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BAB I 

KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM 

 

1.  Pendahuluan 

1.1. Deskripsi 

    Iman kepada Allah Swt merupakan konsep dasar seseorang meyakini, 

mempercayai tentang keberadaan Tuhan sang Pencipta alam semesta. Hal ini 

merupakan pondasi dasar keberagamaan seseorang sehingga itu setiap mahasiswa 

perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hal ini. 

 Bab ini membahas tentang hakikat tentang Tuhan, pembuktian wujud Tuhan 

dengan konsep ilmiah serta konsep keimanan dan ketaqwaan dan 

implementasinya dalam kehidupan modern 

1.2. Relevansi 

 Materi ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai dasar pelaksaan 

aktivitas sehari-hari baik dalam profesi mereka juga aktivitas lainnya sehingga 

keimanan ini menjadi filter terhadap zaman globalisasi. 

1.3. Standar Kompetensi 

 Mahasiswa mampu menguraikan konsep ketuhanan dalam Islam 

1.4. Kompetensi Dasar 

         Setelah mempelajari Bab ini mahasiswa dapat : 

1. Menjelaskan perbedaan pandangan Max Muller, Andrew Lang dan agama 

wahyu tentang Monoteisme. 

2. Berfikir dan bersikap sesuai dengan aliran teologis yang dapat menunjang 

perkembangan IPTEK dan peningkatan etos kerja. 

3. Membuktikan adanya Tuhan melalui kajian ilmiah, sehingga dapat 

memantapkan iman. 

4. Bersikap dengan benar sesuai dengan prinsip dalam proses pembentukan 

keimanan. 



 

 

2 

5. Mengimplementasikan iman dan ibadah dan amal saleh dalam kehidupan 

sehari-hari. 

6. Menerangkan peranan Iman dan Taqwa dalam menghadapi tantangan 

kehidupan modern, sehingga meyakini benar perlunya beriman dan bertaqwa. 

1.5. Petunjuk belajar 

Pada pertemuan ini mahasiswa diminta untuk membuat daftar wawancara 

berdasarkan materi yang akan dibahas, kemudian mahasiswa membuat sinopsis 

sebagai bahan fresentase. Mahasiswa mewawancarai: kalangan akademisi, 

pedagang dan lain-lain. 

 

2.  Penyajian 

       Penyajian topik ini diawali dengan informasi singkat tentang tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, pokok bahasan dan strategi pembelajaran, 

metode yang digunakan adalah ceramah, Tanya jawab, penugasan dan diskusi 

dilakukan secara bervariasi dalam penyajian. 

 

3. Uraian Bahan perkuliahan (ditambahkan dengan hasil riset) 

3.1. Filsafat Ketuhanan dalam Islam  

A. Siapakah tuhan itu ? 

Perkataan  yang selalu diterjemahkan “Tuhan”, dalam al-Qur`an dipakai 

untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia, 

misalnya dalam QS al-Jatsiiyah ayat 23: 

Artinya : Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya 

sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-

Nya[1384] dan Allah Telah mengunci mati pendengaran dan hatinya 

dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang 

akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka 

Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? 

 

Dalam surat Al-Qashash ayat 38, perkataan illah dipakai oleh fir`aun 

untuk dirinya sendiri :  
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    “Dan Fir‟aun berkata : wahai para pembesar aku tidak menyangka bahwa 

kalian masih mempunyai ilah selain diriku“. 

Contoh ayat diatas tersebut menunjukkan bahwa perkataan ilah bisa 

mengundang berbagai arti benda, baik abstrak (nafsu atau keinginan pribadi) 

maupun benda nyata (fira`un atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja). 

Perkataan illah juga dalam bentuk tunggal (mufrad ilaahun , ganda (mutsanna 

ilaahaini) dan banyak (jama‟aalihatun). Ber-Tuhan nol dalam arti kata tidak 

bertuhan atau atheisme tidak mungkin. Untuk dapat mengerti defenisi Tuhan 

atau ilah yang tepat, berdasarkan logika Al- Quran sebagai berikut:                    

Tuhan (ilah) ialah sesuatu yang dipentingkan (dianggap penting) oleh 

manusia sedemikin rupa sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai oleh-

Nya. Perkataan dipentingkan hendaklah diartikan secara luas. Tercakup 

didalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan dapat 

memberi kemaslahataan atau kegembiraan dan termasuk pula sesuatu yang 

ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. 

Menurut Ibnu Taimiyah Al-Ilah  adalah yang dipuja dengan penuh 

kecintaan hati, tunduk kepada-Nya merendahkan diri dihadapannya, takut dan 

mengharapkannya, kepadanya umat tempat berpasrah ketika berada dalam 

kesulitan, berdoa dan bertawakal kepada-Nya dan menimbulkan ketenangan 

disaat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya. 

 

B. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan  

1. Pemikiran barat  

       Konsep Ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang 

didasarkan atas hasil pemikiran baik melalui pengalaman lahiriyah maupun 

batiniyah, baik yang bersifat pemikiran rasional maupun pengalaman batin. 

Dalam literatur sejarah agama, dikenal dengan Teori evolusionisme, yaitu 
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teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, 

lama kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori tersebut mula-mula 

dikemukakan oleh Max Muller, kemudian disusul oleh EB Taylor, Robertson 

Smith, Luboock dan Jevens. Proses perkembangan pemikiran tentang Tuhan 

menurut evolusionisme adalah sebagai berikut: 

a. Dinamisme 

Menurut ajaran ini manusia jaman primitif telah mengakui adanya 

kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang 

berpengaruh tersebut ditujukan pada benda. Setiap mempunyai pengaruh pada 

manusia, ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif. 

Kekuatan ada pada pengaruh tersebut dengan nama yang berbeda-beda, 

seperti mana (Malaysia), dan tuah (melayu), dan sakti (india) yakni kekuatan 

gaib. 

b. Animisme 

Disamping kepercayaan dinamisme, masyarakat primitif juga 

mempercayaai adanya roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap 

benda baik, mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif , roh dipercayai sebagai 

sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh 

dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa 

tidak senang serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Roh akan senang 

apabila kebutuhannya dipenuhi. 

c. Politeisme 

Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-kelamaan tidak 

memberikan kepuasan, karena terlalu banyak menjadi sanjungan dan pujaan. 

Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut Dewa mempunyai tugas dan 

kekuaasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada Dewa yang bertanggung 

jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masaalah angin, adapula yang 

membidangi masalah air dan lain sebagainya. 

d. Henoteisme 
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Politeisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum 

cendekiawan. Oleh karena itu dari dewa-dewa yang diakui mempunyai 

kekuatan yang sama. Lama kelamaan kepercayaan manusia meningkat 

menjadi lebih definitif (tertentu). Satu bangsa mengakui satu dewa yang 

disebut dengan Tuhan, namun manusia masih mengakui tuhan (ilah) bangsa 

lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan Henoteisme 

(Tuhan  tingkat nasional) 

e. Monoteisme  

Kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi 

monoteisme. Alam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh 

bangsa dan bersifat internasional. 

          Evolusionisme ditentang oleh Andrew lang (1898) dia mengemukakan 

bahwa orang-orang berbudaya rendah juga sama dengan monoteismenya 

dengan orang-orang Kristen. Mereka mempunyai kepercayaan pada wujud 

yang Agung dan sifat-sifat khas pada Tuhan mereka, yang tidak mereka 

berikan pada wujud yang lain. 

  Dengan lahirnya pendapat Andrew lang, maka berangsur-angsur 

golongan evolusionisme menjadi reda dan sebaliknya sarjana-sarjana eropa 

mulai menentang evolusionisme dan mulai memperkenalkan toeri baru. 

2. Pemikiran Umat Islam 

Sehubungan pemikiran Umat Islam terhadap Tuhan melibatkan 

beberapa konsepsi ke-esaan Tuhan, diantaranya konsepsi Aqidah dan 

konsepsi Tauhid. 

a. Konsepsi Aqidah. 

Dalam kamus Al-Munawir secara etimologis, aqidah berakar dari kata 

„aqada-ya‟qidu-aqdan„ aqidatan yang berarti simpul, ikatan perjanjian dan 

kokoh. Setelah terbentuk menjadi „aqidah yang berarti keyakinan relevensi 

antara arti kata aqdan dan aqidah adalah keyakinan itu tersimpul kokoh dalam 

hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. 
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                 Secara terminologis terdapat beberapa definisi aqidah antara lain:  

             Menurut Hasan al-Bana dalam kitab majmu‟ah ar-rasa, il „Aqaid 

(bentuk jamak dari aqidah) adalah beberapa perkara wajib diyakini 

kebenarannya oleh hati dan mendatangkan ketentraman jiwa menjadi 

keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keragu-raguan. 

a) Istilah Aqidah Dalam Al-Quran  

Di dalam al-Quran tidak terdapat satu ayat pun yang secara literal 

menunjuk pada istilah aqidah. Namun demikian kita dapat menjumpai istilah 

ini dalam akar kata yang sama („aqada) yaitu; „aqadat, kata ini tercantum 

pada ayat:  

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak 

dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada)  orang-

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka beri kepada 

mereka bahagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu“ (Q.S 

An-Nisa; 33) 

 

Kata „aqadum terdapat dalam QS. al-Maidah; 89  

 

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 

dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 

sumpah-sumpah yang kamu sengaja…..”  

 

b) Ruang Lingkup Pembahasan Aqidah. 

Meminjam sistematika Hasan al-Banna ruang lingkup pembahasan 

aqidah meliputi: 

1. Iyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan  

(Tuhan/Allah), seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, 

perbuatan  dan lain-lain. 
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2. Nubuwat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai Kitab-Kitab 

Allah, Mukjizat, keramat dan sebagainya. 

3. Ruhaniyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan alam metafisik seperti Malaikat, Jin, Iblis, setan, Roh dan lain 

sebagainya. 

4. Sam‟iyyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa 

diketahui lewat sam‟iy yakni dalil naqli berupa al-Quran dan as-sunah, 

seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga 

neraka dan seterusnya. 

c) Sumber Aqidah Islam  

Sumber aqidah Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah artinya apa saja 

yang disampaikan oleh Allah dalam al-Quran dan Rasulullah dalam 

Sunnahnya wajib di imani, diyakini dan diamalkan. 

Akal pikiran sama sekali bukan sumber aqidah, tetapi merupakan 

instrumen yang berfungsi untuk memahami nash-nash yang terdapat dalam 

kedua sumber tersebut dan mencoba kalau diperlukan membuktikan secara 

Ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh  al-Quran dan as-Sunnah. Itupun 

harus didasari oleh suatu kesadaran penuh bahwa kemampuan akal sangat 

terbatas, sesuai dengan terbatasnya kemampuan mahluk Allah. Akal tidak 

dapat menjangkau masa‟il ghabiyah (masalah-masalah ghaib), bahkan akal 

tidak akan sanggup menjangkau sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu. 

Misalnya akal tak akan mampu menunjukan jawaban atas pertanyaan 

kekekalan itu sampai kapan berakhir? Atau akal tidak sanggup menunjukan 

tempat yang tidak ada didarat dilaut atau diudara dan tidak ada dimana-mana. 

Karena kedua hal tersebut tidak terikat oleh ruang dan waktu. Akal hanya 

perlu membuktikan jujurkah atau bisakah kejujuran si pembawa risalah 

tentang hal-hal ghaib itu bisa dibuktikan secara ilmiah oleh akal pikiran. 

     1. Cara Menetapkan Aqidah  
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Allah Swt. telah memutuskan dan menetapkan untuk memberikan 

keterangan-keterangan disekitar masalah-masalah yang wajib diimani antara 

lain yang terkandung dalam rukun Iman. Allah telah menggariskan persoalan 

tersebut dengan jelas dan menuntut agar manusia mempercayainya. Iman 

yang dimaksud itu adalah I‟tiqad dengan kebulatan hati yang sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya serta berlandaskan dalil atau alasan. I‟tiqad 

semacam itu tentunya tidak dapat diperoleh dengan dalil-dalil sembarangan, 

melainkan dengan dalil-dalil yang pasti dan tampa dicampuri keraguan. 

Oleh karena itu Ulama sepakat untuk menetapkan aqidah berdasarkan 

tiga macam dalil. 

1. Dalil Aqli, dalil ini dapat diterima apabila hasil keputusannya dipandang 

masuk akal atau logis dan sesuai dengan perasaan, tentunya yang dapat 

menimbulkan adanya keyakinan dan dapat memastikan iman yang 

dimaksudkan. Dengan menggunakan akal manusia merenungkan dirinya 

sendiri dan alam semesta, yang dengannya ia dapat melihat bahwa dibalik 

semua itu terdapat bukti adanya Tuhan Pencipta yang satu. 

