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ABSTRAK 

 

MATERI PENDIDIKAN KEIMANAN MENURUT HAMKA  

Oleh : 

Anang Hidayatul Mauliddin 

 

Kedudukan Iman dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting, 

sebab baik buruknya suatu individu tergantung bagaimana kualitas keimanannya.  

Pokok dari segala pokok aqidah adalah beriman kepada Allah SWT. Yang berpusat 

pada pengakuan terhadap eksistensi dan kemahaesaan-Nya. Banyak terjadinya tindak 

korupsi, pencurian,pembunuhan dan perampokan itu terjadi karena minimnya kualitas 

iman yang dimiliki. Tidak percaya nya dengan pengawasan dan juga akibat yang akan 

didapat apabila melakukan sesuatu keburukan akan menyebabkan manusia cenderung 

melakukan sesuatu perbuatan yang hanya memikirkan kesenangan nya sesaat tanpa 

berfikir akibat dari perbuatan nya tersebut. Pembentukan iman yang kokoh 

sebenarnya menjadi masalah utama dan pertama yang harus dimiliki setiap manusia. 

Banyak tpokoh yang tertarik dan peduli untuk membahas tentang keimanan salah 

satunya adalah Haji Abdul Karim Amrullah dalam bukunya Pelajaran Agama Islam. 

Adapun rumusan maslah yang dimaksud adalah bagaimana materi pendidikan 

keimanan menurut HAMKA serta apa saja kelebihan dan kekurangan yang terdapat 

dalam buku Pelajaran Agama Islam serta karya-karyanya yang lain terkait tentang 

maslah keimanan.  

Selanjutnya penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Library research 

yang merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengsnalisis 

data adalah Content analysis, yaitu mengeksplorasi materi pendidikan kaimanan dalm 

buku Pelajaran Agama Islam yang disajikan secara deskriptif analitik komparatif. 

Setelah dilakukan kajian yang mendalam, hasil penelitian menunjukan bahwa 

materi pendidikan keimanan dalam buku Pelajaran Agama Islam mencakup 

pentingnya keimanan, dasar pendidikan keimanan (Al-qur‟an dan Hadist), ruang 

lingkup keimanan (pengucapan,keyakinan dan perbuatan), serta macam-macam 

keimanan (iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Nabi dan Rasul, Hari Akhir, Qadha 

dan qadar.  

  



  



  



MOTTO 

 

                        

                              

              

 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah 

turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu 

telah sesat sejauh-jauhnya. 

(Q.S. An-Nisa 136).
1
 

  

                                                             
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta : Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur‟an, 2002), hlm. 100. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya kesalahan 

persepsi dalam menangkap arti dari pengertian judul di atas, kiranya sangat 

diperlukan penyajian batasan pengertian terhadap arti istilah-istilah penting 

yang ada di dalam judul skripsi ini, yaitu MATERI PENDIDIKAN 

KEIMANAN MENURUT HAMKA, dengan demikian akan dapat diperoleh 

gambaran yang lengkap dan jelas penjelasan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Materi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang 

menjadi bahan untuk diujikan, dapikirkan dibicarakan, dan dikarangkan.
2
 

Yang penulis Maksud dan materi adalah komponen pembelajaran yang 

digunakan oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa dan membantu guna 

dalam melaksanakan kegiatan belapan mengajar di kelas.  

                                                             
2
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka , 1995), hlm. 637. 



2. Pendidikan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti proses 

atau cara atau perbuatan mendidik. Secara terminologi pendidikan adalah 

bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
3
 

3. Iman menururt Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan yang 

berkenaan dengan agama. Yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, 

Nabi dan Rasul, Malaikat, hari akhir, serta Qadha dan Qadar. 
4
 

4. Hamka adalah tokoh besar islam yang sudah banyak menghasilkan karya, 

dan salah satunya adalah buku Pelajaran Agama Islam.  

Menurut Abdullah Nasih ulwan Pendidikan iman adalah meningkatkan 

anak dengan dasar-dasar iman saat ia mampu berfikir, membiasakan dengan 

rukun iman dan mengajarkan prinsip-prinsip syariat islam yang indah.
 5

 

Setelah penulis jelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul tersebut, 

maka penulis dapat menegaskan bahwa maksud dari judul tersebut secara 

keseluruhan adalah bahan ajar yang dipakai oleh pendidik dalam memberikan 

bimbingan keyakinan dan membiasakan dengan rukun islam. 

 

                                                             
3
 Ibid, hlm. 232. 

4
 Ibid, hlm. 472. 

5
 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad, terj. Emiel Ahmad, (Jakarta: Khatulistiwa, 2013), 

hlm. 77. 



 

 

B. Alasan memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pentingnya pendidikan keimanan sebagai dasar prilaku umat islam. 

2. Materi dalam buku Pelajaran Agama Islam Hamka menjelaskan secara 

menyeluruh mengenai materi keimanan. 

3. Hamka merupakan salah satu tokoh besar Islam yang berpengaruh pada 

masanya, walaupun secara formal Hamka tidak pernah menyelesaikan jalur 

pendidikannya, Hamka telah menghasilkan banyak karya dalam bidang 

pendidikan, kegunaan islam dan sastra. Dan karya terbesarnya adalah Tafsir 

Al-Azhar.  

C. Latar Belakang Masalah   

Pokok dari segala pokok aqidah adalah beriman kepada Allah SWT. 

Yang berpusat pada pengakuan terhadap eksistensi dan kemahaesaan-Nya. 

Keimanan kepada Allah ini merupakan keimanan yang menduduki peringkat 

pertama. Dari situ dengan sendirinya lahir keimanan pokok-pokok (rukun) 

iman yang lain. Sepanjang orang itu beriman kepada Allah niscaya ia akan 



beriman kepada Malaikat, Kitab Suci, para Rasul, Hari kiamat, ketentuan baik 

dan buruk sebab rukun iman yang diswbutkan belakangan merupakan cabang 

dari keimanan kepada Allah ini.
6
 

Banyaknya terjadi tindak perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, mati 

bunuh diri dan kasus yang terjadi pada era globalisasi pada saat ini seperti 

para elit politik yang tidak segan-segan melakukan tindakan korupsi 

merupakan beberapa contoh prilaku yang mencerminkan tidak berimannya 

seseorang yang mengakibatkan rakyat menjadi terdzalimi. Justru yang 

memprihatinkan hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang muslim. 

Seharusnya kita merasa malu karena kita adalah umat muslim. Belum lagi 

banyak yang melakukan perusakan moral bangsa, diantaranya banyak yang 

melakukan perkawinan diluar nikah. Semua itu karena orang tidak membekali 

diri dengan iman dan tauhid.
7
 

Dalam dunia pendidikan, pendidikan agama merupakan usaha untuk 

memperkuat iman dan taqwa terhadap Tuhan yang maha Esa sesuai dengan 

Agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam kerukunan 

umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.
8
 

Bukti kita percaya kepada-Nya tentu kita mengikuti perintah-Nya. Kita 

                                                             
6
 Rosihon Anwar, Aqidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 89. 

7
  Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap (Jakarta: Rineka, 1996), hlm. 8. 

8
  Muaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 75. 



mengikuti perintah adalah karena kita percaya. Kesimpulan dari keduaya ini, 

kepercayaan dan pendudukan, itulah ia agama. Mengakui diri beriman padahal 

tidak mengikuti perintah, belumlah bernama mukmin.
9
 

Seperti yang dijelaskan dalam Al-qur‟an Q.S An-Nur ayat 47 : 

                        

            

Artinya: Dan mereka berkata: "Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, 
dan Kami mentaati (keduanya)." kemudian sebagian dari mereka berpaling 

sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.
10

 

Selain itu tauhid juga menyangkut masalah keimanan antara sang hamba  

dengan Tuhan-Nya, karena keimanan merupakan sarana yang tepat bagi 

manusia untuk menjauhi diri dari murka Allah SWT. Karena dengan adanya 

iman akan mendapatkan petunjuk, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah 

SWT dalam firman-Nya dalam surah Al-An‟am 82:  

                         

Artinya: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman 

mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan 

dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
11

 

 

Dari ayat diatas kita mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang 

                                                             
9
  Hamka, Kesepaduan Iman Dan Amal Soleh, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 2. 

10
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur‟an, 2002), hlm. 356. 
11

 Ibid. hlm. 138. 



beriman lah yang mendapatkan petunjuk dari ALLAH SWT. Dan sebaliknya 

orang yang melakukan kezaliman (syirik) bukan lah orang yang mendapatkan 

petunjuk dari ALLAH SWT. 

Dalam ayat lain dijelaskan bagaimana makna iman dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 165: 

                           

                        

         

Artinya: Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-

tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai 

Allah. Adapun orang-orang yang beriman Amat sangat cintanya kepada Allah. 

dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika 

mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah 

semuanya, dan bahwa Allah Amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka 

menyesal).
12

 

 Berdasarkan ayat tersebut  dapat diketahui bahwa iman itu identik 

dengan (asyadu hubbal lillah), kecintaan yang sangat mendalam. Masih 

banyak lagi ayat dalam al-quran yang membahas tentang iman, oleh karena 

itu, tampak jelas sekali hikmahnya, mengapa iman dijadikan  prinsip umum 

dan kekal abadi. Juga mengapa Allah SWT tidak pernah membiarkan suatu 

generasi atau suatu umat dalam keadaan kosong tanpa mengutus seorang 

Rasul kepada mereka untuk mengajak mereka kepada iman ini, dan 

                                                             
12

 Ibid. hlm. 21. 



memperdalam akar-akar akidah ini di dalam hati mereka. Karena dengan iman 

kita mendapatkan kepuasan batin dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.  

Iman juga merupakan pokok-pokok keyakinan bagi seorang hamba, 

seperti menyangkut iman kepada Allah dan Rasul-Nya, iman kepada malaikat-

malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab Rasul, iman kepada adanya hari 

kebangkitan, serta iman kepada qada dan qadar. Rukun iman tersebut harus  

mutlak diyakini bagi seorang muslim. Tetapi yang menjadi perdebatan para 

aliran-aliran Islam dan juga para ulama, ialah apakah rukun iman tersebut hanya 

sekedar pembenaran dalam hati saja tanpa dibarengi dengan ucapan lisan, 

ataukah harus dibarengi dengan lisan dan amal perbuatan.  

Oleh karena itu penting adanya pendidikan dalam hal keimanan 

khususnya pada materi keimanan kepada ALLAH SWT, Nabi/Rasul, Malaikat, 

Kitab, Hari akhir dan Qadha dan Qadhar. Karena permasalahan ini menjadi 

dasar dari perilaku yang tidak mencerminkan keimanan kepada ALLAH SWT. 

Tidak percaya dan tidak sadar diri bahwasannya kita selaku manusia 

selalu diawasi segala macam prilakunya dan tidak percaya akan adanya 

pembalasan dari apa yang dilakukan saat ini merupakan penyebab seseorang 

melakukan tindak kriminal. Jika difikir para koruptor yang dasarnya memiliki 

tingkat pengetahuan dan ilmu yang tinggi dan bahkan tidak sedikit dari mereka 

adalah seseorang yang dianggap memiliki keimanan yang kuat justru menjadi 

salah satu pelaku koruptor yang sangat merugikan. Maka sekedar meyakini dan 

mengimani adanya Allah saja tidak cukup untuk mencerminkan bahwa kita 



benar-benar menjadi orang yang beriman. Tapi kita perlu adanya upaya dan 

realisasi dari bentuk keimanan kita tersebut. 

Jadi mendidik manusia atas dasar materi keimanan dalam islam 

merupakan hal yang penting untuk mewujudkan unsur-unsur yang baik, yang 

dapat melaksanakan peranannya secara sempurna dalam kehidupan, dan dapat 

memberikan andil yang sangat besar untuk menumbuhkan dan memperkokoh 

tauhid di dalam diri seseorang. 

Dalam penelitian ini banyak hal yang mempengaruhi penulis mengapa 

tokoh HAMKA yang menjadi fokus penelitian yang penulis lakukan. 

HAMKA adalah seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang 

sangat terkenal di Indonesia. Sudah banyak buah tangan hasil karyanya yang 

menarik dan menjadi rujukan juga bagi kebanyakan orang.  Buya HAMKA juga 

seorang pembelajar yang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti 

filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Hamka 

pernah ditunjuk sebagai menteri agama dan juga aktif dalam perpolitikan 

Indonesia.  

HAMKA di Sekolah Dasar Maninjau hanya sampai kelas dua. Ketika usia 

10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di 

situ HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. HAMKA juga 

pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama 

http://www.rumus.web.id/pendidikan/sekolah-untuk-apa-untuk-apa-sekolah/


terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, 

R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo. 

Semasa hidupnya HAMKA tidak pernah menyelesaikan pendidikan nya 

hingga akhir. Bahkan untuk melamar sebagai tenaga pengajarpun dia tidak bisa 

karena tidak memiliki ijazah. Banyak karya dalam bidang Sastra, agama dan 

pendidikan yang sudah dihasilkan oleh HAMKA. Semua itu adalah hasil dari 

kerja kerasnya, pengaruh keluarga dan juga guru-guru besar tempat dia belajar 

dan menimba ilmu. Setiap pemikiran dan karya HAMKA didasarkan atas 

pengalaman dan kejadian sosial politiknya semasa hidup. Dengan penyampaian 

yang sederhana membuat isi yang terkandung bisa dengan mudah disesuaikan 

dengan situasi kondisi yang terjadi dikehidupan sehari-hari. Latar belakang 

kehidupan dan pendidikan serta karya-karya yang dihasilkan menjadi sesuatu 

yang menarik yang menjadikan penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih 

dalam lagi khususnya dalam hal ini mengenai Materi keimanan yang 

dikemukakan oleh HAMKA oleh karena itu penulis ingi mencoba menulis 

skripsi dengan judul: “Materi Pendidikan Keimanan Menurut  HAMKA”  

 

D. Rumusan Masalah 



Masalah adalah “pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dicari 

jawabannya melalui pembahasan yang dilengkapi dengan dasar-dasar 

pemikiran”.
13

 

Pendapat lain menyatakan bahwa masalah adalah “kesenjangan antara 

sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan yang ada”.
14

 

Berdasarkan beberapa teori diatas, jelas bahwa masalah adalah adanya 

kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan. 

