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A. BERPIKIR KRITIS DAN DEMOKRATIS (BAB I) 

1. BERPIKIR KRITIS 

QS Ali ‘Imran (3): 190-191 

 

 



 

Asbabunnuzul QS Ali Imran (3): 190-191 

• Kaum Quraisy bertanya ke Yahudi “Bukti kebenaran apa yang 

dibawa Musa kepada kalian?” 

• Yahudi menjawab “Tongkat dan tangannya yang putih bersinar bagi 

yang memandangnya.” 

• Quraisy bertanya ke Nasrani “Bagaimana dengan Isa?” 

• Nasrani menjawab “Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir, 

penyakit sopak, dan menghidupkan orang yang sudah mati.” 

• Quraisy mendatangi Rasulullah SAQ dan bilang “Mintalah dari 

Tuhanmu supaya bukit Safa itu menjadi emas untuk kami.”, lalu 

Rasulullah berdoa sehingga turunlah ayat ini. (Sesungguhnya dalam 

penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat 

tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. 

 

Isi kandungan QS Ali Imran (3): 190-191 

1) Penciptaan langit & bumi, pergantian siang dan malam, matahari terbit 

di timur dan tenggelam di barat = tanda kebesaran Allah Swt 

2) Semua ciptaan Allah punya manfaat & hikmah 

3) Manusia harus menggunakan akalnya untuk memikirkan, menganalisa 

dan menafsirkan ciptaan Allah 

4) Manusia harus berzikir & mengingat Allah Swt setiap saat 



5) Objek zikir (mengingat) adalah Allah Swt, sedangkan objek pikir 

(belajar) adalah makhluk-makhluk Allah Swt berupa fenomena-

fenomena alam 

6) Dengan adanya pergantian siang malam, Allah Swt. secara tidak 

langsung mengajarkan manusia utk memanfaatkan & membagi 

waktunya dgn proporsional 

7) Manusia harus bersyukur kepada Allah Swt dengan taat beribadah 

8) Manusia harus berdoa kepada Allah Swt. agar djauhkan dari siksa api 

neraka 

 

Hadis ttg Berpikir Kritis 

“Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Berpikirlah 

tentang keagungan/nikmat-nikmat Allah dan  janganlah berpikir tentang Zat 

Allah.’” (HR Baihaqi) 

• Manusia harus menggunakan akalnya utk mempelajari ciptaan & 

nikmat dari Allah 

• Manusia tidak boleh memikirkan wujud Allah SWT karena akal 

diciptakan terbatas utk tu 

 

Makna Berpikir Kritis 

• Kritis = tidak lekas percaya, selalu berusaha menemukan & 

memperbaiki kekeliruan, dan punya analisis tajam 

• Manusia dituntut utk belaar agar menemukan segala rahasia & 

manfaat yang ada di alam semesta 

• Ulul albab = orang yang senantiasa mengingat Allah Swt setiap saat 

dan punya akal & menggunakan utk memikirkan, merenungkan dan 

mempelajari fenomena alam semesta 

 

Penerapan QS Ali Imran (3): 190-191 

1) Termotivasi utk selalu mempelajari, meneliti, memanfaatkan SDA 

sebaik-baiknya sambil mensyukuri rahmat Allah Swt 

2) Menggunakan akal dari Allah Swt. untuk memikirkan, menganalisa, 

dan menafsirkan ciptaan Allah 

3) Merenungkan & mempelajari segala fenomena agar bermanfaat bagi 

diri sendiri & masyarakat 

4) Konsisten dalam berbudi pekerti baik 

5) Berdzikir 

6) Membagi waktu sebaik mungkin 

 

 

 

 

 

2. BERSIKAP DEMOKRATIS 



 
"Maka berkat rahmat Allah, Engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya Engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, ma'afkanlah mereka dan 

mohonkanlah ampunan untuk mereka, serta bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian, apabila Engkau telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mencintai orang-orang 

yang bertawakkal."  