2. Dalil Naqli, dalil naqli yang tidak menimbulkan keyakinan dan tidak dapat 

menciptakan keimanan sebagai yang dimaksud, dengan sendirinya dalil ini 

tidak dapat digunakan untuk menetapkan aqidah. Oleh sebab itu Syekh 

Mahmud Syaltut mengajukan dua syarat yang harus dipenuhi oleh dalil 

naqli tersebut dapat menanamkan keyakinan dan menetapkan 

Aqidah.Pertama; dalil naqli itu pasti kebenarannya. Kedua; pasti atau 

tegas tujuannya. Ini berarti bahwa dalil itu harus dapat dipastikan benar-

benar datang dari Rasulullah tanpa ada keraguan sedikitpun. 

3. Dalil Fitrah adalah hakekat mendasari kejadian manusia. Fitrah ini 

merupakan perasaan keagamaan yang ada dalam jiwa dan merupakan 

bisikan batin yang paling dalam. Dan kesucian ini akan tetap terpelihara 

manakala manusia selalu membersihkan jiwanya dari tekanan kekuatan 

pengaruh nafsu. Bila manusia membiarkan fitrah dan naluri berbicara, 
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maka dia akan mendapatkan dirinya berhadapan dengan kekuatan tertinggi 

diatas kekuatan manusia dan alam. Ia akan berdoa baik dalam suka 

maupun duka. Lebih-lebih disaat-saat seperti itulah dia menghadapkan diri 

secara ikhlas kepada Tuhannya. 

b. Konsepsi Tauhid  

1. Tauhid sebagai poros Aqidah Islam. 

Ajaran Islam tidak hanya memfokuskan iman kepada wujud Allah 

sebagai suatu keharusan fitrah manusia, namun lebih dari itu 

memfokuskan aqidah tauhid yang merupakan dasar aqidah dan jiwa 

keberadaan Islam. Islam datang disaat kemusyrikan sedang merajalela 

disegala penjuru dunia. Tak ada yang menyembah Allah kecuali 

segelintir umat manusia dari golongan Hunafa, (pengikut nabi Ibrahim 

as) dan sisa-sisa penganut ahli kitab yang selamat dari pengaruh 

tahayul animisme maupun paganisme yang telah menodai agama 

Allah. Sebagai contoh bangsa arab jahiliyah telah tenggelam jauh 

kedalam paganisme, sehingga Ka‟bah yang dibangun untuk 

peribadatan kepada Allah telah dikelilingi oleh 360 berhala dan 

bahkan setiap rumah penduduk makkah ditemukan berhala 

sesembahan penghuninya. 

2. Pentingnya Tauhid 

  Tauhid sebagai intisari Islam adalah esensi peradaban Islam dan 

esensi tersebut adalah pengesaan Tuhan, tindakan yang mengesakan 

Allah sebagai yang Esa, pencipta yang mutlak dan penguasa segala 

yang ada. Keterangan ini merupakan bukti, tak dapat diragukan lagi 

bahwa Islam, kebudayaan dan peradaban memiliki suatu esensi 

pengetahuan yaitu tauhid. 

3. Tingkatan Tauhid 

Tauhid menurut Islam ialah tauhid I,tiqadi-„ilmi (keyakinan 

teoritis) dan Tauhid amali-suluki (tingkahlaku praktis). Dengan kata 
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lain ketauhidan antara ketauhidan teoritis dan ketauhidan praktis tak 

dapat dipisahkan satu dari yang lain; yakni tauhid bentuk makrifat 

(pengetahuan), itsbat (pernyataan), I‟tiqad (keyakinan), qasd (tujuan) 

dan iradah (kehendak). Dan semua itu tercermin dalam empat 

tingkatan atau tahapan tauhid yaitu; 

a. Tauhid Rububiyah 

Secara etimologis kata Rububiyah berasal dari akar kata rabb. Kata 

rabb ini sebenarnya mempunyai banyak arti antara lain 

menumbuhkan, mengembangkan, mencipta, memelihara, 

memperbaiki, mengelola, memiliki dan lain-lain. Secara Terminolgis 

Tauhid Rububiyah ialah keyakinan bahwa Allah Swt adalah Tuhan 

pencipta semua mahluk dan alam semesta. Dia-lah yang memelihara 

makhluk-Nya dan memberikan hidup serta mengendalikan segala 

urusan. Dia yang memberikan manfaat, penganugerahan kemuliaan 

dan kehinaan. Tauhid Rububiyah ini tergambar dalam ayat al-Quran 

antara lain QS. al-Baqarah 21-22 

 

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan 

orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang 

menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan 

dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan 

hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu 

janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu 

mengetahui. “   



 

 

11 

 

“Katakanlah : Aku berlindung kepada rabb manusia “ (QS.an-nas: 1)  

b. Tauhid Mulkiyah  

         Kata mulkiyah berasal dari kata malaka. Isim fa‟ilnya dapat dibaca 

dengan dua macam cara: Pertama, malik dengan huruf mim dibaca 

panjang; berarti yang memiliki, kedua, malik dengan huruf mim dibaca 

pendek; berarti, yang menguasai.  

          Secara terminologis Tauhid Mulkiyah adalah suatu keyakinan 

bahwa Allah swt., adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki dan 

menguasai seluruh mahluk dan alam semesta. Keyakinan Tauhid Mulkiyah 

ini tersurat dalam ayat-ayat al-Quran seperti berikut ini: 

 

     “ Yang menguasai hari pembalasan “ (QS. al-Fatihah ; 4) 

 

     “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada 

dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu “ ( QS. al-Maidah ; 

120 ) 

 

c. Tauhid Uluhiyah  

       Kata Uluhiyah adalah masdar dari kata alaha yang mempunyai arti 

tentram, tenang, lindungan, cinta dan sembah. Namun makna yang paling 

mendasar adalah abada, yang berarti hamba sahaya („abdun), patuh dan 

tunduk („ibadah), yang mulia dan agung (al-ma‟bad), selalu mengikutinya 

(„abada bih). 
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      Tauhid Uluhiyah merupakan keyakinan bahwa Allah swt., adalah 

satu-satunya Tuhan yang patut dijadikan  yang harus dipatuhi, ditaati, 

digungkan dan dimuliakan. Hal ini tersurat dalam QS. Thaha: 14  

 

“ Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka 

sembahlah Aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat-Ku “ 

 

d. Tauhid Ubudiyah  

              Kata „ubudiyah berasal dari akar kata abada yang berarti 

menyembah, mengabdi, menjadi hamba sahaya, taat dan patuh, memuja, 

yang diagungkan (al-ma‟bud.) Dari akar kata diatas, maka diketahui 

bahwa Tauhid Ubudiyah adalah suatu keyakinan bahwasanya Allah Swt. 