Oleh karena sebab itu masalah perlu dipecahkan dan dicari jalan keluar untuk 

mengatasinya. 

Berdasarkan beberapa teori diatas, maka permasalah yang penulis 

rumuskan adalah : 

1. Bagaimana materi pendidikan keimanan menurut HAMKA? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan materi pendidikan keimanan yang 

dijelaskan oleh HAMKA? 

Adapun batasan-batasan penelitian masalah tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Ditinjau dari pentingnya pendidikan iman 

2. Ditinjau dari dasar materi pendidikan iman 

3. Ditinjau dari macam-macam dan ruang lingkup iman. 

 

E. Tujuan penelitian  
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Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka beberapa tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Mendeskripsikan materi pendidikan Keimanan menurut HAMKA. 

2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan materi keimanan dalam buku 

Pelajaran Agama Islam karya HAMKA dengan materi pendidikan keimanan 

secara umum. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi penulis tentang 

pemikiran HAMKA. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan ilmu terkait, 

khususnya dalam bidang Pendidikan Islam. 

3. Dengan studi ini diharapkan kita lebih memahami seperti apa pendidikan 

keimanan yang sebenarnya dalam agama islam. 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terhadap Tokoh HAMKA khususnya dalam Bahasan Iman 

sejauh yang saya ketahui belum pernah diteliti. Namun, ada beberapa 

penelitian terkait tokoh HAMKA dalam bahasan lain nya dan juga terdapat 

beberapa yang penulis telusuri melalui website-website yang ada di internet. 

Adapun penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 



1. Fitri Latipatul Huda, Pendidikan Keimanan (kajian Tafsir surat Al-an‟am 

ayat 74-79). Di dalam al quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan 

tentang perintah untuk beriman. Dan pendidikan keimanan pun menjadi 

salah satu perintah yang sudah Allah SWT. Jelaskan dalam al-quran salah 

satunya dalam surat al-an‟am ayat 74-79. Penulis ingin mengetahui lebih 

dalam bagaimana dan seperti apa pendidikan keimanan yang dimaksud 

didalam surat tersebut. Menurutnnya pendidikan keimanan itu sangat 

penting karena dalam pendidikan keimanan ini seseorang akan dididik 

melalui nilai-nilai ketuhanan, sehingga dengan tertanam nya nilai-nilai 

ketuhanan dalam diri sesorang akan menyadari akan keberadaan nya 

didunia dan akan menyadari bahwa semua yang terjadi ini tidak terlepas 

dari kehendaknya.  

2. Muhammad Nur Hidayat, Konsep Pendidikan Akhlak Bagi Peserta Didik 

Menurut Karya-Karya Prof. Dr. Hamka, IAIN Raden Intan Bandar 

Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep 

pendidikan Akhlak bagi peserta didik menurut pandangan Hamka dalam 

karya-karya nya yang ada. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif 

Library Reasearch. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan semua 

pendapat yang disampaikan oleh Hamka dalam bidang akhlak terhadap 

peserta didik melalui karya-karyanya yang sudah banyak sekali 

dipublikasikan. Penulis merasa semakin terlihat fenomena meningkatnya 

tingkah laku kekerasan dari para remaja dan pemuda, ketidakjujuran, 



perjudian, krisis kewibawaan, kehidupan penyelewengan seksual, 

meningkatnya egoisme dan menurunnya tanggung jawab warga negara 

(civil responsibility). Dengan singkat para pemuda dan para remaja 

cenderung kepada tingkah laku yang self destructive dan kebutaan etika 

(ethical illiteracy). Kecendrungan penggunaan obat-obat terlarang, 

penyelewengan seksual para remaja peserta didik dan pemuda sekitar kita, 

sangat mengkhawatirkan dan diambang kritis yang sangat meresahkan 

kalangan pendidik dan orang tua. Hal inilah yang mendasari keinginan 

penulis meneliti kasus ini dari sudut pandang Hamka. 

3. Idrus Habsyi, Konsep Iman Menurut Ibn Taimiyyah. Uin Syarif 

Hidayatullah  Jakarta. Dalam pembahasan ini penulis tertarik bahwa dalam 

sejarah pembaruan Islam Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah yang paling serius 

dalam mengangkat masalah iman. Ibn Taimiyyah ingin mengembalikan 

kepada ajaran-ajaran salaf terutama ajaran Rasulullah dan sahabatnya, 

dalam pandangan mengenai konsep iman ia menyatakan bahwa Iman itu 

tidak cukup dengan pembenaran hati dan juga lisan tetapi harus disertai 

amal perbuatan dia mengkritik aliran-aliran yang mengatakan iman itu 

cukup dengan pembenaran hati tanpa dilandasi dengan perbuatan. 

Menurutnya iman dan amal tidak dapat dipisahkan, ia mengatakan banyak 

orang yang menyatakan dengan lisannya bahwa ia telah beriman tetapi 

perbuatan mereka telah banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh 

syari‟at, yang demikian itu bukanlah iman. Ibn Taimiyyah mengatakan     



jika amal-amal disertakan kepada iman, dimaksudkan agar tidak ada yang 

beranggapan bahwa hanya dengan iman saja tanpa amal-amal salih yang 

merupakan keharusan bagi iman, suda cukup untuk mendapatkan janji 

untuk masuk ke dalam surga. Penyebutan amal-amal shalih merupakan 

pengkhususan terhadap nash yang sudah ada, agar dapat diketahui. Dilihat 

atas dasar pemikiran inilah kemudian penulis ingin membahas lebih dalam 

bagaimana konsep iman yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah. 

Dari berbagai penelitian yang telah dipaparkan diatas, masing-masing memiliki 

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam konteks ini ada 

beberapa poin penting yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. Diantaranya adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan dalam pembahasan bagaimana materi pendidikan 

keimanan menrut Hamka.  

2. Penelitian ini terfokus pada materi pendidikan keimanan. 

3. Penelitian ini menjelaskan materi pendidkan keimanan dilihat dari 

pentingnya pendidikan keimanan, dasar materi pendidikan iman, ruang 

linhgkup materi pendidikan keimanan, serta macam-macam materi 

keimanan sedangkan penelitian terdahulu menjelaskan konsep ataupun 

pendidikan iman dalam cakupan yang lebih umum dan luas. 

 

H. Metode Penelitian  



Metode adalah cara yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam 

suatu penelitian. Sebagaimana dalam bukunya Sugiono menjelaskan bahwa 

“metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan.
15

 

1. Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan buku-buku literatur yang diperlukan dan dipelajari
16

 atau 

mengkaji berbagai data terkait, baik yang berasal dari sumber data utama 

(primary sources) maupun sumber data pendukung (secondary sources). 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney, 

penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat 

dan sistematis.
17

 

3. Sumber Data Penelitian 
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Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer (primary sources) adalah sumber data yang diperoleh 

langsung dari objek penelitian ini. Sumber primer yang saya gunakan adalah 

Pelajaran Agama Islam. 

Selain itu digunakan pula data-data dari sumber sekunder (secondary 

sources). Sumber sekunder adalah sumber data yang berupa karya-karya para 

pemikir lainya dalam batas relevansinya dengan persoalan yang diteliti. 

Beberapa sumber sekunder: 

a. Pandangan Hidup Muslim 

b. Lembaga Budi 

c. Tafsir Al-Azhar 

d. Kesepaduan Iman dan Amal Saleh 

e. Falsafah Hidup 

f. Tasawuf Modern 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

mengunakan metode telaah kepustakaan yaitu menggunakan sumber-sumber 

kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok yang telah dirumuskan. 

Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari 

sumber primer maupun sumber sekunder. Pada tahapan pengumpulan data ini, 

analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan 

maksud dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, 



membuat catatan konseptualisasi data yang muncul, dan kemudian membuat 

ringkasan sementara.  

 

 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini 

terkumpul, langkah selanjutnya penulis akan melakukan analisa data. Analisa 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat 

mudah dipahami dan temanya dapat diinformasikan kepada orang lain.
18

 

Dalam keilmuan (ilmiah), fakta dikumpulkan untuk menjadi data. Data 

kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga 

dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, 

hal ini dinamakan deskripsi. Pemilihan banyak data sesuai dengan persamaan 

atau perbedaan yang terkandung dinamakan klasifikasi.
19

 

Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkanya 

ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Dalam analisa data ini penulis menggunakan 

metode Analisis Isi. 
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Analsis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan 

mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, 

sistematis, dan generalisasi.
20

 

Metode ini digunakan untuk membuat inferensi dari data yang telah 

diolah dan dianalisa, kemudian memberikan jawaban terhadap permasalahan 

yang ingin diungkap. 

6. Teknik Penyajian Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif analitik, yaitu dalam 

penyajiannya dilakukan analisis secara kritis terhadap data-data yang telah 

diperoleh tersebut. Selain itu, peneliti juga membandingkan dengan pemikiran-

pemikiran tokoh Muslim yang lain, sehingga dalam penyajian hasil penelitian 

ini juga bersifat deskriptif komparatif dalam tataran konsep-konsep tertentu, 

bukan konsep secara utuh dari satu tokoh. Itu dilakukan untuk memperjelas 

materi pendidikan keimanan menurut HAMKA.  

 

I. Sistematika Penulisan Skripsi 

Supaya terarahnya tulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan 

yang terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya terdapat bab-bab yang saling 

terkait antara satu dengan yang lainnya.  

BAB I : Membahas pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum dari 
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skripsi ini secara utuh yang berisikan latar belakang masalah. penjelasan judul, 

tujuan dan kegunaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : Bab ini merupakan uraian tentang kerangka teori, yaitu memuat teori-

teori yang mendukung persoalan yang dibahas, yakni mengemukakan tentang 

materi iman secara umum yang meliputi pengertian iman, dasar-dasar materi 

pendidikan iman,ruang lingkup materi pendidikan iman dan macam-macam 

iman. 

BAB III : Memberikan penjelasan tentang biografi Hamka yang meliputi 

dengan riwayat hidupnya, pendidikannya, latar belakang pemikiran akhlak 

tentang akhlak dan karya-karyanya. 

BAB IV : Bab ini menerangkan masalah pokok pada tulisan ini yaitu analisis 

sumber materi iman menurut Hamka. 

BAB V : Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan dan diakhiri 

densgan beberapa saran. 

  



   

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Definisi Materi Pendidikan keimanan 

1. Pengertian Materi 

Materi menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah sesuatu yang menjadi 

bahan untuk diujikan, dibicarakan, dan dikarangkan.
21

 Secara garis besar dapat 

dikemukakan bahwa Materi Pendidikan adalah pengetahuan,keterampilan, dan sikap 

yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka mematuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan.  

Dalam kurikulum suatu pembelajaran, materi merupakan hal yang penting 

yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. Tujuan tersebut haruslah sesuai dengan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya materi yang 

ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar 

menunjang tercapainya tujuan yang terdapat dalam tujuan pmbelajaran. 

Menurut M. Arifin, hakikatnya materi adalah bahan-bahan pelajaran yang 
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disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. 

Materi adalah bahan ajar yang harus dipelajari dan dipraktekan untuk menguasai 

suatu kompetensi sebagai bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian.
22

  

Jadi materi adalah segala sesuatu bahan yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Materi juga dapat diartikan sebagai 

komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa 

dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dikelas. 

2. Pengertian Pendidikan 

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah daya upaya untuk   memajukan 

budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan masyarakat.
23

 

Menurut Sudirman N, pendidikan adalah usaha yang dijadikan oleh seseorang 

atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain 

agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi 

dalam arti mantap.
24

 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
25

 Intinya 

pendidikan selain sebagai proses humanisasi, pendidikan juga merupakan usaha 

untuk membantu manusia mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya 

(olahrasa, raga, dan rasio) untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan dunia dan 

akhirat. 

Pendidikan adalah bimbingan atau pipinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadapap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.
26

 

Apabila istilah pendidikan ini dikaitkan dengan Islam maka para ulama Islam 

memiliki pandangan yang lebih lengkap sebagaimana pandangan M. Yusuf Qorhowi 

memberikan pengertian, bahwa; “Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia 

seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. 

Karena itu pendidikan Islam menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan 

segala kebaikan, dan kejahatannya, manis dan pahitnya”. Tokoh lain seperti D. 

Marimba, memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani 

dan rohani berdasarkan hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran Islam. 
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Melihat pandangan di atas atau yang telah diungkapkan beberapa ilmuan 

muslim, maka kita perlu mengkaji kembali sejarah perkembangan pendidikan Islam 

pada masa Rasulullah SAW, proses penanaman keimanan berlangsung secara 

bertahap yang membutuhkan kegigihan dan kesabaran. Kegigihan dan kesabaran 

Rasulullah yang ditransformasikan pada pembimbingan, pemberian motivasi, 

penanaman nilai, dan penciptaan kondisi yang lebih baik kemudian dapat merubah 

tatanan bangsa Arab secara keseluruhan. 