QS Ali Imran (3) :159 

 



 

  



Isi Kandungan QS Ali ‘Imran (3): 159 

1) Allah Swt. memerintahkan manusia utk lemah lembut (bijaksana) 

2) Allah Swt. melarang manusia bersikap keras & berhati kasar (keras 

kepala/egois) karena akan merugikan dirinya 

3) Manusia sebaiknya saling memaafkan & mendoakan kebaikan 

4) Manusia sebaiknya bermusyawarah dlm setiap urusan 

5) Apabila sudah sepakat, sebaiknya kesepakatan itu dijadikan suatu tekad 

bulat utk dilaksanakan 

6) Setelah ikhtiar, sebaiknya tawakal 

7) Allah Swt. sangat mencintai manusia yang bertawakal setelah berikhtiar 

 

Asbabunnuzul QS Ali ‘Imran (3): 159 

• Berkaitan dgn Perang Uhud 

• Riwayat al-Kalabi: ayat turun ketika tentara Islam berlomba menuntut 

rampasan perang 

• Riwayt lain: Rasulullah SAW. berkali-kali mengutus pasukan ke medan 

jihad 

• Pada suatu waktu, ada pasukan kembali dan di antaranya ada yang 

mengambil ghanimah/harta rampasan perang sebelum dibagikan 

menurut haknya, maka turunlah ayat tsb sebagai larangan mengambil 

rampasan perang sebelum dibagikan oleh amir (pimpinan) 

 

Hadis ttg Bersikap Demokratis 

“Dari Ibnu Ghanam al-Asy’ari sesungguhnya Nabi saw. bersabda kepada Abu 

Bakar r.a. dan Umar r.a., “Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, 

maka aku tidak akan menyalahi kalian berdua.” (HR Ahmad) 

• Rasulullah SAW selalu bersikap demorkatis kepada para sahabatnya 

ketika bermusyawarah 

• Jika mayoritas sahabat sepakat thd suatu permasalahan, maka 

Rasulullah SAW pun menyepakatinya 

 

Makna Sikap Demokratis 

• Demokratis = mengedepankan pemberian hak & kewajiban kp dorang 

lain utk memenuhi minat & keinginannya 

• Pada Perang Uhud, pasukan muslim banyak melanggar sehingga kaum 

muslim kalah, tapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut & tidak 

emosional, bahkan memaafkan. 

• M Quraish Shihab dalam Al-Misbah menulis bahwa QS Ali ‘Imran 

disebutkan 3 sikap secara berurutan: 

1) Berlaku lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras 

2) Memberi maaf, meminta maaf, membuka lembaran baru 

3) Segera melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam 

musyawarah & bertawakal kepada Allah Swt. 



Penerapan QS Ali Imran (3): 159 

1) Tidak kasar & keras hati / egois dalam menyelesaikan masalah 

2) Mengutamakan musyawarah utk mufakat 

3) Menerima & melaksanakan keputusan musyawarah apabila telah 

tercapai mufakat  

4) Bersikap terbuka atas saran & kritik membangun 

5) Selalu ikhtiar & berdoa 

 

 

B. SALING MENASIHATI (BAB II) 

1. SALING MENASIHATI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

  



Kandungan QS Luqman (31): 13-14 

• Tidak ada Tuhan selain Allah 

• Hormati & muliakan Orangtua 

• Orang beriman harus bersyukur kepada Allah Swt. & merenungkan 

pengorbanan orangtua 

• Orangtua punya kewajiban utk menasihati agar keimanan kepada Allah 

semakin kuat 

• Dalam kasus orangtua memilih jalan kafir, seorang anak beriman harus 

mengajak orangtua ke jalan yang diridai Allah Swt. dengan tetap 

menghormati orangtuanya. 

• Manusia harus bersikap saling menasihati kepada sesama. 

