa depan;

 Mampu mengendalikan diri dan atau hawa nafsu Mampu mengendalikan diri dan atau hawa nafsu  Mampu mengendalikan diri dan atau hawa nafsu Mampu mengendalikan diri dan atau hawa nafsu 
dalam kehidupan seharidalam kehidupan sehari--hari;hari;

 Senantiasa menafkahkan harta dijalan Allah;Senantiasa menafkahkan harta dijalan Allah;

 Ikhlas dan tawakkal dikala menghadapi rasa suka Ikhlas dan tawakkal dikala menghadapi rasa suka 
dan duka serta tetap bersyukur kepada Allah SWT.dan duka serta tetap bersyukur kepada Allah SWT.



MATERI POKOK AQIDAHMATERI POKOK AQIDAH

1.   IMAN KEPADA HARI AKHIR;1.   IMAN KEPADA HARI AKHIR;

2.   IMAN KEPADA QADHA’ DAN 2.   IMAN KEPADA QADHA’ DAN 
QADAR.QADAR.



IMAN KEPADA HARI AKHIR

STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“ MENINGKATKAN KEIMANAN KEPADA “ MENINGKATKAN KEIMANAN KEPADA 
HARI AKHIR.”HARI AKHIR.”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

Menampilkan perilaku yang mencerminkan 
Keimanan terhadap Hari Akhir;

Menerapkan Hikmah Beriman Kepada Hari 
Akhir dalam Kehidupan sehari-hari;Akhir dalam Kehidupan sehari-hari;



PENGERTIAN HARI AKHIRPENGERTIAN HARI AKHIR

 Hari Akhir menurut Al-Qur’an adalah merupakan 
suatu peristiwa yang amat dahsyat; Sehingga 
kedahsyatannya itu merupakan suatu gambaran betapa 
hebatnya kekuasaan Allah SWT terhadap Alam ini. 
(QS. Al-Hajj : 1-2);

 Hari Akhir menurut teori Ilmu Pengetahuan adalah  Hari Akhir menurut teori Ilmu Pengetahuan adalah 
merupakan suatu proses terjadinya hari akhir yang 
sesuai dengan konsep di dalam Al-Qur’an, datangnya 
secara mendadak dan tiba-tiba, tidak dapat diketahui 
oleh siapapun termasuk para Nabi bahkan para Rasul 
sekalipun;  



HARI AKHIR DAN KLASIFIKASINYAHARI AKHIR DAN KLASIFIKASINYA

 Iman Kepada Hari Akhir adalah meyakini dan 
membenarkan dengan sepenuh hati adanya Hari Akhir 
sebagai gambaran betapa hebatnya kekuasaan Allah 
SWT terhadap alam;

 Kiamat Sugra’ yaitu suatu peristiwa berakhirnya 
kehidupan setiap makhluk hidup dari alam dunia fana 
atau peristiwa kematian atau kepunahan dari masing-atau peristiwa kematian atau kepunahan dari masing-
masing makhluk hidup. (QS. Ar-Rahman : 26-27);

 Kiamat Kubra’ yaitu suatu peristiwa berakhirnya  
seluruh kehidupan dari makhluk hidup secara 
bersama-sama dari alam dunia yang fana atau 
peristiwa kematian dari seluruh makhluk hidup secara 
serempak.(QS. Al-A’raf : 187);



TAHAPAN PADA HARI AKHIRTAHAPAN PADA HARI AKHIR

 Hari Kebangkitan (Ya’umul Ba’ats) yaitu hari 
dibangkitkannya seluruh makhluk hidup dari 
kematian dan kebinasaan untuk dihitung dan 
disempurnakan segala perbuatannya selama hidup di 
dunia;

 Mahsyar (Ya’umul Hasyr) yaitu suatu tempat yang 
maha luas atau padang mahsyar untuk tempat 

 Mahsyar (Ya’umul Hasyr) yaitu suatu tempat yang 
maha luas atau padang mahsyar untuk tempat 
dikumpulkannya seluruh umat manusia pada hari 
akhirat kelak;

 Hari Perhitungan (Ya’umul Hisab) yaitu suatu hari 
diperhitungkan dan disempurnakannya segala amal 
perbutan umat manusia selama hidup di dunia.



TAHAPAN PADA (lanjutan) …TAHAPAN PADA (lanjutan) …

 Mizan atau tibangan yaitu suatu timbangan amal umat 
manusia untuk diketahui secara pasti dan ditimbang 
serta dihitung dengan seadil-adilnya;

 Sirath atau jembatan yaitu suatu jembatan untuk menju 
surga yang terbentang antara dua tepi neraka jahannam, 
semua umat manusia pasti akan melewatinya;
Surga yaitu suatu tempat kenikmatan yang telah  Surga yaitu suatu tempat kenikmatan yang telah 
disediakan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya 
yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya;

 Neraka yaitu suatu tempat pembalasan terakhir yang 
sangat berat bagi hamba Allah SWT yang tidak 
beriman dan tidak bertaqwa kepada-Nya, penuh dengan 
kesengsaraan, azab dan siksaan yang sangat dahsyat 
serta kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 39); 



FUNGSI BERIMAN KEPADAFUNGSI BERIMAN KEPADA
HARI AKHIRHARI AKHIR

Melatih rasa tanggung jawab, waspada, dan 
berhati-hati;

Menumbuhkan pandangan hidup optimis;
Melatih disiplin dalam menjalankan hidup;Melatih disiplin dalam menjalankan hidup;
Menanamkan sikap berani karena Allah;
Menghilangkan sifat egois dan sombong;
Menyadarkan manusia dari sifat lupa diri;
Melatih hidup sabar, jujur dan tawakkal;  



PERILAKU PENGHAYATAN BERIMAN 
KEPADA HARI AKHIR

 Tanggung jawab, waspada dan hati-hati;
 Memiliki padangan hidup yang optimis;
 Senantiasa bekerja keras dan disiplin;
 Memiliki sikap jihad yang tinggi dan berani;
 Senantiasa sadar dan mawas diri;
 Hidup seimbang antara dunia dan akhirat;
 Memiliki sifat sosial yang tinggi;
 Menjauhi sifat egois, sombong dan takabbur;
 Sabar, jujur, ikhlas dan tawakkal dalam kehidupan. 



IMAN KEPADA QADHA’ DAN QADARIMAN KEPADA QADHA’ DAN QADAR

STANDAR KOMPETENSI

“ MENINGKATKAN KEIMANAN KEPADA “ MENINGKATKAN KEIMANAN KEPADA 
QADHA’ DAN QADAR .”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

Menjelaskan tanda-tanda Keimanan 
Kepada Qadha’ dan Qadar;

Menerapkan Hikmah Beriman Kepada 
Qadha’ dan Qadar dalam Kehidupan Qadha’ dan Qadar dalam Kehidupan 
sehari-hari.



PENGERTIAN IMAN KEPADAPENGERTIAN IMAN KEPADA
QADHA’ DAN QADARQADHA’ DAN QADAR

 Qadha’ adalah ketentuan atau hukum Allah SWT 
sejak zaman azali yang belum berlaku atas makhluk-
Nya. (QS. Al-Ahzab : 38);

 Qadar adalah ketentuan atau hukum Allah SWT yang 
yang sudah berlaku atas makhluk-Nya. (QS. Al-yang sudah berlaku atas makhluk-Nya. (QS. Al-
Qamar : 49);

 Iman kepada qadha’ dan qadar adalah meyakini dan 
membenarkan dengan sepenuh hati adanya qadha’ 
dan qadar Allah SWT terhadap setiap makhluk-Nya, 
sebagai bukti kebenaran, kekuasaan, dan keadilan 
Allah SWT terhadap makhluk-Nya;



HUBUNGAN ANTARA QADHA’HUBUNGAN ANTARA QADHA’
DAN QADARDAN QADAR

Hubungan antara qadha’ dan qadar adalah 
sangat erat sekali dan tidak dapat dipisahkan 
satu sama lainnya, qadha’ yaitu ketentuan 
Allah yang terdapat pada setiap makhluk-Allah yang terdapat pada setiap makhluk-
Nya, dan qadar yaitu ketentuan Allah yang 
telah berlaku atas setiap makhluk-Nya. 



TANDATANDA--TANDA BERIMAN KEPADATANDA BERIMAN KEPADA
QADHA’ DAN QADARQADHA’ DAN QADAR

 Senantiasa mengingat Allah SWT;
 Senantiasa memohon ampunan Allah SWT;
 Senantiasa berbuat Kebaikan;
 Senantiasa berusaha dan berikhtiar untuk mencari 

karunia Allah dengan sungguh-sungguh;karunia Allah dengan sungguh-sungguh;
 Suka mema’afkan kesalahan sesama manusia;
 Mampu mengendalikan diri/hawa nafsu;
 Menafkahkan hartanya dijalan Allah;
 Bertawakkal dan berserah diri hanya Kepada Allah; 
 Menjauhkan diri dari perbuatan tercela;



FUNGSI BERIMAN KEPADAFUNGSI BERIMAN KEPADA
QADHA’ DAN QADARQADHA’ DAN QADAR

 Memperkuat keimanan kepada Allah SWT;
 Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT
 Melahirkan sikap dan perilaku terpuji;
 Menghilangkan sikap dan perilaku tercela;
 Menumbuhkan kesadaran umat manusia;
 Motivasi kehidupan yang lebih bermakna;
 Motivasi kehidupan lebih bermanfa’at;
 Motivasi untuk beramal dan beribadah dengan ikhlas;
 Motivasi berlomba untuk berbuat kebaikan;



PERILAKU PENGHAYATAN BERIMAN PERILAKU PENGHAYATAN BERIMAN 
KEPADA QADHA’ DAN QADARKEPADA QADHA’ DAN QADAR

 Memiliki pandangan hidup yang optimis;
 Merasa dilindungi dan diperhatikan Allah;
 Bekerja, berusaha dan berdo’a kepada Allah;
 Berlaku tertib, teratur, terarah dan disiplin;

Berperilaku jujur, sabar dan tawakkal kepada Allah; Berperilaku jujur, sabar dan tawakkal kepada Allah;
 Yakin akan kekuasaan dan keagungan Allah;
 Yakin bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu 

kaum, jika kaum itu sendiri tidak mau merubahnya.



MATERI POKOK AKHLAKMATERI POKOK AKHLAK

 ADIL, RIDHA’ DAN AMAL SHALEH;

 PERSATUAN DAN KERUKUNAN;

 ISYRAF, TABZIR, GHIBAH DAN 
FITNAH. FITNAH. 



ADIL, RIDHA’ DAN AMAL SHALEHADIL, RIDHA’ DAN AMAL SHALEH

STANDAR KOMPETENSI

“ Membiasakan perilaku terpuji Adil, 
Ridha’ dan Amal Shaleh.”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

 Menjelaskan pengertian Adil, Ridha’ dan 

Amal Shaleh;

 Menampilkan contoh perilaku Adil, Ridha’ Menampilkan contoh perilaku Adil, Ridha’ 

dan Amal Shaleh;

 Membiasakan perilaku Adil, Ridha’ dan Amal 

Shaleh dalam Kehidupan sehari-hari.



PENGERTIAN ADILPENGERTIAN ADIL

Adil menurut bahasa artinya meluruskan, 
menyamakan dan atau berbuat adil;

Adil dalam Bahasa Arab berasal dari kata 
“wasatun” yang artinya tengah-tengah, dan 
“mutawassitun” artinya ditengah atau sedang;“mutawassitun” artinya ditengah atau sedang;

Adil menurut istilah, artinya suatu sikap yang 
netral atau tidak memihak dalam menentukan 
suatu masalah yang terjadi pada seseorang;



PENGERTIAN ADIL (lanjutan) …PENGERTIAN ADIL (lanjutan) …

Menurut Hafiz Hasan Al-Masudi adil, adalah 
tengah-tengah dalam semua urusan dan dalam 
menjalankannya harus sesuai dengan 
ketentuan  syari’ah;

Hafiz Hasan Al-Masudi membagi adil, Hafiz Hasan Al-Masudi membagi adil, 
menjadi empat, yaitu : adil terhadap diri 
sendiri, adil terhadap kedua orang tua, adil 
terhadap sesama manusia dan adil terhadap 
Allah SWT.



CONTOH PERILAKU ADILCONTOH PERILAKU ADIL

 Adil dalam segala hal;

 Jujur, istiqamah dan qana’ah dalam hidup;

 Bertindak secara proporsional dan profesional dalam 

mengambil suatu keputusan;

Bersikap netral dalam menghadapi suatu masalah; Bersikap netral dalam menghadapi suatu masalah;

 Tidak berat sebelah atau memihak dalam bersaksi;

 Menempatkan sesuatu pada tempatnya;

 Sabar dan tawakkal hanya kepada Allah SWT.



HIKMAH PERILAKU ADILHIKMAH PERILAKU ADIL

 Memenuhi kewajiban dengan baik;
 Memperoleh haknya;
 Menyelesaikan persengketaan;
 Menyelesaikan kesulitan hidup;
 Menumbuhkan sikap jujur dan sabar;

Menyelesaikan problem dalam masyarakat; Menyelesaikan problem dalam masyarakat;
 Memupuk akhlak mulia dan terpuji;
 Menghilangkan berbagai kerugian;
 Menciptakan ketenangan dalam masyarakat;
 Terjaminnya keadilan dalam masyarakat;
 Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.



PENGERTIAN RIDHA’PENGERTIAN RIDHA’

Ridha’ atau qana’ah menurut bahasa adalah 
sikap rela atau menerima dengan ikhlas (hati 
suci), dan menurut istilah artinya menerima 
dengan rasa senang segala yang telah 
diberikan Allah SWT,   berupa hukum, diberikan Allah SWT,   berupa hukum, 
peraturan, qadha’ dan qadar, serta baik dan 
buruknya keputusan;

Ridha’ atau qana’ah dalam pengertian lain, 
adalah suatu sikap untuk mencukupkan diri 
terhadap apa yang telah diperolehnya; 



CIRICIRI--CIRI PERILAKU RIDHA’CIRI PERILAKU RIDHA’

Menerima dengan rela apa yang telah mereka 
peroleh;

Memohon kepada Allah SWT tambahan 
rezeki;

Bersabar dengan segala ketentuan Allah SWT;

Tidak mudah tergiur dan terpesona oleh 
keindahan serta kemewahan dunia;

Senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT.  



CONTOH PERILAKU RIDHA’CONTOH PERILAKU RIDHA’

 Menerima dengan rela dan senang segala yang 
diberikan Allah SWT;

 Memohon tambahan rezeki kepada Allah SWT;

 Menerima dengan sabar ketentuan Allah SWT;

 Tidak mudah tergoda kemewahan dunia; Tidak mudah tergoda kemewahan dunia;

 Senantiasa beribadah kepada Allah SWT;

 Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT;

 Bertaqwa dan bertawakkal kepada Allah SWT;



HIKMAH PERILAKU RIDHA’HIKMAH PERILAKU RIDHA’

 Tidak sibuk untuk mencari harta;

 Menciptakan ketenangan jiwa;

 Tidak mudah prustasi dan putus asa;

 Menghilangkan sikap serakah dan tamak;

Mewujudkan suatu kehidupan yang dinamis; Mewujudkan suatu kehidupan yang dinamis;

 Motivasi untuk hidup secara mandiri;

 Meningkatkan etos kerja yang tinggi;

 Memupuk sikap berdisiplin dan bertanggung jawab;

 Senantiasa bersyukur kepada Allah SWT.



PENGERTIAN AMAL SHALEHPENGERTIAN AMAL SHALEH

 Amal shaleh menurut bahasa, artinya segala amal 
perbuatan yang baik dan menurut istilah, artinya 
segala perbuatan yang mengajak dan membawa 
keta’atan serta kepatuhan kepada Allah SWT;

 Amal shaleh menurut pengertian umum, adalah suatu 
perbuatan lahir dan batin yang berakibat pada hal perbuatan lahir dan batin yang berakibat pada hal 
yang positif dan bermanfa’at;

 Amal shaleh, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan 
ikhlas dalam menjalankan ibadah atau menunaikan 
kewajiban agama kepada Allah SWT seperti halnya 
perbuatan yang dilakukan terhadap sesama manusia 
dalam kehidupan sehari-hari. (QS. Al-Asyr : 1-3); 



SYARATSYARAT--SYARAT AMAL SHALEHSYARAT AMAL SHALEH

Dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT. 
(QS. Az-Zumar : 11-12);

Dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan 
petunjuk syara, yaitu Al-Qur’an dan Hadits;

Dilakukan dengan mengetahui ilmunya;Dilakukan dengan mengetahui ilmunya;
Dilakukan semata-mata hanya untuk beribadah 

kepada Allah SWT;
Tidak mencampur-adukkannya dengan 

perbuatan syirik, riya, sombong dan takabbur;



HIKMAH AMAL SHALEHHIKMAH AMAL SHALEH

 Tidak sibuk untuk mencari harta secara berlebihan;

 Tidak meninggalkan ibadah kepada Allah SWT;

 Menciptakan jiwa yang tenang, tenteram dan tidak 
mudah berputus asa;

 Menghilangkan sikap rakus, serakah dan tamak; Menghilangkan sikap rakus, serakah dan tamak;

 Mewujudkan sikap dinamis dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari;

 Mendorong kemajuan, kemandirian dan ikhlas;

 Meningkatkan etos kerja, disiplin, bertanggung jawab 
atas segala tugas dan pekerjaannya.



PERSATUAN DAN KERUKUNANPERSATUAN DAN KERUKUNAN

STANDAR KOMPETENSI

“ Membiasakan perilaku terpuji 
Persatuan dan Kerukunan .”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

Menjelaskan pengertian Persatuan dan 
Kerukunan;

Menampilkan contoh perilaku Persatuan dan 
Kerukunan;Kerukunan;

Membiasakan perilaku Persatuan dan 
Kerukunan dalam Kehidupan sehari-hari.



PENGERTIAN PERSATUANPENGERTIAN PERSATUAN

Persatuan menurut bahasa artinya,  adalah 
kumpulan individu manusia yang bersatu;

Persatuan menurut pengertian Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, adalah gabungan, ikatan dan 
atau kumpulan beberapa bagian yang sudah atau kumpulan beberapa bagian yang sudah 
bersatu;

Persatuan adalah merupakan menciptakan 
kreasi kekuatan alternatif yang lebih kokoh 
untuk menghadapi berbagai persoalan hidup;

Persatuan menurut pengertian QS. Ali-Imran : 
100-107 mengandung arti, sebagai berikut :



PENGERTIAN (lanjutan) …PENGERTIAN (lanjutan) …

Peringatan agar berhati-hati terhadap intrik-
intrik orang-orang diluar Islam;

Persatuan itu merupakan buah dari keimanan 
dan perpecahan adalah buah dari kekafiran;

Berpegang teguh kepada tali agama Allah, Berpegang teguh kepada tali agama Allah, 
yaitu Al-Qur’an dan Hadits;

Menjalin ukhuwah Islamiah dan Imaniah atas 
dasar persamaan iman dan akidah;



PENGERTIAN (lanjutan) …PENGERTIAN (lanjutan) …

Tidak ada yang dapat mempersatukan umat, 
kecuali umat itu memiliki sasaran besar suatu 
risalah yang diperjuangkan;

Sejarah mencatat bahwa umat dahulu terpecah-
belah dan berselisih dalam masalah agama belah dan berselisih dalam masalah agama 
yang akhirnya mereka hancur-binasa, 
walaupun mereka telah mendapatkan 
penjelasan dan pengetahuan dari Allah SWT;



CONTOH PERILAKU PERSATUANCONTOH PERILAKU PERSATUAN

Persatuan anggota masyarakat;
Sesama anggota masyarakat adalah bersaudara;
Persatuan dan persaudaraan harus disertai 

dengan perilaku terpuji dan menjauhi perilaku 
tercela;tercela;

Sesama anggota masyarakat saling berkasih-
sayang, tolong-menolong dalam kebaikan dan 
ketaqwaan;



CONTOH PERILAKU (lanjutan) …CONTOH PERILAKU (lanjutan) …

 Jauh sebelum Indonesia merdeka tokoh 
pejuang kemerdekaan telah menyadari bahwa 
persatuan merupakan modal utama untuk 
mengusir penjajah dari bumi Nusantara 
Indonesia;

Para sahabat tetap bersatu, walaupun mereka Para sahabat tetap bersatu, walaupun mereka 
berbeda pendapat dan pandangan dalam 
masalah bersuci, pernikahan, perceraian dan 
masalah-masalah lainnya;

Dalam berselisih mereka bersaudara, dan 
dalam perbedaan mereka tetap saling 
menghormati;



PENGERTIAN KERUKUNANPENGERTIAN KERUKUNAN

Kerukunan adalah suatu kesatuan hidup 
diantara sesama umat manusia yang berada 
dimuka bumi;

Kerukunan meliputi tiga, yaitu : kerukunan 
intern umat beragama, kerukunan antar umat intern umat beragama, kerukunan antar umat 
beragama dan kerukunan antar umat beragama 
dengan Pemerintah;

Kerukunan intern umat beragama adalah 
kerukunan sesama umat dalam satu agama;



PENGERTIAN (lanjutan) …PENGERTIAN (lanjutan) …

Kerukunan antar umat beragama adalah 
kerukunan antar penganut suatu agama dengan 
penganut agamalainnya;

Kerukunan antar umat beragama dengan Kerukunan antar umat beragama dengan 
pemerintah adalah kerukunan semua umat 
beragama dengan pemerintahnya.



HADITS YANG BERKAITAN DENGAN HADITS YANG BERKAITAN DENGAN 
PERSATUAN DAN KERUKUNANPERSATUAN DAN KERUKUNAN

 “Janganlah kalian saling hasud dan dengki, saling 
marah, saling memutuskan persaudaraan, dan 
janganlah kalian saling bermusuhan, akan tetapi 
jadilah hamba Allah yang bersaudara.” (HR. 
Muslim);
Dalam menjaga persatuan dan kerukunan diantara  Dalam menjaga persatuan dan kerukunan diantara 
sesama umat muslim, seperti yang telah dicontohkan 
oleh Al-Hasan Ali bin Abu Thalib beliau secara 
sukarela menyerahkan kursi ke Khalifahan kepada 
Muawiyah bin Abu Sufyan karena untuk menghindari 
terjadinya suatu perpecahan dikalangan kaum 
muslimin;



HADITS YANG BERKAITAN (lanjutan) …HADITS YANG BERKAITAN (lanjutan) …

Beliau lakukan itu agar kaum muslimin tidak 
saling berperang dan terpecah-belah yang 
hanya akan merugikan barisan umat muslim 
dan akan menguntungkan barisan kaum kafir.dan akan menguntungkan barisan kaum kafir.