3. Pengertian Iman 

Secara etimologis, kata “al-iman” berasal dari kata “aamana - yu‟minu -

iimaanan, fahuwa mu‟minnun” artinya percaya. “Amiina – ya‟manu – amnan, 

amanan, wa amaanan” (aman dan damai), “wa‟amanatan” (amanat dan titipan), dan 

sebagainya. Percaya adalah suatu pengakuan atau keyakinan seseorang terhadap 

sesuatu. Ia mengakui dan meyakini suatu kebenaran itu secara benar dan meyakini 

kesalahan secara benar pula. Mengakui dan meyakini sesuatu itu benar artinya 

meyakini bahwa sesuatu itu sebagai kebenaran yang harus diyakini dan tidak 

diragukan kebenarannya. Adapun mengakui sesuatu itu salah artinya mengakui dan 

meyakini bahwa sesuatu itu memang merupakan kesalahan yang harus diyakini, dan 

diakui sebagai kesalahan yang benar-benar salah.
27

 

Iman Menurut Nabi Muhammad SAW. ialah percaya pada Allah, malaikat-

Nya, dihadapkan kepada-Nya, pada Nabi utusan-Nya, dan percaya pada hari bangkit 

                                                             
27

 Taufik Rahman, Tauhid Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 29. 



dari kubur.
28

 

Menurut Ulama tauhid, iman didefinisikan sebagai berikut: 

“suatu keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan 

diamalkan dengan anggota badan”.
29

 

 Menurut Prof. William James keyakinan/iman adalah satu tenaga/energi 

yang menghidupkan manusia, tanpa keyakinan/iman berarti kehancuran. 
30

  

Hamka menegaskan dalam kitab tafsir al-Azhar, bahwa iman adalah ucapan 

(al-qawl) dan perbuatan (al-„amal), sehingga didefinisikan iman itu “Iman itu adalah 

kata dan perbuatan, lantaran itu ia bisa bertambah dan berkurang.
31

 

Allah Berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 136 :  

                        

                               

                  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang 

Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka 

Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.
32

 

Ayat ini dengan jelas memerintahkan kita agar senantiasa beriman kepada 
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Allah Swt. Malaikat, kitab, Rasul, dan hari kemudian. Ini merupakan nash al-Qur‟an 

yang sangat jelas maknanya dan di ayat lain Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 

ayat 3: 

                      

Artinya: (orang yang beriman yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang 

mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan 

kepada mereka.
 33

 
 

Jadi sangat jelas bahwa iman itu tidak hanya membenarkan di hati, dan 

diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus di ikuti oleh perbuatan, salah satunya 

adalah mendirikan shalat. Apabila orang yang mengucapkan dengan lisan, sedangkan 

dia tidak membenarkan di dalam hatinya maka orang itu tergolong kedalam orang 

yang munafik. Adapun dengan masalah amal perbuatan apakah ia dapat 

mempengaruhi imannya atau tidak dan apakah dengan amal perbuatannya yang 

durhaka apakah ia masih disebut seorang mukmin ataukah dia bukan orang muslim? 

Ini menjadi perbedaan pendapat ulama. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa 

apabila seseorang membenarkan di dalam hati, dan mengucapkan dengan lisan, tetapi 

tidak dibarengi dengan amal perbuatan yang baik. Maka orang itu masih dalam 

keadaan muslim tetapi ia bukan disebut orang mukmin.  

Orang-orang yang beriman dalam islam disebut Mukmin, orang-orang mukmin 

kemudian menjadi muslim. Dari sebagai muslim meningkat menjadi muhsin. Lalu 

meningkat kembali menjadi mukhlisdan akhirnhya sampailah mmereka ketempat 

                                                             
33

 Ibid. hlm. 2. 



yangtertinggi yaitu Muttaqin. 
34

 

Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang rela mengorbankan jiwa 

dan raganya untuk mewujudkan harapan atau kemauan yang dituntut oleh Allah Swt 

kepadanhya.
35

 

Ada dua resiko yang akan dihadapi setiap orang yang memiliki kepercayaan 

terhadap sesuatu.
36

 

1. Kebahagiaan dan keberuntungan, apabila orang yang meyakini terhadap 

sesuatu, kemudian sesuatu yang diyakini dsn dipercayai itu sesuai 

dengan keyakinan nya atau antara keyakinan dan kenyataan itu 

bersesuaian. Dengan demikian, orang itu akan mendapat keberuntungan 

dan kebahagiaan.  

Misalnya, sesorang percaya kepada sesuatu minuman dalam botol. Ia 

percaya dan yakin minuman itu manis. Karena orang itu sangat haus 

dan memerlukan minuman, dengan keyakinan dan kepercayaan nya 

diminumlah minuman dalam botol tersebut. Setelah diminum, ternyata 

air tersebut manis dan menyegarkan maka ia mendapat keberuntungan  

dan kebahagiaan. Hal itu karena dengan minuman itu, ia yang 

sebelumnya merasa kehausan dan lemah menjadi segar dan sehat 

kembali. 

2. Kerugian dan kehancuran. Sebaliknya, jika seseorang meyakini dan 
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percaya kepada sesuatu, setelah dibuktikan tidak sesuai dengan 

keyankinan dan kepercayaa, ia akan rugi dan hancur. Contohnya, 

sesorang percaya pada suatu makanan. Ia percaya dan yakin bahwa 

makanan itu nikmat dan lezat. Karena lapar, diamkanlah makanan yang 

diangankan nikmat dan lezat itu.setelah ia makan, ternyata makanan itu 

beracun. Dengan kata lain, anatara keyakinan dan kepercayaan terhadap 

makanan itu tidak sesuai dengan kenyataan maka rugi dan hancurlah 

orang itu. Sebab, setelah makan makanan tersebut ia akan binasa. 

Golongan yang berpendapat bahwa iman dapat bertambah atau berkurang 

menyatakan bahwa penambahan atau pengurangan iman itu terjadi pada tasdiq 

dan amalnya. Tasdiq yang bertambah tentu diikuti oleh bertambahnya 

frekuensi amal perbuatan dan ketaatannya. Bertmbah atau beerkuranghnya 

tasdiq seseorang bergantung pada hal berikut.
 37

 

1. Wasilah, sebab kuat atau lemahnya dalil (bukti) yang sampai dan 

diterima oleh seseorang dapat menguatkan atau melemahkan 

tasdiqnya. 

2. Diri pribadi seseorang itu sendiri, dalam arti kemampuannya 

menyerap dalil-dalil keimanan. Semakin kuat daya serap seseorang 

terhadsp dalil-dalil yang diterima, semakin kuat pula tasdiqnya. 

Sebaliknya, jika daya serapnya lemah atau tidak baik, tasdiqnya pun 

lemah pula. 
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3. Pengamalan terhadap ajaran agama. Seseorang yang melaksanakan 

kewajiban-kewajiban agama dengan baik dan benar serta frekuensi 

amaliahnya tinggi, dia akan merasakan kekuatan iman (tasdiq) yang 

tinggi pula. Semakin baikdan tinggi frekuensi amaliah sesorang, 

semakin bertambah kuat pula iman (tadiqnya). 

Pendidikan iman adalah meningkatkan dasar-dasar iman saat ia mampu 

berfikir, membiasakan dengan rukun iman saat ia dapat mulai memahami, dan 

mengajarkan prinsip-prinsip syariat islam.
38

 

Dari berbagai penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Materi 

Pendidikan Keimanan adalah Bahan Ajar yang harus dipelajari dan dipartekan yang 

dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan keyakinan Terhadap Allah 

Swt., Malaikat, Kitab Nabi/Rasul,Qadha dan Qadhar serta Hari kiamat. 

 

B. Dasar Materi Pendidikan Iman 

Dalam semua lini kehidupan, Islam telah memberikan pelajaran dan 

memiliki dasar-dasar pemikiran, dalam hal ini yaitu iman dasar dari 

pendidkian iman ialah al-qur‟an dan hadist. Al-qur‟an dan Hadis inilah yang 

menjadi dasar dan sumber dalam pendidikan keimanan.  

1. Al-Qu‟an 

Al-Qur‟an menjadi dasar Pendidikan dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam 
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Q.S Shad 29: 

                           

Artinya : ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan 

berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat 

pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.
39

 
 

Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa Allah Swt. Telah menurunkan Al-Qur‟an 

sebagai dasar bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pelajaran dan tujuan dalam 

hidupnya.  

 

                          

          

 

Artinya : dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia 

orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul 

tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.  (Q.S. 

Luqman 22).
40

 

 

            

Artinya: Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.(Q.S Al-Qolam 4). 
41

 

 
 

                         

        

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.(Q.S. Al-Ahzab 
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21).
42

 

 

                          

          

Artinya: Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu Yaitu Al kitab (Al 

Quran) Itulah yang benar, dengan membenarkan Kitab-Kitab yang 

sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha 

melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya. (Q.S Faathir 31).
43

 
 

                            

                    

                

Artinya: Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang 

diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, 

Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan 

Para Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di 

antara mereka dan hanya kepada-Nyalah Kami menyerahkan diri". (Q.S Ali 

Imran 84).
44

 

 

2. Hadist atau As-sunnah 

As-Sunnah menurut istilah syari‟at ialah segala sesuatu yang bersumber dari 

Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam dalam bentuk qaul (ucapan), fi‟il (perbuatan), 

taqrir (penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai 

tasyri‟ (pensyari‟atan) bagi ummat Islam.
45

  

 

ًَت َْٔل َكِه ْٕا َعهٗ ُصْبَياََُكى ُأ َّ ِإَنا اهلِل ِإْفَتُح  اَل ِإَن
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Artinya: Bacakanlah kepada anak-anak kamu kalimat pertama dengan “laa 

ilaaha illallah (tidak ada Tuhan selain Allah).
46 

Hikmahnya adalah agar kalimat Tauhid dan identitas bagi masuknya orang 

kedalam islam itu menjadi sesuatu yang pertama kali didengar oleh bayi, yang 

pertama kali diucapkan oleh lidahnya dan kata-kata pertama yang ia terikat 

dengannya. 

ُّ َقاَل  ُْ َُْرْيَرَة َرِضَي اهلُل َع ََٔسَهْى : َحِدْيُث َاِبْي   ِّ ٌَ َرُسُٕل اهلِل َصَهٗ اهلُل َعَهْي َأ

َّ ِاَنا اهلُل َعَصَى ِيُِْي  ٍْ َقاَل َنا ِاَن ًَ َّ ِاَنا اهلُل َف ْٕا َنآ ِاَن ُْٕن ٌْ ُاَقاِتَم انَُاَس َحَتٗ َيُق ُاِيْرُث َا

ُّ َعَهٗ اهلِل َِٔحَساُب  ِّ ُّ َاَنا ِبَحّق ََْفَس َٔ  ُّ  َيا َن

 
Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. Katanya : “Aku diarahkan supaya 

memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan dua kalimah syahadat. Siapa 

yang mengucapkannya berarti dia dan hartanya bebas dari aku kecuali dibenarkan 

oleh syariat dan segala-galanya terserahlah kepada Allah Swt untuk 

menentukannya.
47

 

 

 ُّ ُْ َُْرْيَرَة َرِضَي اهلُل َع ٌُ ِبْدٌع : َحِدْيُث َاِبْي  ًَا ََٔسَهَى َقاَل اْنِؤْي  ِّ ٍِ انُِّبِي َصَهٗ اهلُل َعَهْي َع

ٌِ ًَا ٍَ اْنِؤْي َٔاْنَحَياُء ُشْعَبٌت ِي ََُشْعَبًت  ْٕ ََٔسْبُع  

 
Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra : Rasulullah Saw bersabda : “Iman 

terdiri lebih dari tujuh puluh bagian, dan malu dalah salah satu dari bagian-bagian 

Iman”. 
48

 

 

Muslim meriwayatkan tujuh puluh lebih cabang yang paling utama adalah kalimat la 

ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, serta malu juga 

merupakan salah satu cabang iman.  

 

 ُّ ُْ ٍُ :  َحِدْيُث َاََِس بٍ يانك َرِضَي اهلُل َع ََٔسَهَى َقاَل َنا ُيْؤِي  ِّ ٍِ انُِّبِي َصَهٗ اهلُل َعَهْي َع

 ِّ َُْفِس ِِ َيا َيِحُّب ِن ْٔ َقاَل ِنَجاِر ِّ َا  َاَحُدُكْى َحَتٗ ُيِحُّب ِنَؤِحْي
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Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik  Ra katnya : Nabi Saw telah bersabda : 

“tidak sempurna iman seseorang itu, sebelum ia mengasihi saudaranya sebagaimana 

ia mengasihi dirinya sendiri.” 
49

 

 

 

C. Ruang Lingkup Iman  

Ruang Lingkup Iman mencakup tiga aspek kehidupan manusia, yaitu 

meliputi seluruh isi hati, seluruh ucapan dan segenap laku perbuatan. Ketiga 

aspek tersebut yaitu isi atau ketetapan hati, seluruh ucapan dan segenap laku 

perbuatan adalah satu kebulatan hidup manusia dalam arti kebudayaan dan 

peradaban.  

ُّ َقاَل ُْ ٍِ َحَجٍر َرِضَي اهلل َع ٍِ اْب ََٔسَهَى: َع  ِّ َٗ اهللُ َعَهْي ُْٕل اهلل َصه : َقاَل َرُس

 ٌِ ًٌَم ِبْاأَلْرَكا ََٔع  ٌِ ٌْٕل ِباِنهَسا ََٔق ٌُ َيْعِرَفٌت ِبْانَقْهِّب  ًَا رٔاِ ابٍ ياجّ )ْأإِلْي

 )ٔانطبراَي

Artinya: “Dari Ibnu Hajar Radhiyallahu „Anhu beliau berkata: Rasulullah 

SAW telah bersabda: Iman adalah Pengetahuan hati, pengucapan lisan dan 

pengamalan dengan anggota badan” (H.R. Ibnu Majah dan At-Tabrani).
50

 

Hadits Ibnu Majah diatas membuktikan bahwa ruang lingkup Iman 

mencakup tiga aspek kehidupan manusia, yaitu meliputi seluruh isi hati, 

seluruh ucapan dan segenap laku perbuatan. Ketiga aspek tersebut yaitu isi 

atau ketetapan hati, seluruh ucapan dan segenap laku perbuatan adalah satu 

kebulatan hidup manusia dalam arti kebudayaan dan peradaban. 
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Seseorang akan disebut bertaqwa jika melaksanakan kewajiban sebagai 

seorang hamba tersebut dan itu merupakan cirri dari manusia yang bertaqwa. 

Manusia bisa dikatakan bertaqwa jika melakukan rukun Iman dan Islam, 

menepati janji, jujur kepada Allah, dirinya dan manusia dan menjaga amanah. 

Dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Manusia 

taqwa adalah sosok yang tidak pernah menyakiti dan tidak zhalim pada 

sesama, berlaku adil di waktu marah dan ridha, bertaubat dan selalu 

beristighfar kepada Allah. Manusia taqwa adalah manusia yang 

mengagungkan syiar-syiar Allah, sabar dalam kesempitan dan penderitaan, 

beramar ma‟ruf dan bernahi munkar, tidak peduli pada celaan orang-orang 

yang suka mencela, menjauhi syubhat, mampu meredam hawa nafsu yang 

menggelincirkan dari shiratal mustaqim. 