 

Asbabunnuzul QS Luqman (31): 13-14 

• Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa keberatan dan berkata kepada 

Rasulullah SAW. “Siapakah di antara kami yang tidak 

mencampuradukkan keimanannya dengan kezaliman?”  Rasulullah 

SAW menjawab “Bukan seperti itu. Apakah kalian tidak mendengar 

perkataan Lukman kpada anaknya, ‘Sesungguhnya mempersekutukan 

(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar?’” 

 

Hadis ttg Saling Menasihati 

“Dari Jarir bin Abdullah ia berkata, ‘Aku berbaiat (berjanji setia) kepada 

Rasulullah SAW utk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat 

kepada setiap muslim.” (HR Bukhari) 

• Nasihat = penting 

 

Makna Saling Menasihati 

• Secara etimologi: nasihat = tulus, ikhlas, murni 

• Nasihat juga berarti menjahit 

• Secara terminologi, nasihat = ajakan amar ma’ruf nahi munkar 

• Pada QS Luqman (31): 13-14, yang dinasihatkan Luqman kepada 

putranya: 

1) Menjauhi syirik/menyekutukan Allah 

2) Berbakti kepada orangtua 

3) Setiap dosa & keburukan akan dibalas Allah 

4) Mendirikan salat, amar makruf nahi mungkar, bersabar thd setiap 

cobaan 

5) Beradab ketika berbicara 

6) Bersikap tawaduk (rendah hati) 

  



 

• Kewajiban saling menasihati jg ada di QS al-‘Asr (103): 1-3 

 

• Etika memberi nasihat: 

1) Niat ikhlas karena Allah Swt. 

2) Memberikan nasihat kepada sesama muslim walaupun tidak diminta 

3) Memberikan nasihat dgn cara yang baik agar yang dinasihati tdk 

tersinggung/sakit hati 

4) Memberi nasihat secara umum, dlm urusan agama maupun dunia 

5) Merahasiakan nasihat (tdk di depan umum) 

 

Penerapan QS Luqman (31): 13-14 

1) Jika sedang beraktivitas di sekolah, senantiasa mengingatkan & 

mengajak teman utk melaksanakan salat tepat waktu berjamaah 

2) Kalau ada kekeliruan pada organisasi/komunitas, mmberikan kritik 

positif 

3) Mengadakan kegiatan positif 

4) Senantiasa menjauhi hal-hal musyrik 

5) Menghormati & menaati orangtua 

6) Senantiasa berperilaku baik setiap saat dengan tujuan mauidah 

hasanah (memberikan contoh yang baik) 

  



2. BERBUAT BAIK (IHSAN) 

 

”Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): 

Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada 

ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta 

ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan 

tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali 

sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.” 

QS Al-Baqarah (2): 83 

 



 
 

Kandungan QS Al-Baqarah (2): 83 

1) Tiada Tuhan selain Allah 

2) Manusia harus berbuat baik kepada orangtua, kerabat, anak yatim, orang 

miskin, dan kepada siapapun 

3) Manusia harus bertutur kata baik & sopan 

4) Manusia harus shalat, menunaikan zakat, saling menasihati & berbuat baik 

 

Hadis ttg Berbuat Baik (Ihsan) 

Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, ‘Barang siapa yang 

menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya 

Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa 

yang menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di 

dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya 

menolong saudaranya.” (HR Muslim) 

 

 

 

 



Makna Berbuat Baik (Ihsan) 

1) Secara etimologis: dari ‘hasuna’ =  baik/bagus 

2) Secara terminologi: ihsan = berbuat baik kepada sesama manusia dan 

kepada makhluk Allah lainnya 

3) Mencakup 2 hal: ihsan dalam beribadah kepada Allah, dan ihsan kepada 

sesama manusia & makhluk Allah lainnya 

 

Penerapan QS Al-Baqarah (2): 83 

1) Menjauhi larangan Allah, taat beribadah kepada Allah 

2) Hormat & taat kepada orangtua 

3) Membantu siapapun 

4) Bebricara dengan sopan & lemah lembut kepada semua orang 

 

C. IMAN KEPADA HARI AKHIR (BAB III) 

 

1. Dalil Naqli Hari Akhir 

Qs Az-Zalzalah/99: 1-6 

 
2. Nama Akhir Kiamat 

a. Yaumul Baats 

Hari dimana semua makhluk yang bernyawa dibangkitkan kembali 

setelah mengalami kematian dan peristiwa kiamat kubra. 

b. Yaumul Mahsyar 

Hari dimana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang 

sangat luas. 

c. Yaumul Hisab 

Hari perhitungan amal-amal manusia ketika hidup di dunia. 

d. Yaumul Mizan 



Hari penimbangan amal-amal manusia.  