MEBIASAKAN PERILAKU PERSATUANMEBIASAKAN PERILAKU PERSATUAN
DAN KERUKUNANDAN KERUKUNAN

 Tidak pantas masyarakat Islam berpecah-belah, karena 
fanatisme golongan, ras, warna kulit, daerah, bahasa, 
strata sosial, mazhab, dan lain sebagainya yang dapat 
merongrong rasa persatuan dan kerukunan;

 Ukhuwah Islamiah berada diatas segalanya apapun jenis, 
nama maupun bentuknya;nama maupun bentuknya;

 Rasulullah SAW sangat anti terhadap segala fanatisme 
golongan, ras dan lain sebagainya, yaitu :” Bukan 
termasuk umatku orang yang mengajak kepada asabiyah 
dan tidak termasuk umatku orang yang berperang atas 
dasar asabiyah dan bukan umatku orang yang mati atas 
dasar asabiyah. (HR. Abu Dawud);



MEBIASAKAN PERILAKU (lanjutan) …MEBIASAKAN PERILAKU (lanjutan) …

 Firman Allah SWT : “Dan janganlah kamu 
menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan 
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas 
kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang 
mendapat siksaan yang berat.” (QS. Ali-Imran : 105);

 Persatuan dan kerukunan umat yang diwajibkan oleh 
Islam bukan berarti mengingkari adanya 
keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan 
lingkungan, adat-istiadat, latar belakang budaya yang 
beraneka ragam serta pengaruh tingkatan ilmu 
pengetahuan dan intelektualitas seseorang; 



HIKMAH PERILAKU PERSATUANHIKMAH PERILAKU PERSATUAN
DAN KERUKUNANDAN KERUKUNAN

 Memperkuat orang-orang yang lemah;

 Menambah suatu kekuatan bagi yang sudah memiliki 
kekuatan;

 Merupakan benteng suatu pertahanan;

Mencegah terjadinya suatu ancaman dan kehancuran; Mencegah terjadinya suatu ancaman dan kehancuran;

 Memperkokoh rasa persatuan, kesatuan dan 
kerukunan;

 Mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan;

 Menumbuhkan semangat persatuan, kesatuan dan 
kerukunan serta rasa solidaritas dalam berjuang.



ISYRAF, TABZIR, GHIBAH DAN FITNAHISYRAF, TABZIR, GHIBAH DAN FITNAH

STANDAR KOMPETENSI

“ Menghindari perilaku tercela Isyraf, 
Tabzir, Ghibah dan Fitnah.”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

Menjelaskan pengertian Isyraf, Tabzir, Ghibah 
dan Fitnah;

Menyebutkan contoh perilaku Isyraf, Tabzir, 
Ghibah dan Fitnah;Ghibah dan Fitnah;

Menghindari perilaku Isyraf, Tabzir, Ghibah 
dab Fitnah dalam Kehidupan sehari-hari.



PENGERTIAN ISYRAF DAN TABZIRPENGERTIAN ISYRAF DAN TABZIR

 Isyraf menurut bahasa Arab, artinya berlebih-
lebihan, bermewah-mewahan dan pemborosan;

Tabzir menurut bahasa, artinya berlaku 
mubazir dan mubazir dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, artinya adalah bersifat Bahasa Indonesia, artinya adalah bersifat 
pemborosan;

Persamaan kata tabzir yaitu isyraf, oleh karena 
itu tabzir disebut juga isyraf;



CONTOH PERILAKU ISYRAF DAN TABZIRCONTOH PERILAKU ISYRAF DAN TABZIR

Membelajakan harta (QS. Al-Furqan : 67);

Berpakaian dan perhiasan;

Dalam berpenampilan;

Makanan dan minuman;Makanan dan minuman;

Menggunakan waktu;

Menggunakan tenaga dan pikiran;

Berbicara, ucapan dan perkataan;

Menggunakan berbagai fasilitas;

Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.



AKIBAT BURUK ISYRAF DAN TABZIRAKIBAT BURUK ISYRAF DAN TABZIR

Menimbulkan suatu kebencian Allah SWT 
(QS. Al-A’raaf : 31);

Menyebabkan terjadinya suatu kekufuran dan 
kekafiran (QS. Muhammad : 12);

Merupakan suatu perbuatan yang paling buruk;

Menyebabkan kelaparan pada hari akhirat 
kelak (HR. Al-Bazzar);



AKIBAT BURUK (lanjutan) …AKIBAT BURUK (lanjutan) …

Tidak dikabulkannya atau ditolaknya do’a dan 
permohonan oleh Allah SWT;

Menimbulkan banyaknya hutang (HR.Ibnu 
Mundzir);

Merupakan suatu perbuatan setan (QS. Al-Isra 
: 27). 



CARA MENGHINDARI ISYRAFCARA MENGHINDARI ISYRAF
DAN TABZIRDAN TABZIR

Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT;
Memperbanyak ibadah dan amal shaleh;
Menyadari dengan sepenuh hati bahwa rezeki  

merupakan karunia Allah SWT;
Menerima dan mensyukuri segala yang telah Menerima dan mensyukuri segala yang telah 

diberikan Allah SWT;
Selalu bersikap istiqamah dan qana’ah;
Menjauhi berbagai tempat maksiat;
Tidak bergaul atau berteman dengan orang 

yang pemboros.



PENGERTIAN GHIBAHPENGERTIAN GHIBAH

Ghibah menurut Imam Al-Ghazali, adalah 
membicarakan sesuatu yang terdapat pada orang 
lain dan apabila sampai kepadanya pasti tidak 
akan menyukainya;

Ghibah  dalam  istilah  lainnya  sering  diartikan 
dengan   menggunjing  dan   hukumnya   haram.

(QS. Al-Hujurat : 12);



MACAMMACAM--MACAM GHIBAHMACAM GHIBAH

 Ghibah meliputi 3 macam, yaitu : 

1.  Ghibah dalam bentuk lisan atau 

ucapan;

2.  Ghibah dalam bentuk sikap atau   2.  Ghibah dalam bentuk sikap atau   

perbuatan; 

3.  Ghibah dalam bentuk tulisan;



AKIBAT BURUK GHIBAHAKIBAT BURUK GHIBAH

Mudah dipengaruhi oleh setan;

Memancing kemarahan orang lain;

Menimbulkan permusuhan dan pertengkaran;

Merupakan perbuatan yang menjijikkan;

Mendapatkan dosa dari Allah SWT;

Mendapatkan hukuman Allah berupa neraka di 
akhirat kelak;

Membentuk perilaku takabur, riya dan fitnah;

Menyebabkan pribadi muslim yang fasik;



CARA MENGHINDARI GHIBAHCARA MENGHINDARI GHIBAH

Selalu mawas diri atau berintrospeksi diri;
Rajin belajar dan membaca dengan baik;
Menerapkan dan mengamalkan ilmu yang 

diperoleh dengan baik dan benar;
Senantiasa meningkatkan iman dan taqwa;Senantiasa meningkatkan iman dan taqwa;
Selalu beribadah dan beramal shaleh;
Selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT;
Senantiasa berdo’a dan mohon ampun kepada 

Allah SWT agar dijauhkan dari  ghibah dalam 
kehidupan sehari-hari;



PENGERTIAN FITNAHPENGERTIAN FITNAH

Fitnah yang berasal dari  Bahasa  Arab artinya,  
adalah kekacauan, bencana, syirik, cobaan, ujian 
dan atau siksaan;

Fitnah dalam Al-Qur’an disebutkan pada 34 
tempat dan digunakan dalam arti yang berbeda-tempat dan digunakan dalam arti yang berbeda-
beda;

Fitnah  dalam  Kitab  Hadits  umumnya  dimuat, 
seperti dalam  Kitab  Shahih  Bukhari, memuat 
sekitar 78 buah Hadits tentang fitnah;



PENGERTIAN FITNAH (lanjutan) …PENGERTIAN FITNAH (lanjutan) …

Pengertian  fitnah  dalam  Bahasa  Indonesia, 
didefinisikan sebagai berita bohong atau desas-
desus tentang seseorang  dengan maksud yang 
tidak baik dari pembuat fitnah;

PengertianPengertian fitnah yang paling menonjol, adalah PengertianPengertian fitnah yang paling menonjol, adalah 
perpecahan yang timbul akibat adanya suatu 
permusuhan diantara sesama kaum muslimin 
yang berakibat saling membunuh diantara 
mereka karena kebodohan, kesombongan dan 
kecongkakkannya;



FAKTOR PENYEBAB FITNAHFAKTOR PENYEBAB FITNAH

Perilaku fitnah telah terjadi sejak jaman 
Rasulullah SAW yang diawali oleh isterinya 
Abu Lahab yang telah memfitnah Rasulullah 
SAW dengan perkataan yang kotor dan keji;

Faktor yang menyebabkan perilaku fitnah pada Faktor yang menyebabkan perilaku fitnah pada 
umumnya sama dengan faktor yang  
menyebabkan perilaku ghibah, hanya saja 
timbulnya fitnah lebih didasari oleh kebencian 
dan keinginan untuk menciptakan suatu 
kejahatan pada diri manusia;



AKIBAT BURUK FITNAHAKIBAT BURUK FITNAH

Mengakibatkan seseorang buta, tuli dan bisu 
atau tidak bisa berfikir secara jernih;

Menyebabkan kerusakkan dan kehancuran 
yang sangat besar dan berakibat fatal;

Menyebabkan terjadinya pembunuhan;Menyebabkan terjadinya pembunuhan;

Terbunuhnya Umar bin Khattab, Usman bin 
Affan dan pertempuran Muawiyah dengan Ali 
bin Abi Thalib disebabkan adanya fitnah;



AKIBAT BURUK (lanjutan) …AKIBAT BURUK (lanjutan) …

Merupakan perbuatan yang lebih kejam dari 
pada pembunuhan (QS. Al-Baqarah : 191);

Mendapat siksaan yang sangat berat, baik di 
dunia maupun di akhirat kelak (QS. An-Nur : 
19), dan Hadits Riwayat Imam Bukhari;19), dan Hadits Riwayat Imam Bukhari;



CARA MENGHINDARI FITNAHCARA MENGHINDARI FITNAH

 Tidak membenarkan berita yang dibawa dari 
pembawa fitnah;

 Memberi nasihat kepada penyebar fitnah;

 Tidak berprasangka buruk kepada orang yang 
difitnah;difitnah;

 Membenci penyebar fitnah karena Allah;

 Tidak mencari kebenaran dari perkataan fitnah;

 Tidak menyampaikan berita keji dari penyebar fitnah;

 Menjauhkan diri dari pergaulan dengan orang-orang 
yang suka menyebarkan fitnah;



HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGAHUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA

STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“ Memahami Hukum Islam“ Memahami Hukum Islam

tentang Keluarga.”tentang Keluarga.”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

 Menjelaskan Ketentuan Hukum  Menjelaskan Ketentuan Hukum  

Perkawinan dalam Islam;Perkawinan dalam Islam;

 Menjelaskan Hikmah Perkawinan;Menjelaskan Hikmah Perkawinan;

Menjelaskan Ketentuan Perkawinan Menjelaskan Ketentuan Perkawinan  Menjelaskan Ketentuan Perkawinan Menjelaskan Ketentuan Perkawinan 

menurut Perundangmenurut Perundang--Undangan di Undangan di 

Indonesia.Indonesia.



PENGERTIAN NIKAH MENURUTPENGERTIAN NIKAH MENURUT
KETENTUAN HUKUM ISLAMKETENTUAN HUKUM ISLAM

Nikah menurut Bahasa Indonesia, artinya Nikah menurut Bahasa Indonesia, artinya 
berkumpul atau bersatu;berkumpul atau bersatu;

Nikah menurus istilah syari’at, artinya melakukan Nikah menurus istilah syari’at, artinya melakukan 
suatu akad atau perjanjian untuk mengikat antara suatu akad atau perjanjian untuk mengikat antara 
seorang lakiseorang laki--laki dan seorang perempuan serta laki dan seorang perempuan serta seorang lakiseorang laki--laki dan seorang perempuan serta laki dan seorang perempuan serta 
menghalalkan hubungan suamimenghalalkan hubungan suami--istri; sehingga istri; sehingga 
menimbulkan hak dan kewajiban untuk menimbulkan hak dan kewajiban untuk 
menciptakan keluarga, rumah tangga yang menciptakan keluarga, rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah dan rahmah (QS. Ansakinah, mawaddah dan rahmah (QS. An--Nisa : Nisa : 
3) “ Maka nikahilah wanita3) “ Maka nikahilah wanita--wanita (lain) yang wanita (lain) yang 
kamu senangi …“;kamu senangi …“;



KETENTUAN HUKUM ISLAMKETENTUAN HUKUM ISLAM
TENTANG NIKAHTENTANG NIKAH

Hukum   nikah   asalnya,  adalah  mubah  artinya Hukum   nikah   asalnya,  adalah  mubah  artinya 
boleh   dikerjakan  dan  boleh  juga ditinggalkan;boleh   dikerjakan  dan  boleh  juga ditinggalkan;

Apabila  dilihat   dari  kondisinya  hukum   nikahApabila  dilihat   dari  kondisinya  hukum   nikah

bisa   berubah   menjadi  sunnah,  wajib, makruh,bisa   berubah   menjadi  sunnah,  wajib, makruh,bisa   berubah   menjadi  sunnah,  wajib, makruh,bisa   berubah   menjadi  sunnah,  wajib, makruh,

dan  haram;dan  haram;

Mubah  atau  jaiz,  artinya  boleh  menikah   bagi Mubah  atau  jaiz,  artinya  boleh  menikah   bagi 
lakilaki--laki  yang  tidak  terdesak  oleh  alasan  yang laki  yang  tidak  terdesak  oleh  alasan  yang 
mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah. mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah. 



KETENTUAN HUKUM ISLAM (lanjutan) …KETENTUAN HUKUM ISLAM (lanjutan) …

Wajib, yaitu bagi orang yang ingin menikah, Wajib, yaitu bagi orang yang ingin menikah, 
mampu menikah dan khawatir terjerumus mampu menikah dan khawatir terjerumus 
kepada perzinahan jika tidak segera menikah;kepada perzinahan jika tidak segera menikah;

Sunnah, yaitu bagi orang yang ingin menikah, Sunnah, yaitu bagi orang yang ingin menikah, 
mampu menikah, dan mampuh untuk mampu menikah, dan mampuh untuk mampu menikah, dan mampuh untuk mampu menikah, dan mampuh untuk 
mengendalikan diri dari perzinahan walaupun mengendalikan diri dari perzinahan walaupun 
tidak segera melaksanakan pernikahan;tidak segera melaksanakan pernikahan;



KETENTUAN HUKUM ISLAM (lanjutan) …KETENTUAN HUKUM ISLAM (lanjutan) …

Makruh, yaitu bagi orang yang ingin menikah, Makruh, yaitu bagi orang yang ingin menikah, 
mampu menikah, dan mampuh mengendalikan mampu menikah, dan mampuh mengendalikan 
hawa nafsunya, akan tetapi ia belum sanggup hawa nafsunya, akan tetapi ia belum sanggup 
memberikan nafkan kepada istri dan anakmemberikan nafkan kepada istri dan anak--
ananya jika kelak dia menikah;ananya jika kelak dia menikah;ananya jika kelak dia menikah;ananya jika kelak dia menikah;

Haram, yaitu berlaku bagi orang yang menikah Haram, yaitu berlaku bagi orang yang menikah 
dengan maksud untuk menyakiti wanita yang dengan maksud untuk menyakiti wanita yang 
dinikahinya; dinikahinya; 



TUJUAN PERNIKAHANTUJUAN PERNIKAHAN

 Memperoleh ketenangan hidup.(QS. ArMemperoleh ketenangan hidup.(QS. Ar--Ruum:21);  Ruum:21);  

 Memperolehn  rasa   cinta   dan   kasihMemperolehn  rasa   cinta   dan   kasih--sayang. (QS. sayang. (QS. 

ArAr--Ruum : 21);Ruum : 21);

 Memenuhi kebutuhan  seksual (birahi)  secara syah Memenuhi kebutuhan  seksual (birahi)  secara syah 

dan halal serta diridha’i oleh Allah SWT;dan halal serta diridha’i oleh Allah SWT;dan halal serta diridha’i oleh Allah SWT;dan halal serta diridha’i oleh Allah SWT;

 Memperoleh keturunan yang syah;Memperoleh keturunan yang syah;

 Mewujudkan  suatu  keluarga  yang  bahagia dunia, Mewujudkan  suatu  keluarga  yang  bahagia dunia, 

dan akhirat;dan akhirat;



RUKUN PERNIKAHAN (NIKAH)RUKUN PERNIKAHAN (NIKAH)

 Akad nikah (sighat), yaitu perkataan dari pihak wali Akad nikah (sighat), yaitu perkataan dari pihak wali 
perempuan yang berupa ijab kepada calon suami, dan perempuan yang berupa ijab kepada calon suami, dan 
qabul, yaitu jawaban yang berisi penerimaan dari pihak qabul, yaitu jawaban yang berisi penerimaan dari pihak 
mempelai lakimempelai laki--laki. Adapun syarat ijab qabul, yaitu :laki. Adapun syarat ijab qabul, yaitu :

11).  Kedua belah pihak sudah tamyid (cakap);).  Kedua belah pihak sudah tamyid (cakap);

22).  Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis; ).  Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis; 22).  Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis; ).  Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis; 

33).  Ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, dan ).  Ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, dan 

tidak diselingi dengan katatidak diselingi dengan kata--kata yang lain;kata yang lain;

44).  Pihak).  Pihak--pihak yang malakukan akad dapat mendengar pihak yang malakukan akad dapat mendengar 

pernyataan dari masingpernyataan dari masing--masing kalimat yang  masing kalimat yang  

menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah;menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah;



RUKUN PERNIKAHAN (lanjutan) …RUKUN PERNIKAHAN (lanjutan) …

 Wali adalah orang yang menikahkan atau mewakilkan Wali adalah orang yang menikahkan atau mewakilkan 
pernikahan mempelai lakipernikahan mempelai laki--laki dengan mempelai laki dengan mempelai 
perempuan, dan untuk malaksanakan ijab qabul. (HR. Ibnu perempuan, dan untuk malaksanakan ijab qabul. (HR. Ibnu 
Majah); Majah); 

 Wali nikah dibagi menjadi dua macam, yaitu :Wali nikah dibagi menjadi dua macam, yaitu :
1). Wali nasab, yaitu wali yang memilki pertalian darah1). Wali nasab, yaitu wali yang memilki pertalian darah

dengan mempelai perempuan yang akan dinikahkan; dengan mempelai perempuan yang akan dinikahkan; dengan mempelai perempuan yang akan dinikahkan; dengan mempelai perempuan yang akan dinikahkan; 
2). Wali hakim yaitu kepala negara yang beragama Islam; 2). Wali hakim yaitu kepala negara yang beragama Islam; 
Di Indonesia wewenang Presiden sebagai wali hakim Di Indonesia wewenang Presiden sebagai wali hakim 
dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama 
kemudian Menteri melimpahkan kepada pembantunya kemudian Menteri melimpahkan kepada pembantunya 
yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).



KETENTUAN MEMINANG (KHITBAH)KETENTUAN MEMINANG (KHITBAH)

Ketentuan dalam Meminang, yaitu :Ketentuan dalam Meminang, yaitu :
1). Meminang  yaitu  menyatakan   untuk   suatu 1). Meminang  yaitu  menyatakan   untuk   suatu 

perjodohan  dari   seorang   lakiperjodohan  dari   seorang   laki--laki   kepada laki   kepada 
seorang  perempuan  atau  sebaliknya dengan seorang  perempuan  atau  sebaliknya dengan 
perantaraan seseorang yang  dapat dipercaya. perantaraan seseorang yang  dapat dipercaya. perantaraan seseorang yang  dapat dipercaya. perantaraan seseorang yang  dapat dipercaya. 

2). Haram  meminang   permpuan   yang  masih 2). Haram  meminang   permpuan   yang  masih 
mempunyai suami atau masih bersuami;mempunyai suami atau masih bersuami;

3). Haram  meminang  perempuan  masih dalam 3). Haram  meminang  perempuan  masih dalam 
iddah wafat atau iddah talak tiga (ba’in); iddah wafat atau iddah talak tiga (ba’in); 



SYARAT WALI DAN DUA ORANG SAKSISYARAT WALI DAN DUA ORANG SAKSI

Dua orang saksi, yaitu  orang  yang  diundang Dua orang saksi, yaitu  orang  yang  diundang 
untuk menyaksikan suatu akad nikah; dengan untuk menyaksikan suatu akad nikah; dengan 
syaratsyarat--syarat, sebagai berikut :syarat, sebagai berikut :

1).  Beragama Islam;1).  Beragama Islam;

2).  Baligh dan berakal;2).  Baligh dan berakal;2).  Baligh dan berakal;2).  Baligh dan berakal;

3).  Sehat jasmani dan rohani;3).  Sehat jasmani dan rohani;

4).  Seorang laki4).  Seorang laki--laki;laki;

5).  Merdeka; dan5).  Merdeka; dan

6).  Sanggup berlaku adil;6).  Sanggup berlaku adil;



ORANG YANG TIDAK BOLEHORANG YANG TIDAK BOLEH
DINIKAHI (MUKHRIM)DINIKAHI (MUKHRIM)

 Menurut bahasa mukhrim artinya yang diharamkan, dan Menurut bahasa mukhrim artinya yang diharamkan, dan 
menurut istilah ilmu fiqih artinya wanita yang haram menurut istilah ilmu fiqih artinya wanita yang haram 
untuk dinikahi, dengan sebabuntuk dinikahi, dengan sebab--sebab sebagai berikut :sebab sebagai berikut :
1). Karena nasab atau keturunan, yaitu : Ibu dan  1). Karena nasab atau keturunan, yaitu : Ibu dan  

keturunannya keatas, anak perempuan dan seterusnya  keturunannya keatas, anak perempuan dan seterusnya  
kebawah, saudara perempuan sekandung, sebapak kebawah, saudara perempuan sekandung, sebapak 
atau seibu, saudara perempuan dari bapak, saudara atau seibu, saudara perempuan dari bapak, saudara 
perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara  perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara  
lakilaki--laki dan seterusnya, dan anak perempuan dari laki dan seterusnya, dan anak perempuan dari 
saudara perempuan dan seterusnya. saudara perempuan dan seterusnya. 



ORANG YANG TIDAK BOLEH (lanjutan) …ORANG YANG TIDAK BOLEH (lanjutan) …

2).  Karena hubungan sesusuan (Rodo’ah), yaitu : Ibu yang  2).  Karena hubungan sesusuan (Rodo’ah), yaitu : Ibu yang  
menyesui, dan saudara perempuan asuhan;menyesui, dan saudara perempuan asuhan;

3).  Karena hubungan perkawinan (musaharah), yaitu : Ibu 3).  Karena hubungan perkawinan (musaharah), yaitu : Ibu 
dari istri (mertua), Istri dari anak lakidari istri (mertua), Istri dari anak laki--laki (menantu), laki (menantu), 
anak tiri, apabila sudah mengumpuli ibunya, ibu tiri anak tiri, apabila sudah mengumpuli ibunya, ibu tiri anak tiri, apabila sudah mengumpuli ibunya, ibu tiri anak tiri, apabila sudah mengumpuli ibunya, ibu tiri 
(ibu dari ayah) yang telah dicerai atau belum(QS.An(ibu dari ayah) yang telah dicerai atau belum(QS.An--
Nisa : 22);Nisa : 22);

4).  Karena memiliki pertalian muhrim dengan istri, yaitu : 4).  Karena memiliki pertalian muhrim dengan istri, yaitu : 
keponakan istri, bibi dari istri, saudara perempuan istri, keponakan istri, bibi dari istri, saudara perempuan istri, 
dan laindan lain--lain yang masih termasuk mahram istri (QS. lain yang masih termasuk mahram istri (QS. 
AnAn--Nisa : 23). Nisa : 23). 



HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRIHAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI

 Hak dan kewajiban Suami terhadap Istri, Hak dan kewajiban Suami terhadap Istri, 

antara lain :antara lain :
1)1).  .  Memberikan nafkah;Memberikan nafkah;

2).  Menggauli istri dengan baik;2).  Menggauli istri dengan baik;2).  Menggauli istri dengan baik;2).  Menggauli istri dengan baik;

3).  Memelihara, menjaga istri dan anak3).  Memelihara, menjaga istri dan anak--anak anak 

dari bencana baik lahir maupun batin;dari bencana baik lahir maupun batin;

4).  Menghormati mertua dan semua anggota 4).  Menghormati mertua dan semua anggota 

keluarga dari pihak istri;     keluarga dari pihak istri;     



HAK DAN KEWAJIBAN (lanjutan) …HAK DAN KEWAJIBAN (lanjutan) …

5).  Memimpin dan membimbing istri dan anak5).  Memimpin dan membimbing istri dan anak--

anaknya agar menjadi orang yang berguna;anaknya agar menjadi orang yang berguna;

6)6). . Menta’ati segala perintah suami dalam batas Menta’ati segala perintah suami dalam batas 

yang tidak menyimpang dari ajaran agama  yang tidak menyimpang dari ajaran agama  yang tidak menyimpang dari ajaran agama  yang tidak menyimpang dari ajaran agama  

Islam;Islam;

7).  Menerima dan menghormati segala pemberian  7).  Menerima dan menghormati segala pemberian  

suami dan berusaha untuk mencukupkannya suami dan berusaha untuk mencukupkannya 

sesuai dengan kemampuhan;    sesuai dengan kemampuhan;    



HAK DAN KEWAJIBAN (lanjutan) …HAK DAN KEWAJIBAN (lanjutan) …

88).  Membantu suami dalam hal mengatur  ).  Membantu suami dalam hal mengatur  

kesejahteraan dan keselamatan keluarga;kesejahteraan dan keselamatan keluarga;

99).  Memelihara dan menjaga kehormatan ).  Memelihara dan menjaga kehormatan 

diri dan keluarga serta harta, bila suami sedangdiri dan keluarga serta harta, bila suami sedangdiri dan keluarga serta harta, bila suami sedangdiri dan keluarga serta harta, bila suami sedang

tidak ada di rumah;tidak ada di rumah;

1010).Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak).Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak

sebagai amanat dan nikmat dari Allah SWT;sebagai amanat dan nikmat dari Allah SWT;



HAK DAN KEWAJIBAN (lanjutan) …HAK DAN KEWAJIBAN (lanjutan) …

11). Mengatur dan mengurus rumah tangga, dan 11). Mengatur dan mengurus rumah tangga, dan 
menjadikannya rumah tangga yang tenang,  menjadikannya rumah tangga yang tenang,  
tenteram, damai, tertib, dan disiplin;tenteram, damai, tertib, dan disiplin;

12). Mengingatkan/menasehati suami, bila suami12). Mengingatkan/menasehati suami, bila suami
dirundung berbuat kesalahan serta dan dosa;dirundung berbuat kesalahan serta dan dosa;dirundung berbuat kesalahan serta dan dosa;dirundung berbuat kesalahan serta dan dosa;

13). Menghormati mertua dan keluarga dari pihak 13). Menghormati mertua dan keluarga dari pihak 
suami.suami.



HAK BERSAMA SUAMI DAN ISTRIHAK BERSAMA SUAMI DAN ISTRI

 Halal saling bergaul dan mengadakan suatuHalal saling bergaul dan mengadakan suatu
hubungan seksual atau hubungan biologis;hubungan seksual atau hubungan biologis;

 Haram melakukan perkawinan, istri haram Haram melakukan perkawinan, istri haram 
dinikahi oleh ayah suami, datuk, anak, cucu, dinikahi oleh ayah suami, datuk, anak, cucu, 
dan seterusnya;dan seterusnya;dan seterusnya;dan seterusnya;

 Hak saling mendapakan harta waris;Hak saling mendapakan harta waris;
 Sahnya menasabkan anak kepada suami;Sahnya menasabkan anak kepada suami;



HAK BERSAMA (lanjutan) …HAK BERSAMA (lanjutan) …

Berlaku baik, wajib bagi suami istri untuk Berlaku baik, wajib bagi suami istri untuk 
memperlakukan pasangan; hingga dapat memperlakukan pasangan; hingga dapat 
melahirkan kemesraan, kedamaian dan melahirkan kemesraan, kedamaian dan 
keturunan;keturunan;



TALAK DAN HADANAHTALAK DAN HADANAH

 Talak menurut bahasa artinya melepaskan atau Talak menurut bahasa artinya melepaskan atau 
meninggalkan, dan menurut istilah agama Islam meninggalkan, dan menurut istilah agama Islam 
adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan 
secara sukarela dari pihak suami kepada pihak istri. secara sukarela dari pihak suami kepada pihak istri. 
Asal hukum talak adalah makruh; (HR. Abu Dawud), Asal hukum talak adalah makruh; (HR. Abu Dawud), 
yang paling berhak mengurusi anak dalam suatu yang paling berhak mengurusi anak dalam suatu yang paling berhak mengurusi anak dalam suatu yang paling berhak mengurusi anak dalam suatu 
perceraian, yaitu : Ibunya atau istri, selama anak itu perceraian, yaitu : Ibunya atau istri, selama anak itu 
masih kecil, dan biaya hidupnya ditanggung oleh masih kecil, dan biaya hidupnya ditanggung oleh 
ayahnya, bila ibunya telah menikah hak asuh ada pada ayahnya, bila ibunya telah menikah hak asuh ada pada 
ayah, dan bila anaknya telah dewasa diberi kebebasan ayah, dan bila anaknya telah dewasa diberi kebebasan 
untuk memilih diantara kedua orang tuanya, untuk memilih diantara kedua orang tuanya, 



TALAK DAN HADANAH (lanjutan) …TALAK DAN HADANAH (lanjutan) …

Dan jika yang mengasuh itu bukan ibu dan Dan jika yang mengasuh itu bukan ibu dan 
bukan ayahnya; maka didahulukan dari keluarga bukan ayahnya; maka didahulukan dari keluarga 
yang lebih dekat dari pihak ibu kemudian yang lebih dekat dari pihak ibu kemudian 
keluarga dari pihak ayah, dan apabila dari keluarga dari pihak ayah, dan apabila dari keluarga dari pihak ayah, dan apabila dari keluarga dari pihak ayah, dan apabila dari 
keluarga dekat tidak ada, maka dahulukan keluarga dekat tidak ada, maka dahulukan 
wanita dari pada lakiwanita dari pada laki--laki;laki;



SYARAT ORANG YANG MEMILIKISYARAT ORANG YANG MEMILIKI
HAK ASUH ANAKHAK ASUH ANAK

 Beragama Islam;Beragama Islam;

 Berakal sehat;Berakal sehat;

 Merdeka;Merdeka;

 Memelihara kehormatan anak asuhnya;Memelihara kehormatan anak asuhnya; Memelihara kehormatan anak asuhnya;Memelihara kehormatan anak asuhnya;

 Dapat dipercaya;Dapat dipercaya;

 Berdomisili diwilayah anak asuhnya; danBerdomisili diwilayah anak asuhnya; dan

 Tidak memiliki suami;Tidak memiliki suami;



KETENTUAN TENTANG IDDAHKETENTUAN TENTANG IDDAH

 Iddah artinya masa menunggu yang diwajibkan Iddah artinya masa menunggu yang diwajibkan 
atas wanita yang ditalak oleh suaminya (talak atas wanita yang ditalak oleh suaminya (talak 
mati dan atau talak hidup);mati dan atau talak hidup);

Tujuan dari adanya Iddah, yaitu : Tujuan dari adanya Iddah, yaitu : 

1).  Untuk mengetahui bersih dan tidaknya rahim;1).  Untuk mengetahui bersih dan tidaknya rahim;1).  Untuk mengetahui bersih dan tidaknya rahim;1).  Untuk mengetahui bersih dan tidaknya rahim;

hingga tercampur antara keturunan yang lain;hingga tercampur antara keturunan yang lain;

2).  Memberi kesempatan kepada suami istri yang2).  Memberi kesempatan kepada suami istri yang

berpisah untuk kembali lagi;   berpisah untuk kembali lagi;   



KETENTUAN IDDAH (lanjutan) …KETENTUAN IDDAH (lanjutan) …

33)). . Menjunjung tinggi masalah perkawinan untuk Menjunjung tinggi masalah perkawinan untuk 

berpikir lebih panjang secara arif dan bijaksana; berpikir lebih panjang secara arif dan bijaksana; 

44).  Kebaikkan perkawinan tidak dapat terwujud ).  Kebaikkan perkawinan tidak dapat terwujud 

sebelum kedua belah pihak suami istri hidupsebelum kedua belah pihak suami istri hidupsebelum kedua belah pihak suami istri hidupsebelum kedua belah pihak suami istri hidup

lama dalam ikatan perkawinan;lama dalam ikatan perkawinan;



MACAM-MACAM IDDAH
DAN HITUNGANNYA

Wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, lama Wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, lama 
waktu iddahnya dari waktu ditalak sampai waktu iddahnya dari waktu ditalak sampai 
kandungannya lahir;kandungannya lahir;

Wanita yang ditalak sebelum dicampuri, tidak Wanita yang ditalak sebelum dicampuri, tidak Wanita yang ditalak sebelum dicampuri, tidak Wanita yang ditalak sebelum dicampuri, tidak 
ada iddahnya, boleh langsung menikah lagi ada iddahnya, boleh langsung menikah lagi 
dengan lakidengan laki--laki lain;laki lain;

Wanita yang cerai mati, masa iddahnya selama Wanita yang cerai mati, masa iddahnya selama 
empat bulan sepuluh hari;empat bulan sepuluh hari;



MACAMMACAM--MACAM IDDAH (lanjutan) …MACAM IDDAH (lanjutan) …

Wanita yang dicerai dalam keadaan haid, Wanita yang dicerai dalam keadaan haid, 
masa iddahnya selama tiga kali suci (quru’);masa iddahnya selama tiga kali suci (quru’);

Wanita yang dicerai hidup dan tidak haid, Wanita yang dicerai hidup dan tidak haid, 
masa iddahnya selama tiga bulan;masa iddahnya selama tiga bulan;masa iddahnya selama tiga bulan;masa iddahnya selama tiga bulan;



HAK PEREMPUAN PADA MASA IDDAHHAK PEREMPUAN PADA MASA IDDAH
(TALAK RAJ’IYAH)(TALAK RAJ’IYAH)

Wanita pada masa iddah raj’iyah (talak satu atau Wanita pada masa iddah raj’iyah (talak satu atau 
dua) berhak menerima tempat tinggal, nafkah, dua) berhak menerima tempat tinggal, nafkah, 
pakaian, dan perabotan rumah tangga dari pihak pakaian, dan perabotan rumah tangga dari pihak 
mantan suaminya (HR. Ahmad);mantan suaminya (HR. Ahmad);

Wanita yang berada dalam masa iddah wafat, Wanita yang berada dalam masa iddah wafat, 
tidak mendapat hak seperti tempat tinggal, dan tidak mendapat hak seperti tempat tinggal, dan 
nafkah; akan tetapi mendapat hak waris, dan nafkah; akan tetapi mendapat hak waris, dan 
wanita dalam iddah ba’in (talak tiga atau khulu’) wanita dalam iddah ba’in (talak tiga atau khulu’) 
hanya mendapat hak tempat tinggal saja. hanya mendapat hak tempat tinggal saja. 



KETENTUAN TENTANG R U J U KKETENTUAN TENTANG R U J U K

Rujuk artinya kembali, dan menurut syara Rujuk artinya kembali, dan menurut syara 
adalah kembalinya suami istri kepada ikatan adalah kembalinya suami istri kepada ikatan 
perkawinan dari talak raj’iyah yang masih perkawinan dari talak raj’iyah yang masih 
dalam masa iddah dengan ketentuan dan dalam masa iddah dengan ketentuan dan 
aturan syari’at Islam yang tertentu; aturan syari’at Islam yang tertentu; aturan syari’at Islam yang tertentu; aturan syari’at Islam yang tertentu; 



KETENTUAN PERKAWINAN MENURUTKETENTUAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANGUNDANG--UNDANG NO 1 TAHUN 1974UNDANG NO 1 TAHUN 1974

UndangUndang--Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Kompilasi Hukum Islam  di Indonesia, terdiri Kompilasi Hukum Islam  di Indonesia, terdiri 
dari 14 bab dan 67 pasal, sebagai berikut :dari 14 bab dan 67 pasal, sebagai berikut :

1).  Garis Besar Isi UU Nomor 1 tahun 1974;1).  Garis Besar Isi UU Nomor 1 tahun 1974;1).  Garis Besar Isi UU Nomor 1 tahun 1974;1).  Garis Besar Isi UU Nomor 1 tahun 1974;

2).  Pencatatan Perkawinan;2).  Pencatatan Perkawinan;

3).  Sahnya suatu Perkawinan; dan 3).  Sahnya suatu Perkawinan; dan 

4).  Tujuan Perkawinan;   4).  Tujuan Perkawinan;   



ISI UNDANGISI UNDANG--UNDANG PERKAWINANUNDANG PERKAWINAN

Bab I : Dasar Perkawinan, berisi ketentuan :Bab I : Dasar Perkawinan, berisi ketentuan :

1).  Pengertian dan tujuan perkawinan;1).  Pengertian dan tujuan perkawinan;

2).  Sahnya perkawinan, dan2).  Sahnya perkawinan, dan

3).  Asas monogami dalam perkawinan;3).  Asas monogami dalam perkawinan;

Bab II: SyaratBab II: Syarat--syarat perkawinan berisi:syarat perkawinan berisi:

1).  Persetujuan kedua calon mempelai;1).  Persetujuan kedua calon mempelai;

2).  Izin dari kedua orang tua;   2).  Izin dari kedua orang tua;   



ISI UNDANGISI UNDANG--UNDANG (lanjutan) …UNDANG (lanjutan) …

3).  Pengecualian persetujuan kedua calon            3).  Pengecualian persetujuan kedua calon            

mempelai dan izin dari kedua orang tua;   mempelai dan izin dari kedua orang tua;   

4).  Batas umur perkawinan;4).  Batas umur perkawinan;

5).  Larangan kawin;5).  Larangan kawin;5).  Larangan kawin;5).  Larangan kawin;

6).  Jangka waktu tunggu atau masa iddah dan6).  Jangka waktu tunggu atau masa iddah dan

tata cara pelaksanaan perkawinan;tata cara pelaksanaan perkawinan;



ISI UNDANGISI UNDANG--UNDANG (lanjutan) …UNDANG (lanjutan) …

Bab III : Pencegahan Perkawinan, berisikan :Bab III : Pencegahan Perkawinan, berisikan :

11).  Pebcegahan perkawinan, dan).  Pebcegahan perkawinan, dan

22).  Penolakkan perkawinan;).  Penolakkan perkawinan;

Bab IV: Batalnya Perkawinan, berisikan :Bab IV: Batalnya Perkawinan, berisikan :

11).  Ketentuan batalnya suatu perkawinan;).  Ketentuan batalnya suatu perkawinan;

22).  Pihak yang dapat mengajukan pembatalan;).  Pihak yang dapat mengajukan pembatalan;

33).  Ketentuan lain yang berkenaan dengan).  Ketentuan lain yang berkenaan dengan

perkawinan;   perkawinan;   



ISI UNDANGISI UNDANG--UNDANG (lanjutan) …UNDANG (lanjutan) …

Bab V  : Perjanjian Perkawinan, berisi tentang Bab V  : Perjanjian Perkawinan, berisi tentang 
ketentuan : Perjanjian tertulis pada waktu atau ketentuan : Perjanjian tertulis pada waktu atau 
sebelum perkawinan oleh kedua belah pihak atas  sebelum perkawinan oleh kedua belah pihak atas  

persetujuannya, serta kemungkinan perubahan persetujuannya, serta kemungkinan perubahan 

perjanjian tersebut;perjanjian tersebut;perjanjian tersebut;perjanjian tersebut;

Bab VI : Hak  dan  Kewajiban Suami Istri, berisi Bab VI : Hak  dan  Kewajiban Suami Istri, berisi 

tentang  ketentuan : Kewajiban  Suami Istri, baik tentang  ketentuan : Kewajiban  Suami Istri, baik 
sendiri sendiri maupun secara bersamasendiri sendiri maupun secara bersama--sama;  sama;  



ISI UNDANGISI UNDANG--UNDANG (lanjutan) …UNDANG (lanjutan) …

Bab VII : Harta benda dalam perkawinan yang Bab VII : Harta benda dalam perkawinan yang 
berisikan ketentuan tentang harta bawaan berisikan ketentuan tentang harta bawaan 
masingmasing--masing;masing;

Bab VIII: Putusnya perkawinan serta Bab VIII: Putusnya perkawinan serta 
akibatnya, yang berisi ketentuan tentang akibatnya, yang berisi ketentuan tentang akibatnya, yang berisi ketentuan tentang akibatnya, yang berisi ketentuan tentang 
putusnya perkawinan dan akibatputusnya perkawinan dan akibat--akibatnya;akibatnya;

Bab IX : Kedudukan anak, berisi ketentuan Bab IX : Kedudukan anak, berisi ketentuan 
tentang kedudukan anak yang sah, dan anak tentang kedudukan anak yang sah, dan anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan;yang dilahirkan di luar perkawinan;



ISI UNDANGISI UNDANG--UNDANG (lanjutan) …UNDANG (lanjutan) …

Bab X : Hak dan kewajiban antara orang tua Bab X : Hak dan kewajiban antara orang tua 
dan anak berisi ketentuan tentang hak dan dan anak berisi ketentuan tentang hak dan 
kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban kewajiban orang tua serta hak dan kewajiban 
anak;anak;

Bab XI  : Perkawinan, berisi ketentuan tentang Bab XI  : Perkawinan, berisi ketentuan tentang Bab XI  : Perkawinan, berisi ketentuan tentang Bab XI  : Perkawinan, berisi ketentuan tentang 
perkawinan bagi anak yang belum mencapai perkawinan bagi anak yang belum mencapai 
umur 18 tahun dan tidak berada dibawah umur 18 tahun dan tidak berada dibawah 
kekuasaan kedua orang tuanya;kekuasaan kedua orang tuanya;

Bab XII   : KetentuanBab XII   : Ketentuan--Ketentuan lain;Ketentuan lain;
Bab XIII  : KetentuanBab XIII  : Ketentuan--Ketentuan Perkawinan;Ketentuan Perkawinan;
Bab XIV  : Ketentuan Penutup. Bab XIV  : Ketentuan Penutup. 



PENCATATAN PERKAWINANPENCATATAN PERKAWINAN

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 
ayat (2) dinyatakan bahwa setiap perkawinan ayat (2) dinyatakan bahwa setiap perkawinan 
dicatat menurut peraturan perundangdicatat menurut peraturan perundang--undangan undangan 
yang berlaku, selanjutnya dalam Kompilasi yang berlaku, selanjutnya dalam Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia dirinci sebagai Hukum Islam di Indonesia dirinci sebagai Hukum Islam di Indonesia dirinci sebagai Hukum Islam di Indonesia dirinci sebagai 
berikut :berikut :

1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi 1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi 

masyarakat Islam, setiap perkawinan harus masyarakat Islam, setiap perkawinan harus 

dicatat; dicatat; 



PENCATATAN (lanjutan) …PENCATATAN (lanjutan) …

2).  Pencatatan perkawinan harus dilakukan 2).  Pencatatan perkawinan harus dilakukan 

oleh pegawai pencatat nikah;  oleh pegawai pencatat nikah;  

3).  Setiap perkawinan harus dilangsungkan   3).  Setiap perkawinan harus dilangsungkan   

dihadapan dan   dibawah pengawasan   dihadapan dan   dibawah pengawasan   

pegawai pencatat nikah;pegawai pencatat nikah;

4). Perkawinan ang dilakukan diluar  4). Perkawinan ang dilakukan diluar  

pengawasan pegawai pencatat nikah tidak  pengawasan pegawai pencatat nikah tidak  

memiliki ketentuan hukum;memiliki ketentuan hukum;



SYAHNYA SUATU PERKAWINANSYAHNYA SUATU PERKAWINAN

Undang Undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) 
ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masingdilakukan menurut hukum masing--masing agama masing agama 
dan kepercayaannya; dalam Kompilasi Hukum dan kepercayaannya; dalam Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, sebagai berikut :Islam di Indonesia, sebagai berikut :
1).  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 1).  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 1).  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 1).  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum Islam;menurut hukum Islam;
2).  Perkawinan menurut hukum Islam adalah 2).  Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad nikah yang sangat pernikahan, yaitu akad nikah yang sangat 
kuat untuk menta’ati perintah Allah SWT dan kuat untuk menta’ati perintah Allah SWT dan 
melaksanakannya sebagai ibadah;melaksanakannya sebagai ibadah;



TUJUAN PERKAWINANTUJUAN PERKAWINAN

Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah 
ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan untuk membentuk keluarga rumah tujuan untuk membentuk keluarga rumah 
angga yang ahagia, kekal berdasarkan angga yang ahagia, kekal berdasarkan angga yang ahagia, kekal berdasarkan angga yang ahagia, kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa;Ketuhanan Yang Maha Esa;



KETENTUAN TENTANG POLIGAMIKETENTUAN TENTANG POLIGAMI

Batasan poligami pasal Batasan poligami pasal 3 3 ayat (ayat (1 1 dan dan 22), ), 
dinyatakan bahwa seorang pria hanya boleh dinyatakan bahwa seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri, dan seorang wanita mempunyai seorang istri, dan seorang wanita 
hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan 
tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada 
seorang suami untuk beristri lebih dari seorang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang 
apabila dikehendaki oleh pihakapabila dikehendaki oleh pihak--pihak yang pihak yang 
bersangkutan;bersangkutan;



KETENTUAN (lanjutan) …KETENTUAN (lanjutan) …

Pasal 4 dan pasal 5 dinyatakan bahwa seorang Pasal 4 dan pasal 5 dinyatakan bahwa seorang 
suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan mengajukan permohonan kepada Pengadilan 
Agama di daerah setempat, dan Pengadilan Agama di daerah setempat, dan Pengadilan 
Agama hanya memberi izin berpoligami dengan Agama hanya memberi izin berpoligami dengan Agama hanya memberi izin berpoligami dengan Agama hanya memberi izin berpoligami dengan 
alasan, sebagai berikut :alasan, sebagai berikut :

1). Istri tidak dapat menjalankan tugas dan 1). Istri tidak dapat menjalankan tugas dan 

kewajibannya;kewajibannya;



KETENTUAN (lanjutan) …KETENTUAN (lanjutan) …

2).2). Istri mendapat cacat badan dan atau Istri mendapat cacat badan dan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan; penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.