Merupakan Tuhan yang patut disembah, ditaati, dipuja dan diagungkan. 

Tiada sesembahan yang berhak dipuja manusia melainkan Allah semata. 

Tauhid Ubudiyah tercermin dalam ayat dibawah ini:  

 

“Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ( 

pula ) kami mohon pertolongan” 

Pemikiran terhadap tuhan melahirkan Ilmu Tauhid, Ilmu Kalam 

atau Ilmu Ushuludin dikalangan umat Islam, timbul sejak wafatnya Nabi 

Muhamad  saw.,. Secara garis besar ada aliran bersifat liberal, tradisional 

dan ada pula bersifat diantaranya. Kedua corak pemikiran ini telah 

mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan dalam islam. Aliran-aliran 

tersebut adalah : 

1) Mu‟tazilah  
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Mu‟tazilah merupakan kaum rasionalis dikalangan Muslim. Dalam 

menganalisis ketuhanan, mereka memakai bantuan ilmu logika yunani, 

yaitu sistem Teologi untuk mempertahankan kedudukan keimanan. Hasil 

dari paham Mu‟tazilah yang bercorak rasional adalah munculnya abad 

kemajuan ilmu pengetahuan dalam islam. Namun kemajuan ilmu 

pengetahuan akhirnya menurun dengan kalahnya mereka dalam 

perselisihan dengan kaum ortodoks. 

2) Qadariah 

Qadariah berpandapat bahwa manusia mempunyai kebebasan 

berkehendak dan berbuat. Manusia sendiri yang menghendaki apakah ia 

akan kafir atau mukmin dan hal itu menyebabkan manusia harus 

bertanggung jawab atas perbuatannya. 

3) Jabariah 

Yang merupakan pecahan dari murjiah berteori bahwa manusia 

tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Semua 

tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan.  

4) Asy‟ariyah  dan Maturidiyah. 

 

C. Tuhan Menurut Agama-Agama Dan Wahyu 

Pengkajian manusia tentang Tuhan, yang hanya didasarkan atas 

pengamatan dan pengalaman serta pemikiran manusia, tidak akan pernah 

benar. Sebab Tuhan adalah sesuatu yang ghaib, sehingga imformasi 

tentang Tuhan hanya berasal dari manusia walaupun dinyatakan sebagai 

hasil renungan maupun pemikiran rasional, tidak akan benar. Informasi 

tentang asal-usul kepercayaan terhadap Tuhan antara lain tertera dalam:  

1. Al-Anbiya 92: sesungguhnya agama yang diturunkan Allah adalah satu, 

yaitu Agama Tauhid oleh karena itu seharusnya manusia menganut satu 

Agama, tetapi mereka telah terpecah belah, mereka akan kembali kepada 

Allah dan Allah akan menghakimi mereka. 
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2. Al-Maidah 72: Dan Isa berkata: “Hai Bani Israil sembahlah Allah 

Tuhanmu, sesungguhnya orang mempersekutukan Allah pasti 

mengharamkan atasnya surga sedangkan tempat mereka adalah nerak “. 

3. AL-Ikhlas 1-4 “Katakanla: Dia Allah Yang Maha Esa, Allah adalah 

Tuhanmu yang bergantung kepadaNYa segala sesuatu. Dia tidak beranak 

dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara 

dengan Dia.“ 

    

 Tuhan yang Haq dalam konsep al-Quran adalah Allah. Hal ini 

dinyatakan antara lain dalam surat Ali Imran ayat 62, surat shad 35-65, surat 

Muhamad ayat 19. Dalam Al-Quran diberitahukan pula bahwa ajaran tentang 

Tuhan yang dibawakan para Nabi sebelum Nabi Muhamad adalah Tuhan 

Allah juga. Antara lain terdapat pada surat Hud ayat 84 dan surat Al-maidah 

ayat 72. Tuhan Allah adalah Esa sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-

Ankabut ayat 46, Thaha ayat 98, Shad ayat 4. 

 

D. Pembuktian Wujud Tuhan 

1. Metode Pembuktian Ilmiah 

     Tantangan jaman modern terhadap agama terletak dalam masaalah 

metode pembuktian.  Metode ini mengenal hakikat melalui percobaan dan 

pengamatan, sedang akidah agama berhubungan dengan alam diluar 

indera, yang tidak mungkin dilakukan percobaan (agama didasarkan pada 

analogi dan induksi). Hal ini yang menyebabkan menurut metode ini 

agama batal, sebab agama  tidak mempunyai landasan ilmiah. 

     Sebenarnya sebagian ilmu modern juga batal, sebab juga tidak 

mempunyai landasan ilmiah. Metode baru tidak menginngkari wujud 

sesuatu, walaupun belum diuji secara empiris. Disamping itu metode ini 

juga tidak menolak analogi antara sesuatu yang tidak terlihat dengan 
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sesuatu yang telah diamati secara empiris. Hal tersebut dengan analogi 

“analogi ilmiah“ dan dianggap sama dengan percobaan empiris.  

Suatu percobaan dipandang sebagai kenyataan ilmiah, tidak hanya 

karena percobaan itu dapat diamati secara langsung. Demikian pula suatu 

analogi dapat dianggap salah, hanya karena dia analogi. Kemungkinan 

benar dan kemungkinan salah. 

Dengan demikian tidak berarti bahwa agama adalah iman kepada 

yang ghaib dan ilmu pengetahuan percaya kepada “pengamatan ilmiah“. 

Sebab, baik agama maupun ilmu pengetahuan kedua-duanya berlandaskan 

pada keimanan yang ghaib. Hanya saja ruang lingkup agama yang 

sebenarnya adalah ruang lingkup “penentuan hakikat“ terakhir dan asal, 

sedang ruang lingkup ilmu pengetahuan terbatas pada pembahasan ciri-ciri 

luar saja. Kalau ilmu pengetahuan memasuki bidang penentuan hakikat, 

yang sebenarnya adalah bidang agama, berarti ilmu pengetahuan telah 

menempuh jalan iman kepada yang Ghaib. Oleh karena itu harus ditempuh 

bidang lain. 

2. Keberadaan alam membuktikan adanya Tuhan 

Adanya alam serta organisasinya yang menakjubkan dan 

rahasianya pelik, tidak boleh memberikan penjelasan bahwa ada satu 

kekuatan yang menciptakannya, suatu “akal” yang tidak ada batasnya. 

Setiap manusia normal percaya bahwa dirinya “ada” dan percaya pula 

bahwa alam itu “ada”. Dengan dasar itu dan dengan kepercayaan ini 

dijalani setiap bentuk kegiatan ilmiah dalam kehidupan. 