Amal baik > amal buruk: Surga 

Amal baik < amal buruk: Neraka 

e. Surga dan Neraka 

Surga (jannah) adalah suatu tempat yang nikmat atau menyenangkan 

sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal shaleh. 

Neraka adalah tempat pembalasan bagi orang mengingkari ajaran-ajaran 

Allah dan rasul-rasul-Nya. 

 

3. Dalil Tentang Hari Kiamat 

a. Al-Zalzalah (nomer 1) 

b. Az-Zumar/39: 68 

 

c. Al-Qari’ah/101: 3-5 

 

4. Periodisasi Alam Akhirat 

• Alam Barzakh 

Alam kubur 

• Peniupan Sangkakala 

Terompet ditiup oleh malaikat Israfil.  

Tiupan pertama : Penghancuran semua alam semesta 

Tiupan kedua : Dibangkitkan para manusia dari alam kubur 

• Hari Kebangkitan 

Pas ditiup sangkakala kedua 

• Padang Mahsyar 

Dikumpulkan di padang mahsyar. 1 hari sama dengan 50.000 tahun di 

dunia. 



• Yaumul Hisab 

Perhitungan dan pertanggungjawaban atas semua perbuatan manusia 

• Pembagian Catatan Amal 

Setiap manusia dapat cacatan amal berbentuk lembaran yang ditulis 

malaikat 

• Yaumul Mizan 

Penimbangan amal. Kalau kafir langsung masuk kedalam neraka. 

• Telaga 

Tempat kita minum, sekali teguk kita tidak akan merasa haus selama-

lamanya. 

• Ujian Keimanan Seseorang 

Munafik muka tidak bercahaya. Beriman bercahaya. 

• Shiratol Mustaqim 

Jembatan diatas neraka jahanam. Lebih tipis dari rambut dan lebih tajam 

daripada pedang. 

• Penghabisan dosa 

Setelah muslim yang masuk neraka dosanya habis, mereka 

diperbolehkan untuk masuk kedalam surga.  

 

5. Definisi Hari Akhir 

Bahasa (etimologi): hari akhir berasal dari bahasa Arab, yakni yaumul akhir 

yang artinya hari penghabisan. 

Istilah (terminology): hari akhir adalah hari peristiwa hancurnya alam semesta 

beserta isnya dan berakhirnya kehidupan makhluk-makhluk Allah SWT.  

 

6. SIkap Muslim terhadap Hari Kiamat 

Kita harus beriman terhadap hari akhir dan melakukan amal baik sebagai 

tabungan untuk hari akhir. 

 

7. Urutan Periodisasi Alam Akhirat 

Sama kayak no.4 

 

8. Nama-nama Hari Kiamat berdasarkan Al-Quran 

• Yaumul Akhir : Hari akhir. Al-Baqarah ayat 8 

• Yaumul Kiamat : Hari kiamat. Al-Baqarah ayat 85 

• Yaumul Hasrah : Hari penyesalan. Maryam ayat 39 

• Yaumul Baats : Hari Kebangkitan. Ar-Rum ayat 56 

• Yaumul Hisab : Hari perhitungan. Sad ayat 16 

• Yaumu Diin : Hari pembalasan. Al-Fatihah ayat 4 

• Yaumul Haq : Hari yang pasti terjadi. An-Naba ayat 39 

• Yaumul Jami : Hari berkumpulan. As-Syura’ 