SYARAT MENGAJUKAN PERMOHONANSYARAT MENGAJUKAN PERMOHONAN

UNTUK BERPOLIGAMIUNTUK BERPOLIGAMI

Adanya persetujuan dari pihak istri;Adanya persetujuan dari pihak istri;

Adanya kepastian bahwa suami mampu Adanya kepastian bahwa suami mampu 
menjamin keperluan hidup dari istrimenjamin keperluan hidup dari istri--istri, dan istri, dan 
anakanak--anak mereka;anak mereka;anakanak--anak mereka;anak mereka;

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku 
adil terhadap istriadil terhadap istri--istri, dan anakistri, dan anak--anak mereka;anak mereka;



HIKMAH PERNIKAHANHIKMAH PERNIKAHAN

Memenuhi kebutuhan biologis;Memenuhi kebutuhan biologis;

Memperoleh ketenangan jiwa dan terpelihara Memperoleh ketenangan jiwa dan terpelihara 
matanya dari maksiat;matanya dari maksiat;

Merupakan jalan terbaik yang menjadikan Merupakan jalan terbaik yang menjadikan 
anakanak--anak manusia yang mulia;anak manusia yang mulia;anakanak--anak manusia yang mulia;anak manusia yang mulia;

Menimbulkan naluri kebapakan dan keibuan Menimbulkan naluri kebapakan dan keibuan 
yang saling melengkapi suasana hidup yang saling melengkapi suasana hidup 
bersama dengan anakbersama dengan anak--anaknya;anaknya;



HIKMAH PERNIKAHAN (lanjutan) …HIKMAH PERNIKAHAN (lanjutan) …

 Membentuk sikap yang bertanggung jawab;Membentuk sikap yang bertanggung jawab;

 Menimbulkan pembagian tugas suami/istri;Menimbulkan pembagian tugas suami/istri;

 Mewujudkan tali kekeluargaan;Mewujudkan tali kekeluargaan;

 Melahirkan suatu keturunan yang syah;Melahirkan suatu keturunan yang syah;

 Menjalin tali silaturahmi diantara kedua Menjalin tali silaturahmi diantara kedua 

keluarga;keluarga;



HUKUM ISLAM TENTANG MAWARISHUKUM ISLAM TENTANG MAWARIS

STANDAR KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI 

“ Memahami Hukum Islam “ Memahami Hukum Islam 
tentang Mawaris.”tentang Mawaris.”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

 Menjelaskan Ketentuan Hukum   Menjelaskan Ketentuan Hukum   

Mawaris;Mawaris;

 Menjelaskan contoh Pelaksanaan Menjelaskan contoh Pelaksanaan 

Hukum Mawaris;Hukum Mawaris;Hukum Mawaris;Hukum Mawaris;



PENGERTIAN MAWARIS PENGERTIAN MAWARIS 

Mawaris adalah suatu cabang ilmu pengetahuan Mawaris adalah suatu cabang ilmu pengetahuan 
yang mempelajari carayang mempelajari cara--cara pembagian harta cara pembagian harta 
warisan;warisan;

Mawaris juga sering disebut fara’id, karena Mawaris juga sering disebut fara’id, karena 
mempelajari bagianmempelajari bagian--bagian penerimaan harta bagian penerimaan harta mempelajari bagianmempelajari bagian--bagian penerimaan harta bagian penerimaan harta 
yang sudah ditentukan;yang sudah ditentukan;

Hukum mempelajari fara’id, yaitu fardu kifayah, Hukum mempelajari fara’id, yaitu fardu kifayah, 
yakni suatu kewajiban yang bersifat kelompok.yakni suatu kewajiban yang bersifat kelompok.



KETENTUAN HUKUM MAWARISKETENTUAN HUKUM MAWARIS

Ketentuan mawaris, yaitu halKetentuan mawaris, yaitu hal--hal yang harus hal yang harus 
dipenuhi ahli waris, antara lain :dipenuhi ahli waris, antara lain :

1). melunasi hutang1). melunasi hutang--hutangnya;hutangnya;

2). membayar zakat mal atau fitrah;2). membayar zakat mal atau fitrah;2). membayar zakat mal atau fitrah;2). membayar zakat mal atau fitrah;

3). menunaikan wasiat, jika berwasiat;3). menunaikan wasiat, jika berwasiat;

4). melaksanakan nazarnya, jika bernazar;4). melaksanakan nazarnya, jika bernazar;

5). membayar biaya perawatan dan pengurusan5). membayar biaya perawatan dan pengurusan

jenazah.jenazah.



SYARAT DAN RUKUN MAWARISSYARAT DAN RUKUN MAWARIS

 SyaratSyarat--syarat mawaris, yaitu :syarat mawaris, yaitu :

1).  meninggalnya mawaris;1).  meninggalnya mawaris;

2).  hidupnya ahli waris; dan2).  hidupnya ahli waris; dan

3).  tidak adanya penghalang untuk mewarisi;3).  tidak adanya penghalang untuk mewarisi;

 Rukun mawaris, yaitu sesuatu yang harus ada dalam Rukun mawaris, yaitu sesuatu yang harus ada dalam  Rukun mawaris, yaitu sesuatu yang harus ada dalam Rukun mawaris, yaitu sesuatu yang harus ada dalam 
mawaris. Rukun mawaris ada 3 (tiga), yaitu :mawaris. Rukun mawaris ada 3 (tiga), yaitu :

1).  adanya yang meninggal dunia, baik secara  1).  adanya yang meninggal dunia, baik secara  

hakiki maupun secara hukmi (Alhakiki maupun secara hukmi (Al--Muwaris);Muwaris);

2).  adanya harta waris (maurus/tirkah);2).  adanya harta waris (maurus/tirkah);

3).  adanya ahli waris.3).  adanya ahli waris.



HIKMAH ADANYA MAWARISHIKMAH ADANYA MAWARIS

 Hikmah mawaris sesuai ketentuan hukum ajaran agama Hikmah mawaris sesuai ketentuan hukum ajaran agama 
Islam, antara lain : Islam, antara lain : 

1). Mendahulukan hak jenazah dari pada hak ahli waris 1). Mendahulukan hak jenazah dari pada hak ahli waris 

yang masih hidup;yang masih hidup;

2). Islam sangat memperhatikan nasib ahli waris yang 2). Islam sangat memperhatikan nasib ahli waris yang 

ditinggalkan;ditinggalkan;

3). Mendahulukan ahli waris yang lemah (zawil furud);3). Mendahulukan ahli waris yang lemah (zawil furud);

4). Mengangkat harkat dan derajat kaum wanita;4). Mengangkat harkat dan derajat kaum wanita;

5). Sebagai tanda kasih5). Sebagai tanda kasih--sayang antara jenazah dengan sayang antara jenazah dengan 

ahli warisnya yang masih hidup;     ahli warisnya yang masih hidup;     



HIKMAH ADANYA (lanjutan) …HIKMAH ADANYA (lanjutan) …

6). Meletakkan dasar keadilan terhadap para ahli waris;6). Meletakkan dasar keadilan terhadap para ahli waris;

7). Agar manusia terhindar dari makan harta yang haram;7). Agar manusia terhindar dari makan harta yang haram;

8). Menjahkan sifat serakah dan rakus (thomaha);8). Menjahkan sifat serakah dan rakus (thomaha);

9). Tidak membedakan antara hak anak yang masih kecil   9). Tidak membedakan antara hak anak yang masih kecil   

dengan yang sudah besar atau telah dewasa;dengan yang sudah besar atau telah dewasa;dengan yang sudah besar atau telah dewasa;dengan yang sudah besar atau telah dewasa;

10). Perbedaan bagian penerimaan didasarkan atas dasar 10). Perbedaan bagian penerimaan didasarkan atas dasar 

hubungan dan jauh dekatnya dengan jenazah.hubungan dan jauh dekatnya dengan jenazah.



SEBAB MENDAPATKAN WARISANSEBAB MENDAPATKAN WARISAN

 SebabSebab--sebab seseorang mendapatkan harta warisan    sebab seseorang mendapatkan harta warisan    

dalam ajaran Islam, yaitu :dalam ajaran Islam, yaitu :

1). adanya pertalian darah;1). adanya pertalian darah;

2). adanya hubungan pernikahan;2). adanya hubungan pernikahan;2). adanya hubungan pernikahan;2). adanya hubungan pernikahan;

3). adanya pertalian agama; dan3). adanya pertalian agama; dan

4). karena memerdekakan budak.4). karena memerdekakan budak.



SEBAB TIDAK MENERIMA WARISANSEBAB TIDAK MENERIMA WARISAN

 SebabSebab--sebab seseorang tidak mendapatkan harta  sebab seseorang tidak mendapatkan harta  

warisan dalam ajaran Islam, yaitu :warisan dalam ajaran Islam, yaitu :

1). Hamba sahaya (budak);1). Hamba sahaya (budak);

2). Seorang pembunuh;2). Seorang pembunuh;

3). Murtad (keluar agama Islam);3). Murtad (keluar agama Islam);

4). Seseorang yang kafir (berbeda agama);4). Seseorang yang kafir (berbeda agama);

5). Berbeda negara/kewarganegaraan.5). Berbeda negara/kewarganegaraan.



AHLI WARIS DAN JENISNYAAHLI WARIS DAN JENISNYA

Dari jenisnya ahli waris dibagi 2 kelompok, yaitu Dari jenisnya ahli waris dibagi 2 kelompok, yaitu 
15 ahli waris laki15 ahli waris laki--laki, dan 10 ahli waris wanita;laki, dan 10 ahli waris wanita;

Ahli waris dari pihak lakiAhli waris dari pihak laki--laki, yaitu :laki, yaitu :

1).  Anak laki1).  Anak laki--laki;laki;

2).  Cucu laki dari anak laki, terus 2).  Cucu laki dari anak laki, terus 2).  Cucu laki dari anak laki, terus 2).  Cucu laki dari anak laki, terus 

kebawah;kebawah;

3).  Bapak;3).  Bapak;

4).  Kakek dari bapak, dan terus keatas;4).  Kakek dari bapak, dan terus keatas;

5).  Saudara laki5).  Saudara laki--laki sekandung;   laki sekandung;   



AHLI WARIS DAN JENISNYA (lanjutan) …AHLI WARIS DAN JENISNYA (lanjutan) …

66).   Saudara laki).   Saudara laki--laki sebapak;laki sebapak;
77).   Saudara laki).   Saudara laki--laki seibu;laki seibu;
88).   Anak laki).   Anak laki--laki dari saudara lakilaki dari saudara laki--laki sekandung;laki sekandung;
99).   Anak laki).   Anak laki--laki dari saudara lakilaki dari saudara laki--laki sebapak;laki sebapak;
1010). Paman yang sekandung dengan bapak;). Paman yang sekandung dengan bapak;1010). Paman yang sekandung dengan bapak;). Paman yang sekandung dengan bapak;
1111). Paman yang sebapak;). Paman yang sebapak;
1212). Anak laki). Anak laki--laki paman yang sekandung;laki paman yang sekandung;
1313). Anak laki). Anak laki--laki paman yang sebapak; danlaki paman yang sebapak; dan
1414). Suami; dan). Suami; dan
1515). Laki). Laki--laki yang memerdekakan jenazah.      laki yang memerdekakan jenazah.      



AHLI WARIS DAN JENISNYA (lanjutan) …AHLI WARIS DAN JENISNYA (lanjutan) …

 No. 1 s/d 11 adalah pertalian darah, jika semuanya ada; No. 1 s/d 11 adalah pertalian darah, jika semuanya ada; 
maka yang menerima hanya tiga, yaitu : anak lakimaka yang menerima hanya tiga, yaitu : anak laki--laki, laki, 
suami, dan bapak;suami, dan bapak;

 Ahli waris dari pihak perempuan, yaitu :Ahli waris dari pihak perempuan, yaitu :
1).  Anak perempuan;1).  Anak perempuan;
2).  Cucu perempuan dari anak laki2).  Cucu perempuan dari anak laki--laki;laki;
3).  Ibu;3).  Ibu;3).  Ibu;3).  Ibu;
4).  Nenek dari Ibu;4).  Nenek dari Ibu;
5).  Nenek dari Bapak;5).  Nenek dari Bapak;
6).  Saudara perempuan sekandung;6).  Saudara perempuan sekandung;
7).  Saudara perempuan sebapak;7).  Saudara perempuan sebapak;
8).  Saudara perempuan seibu;8).  Saudara perempuan seibu;
9).  Istri;9).  Istri;

10).  Perempuan yang memerdekakan jenazah; 10).  Perempuan yang memerdekakan jenazah; 



AHLI WARIS DAN JENISNYA (lanjutan) …AHLI WARIS DAN JENISNYA (lanjutan) …

No. 1 s/d 8 pertalian darah, jika semuanya ada; No. 1 s/d 8 pertalian darah, jika semuanya ada; 
maka yang menerima hanya empat, yaitu : istri, maka yang menerima hanya empat, yaitu : istri, 
anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara 
perempuan sekandung;perempuan sekandung;

Dan jika dari keDan jika dari ke--25 itu ada semuanya; maka yang 25 itu ada semuanya; maka yang Dan jika dari keDan jika dari ke--25 itu ada semuanya; maka yang 25 itu ada semuanya; maka yang 
menerima hanya lima orang, yaitu : suami/istri, menerima hanya lima orang, yaitu : suami/istri, 
Ibu, bapak, anak lakiIbu, bapak, anak laki--laki, dan anak perempuan.laki, dan anak perempuan.



AHLI WARIS DITINJAU DARI SEGIAHLI WARIS DITINJAU DARI SEGI
PENERIMAANNYAPENERIMAANNYA

Ahli waris zawil furud, yang bagiannya sudah Ahli waris zawil furud, yang bagiannya sudah 
ditentukan, ½, ¼, 1/8, 2/3,1/3, dan 1/6. ditentukan, ½, ¼, 1/8, 2/3,1/3, dan 1/6. 

Ahli waris ashabah, yang bagiannya tidak Ahli waris ashabah, yang bagiannya tidak 
ditentukan, tetapi menghabiskan sisanya; ahli ditentukan, tetapi menghabiskan sisanya; ahli ditentukan, tetapi menghabiskan sisanya; ahli ditentukan, tetapi menghabiskan sisanya; ahli 
waris ashabah ada 3 (tiga), yaitu :waris ashabah ada 3 (tiga), yaitu :

1).  Ashabah binafsi;1).  Ashabah binafsi;

2).  Ashabah bil ghair; dan2).  Ashabah bil ghair; dan

3).  Ashabah ma’al ghair; 3).  Ashabah ma’al ghair; 



ASHABAH BINAFSIASHABAH BINAFSI

Ashabah binafsi, yaitu yang menghabiskan sisa Ashabah binafsi, yaitu yang menghabiskan sisa 
dengan sendirinya, ada 12 orang lakidengan sendirinya, ada 12 orang laki--laki, laki, 
sebagai berikut :sebagai berikut :
1). Anak laki1). Anak laki--laki;laki;
2). Cucu laki2). Cucu laki--laki dari anak lakilaki dari anak laki--laki;laki;
3). Bapak;3). Bapak;3). Bapak;3). Bapak;
4). Kakek dari bapak dan seterusnya keatas;4). Kakek dari bapak dan seterusnya keatas;
5). Saudara laki5). Saudara laki--laki sekandung;laki sekandung;
6). Saudara laki6). Saudara laki--laki sebapak;laki sebapak;
7). Anak laki7). Anak laki--laki saudara laki jenazah sebapak;laki saudara laki jenazah sebapak;
8). Saudara laki8). Saudara laki--laki bapak jenazah sekandung;laki bapak jenazah sekandung;



ASHABAH BINAFSI (lanjutan) …ASHABAH BINAFSI (lanjutan) …

9).   Saudara laki9).   Saudara laki--laki bapak jenazah sebapak;laki bapak jenazah sebapak;

10). Anak laki10). Anak laki--laki saudara laki bapak jenazah laki saudara laki bapak jenazah 

yang sekandung;yang sekandung;

11). Anak laki11). Anak laki--laki saudara laki bapak jenazah laki saudara laki bapak jenazah 11). Anak laki11). Anak laki--laki saudara laki bapak jenazah laki saudara laki bapak jenazah 

yang sebapak;yang sebapak;

12). Laki12). Laki--laki yang memerdekakan jenazah.laki yang memerdekakan jenazah.



ASHABAH BIL GHAIRASHABAH BIL GHAIR

 Ashabah bil ghair, menjadi ashabah karena dengan Ashabah bil ghair, menjadi ashabah karena dengan 
waris yang lain ada empat orang, yaitu :waris yang lain ada empat orang, yaitu :

1). Anak perempuan yang ditarik menjadi ashabah 1). Anak perempuan yang ditarik menjadi ashabah 

oleh anak lakioleh anak laki--laki;laki;

2). Cucu perempuan yang ditarik menjadi ashabah 2). Cucu perempuan yang ditarik menjadi ashabah 

oleh anak lakioleh anak laki--laki;laki;

3).  Saudara kandung perempuan yang ditarik oleh 3).  Saudara kandung perempuan yang ditarik oleh 

saudara lakisaudara laki--laki kandung;laki kandung;

4).  Saudara perempuan yang ditarik oleh saudara 4).  Saudara perempuan yang ditarik oleh saudara 

lakilaki--laki sebapak.laki sebapak.



ASHABAH MA’AL GHAIRASHABAH MA’AL GHAIR

 Ashabah ma’al ghair, menjadi ashabah bersamaAshabah ma’al ghair, menjadi ashabah bersama--sama sama 
waris yang lain ada 2 orang, yaitu :waris yang lain ada 2 orang, yaitu :
1). Saudara perempuan sekandung, bersama1). Saudara perempuan sekandung, bersama--sama sama 

dengan anak perempuan, bersamadengan anak perempuan, bersama--sama cucu  sama cucu  
perempuan (seorang/lebih);perempuan (seorang/lebih);

2). Saudara perempuan sebapak, bersama2). Saudara perempuan sebapak, bersama--sama anak sama anak 2). Saudara perempuan sebapak, bersama2). Saudara perempuan sebapak, bersama--sama anak sama anak 
perempuan atau bersamaperempuan atau bersama--sama cucu perempuan sama cucu perempuan 
(seorang/lebih).(seorang/lebih).

 Perlu diketahui bahwa saudara perempuan sekandung Perlu diketahui bahwa saudara perempuan sekandung 
atau sebapak diatas, jika tidak mempunyai saudara lakiatau sebapak diatas, jika tidak mempunyai saudara laki--
laki, menjadi ashabah ma’al ghair. Sedangkan jika tidak     laki, menjadi ashabah ma’al ghair. Sedangkan jika tidak     
mempunyai saudara lakimempunyai saudara laki--laki maka menjadi ashabah bil laki maka menjadi ashabah bil 
ghair. ghair. 



HIJAB DAN MAHJUBHIJAB DAN MAHJUB

 Hijab/penghalang, adalah ahli waris yang lebih dekat  Hijab/penghalang, adalah ahli waris yang lebih dekat  
menghalangi ahli waris yang jauh, ada menghalangi ahli waris yang jauh, ada 2 2 hijab, yaitu :hijab, yaitu :

11). Hijab hirman, yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat  ). Hijab hirman, yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat  

menghalangi ahli waris yang lebih jauh, seperti :menghalangi ahli waris yang lebih jauh, seperti :

a.  Kakek terhalang oleh bapak;a.  Kakek terhalang oleh bapak;

b.  Cucu terhalang oleh anak; dan lainb.  Cucu terhalang oleh anak; dan lain--lain;lain;

22). Hijab nuqsan/mengurangi, yaitu ahli waris yang lebih  ). Hijab nuqsan/mengurangi, yaitu ahli waris yang lebih  

dekat dapat mengurangi bagian ahli waris yang lebih dekat dapat mengurangi bagian ahli waris yang lebih 

jauh, contoh : Jika mayat meninggalkan anak, suami jauh, contoh : Jika mayat meninggalkan anak, suami 

mendapat ¼, dan jika mayat tidak meninggalkan mendapat ¼, dan jika mayat tidak meninggalkan 

anak, suami mendapatkan ½;anak, suami mendapatkan ½;



HIJAB DAN MAHJUB (lanjutan) …HIJAB DAN MAHJUB (lanjutan) …

Mahjub artinya terhalang, yaitu ahli waris yang Mahjub artinya terhalang, yaitu ahli waris yang 
lebih jauh terhalang oleh ahli waris yang lebih lebih jauh terhalang oleh ahli waris yang lebih 
dekat sehingga sama sekali tidak dapat dekat sehingga sama sekali tidak dapat 
menerima, atau menerima, tetapi bagiannya menerima, atau menerima, tetapi bagiannya 
berkurang. berkurang. berkurang. berkurang. 



KETENTUAN BAGIANKETENTUAN BAGIAN
PENERIMAAN AHLI WARISPENERIMAAN AHLI WARIS

 Ahli waris yang menerima warisan secara garis besarnya  Ahli waris yang menerima warisan secara garis besarnya  
dibagai menjadi dua, yaitu :dibagai menjadi dua, yaitu :
1). Ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang bagian 1). Ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang bagian 

penerimannya sudah ditentukan : ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3, penerimannya sudah ditentukan : ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3, 
dan 1/6;dan 1/6;

2). Ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang bagian 2). Ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang bagian 2). Ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang bagian 2). Ahli waris ashabah, yaitu ahli waris yang bagian 
penerimaannya tidak ditentukan, tetapi menerima dan penerimaannya tidak ditentukan, tetapi menerima dan 
menghabiskan harta warisan;menghabiskan harta warisan;

 Ahli waris yang mendapatkan bagian ½, yaitu :Ahli waris yang mendapatkan bagian ½, yaitu :
1).  Anak perempuan tunggal;1).  Anak perempuan tunggal;
2).  Cucu perempuan tunggal;2).  Cucu perempuan tunggal;
3).  Saudara perempuan seibu3).  Saudara perempuan seibu--sebapak;sebapak;
4).  Saudara perempuan sebapak lain ibu;4).  Saudara perempuan sebapak lain ibu;
5).  Suami, jika mayat tidak meninggalkan anak.5).  Suami, jika mayat tidak meninggalkan anak.



KETENTUAN BAGIAN (lanjutan) …KETENTUAN BAGIAN (lanjutan) …

 Ahli waris yang mendapat bagian ¼, yaitu :Ahli waris yang mendapat bagian ¼, yaitu :

1). Suami jika mayat ada anak atau cucu;1). Suami jika mayat ada anak atau cucu;

2). Istri jika mayat tidak ada anak atau cucu;2). Istri jika mayat tidak ada anak atau cucu;

 Ahli waris yang mendapat bagian 1/8, yaitu :Ahli waris yang mendapat bagian 1/8, yaitu :

Seorang istri, jika mayat ada anak atau cucu; Seorang istri, jika mayat ada anak atau cucu; 

 Ahli waris yang mendapat bagian 2/3, yaitu :Ahli waris yang mendapat bagian 2/3, yaitu :

1).  Dua anak perempuan atau lebih;1).  Dua anak perempuan atau lebih;

2).  Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki2).  Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki--laki, laki, 

jika tida ada anak lakijika tida ada anak laki--laki;laki;

3).  Dua saudara perempuan atau lebih yang sekandung;3).  Dua saudara perempuan atau lebih yang sekandung;

4).  Dua saudara perempuan atau lebih yang sebapak.          4).  Dua saudara perempuan atau lebih yang sebapak.          



KETENTUAN BAGIAN (lanjutan) …KETENTUAN BAGIAN (lanjutan) …

 Ahli waris yang mendapat bagian 1/3, yaitu :Ahli waris yang mendapat bagian 1/3, yaitu :

1). Ibu jika mayat tidak mempunyai anak atau  1). Ibu jika mayat tidak mempunyai anak atau  

cucu, tidak mempunyai saudara lebih dari cucu, tidak mempunyai saudara lebih dari 

seorang, baik sekandung atau seibu;seorang, baik sekandung atau seibu;

2). Dua orang saudara atau lebih yang seibu (laki2). Dua orang saudara atau lebih yang seibu (laki--2). Dua orang saudara atau lebih yang seibu (laki2). Dua orang saudara atau lebih yang seibu (laki--

laki atau perempuan);laki atau perempuan);

 Ahli waris yang mendapat bagian 1/6, yaitu :Ahli waris yang mendapat bagian 1/6, yaitu :

1). Bapak jika mayat mempunyai anak/cucu;1). Bapak jika mayat mempunyai anak/cucu;

2). Kakek jika mayat mempunyai anak/cucu dan  2). Kakek jika mayat mempunyai anak/cucu dan  

bapaknya sudah meninggal;    bapaknya sudah meninggal;    



KETENTUAN BAGIAN (lanjutan) …KETENTUAN BAGIAN (lanjutan) …

3).  Ibu jika mayat mempunyai anak/cucu/saudara, 3).  Ibu jika mayat mempunyai anak/cucu/saudara, 

baik lakibaik laki--laki maupun perempuan;laki maupun perempuan;

4).  Nenek jika tidak ada ibu;4).  Nenek jika tidak ada ibu;

5).  Cucu perempuan seorang atau lebih dari anak  5).  Cucu perempuan seorang atau lebih dari anak  

lakilaki--laki bersama seorang perempuan yanglaki bersama seorang perempuan yanglakilaki--laki bersama seorang perempuan yanglaki bersama seorang perempuan yang

sekandung;sekandung;

6).  Saudara seibu, laki6).  Saudara seibu, laki--laki/perempuan sendirian laki/perempuan sendirian 

atau tidak ada ahli waris yang lainnya.atau tidak ada ahli waris yang lainnya.