Jika percaya tentang eksistensi alam, maka secara logika harus 

percaya tentang adanya pencipta alam. Pernyataan yang mengatakan 

percaya akan mahluk hidup, tetepi menolak adanya khaliq adalah suatu 

pernyataan yang tidak benar. Belum pernah diketahui adanya sesuatu 

berasal dari tidak ada tanpa diciptakan. Segala sesuatu bagaimanapun 

ukurannya pasti ada penyebabnya. Oleh karena itu bagaimana akan 
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percaya bahwa alam semesta yang demikian luasnya, ada dengan 

sendirinya tanpa pencipta?. 

 

 

3. Pembuktian adanya tuhan dengan pendekatan fisika 

Sampai abad ke-19 pendapat yang mengatakan bahwa alam 

mencipta dirinya sendiri (alam bersifat azali) masih banyak pengikutnya. 

Tetapi setelah ditemukan hukum kedua “termodinamika”, pernyataan ini 

telah kehilangan landasan berpijak.  

Hukum tersebut yang dikenal dengan hukum keterbatasan energi 

atau teori pembatasan perubahan energi panas membuktikan bahwa 

adanya alam tidak mungkin bersifat azali. Hukum tersebut menerangkan 

bahwa energi panas selalu berpindah dari keadaan panas beralih menjadi 

tidak panas. Sedang kebalikannya tidak mungkin, yakni energi panas tidak 

mungkin berubah dari keadaan yang tidak panas menjadi panas. 

Perubahan energi panas dikendalikan oleh keseimbangan antara energi 

yang ada dengan energi yang tidak ada. 

     Bertitik tolak dari kenyataan bahwa proses kerja kimia dan fisika di 

alam terus berlangsung, serta kehidupan tetap berjalan. Hal ini 

membuktikan secara pasti bahwa alam bukan bersifat azali. Seandainya 

alam ini azali, maka alam telah kehilangan energinya, sesuai dengan 

hukum tersebut tentu tidak akan ada kehidupan di alam ini. Oleh sebab itu 

ada yang menciptakan alam yaitu Tuhan. 

4. Pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan Astronomi 

 Benda alam yang paling dekat dengan bumi adalah bulan, yang 

jaraknya sekitar 240.000 mil, yang bergerak mengelilingi bumi dan 

menyelesaikan setiap edarannya selama dua puluh sembilan hari sekali. 

Demikian pula bumi terletak 93.000.000.000 mil dari matahari berputar 

pada porosnya dengan kecepatan seribu mil/jam dan menempuh garis 
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edarnya sepanjang 190.000.000 mil per tahun. Di samping bumi terdapat 

gugus sembilan planet tata surya, termasuk bumi, yang mengelilingi 

matahati dengan kecepatan luar biasa. 

     Matahari tidak berhenti pada suatu tempat tertentu, tetapi ia beredar 

bersama-sama dengan planet-planet dan asteroid mengelilingi garis 

edarnya dengan kecepatan 600.000 mil per jam. Disamping itu masih ada 

ribuan sistem lainnya selain sistem tata surya kita dan setiap sistem 

mempunyai kumpulan atau galaksi sendiri-sendiri. Galaxi-galaxi tersebut 

juga beredar pada garis edarnya. Galaxi dimana terletak sistim matahari 

kita, beredar pada sumbunya dan menyelesaikan edarannya sekali dalam 

200.000.000. Tahun cahaya. 

     Logika manusi dengan memperhatikan sistim yang luar biasa dan 

organisasi yang teliti, akan berkesimpulan bahwa mustahil semuanya ini 

terjadi dengan sendirinya, bahkan akan menyimpulkan bahwa dibalik 

semua itu ada kekuatan maha besar yang membuat dan mengendalikan 

sistim yang luar biasa tersebut, kekuatan Maha besar tesebut adalah 

Tuhan. 

 

3.2.  Keimanan Dan Ketakwaan 

A. Pengertian Iman  

Kebanyakan orang menyatakan bahwa kata iman berasal dari kata 

kerja “amina-yu‟manu-amanan” yang berarti percaya oleh karena itu, iman 

yang berarti menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati. Akibatnya, 

orang percaya kepada Allah dan selainnya seperti yang ada dalam rukun 

iman, walaupun dalam sikap kesehariaanya tidak mencerminkan ketaatan 

atau kepatuhan (taqwa) kepada Allah yang telah dipercayainya, masih 

disebut orang beriman hal itu disebabkan karena adanya keyakinan mereka 

bahwa yang tentang urusan hati manusia adalah Allah dan dengan membaca 

dua kaliamat syahadat telah menjadi Islam. 
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           Dalam surat Al-baqarah ayat 165 dikatakan bahwa orang yang 

beriman adalah orang yang amat sangat cinta Allah (asyaddu hubban lillah). 

Oleh karena itu beriman kepada Allah berarti amat sangat rindu terhadap 

ajaran agama Allah, yaitu al-Quran dan As-sunah. Hal itu karena apa yang 

dikendaki Allah menjadi kehendak orang beriman, sehingga dapat 

menimbulkan tekad untuk mengorbankan segalanya dan kalau perlu 

mempertaruhkan nyawa. 

Dalam Hadits diriwayatkan Ibnu Majah Atthaabrani, iman 

didefinisikan dengan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan 

diwujudkan dengan amal perbuatan. Dengan demikian, iman merupakan 

kesatuan dan keselarasan hati, ucapan, dan perbuatan, serta juga dapat 

dikatakan sebagai pandangan dan sikap hidup atau gaya hidup. 

Istilah iman dalam Al-Quran selalu dirangkaikan dengan kata lain 

yang memberikan corak dan warna tentang sesuatu yang diimani, seperti 

dalam surat An-Nisa; 51  yang dikaitkan dengan Jibti (kebatinan/idealisme) 

dan Thaghut (realita /naturalisme) sedangkan dalam surat al-Ankabut ayat 

51 dikaitkan dengan bathil, yaitu walladzina aamanu bil baathili. Bathil 

berarti tidak benar menurut Allah sedangkan dalam Surat Al- Baqarah ayat 

4 iman dirangkaikan dengan ajaran yang diturunkan Allah (yu‟minuuna 

bima unzila ilaika wamaa unzila min qablika). 

Kata iman yang tidak dirangkaikan dengan kata lain dalam al-Quran, 

mengandung arti positif. Dengan demikian, kata iman yang tidak dikaitkan 

dengan kata Allah atau dengan ajarannya, dikatakan sebagai iman haq. 