• Yaumul Khulud : Hari kekekalan. Qaf ayat 34 

• Yaumul Fasli : Hari kemenangan. As-Sajadah ayat 29 



• Yaumul Kabir : Hari yang besar. Hud ayat 3 

• Yaumul ‘Asir : Hari yang sulit. Al-Mudassir ayat 9 

 

9. Fungsi Beriman Kepada Hari Akhir 

• Lebih hati-hati dalam menjalankan hidup 

• Taat pada agama 

• Membatasi diri terhadap kesenangan dunia 

• Menjadi manusia yang baik 

• Menyadarkan manusia bahwa hidup yang hakiki itu ada di akhirat 

• Tujuan setiap manusia adalah hari akhir 

• Menyadari bahwa alam seisinya akan hancur atau tidak ada yang abadi 

• Mengingatkan bahwa dunia adalah ladang mencari pahala dan 

merupakan jembatan untuk mencapai alam akhirat 

• Berani dan tidak takut mati  

• Tidak iri terhadap kenikmatan orang lain 

• Memberikan ketentraman kepada orang yang diperlakukan tidak adil 

 

10. Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir 

• Menyadari bahwa hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada yang tahu 

waktu kejadiannya 

• Hancurnya alam semesta pada hari kiamat membuktikan bahwa Allah 

SWT 

• Manusia senantiasa mempersiapkan diri dengan bekal amal shaleh 

karena hari kiamat akan datang secara tiba-tiba 

• Yakin terhadap janji-janji Allah bahwa manusia akan mendapatkan 

keadilan Allah SWT dengan seadil-adilnya karena manusia tidak ada 

yang luput dari perhitungan dan pembalasan di hari kemudian 

• Manusia menyadari tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat dan 

mulai introspeksi untuk memperbaiki segala ucapan, sikap dan tingkah 

lakunya 

• Menimbulkan kesadaran untuk menabung amal shaleh sejak dini karena 

hanya amal baik yang menjadi tabungan kita saat alam Mahsyar 

• Tidak menganggap remeh hal-hal kecil karena semuanya dihitung. 

• Meyakini adanya hari pembalasan atau hari akhir akan meningkatkan 

ketakwaan seseorang 

 

11. Ciri-ciri Kiamat Sughra dan Kubra 

1. Ciri-ciri kiamat sughro  (kecil): 

a. Ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum 

Muslim.  

b. Jumlah ulama (ahli agama) yang sesungguhnya semakin sedikit, sebaliknya 

banyak orang bodoh yang mengaku ulama dan menyesatkan umat.  



c. Perzinahan dilakukan terang-terangan dan sudah menjadi suatu kebiasaan 

di masyarakat luas. 

d. Begitu pula mabuk-mabukan yang banyak dilakukan seolah bukan 

perbuatan yang diharamkan. 

e. Jumlah wanita semakin lebih banyak dibandingkan dengan pria, dan mereka 

sudah tidak malu lagi berpakaian setengah telanjang. 

f. Banyak wanita yang berdandan/berpenampilan seperti pria, begitu juga 

sebaliknya. 

g. Semakin banyak cewek jilbab memakai pakaian ketat. 

h. Umat manusia berlomba menumpuk kekayaan dengan jalan yang tidak halal 

serta maraknya praktek riba. 

i. Para orangtua menjadi budak dan diperlakukan sewenang-wenang oleh 

anak-anaknya. 

j. Semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. 

k. Semakin sering terjadi bencana alam, pembunuhan, dan peperangan. 

l. Banyaknya perceraian. 

m. Bermewah-mewah dalam membangun masjid sementara jamaahnya sedikit, 

serta saling membanggakan keindahan masjid 

 

2. Ciri-ciri kiamat kubra (besar) 

a. Waktu berputar semakin cepat, sehingga setahun terasa sebulan, sebulan 

terasa seminggu. 

b. Matahari terbit di sebelah barat. 

c. Keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. 

d. Adanya Ya’juj dan Ma’juj, yaitu segolongan umat manusia yang 

mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. 

e. Turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syari’at Islam dan 

menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah saw. 

f. Turunnya Nabi Isa as. dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran 

bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat 

manusia mengesakan Allah swt dan menyambah-Nya. 

g. Hilangnya Al Quran dari mashaf san hati umat manusia hingga hilang 

pedoman. 