Ruang lingkup iman di dalam ajaran islam meliputi satu bidang yaitu 

Aqidah. Pengertian aqidah secara etimologis aqidah berakar dari kata „aqida-

ya‟qidu‟aqdan-aqidatan. Kaitan antara arti kata  “aqdan dan “aqidah adalah 

keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat  dan 

mengandung perjanjian.Jadi aqidah adalah sesuatu yang diyakini oleh 

seseorang.Makna aqidah secara bahasa akan lebih jelas jika dikaitkan dengan 

pengertian secara terminologis. 

Secara terminologis  terdapat beberapa defenisi aqidah, antara lain : 

1. Menurut Hasan Al-banna 



Aqaid (Bentuk plural dari aqidah )adalah beberapa perkara yang wajib 

diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa ,menjadi 

keyakinan yang bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan.
51

 

2. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy 

Aqidah  adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh 

manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh 

manusia di dalam hati serta diyakinini kesahihan dan keberadaannya secara 

pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. 

Menurut Hasan Al-Banna maka ruang lingkup Aqidah Islam meliputi : 
52

 

1. Ilahiyyat 

Yaitu pembahasan tentang segala susuatu yang berhubungan 

dengan Allah, sepertiwujud Allah, sifat Allah, nama dan Perbuatan Allah dan 

sebagainya 

2. Nubuwat   

Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan 

Rasul, pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para Rasul 

,mu‟jizat rasul  dan lain sebagainya. 

3. Ruhaniyat 

Yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti 

jin, iblis, syaitan , roh ,malaikat dan lain sebagainya. 
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4. Sam'iyyat 

Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat 

sam'i, yakni dalil Naqli berupa Al-quran dan as-Sunnah seperti alam barzkah, 

akhirat dan Azab Kubur, tanda-tanda kiamat, Surga-Neraka dsb. 

 

D. Macam-macam Iman 

a. Iman kepada ALLAH SWT 

 Allah zat yang maha mutlak itu, menurut ajaran Islam adalah Tuhan 

yang Maha Esa. Segala sesuatu mengenai Tuhan disebut ketuhanan.
53

  

Sebagaimana yang Alah firmankan dalam Q.S Al-Ikhlas 1-4: 

                             

        

Artinya: 1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa 2. Allah adalah 

Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu 3. Dia tiada beranak dan 

tidak pula diperanakkan, 4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan 

Dia."
54

 

 

 Percaya akan adanya Allah yang maha kuasa yang mengatur seluruh 

alam adalah suatu yang asli dalam jiwa manusia. Mulai dari orang yang 

masih biadab di hutan sampai pada filsuf  dalam kamar kerjanya, mereka 

percaya adanya Allah adalah pokok permulaan. Walaupun kemudian akal 

sudah terlalu pintar dan logika telah menyeleweng. Oleh sebab itu tidaklah 

heran jika ada sarjana, yang otaknya mengingkari Allah tetapi hatinya masih 
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tetap beriman.
55

 

                        

                               

                   

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah 

dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya 

serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari 

Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (Q.S 

An-Nisa 136).
56

 

 

 Keyakinan kepada zat Allah yang Maha Esa seperti itu mempunyai 

konsekuensi. Konsekuensinya adalah, bagi umat islam yang mempunyai 

aqidah demikian, setiap atau segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca 

indra mempunyai bentuk tertentu, tunduk pada ruang dan waktu, hidup 

memerlukan makanan dan minuman seperti manusia biasa, mengalami sakit 

dan mati, lenyap dan musnah, bagi seorang muslim bukanlah Allah, Tuhan 

yang Maha Esa. 

 Percaya kepada Allah berarti meyakini akan keberadaan Allah Swt. Dan 

juga mempercayai adanya sifat-sifat yang dimiliki Allah Swt. Diantaranya 

adalah sifat wajib,mustahil dan jaiz.
57

 

 

b. Iman Kepada Malaikat ALLAH SWT 
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Umat islam memercayai bahwa ada sesuatu makhluk halus, yang 

dijadikan dari nur (cahaya), bernama malaikat. Hakikat dari tubuh malaikat 

itu hanya tuhan yang tahu.
58

 Malaikat adalah makhluk gaib, tidak dapat 

ditangkap oleh panca indra manusia. Akan tetapi, dengan izin Allah, malaikat 

dapat menjelmakan dirinya seperti manusia, seperti malaikat jibril menjadi 

manusia didepan Maryam, ibu Isa almasih. 

Kewajiban untuk percaya kepada malaikat dinyatakan dengan tegas 

oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 177 : 

                          

                              

                         

                       

                           

      

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu 

suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman 

kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 

kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka Itulah orang-
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orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang 

bertakwa.
59

 

 

Keimanan kepada para malaikat ini lebih bercorak dogmatis. Artinya 

kita meyakini berdasarkan firman Allah yang ada dalam Al-Qur‟an (dalil 

naqli) dan sulit dibuktikan malalui Rasio (Dalil Aqli).
60

 

a. Sifat-sifat malaikat 

1. Diciptakan dari Nur (cahaya) 

2. Taat dan berbakti kepada Allah Swt 

3. Dapat menjelma atau berubah bentuknya 

4. Selalu bersujud kepada Allah 

5. Senantiasa bertasbih mensucikan Allah Swt 

6. Tidak merasa letih menyembah Allah Swt 

7. Tidak sommbong 

8. Memberi salam kepada ahli surga 

9. Memohon ampunan untuk orang-orang beriman 

10. Tidak berjenis kelamin 

11. Tidak memliki hawa nafsu,tidak makan, minum, dan tidur. 

12. Tidak mati sebelum datangnya hari kiamat.
61

 

 

b. Nama-nama malaikat dan tugasnya  
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Dari sekian banyak malaikat, ada 10 nama malaikat beserta tugasnya 

yang wajib kita yakini 

1. Malaikat jibril, merupakan malaikat yang mempunyai tugas 

menyampaikan wahyu. 

2. Malaikat mikail, bertugas mengatur dan menyampaikan rezeki. 

3. Malaikat israfil, tugasnya adalah meniup sangkakala. 

4. Malaikat izrail, bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk termasuk 

malaikat, jin, manusia, dan nyawanya sendiri. 

5. Malaikat raqib, mencatat amal kebaikan. 

6. Malaikat atid, mencatat amal kejahatan. 

7. Malaikat munkar, menjaga alam kubur sekaligus penanya dialam 

kubur.  

8.  Malaikat nakir, tugasnya sama dengan malaikat munkar. 

Menanyakan manusia tentang 6 pokok permasalahan, yakni Tuhan, 

agama, Nabi, kitab, kiblat dan teman (saudara). 

9. Malaikat malik, tugasnya menjaga pintu neraka. 

10. Malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga.
62

 

 

c. Iman kepada Kitab ALLAH SWT 

Keyakinan pada kitab-kitab suci merupakan rukun iman ke tiga. Kitab-

kitab suci itu memuat wahyu Allah. Perkataan kitab berasal dari kata kerja 
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kataba (artinya ia telah menulis) memuat wahyu Allah. Perkataan wahyu 

berasal dari bahasa Arab: al-wahy. Kata ini mengandung suara, bisikan, 

isyarat,tulisan dan kitab.  

                          

                        

                     

      

 

Artinya : 2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. 

yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. 3. Dia 

menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan 

kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. 4. 

sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al 

Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah 

akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai 

Balasan (siksa). (Q.S. Ali-imran 2-4).
63

 

 

Kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya 

yang wajib diketahui oleh umat islam adalah :
64

 

1. Kitab taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. pada kira-kira abad 

ke-12 SM didaerah israel dan mesir. 

2. Kitab zabur, yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s. pada kira-kira abad 

ke-10 SM didaerah Israel. 

3. Kitab injil, diturunkan kepada Nabi Isa a.s. didaerah yerusalem pada 
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permulaan abad pertama.  

4. Kitab Al-qur‟an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Didaerah 

Makkah dan di Madinah pada abad ke-6 M. 

 

d. Iman kepada Nabi/Rasul 

Nabi dalam bahsa arab berasal dari kata “naba”. Dinamakan nabi karena 

mereka adalah orang yang diberi tahu beritanya lewat wahyu. Adapun kata rasul 

secara bahasa berasal dari kata “irsal” yang bermakna membimbing atau memberi 

arahan.  

                              

                          

             

Artinya: Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari 

Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka 

mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang 

lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat." 

(mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat 

kembali. (Q.S. Al-Baqarah 285).
65

  
 

 Beriman kepad nabi dan rasul adalah rukun iman yang keempat, yaitu 

mempercayai bahwa Allah SWT. Telah mengutus para rasulnya untuk membawa 

syi‟ar agama atau membimbing umat manusia kepada jalan yang benar dan diridhai 

Allah. Jumlah rasul tidak diketahui secara pasti, namun ada ulama yang mengatakan 
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bahwa Allah telah menurunkan nabi sebanyak 124.000 orang dan rasul sebanyak 313 

orang. Jumlah ini pun belum bisa dipastikan.
66

 

a. Fungsi utama Rasul  

1. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Swt. 

2. Menyampaikan perintah dan larangan Allah Swt. 

3. Memberikan petunjuk ke jalan yang benar. 

4. Memberi peringatan 

5. Mengalihkan manusia dari kehidupan yang fana 

b. Sifat-sifat Rasul Allah Swt 

1. Shiddiq artinya jujur 

2. Amanah artinya terpercaya 

3. Tabligh artinya menyampaikan 

4. Fathanah artinya Cerdas 

 

e. Iman kepada hari kiamat 

Hari kiamat adalah hari dibinasakan dan dihancurkan alam semesta 

yang merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal 

di akhirat. Lalu Allah menciptakanalam lain yaitu alam akhirat.  

 Pada alam itu manusia dibanghkitkan dari kematian untuk 

mempertanggung jawabkan segala amal perbuatan sewaktu hidup didunia, 

dan mendapat balasan yang sesuai dengan amal perbuatan sewaktu hidupnya. 
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Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hajj ayat 7 : 

                         

Artinya: Dan Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada 

keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di 

dalam kubur.
67

 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa jelas hari akhir itu adalah benar 

adanya,namun kapan terjadinya itu hanya Allah yang tahu. Tetapi ada 

beberapa tanda yang telah dijelaskan sebelum datang nya hari kiamat. 

a. Tanda-tanda hari kiamat
68

 

Berdasrkan keterangan diatas, terjadinya hari akhir didahului dengan 

tanda-tandanya. Antara lain: 

1. Terbitnya matahari dari arah barat 

2. Muncul binatang yang berbiacara dengan manusia 

3. Munculnya yajuj (perusak dan pengacau dan timbulnya bencana-

bencana alamn dahsyat. 

4. Munculnya dajjal 

5. Al-quran tinggal tulisan dan islam tinggal nama 

6. Jumlah perempuan berlipat ganda lebih banyak dari laki-laki 

7. Peredaran bumi sudah tidak teratur sebab sudah mendekati runtuhnya. 

b. Peristiwa sesudah hari kiamat 
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1. Alam barzah 

2. Al-baats (Hari kebangkitan) 

3. Mahsyar 

4. Hisab (perhitungan amal) 

5. Mizan (penimbangan amal) 

6. Ash-Shirath 

7. Surga dan Neraka 

f. Iman kepada Qadha dan Qadhar 

 Secara bahasa Qadha memiliki beberapa pengertian, yakni ketetapan, 

perintah kehendak,pemberitahuan dan penciptaan. Adapun Qadha menurut 

istilah adalah ketepan Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Tentang segala 

sesuatu yang berkenaan dengan makhluk.  Adapun pengertian Qadhar secara 

bahasa adalah kepastian, peraturan dan ukuran. Menurut Istilah, qadhar 

adalah perwujudan keteapan (qadha) Allah terhadap semua makhluk dalam 

kadar dan bentuk yang sesuai dengan iradh-Nya.
69

 

                            

            

 

Artinya : tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah 

ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai 

sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. dan adalah ketetapan 

Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. (Q.S Al-Ahzab 38)
70

 

                                                             
69

 A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Ibid., hlm. 324. 
70

  Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit.,  hlm . 423. 



 

 Beriman kepada Qadha dan Qadhar yang selanjutnya disebut takdir, 

merupakn salah satu rukun dari rukun iman. Yang dimaksud beriman kepada 

Qadha dan Qadhar adalah bahwa setiap manusia wajib mempunyai itikad dan 

keyakinan yang sungguh-sungguh bahwasannya segala sesuatu  yang 

dilakukan oleh seluruh makhluk, baik yang sengaja seperti 

makan,minum,duduk berdiri ataupun yang tidak disengaja telah ditetapkan 

oleh ALLAH SWT. 

  



 

 

BAB III 

BIOGRAFI TOKOH 

 

A. Riwayat Hidup HAMKA 

1. Biografi HAMKA 

Nama lengkapnnya ia bernama Haji Abdul Malik Amrullah, orang sering 

menyebutnya dengan Buya HAMKA. Hamka lahir di Sungai Batang, Maninjau 

(Sumatera Barat) pada tanggal 17 Februari 1908 M/ 14 Muharram 1326 H
71

, 

beliau wafat umur 73 tahun pada hari Jumat jam 10.41.08 tanggal 24 Juli 1981 

M bertepatan dengan 22 Ramadhan 1401 H, beliau menghembuskan napas 

terakhirnya di rumah sakit pusat Pertamina. Ayahnya ialah ulama islam 

terkenal Dr H Abdul Karim bin Muhammad Amrullah bin tuanku Abdullah 

Saleh, alias haji rasul pembawa faham-faham pembaharuan Islam di 

Minangkabau khususnya dan di Sumatra pada umumnya yang dikenal pada 

waktu itu dengan sebutan kaum muda. Pergerakan yang dibawanya adalah 

menentang ajaran rabithah, yang menghadirkan guru dalam ingatan, salah satu 

sistim yang ditempuh oleh penganut-penganut tarikat apabila mereka akan 

memulai mengerjakan suluk. Setelah itu beliau menyatakan pendapat-pendapat 
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yang lain yang berkenaan dengan masalah khilafiyah.
72

 

Hamka merupakan sebuah akronim dari Haji Abdul Malik Karim 

Amrullah. Nama asli Hamka yang diberikan oleh ayahnya adalah Abdul Malik, 

proses penambahan nama hajinya setelah pulang dari menunaikan rukun Islam 

yang kelima, ketika itu dikenal dengan nama Haji Abdul Malik. Sementara 

penambahan  nama di belakangnya dilakukan dengan mengambil nama ayahnya 

Karim Amrullah. Proses penyingkatan namanya dari Haji Abdul Malik bin 

Abdul Karim Amrullah menjadi Hamka berkaitan dengan aktivitas beliau dalam 

bidang penulisannya. 

Ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria yang 

mempunyai gelar Bagindo Nan Batuah.Dikala mudanya terkenal sebagai guru 

tari, nyanyian dan pencak silat. Merupakan istri ketiga dari Abdul Karim bin 

Muhammad Amrullah. Dalam perkawinannya ini Shafiyah di karuniai empat 

orang anak yaitu: Hamka, Abdul Kudus, Asman dan Abdul Muthi Dari 

geneologis ini dapat diketahui, bahwa ia berasal dari keturunan yang taat 

beragama dan memiliki hubungan dengan generasai pembaharuan Islam di 

Minangkabau pada akhir abad XXVIII dan awal abad XIX. Oleh karena itu, 

dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku 

ibunya. 

 

                                                             
72

 Herry Mohammad, dkk., Tokoh-tokoh Isalam Yang Berpengaruh Abad-20, (Jakarta: Gema 

Insani, 2006), hlm. 60. 



2. Pendidikan HAMKA 

Dalam usia 6 tahun (1914) Hamka dibawa ayahnya ke Padang Panjang, 

sewaktu berusia 7 tahun dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya belajar 

mengaji dengan ayahnya sendiri hingga khatam. Dari tahun 1916 sampai tahun 

1923 dia telah belajar agama pada sekolah-sekolah Diniyah School dan 

Sumatera Thawalib di Padang Panjang yang di pimpin oleh ayahnya sendiri. 

Pendidikan yang ia dapat dari keluarganya sendiri tidak begitu menyerap 

kepada  Hamka, hal ini dekarenakan Hamka deperlakukan dengan disiplin 

yang keras, metode ini yang membuat Hamka merasa tertekan dalam menuruti 

pelajaran. 

Pada usia tujuh sampai sepuluh tahun, Hamka terkenal dengan sebutan 

anak nakal. Masyarakat sangat mengenalnya, selain sebagai seorang anak 

ulama ia juga”anak yang nakal”. Hamka suka mengganggu temannya ia juga 

suka menonton film di panggung secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan 

mengintip tanpa membayar. Hamka sebagai anak yang nakal dibenarkan oleh 

A.R Sutan Mansur, orang yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan pribadi 

Hamka sebagai seorang Muballigh.
73

 

Haji Abdul Karim bin Muhammad Amrullah tidak merasa puas dengan 

sistem pendidikan yang tidak menyediakan pendidikan agama Islam di 

sekolah.Oleh karena itu Hamka dimasukkan belajar agama pada sore hari ke 
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sekolah Diniyah yang berada di Pasar Usang, Padang Panjang, yang didirikan 

oleh Zainuddin Lebay El- Yunisi. Meskipun Hamka telah dimasukkan belajar 

agama pada sore hari, ternyata Haji Abdul Karim bin Muhammad Amrullah 

belum merasa puas.Untuk merealisasikan hasrat membentuk anaknya menjadi 

seorang ulama maka Hamka di masukkan ayahnya ke Madrasah Thawalib 

yang didirikannya sendiri. Sekolah ini pada mulanya merupakan lembaga 

pendidikan tradisional yang dikenal dengan nama Surau Jembatan Besi 

sebelum diperbaharui tahun 1918. 

Perguruan Thawalib dan Diniyah memberikan pengaruh besar kepada 

Hamka dalam hal ilmu pengetahuan. Sekolah yang mula-mula memakai sistem 

klasikal dalam belajarnya di Padang Panjang waktu itu. Namun buku-buku 

yang dipakai masih buku-buku lama dengan cara penghapalan dan menurut 

istilah Hamka sangat memeningkan kepalanya. Keadaan seperti ini membuat 

Hamka bosan, menghabiskan waktunya di perpustakaan umum milik 

Zainuddin Lebay El-Yunisi dan Bagindo Sinaro. 

Secara formal, pendidikan yang ditempuh Hamka tidaklah tinggi, hanya 

sampai kelas dua di sekolah desa, lalu sekolah agama yang ia jalani di Padang 

Panjang dan Parabek juga tak lama, hanya selama tiga tahun.
74

 Walaupun 

pernah duduk dikelas VII, akan tetapi ia tidak mempunyai ijazah. Dari sekolah 

yang pernah diikutinya tak satupun sekolah yang dapat diselesaikannya. 

Setelah itu, saat usia menginjak umur 10 tahun, Hamka lebih memilih 
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mendalami ilmu agama di Sumatra Thawalib di Padang Panjang, sekolah islam 

yang didirikan Ayahnya sekembalinya dari Mekah sekitar tahun 1906. Di 

sekolah itu, Hamka mulai serius mempelajari Agama Islam serta bahasa Arab. 

Sejak kecil Hamka memang dikenal sebagai anak yang haus akan ilmu. Selain 

di sekolah ia juga menambah wawasaan nya di surau dan masjid dari sejumlah 

ulama terkenal seperti  Syekh Ibrahim Musa,  Syekh Ahmad Rasyid, Sutan 

Mansyur, R.M Surjopranoto, dan Ki Bagus Hadikusumo.
75

 Dari keterangan di 

atas dapat diketahui bahwa Hamka  sampai akhir hayatnya tidak pernah tamat 

sekolah, oleh sebab itulah dia tidak pernah mendapat diploma atau ijazah dari 

sekolah yang diikutinya.  

Kegagalan Hamka  di sekolah, ternyata tidaklah menghalanginya untuk 

maju, beliau berusaha menyerap ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, baik 

melalui kursus-kursus ataupun dengan belajar sendiri. Karena bakat dan 

otodidaknya ia dapat mencapai ketenaran dalam berbagai bidang dunia secara 

lebih luas, baik pemikiran klasik Arab maupun Barat. Karya pemikir Barat ia 

dapatkan dari hasil terjemahan ke bahasa Arab. Lewat bahasa pula Hamka bisa 

menulis dalam bentuk apa saja. Ada puisi, cerpen, novel, tasawuf dan artikel-

artikel tentang dakwah.Bakat tulis menulis tampaknya memang sudah 

dibawanya sejak kecil, yang diwarisi dari ayahnya, yang selain tokoh ulama 

juga penulis, terutama Ummah, yang berarti khatib dan umat.  

Di usia yang sangat muda Hamka sudah melalangbuana. Ketika usianya 
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masih enam belas tahun (pada tahun 1924), ia sudah meninggalkan 

Minangkabau, menuju Jawa.
76

 Pada awalnya, kunjungannya ke Jawa hanya 

ingin mengunjungi kakak iparnya A.R. St. Mansur dan kakaknya Fatimah yang  

tinggal di Pekalongan. Pada awalnya, ayahnya melarang untuk berangkat, 

karena khawatir akan pengaruh paham komunis yang mulai berkembang saat 

itu. Akan tetapi karena melihat demikian besar keinginan anaknya untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan yakin anaknya tidak akan terpengaruh, maka 

akhirnya ia yang hendak ke Yogyakarta dan Pekalongan. Sesampainya di 

Yogyakarta, ia tidak langsung ke Pekalongan, ia tinggal bersama adik ayahnya 

Ja‟far Abdullah di desa Ngampilan. Bersama dengan pamannya, ia diajak 

mempelajari kitab-kitab klasik dengan beberapa ulama pada waktu itu.  

Di Yogyakarta inilah Hamka mempelajari pergerakan-pergerakan Islam 

dari H.O.S Tjokro Aminoto, H. Fakhruddin, R.M. Suryo Pranoto dan iparnya 

A.R. St. Mansur. Disini ia mendapat semangat baru untuk mempelajari Islam. 

Iabanyak belajar dari iparnya, baik tentang Islam yang dinamis maupun politik. 

Di sini ia “berkenalan” dengan-dengan ide-ide pembaharuan Jamaluddin al-

Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha yang berupaya mendobrak 

kebekuan umat. Perkenalannya dengan ide-ide pemikiran al-Afghani, Abduh, 

dan tafsir Qur‟an darinya. Sedangkan dengan H.O.S Tjokro Aminoto ia belajar 

tentang Islam dan Sosialisme.
77
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Di tanah Jawa inilah Hamka menemukan agama Islam itu suatu yang 

hidup.Ia belajar banyak tentang Islam, akan tetapi Islam yang hadir di pulau 

Jawa ini jauh berbeda dari apa apa yang dipelajarinya waktu di Padang 

Panjang. Di pulau Jawa ia juga mengetahui bagaimana sebenarnya ajaran 

komunis yang ada di Sumatera Barat.
78

 

Pada Februari 1927 Hamka berangkat ke Mekkah dan Juli 1927 dia 

pulang ke Medan.Dia sempat bermukim di Mekkah selama 6 bulan, bekerja 

pada sebuah percetakan dan setelah itu baru dia pulang ke tanah air.Dan pada 

akhir 1927 itu A.R Sutan Mansur singgah di Medan ketika pulang membangun 

Muhammadiyah di Aceh).Beliau singgah di Medan dan membawa Hamka 

pulang ke Kampung, yang waktu itu menjadi guru agama di sebuah 

perkebunan. 

Pada tahun 1928 Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo turut dihadiri 

oleh Hamka dan pulang dari sana dia turut membangun Pimpinan 

Muhammadiyah di Padang Panjang, sejak itu pula karir dalam organisasi itu 

menanjak dari ketua bagian Taman Pustaka dan ketua tabligh sampai menjadi 

ketua cabang Muhammadiyah Padang Panjang. Sebelum keprgiannya ke Solo 

ia juga mendirikan Muhammadiyah di Pagar Alam, Palembang dan sekembali 

dari kongres Solo ia juga mendirikan Muhammadiyah di Kaitan, di Kurai Taji. 

Tahun ini juga ia mendirikan membangun kembali Sumatra Tawalib yang 

waktu itu dituduh tersangkut dalam kerusuhan komunis oleh Belanda. Ia juga  
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dipanggil kemana-mana mengadakan tabligh, pidato dalam rapat-rapat 

Muhammadiyah. Tahun ini juga ia mengeluarkan buku romannya yang 

pertama dengan judul Sibariyah. Buku ini ditulis dalam bahasa Minang. Di 

waktu itu pula ia memimpin majalah “Kemajuan Zaman” yang terbit hanya 

tahun 1929 keluarlah buku-bukunya Agama Dan Perempuan, Pembela Islam, 

Adat Minangkabau Dan Agama Islam, Kepentingan Tabligh dan Ayat-Ayat Mi 

‟raj . 

Pada 5 April 1929 dia kawin dengan Siti Raham binti Endah Sutan (anak 

mamaknya). Dia sendiri baru berusia 21 tahun dan istrinya 15 tahun.Dari 

perkawinannya dengan Siti Raham, ia di karuniai 11 orang anak. Mereka 

antara lain Hisyam(meninggal usia 5 tahun), Zaky, Rusydi Fakhri, Azizah, 

Irfan,‟Aliyah, Fathiyah, Hilmi, Afif, dan Syakib. Setelah istrinya meninggal 

dunia, satu setengah tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, ia menikah 

lagi dengan seorang perempuan asal Cirebon, yaitu Hj. Siti Khadijah.
79

 

Tahun 1930 mulailah ia mengarang pada .“Pembela Islam” Bandung dan 

mulai berkenalan dengan M. Natsir, A. Hassan dan lain-lain. Ketika ia pindah 

ke Makassar diterbitkannya majalah “al-Mahdi”.27di diutus oleh cabang 

Muhammadiyah Padang Panjang mendirikan Muhammadiyah di Bengkalis. 

Dari sana langsung meghadiri kongres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta. 

Akhir tahun 1931 diutus oleh pengurus besar Muhammadiyah 

Yokyakarta ke Makasar menjadi muballigh Muhammadiyah dalam tugas 
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khusus menggerakkan semangat menyambut kongres Muhammadiyah ke-21 

Mei 1932 Makassar. Pada tahun 1933 menghadiri kongres Muhammadiyah 

Semarang. Tahun 1934 kembali ke Padang Panjang dan turut bersama ayah dan 

gurunya A.R. Sutan Mansur dan wakil P.B. H. Mukmhtar menghadiri 

konprensi Sibolga dan sejak itu pula ia menjadi anggota  majlis konsul 

Muhammadiyah Sumatra Tengah sampai pindahnya ke Medan. 

Setelah ia kembali ke Sumatra Barat tahun 1935 dan tahun 1936 pergilah 

ia ke Medan di sana ia mengeluarkan mingguan Islam yang mencapai puncak 

kemashuran sebelum perang, yaitu “Pedoman Masyarakat”. Majallah ini 

dipimpinnya sendiri setelah setahun dikeluarkan, mulai tahun 1936 sampai 

1943, yaitu seketika bala tentara Jepang masuk. Di zaman itulah benyak terbit 

karangan-karngannnya dalam lapangan agama, filsafat, tasawuf  dan roman. 

Ada yang ditulis  di “pedoman masyarakat” dan ada pula yang ditulis lepas. 

Waktu itu jugalah keluar romannya “ Tenggelammya Kapal Van Der Wijck”, “ 

Di Bawah Lindungan Ka`bah” , “Merantau ke Deli”, ”Terusir”, “Keadilan 

Ilahi” dan lain-lain. Dalam hal  agama dan filsafat ialah “Tasawuf Modren”, 

Filsafat Hidup”, Lembaga Budi”, “Pedoman Muballigh Islam”, dan lain-lain. 