Sedangkan yang dikaitkan dengan selainnya, disebut iman bathil. 

B. Wujud Iman. 

Akidah Islam dalam al-Quran disebut iman. Iman bukan hanya 

berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang muslim 

untuk berbuat. Oleh karena itu lapangan iman sangat luas, bahkan mencakup 

segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim yang disebut amal shaleh. 
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Seseorang dinyatakan iman bukan hanya percaya terhadap segala 

seseuatu sesuai dengan keyakinan. Karena itu iman bukan hanya dipercayai 

atau diucapkan, melainkan menyatu secara utuh dalam diri seeorang yang 

dibuktikan dalam perbuatannya. 

Akidah Islam adalah bagian yang paling pokok dalam agama Islam. 

Ia merupakan keyakinan yang menjadi dasar dari segala sesuatu tindakan 

atau amal. Seseorang dipandang sebagai muslim atau bukan muslim 

tergantung pada akidahnya. Apabila ia berakidah Islam, maka segala sesuatu 

yang dilakukannya akan bernilai sebagai amaliah seseorang muslim atau 

amal saleh. Apabila tidak berakidah maka segala amalnya tidak memiliki 

arti apa-apa, kendatipun perbuatan yang dilakukan bernilai dalam 

pendengaran manusia. 

Akidah Islam atau Iman mengikat seeorang muslim, sehingga ia 

terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam. Oleh karena itu 

menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu 

yang diatur dalam ajaran Islam. Seluruh hidupnya didasarkan pada ajaran 

Islam. 

 

C. Proses Terbentuknya Iman  

Spermatozoid dan ovum yang diproduksi dan dipertemukan atas 

dasar ketentuan yang digariskan ajaran Allah merupakan benih yang baik. 

Allah menginginkan agar makanan yang dimakan berasal dari rezeki 

halalan thayyiban. Pandangan dan sikap hidup seseorang ibu yang telah 

hamil mempengaruhi psikis yang dikandungnya. Ibu yang mengandung 

tidak lepas dari pengaruh suami, maka secara tidak langsung pandangan dan 

sikap hidup suami juga berpengaruh secara psikologis terhadap bayi yang 

sedang dikandungnya. Oleh karena itu jika seseorang menginginkan 

anaknya kelak menjadi mukmin yang muttaqin, maka suami istri hendaknya 

berpandangan dan bersikap sesuai dengan yang dikehendaki Allah. 
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Benih Iman yang dibawa sejak dalam kandungan memerlukan 

pemupukan yang berkesinambungan. Benih yang unggul apabila tidak 

disertai pemeliharaan yang intensif, besar kemungkinan menjadi punah. 

Demikian pula halnya dengan iman. Berbagai pengaruh terhadap seseorang, 

akan mengarahkan iman/kepribadian seseorang baik yang datang dari 

lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan maupun lingkungan termasuk 

benda-benda mati seperti cuaca, tanah, air dan lingkungan flora serta fauna. 

Pengaruh pendidikan keluarga secara langsung maupun tidak 

langsung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja amat berpengaruh 

terhadap iman seseorang. Tingkah laku orang tua dalam rumah tangga 

senantiasa merupakan contoh dan teladan bagi anak-anak. Tingkah laku 

yang baik maupun buruk akan ditiru anak-anaknya. Jangan diharapkan anak 

berperilaku baik, apabila orang tuanya selalu melakukan perbuatan tercela. 

Dalam hal ini Nabi SAW bersabda; “setiap anak lahir membawa fitrah. 

Orang Tuanya yang berperan menjadikan anaknya tersebut menjadi yahudi, 

Nasrani atau majusi. 

Pada dasarnya, proses pembentukan iman juga demikian. Diawali 

dengan proses perkenalan, kemudian meningkat menjadi senang atau benci. 

Mengenal ajaran Allah adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada 

Allah. Jika seseorang tidak mengenal ajaran allah, maka orang tersebut tidak 

mungkin beriman kepada Allah. 

Seseorang yang menghendaki anaknya menjadi mukmin kepada 

Allah, maka ajaran Allah harus diperkenalkan sedini mungkin seseuai 

dengan kemampuan anak itu dari tingkat verbal sampai tingkat pemahaman. 

Bagaimana seorang anak menjadi anak beriman, jika kepada mereka tidak 

diperkenalkan al-Quran. 

Disamping proses pengenalan, proses pembiasaan, seseorang bisa 

saja semula benci beubah menjadi senang. Seorang harus dibiasakan untuk 

melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang 
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dilarang-Nya agar kelak setelah menjadi dewasa menjadi senang dan 

terampil dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah. 

D. Tanda-Tanda Orang Beriman. 

Al-Quran menjelaskan tanda-tanda orang beriman sebagai berikut : 

1. Jika disebut nama Allah, maka artinya bergetar dan berusaha agar ilmu 

Allah tidak dari syaraf memorinya, serta jika dibacakan ayat al-Quran 

maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya (al-anfal: 2). Dia 

akan memahami ayat yang tidak dia pahami. 

2. Senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah, 

diiringi dengan doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah 

menurut sunah Rasul (Ali imran: 120, Al-Maidah: 12, al-Anfal: 2, At-

Taubah: 52, Ibrahim: 11, Mujadalah: 10 dan At-Taqhabun:13). 

3. Tertib dalam melaksanakan Sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya 

(Al-Anfal: 3 dan Al-Mu‟minun: 2-7), bagaimanapun sibuknya,kalau sudah 

masuk waktu shalat, dia segera shalat untuk membina kualitas imannya. 

4. Menafkahkan rezki yang diterimanya (Al-Anfal: 3  dan Al- Mukminun: 

4). Hal ini dilakukan sebagai suatu kesadaran bahwa harta yang 

dinafkahkan dijalan Allah merupakan upaya pemerataan ekonomi, agar 

tidak terjadi ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin.  

5. Menghindari perkataan yang tidak bermamfaat dan menjaga kehormatan 

(Al-Mukminun; 3-5 ). Perkataan yang bermamfaat atau yang baik adalah 

yang berstandar ilmu Allah, yaitu al-Quran menurut Sunnah Rasulullah. 

6. Memelihara amanah dan menepati janji (Al-Mukminun: 6) Seorang 

mukmin tidak akan berkhianat dan dia akan selalu memegang amanah dan 

menepati janji. 