CONTOH PERHITUNGAN HARTA WARISANCONTOH PERHITUNGAN HARTA WARISAN

1). Seseorang meninggalkan harta = Rp. 400.000.000,00. dengan ahli 1). Seseorang meninggalkan harta = Rp. 400.000.000,00. dengan ahli 
waris seorang anak perempuan, suami dan bapak. Berapakah bagian waris seorang anak perempuan, suami dan bapak. Berapakah bagian 
masingmasing--masing?masing?

JAWAB :JAWAB :

Anak perempuanAnak perempuan = ½, Suami = 1/4, dan Bapak = 1/6 + Ashabah. = ½, Suami = 1/4, dan Bapak = 1/6 + Ashabah. 

KPT ketiga pecahan diatasKPT ketiga pecahan diatas = 12= 12

Harta warisanHarta warisan = Rp. 400.000.000,00= Rp. 400.000.000,00Harta warisanHarta warisan = Rp. 400.000.000,00= Rp. 400.000.000,00

Bagian anak perempuanBagian anak perempuan = 6/12 x Rp. 400.000.000,00= 6/12 x Rp. 400.000.000,00

= Rp. 200.000.000,00= Rp. 200.000.000,00

Bagian SuamiBagian Suami = 3/12 x Rp. 400.000.000,00= 3/12 x Rp. 400.000.000,00

= Rp. 100.000.000,00= Rp. 100.000.000,00

Bagian BapakBagian Bapak = Rp. 400.000.000,00 = Rp. 400.000.000,00 –– Rp. 300.000.000,00Rp. 300.000.000,00

= Rp. 100.000.000,00 = Rp. 100.000.000,00 



CONTOH PERHITUNGAN (lanjutan) …CONTOH PERHITUNGAN (lanjutan) …

2).  Seseorang meninggalkan 8 hektar sawah, dengan ahli waris  2).  Seseorang meninggalkan 8 hektar sawah, dengan ahli waris  

istri, tiga anak perempuan dan dua anak lakiistri, tiga anak perempuan dan dua anak laki--laki. Berapakah  laki. Berapakah  

bagian masingbagian masing--masing?masing?

JAWAB :JAWAB :

IstriIstri = 1/8, 3 anak perempuan dan 2 laki= 1/8, 3 anak perempuan dan 2 laki--laki = ashabah.laki = ashabah.

Asal masalah (KPT) Asal masalah (KPT) = 8= 8Asal masalah (KPT) Asal masalah (KPT) = 8= 8

Harta warisanHarta warisan = 8 hektar sawah= 8 hektar sawah

Bagian istriBagian istri = 1/8 x 8 hektar sawah = 1 hektar;= 1/8 x 8 hektar sawah = 1 hektar;

SisanyaSisanya = 7 hektar sawah;= 7 hektar sawah;

Bagian 3 anak perempuanBagian 3 anak perempuan= 3 x 1 bagian (1 hektar) = 3 hekter;= 3 x 1 bagian (1 hektar) = 3 hekter;

Bagian masingBagian masing--masingmasing = 1 hektar sawah;= 1 hektar sawah;

Bagian 2 anak lakiBagian 2 anak laki--lakilaki = 2 x 2 bagian (2 hektar) = 4 hektar;= 2 x 2 bagian (2 hektar) = 4 hektar;

Bagian masingBagian masing--masingmasing = 2 hektar sawah. = 2 hektar sawah. 



CONTOH PERHITUNGAN (lanjutan) …CONTOH PERHITUNGAN (lanjutan) …

33). Seseorang meninggalkan harta sebanyak Rp. ). Seseorang meninggalkan harta sebanyak Rp. 250250..000000..000000,,00  00  
dikurang biaya perawatan jenazah Rp. dikurang biaya perawatan jenazah Rp. 66..000000..000000,,00 00 dan  dan  
membayar hutang Rp. membayar hutang Rp. 44..000000..000000,,0000. Sedangkan ahli warisnya . Sedangkan ahli warisnya 
adalah istri, seorang anak lakiadalah istri, seorang anak laki--laki, seorang anak perempuan, laki, seorang anak perempuan, 
bapak dan adik kandung. Berapakah bagian masingbapak dan adik kandung. Berapakah bagian masing--masing?masing?
JAWAB :JAWAB :
IstriIstri = = 11//88, anak laki, anak laki--laki/perempuan = ashabah, bapak = laki/perempuan = ashabah, bapak = 11//6 6 dandan
adik kandung = mahjub;adik kandung = mahjub;adik kandung = mahjub;adik kandung = mahjub;
Asal masalah (KPT)  = Asal masalah (KPT)  = 2424
Harta warisanHarta warisan = Rp. = Rp. 250250..000000..000000,,00 00 ––Rp. Rp. 1010..000000..000000,,0000

= Rp. = Rp. 240240..000000..000000,,0000
Bagian IstriBagian Istri = = 33//24 24 x Rp. x Rp. 240240..000000..000000,,00 00 = Rp. = Rp. 3030..000000..000000,,0000
Bagian BapakBagian Bapak = = 22//24 24 x Rp. x Rp. 240240..000000..000000,,00 00 = Rp. = Rp. 4040..000000..000000,,0000
SisanyaSisanya = Rp. = Rp. 240240..000000..000000,,00 00 –– Rp. Rp. 9090..000000..000000,,00 00 = Rp. = Rp. 150150..000000..000000,,0000
Bagian anak laki= Bagian anak laki= 22//3   3   x Rp. x Rp. 150150..000000..000000,,00 00 = Rp. = Rp. 100100..000000..000000,,0000; dan; dan
Bagian anak perempuan = Bagian anak perempuan = 11//3 3 x Rp. x Rp. 150150..000000..000000,,00 00 = Rp. = Rp. 5050..000000..000000,,00  00  



PEMBAGIAN HARTA WARISANPEMBAGIAN HARTA WARISAN
MENURUT HUKUM ADATMENURUT HUKUM ADAT

Pembagian harta warisan menurut hukum adat  Pembagian harta warisan menurut hukum adat  
dilakukan atas dasar, antara lain :dilakukan atas dasar, antara lain :
1). Kerukunan dan keadilan antara ahli waris;1). Kerukunan dan keadilan antara ahli waris;
2). Pemikiran yang konkrit;2). Pemikiran yang konkrit;

SebabSebab--sebab dapat memusakai harta menurut sebab dapat memusakai harta menurut SebabSebab--sebab dapat memusakai harta menurut sebab dapat memusakai harta menurut 
hukum adat di Indonesia, yaitu :hukum adat di Indonesia, yaitu :
1). 1). Keturunan;Keturunan;

2). 2). Perkawinan;Perkawinan;
3). Adopsi;3). Adopsi;
4). Lingkungan masyarakat daerah.4). Lingkungan masyarakat daerah.



WARISAN DALAM UU NO. 7 TAHUN 1989WARISAN DALAM UU NO. 7 TAHUN 1989

Hukum waris di cantumkan secara sistimatis Hukum waris di cantumkan secara sistimatis 
dalam lima bab yang terdiri atas 37pasal yaitu :  dalam lima bab yang terdiri atas 37pasal yaitu :  
Bab I : terdiri atas 1 pasal, berisi ketentuan umum; Bab I : terdiri atas 1 pasal, berisi ketentuan umum; 

Bab II:terdiri atas 5 pasal, berisi tentang ahli warisBab II:terdiri atas 5 pasal, berisi tentang ahli waris

Bab III : yang terdiri atas 16 pasal, berisi tentang Bab III : yang terdiri atas 16 pasal, berisi tentang Bab III : yang terdiri atas 16 pasal, berisi tentang Bab III : yang terdiri atas 16 pasal, berisi tentang 
besarnya bagian ahli waris;besarnya bagian ahli waris;

Bab IV : yang terdiri atas 2 pasal, berisi tentangBab IV : yang terdiri atas 2 pasal, berisi tentang

Aul dan Rad;Aul dan Rad;

Bab V : yang terdiri atas 13 pasal, berisi tentang Bab V : yang terdiri atas 13 pasal, berisi tentang 

masalah wasiat. masalah wasiat. 



HIKMAH HUKUM MAWARISHIKMAH HUKUM MAWARIS

 Manfa’at Hukum Mawaris, antara lain :Manfa’at Hukum Mawaris, antara lain :
1). Menciptakan keadilan sesama ahli waris;1). Menciptakan keadilan sesama ahli waris;
2). Menciptakan persamaan hak secara obyektif;2). Menciptakan persamaan hak secara obyektif;
3). Menimbulkan rasa demokrasi;3). Menimbulkan rasa demokrasi;
4). Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;4). Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
5). Menghilangkan sikap serakah dan rakus;5). Menghilangkan sikap serakah dan rakus;
6). Menjaga dan memelihara harta dengan baik;6). Menjaga dan memelihara harta dengan baik;6). Menjaga dan memelihara harta dengan baik;6). Menjaga dan memelihara harta dengan baik;
7). Meningkatakan kepatuhan kepada Allah SWT;7). Meningkatakan kepatuhan kepada Allah SWT;
8). Menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan;8). Menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan;
9). Menyadari bahwa harta adalah titipan Allah, maka 9). Menyadari bahwa harta adalah titipan Allah, maka 

hendaknya dikembalikan sesuai dengan hukum dan hendaknya dikembalikan sesuai dengan hukum dan 
ketentuan Allah SWTketentuan Allah SWT. . 



MATERI POKOK TARIKH DAN MATERI POKOK TARIKH DAN 
PERADABAN ISLAMPERADABAN ISLAM

1.    PERKEMBANGAN ISLAM DI 1.    PERKEMBANGAN ISLAM DI 
INDONESIA  INDONESIA  

2.    PERKEMBANGAN ISLAM DI DUNIA2.    PERKEMBANGAN ISLAM DI DUNIA2.    PERKEMBANGAN ISLAM DI DUNIA2.    PERKEMBANGAN ISLAM DI DUNIA



PERKEMBANGAN ISLAMPERKEMBANGAN ISLAM
DI INDONESIADI INDONESIA

STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“Memahami Perkembangan“Memahami Perkembangan

Islam di Indonesia”Islam di Indonesia”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

Menjelaskan perkembangan Islam di Menjelaskan perkembangan Islam di 
Indonesia;Indonesia;

Menyebutkan contoh perkembangan Islam Menyebutkan contoh perkembangan Islam 
di Indonesia;di Indonesia;

Menyebutkan hikmah perkembangan Islam Menyebutkan hikmah perkembangan Islam 
di Indonesia;di Indonesia;



PERKEMBANGAN ISLAMPERKEMBANGAN ISLAM
DI INDONESIADI INDONESIA

Ada beberapa pendapat tentang pembawa Ada beberapa pendapat tentang pembawa 
Islam di Indonesia, antara lain :Islam di Indonesia, antara lain :
1.  Thomas W. Arnold, agama Islam masuk 1.  Thomas W. Arnold, agama Islam masuk 

di Indonesia dibawa oleh orangdi Indonesia dibawa oleh orang--orang orang di Indonesia dibawa oleh orangdi Indonesia dibawa oleh orang--orang orang 
Arab, buktinya pada abad keArab, buktinya pada abad ke--7 di pantai 7 di pantai 
Barat Sumatera ditemukan perkampunganBarat Sumatera ditemukan perkampungan
Arab dan kuburan orang Islam di Boros, Arab dan kuburan orang Islam di Boros, 
antara Aceh dan Tapanuli;   antara Aceh dan Tapanuli;   



PERKEMBANGAN ISLAM (lanjutan) …PERKEMBANGAN ISLAM (lanjutan) …

22.  Snouck Hurgronye, agama Islam masuk.  Snouck Hurgronye, agama Islam masuk

di Indonesia dibawa oleh orang India, di Indonesia dibawa oleh orang India, 

buktinya batu nisan yang terdapat  buktinya batu nisan yang terdapat  

dimakam Sultan Malik Aldimakam Sultan Malik Al--Shalih yang Shalih yang dimakam Sultan Malik Aldimakam Sultan Malik Al--Shalih yang Shalih yang 

wafat pada tahun wafat pada tahun 1297 1297 Masehi; Masehi; 



PERKEMBANGAN ISLAM (lanjutan) …PERKEMBANGAN ISLAM (lanjutan) …

3.    Husein Djayadiningrat, agama Islam masuk di 3.    Husein Djayadiningrat, agama Islam masuk di 
Indonesia dibawa oleh orang Persia, sebagai bukti Indonesia dibawa oleh orang Persia, sebagai bukti 
adanya suatu perubahan ejaan dari bahasa Arab ke adanya suatu perubahan ejaan dari bahasa Arab ke 
Persia. Hal ini juga diperkuat oleh mucas, yaitu kata Persia. Hal ini juga diperkuat oleh mucas, yaitu kata 
pasal berasal dari kata Persia;pasal berasal dari kata Persia;

Dengan adanya keimanan kepada Allah SWT pada diriDengan adanya keimanan kepada Allah SWT pada diri
umat Islam sejak abad VII M, Bangsa Indonesia sudahumat Islam sejak abad VII M, Bangsa Indonesia sudah
mengenal sistem kenegaraan seperti adanya Kerajaanmengenal sistem kenegaraan seperti adanya Kerajaan
Majapahit, Mataram, dan kerajaan Islam lainnya di Jawa, Majapahit, Mataram, dan kerajaan Islam lainnya di Jawa, 
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, menjadiSumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, menjadi
modal utama dalam menghadapi musuh baik, yang berasalmodal utama dalam menghadapi musuh baik, yang berasal
dari dalam maupun yang berasal dari luar.dari dalam maupun yang berasal dari luar.



ISLAM DI SUMATERAISLAM DI SUMATERA

Masuknya Islam di Indonesia pertama kali di Pulau Masuknya Islam di Indonesia pertama kali di Pulau 
Sumatera Utara, dengan bukti bahwa selat Malaka Sumatera Utara, dengan bukti bahwa selat Malaka 
dijadikan tempat translit dan lalulintas bagi para dijadikan tempat translit dan lalulintas bagi para 
saudagar India yang akan menuju china; Kuatnya saudagar India yang akan menuju china; Kuatnya 
rasa persatuan dan kesatuan mendorong berdirinya rasa persatuan dan kesatuan mendorong berdirinya rasa persatuan dan kesatuan mendorong berdirinya rasa persatuan dan kesatuan mendorong berdirinya 
kerajaan Islam pertama di Indonesia pada tahun kerajaan Islam pertama di Indonesia pada tahun 
1261 M, di Lhokseumawe Aceh Utara dengan 1261 M, di Lhokseumawe Aceh Utara dengan 
rajanya bernama Merah Silu dan bergelar Alrajanya bernama Merah Silu dan bergelar Al--Malik Malik 
AlAl--Shalih (raja yang baik);Shalih (raja yang baik);



ISLAM DI PULAU JAWAISLAM DI PULAU JAWA

 Islam masuk di Pulau Jawa dibawa oleh Islam masuk di Pulau Jawa dibawa oleh 
rombongan ulama yang dipelopori Syekh rombongan ulama yang dipelopori Syekh 
Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan sebutan Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan sebutan 
Maulana Magribi pada saat itu di Pulau Jawa Maulana Magribi pada saat itu di Pulau Jawa 
masih banyak penganut agama Budha dan Hindu;masih banyak penganut agama Budha dan Hindu;

Wali songo dalam memasukan agama Islam Wali songo dalam memasukan agama Islam 
dengan penuh kesantunan dan kesopanan; dengan penuh kesantunan dan kesopanan; 
sehingga masyarakat yang kuat memeluk agama sehingga masyarakat yang kuat memeluk agama 
Budha dan Hindu tidak merasa keberatan untuk Budha dan Hindu tidak merasa keberatan untuk 
masuk agama Islam; masuk agama Islam; 



ISLAM DI PULAU JAWA (lanjutan) …ISLAM DI PULAU JAWA (lanjutan) …

 Raden Rahmat (Sunan Ampel), makamnya berada di Raden Rahmat (Sunan Ampel), makamnya berada di 
Jawa Timur;Jawa Timur;

 Syekh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik), Syekh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik), 
makamnya berada di Gresik, Jawa Timur;makamnya berada di Gresik, Jawa Timur;

 Syekh Syarifuddin (Sunan Darajat), makamnya di Syekh Syarifuddin (Sunan Darajat), makamnya di 
Sedayu Gresik, Jawa Timur;Sedayu Gresik, Jawa Timur;

 Syekh Maulana Ainul Yaqin (Sunan Giri), makamnya di Syekh Maulana Ainul Yaqin (Sunan Giri), makamnya di  Syekh Maulana Ainul Yaqin (Sunan Giri), makamnya di Syekh Maulana Ainul Yaqin (Sunan Giri), makamnya di 
Bukit Giri Gresik, Jawa Timur;Bukit Giri Gresik, Jawa Timur;

 Raden Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang), makamnya di Raden Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang), makamnya di 
Tuban, Jawa Timur;Tuban, Jawa Timur;

 Syekh Ja’far Shadiq (Sunan Kudus), makamnya di Syekh Ja’far Shadiq (Sunan Kudus), makamnya di 
Kudus, Jawa Tengah;Kudus, Jawa Tengah;

 Raden Umar Said (Sunan Muria), Makamnya di Gunung Raden Umar Said (Sunan Muria), Makamnya di Gunung 
Muria, Kudus Jawa Tengah;Muria, Kudus Jawa Tengah;



ISLAM DI PULAU JAWA (lanjutan) …ISLAM DI PULAU JAWA (lanjutan) …

 Raden Syahid (Sunan Kalijaga), makamnya di Raden Syahid (Sunan Kalijaga), makamnya di 
Kadilangu, Demak Jawa Tengah;Kadilangu, Demak Jawa Tengah;

 Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), 
makamnya di Cirebon, Jawa Barat;makamnya di Cirebon, Jawa Barat;

Wali Songo dalam menyebarkan Islam semakin gigih dan Wali Songo dalam menyebarkan Islam semakin gigih dan Wali Songo dalam menyebarkan Islam semakin gigih dan Wali Songo dalam menyebarkan Islam semakin gigih dan 
menjadikan Kota Demak sebagai pusat kegiatan mereka menjadikan Kota Demak sebagai pusat kegiatan mereka 
dengan dukungan penuh dari Wali Songo terutama Sunan dengan dukungan penuh dari Wali Songo terutama Sunan 
Ampel, dan Raden Fatah ditugasi untuk mengajarkan Ampel, dan Raden Fatah ditugasi untuk mengajarkan 
agama Islam dan mendirikan pondok pesantren di Glagah agama Islam dan mendirikan pondok pesantren di Glagah 
Wangi;Wangi;



ISLAM DI PULAU JAWA (lanjutan) …ISLAM DI PULAU JAWA (lanjutan) …

 Semakin rapuhnya Kerajaan Majapahit masa Semakin rapuhnya Kerajaan Majapahit masa 
pemerintahan Brawijaya V, dan runtuhnya dengan bukti pemerintahan Brawijaya V, dan runtuhnya dengan bukti 
Candrasengkala (Sirno Ilang Kartaning Bumi, tahun Candrasengkala (Sirno Ilang Kartaning Bumi, tahun 
1477), maka berdirilah kerajaan Demak dengan 1477), maka berdirilah kerajaan Demak dengan 
Cendrasengkala (Geni Mati Siniram Janmi, pada tahun Cendrasengkala (Geni Mati Siniram Janmi, pada tahun 
1478);1478);
Dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit; muncullah Dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit; muncullah  Dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit; muncullah Dengan jatuhnya Kerajaan Majapahit; muncullah 
Kerajaan Demak dengan rajanya sebagai berikut :Kerajaan Demak dengan rajanya sebagai berikut :
1.  Raden Fatah atau Raja Demak pertama;1.  Raden Fatah atau Raja Demak pertama;
2.  Raden Dipati Unus atau Pangeran Sebrang 2.  Raden Dipati Unus atau Pangeran Sebrang 

Lor (raja Demak kedua);Lor (raja Demak kedua);
3.  Raden Trenggono atau raja Demak ketiga;3.  Raden Trenggono atau raja Demak ketiga;



ISLAM DI SULAWESIISLAM DI SULAWESI

Adanya Kerajaan Gowa, Tallo, Bone, Wajo, dan Adanya Kerajaan Gowa, Tallo, Bone, Wajo, dan 
Sopeng pada abad ke XV membuktikan bahwa Sopeng pada abad ke XV membuktikan bahwa 
Sulawesi peradabannya sudah maju; sehingga Sulawesi peradabannya sudah maju; sehingga 
para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, 
dan Jawa telah mendatangi Sulawesi yang dan Jawa telah mendatangi Sulawesi yang dan Jawa telah mendatangi Sulawesi yang dan Jawa telah mendatangi Sulawesi yang 
sebagian besar dari masyarakatnya manganut sebagian besar dari masyarakatnya manganut 
kepercayaan Animisme dan Dinamisme;kepercayaan Animisme dan Dinamisme;

Pada awalnya kerajaan di Sulawesi belum Pada awalnya kerajaan di Sulawesi belum 
menjadi kerajaan Islam;menjadi kerajaan Islam;



ISLAM DI SULAWESI (lanjutan) …ISLAM DI SULAWESI (lanjutan) …

 Kerajaan terbesar Gowa dan Tallo berdekatan dan rukun Kerajaan terbesar Gowa dan Tallo berdekatan dan rukun 
seperti kerajaan kembar;seperti kerajaan kembar;

 Dengan dasar persatuan kerajaan Gowa Tallo yang Dengan dasar persatuan kerajaan Gowa Tallo yang 
Istananya berada di Sumba Opu menjadi lebih kuat dan Istananya berada di Sumba Opu menjadi lebih kuat dan 
menaklukkan daerah Selayar, Bulukumba, Maros, menaklukkan daerah Selayar, Bulukumba, Maros, 
Mandar, dan Luwu pada tahun Mandar, dan Luwu pada tahun 15621562--1565 1565 M, yang M, yang 
dipimpin oleh raja Tumaparisi Kolama;dipimpin oleh raja Tumaparisi Kolama;dipimpin oleh raja Tumaparisi Kolama;dipimpin oleh raja Tumaparisi Kolama;

 Penduduk Gowa Tallo sudah banyak yang memeluk Penduduk Gowa Tallo sudah banyak yang memeluk 
agama Islam, Oleh karena Dato Rimambang dan Dato agama Islam, Oleh karena Dato Rimambang dan Dato 
Sulaemana menyebarkan agama Islam tanpa Sulaemana menyebarkan agama Islam tanpa 
menimbulkan gejolak, tanggal menimbulkan gejolak, tanggal 22 22 September September 1605 1605 M, M, 
Raja Gowa yang bernama Karaeng Tonigallo dengan Raja Gowa yang bernama Karaeng Tonigallo dengan 
ikhlas masuk agama Islam, dan diberi gelar Sultan ikhlas masuk agama Islam, dan diberi gelar Sultan 
Alauddin;Alauddin;



ISLAM DI KALIMANTANISLAM DI KALIMANTAN

Sebelum Islam masuk di Kalimantan, Sebelum Islam masuk di Kalimantan, 
masyarakatnya memeluk agama Hindu, terbukti masyarakatnya memeluk agama Hindu, terbukti 
adanya kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan, adanya kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan, 
tepatnya di daerah Dipa, Daha dan Kahuripan;tepatnya di daerah Dipa, Daha dan Kahuripan;tepatnya di daerah Dipa, Daha dan Kahuripan;tepatnya di daerah Dipa, Daha dan Kahuripan;