Hamka lahir ketika sedang gencar-gencarnya muncul gerakan pembaruan 

Islam yang dipelopori oleh empat putra Minang yang dikenal sebagai kaum 

pembaru dari kalangan kaum muda. Mereka melakukan gerakan pemurnian dan 

pembersihan ajaran Islam dari perkara-perkara bid‟ah, syirik, khurafat, tahayul, 

mitos dan tradisi setempat yang bertentangan dengan ajaran murni Islam. 



Empat tokoh itu antara lain Haji Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka), Syaikh 

Taher Jalaludin, Syaikh Muhammad Djamil Djambek dan Haji Abdullah 

Ahmad. Tujuan pembaruan yang mereka lakukan adalah untuk membersihkan 

ajaran-ajaran agama Islam dari praktik-praktik yang bertentangan dengan 

tuntunan Islam.
80

 

Karir pergerakan Hamka di Organisasi Muhammadiyah dimulai ketika 

Kongres Muhammadiyah ke-19 yang berlangsung di Bukittinggi pada tahun 

1930, Hamka tampil dengan membawakan sebuah makalah yang berjudul 

“Agama Islam dan Adat Minangkabau.” Lalu ketika berlangsung Muktamar 

Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta pada tahun 1931, lagi-lagi Hamka muncul 

dengan ceramah berjudul “Muhammadiyah di Sumatra.” Setahun kemudian, 

atas kepercayaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hamka diutus ke Makassar 

menjadi muballigh. Pada tahun 1933, ia menghadiri Muktamar Muhammadiyah 

di Semarang; dan pada tahun 1934, ia diangkat menjadi anggota tetap Majelis 

Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah. 

Sekembalinya dari Makassar, Hamka mendirikan Kulliyatul Muballighin 

di Padang Panjang, sembari menerjunkan diri sebaga muballigh. Kemudian 

pada tahun 1936, Hamka pindah ke Medan. Di kota ini, Hamka bersama M. 

Yunan Nasution menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat, majalah yang me-

nurut M. Yunan Nasution, memberikan andil tidak kecil bagi kepengarangan 
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dan kepujanggaan Hamka di masa depan. Terbitlah karya-karyanya seperti Di 

Bawah Lindungan Ka‟bah, Pedoman Muballigh Islam, Tenggelamnya Kapal 

van Der Wijk, Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Merantau ke Deli, dan Tuan 

Direktur. 

Pada tahun 1942, Jepang mendarat di kota Medan, dan kehadiran Jepang 

ini tidak sedikit membawa perubahan. Majalah Pedoman Masyarakat 

diberangus. Bendera merah putih tidak boleh dinaikkan lagi. Segala bentuk 

persyarikatan dan perkumpulan dilarang. Semua rakyat harus turut serta dalam 

membantu cita-cita memenangkan Perang Asia Timur Raya. Hampir semua 

masyarakat kecewa dengan keadaan ini. Namun, Hamka memperoleh 

kedudukan istimewa dari pemerintah Jepang. Sebagai tokoh Muhammadiyah 

dan pemuka masyarakat, Hamka diangkat sebagai anggota Syu Sangi Kai, 

Dewan Perwakilan Rakyat, pada tahun 1944. Dalam kedudukan ini, Hamka 

diminta pertimbangan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah-

masalah yang timbul dari kalangan umat Islam. Posisi ini menempatkan Hamka 

sebagai anak emas Jepang.
81

 

Tak pelak lagi, keadaan ini membuat Hamka menjadi tersisih di 

sementara masyarakat Medan, bahkan oleh organisasinya yakni 

Muhammadiyah. Kritik dan sumpah serapah dimuntahkan kepadanya, sehingga 

membuat Hamka memakai istilahnya sendiri, "lari malam" dari kota Medan. 
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Rusydi menyebut peristiwa yang dialami Hamka itu sebagai suatu kejatuhan 

yang sangat pedih dan menyakitkan.
82

  

Hamka meninggalkan kota Medan pada tahun 1945 dan ia kemudian 

berada di Padang Panjang. Kedatangan Hamka di Padang Panjang disambut 

gembira oleh sahabat-sahabatnya, dan kepadanya kembali diserahkan untuk 

memimpin Kulliyatul Muballighin. Perhatian yang terpusat kepada pengelolaan 

sekolah ini membuat Hamka mempunyai peluang untuk menulis. Pada masa 

inilah terbit buku-bukunya Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Revolusi 

Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, dan Dari 

Lembab Cita-Cita. 

Di zaman Jepang dicobanya menerbitkan “Semangat Islam” dan “Sejarah 

Islam di Sumatra”. Di tahun itu juga  ia ikut dalam gerakan Muhammadiyah 

Sumatra Timur. Kongres seperempat abat di Betawi turut dihadirinya sebagai 

utusan dari Medan.Setelah meninggalnya H. Mohammad Said konsul 

Muhammadiyah Sumatra Timur, Hamka lah yang terpilih sebagai pimpinan 

Muhammadiyah Sumatra Timur sampai Jepang masuk. Baru meletakkan 

jabatan pada Desember 1945, langsung pindang ke Sumatra Barat. 

Pada tahun 1946, berlangsung Konferensi Muhammadiyah di Padang 

Panjang, dan Hamka terpilih sebagai ketuanya. Posisi sebagai Ketua 

Muhammadiyah ini membuat Hamka mempunyai banyak kesempatan untuk 
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berkeliling Sumatera Barat, merangsang Cabang-cabang Muhammadiyah untuk 

meningkatkan kegiatan penyiaran Islam serta menggalang persatuan bangsa. 

Situasi ini sangat menguntungkan Hamka, sehingga kebolehannya sebagai 

penulis dan penceramah bertambah populer. Hamka dipandang sebagai 

pemimpin agama dan sebagai pejuang kebangsaaan. 

Ketika agresi pertama meletus pada tahun 1947 dan Walikota Padang, 

Bagindo Aziz Chan, wafat ditembak oleh Belanda maka bangkitlah perlawanan 

bersenjata di Minangkabau untuk menghalau penjajah. Maka untuk keperluan 

membangkitkan semangat rakyat Sumatera Barat dalam perjuangan bersenjata 

tersebut, dibentuk sebuah badan yang dikenal dengan nama Front Pertahanan 

Nasional (FPN) dan Hamka dipercaya sebagai ketua sekretariatnya.
83

 

Kegiatan sebagai Ketua FPN itu tidaklah menghalangi Hamka untuk 

meneruskan sebagai pimpinan Kulliyatul Muballighin. Bahkan, dalam waktu 

ini, Hamka menerbitkan sebuah majalah pertama di Padang Panjang, yang ia 

beri nama Menaru. Setelah gencatan senjata dengan Belanda tercapai pada 

tahun 1949 dan mulai pula disusun pemerintahan RI untuk Sumatera Tengah. 

Hamka sadar bahwa lapangan kerjanya bukanlah di bidang pemerintahan ini. Ia 

hanya seorang penulis dan pujangga, di samping sebagai tokoh keagamaan di 

tengah umatnya. Ia memilih bidang kegiatan itu dengan penuh keyakinan, dan 

kelihatannya Hamka tidak beranjak meninggalkan bidang itu. Oleh sebab itu, 
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Hamka merasa bahwa untuk melancarkan tugas-tugasnya sebagai muballigh 

dan penulis Islam ia lalu memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Hamka me-

ninggalkan Minangkabau menuju ibu kota Jakarta pada tanggal 18 Desember 

1949.
84

 

Hamka pada tahun 1949 pindah ke Jakarta. Setelah 25 tahun di Jakarta, 

tercatat tidak kurang dari 60 buku telah ditulis oleh Hamka. Jakarta, ternyata 

menawarkan sejuta harapan buat Hamka. Beberapa waktu setelah ia berada di 

ibu kota, ia diterima sebagai anggota koresponden surat kabar Merdeka dan 

Majalah Pemandangan. Pada masa ini pula Hamka mulai menulis 

autobiografinya Kenang-kenangan Hidup. Jakarta juga menyodorkan minat 

baru bagi Hamka, yakni politik praktis. Hamka menjadi anggota partai Islam 

Masyumi. "Janganlah takut kepada politik, jika tidak mau ditelannya”, 

demikian kata Hamka sebagai pembenaran atas tindakannya itu. Pada tahun 

1955 setelah berlangsung Pemilihan Umum, Hamka terpilih menjadi anggota 

konstituante dari partai Masyumi. 

Hamka pun membuktikan bahwa dengan kegiatan politik praktis, tugas 

utamanya sebagai seorang muballigh dan pejuang Islam, tidaklah tergusur. 

Lewat Konstituante, Hamka dengan gigih memperjuangkan kepentingan Islam. 

Sesuai dengan garis kebijaksanaan partai Masyumi, Hamka maju dengan usul 

mendirikan negara yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam 

pandangan Hamka, Islam adalah dasar dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang 
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melebur dalam kebudayaan tradisional. Malah menurut Hamka, posisi Islam 

begitu kuat dalam kebudayaan Indonesia, melebihi posisi yang dipunyai 

Pancasila, yang menjadi unsur penggerak revolusi dan pendorong para pejuang 

dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Walaupun perjuangan itu 

pada akhirnya tidak berhasil, namun Hamka telah menunjukkan dengan gigih 

upaya untuk berjuang demi Islam. 

Berkat keahlian Hamka sebagai pengarang dan pujangga, ia pernah 

diangkat oleh pemerintah sebagai anggota Badan Pertimbangan Kebudayaan 

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia juga pernah menjabat sebagai 

dosen luar biasa pada Perguruan Tinggi Islam dan Universitas Islam di 

Makassar. Hamka juga pernah pula menjadi penasehat pada Kementerian 

Agama.
85

 Pada tahun 1958 Hamka diundang oleh pemerintah Mesir dan dengan 

pidatonya yang berjudul “Pengaruh Mohammad Abduh di Indonesia”, beliau 

diberi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar Mesir.
86

 Pada 

tahun 1959 Hamka memimpin majalah tengah bulanan Panji Masyarakat yakni 

majalah pengetahuan dan kebudayaan Islam, sampai majalah itu dihentikan 

penerbitannya pada tahun 1960 karena memuat tulisan Dr. Moh. Hatta, 

“Demokrasi Kita”.
87

 Pada tahun 1960 Hamka juga ikut mendirikan Majalah 

Gema Islam yang juga merupakan majalah pengetahuan dan budaya Islam. 
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Dalam majalah ini ceramah-ceramah Hamka tentang tafsir Al-Qur‟an di masjid 

Al-Azhar dimuat secara berkala.
88

  

Pada masa sekitar tahun 1957-1966 dikenal sebagai masa demokrasi 

terpimpin yang tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai masa penuh 

ketegangan politik, khususnya antara Presiden, para pemimpin militer dan 

kelompok komunis. Pada tahun-tahun ini ditandai dengan keputusan Presiden 

Soekarno mengenai berlakunya kembali UUD 1945 dan Pancasila ditetapkan 

sebagai falsafah negara untuk selamanya. Oleh sebab itu dengan demikian 

secara otomatis perdebatan yang saat itu muncul tentang apakah Islam bisa 

dijadikan sebagai dasar negara atau tidak secara otomatis telah digugurkan. 

Situasi dan kondisi pada waktu itu secara politik sangat merugikan umat Islam. 

Pada masa itu Islam telah kehilangan pengaruhnya setelah kekuatan 

politik umat Islam semakin menurun, yakni dua partai politik Islam terbesar 

yakni Masyumi dan Nahdlatul Ulama‟. Di sisi lain NU juga memisahkan diri 

dari Masyumi dan mendirikan Partai Nahdlatul Ulama‟. Pada tahun-tahun 

berikutnya Masyumi dibubarkan melalui keputusan Presiden Soekarno karena 

disinyalir bergabung dengan para pemberontak dari daerah-daerah di luar jawa. 

Hilangnya pengaruh kekuatan politik umat Islam ini pada akhirnya 

dimanfaatkan oleh partai-partai non Islam, khususnya Partai Komunis 
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Indonesia (PKI) untuk meningkatkan frekuensi pengaruhnya dan disertai upaya 

untuk membabat habis sisa-sisa pengaruh Islam yang ada. 

Situasi politik yang tidak menguntungkan ini pada akhirnya juga dialami 

oleh Hamka sebagai bagian dari tokoh-tokoh Islam papan atas waktu itu. Posisi 

Hamka semakin terpuruk ketika majalah Panji Masyarakat yang dikelolanya 

menerbitkan tulisan Muhammad Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita”, 

tepatnya pada penerbitan No. 22 tahun 1960. Sebagai konsekuensinya majalah 

Panji Masyarakat kemudian ditutup. Akan tetapi dengan bantuan Jenderal 

Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi, Hamka bisa melanjutkan aktivitas 

jurnalistiknya melalui majalah Gema Islam. Ceramah-ceramah Hamka setelah 

shalat subuh di masjid Al-Azhar dimuat secara teratur dalam majalah ini hingga 

bulan Januari tahun 1964.
89

 

Tepat pada hari senin tanggal 27 Januari 1964 bertepatan dengan tanggal 

12 Ramadhan 1383 sesaat setelah Hamka memberikan pengajian di hadapan 

sekitar 100 orang kaum ibu-ibu di masjid Al-Azhar, Hamka ditangkap oleh 

penguasa Orde Lama dan dimasukkan ke dalam jeruji besi sebagai tahanan 

politik. Hamka sebagai tahanan politik ditempatkan di beberapa rumah 

peristirahatan di kawasan Puncak, yakni di Bungalow Herlina Harjuna, 

Bungalow Brimob Mamendung dan kamar tahanan polisi Cimacan. Ketika 
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Hamka berada di rumah-rumah tahanan ini ia mempunyai banyak kesempatan 

untuk menyelesaikan penulisan Tafsir Al-Azhar.
90

 

Hamka selama berada di tahanan kesehatannya mulai menurun sehingga 

ia dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun Jakarta. Selama 

perawatan di Rumah Sakit ini Hamka melanjutkan menulis Tafsir Al-Azhar. 