  

http://www.info-asik.com/2013/09/cewek-jilbab-cantik.html
http://www.info-asik.com/2012/07/ini-dia-negeri-tempat-keluarnya-dajjal.html


 

12. Terjemah Dalil tentang Kiamat QS. Al-Qori’ah 

 
 

D. IMAN KEPADA QADHA & QADAR (BAB IV) 

1. Pengertian Qadha & Qadar 

a. Qadha 

Grand design Allah tentang khidupan ini, sudah selesai ditulis di lauhul 

mahfudz. Seperti lahir, jenis kelamin dan kematian 

 

b. Qadar 

Pelaksanaan dari Qadha.  

Sering disebut takdir, lalu dibagi dua menjadi mualak dan mubram. 

 

2. Pengertian Ikhtiar & Tawakkal 

a. Ikhtiar 

Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material 

maupun spiritual agar masa depan hidupnya selamat sejahtera di dunia 

akhirat. 

b. Tawakal 

Penyerahan segala sesuatu kepada Allah SWT atau menggantungkan 

urusan diri pada Allah SWT setelah benar-benar berikhtiar. 

 

3. Contoh Taqdir Mubram/Musayyar 

Takdir yang tidak bisa diubah bagaimanapun caranya, karena sudah ketetapan 

Allah SWT. 

a. Jenis kelamin 

b. Lahir dari keluarga dengan kondisi tertentu 

c. Kematian 

d. Kiamat 



 

4. Contoh Taqdir Muallaq/Mukhayyar 

Takdir yang masih bisa diubah dengan iktiar dan kerja keras, usaha dan doa. 

a. Kepintaran 

b. Karier 

c. Kekayaan 

d. Berat badan 

e. Penyakit 

 

5. Dalil Tentang Kematian/Ajal 

 
6. Manfaat Iman Kepada Qadha & Qadar 

• Terhidar dari sikap sombong 

• Bersikap positif dan hasil akan mengikuti 

• Husnuzzan 

• Yakin bahwa Allah tidak pernah mengingkari sunnah-Nya 

• Memotivasi bahwa semua bermulai dari diri sendiri 

• Qada & Qadar bersifat dinamis (harus optimis) 

• Ikhtiar – Doa – Tawakal 

• Bersyukur jika mendapatkan nikmat dan bersabar&usaha saat mendapat 

musibah 

• Berdoa dengan ikhlas 

• Hanya meminta pertolongan kepada Allah SWT 



 

7. Aliran2 atau Paham Manusia Tentang Taqdir (Jabariyah, Qadariyah dan 

Mu’tazilah) 

• Jabariyah 

Paham bahwa takdir hanya Allah yang menentukan, manusia tidak 

mempunyai andil sama sekali dalam kehidupan. Hanya memegang 

teguh takdir mubram. 

Cth: pencuri berfikir bahwa dia mencuri ya sudah takdir Allah 

• Qadariyah 

Pandangan ekstrem bahwa manusialah yang sepenuhnya menguasai dan 

menentukan segala yang terjadi. Allah belum membuat ketentuan 

terhadap makhluk-Nya.  

Cth: orang kaya berfikir dia kaya hanya karena usahanya aja ga mikir 

atas takdir Allah. 

• Mu’tazilah 

Paham yang mengatakan bahwa memang Allah yang membuat alam 

semesta dan mengetahui segala yang akan terjadi dan diperbuat 

manusia, tetapi hanyalah manusia yang menentukan perbuatannya 

sendiri. 