Kerajahan Daha diperintah oleh Maharaja Kerajahan Daha diperintah oleh Maharaja 
Sukarama dan sepeninggalnya Sukarama, Sukarama dan sepeninggalnya Sukarama, 
diperintah oleh Pangeran Tumenggung (1550 M); diperintah oleh Pangeran Tumenggung (1550 M); 



ISLAM DI KALIMANTAN (lanjutan) …ISLAM DI KALIMANTAN (lanjutan) …

 Islamisasi di Kalimantan tidak hanya terjadi di Islamisasi di Kalimantan tidak hanya terjadi di 
Kalimantan Selatan saja, akan tetapi juga di Kalimantan Selatan saja, akan tetapi juga di 
Kalimantan Timur, berkat datangnya dua ulama, Kalimantan Timur, berkat datangnya dua ulama, 
yaitu Datuk Ribandang dan Tuanku Tunggang yaitu Datuk Ribandang dan Tuanku Tunggang 
Parangan, yaitu raja Kutai yang masuk Islam Parangan, yaitu raja Kutai yang masuk Islam Parangan, yaitu raja Kutai yang masuk Islam Parangan, yaitu raja Kutai yang masuk Islam 
karena kalah dalam adu kesaktian dengan karena kalah dalam adu kesaktian dengan 
Tuanku Tunggang Parangan;Tuanku Tunggang Parangan;



ISLAM DI MALUKUISLAM DI MALUKU

 Islam masuk di Maluku sekitar akhir abad XIV Islam masuk di Maluku sekitar akhir abad XIV 
dan awal abad XV M, dibawa oleh para dan awal abad XV M, dibawa oleh para 
muballigh dan pedagang dari Samudra Pasai, muballigh dan pedagang dari Samudra Pasai, 
Malaka dan Jawa;Malaka dan Jawa;

Kaderisasi Islam di Maluku, yaitu yang sudah Kaderisasi Islam di Maluku, yaitu yang sudah Kaderisasi Islam di Maluku, yaitu yang sudah Kaderisasi Islam di Maluku, yaitu yang sudah 
beragama Islam dengan sukarela menuntut ilmu beragama Islam dengan sukarela menuntut ilmu 
agama Islam diberbagai pesantern di Jawa Timur;agama Islam diberbagai pesantern di Jawa Timur;

Sekembalinya dari pesantren mereka Sekembalinya dari pesantren mereka 
menyebarkan agama Islam di daerahnya masingmenyebarkan agama Islam di daerahnya masing--
masing, bahkan para rajanya banyak yang masuk masing, bahkan para rajanya banyak yang masuk 
Islam, tanpa melalui adanya peperangan;Islam, tanpa melalui adanya peperangan;



PERANAN UMAT ISLAMPERANAN UMAT ISLAM
DI INDONESIADI INDONESIA

Pada masa penjajahan dan kemerdekaan, antara Pada masa penjajahan dan kemerdekaan, antara 
lain :lain :
1. Merumuskan kalimat pembukaan UUD ’ 451. Merumuskan kalimat pembukaan UUD ’ 45

pada alinea pertama bahwa sesungguhnyapada alinea pertama bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsakemerdekaan itu ialah hak segala bangsakemerdekaan itu ialah hak segala bangsakemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu maka penjajahan diatasdan oleh sebab itu maka penjajahan diatas
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuaidunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan perikrmanusiaan dan perikeadilan;     dengan perikrmanusiaan dan perikeadilan;     



PERANAN UMAT ISLAM (lanjutan) …PERANAN UMAT ISLAM (lanjutan) …

22.. Semangat nasionalisme dengan lahirnya suatuSemangat nasionalisme dengan lahirnya suatu

organisasi kepemudaan, seperti Jong Indonesia,organisasi kepemudaan, seperti Jong Indonesia,

tahun 1927 M, Jong Sumatera, Jong Java dan tahun 1927 M, Jong Sumatera, Jong Java dan 

Jong Madura yang di deklarasikan pada Sumpah Jong Madura yang di deklarasikan pada Sumpah 

Pemuda tanggal 28 Oktober 1928;Pemuda tanggal 28 Oktober 1928;Pemuda tanggal 28 Oktober 1928;Pemuda tanggal 28 Oktober 1928;

3.  Semangat dan keyakinan yang bulat untuk3.  Semangat dan keyakinan yang bulat untuk

mengusir penjajah Portugis, Belanda, ataupun mengusir penjajah Portugis, Belanda, ataupun 

Jepang dari bumi petiwi;  Jepang dari bumi petiwi;  



PERANAN UMAT ISLAM (lanjutan) …PERANAN UMAT ISLAM (lanjutan) …

4. Secara organisasi Islam, yang mempunyai peranan 4. Secara organisasi Islam, yang mempunyai peranan 

dalam masa penjajahan dan kemerdekaan ini, adalah  dalam masa penjajahan dan kemerdekaan ini, adalah  

Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan di Kota Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan di Kota 

Solo tahun 1905 M, oleh Haji Samanhudi dan Mas Solo tahun 1905 M, oleh Haji Samanhudi dan Mas Solo tahun 1905 M, oleh Haji Samanhudi dan Mas Solo tahun 1905 M, oleh Haji Samanhudi dan Mas 

Tirta Adisurya dan pada tahun 1912 M, SDI dirubah Tirta Adisurya dan pada tahun 1912 M, SDI dirubah 

namanya Syarikat Islam (SI) atas usulan Haji  namanya Syarikat Islam (SI) atas usulan Haji  

Oemar Said Cokro Aminoto;Oemar Said Cokro Aminoto;



PERANAN UMAT ISLAM (lanjutan) …PERANAN UMAT ISLAM (lanjutan) …

Peranan umat Islam pada masa Pembangunan, Peranan umat Islam pada masa Pembangunan, 
meliputi dua peranan, antara lain :meliputi dua peranan, antara lain :

1. Peranan organisasi Islam, yaitu yang paling 1. Peranan organisasi Islam, yaitu yang paling 

menonjol pada masa pembangunan adalahmenonjol pada masa pembangunan adalah

Muhammadiya dan Nahdatul Ulama (NU);Muhammadiya dan Nahdatul Ulama (NU);

Muhammadiyah didirikan 18 Nopember 1912 Muhammadiyah didirikan 18 Nopember 1912 

M di Yoyakarta, oleh KH. Ahmad Dahlan M di Yoyakarta, oleh KH. Ahmad Dahlan 

yang bergerak dalam bidang sosial dan yang bergerak dalam bidang sosial dan 

keagamaan; keagamaan; 



PERANAN UMAT ISLAM (lanjutan) …PERANAN UMAT ISLAM (lanjutan) …

Demikian juga Nahdatul Ulama (NU) Demikian juga Nahdatul Ulama (NU) 

didirikan didirikan 31 31 Januari Januari 1926 1926 M, di Surabaya, M, di Surabaya, 

oleh KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab oleh KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab 

Hasbullah, yang bergerak dalam bidang Hasbullah, yang bergerak dalam bidang Hasbullah, yang bergerak dalam bidang Hasbullah, yang bergerak dalam bidang 

soasial dan keagamaan;soasial dan keagamaan;



PERANAN UMAT ISLAM (lanjutan) …PERANAN UMAT ISLAM (lanjutan) …

2. Peranan lembaga2. Peranan lembaga--lembaga Islam, yaitu :lembaga Islam, yaitu :
melalui pesantren dengan mendidik dan belajar ilmu  melalui pesantren dengan mendidik dan belajar ilmu  
agama serta mengamalkannya sebagai pengabdian   agama serta mengamalkannya sebagai pengabdian   
kepada bangsa dan negara dalam pembangunan kepada bangsa dan negara dalam pembangunan 
nasional; melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang nasional; melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang 
didirikan 21 Juli 1975 oleh Pemerintah Orde Baru, didirikan 21 Juli 1975 oleh Pemerintah Orde Baru, didirikan 21 Juli 1975 oleh Pemerintah Orde Baru, didirikan 21 Juli 1975 oleh Pemerintah Orde Baru, 
walaupun saat itu kurang diminati oleh para ulama dan walaupun saat itu kurang diminati oleh para ulama dan 
kalangan pesantren, karena condong membela kalangan pesantren, karena condong membela 
pemerintah; dan sekarang tampil ditengahpemerintah; dan sekarang tampil ditengah--tengah tengah 
masyarakat bangsa Indonesia dengan berbagai kifrah masyarakat bangsa Indonesia dengan berbagai kifrah 
dan fatwanya yang telah dihasilkan dan dikeluarkan dan fatwanya yang telah dihasilkan dan dikeluarkan 
dalam koridor hukum Islam.   dalam koridor hukum Islam.   



MANFA’AT SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAMMANFA’AT SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM
DI INDONESIADI INDONESIA

Menjadi contoh dan teladan bagi anak bangsa, Menjadi contoh dan teladan bagi anak bangsa, 
para ulama dan para pemimpin umat sekarang para ulama dan para pemimpin umat sekarang 
untuk berperilaku dengan lebih baik;untuk berperilaku dengan lebih baik;

Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta 
perkembangan Islam di Indonesia;perkembangan Islam di Indonesia;

Dapat memecahkan berbagai masalah yang Dapat memecahkan berbagai masalah yang 
dihadapi oleh bangsa Indonesia dari masa ke dihadapi oleh bangsa Indonesia dari masa ke 
masa;masa;



MANFA’AT SEJARAH (lanjutan) …MANFA’AT SEJARAH (lanjutan) …

Menciptakan sikap positif dalam menghadapi Menciptakan sikap positif dalam menghadapi 
berbagai persoalan yang dihadapi dengan berbagai persoalan yang dihadapi dengan 
mengacu pada sejarah masa yang lalu;mengacu pada sejarah masa yang lalu;

Menumbuhkan semangat dan sikap nasionalisme Menumbuhkan semangat dan sikap nasionalisme 
yang tinggi terhadap negara dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap negara dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap negara dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap negara dan rasa solidaritas 
terhadap sesama dalam berjuang serta terhadap sesama dalam berjuang serta 
melaksakan pembangunan diberbagai bidang melaksakan pembangunan diberbagai bidang 
dewasa ini. dewasa ini. 



PERKEMBANGAN ISLAMPERKEMBANGAN ISLAM

DI DUNIADI DUNIA

STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI

“ Memahami Perkembangan “ Memahami Perkembangan 
Islam di Dunia.”Islam di Dunia.”



KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR

 Menjelaskan Perkembangan Islam di Menjelaskan Perkembangan Islam di 

Dunia;Dunia;

 Menampilkan contoh Perkembangan Menampilkan contoh Perkembangan 

Islam di Dunia;Islam di Dunia;

 Mengambil Hikmah dari  Mengambil Hikmah dari  

Perkembangan Islam di Dunia dalam Perkembangan Islam di Dunia dalam 

Kehidupan sehariKehidupan sehari--hari.hari.



ISLAM DI AMERIKAISLAM DI AMERIKA

 Masuknya Islam di Amerika, sebagai berikut :Masuknya Islam di Amerika, sebagai berikut :
1).  Islam masuk di Amerika setelah runtuhnya Bani 1).  Islam masuk di Amerika setelah runtuhnya Bani 

Umayyah di Spanyol tahun 1429 M;Umayyah di Spanyol tahun 1429 M;
2).  Islam masuk ke Amerika dilakukan oleh  2).  Islam masuk ke Amerika dilakukan oleh  

Colombus pada abad keColombus pada abad ke--16 s/d abad ke16 s/d abad ke--18;18;
3).  Pada abad ke3).  Pada abad ke--19 banyak imigran muslim Afrika 19 banyak imigran muslim Afrika 3).  Pada abad ke3).  Pada abad ke--19 banyak imigran muslim Afrika 19 banyak imigran muslim Afrika 

masuk ke Amerika dan Kanada dengan berbagai masuk ke Amerika dan Kanada dengan berbagai 
alasan, lebihalasan, lebih--lebih setelah Amerika tampil sebagai lebih setelah Amerika tampil sebagai 
salah satu negara adidaya, banyak mahasiswa salah satu negara adidaya, banyak mahasiswa 
muslim yang tinggal di Amerika dalam beberapa muslim yang tinggal di Amerika dalam beberapa 
waktu yang lama.  waktu yang lama.  



ISLAM DI AMERIKA (lanjutan) …ISLAM DI AMERIKA (lanjutan) …

 Perkembangan Islam di Amerika, sebagai berikut :Perkembangan Islam di Amerika, sebagai berikut :

Amerika sebagai salah satu negara demokrasi Amerika sebagai salah satu negara demokrasi 

liberal sekaligus skuler (sparation of church and liberal sekaligus skuler (sparation of church and 

state), prinsip pemisahan antara agama dengan state), prinsip pemisahan antara agama dengan 

negara, namun sangat memberi kebebasan yang negara, namun sangat memberi kebebasan yang negara, namun sangat memberi kebebasan yang negara, namun sangat memberi kebebasan yang 

luas terhadap rakyatnya dalam beragama. luas terhadap rakyatnya dalam beragama. 

Semula agama Islam dianggap agama para Semula agama Islam dianggap agama para 

imigran dari Timur Tengah dari Pakistan yang imigran dari Timur Tengah dari Pakistan yang 

tinggal dibeberapa kota, kemudian semakin tinggal dibeberapa kota, kemudian semakin 

berkembang.     berkembang.     



PERKEMBANGAN ISLAM (lanjutan) …PERKEMBANGAN ISLAM (lanjutan) …

Sehingga munculah suatu kekuatan Islam yang Sehingga munculah suatu kekuatan Islam yang 
disebut : ” Black Moslem” yang didirikan oleh disebut : ” Black Moslem” yang didirikan oleh 
Elijah Muhamad di Chicago yang banyak Elijah Muhamad di Chicago yang banyak 
pengikutnya terutama dari orangpengikutnya terutama dari orang--orang berkulit orang berkulit 
hitam, yang dalam prinsipnya ajaran agama Islam hitam, yang dalam prinsipnya ajaran agama Islam hitam, yang dalam prinsipnya ajaran agama Islam hitam, yang dalam prinsipnya ajaran agama Islam 
tidak mengenal adanya perbedaan ras dan warna tidak mengenal adanya perbedaan ras dan warna 
kulit.kulit.



ISLAM DI EROPAISLAM DI EROPA

 Masuknya Islam di Eropa, sebagai berikut :Masuknya Islam di Eropa, sebagai berikut :
1). Islam masuk di Eropa ketika penaklukan  1). Islam masuk di Eropa ketika penaklukan  

pasukan Islam di Spanyol pada masa khalifah Alpasukan Islam di Spanyol pada masa khalifah Al--
Walid dari dinasti Bani Umayyah yang  Walid dari dinasti Bani Umayyah yang  
memerintah pada tahun 705memerintah pada tahun 705--715 M;715 M;

2). Sebelum Islam menguasai Spanyol, mereka telah 2). Sebelum Islam menguasai Spanyol, mereka telah 2). Sebelum Islam menguasai Spanyol, mereka telah 2). Sebelum Islam menguasai Spanyol, mereka telah 
menguasai Afrika Utara dan menjadikannya menguasai Afrika Utara dan menjadikannya 
sebagai salah satu provinsi dinasi Bani Umayyah;sebagai salah satu provinsi dinasi Bani Umayyah;

3). Pengakuan Sarjana Barat tentang peran umat  3). Pengakuan Sarjana Barat tentang peran umat  
Islam dalam memajukan Eropa masa lalu; Islam dalam memajukan Eropa masa lalu; 
sehingga umat Islam di Eropa dewasa ini telah sehingga umat Islam di Eropa dewasa ini telah 
mencapai 80 juta orang.    mencapai 80 juta orang.    



ISLAM DI EROPA (lanjutan) …ISLAM DI EROPA (lanjutan) …

Perkembangan Islam di Eropa, sebagai berikut :Perkembangan Islam di Eropa, sebagai berikut :

1). Cara1). Cara--cara yang ditempuh oleh orangcara yang ditempuh oleh orang--orang Kristen  orang Kristen  

Spanyol terhadap orangSpanyol terhadap orang--orang Islam sangat kasar, orang Islam sangat kasar, 

yaitu dengan memaksanya untuk masuk Kristen;yaitu dengan memaksanya untuk masuk Kristen;

2). Hubungan antara Eropa dan dunia Islam sepat 2). Hubungan antara Eropa dan dunia Islam sepat 2). Hubungan antara Eropa dan dunia Islam sepat 2). Hubungan antara Eropa dan dunia Islam sepat 

terputus dan mulai lahir kembali pada abad keterputus dan mulai lahir kembali pada abad ke--18 18 

sampai abad kesampai abad ke--20, setelah negara20, setelah negara--negara mayoritas negara mayoritas 

Islam mendapat kemerdekaan dari orang Eropa;Islam mendapat kemerdekaan dari orang Eropa;

3). Banyak orang3). Banyak orang--orang Islam datang ke Eropa, baik orang Islam datang ke Eropa, baik 

sebagai imigran maupun untuk menuntut ilmu; sebagai imigran maupun untuk menuntut ilmu; 
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4).4). Mereka saling menukar informasi dan bekerja sama, Mereka saling menukar informasi dan bekerja sama, 

mereka mengenal organisasi Islam “Young Muslim mereka mengenal organisasi Islam “Young Muslim 

Association in Europe (YMAE), yang bergerak Association in Europe (YMAE), yang bergerak 

dibidang sosial dan dakwah;dibidang sosial dan dakwah;

5). Adanya organisasi yang berciri Internasional, banyak 5). Adanya organisasi yang berciri Internasional, banyak 5). Adanya organisasi yang berciri Internasional, banyak 5). Adanya organisasi yang berciri Internasional, banyak 

para pekerja Turki dan Pakistan yang hidup secara para pekerja Turki dan Pakistan yang hidup secara 

berkelompok, mereka membeli rumah yang kemudian berkelompok, mereka membeli rumah yang kemudian 

digunakan untuk masjid dan kegiatan Islam;.  digunakan untuk masjid dan kegiatan Islam;.  
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 Masuknya Islam di Australia, sebagai berikut :Masuknya Islam di Australia, sebagai berikut :
1). Islam masuk di Australia pada abad ke1). Islam masuk di Australia pada abad ke--19, yang disiarkan  19, yang disiarkan  

oleh para pengendara unta dari Afganistan bersamaoleh para pengendara unta dari Afganistan bersama--sama  sama  
penduduk Broken Hill dan New South Wales membangun penduduk Broken Hill dan New South Wales membangun 
masjid dari kayu, dan di Perth  (Australia Barat) serta di masjid dari kayu, dan di Perth  (Australia Barat) serta di 
Adelaide (Australia Tengah) juga dibangun sebuah masjid;Adelaide (Australia Tengah) juga dibangun sebuah masjid;

2). Islam pertama kali datang di Australia dibawa oleh  2). Islam pertama kali datang di Australia dibawa oleh  
orangorang--orang Pakistan dan Afganistan, bersamaan dengan orang Pakistan dan Afganistan, bersamaan dengan orangorang--orang Pakistan dan Afganistan, bersamaan dengan orang Pakistan dan Afganistan, bersamaan dengan 
didirikannya Ibu Kota Negara Bagian Australia Selatan dan didirikannya Ibu Kota Negara Bagian Australia Selatan dan 
Kota Adelaide;  Kota Adelaide;  
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3). Islam masuk di Australia pada tahun 18503). Islam masuk di Australia pada tahun 1850--1870 M, 1870 M, 

yaitu pada waktu Kota Adelaide menjadi pangkalan yaitu pada waktu Kota Adelaide menjadi pangkalan 

bagi usaha perintisan dan penjelajahan kawasan bagi usaha perintisan dan penjelajahan kawasan 

tengah Australia; tengah Australia; 
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 Perkembangan Islam di Australia, sebagai berikut :Perkembangan Islam di Australia, sebagai berikut :

1).1). Australi mempunyai UndangAustrali mempunyai Undang--undang tentang undang tentang 

kebebasan beragama dan dijamin oleh pemerintah;kebebasan beragama dan dijamin oleh pemerintah;

2).  Di Ibukota Negara Australia, Camberra dilaksanakan 2).  Di Ibukota Negara Australia, Camberra dilaksanakan 

upacara peresmian Islamic Centre yang pertama kali upacara peresmian Islamic Centre yang pertama kali 

memuat sekitar 30.000 orang;memuat sekitar 30.000 orang;memuat sekitar 30.000 orang;memuat sekitar 30.000 orang;

3).  Pemerintah Australia mengakui bahwa agama Islam 3).  Pemerintah Australia mengakui bahwa agama Islam 

adalah agama terbesar kedua setelah agama Kristen;adalah agama terbesar kedua setelah agama Kristen;

4).  Organisasi Islam di Australia yang merupakan federasi 4).  Organisasi Islam di Australia yang merupakan federasi 

dibentuk pada tahun 1975, yaitu Australia Federation of Islamic dibentuk pada tahun 1975, yaitu Australia Federation of Islamic 

Council (AFIC), yang tugasnya koordinasi dan kerjasama untuk Council (AFIC), yang tugasnya koordinasi dan kerjasama untuk 

dakwah Islam di Australia;  dakwah Islam di Australia;  
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5).  Selain AFIC di Australia juga didirikan organisasi Mahasiswa5).  Selain AFIC di Australia juga didirikan organisasi Mahasiswa

Islam yaitu Australia Students Organization, organisasi ini aktif Islam yaitu Australia Students Organization, organisasi ini aktif 

berdakwah di berbagai kampus dan Universitas di Australia;berdakwah di berbagai kampus dan Universitas di Australia;

6).  Islam di Australia bergerak juga dalam bidang pendidikan Islam, 6).  Islam di Australia bergerak juga dalam bidang pendidikan Islam, 

antara lain :antara lain :

a).  Pendidikan guru yang menghasilkan tenaga pengajar di a).  Pendidikan guru yang menghasilkan tenaga pengajar di a).  Pendidikan guru yang menghasilkan tenaga pengajar di a).  Pendidikan guru yang menghasilkan tenaga pengajar di 

tingkat SLTA, Sarjana Muda, Sarjana dan Pasca Sarjana, tingkat SLTA, Sarjana Muda, Sarjana dan Pasca Sarjana, 

yang bernama “Goulburu College of Advanced Education;yang bernama “Goulburu College of Advanced Education;

b).  Lembaga pendidikan anakb).  Lembaga pendidikan anak--anak yang mndidik pergerakkan anak yang mndidik pergerakkan 

tauhid, ibadah, akhlak dan pergaulan seharitauhid, ibadah, akhlak dan pergaulan sehari--hari; Pendidikan hari; Pendidikan 

ini, bernama Quessland Islamic Society (QIS), pengajarnya ini, bernama Quessland Islamic Society (QIS), pengajarnya 

dari Australia dan adapula dari Mesir, yang bernama : Dr. Eldari Australia dan adapula dari Mesir, yang bernama : Dr. El--

Erina;   Erina;   
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 Masuknya Islam di Afrika, sebagai berikut :Masuknya Islam di Afrika, sebagai berikut :

11).  Pada masa khalifah Uman bin Khattab, Mesir dalam ).  Pada masa khalifah Uman bin Khattab, Mesir dalam 
penjajahan bangsa Romawi Timur mengalami penjajahan bangsa Romawi Timur mengalami 
penderiatan yang mendalam atas penindasan bangsa penderiatan yang mendalam atas penindasan bangsa 
Romawi, harta kekayaan diangkut oleh penjajah, serta Romawi, harta kekayaan diangkut oleh penjajah, serta 
memaksakan mazhabnya untuk dianut oleh bangsa Mesir, memaksakan mazhabnya untuk dianut oleh bangsa Mesir, 
pajak dibebankan sangat tinggi kepada rakyat Mesir;pajak dibebankan sangat tinggi kepada rakyat Mesir;

22). Dalam situasi demikian Amru bin Ash selaku panglima ). Dalam situasi demikian Amru bin Ash selaku panglima 22). Dalam situasi demikian Amru bin Ash selaku panglima ). Dalam situasi demikian Amru bin Ash selaku panglima 
perang mengusulkan kepada Khalifah Umat bin Khattab perang mengusulkan kepada Khalifah Umat bin Khattab 
untuk membebaskan bangsa Mesir dari penindasan bangsa untuk membebaskan bangsa Mesir dari penindasan bangsa 
Romawi;Romawi;

33). Dengan semangat keberanian dan keteguhan iman pasukan ). Dengan semangat keberanian dan keteguhan iman pasukan 
Islam dipimpin oleh Amru bin Ash bersama pasukannya Islam dipimpin oleh Amru bin Ash bersama pasukannya 
berhasil membebaskan Mesir dari penjajahan bangsa berhasil membebaskan Mesir dari penjajahan bangsa 
Romawi;      Romawi;      
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4). Kota Iskandariyah dapat ditaklukkan oleh pasukan 4). Kota Iskandariyah dapat ditaklukkan oleh pasukan 

Islam dengan perjanjian antara Amru bin Ash  Islam dengan perjanjian antara Amru bin Ash  

dengan Muqauqis dan sejak itu pula Mesir menjadi dengan Muqauqis dan sejak itu pula Mesir menjadi 

daerah kekuasaan Islam sepenuhnya;daerah kekuasaan Islam sepenuhnya;

5). Pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, 5). Pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, 5). Pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, 5). Pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, 

pasukan Islam merebut Tunisia dengan mudah, pasukan Islam merebut Tunisia dengan mudah, 

karena dibantu rakyatnya yang tidak senang terhadap karena dibantu rakyatnya yang tidak senang terhadap 

penjajah bangsa Romawi, dan pada masa dinasti penjajah bangsa Romawi, dan pada masa dinasti 

Umayyah perluasan Islam di benua Afrika mengalami Umayyah perluasan Islam di benua Afrika mengalami 

keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. 
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 Perkembangan Islam di benua Afrika, antara lain : Islam di Mesir, Perkembangan Islam di benua Afrika, antara lain : Islam di Mesir, 
Islam di Libia, Islam di Chad dan Islam di Nigeria; Terpenting Islam di Libia, Islam di Chad dan Islam di Nigeria; Terpenting 
bahwa benua Afrika mendapat julukan benua Islam, karena 70 % bahwa benua Afrika mendapat julukan benua Islam, karena 70 % 
penduduknya beragama Islam.penduduknya beragama Islam.