Pada akhirnya setelah pemerintah Orde Lama jatuh dan kemudian Orde Baru 

bangkit di bawah pimpinan Presiden Soeharto, kekuatan pemberontak PKI 

dapat ditumpas sehingga Hamka dibebaskan dari tuduhan. Situasi politik negara 

kembali stabil setelah Pemerintah dan elemen bangsa mampu memberangus 

kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tanggal 21 Januari 1966 

Hamka kembali menemukan kebebasannya setelah mendekam dalam tahanan 

selama kurang lebih dua tahun, dengan tahanan rumah dua bulan dan tahanan 

kota dua bulan. Setelah Hamka keluar dari tahanan dan bisa menghirup udara 

bebas kembali maka kesempatan ini digunakan oleh Hamka untuk memperbaiki 

serta menyempurnakan Tafsir Al-Azhar yang sudah pernah ditulis di beberapa 

rumah tahanan sebelumnya. 

 

B. Karya-karya HAMKA 

Di tahun 1935 HAMKA pulang ke Padang Panjang. Waktu itu muali 

tumbuh bakatnya sebagai pengarang. Buku yang mula-mula dikarangnya 

berjudul “Khatibul Ummah”. Pada tahun 1928 keluarlah buku romanna yang 
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pertama dalam bahasa Mingankabau berjudul “Si Sabariyah”. Waktu itu pula 

dia memimpin majalah “Kemauan Zaman” yang terbit hanaya beberapa nomor. 

Pada tahun 1929 keluarlah buku-bukunya, “Agama dan Perempuan”, “Pembela 

Islam”, “Adat Minangkabau dan Agama Islam”, “Kepentingan Tabligh”, 

“Ayat-ayat Mi‟raj”, dan masih banyak lagi buku-buku yang ditulis oleh 

HAMKA, baik dalam bidang sastra, politik, pendidikan, maupun Agama.
91

 

Setelah pecah revolusi beliau pindah ke Sumatra Barat. Dikeluarkannya 

buku-buku yang mengguncangkan, “Revolusi Pikiran”, “Revolusi Agama”, “ 

Adat Minagkabau Menghadapi Revolusi”, “Sejarah Islam”, “ Sesudah Naskah 

Renville”, “Muhammamdiyah Melalui  Tiga Zaman”, “Dari Lembah  Cita-

Cita”, “Merdeka”, Islam Demokrasi”, “Dilamun Ombak Masyarakat”, dan 

“Menunggu Beduk Berbunyi”. 

Tahun 1950 beliau pindah ke Jakarta. Di Jakarta keluar buku-bukunya “ 

Ayahku”, “ Kenag-Kenangan Hidup”, “Perkembangan Tasawuf Dari Abad ke 

Abad”, “Urat Tunggang Pancasila”. Selanjutnya karangan-karangan beliau 

yang lainnya yaitu “Di Tepi Sungai Nyl”, “Ditepi Sungai Dajlah”, “Mandi 

Cahaya di Tanah Suci”, Empat Bulan  di Amerika” dan lain-lain. 

Hamka adalah pengarang, pujangga, dan filosof Islam. Dengan 

kehliannya itu pada  tahun 1952 diangkat oleh pemerintah jadi anggota “Badan 

Pertimbangan Kebudayaan”dari kementrian PP dan K dan menjadi guru besar 
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pada perguruan tinggi Islam dan Universitar Islam di Makasar dan menjadi 

penasehat pada  kementrian agama. Di samping keasyikannya mempelajari 

“kesustraan melayu klasik”, Hamka pun bersungguh-sungguh menyelidiki 

kesustraan Arab, sebab bahasa asing yang dikuasainya hanyalah semata-mata 

bahasa Arab. 

Pada tahun 1955 keluar buku-bukunya” Pelajaran Agama Islam”, 

“Pandangan Hidup Muslim”, Sejarah Hidup Jamaluddin al-Afghany”, dan 

“Sejarah Ummat Islam”.Karena menghargai jasa-jasanya dalam penyiaran 

agama Islam dengan bahsa bahasa Indonesia yang indah itu, pada permulaan 

tahun 1959 majelis tinggi al-Azhar Kairo memberika gelar Ustaziyah 

Fakhiriyah (Doktor Honoris Causa) kepada Hamka. Sejak itu berhaklah beliau 

memakai titel “DR” dipangkal namanya. 

Tahun 1962 Hamka mulai menafsirkan al-Quran dengan “Tafsir al- 

Azhar”. Tafsir ini sebahagian besar dapat terselesaikan selama  di dalam 

tahanan dua  tahun  tujuh bulan. (hari Senin 12 Ramadhan 1385 H, bertepatan 

dengan 27 Januari 1964 sampai Juli 1969). 

Pada tahun-tahun tujuh puluan keluar juga buku-bukunya, “Soal Jawab” 

(tentang islam), “Muhammadiyah di Minangkabau”, “Kedudukan Perempuan 

Dalam Islam”, “Doa-Doa Rasulullah”, dan lain-lain. Pada tahun 1974 pada 

bulan juni bertepatan hari sabtu beliau mendapat gelar “Dr” dalam kesusastraan 

di malaysia. Dengan demian Hamka mendapat dua gelar doktor. 



Bulan Juli 1975 bertepatan pada 17  Rajab 1395 musyawarah alim ulama 

seluruh Indonesia dilangsungkan. Hamka  dilantik sebagai ketua majlis ulama 

Indonesia. 

Sebagai seseorang yang berpikiran maju, tidak hanya ia lakukan di 

mimbar melalui berbagai macam ceramah agama. Ia juga merefleksikan 

berbagai macam karyanya yang dibagi dalam beberapa bidang antara lain: 

1. Karya-karya HAMKA di Bidang Sastra 

1. Kenang-Kenangan Hidup, 4 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1979. 

2. Ayahku (Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan 

Perjuangannya), Jakarta: Pustaka Wijaya, 1958. 

3. Tenggelamnya Kapal Van der Wick, cet.13, Jakarta: Bulan Bintang, 

1979. 

4. Laila Majnun, Jakarta: Balai Pustaka, 1932. 

5. Di Bawah Lindungan Ka‟bah, cet. 7, Jakarta: Balai Pustaka, 1958. 

6. Terusir, Jakarta: Firma Pustaka Antara, 1950. 

7. Dijemput Mamaknya, cet. 3, Jakarta: Mega Bookstore, 1962. 

8. Majalah Tentara, 4 nomor, Makassar: Balai Pustaka, 1932. 

9. Majalah al-Mahdi, 9 nomor, Makassar: Balai Pustaka, 1932. 

10. Majalah Semangat Islam, Makassar: Balai Pustaka, 1943. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data 

1. Pentingnya Materi Pendidikan Keimanan  

Pandangan Hamka tentang Materi Pendidikan Keimanan adalah bahwa itu 

menjadi sarana yang dapat menunjang dan menimbulkan serta menjadi dasar bagi 

kemajuan dan kejayaan hidup manusia dalam berbagai pendidikan pengetahuan. Iman 

menjadi dasar dari ilmu yang kita miliki melalui pendidikan.
92

 Iman sumber 

kekuatan, hati sumber keindahan alam pada penglihatan mata. Iman menyebabkan 

hidup mempunyai maksud dan tujuan, sehingga timbullah minat mencapai maksud 

dan mengejar tujuan itu. Iman menimbulkan cita-cita untuk memperoleh ganjaran 

pahala diatas pekerjaan yang dikerjakan. Tidak beriman membawa kepada tegak 

hidup yang tidak bersendi, membawa keberanian merusak dan sewenang-wenang 

kepada sesama manusia.
93

 

Pokok hidup utama adalah Iman dan pokok pengirimnya adalah Pendidikan. 

Iman tidak disertai Pendidikan dapat membawa dirinya terperosok mengerjakan 

pekerjaan yang disangka menyembah Allah Swt, padahal mendurhakai Allah Swt. 
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Sebaliknya orang yang berpendidikan saja tanpa disertai iman, maka pendidikannya 

itu dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun bagi sesama manusia.
94

 

Sesungguhnya Allah Swt menyukai dan memuliakan orang-orang yang 

telah beriman dan bertakwa dengan sebenar-benar iman, disertai dengan 

pengetahuan dan Pendidikan yang bermanfaat, baik Pendidikan umum maupun 

Pendidikan agama. 

Menurut Hamka Islam merupakan jalan kebahagiaan yang hakiki. Meski banyak 

rumusan-rumusan tentang kebahagiaan datang, namun Islamlah satu-satunya jalan 

itu. Agama yang akan dijadikan sandaran dan kerangka hidup bukanlah agama Islam 

yang saat ini dipahami telah terpecah belah menjadi memiliki sekte-sektenya masing-

masing, dan dengan praktik ibadah yang mereka buat serta mereka yakini masing-

masing untuk diamalkan, sehingga sesungguhnya mereka sendiri telah jauh dari 

sumber utama (al Qur‟an dan As Sunnah). 

Keimanan yang benar itulah yang nantinya menurut Hamka akan menimbulkan 

kekuatan untuk melakukan kebaikan. Hamka menjelaskan: 

“Dengan iman hidup menjadi memiliki maksud dan tujuan, sehingga timbullah cita-

cita untuk menggapainya. Iman menimbulkan cita-cita untuk memperoleh ganjaran 

dan pahala di atas pekerjaan yang dikerjakan. Oleh karenanya, bila seseorang tidak 

beriman maka ia membawa kepada tegaknya hidup yang tidak bersendi, membawa 
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keberanian yang merusak dan sewenang-wenang kepada sesama manusia”.
95

 

Dalam pengertian Al iman, Hamka mengartikannya dengan makna: percaya. Percaya 

ini dibangun atas amalan yang termasuk ke dalam amalan lahiriah dan batiniah. Oleh 

karena itu, di dalam nasehat Hamka, hendaknya keimanan yang telah tumbuh di 

dalam hati itu dipupuk supaya ia bertambah dan subur selalu. Jangan sampai ia 

(iman) dibiarkan begitu saja, karena bisa jadi iman tersebut akan mengalami 

kelemahan dan tumbang. Hamka menganalogikan keadaan ini dalam ilustrasinya, 

“Tumbuh rumput disekelilingnya, rumput yang menyemakkan, atau dikalahkan limau 

oleh benalu.”
96

 

Dalam Q.S Al-Baqarah 177 Allah SWT. Berfirman: 
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Artinya: bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 

orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-

orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.
97

 

Dalam tafsirnya Hamka lebih jauh menjelaskan bahwa dimulai terlebih dahulu 

dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat sebab disinilah letak kunci 

iman. Dan keduanya itu benar-benar menghendaki iman atau kepercayaan. Iman 

kepada Allah dan hari akhirat menajdi pendorong untuk berbuat kebajikan. Dia 

timbul dari pada ma‟rifat. Dia menimbulkan cahaya dari dalam hati (Nur). Dan dia 

menimbulkan semangat, dia menimbulkan pengharapan untuk hidup, bekerja dan 

berjasa. Iman menimbulkan dinamika dalam diri, sehingga bekerja tidak karena 

mengharapkan puju sanjung sesama manusia. 
98

 

Beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-

nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta dan hamba 

sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan selain merupakan kewajiban kita sebagai seorang 
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muslim perbuatan diatas juga merupakan suatu kebajikan yang sesungguhnya yang 

telah Allah tegaskan dalam firman-Nya. Dalam arti bahasa kebajikan merupakan 

sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan,  keberuntungan. Hal ini sejalan 

dengan makna dan tujuan dari pendidikan itu sendiri.  

2. Dasar Materi Pendidikan Keimanan 

Dalam buku karya-karya Hamka yang membahas mengenai iman, materi pendidikan 

keimanan bersumber pada Al-Qur‟an dan Hadist, terlebih didalam karyanya Tafsir 

Al-Azhar Hamka menjelaskan dengan detail mengenai iman dalam tasir Al-Qur‟an 

yang dikarangnya. 

Berikut beberapa penjelasan mengenai dasar pendidikan keimanan: 

a. Al-Qur‟an 

Dalam bukunya Pelajaran Agama Islam terdapat beberapa ayat Al-Qur‟an 

yang menjadi dasar suatu pendidikan keimanan dan ayat tersebut sesuai dengan 

materi yang berada didalam buku tersebut. Salah satu contoh ayat Al-Qur‟an 

yang menjadi dasar materi pendidikan keimanan adalah Q.S An-Nisa 136 dan 

Al-Baqarah 285 

                          

                                

                    



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab 

yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, 

malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, 

Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. 

 

 

                            

                         

             

Artinya: Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya 

dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. 

(mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun 

(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami 

dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami 

dan kepada Engkaulah tempat kembali."
99

 

 
Dalam Tafsirnya Hamka menjelaskan bahwa Nabi Muhammad S.a.w 

sendiri terlebih dahulu memang yakin bahwa dia memang utusan Allah. 