7. Berjihad dijalan allah dan suka menolong (Al-Anfal: 74) berjihad dijalan 

Allahadalah sungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran allah, baik 

dengan harta benda yang dimiliki maupun dengan nyawa. Tidak 

meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin (an-nur: 62). Sikap seperti 
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itu merupakan salah satu sikap hidup seorang mukmin, orang yang 

berpandangan dengan ajaran Allah menurut sunnah rasul. 

Akidah Islam sebagai keyakinan membentuk perilaku bahkan 

mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Abu A‟la Maududi 

menyebutkan tanda orang beriman sebagai berikut: 

a. Menjauhkan diri dari pandangan yang sempit dan picik. 

b. Mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri. 

c. Mempunyai sifat rendah hati dan khidmat. 

d. Senantiasa jujur dan adil. 

e. Tidak bersifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap 

persoalan dan situasi. 

f. Mempunyai pendirian yang teguh, kesabaran ketabahan, dan 

optimisme. 

g. Mempunyai sifat ksatria, semangat dan berani tidak gentar 

menghadapi resiko, bahkan tidak takut pada maut. 

h. Mempunyai sikap hidup damai dan ridha. 

i. Patuh, taat dan disiplin menjalankan peraturan. 

 

E. Korelasi Keimanan dan Ketakwaan 

Keimanan pada keesaan Allah yang  dikenal dengan istilah tauhid 

yang dibagi menjadi dua, yaitu tauhid teoritis dan tauhid praktis. 

Tauhid teoritis adalah tauhid yang membahas tentang ke-esaan 

Allah, ke-esaan sifat, dan ke-esaan perbuatan tuhan. Pembahasan ke-

esaaan zat, sifat dan perbuatan Tuhan berkaitan dengan kepercayaan, 

pengetahuan, persepsi dan pemikiran atau konsep tentang Tuhan. 

Konsekwensi logis tauhid teoritis adalah pengakuan yang ikhlas bahwa 

Allah adalah satu-satunya wujud mutlak, yang menjadi sumber semua 

wujud. 
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Adapun wujud tauhid praktis yang disebut dengan wujud ibadah, 

berhubungan dengan ibadah manusia. Tauhid praktis merupakan terapan 

dari teori tauhid teoritis. Kalimat laa ilaaha illallah (tidak ada Tuhan 

selain Allah) lebih menekankan pengetahuan tauhid praktis (tauhid 

ibadah). Tauhid ibadah adalah ketaatan hanya kepda Allah. Dengan kata 

lain, tidak disembah selain Allah atau yang berhak disembah hanyalah 

Allah semata dan menjadikanNYA tempat tumpuan hati dan tujuan segala 

gerak dan langkah. 

Selama ini pemahaman tentang Tauhid hanyalah dalam pengertian 

beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa mempercayaai saja ke-esaan 

Zat, Sifat dan perbuatan Tuhan, tanpa mengucapkan dengan lisan serta 

mengamalkan dengan perbuatan, tidak dapat dikatakan seorang sudah 

bertauhid dengan sempurna. Dalam pendangan Islam yang  dimaksud 

dengan Tauhid yang sempurna adalah tauhid yang tercermin dalam ibadah 

dalam perbuatan praktis manusia sehari-hari secara murni dan konsekuen. 

Dalam menegakkan tauhid seorang harus menyatukan iman dan amal, 

konsep dan pelaksanaan, fikiran dan perbuatan, serta teks dan konteks. 

Dengan demikian tauhid adalah mengesakan tuhan dalam pengertian 

yakin dan percaya kepada Allah melalui pikiran, membenarkan dalam 

hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. 

Oleh karena itu seseorang baru dinyatakan beriman dan bertakwa, apabila 

sudah mengucapkan kalimat tauhid dalam syahadat. „asyhadu allaa ilaaha 

illaAllah, (Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah), kemudian diikuti 

dengan mengamalkan semua perintah Allah dan meninggalkan semua 

larangan-Nya. 

 

f. Problematika, Tantangan, dan resiko dalam Kehidupan Modern. 

Diantara problematika dalam kehidupan modern adalah masalah 

sosial-buaya yang established, sehingga sulit sekali memperbaikinya. 
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Berbiara tentang masalah sosial budaya berarti berbicara tentang 

masalah alam pikiran dan relitas hidup masyarakat. Alam pikiran bangsa 

Indonesia adalah majemuk (pluralistik), sehingga pergaulan hidupnya 

selalu dipenuhi oleh konflik baik sesama orang Islam maupun orang Islam 

dengan non Islam. 

 Adopsi modernisme (westernisme), kendatipun tidak secara 

total, yang dilakukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semi 

naturalis, disisi lain adopsinya Idealisme dan naturalisme menjadikan 

bangsa Indonesia bersikap tidak menentu. Karena terombang ambing oleh 

isu-isu tersebut. 

Dibidang sosial banyak muncul masalah. Berbagai tindakan kriminal 

sering terjadi dan pelanggaran norma-norma bisa dilakukan oleh anggota 

masyarakat. Lebih memperhatinkan lagi adalah tindakan penyalahgunaan 

NARKOBA oleh anak-anak sekolah, mahasiswa, serta masyarakat. 

Disamping itu masih banyak problematika yang dihadapi Bangsa 

Indonesia dalam kehidupan modern. 

   Untuk membebaskan bangsa Indonesia dari berbagai persoalan 

diatas, perlu diadakan revolusi pandangan. Dalam kaitan ini, iman dan 

taqwa yang dapat berperan menyelesaikan problema tantangan kehidupan 

modern tersebut. 

 

g. Peran Iman dan Takwa dalam menjawab Problema dan Tantangan 

Kehidupan Modern. 

Pengaruh iman terhadap kehidupan manusia sangat besar. Berikut ini 

dikemukakan beberapa pokok mamfaat dan pengaruh iman pada 

kehidupan manusia. 

1. Iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. 

Orang yang beriman hanya percaya kepada kekuatan dan 

kekuasaan Allah. Kalau Allah hendak memberikan pertolongan, maka 
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tidak satu kekutanpun yang dapat mencegahnya. Sebaliknya jika Allah 

hendak menimpakan bencana maka tidak ada satu kekuatanpun dapat 

menahan dan mencegahnya. Kepercayaan dan keyakinan demikian 

menghilangkan sifat menDewa-Dewakan manusia yag kebetulan 

sedang memegang kekuasaan,menghilangkan kepercayaan pada 

kesaktian benda-benda kramat,mengikis kepercayaan pada khurafat, 

takhayul, jampi-jampi dan sebagainya. Pegangan orang yang beriman 

adalah firman Allah surat al-Fatihah ayat 1-7. 