1). Islam di Mesir;1). Islam di Mesir;
Mesir merupakan satuMesir merupakan satu--satunya negara di Afrika yang paling satunya negara di Afrika yang paling 
dulu mengenal agama Islam, dari jumlah penduduk dulu mengenal agama Islam, dari jumlah penduduk 
41.990.000 orang, dari jumlah tersebut terdapat 3 juta orang 41.990.000 orang, dari jumlah tersebut terdapat 3 juta orang 
yang memeluk agama Kristen dan selebihnya memeluk agama yang memeluk agama Kristen dan selebihnya memeluk agama 
Islam; di Mesir terdapat 8 Universitas, termasuk Universitas Islam; di Mesir terdapat 8 Universitas, termasuk Universitas 
AlAl--Azahar didirikan pada tahun 972 M oleh dinasti Fatimiyyah Azahar didirikan pada tahun 972 M oleh dinasti Fatimiyyah 
sampai sekarang banyak jasanya dalam mencetak kader ulama sampai sekarang banyak jasanya dalam mencetak kader ulama 
yang tangguh. Di Universiatas Alyang tangguh. Di Universiatas Al--Azhar menyelenggarakan Azhar menyelenggarakan 
pendidikan dibidang agma, pertanian, tekhnik dan kedokteran;            pendidikan dibidang agma, pertanian, tekhnik dan kedokteran;            
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2). Islam di Libia;2). Islam di Libia;
Republik Libia mempunyai luas daerah 1.795,540 km Republik Libia mempunyai luas daerah 1.795,540 km 
dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa. Mereka dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa. Mereka 
hampir seluruhnya beragama Islam, hanya sebagian hampir seluruhnya beragama Islam, hanya sebagian 
kecil saja yang tidak memeluk agama Islam;kecil saja yang tidak memeluk agama Islam;

3). Islam di Chad;3). Islam di Chad;
Republik Chad terletak di bagian Utara Afrika Tengah, Republik Chad terletak di bagian Utara Afrika Tengah, Republik Chad terletak di bagian Utara Afrika Tengah, Republik Chad terletak di bagian Utara Afrika Tengah, 
penduduknya sekitar 4 juta jiwa dan 80 % memeluk penduduknya sekitar 4 juta jiwa dan 80 % memeluk 
agama Islam, 10 % memeluk agama Kristen dan 10 % agama Islam, 10 % memeluk agama Kristen dan 10 % 
lagi menganut agama Animisme;lagi menganut agama Animisme;

4). Islam di Nigeria;4). Islam di Nigeria;
Nigeria adalah negara yang terletak di Afrika Barat, termasuk Nigeria adalah negara yang terletak di Afrika Barat, termasuk 
negara terkemuka dengan produksi munyaknya yang besar, negara terkemuka dengan produksi munyaknya yang besar, 
jumlah penduduknya sekitar 95 juta jiwa, sekitar 75 % beragama jumlah penduduknya sekitar 95 juta jiwa, sekitar 75 % beragama 
Islam dan 25 % beragma Kristen dan Animisme;Islam dan 25 % beragma Kristen dan Animisme;
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 Islam di Asia meliputi, antara lain : Islam di Pakisan, Islam di India Islam di Asia meliputi, antara lain : Islam di Pakisan, Islam di India 
dan Islam di Afghanistan;dan Islam di Afghanistan;
1). Islam di Pakistan;1). Islam di Pakistan;

a). Masuknya Islam di Pakistan;a). Masuknya Islam di Pakistan;
Pakistan terdiri dari beberapa provinsi, yaitu Punjab, Sind, Pakistan terdiri dari beberapa provinsi, yaitu Punjab, Sind, 
Buluchistan, dan provinsi Barat Laut, agama Islam masuk di Buluchistan, dan provinsi Barat Laut, agama Islam masuk di 
Pakistan jauh sebelum Pakistan berdiri sebagai negara Pakistan jauh sebelum Pakistan berdiri sebagai negara 
merdeka, pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul merdeka, pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul 
Malik (705Malik (705--715 M) dari Daulat Bani Umayyah; Pada masa 715 M) dari Daulat Bani Umayyah; Pada masa 
Khalifah AlKhalifah Al--Makmun  dari dinasti Abbasiyah (813Makmun  dari dinasti Abbasiyah (813--833 M) 833 M) 
banyak keluarga Arab yang pindah ke Sind untuk mendirikan banyak keluarga Arab yang pindah ke Sind untuk mendirikan 
daerah perantauan yang besar. daerah perantauan yang besar. 
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Setelah dinasti Abbasiyah mulai menurun, Sind menjadi sebuah  Setelah dinasti Abbasiyah mulai menurun, Sind menjadi sebuah  
provinsi yang diperintah oleh pangeranprovinsi yang diperintah oleh pangeran--pengeran kecil dan pengeran kecil dan 
selanjutnya diperintah oleh pemerintahan Islam dari berbagai selanjutnya diperintah oleh pemerintahan Islam dari berbagai 
dinasti; sehingga banyak orang asli Sind yang masuk Islam;dinasti; sehingga banyak orang asli Sind yang masuk Islam;

b). Perkembangan Islam Pakistan; b). Perkembangan Islam Pakistan; 
Umumnya muslim di Pakistan giat melakukan dakwah Islam,  Umumnya muslim di Pakistan giat melakukan dakwah Islam,  
baik didalam negeri maupun di luar negeri. Di Pakistan terdapat baik didalam negeri maupun di luar negeri. Di Pakistan terdapat baik didalam negeri maupun di luar negeri. Di Pakistan terdapat baik didalam negeri maupun di luar negeri. Di Pakistan terdapat 
beberapa organisasi keagamaan, seperti golongan Maududi yang beberapa organisasi keagamaan, seperti golongan Maududi yang 
semula dari tokoh bernama Abdul A’la Maududi yang lahir tahun semula dari tokoh bernama Abdul A’la Maududi yang lahir tahun 
1904 M. Organisasi lainnya Liga Muslim yang telah berdiri pada 1904 M. Organisasi lainnya Liga Muslim yang telah berdiri pada 
tahun 1906; Organisasi ini berperan penting dalam Kemerdekaan tahun 1906; Organisasi ini berperan penting dalam Kemerdekaan 
Pakistan dan India pada tahun 1947, yang pada waktu itu Pakistan dan India pada tahun 1947, yang pada waktu itu 
pemimpinnya adalah Muhammad Ali Jinnah, dan sekarang Liga pemimpinnya adalah Muhammad Ali Jinnah, dan sekarang Liga 
Muslim bukan sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai salah Muslim bukan sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai salah 
satu organisasi politik Pakistan yang terkemuka;satu organisasi politik Pakistan yang terkemuka;
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2). Islam di India;2). Islam di India;
a). Masuknya Islam di India; a). Masuknya Islam di India; 

India merupakan salah satu negara yang terdapat di Asia  India merupakan salah satu negara yang terdapat di Asia  
Selatan, terletak diantara Laut Arabia dan Teluk Benggala; Selatan, terletak diantara Laut Arabia dan Teluk Benggala; 
Islam masuk di India ketika India menjadi negara merdeka Islam masuk di India ketika India menjadi negara merdeka 
dan Islam berkembang di India sejak tahun 1206 M dan Islam berkembang di India sejak tahun 1206 M 
melalui keturunan Sultan Akbar, masuknya Islam di India melalui keturunan Sultan Akbar, masuknya Islam di India melalui keturunan Sultan Akbar, masuknya Islam di India melalui keturunan Sultan Akbar, masuknya Islam di India 
dapat dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam yang telah dapat dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam yang telah 
berdiri sejak dinasti Bani Umayyah yang berkuasa pada berdiri sejak dinasti Bani Umayyah yang berkuasa pada 
tahun 41 H (650 M) sampai daulat itu jatuh ketangan daulat tahun 41 H (650 M) sampai daulat itu jatuh ketangan daulat 
Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah. 
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Tanggal 15 Agustus 1947 Inggris memberikan kemerdekaan   Tanggal 15 Agustus 1947 Inggris memberikan kemerdekaan   
kepada India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. kepada India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. 
Pada tahun 1290 M dinasti Khilji dari orang Turki telah Pada tahun 1290 M dinasti Khilji dari orang Turki telah 
berkuasa di Delhi, dibawah dinasti Khilji perbedaan antara berkuasa di Delhi, dibawah dinasti Khilji perbedaan antara 
Turki dan bukan Turki dihapuskan, sehingga semua pintu Turki dan bukan Turki dihapuskan, sehingga semua pintu 
kekuasaan dan jabatan terbuka untuk muslim India, baik kekuasaan dan jabatan terbuka untuk muslim India, baik 
muslim pribumi maupun muslim pendatang;muslim pribumi maupun muslim pendatang;muslim pribumi maupun muslim pendatang;muslim pribumi maupun muslim pendatang;

b). Perkembangan Islam di India;b). Perkembangan Islam di India;
(1). Meskipun India telah lama dikuasai oleh pemerintahan (1). Meskipun India telah lama dikuasai oleh pemerintahan 

Islam, mulai tahun 1290 oleh dinasti Khilji sampai tahun Islam, mulai tahun 1290 oleh dinasti Khilji sampai tahun 
1858 oleh dinasti Mughal, mayoritas penduduknya tetap 1858 oleh dinasti Mughal, mayoritas penduduknya tetap 
beragama Hindu, sekitar 80%, 10 % beragama Islam danberagama Hindu, sekitar 80%, 10 % beragama Islam dan
10 % lagi beragama Kristen, Budha, Syikh dan aliran lain; 10 % lagi beragama Kristen, Budha, Syikh dan aliran lain; 
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((22). Dalam melakukan dakwah, beberapa yayasan di India ). Dalam melakukan dakwah, beberapa yayasan di India 
memberikan pinjaman kepada mereka dengan tanpa dipungut memberikan pinjaman kepada mereka dengan tanpa dipungut 
bunga dan bergerak dibidang pendidikan, dakwah, ekonomi dan bunga dan bergerak dibidang pendidikan, dakwah, ekonomi dan 
dalam bidang Kebudayaan;dalam bidang Kebudayaan;

((33). Sekolah). Sekolah--sekolah Islam dibawah tingkat Universitas Islam dan   sekolah Islam dibawah tingkat Universitas Islam dan   
Akademi jumlahnya cukup banyak dan tersebar diseluruh  Akademi jumlahnya cukup banyak dan tersebar diseluruh  
peloksok India sebagai peninggalan dari kerajaan Islam peloksok India sebagai peninggalan dari kerajaan Islam peloksok India sebagai peninggalan dari kerajaan Islam peloksok India sebagai peninggalan dari kerajaan Islam 
terdahulu sampai sekarang masih tetap berjalan sebagaimana  terdahulu sampai sekarang masih tetap berjalan sebagaimana  
biasa, seperti Universitas Darul Ulum, Nadwah Ulama di biasa, seperti Universitas Darul Ulum, Nadwah Ulama di 
Lucknow, Universitas Osmaniyah dan Akademi Dairatul Ma’arif Lucknow, Universitas Osmaniyah dan Akademi Dairatul Ma’arif 
di Heiderabad, disamping itu pula berkembang Organisasidi Heiderabad, disamping itu pula berkembang Organisasi--
organisasi Islam di berbagai Universitas yang sebagian bersifat organisasi Islam di berbagai Universitas yang sebagian bersifat 
independen dan lainnya berinduk kepada Jama’ah Islamiyah. independen dan lainnya berinduk kepada Jama’ah Islamiyah. 
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3). Islam di Afghanistan;3). Islam di Afghanistan;

a).  Masuknya Islam di Afghanistan;a).  Masuknya Islam di Afghanistan;

Islam masuk di Afghanistan sejak masa Khalifah Usman bin Islam masuk di Afghanistan sejak masa Khalifah Usman bin 

Affan (644Affan (644--655 M). Pada tahun 674 M pasukan Islam 655 M). Pada tahun 674 M pasukan Islam 

mengadakan perluasan daerah ke Khusaran dipimpin oleh mengadakan perluasan daerah ke Khusaran dipimpin oleh 

panglima Sa’ad bin Alpanglima Sa’ad bin Al--Ash; setelah terjadi pertempuran yang Ash; setelah terjadi pertempuran yang 

sengit akhirnya pihak persatuan Islam menang, pada masa sengit akhirnya pihak persatuan Islam menang, pada masa 

sekarang daerah Khusaran sebelah timur termasuk wilayah sekarang daerah Khusaran sebelah timur termasuk wilayah 

Afghanistan, agama Islam pada saat sekarang semakin Afghanistan, agama Islam pada saat sekarang semakin 

banyak sekali penganutnya di Afghanistan;banyak sekali penganutnya di Afghanistan;

b). Perkembangan Islam di Afghanistan;b). Perkembangan Islam di Afghanistan;

(1). Pada tahun 1737 seorang penguasa Afghanistan bernama Nadir Syah (1). Pada tahun 1737 seorang penguasa Afghanistan bernama Nadir Syah 

dapat menaklukkan seluruh Afghanistan dan sepuluh tahun kemudian dapat menaklukkan seluruh Afghanistan dan sepuluh tahun kemudian 

pemerintahan tertinggi dipegang oleh Ahmad Khan yang menjadikan pemerintahan tertinggi dipegang oleh Ahmad Khan yang menjadikan 

daerah tersebut, emirat yang berdiri sendiri; daerah tersebut, emirat yang berdiri sendiri; 
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(2). Pada tahun 1838 muncul ekspedisi Inggris yang pertama di (2). Pada tahun 1838 muncul ekspedisi Inggris yang pertama di 

Afghanistan, kemudian ekspedisi berikutnya pada tahun Afghanistan, kemudian ekspedisi berikutnya pada tahun 

1878 sampai tahun 1881. Mulai dari sini pecahlah perang 1878 sampai tahun 1881. Mulai dari sini pecahlah perang 

antara Afghanistan dengan Inggris, setelah itu Afghanistan antara Afghanistan dengan Inggris, setelah itu Afghanistan 

menjadi protektorat Inggris dan pada tahun 1925 menjadi protektorat Inggris dan pada tahun 1925 

Afghanistan diumumkan sebagai kerajaan yang netral;Afghanistan diumumkan sebagai kerajaan yang netral;Afghanistan diumumkan sebagai kerajaan yang netral;Afghanistan diumumkan sebagai kerajaan yang netral;

(3). Pada tahun 1933, Raja Muhammad Zakir Syah menjadi (3). Pada tahun 1933, Raja Muhammad Zakir Syah menjadi 

penguasa Afghanistan dan pada tahun 1973, Raja Muhammad penguasa Afghanistan dan pada tahun 1973, Raja Muhammad 

Zakir Syah digulingkan oleh sepupunya Muhammad Daud Zakir Syah digulingkan oleh sepupunya Muhammad Daud 

yang menjadikannya Afghanistan sebagai Republik dengan yang menjadikannya Afghanistan sebagai Republik dengan 

Muhammad Daud sebagai Presiden yang pertama;Muhammad Daud sebagai Presiden yang pertama;
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(4).   (4).   Salah seorang putra Afghanistan terkenal, yaitu Jamaludin AlSalah seorang putra Afghanistan terkenal, yaitu Jamaludin Al--
Afghani, lahir di Hamadan tahun 1838, sebagai ahli teologi, Afghani, lahir di Hamadan tahun 1838, sebagai ahli teologi, 
hukum, tasawuf, filsafat Islam, sosiologi dan dikenal sebagai hukum, tasawuf, filsafat Islam, sosiologi dan dikenal sebagai 
peletak dasar modernisasi Islam, sejak usianya 17 tahun ia peletak dasar modernisasi Islam, sejak usianya 17 tahun ia 
menjelajahi berbagai negara, antara lain India, Mesir, Inggris, menjelajahi berbagai negara, antara lain India, Mesir, Inggris, 
Persia, Rusia dan Turki;Persia, Rusia dan Turki;

(5). Sejak tahun 647 M, perkembangan seni budaya yang bercorak (5). Sejak tahun 647 M, perkembangan seni budaya yang bercorak (5). Sejak tahun 647 M, perkembangan seni budaya yang bercorak (5). Sejak tahun 647 M, perkembangan seni budaya yang bercorak 
Islam mengalami kemajuan yang cukup pesat, monumenIslam mengalami kemajuan yang cukup pesat, monumen--
monumen abadi yang menunjukkan keberhasilan budaya Islam monumen abadi yang menunjukkan keberhasilan budaya Islam 
di Afghanistan, baik berupan benteng, menara maupun tempat di Afghanistan, baik berupan benteng, menara maupun tempat 
ibadah, pada abad keibadah, pada abad ke--10 Sultan Mahmud Al10 Sultan Mahmud Al--Gazni membangun Gazni membangun 
sebuah masjid yang luas, besar dan megah, yaitu “Masjid Biru” sebuah masjid yang luas, besar dan megah, yaitu “Masjid Biru” 
beratap dan berlantai biru dan selalu diramaikan dengan ribuan beratap dan berlantai biru dan selalu diramaikan dengan ribuan 
burung merpati putih; burung merpati putih; 



ISLAM DI RUSIAISLAM DI RUSIA

 Rusia negara berbentuk Republik yang merupakan salah satu negara bagian Rusia negara berbentuk Republik yang merupakan salah satu negara bagian 
dari bekas Uni Sovyet yang terbesar. Selain itu juga merupakan pusat kegiatan dari bekas Uni Sovyet yang terbesar. Selain itu juga merupakan pusat kegiatan 
pemerintahan Uni Sovyet, dengan Ibukotanya Moskwa (Kota terbesar di bekas pemerintahan Uni Sovyet, dengan Ibukotanya Moskwa (Kota terbesar di bekas 
Uni Sovyet);Uni Sovyet);

1). Masuknya Islam di Rusia;1). Masuknya Islam di Rusia;

Islam masuk di Rusia pada masa Khalifah Usman bin Affan (644Islam masuk di Rusia pada masa Khalifah Usman bin Affan (644--656 M) 656 M) 

yang kekuasaannya telah memasuki sebagian Asia Tengah, Ketika masa yang kekuasaannya telah memasuki sebagian Asia Tengah, Ketika masa 

pemerintahan Khalifah Mu’awiyah bin Sofyan (660pemerintahan Khalifah Mu’awiyah bin Sofyan (660--680 M) dari dinasti 680 M) dari dinasti pemerintahan Khalifah Mu’awiyah bin Sofyan (660pemerintahan Khalifah Mu’awiyah bin Sofyan (660--680 M) dari dinasti 680 M) dari dinasti 

Bani Umayyah usaha perluasan daerah terus dilanjutkan dan pada masa Bani Umayyah usaha perluasan daerah terus dilanjutkan dan pada masa 

Khalifah AlKhalifah Al--Walid bin Abdul Malik (705Walid bin Abdul Malik (705--715 M) juga dari dinasti Bani 715 M) juga dari dinasti Bani 

Umayyah Islam sudah menguasai Asia Tengah dan sekitarnya, meliputi Umayyah Islam sudah menguasai Asia Tengah dan sekitarnya, meliputi 

Kazastan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenia dan Armenia (termasuk Kazastan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenia dan Armenia (termasuk 

wilayah Uni Sovyet) serta wilayah Mongolis dan Siberia Selatan, Asia wilayah Uni Sovyet) serta wilayah Mongolis dan Siberia Selatan, Asia 

Tengah yang termasuk RRC, Tibet dan Sinkiang. Dari daerahTengah yang termasuk RRC, Tibet dan Sinkiang. Dari daerah--daerah daerah 

inilah Islam berkembang terus sampai Rusia;    inilah Islam berkembang terus sampai Rusia;    



ISLAM DI RUSIA (lanjutan) …ISLAM DI RUSIA (lanjutan) …

2). Perkembangan Islam di Rusia;2). Perkembangan Islam di Rusia;

a). Islam mengalami kemunduran di seluruh Uni Sovyet termasuk a). Islam mengalami kemunduran di seluruh Uni Sovyet termasuk 

di Rusia sejak dikuasai Kaum Boisyewik yang dipimpin oleh    di Rusia sejak dikuasai Kaum Boisyewik yang dipimpin oleh    

Lenin. Kaum Boisyewik telah berhasil menumbangkan tahta Lenin. Kaum Boisyewik telah berhasil menumbangkan tahta 

kekaisaran yang berkuasa di Rusia pada masakekaisaran yang berkuasa di Rusia pada masa--masa masa 

sebelumnya, pada masa ini banyak sekali masjid dan rumah sebelumnya, pada masa ini banyak sekali masjid dan rumah 

ibadah lainnya diruntuhkan, ditutup dan dijadikan kandang ibadah lainnya diruntuhkan, ditutup dan dijadikan kandang 

binatang, bar dan toko. Menurut mereka kaum agama adalah binatang, bar dan toko. Menurut mereka kaum agama adalah 

termasuk kaum borjuis. Oleh karena itu harus dihancurkan;termasuk kaum borjuis. Oleh karena itu harus dihancurkan;

b). Republik Rusia setelah Uni Sovyet dibubarkan dan sekaligus Partai b). Republik Rusia setelah Uni Sovyet dibubarkan dan sekaligus Partai 