  

 

E. MUNAHAKAT / NIKAH (BAB V) 

a. Pengertian Nikah 

b. Hukum Nikah 

c. Tujuan Nikah 

d. Rukun Nikah 

e. Talak 

i. Pengertian : dalam bahasa at-talaq (bahasa Arab). Menurut 

bahasa, melepaskan ikatan (melepaskan seorang wanita dari 

ikatan perkawinan). Lafal liitlaq  melepaskan dan 

meninggalkan 

ii. Hukum 

1. Makruh  

2. Sunah apabila suami dianggap tdk sanggup memberi 

nafkah 

3. Wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri 

sedangkan hakim memandang perlu 

4. Haram dalam 2 keadaan 

a. Menjatuhkan talak waktu istri lagi haid 

b. Menjatuhkan talak dalam keadaan suci 

iii. Lafal 

1. Sharih/jelas  frontal gt kea ‘saya ceraikan engkau’ 

2. Kinayah/nyindir  ‘pulanglah engkau kerumah 

keluargamu 



iv. Bilangan  

1. Talak 1, 2, 3. Talak 1 masih bias kembali, talak 3 udah 

gabisa samsek 

v. Macam – macam 

1. Talak ta’lik : tertala dgn persyaratan tertentu. Contoh : 

‘jika engkau pergi ke tempat A, maka engkau tertalak’ 

2. Khulu (talak tebus) : secara bahasa artinya melepas 

baju(?). Khulu artinya berpisahnya suami dgn istri karna 

istri udh ga sanggup lagi sama suaminya, trs gantinya 

harta 

3. Ila’ : sumpah suami bahwa ia tdk akan mencampuri 

istrinya dalam masa empat bulan atau dengan tdk 

menyumpahkan masanya, kalo dilanggar, ntar bayar 

dendam sumpah (khaffarah) 

4. Zihar : nyamain istri sama kea ibunya 

5. Li’an : tuduhan thd istri bahwa ia telah berzina. Timbul 

bbrp hukum 

a. Suami tdk disiksa 

b. IStri wajib disiksa 

c. Suami istri bercerai selamanya 

d. Jika ada anak hasil zina, suami ga berhak 

f. Iddah  masa menunggu yang diwajibkan ata istri yang ditalak, baik 

cerai ketika masih hidup atau dipisahkan karna kematian 

i. Talak satu / dua bagi wanita yang dicerai suaminya  

1. Jika ia mempunyai haid iddahnya ; tiga kali suci 

2. Kalo tidak mengalami haid ; 3 bulan 

ii. Wanita hamil ; sampe anak yg dikandungnya lahir 

iii. Berpisah karena kematian ; 4 bulan 10 hari 

g. Rujuk  suami kembali ke istrinya yang telah diceraikan untuk 

mewujudkan pernikahan semula dengan ketentuan agama, ada 3 macam 

i. Talak raj’I / satu /  dua 

1. Suami booleh rujuk lagi kepada istri yg telah ditalak 

(cerai) tanpa nikah selama masih dalam masa iddah 

ii. Talak ba’in / talak tebus (khulu’) 

1. Suami tidak sah rujuk lagi tapi boleh kembali dengan 

pernikahan baru jika ba’in dalam iddah maupun sudah 

habis iddah 

iii. Talak ba’in kubra / tiga 

1. Suami tidak boleh rujuk lagi, kecuali apabila istrinya yg 

lama sudah menikah lagi dgn laki22 lain dan sudah 

diceraikan lg + masa iddah habis 

h. Ketentuan Perkawinan di Indonesia 



i. UU nomor 1 tahun 1974  ikatan lahir batin antara pria dan 

wanita, berbunyi ‘Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut agama kepercayaan masing – masing’ 

i. Hikmah perkawinan 

i. Sarana utk menyempurnakan agama 

ii. Kententraman dan kebahagiaan hiduo 

iii. Membentengi diri dan perbuatan tercela 

iv. Syiar islam berkembang 

v. Logika aja ya hehe 

 