2. Iman menanamkan semangat berani mengahadapi maut. 

Takut menghadapi maut mennyebabkan manusia menjadi 

pengecut. Banyak diantara manusia yang tidak berani mengemukakan 

kebenaran, karena takut mengahadapi resiko. Orang beriman yakin 

sepenuhnya bahwa kematian ditangan Allah. Pegangan orang beriman 

mengenai sosil hidup dan mati adalah firman Allah ; 

      “Dimana saja kamu berada, kematian akan datang mendapatkan 

kamu kendatipun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh “ ( an-

Nisa, 4;78) 

3. Iman menanamkan  “ self  help “dalam kehidupan. 

Rezeki atau mata pencaharian memegang peranan penting dalam 

kehidupan manusia. Banyakl orang melepaskan pendiriannya, karena 

kepentingan penghidupannya. Kadang-kadang manusia tidak segan-

segan melepaskan prinsip, menjual kehormatan, bermuka dua, 

menjilat, dan memperbudak diri karena kepentingan materi. Pegangan 

orang beriman dalam hal ini ialah firman Allah : 
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“Dan tidak ada satu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang 

memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang dan 

tempat penyimpanannya semua tertulis dalam kitab yang nyata. (Hud, 11;6) 

4. Iman memberikan ketentraman jiwa  

Acapkali manusia dilanda resah dan duka cita, serta digoncang oleh 

keraguan dan kebimbangan. Orang yang beriman mempunyai 

keseimbangan, hatinya tentram ( mutmainnah ) dan tenang. 

Firman Allah ; 

 

….(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati 

menjadi tentram. (ar-Ra‟d, 13;28) 

5. Iman mewujudkan kehidupan yang baik. (halalan tayyibah) 

Kehidupan manusia yang baik adalah kehidupan orang yang selalu 

melakukan kebaikan dan mengerjakan perbuatan yang baik. Hal ini 

dijelaskan dalam firman Allah : 

 

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya, akan kami  

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri 

balasan bagi mereka dengan pahal yang lebih baik dari apa yang mereka 

kerjakan. ( an-nahl, 16;97) 

 

6. Iman melahirkan sikap ikhlas, tampa pamrih, kecuali keredaan Allah. Orang 

yang beriman senantiasa konsekuen dengan apa yang telah diikrarkannya, 
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baik dengan lidahnya dan hatinya. Ia senantiasa berpedoman pada firman 

Allah : 

 

“ katakanlah : Sesungguhnya sholatku, Ibadahku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 

7. Iman memberikan keberuntungan  

Orang yang selalu berjalan pada arah yang benar, karena Allah 

membimbing dan mengarahkan pada tujuan hidup yang haikiki. Dengan 

demikian orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam 

hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah ; 

 

“Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan 

merekalah orang –orang yang beruntung. ( al-Baqarah, 2;5) 

Demikianlah pengaruh dan mamfaat iman pada kehidupan manusia, 

ia bukan sekedar kepercayaan yang berada dalam hati, tetapi menjadi 

kekuatan yang mendorong dan membentuk sikap dan perilaku hidup. 

Apabila suatu masyarakat terdiri dari orang-orang yang beriman, maka akan 

terbentuk masyarakat yang aman , tentram, damai dan sejahtera. 

 

4. Rangkuman 

Proses perkembangan pemikiran tentang tuhan menurut evolusionisme adalah; 

Dinamisme, Animisme, Politeisme, Henotoisme, Monoteisme. Tanda-tanda orang 

beriman adalah; jika disebut nama tuhan bergetar hatinya, senantiasa tawakkal, 

tertib dalam melaksanakan shalat, menafkahkan rezeki yang diterimanya, 
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menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan, 

memelihara amanah dan menepati janji, serta berjihad dijalan Allah. 

 

5.  Test sumatif 

1) Berdasarkan logika Al-qur`an, setiap manusia pasti mempunyai sesuatu yang 

dipertuhankan. Bagaimana pendapat saudara terhadap pernyataan tersebut, 

teruatama dalam kaitannya dengan atheis? 

2) Bagaimana pendapat saudara terhadap seseorang yang pada saat ini mempunyai 

kepercayaan dinamisme dam animisme, ditinjau dari pendapat Max Muller dan 

Andrew Lang tentang sejarah pemikiran manusia terhadap Tuhan? 

3) Diantara aliran teologi dalam Islam, aliran teologi mana yang lebih dapat 

meningkatkan etos kerja dan apa argumentasi anda berpendapat demikian. 

4) Ajaran semua Rasulullah saw., tentang Tuhan adalah bahwa Tuhan itu Esa. 

Bagaimana pandapat saudara terhadap pendapat itu? 

5) Beriman adanya Tuhan, merupakan sikap yang rasional dan ilmiah. Bagaimana 

saudara membuktikan pernyataan tersebut dari segi metode pembuktian ilmiah? 

6) Ilmu pengetahuan antara lain fisika dan astronomi dapat dijadikan sarana untuk 

menanamkan kepercayaan adanya Tuhan. Bagaimana pendapat saudara tentang 

pernyataan tersebut dan argumentasi saudara berpendapat demikian? 

7) Bagaimana sikap saudara dalam kehidupan sehari-hari, supaya saudara dapat 

dinyatakan beriman kepada Allah dalam arti yang sebenarnya? 

8) Terangkan dengan jelas, upaya apa yang perlu dilakukan orang tua dalam 

rangka pembentukan iman anak-anaknya. 

9) Bagaimana saudara bersikap dalam kehidupan sehari-hari, agar tanda-tanda 

orang beriman tamapak pada diri saudara? 

10) Keimanan dan ketaqwaan mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat 

dipisahkan, bagaimana pendapat saudara tentang pernyataan tersebut. 

11) Menurut pendapat saudara, probelmatika apa yang timbul dalam kehidupan 

modern dan bagaimana cara menghadapinya? 
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12) Iman dan taqwa mempunyai peranan penting dlam mengatasi problema dan 

tantangan kehidupan modern. Buatlah uraian ringkas yang dapat membuktikan 

kebenaran pernyataan tersebut ! 

6.   Istilah-istilah  penting. 

 Ibadah Mahdhah: ibadah yang sudah ditentukan macam, cara, waktu, dan 

bacaannya. 

 Spritualistis Islam: ciri/kerohanian islam 

 Karakter islam: watak/sifat/tabiat islam 

 Pola fakir teologis: pola fakir berkenaan denga ilmu ke-Tuhanan 

 Bersifat azali: wujud yang berbentuk secara abadi tanpa adanya permulaan 
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