Komunisnya oleh Presiden Mikhael Gorbachev pada akhir tahun 1991 Komunisnya oleh Presiden Mikhael Gorbachev pada akhir tahun 1991 

keadaannya sudah berbeda. Dengan pembubaran tersebut, memberikan keadaannya sudah berbeda. Dengan pembubaran tersebut, memberikan 

angin segar bagi perkembangan agama di Republik Rusia khususnya dan angin segar bagi perkembangan agama di Republik Rusia khususnya dan 

di negaradi negara--negara bekas Uni Sovyet pada umumnya;negara bekas Uni Sovyet pada umumnya;



ISLAM DI RRCISLAM DI RRC

 Hasil penelitian, sebelum abad keHasil penelitian, sebelum abad ke--5 M sudah ada jalinan hubungan 5 M sudah ada jalinan hubungan 
perdagangan antara orang Arab dan Tiongkok. Bahkan sebagian perdagangan antara orang Arab dan Tiongkok. Bahkan sebagian 
besar orang Arab saat itu sudah banyak menetap di Tiongkok, dan besar orang Arab saat itu sudah banyak menetap di Tiongkok, dan 
ketika itu Tiongkok dipandang sebagai salah satu negara yang ketika itu Tiongkok dipandang sebagai salah satu negara yang 
maju di dunia dengan barangmaju di dunia dengan barang--barang hasil produksinya telah barang hasil produksinya telah 
diperdagangkan orang asing, seperti Arab, Persia dan Yahudi;diperdagangkan orang asing, seperti Arab, Persia dan Yahudi;

1). Masuknya Islam di RRC;1). Masuknya Islam di RRC;1). Masuknya Islam di RRC;1). Masuknya Islam di RRC;

Masuknya Islam di RRC tedapat beberapa penanggalan yang Masuknya Islam di RRC tedapat beberapa penanggalan yang 

berbeda, tetapi menurut catatan resmi dari dinasti Tang (618berbeda, tetapi menurut catatan resmi dari dinasti Tang (618--

905 M) mengatakan bahwa masuknya Islam di Tiongkok pada 905 M) mengatakan bahwa masuknya Islam di Tiongkok pada 

tahun ketahun ke--2 H pada pemerintahan Kaisar Yong Hui, sekitar 2 H pada pemerintahan Kaisar Yong Hui, sekitar 

tahun 30 H/651 M, datangnya delegasi yang pertama kali tahun 30 H/651 M, datangnya delegasi yang pertama kali 

dikirim oleh Khalifah Usman bin Affan ke Tiongkok;  dikirim oleh Khalifah Usman bin Affan ke Tiongkok;  



ISLAM DI RRC (lanjutan) …ISLAM DI RRC (lanjutan) …

2). Perkembangan Islam di RRC;2). Perkembangan Islam di RRC;
a). Pada masa Khalifah Umar bin Khattab (634a). Pada masa Khalifah Umar bin Khattab (634--644 M) 644 M) 

pasukan Islam dipimpin panglima terkenal yaitu Sa’ad bin Abi pasukan Islam dipimpin panglima terkenal yaitu Sa’ad bin Abi 
Waqash telah dapat menghancurkan pasukan Persia dan dapat Waqash telah dapat menghancurkan pasukan Persia dan dapat 
menguasai wilayah Khurasan sampai ke wilayah suku Turki menguasai wilayah Khurasan sampai ke wilayah suku Turki 
yang terletak diantara sungai Amu Darya deng Sir Darya yang yang terletak diantara sungai Amu Darya deng Sir Darya yang 
mengakui kekuasaan China;mengakui kekuasaan China;mengakui kekuasaan China;mengakui kekuasaan China;

b).  Pada masa daulat Bani Umayyah (661b).  Pada masa daulat Bani Umayyah (661--750 M) dibuka 750 M) dibuka 
hubungan diplomatik secara resmi antara pemerintah Islam hubungan diplomatik secara resmi antara pemerintah Islam 
dengan dinasti Tang (618dengan dinasti Tang (618--905 M) dan pada masa daulat Bani 905 M) dan pada masa daulat Bani 
Abbasiyah terjadi konflik sengit antara Khalifah Abul Abbas Abbasiyah terjadi konflik sengit antara Khalifah Abul Abbas 
AsAs--Safah dengan China, tetapi akhirnya kedua pemerintahan Safah dengan China, tetapi akhirnya kedua pemerintahan 
itu saling menghormati perjanjian perbatasan yang telah itu saling menghormati perjanjian perbatasan yang telah 
disepakati;   disepakati;   



ISLAM DI RRC (lanjutan) …ISLAM DI RRC (lanjutan) …

c). Pada masa Khalifah Alc). Pada masa Khalifah Al--Mansyur (Mansyur (754754--755 755 M) didalam negeri M) didalam negeri 
China terjadi gerakan pemberontakan salah seorang gubernur China terjadi gerakan pemberontakan salah seorang gubernur 
yang tidak puas dengan kebijakan Perdana Menteri Yang Kuo yang tidak puas dengan kebijakan Perdana Menteri Yang Kuo 
Chung pada masa Kaisar Hsuan Ching, pihak pemerintah Chung pada masa Kaisar Hsuan Ching, pihak pemerintah 
China meminta bantuan kepada Khalifah AlChina meminta bantuan kepada Khalifah Al--Mansyur untuk Mansyur untuk 
mengatasi pemberontakan, pasang surut dialami oleh Islam di mengatasi pemberontakan, pasang surut dialami oleh Islam di 
negeri China pada saat itu;negeri China pada saat itu;negeri China pada saat itu;negeri China pada saat itu;

d). Sejak tahun d). Sejak tahun 1908 1908 dan seterusnya muslim China menjadi lebih dan seterusnya muslim China menjadi lebih 
modern dan bejaksana dalam mengembangkan ajaran Islam, modern dan bejaksana dalam mengembangkan ajaran Islam, 
pengajian yang tradisional diubah menjadi perguruan tinggi pengajian yang tradisional diubah menjadi perguruan tinggi 
yang modern, Alyang modern, Al--Imam Wan Kuon telah membangun Imam Wan Kuon telah membangun 
perguruan tinggi yang modern di Peking untuk mendalami perguruan tinggi yang modern di Peking untuk mendalami 
kebudayaan Tiongkok disamping ilmu Alkebudayaan Tiongkok disamping ilmu Al--Qur’an; Qur’an; 



ISLAM DI NEGARAISLAM DI NEGARA--NEGARA ASEANNEGARA ASEAN

 Perkembangan Islam di Singapura; sebagai berikut :Perkembangan Islam di Singapura; sebagai berikut :

Singapura adalah negara yang berbentuk republik sejak 9 Singapura adalah negara yang berbentuk republik sejak 9 
Agustus 1965, sebelum menjadi republik, singapura merupakan Agustus 1965, sebelum menjadi republik, singapura merupakan 
bagian dari kerajaan Malaya, terdiri dari 54 pulau yang bagian dari kerajaan Malaya, terdiri dari 54 pulau yang 
dipisahkan oleh selat Johor dari Malaysia, dengan luas 618 km dipisahkan oleh selat Johor dari Malaysia, dengan luas 618 km 
persegi dikenal negeri Pulau. Jumlah penduduk Singapura yang persegi dikenal negeri Pulau. Jumlah penduduk Singapura yang 

beragama Islam sekitar 20 %. Di Singapura terdapat Mahkamah beragama Islam sekitar 20 %. Di Singapura terdapat Mahkamah beragama Islam sekitar 20 %. Di Singapura terdapat Mahkamah beragama Islam sekitar 20 %. Di Singapura terdapat Mahkamah 
Islam dengan sebutan Mahkamah Syari’ah yang bertugas Islam dengan sebutan Mahkamah Syari’ah yang bertugas 
mengurusi dan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan mengurusi dan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan kegiatan Islam, antara lain tentang zakat, wakaf, nikah, dengan kegiatan Islam, antara lain tentang zakat, wakaf, nikah, 
perceraian dan harta warisan; perceraian dan harta warisan; 



ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …

Organisasi Islam, seperti MENDAKI, didirikan pada tahun Organisasi Islam, seperti MENDAKI, didirikan pada tahun 
1981 oleh 9 orang anggota Parlemen Melayu di Negeri itu. 1981 oleh 9 orang anggota Parlemen Melayu di Negeri itu. 
Tujuan utamanya, adalah meningkatkan status sosial ekonomi Tujuan utamanya, adalah meningkatkan status sosial ekonomi 
masyarakat muslim Singapura yang lemah dan kurang masyarakat muslim Singapura yang lemah dan kurang 
terdidik, organisasi ini mendapat bantuan dari pemerintah, terdidik, organisasi ini mendapat bantuan dari pemerintah, 
pada mulanya hanya membuka sekolah dengan kurikulum pada mulanya hanya membuka sekolah dengan kurikulum 
pendidikan umum yang kurang mengutamakan pendidikan pendidikan umum yang kurang mengutamakan pendidikan pendidikan umum yang kurang mengutamakan pendidikan pendidikan umum yang kurang mengutamakan pendidikan 
agama. Disamping itu terdapat lembaga resmi, yaitu majlis agama. Disamping itu terdapat lembaga resmi, yaitu majlis 
Ulama Islam Singapura (MUIS) yang berfungsi seperti Ulama Islam Singapura (MUIS) yang berfungsi seperti 
Departemen Agama di Indonesia; Departemen Agama di Indonesia; 



ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …

 Perkembangan Islam di Thailand; sebagai berikut :Perkembangan Islam di Thailand; sebagai berikut :

Thailand merupakan suatu negara yang berbentuk kerajaan Thailand merupakan suatu negara yang berbentuk kerajaan 
konstitusional dengan Ibu Kotanya Bangkok, penduduknya konstitusional dengan Ibu Kotanya Bangkok, penduduknya 
beragama Budhisme, Islam dan Kristen, yang beragama Islam beragama Budhisme, Islam dan Kristen, yang beragama Islam 
sekitar 10 %, Thailand terdiri dari 37 provinsi dan umat Islam sekitar 10 %, Thailand terdiri dari 37 provinsi dan umat Islam 
mendiami bagian selatan yaitu Pattani, Yala, Marathiwat dan mendiami bagian selatan yaitu Pattani, Yala, Marathiwat dan 
Satu, pada empat daerah ini, umat Islam sekitar 80 %, daerah Satu, pada empat daerah ini, umat Islam sekitar 80 %, daerah Satu, pada empat daerah ini, umat Islam sekitar 80 %, daerah Satu, pada empat daerah ini, umat Islam sekitar 80 %, daerah 
ini merupakan daerah subur dan banyak menghasilkan ini merupakan daerah subur dan banyak menghasilkan 
tambang; Masyarakat muslim Pattani umumnya adalah tambang; Masyarakat muslim Pattani umumnya adalah 
keturunan bangsa melayu yang taat beragama. keturunan bangsa melayu yang taat beragama. 



ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …

Hamir selama dua abad muslim Pattani terlantar, oleh karena Hamir selama dua abad muslim Pattani terlantar, oleh karena 
itu ingin menentukan nasibnya sendiri, ingin memisahkan diri itu ingin menentukan nasibnya sendiri, ingin memisahkan diri 
dari pemerintah Thailand, akan tetapi selalu dihalangdari pemerintah Thailand, akan tetapi selalu dihalang--halangi halangi 
karena daerah tersebut merupakan daerah yang strategis dan karena daerah tersebut merupakan daerah yang strategis dan 
tanahnya subur; Justru mereka yang menanam dan tanahnya subur; Justru mereka yang menanam dan 
menghasilkan makanan akan tetapi tidak dapat menikmati menghasilkan makanan akan tetapi tidak dapat menikmati 
hasilnya;hasilnya;hasilnya;hasilnya;



ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …

 Perkembangan Islam di Filipina; sebagai berikut :Perkembangan Islam di Filipina; sebagai berikut :

Filipina merupakan negara yang berada di Asia Tenggara, Filipina merupakan negara yang berada di Asia Tenggara, 
berbentuk Republik dengan Ibukotanya Manila, wilayahnya berbentuk Republik dengan Ibukotanya Manila, wilayahnya 
terdiri dari kepulauan yang meliputi lebih dari 7.000 pulau di Laut terdiri dari kepulauan yang meliputi lebih dari 7.000 pulau di Laut 
teduh. Penduduknya beragama Kristen, Katolik Roma dan Islam, teduh. Penduduknya beragama Kristen, Katolik Roma dan Islam, 
Bahasa resminya Filipina, adalah bahasa tagalog dan Inggris. Bahasa resminya Filipina, adalah bahasa tagalog dan Inggris. 
Diantara kepulauan Filipina, pulauDiantara kepulauan Filipina, pulau--pulau yang terbesar adalah pulau yang terbesar adalah Diantara kepulauan Filipina, pulauDiantara kepulauan Filipina, pulau--pulau yang terbesar adalah pulau yang terbesar adalah 
Luzon dan Mindanao. Islam masuk di Filipina sejak tahun 1360 Luzon dan Mindanao. Islam masuk di Filipina sejak tahun 1360 
M, melalui Malaysia dan Indonesia, Sejak itu Islam sudah M, melalui Malaysia dan Indonesia, Sejak itu Islam sudah 
menyebar bukan hanya di Filipina selatan saja, tetapi juga menyebar bukan hanya di Filipina selatan saja, tetapi juga 
dibagian tengah dan utara Filipina. dibagian tengah dan utara Filipina. 



ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …

Pada permulaan abad kePada permulaan abad ke--15 telah terdapat beberapa 15 telah terdapat beberapa 
Kesultanan, seperti Mindanao, Basilan, Sulu dan Pahlawan. Kesultanan, seperti Mindanao, Basilan, Sulu dan Pahlawan. 
Kesultanan tersebut merupakan satu kesatuan seperti yang Kesultanan tersebut merupakan satu kesatuan seperti yang 
sekarang sebagai negara Filipina. Pada tahun 1565 Spanyol sekarang sebagai negara Filipina. Pada tahun 1565 Spanyol 
sampai di Filipina sebagai penjajah, orangsampai di Filipina sebagai penjajah, orang--orang Spanyol orang Spanyol 
menyebut orang Islam dengan sebutan Moro. menyebut orang Islam dengan sebutan Moro. 



ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …

Sebutan ini berasal dari istilah Moor, yaitu sebutan orang Sebutan ini berasal dari istilah Moor, yaitu sebutan orang 
Islam Spanyol oleh orangIslam Spanyol oleh orang--orang Katolik; bahkan sampai orang Katolik; bahkan sampai 
sekarang orangsekarang orang--orang Islam di Filipina, disebut Moro. orang Islam di Filipina, disebut Moro. 
Kedatangan orang Spanyol di Filipina untuk menguasainya Kedatangan orang Spanyol di Filipina untuk menguasainya 
dengan masuk Katolik dan terjadilah pertempuran yang hebat dengan masuk Katolik dan terjadilah pertempuran yang hebat 
antara Spanyol dan Moro dan Luzon dapat direbut oleh antara Spanyol dan Moro dan Luzon dapat direbut oleh 
Spanyol, kemudian menghabiskan Islam di sebelah selatan, Spanyol, kemudian menghabiskan Islam di sebelah selatan, Spanyol, kemudian menghabiskan Islam di sebelah selatan, Spanyol, kemudian menghabiskan Islam di sebelah selatan, 
tetapi muslim di selatan sangat kuat, sampai akhir kekuasaan tetapi muslim di selatan sangat kuat, sampai akhir kekuasaan 
Spanyol di Filipina pada tahun 1898, Spanyol tidak berhasil Spanyol di Filipina pada tahun 1898, Spanyol tidak berhasil 
menguasai Mindanao;menguasai Mindanao;



ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …

Kelompok Islam di Filipina kebanyakan berada di Pulau Sulu dan Kelompok Islam di Filipina kebanyakan berada di Pulau Sulu dan 
Pulau Mindanao atau daerah Filipina Selatan, berkaitan dengan Pulau Mindanao atau daerah Filipina Selatan, berkaitan dengan 
kepentingan umat Islam di Filipina terdapat Menteri urusan kepentingan umat Islam di Filipina terdapat Menteri urusan 
Agama Islam, selain itu, di Filipina terdapat beberapa organisasi Agama Islam, selain itu, di Filipina terdapat beberapa organisasi 
Islam, antara lain Jamiatul Dakwah AlIslam, antara lain Jamiatul Dakwah Al--Islamiyah. Organisasi ini Islamiyah. Organisasi ini 
pernah menyelenggarakan konferensi Dakwah Internasional pada pernah menyelenggarakan konferensi Dakwah Internasional pada 
tahun tahun 1984 1984 yang dihadiri oleh sekitar yang dihadiri oleh sekitar 1500 1500 delegasi dari delegasi dari 
mancanegara; mancanegara; mancanegara; mancanegara; 

 Perkembangan Islam di Malaysia;Perkembangan Islam di Malaysia;
Malaysia adalah suatu negara di Asia Tenggara, terletak di Malaysia adalah suatu negara di Asia Tenggara, terletak di 
Semenanjung Malaka dan Kalimantan Utara, yaitu Sabah dan Semenanjung Malaka dan Kalimantan Utara, yaitu Sabah dan 
Serawak yang sering disebut Malaysia Timur, Malaysia terdiri Serawak yang sering disebut Malaysia Timur, Malaysia terdiri 
dari sebelas negara bagian, bahasa resminya melayu, dari sebelas negara bagian, bahasa resminya melayu, 
penduduknya sebagian besar suku melayu (penduduknya sebagian besar suku melayu (53 53 %), China (%), China (35 35 %), %), 
India dan Pakistan (India dan Pakistan (10 10 %). %). 



ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …

Penduduk Malaysia menganut agama Islam, Budhisme, Kong Penduduk Malaysia menganut agama Islam, Budhisme, Kong 
Hu Chu dan Animisme. Kedudukan agama Islam di Malaysia Hu Chu dan Animisme. Kedudukan agama Islam di Malaysia 
sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Malaysia, ialah sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Malaysia, ialah 
bahwa agama Islam agama negara atau agama resmi di bahwa agama Islam agama negara atau agama resmi di 
Malaysia. Namun demikian konstitusinya menjamin agam Malaysia. Namun demikian konstitusinya menjamin agam 
lainnya dapat diamalkan dengan aman dan damai diseluruh lainnya dapat diamalkan dengan aman dan damai diseluruh 
Malaysia; Menurut konstitusi Malaysia, pemerintah melindungi Malaysia; Menurut konstitusi Malaysia, pemerintah melindungi Malaysia; Menurut konstitusi Malaysia, pemerintah melindungi Malaysia; Menurut konstitusi Malaysia, pemerintah melindungi 
umat muslim dari propaganda agama dan kepercayaan diluar umat muslim dari propaganda agama dan kepercayaan diluar 
Islam, AnakIslam, Anak--anak Islam yang bersekolah di seluruh Malaysia anak Islam yang bersekolah di seluruh Malaysia 
tidak boleh elajar agama lain selain Islam. Dan jika jumlah tidak boleh elajar agama lain selain Islam. Dan jika jumlah 
anak yang beragama Islam disuatu sekolah lebih dari 15 orang; anak yang beragama Islam disuatu sekolah lebih dari 15 orang; 
maka kepada mereka wajib diajarkan agama Islam. maka kepada mereka wajib diajarkan agama Islam. 



ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …

 Perkembangan Islam di Brunai Darussalam; sebaga berikut :Perkembangan Islam di Brunai Darussalam; sebaga berikut :

Brunai Darussalam mendapat kemerdekaan dari Inggris Brunai Darussalam mendapat kemerdekaan dari Inggris 
tanggal 1 Januari 1984, Brunai Darussalam terletak di Barat tanggal 1 Januari 1984, Brunai Darussalam terletak di Barat 
Daya Kalimantan, memiliki wilayanh seluas 5.765 km dengan Daya Kalimantan, memiliki wilayanh seluas 5.765 km dengan 
jumlah penduduknya sekitar 20.000 jiwa (sensus tahun 1984). jumlah penduduknya sekitar 20.000 jiwa (sensus tahun 1984). 
Ibukota negaranya Bandar Sri Begawan, Penduduknya terdiri Ibukota negaranya Bandar Sri Begawan, Penduduknya terdiri 
dari 60 % melayu dan 35 % China, agama resminya adalah dari 60 % melayu dan 35 % China, agama resminya adalah dari 60 % melayu dan 35 % China, agama resminya adalah dari 60 % melayu dan 35 % China, agama resminya adalah 
Islam dan bahasa resminya adalah bahasa melayu. Dalam Islam dan bahasa resminya adalah bahasa melayu. Dalam 
melaksanakan kegiatan keagamaan di Brunai terdapat menteri melaksanakan kegiatan keagamaan di Brunai terdapat menteri 
yang mengurus dakwah Islamiyah, sering mendatangkan yang mengurus dakwah Islamiyah, sering mendatangkan 
muballigh dari Indonesia selain muballigh dari Brunai itu muballigh dari Indonesia selain muballigh dari Brunai itu 
sendiri, banyak tenaga pengajar dari Indonesia dalam berbagai sendiri, banyak tenaga pengajar dari Indonesia dalam berbagai 
disiplin ilmu, terutama ilmu agama dan bahasa Arab. disiplin ilmu, terutama ilmu agama dan bahasa Arab. 



ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …ISLAM DI NEGARA ASEAN (lanjutan) …

Kerjasama dibidang pendidikan antara Indonesia Kerjasama dibidang pendidikan antara Indonesia 
dengan Brunai, yaitu kerjasama antar PTIQ dan dengan Brunai, yaitu kerjasama antar PTIQ dan 
IQRA. Kerjasama ini ditandai dengan kunjungan IQRA. Kerjasama ini ditandai dengan kunjungan 
beberapa tokoh muslim Brunai ke PTIQ dan IQRA beberapa tokoh muslim Brunai ke PTIQ dan IQRA 
disetai para Qari’ terkenal. Dalam askah kerjasama disetai para Qari’ terkenal. Dalam askah kerjasama 
antara lain disepakati PTIQ bersedia untuk antara lain disepakati PTIQ bersedia untuk antara lain disepakati PTIQ bersedia untuk antara lain disepakati PTIQ bersedia untuk 
menyediakan tenaga pengajar ilmu Almenyediakan tenaga pengajar ilmu Al--Qur’an, tafsir Qur’an, tafsir 
dan para muballigh. Sementara itu dari yayasan IQRA dan para muballigh. Sementara itu dari yayasan IQRA 
akan mengirimkan beberapa mahasiswa Brunai untuk akan mengirimkan beberapa mahasiswa Brunai untuk 
belajar di PTIQ.belajar di PTIQ.



MANFA’AT SEJARAH PERKEMBANGAN MANFA’AT SEJARAH PERKEMBANGAN 
ISLAM DI DUNIAISLAM DI DUNIA

 Mengetahui peta perkembangan Islam di Dunia;Mengetahui peta perkembangan Islam di Dunia;
 Menyadari bahwa perebutan kekuasaan, perang saudara Menyadari bahwa perebutan kekuasaan, perang saudara 

dan saling menjatuhkan tidak akan memperkuat dan saling menjatuhkan tidak akan memperkuat 
perjuangan umat Islam;perjuangan umat Islam;

 Memperkuat Ukhuwah Islamiyah;Memperkuat Ukhuwah Islamiyah; Memperkuat Ukhuwah Islamiyah;Memperkuat Ukhuwah Islamiyah;
 Dengan dibentuknya Organisasi Islam, memperkuat  Dengan dibentuknya Organisasi Islam, memperkuat  

Islam dimuka bumi;Islam dimuka bumi;
 Dengan dakwah yang terorganisir, Islam dikenal dan Dengan dakwah yang terorganisir, Islam dikenal dan 

diterima oleh masyarakat secara luas;diterima oleh masyarakat secara luas;
 Dapat melanjutkan perjuangan tokohDapat melanjutkan perjuangan tokoh--tokoh muslim tokoh muslim 

dimasa lampau, dengan berdakwah. dimasa lampau, dengan berdakwah. 
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