F. HUKUM ISLAM TTG MAWARIS (BAB VII) 

 

a. Pengertian 

i. Mawaris berasal dari kata waris (bahasa Arab), yang artinya 

memusakai harta orang yg sudah meninggal atau membagi2kan 

harta peninggalan orang yg sudah meninggal kpd ahli warisnya 

b. Tujuan 

i. Tidak terjadi perselisihan 

ii. Halal 

c. Dalil  QS. An-Nisa 11-12 

d. Hukum mempelajarinya  Fardhu Kifayah (jadi kalo 1 orang udh ngerti 

yg lain gak harus pelajarin/udh cukup) 

e. Sebab memperoleh harta waris 

i. Keturunan/nasab 

ii. Hubungan pernikahan 

iii. Hubungan seiman & seagama 

f. Sebab2 terhalang harta waris 

i. Pembunuhan 

ii. Kafir/murtad 

iii. Budak 

g. Pembagian ahli waris berdasarkan Islam 

i. Berdasarkan jenis kelamin : Laki – laki & Perempuan, 

perbandingannya 2 : 1 

ii. Berdasarkan hak memperoleh harta waris 

1. Dzawil Furud : Ketentuan yang sudah tertera di Al-

Quran 

2. Ashabah (sisaan) 

a. Binafsih ahli waris dgn sendirinya tanpa 

disebabkan oleh ahli waris lain 

b. Lil Ghair  Kalo anak perempuan ada anak 

laki2, dua22nya otomatis jadi ashabah  

c. Maal Ghair  anak perempuan + sodara 

perempuan = ashabah dua22nya 

3. Hajib & Mahjub 



a. Hajib : penghalang 

i. Hajib hirman : yg lebih dekat dapat 

menghalangi ahli waris yang lebih jauh. 

Contoh : kakek terhalang oleh bapak, 

cucu terhalang oleh anak 

ii. Hajib nuqsan (mengurangi) : ahli waris yg 

lebih deket bs menghalangi yg lebih jauh 

jadi yg lebih jauh jatahnya berkurang. 

Contoh : kalo punya anak, suami dapet ¼, 

kalo gapunya ½  

b. Mahjub : yang terhalang 

i. Contoh, kakek terhalang oleh bapak. 

1. Hajib : Bapak 

2. Mahjub : Kakek 

h. Cara menghitung 

i. Ada harta 

ii. Harta dikurangin utang, warisan, sama biaya pengurusan jenazah 

iii. Dari total harta yg udah dikurangin, diitung dari dzawil furud 

dulu, baru sisa22nya belakangan 

iv. Contoh : 

(1) 

Apabila seseorg meninggal dunia  harta 165jt, ahli warisnya: istri, anak laki-laki, 

bapak. 

 

Biaya sebelum pembagian warisan: 21 jt. 

 

Sisa yg diitung 144jt. 

Istri: 1/8 x 144jt = 18jt 

Bapak: 1/6 x 144 jt = 24jt 

Total sisanya: 102 jt anak laki2 

 

(2) 

Harta 72 jt, ahli waris: anak laki2, anak perempuan bapak. 

 

Bapak: 1/6 x 72jt = 12 jt 

Sisanya: 60 jt 

Anak laki-laki: 2/3 x 60 jt = 40 jt 

Anak perempuan: 1/3 x 60 jt = 20jt 

 

(3) 

Harta 66jt, ahli warisnya: kakek, bapak, 2 anak laki-laki. 

 

Kakek: ketutupan bapak, tdk usah dihitung 

Bapak: 1/6 x 66 jt = 11 jt 

Sisanya: 55jt (dibagi utk 2 anak laki-laki) 

Anak laki-laki: 27.500 

 

(4) 



Ahli waris: istri, ibu, ayah, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 3 orang saudara 

laki-laki. 

 

Harta: 100jt. Punya utang: 1 jt. Wasiat: 1 jt. Perawatan jenazah: 2 jt. 

Total harta: 96 jt. 

 

Istri: 1/8 x 96 jt = 12 jt 

Ibu: 16 jt 

Ayah: 16 jt 

Sisanya 52 jt > anak laki-laki 26 jt > anak perempuan @13 jt. 

 