Rasulullah percaya sungguh kepada selluruh tugas yang dipikulkan kepada 

dirinya itu. Maka sekali-kali tidak berubahsikap hidupnya diwaktu dihinakan 

musuh-musuhnya di Makkah dengan dengan masa dia telah mencapai 

kekuasaan tertinggi di Madinah. Maka oleh karena mereka telah percaya 

sebulat-bulatnya kepada Allah, maka merekapun percaya bahwa Allah itu 

mengutus Malaikatnya, dan kitabNya, serta Rasul-rasulNya pun mereka 
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percayai pula.
100

 

 

b. Hadist Rasul 

Sumber kedua dari materi pendidikan keimanan dalam buku karya Hamka 

adalah Hadist Rasulullah. Karna memang dalam agama islam yang menjadi dasar 

ilmu selain Al-Qur‟an adalah As-sunnah. Sunnah ialah segala perkataan, perbuatan 

dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada banyak terdapat 

Hadist dalam materi pendidikan keimanan, salah satu contohnya adalah:  

 ِّ َُْرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسُٕل انَه ٍْ َأِبٗ  ٌُ ِبْضٌع » - صهٗ اهلل عهيّ ٔسهى-َع ًَا اإِلي

َْا ِإَياَطُت اأَلَذٖ  ََا ََٔأْد  ُّ َّ ِإاَل انَه ُْٕل اَل ِإَن َٓا َق ٌَ ُشْعَبًت َفَؤْفَضُه َِٔسُتٕ ْٔ ِبْضٌع  ٌَ َأ ََٔسْبُعٕ

ٌِ ًَا ٍَ اإِلي َٔاْنَحَياُء ُشْعَبٌت ِي ٍِ انَطِريِق   َع

Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda, “Iman itu ada tujuh puluh atau enam puluh cabang lebih, yang 

paling utama adalah ucapan „Laailaahaillallah‟, sedangkan yang paling rendahnya 

adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu salah satu 

cabang keimanan” (HR. Bukhari dan Muslim).
101

 

3. Ruang Lingkup Materi Keimanan 

Dalam banyak karyanya yang membahas tentang materi keimanan, tidak dijelaskan 

pembagian ruang lingkup iman menjadi berapa bagian, namun penulis membagi 

beberapa ruang lingkup iman dalam penyajian data yang berada di buku karanngan 

Hamka meliputi pengucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati dan pembuktian 

melalui perbuatan dan amal shaleh. 
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Berikut beberapa penjelasan menganai ruang lingkup iman menurut Hamka: 

a. Pengucapan dengan lisan  

Hamka menjelaskan dalam kitab tafsir al-Azhar, bahwa iman adalah ucapan (al-

qawl) dan perbuatan (al-„amal), sehingga didefinisikan iman itu “Iman itu adalah 

kata dan perbuatan, lantaran itu ia bisa bertambah dan berkurang.
102

  

Jika perkataan iman itu disendirikan, termasuklah kepadanya segala amalan yang 

lahir atau batin. Berpikir kata setengah ahli islam, “iman itu ialah perkataan dan 

perbuatan (qaulun wa‟amalun). Artinya perkatan hati dan lidah dan perbuatan hati 

dan anggota. 
103

 

                         

                            

        

Artinya: orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: 

"Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum 

masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak 

akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S Al-Hujarat: 14). 
104

 

 ِّ َُْرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسُٕل انَه ٍْ َأِبٗ  ٌُ ِبْضٌع » - صهٗ اهلل عهيّ ٔسهى-َع ًَا اإِلي

َْا ِإَياَطُت اأَلَذٖ  ََا ََٔأْد  ُّ َّ ِإاَل انَه ُْٕل اَل ِإَن َٓا َق ٌَ ُشْعَبًت َفَؤْفَضُه َِٔسُتٕ ْٔ ِبْضٌع  ٌَ َأ ََٔسْبُعٕ

ٌِ ًَا ٍَ اإِلي َٔاْنَحَياُء ُشْعَبٌت ِي ٍِ انَطِريِق   َع
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Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda, “Iman itu ada tujuh puluh atau enam puluh cabang 

lebih, yang paling utama adalah ucapan „Laailaahaillallah‟, sedangkan yang paling 

rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu 

salah satu cabang keimanan”. 
105

 

Dari penjelasan diatas jelas bahwa pangkal dari keimanan seseorang adalah 

pengucapan dari lisan, berawal dari situ kemudian tingkatan keimanan akan 

berlanjut terhadap keyakinan didalam hati dan juga dengan pembuktian melalui 

tindakan yang nyata. Karna iman tidak cukup dengan hanya kita mengucapkan dua 

kalimat syahadat. Seperti contoh, seumpama orang-orang kampung didalam 

masyarakat mereka agama yang telah menjadi sebahagian daripada kehidupannya 

sehari-hari. Tiba tiba pindahlah mereka ke kota. Maka kian sehari kian tanggal dan 

tanggalah agama itu daripada dirinya, karena orang dikiri kanan nya sudah berubah 

sama sekali dari pada yang dipergaulinya dahulu. Dan agama yang dikerjakan hanya 

karena turut-turutan (taqlid) amat takut akan ujian akal. Dia lekas sekali murka dan 

menuduh “keluar dari agama” kalau ada orang menyatakan pikiran yang berbeda 

daripada apa yang diterimanya daripada guru-guru dan nenek moyangnya.  

Dengan itu nyatalah bahwa yang dimaksud dengan “aku percaya” dan “aku 

menyerah dengan segala senang hati” adalah ucapann serta merta (spontan) yang 

keluar dari lubuk jiwa manusia setelah dicobakan nya sendiri mempergunakan akal 

dan pikirannya, sampai selanjut mungkin.
106
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Jauh benar lah perbedaan arti “percaya (iman)” dengan “menurut sajalah” sebab 

iman adalah pendapat sendiri, didalam perjalanan hidup mencari kebenaran, yakni 

kesungguh-sungguhan yang tidak pernash berhenti sehingga insaf kelemahan diri 

dihadapan kebesaran Yang Maha Besar. Adapun “percaya sajalah” adalah menurut 

dengan membuta tuli apa yang dikatakan orang lain, atau apa yang diterimas dari 

guru, sehingga akal sendiri menjadi beku tidak bergerak.
107

 Oleh karena itu kita 

tidak bisa hanya beriman dengan keyakinan “percaya sajalah” tanpa ada keyakinan 

disertai amalan yang sesuai dengan ajaran-Nya.  

b. Keyakinan dalam hati 

Iman itu tidak hanya membenarkan di hati, dan diucapkan dengan lisan, tetapi juga 

harus di ikuti oleh perbuatan, salah satunya adalah mendirikan shalat. Apabila orang 

yang mengucapkan dengan lisan, sedangkan dia tidak membenarkan di dalam 

hatinya maka orang itu tergolong kedalam orang yang munafik. Amal perbuatan 

apakah ia dapat mempengaruhi imannya atau tidak dan apakah dengan amal 

perbuatannya yang durhaka apakah ia masih disebut seorang mukmin ataukah dia 

bukan orang muslim? apabila seseorang membenarkan di dalam hati, dan 

mengucapkan dengan lisan, tetapi tidak dibarengi dengan amal perbuatan yang baik. 

Maka orang itu masih dalam keadaan muslim tetapi ia bukan disebut orang mukmin.  

Kalau kita percaya kepada Allah, tentu kita cinta kepada-Nya, tentulah kita sudi 

berkorban, menurut yang terpakai dialam ini adalah cinta palsu. Apakah lagi 
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terhadap Allah, niscaya itu adalah iman palsu.
108

  

Didalam agama islam kita menganal bebrapa tingkatan dalam islam, dan tingkatan 

tertingginya adalah Ihsan, ihsan adalah bahwa engkau beribadah kepada Allah 

seakan-akan engkau melihat Dia. Jika engkau tidak melihat Dia namun Dia tetap 

melihat engkau. Dalam satu kesatuan bahwa uratnya ialah iman, pohonnya islam, 

dan disiram terus supaya subur dengan ihsan. Apa sebab iman dikatakan uratnya? 

Memang karna tidaklah orang suka mengerjakan amal, yaitu islam kalau hatinya 

sendiri belum percaya. Maka tidak diterima Allah amal orang yang munafik, sebab 

hatinya sendiri tidak percaya, meskipun dia sembahyang.
109

 

                             

                              

     

Artinya: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia 

menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat 

kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan 

keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, 

kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang 

lurus. (Q.S Al-Hujurat: 7).
110

 

  

Keyakinan didalam hati seorang muslim, pada dasar nya akan mempengaruhi 
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juga terhadap kualitas keimanan yang akan menjauhkan diri dari segala hal yang 

dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu keyakinan iman didalam hati seorang 

muslim tidak akan bisa terlepas dari satu kesatuan kualitas keimanan seseorang 

tersebut.  

c. Keyakinan dengan perbuatan  

Mengaku saja kepada Allah padahal tidak mengikuti perintah-Nya atau 

tidak menjalankan isi Al-Qur‟an, atau tidak mengikuti sunnah Nabi, kalau kita 

pikirkan mendalam bukan lah iman lagi dan halusnya bukanlah islam. 

Mengaku kepada Allah, apakah keberatan mengerjakan perintah-Nya? 

Mengaku percya kepada Allah apakah keberatan menghentikan larangan-Nya 

? 
111

 

 Mengaku diri seorang islam pdahal tidak mngerjakan shalat lima waktu. 

Cobalah fikirkan,benarkah pengakuan itu? Mengaku seorang islam padahal 

enggan mengeluarkan zakat? Apa sebab? Apakah lantaran merasa bahwa harta 

itu bukan pemberian Allah? Mengaku diri seorang islam padahal enggan 

melakukan puasa ramadhan. Apa sebabnya? Bukankah itu lantaran pengakuan 

itu belum bulat? Lain dimulit, lain dihati? 

 Ini pertanda bahwa pengakuan belum betul, kepercayaan belum duduk, 

artinya iman belum ada! Kalau iman belum ada niscaya islampun belum ada. 
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Dari yang telah tahu, tahu menimbulkan percaya, percaya menimbulkan 

tunduk dan menurut maka timbullah amalan yang dikerjakan oleh anggota 

lahir. Kalau hati telah tunduk diiringi dengan perbuatan, berhasilah apa yang 

dimaksud dengan iman dan islam. Suatu perbuatan kalau tidak dikerjskan 

tandanya hati belum mau. Kalau hati belum mau, tandanya syahadat yang 

disebut-sebut itu, hanya dari mulut saja, tidak dari hati. 
112

 

 

Sebagaimana yang Allah firmankan didalam Q.S An-nur:47 

                        

             

Artinya: Dan mereka berkata: "Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, 

dan Kami mentaati (keduanya)." kemudian sebagian dari mereka berpaling 

sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.
113

 

 

4. Macam-macam Keimanan  

Iman dibagi menjadi enam, yaitu Iman kepada Allah Swt., Iman kepada 

yang Ghaib, Iman kepada Kitab-kitab, Iman kepada Rasul-rasul, Iman kepada 

hari Akhirat, Iman kepada Takdir Qadla dan Qadar. Dalam buku Pelajaran 

Agama Islam oleh Hamka, terdapat beberapa macam iman yang harus dimiliki 

dan diyakini. Berikut ini adalah penjelasan nya. 
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a. Iman kepada ALLAH 

ALLAH, nama yang mulia, dari zat yang maha suci, yang kita percsysi dan kita 

beramal berusaha karena-Nya. Daripada-Nyalah hidup kita dan kepada-Nya kita 

kembali.
114

  

Bertambah perhatiannya, berambah terbuka hijabnya. Hijab yang tertutup 

adalah pada ilmu yang belum sampai, masih ditengah perjalanan. Setengah manusia 

yang sombong dicukupkannya saja perasaannya sehingga ilmu yang tanggung dan 

setngahnya pula sudah terasa dihati sanubarinya bahwa memang ada yang 

menjadikan alam, tetapi tidak dinyatakannya perasaannya itu lantaran kalau dia 

percaya dengan yang menjadikan. Memang “ada” yang menjadikan alam. Tentang 

namanya itu adalah menurut perasaan sendiri-sendiri. Boleh dinamai “yang 

menjadikan” “yang mengatur” “yan lebih berkuasa”.  Oleh agama itu disimpulkan 

didalam satu perkatsaan yaitu ALLAH.
115

 

Wujud atau adanya Allah bukanlah perkara sukar yang harus dicari dengan 

jalan berbelit-belit. Fitrah manusia sendiri telah mengakui adanya Tuhan. Meskipun 

pada mulanya mereka belum tahu siapa, namanya. Thabi‟at manusia dan perjalanan 

hidupnya, kemanapun tujuan jalannya dan dimanapun perhatiannya disana dia akan 

bertemu adanya Tuhan. Cuma sayang, kesangatan nyata itulah kadang-kadang yang 

menjadikan tersembunyinya, dan sangat dekatnya itulah itulah yang kerap kali 
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menyebabkan dia tidak terlihat. Orang yang mengingkari adanya Tuhan sendiripun, 

ragu dalam keingkarannya atau ingkar dalam keraguannya. 

 Mengenal Tuhan adalah asli pada setiap jiwa. Memungkiri Tuhan hanyalah 

paksaan untuk memperkosa diri sendiri. Filosof lama itu menamai Allah itu ialah 

“pembuat”,”pencipta”,”akal pertama”,”wajibul ujud”,”sebab dari segala 

sebab”,”penggerak yang tiada bergerak”,”puncak cita” dan lain-lain menurut istilah-

istilah yang mereka tentukan. Bertambah luasnya ilmu pengetahuan dan hasil 

penyelidikan manusia, pada hakikatnya bukanlah menambah jauhnya dari Tuhan, 

melainkan bertambah terbukanya pintu gerbang iman.
116

 

 Al-ghazali berkata bahwasannya dituntut orang ilmu pada mulanya 

bukannkarena Allah. Tetapi ilmu itu sendiri sebenarnya tidak mau, melainkan 

menuju kepada Allah juga. 
117

 

                          

                       

Artinya: Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.. 

Kepunyaan-Nyalah kunci-kunci (perbendaharaan) langit dan bumi. dan orang-orang 

yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka Itulah orang-orang yang merugi. (Q.S. 

Az-zumar: 62-63).
118

 

 

 Tidak ada permulaannya, tidk dapat digambarkan oleh akal yang waras 
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bahwa ada pula yang dahulu daripada-Nya. Selama telah berjalan fikiran kita bahwa 

dia yang menjadikan sesuatu, maka segala sesuatu itu mesti kemudian daripada 

Allah. Yang akan menyesatkan jalan fikiran kikta adalah apabila ketuhanan kita 

diukur oeleh akal kita yang pendek dsn hidup kita yang singkat ini. Kita dahulu 

belum lahir, kemudian kitapun lahir. Lalu disangka Allah berpangkal. Kita merasai 

itu dan yakin akan hal itu. Bagi kita sendiri diluar itu adalah mustahil, tetapi ujud 

ilahi serupa itulah dia tidak berpermulaan. Kalau dia berpermulaan serupalah dia 

dengan kita, dsan itu pulalah yang mustahil bagi Allah. 
119

 

 Allah kekal selama-lamanya. Dia bukanlah tubuh bagaimana dia akan mati. 

Dan dia bukanlah maddah, materi bagaimana dia akan hancur. Dia tetap, dan kepada-

Nya lah segala sesuatu akan kembali. Segalanya akan binasa kecuali wajah-Nya. 

                               

            

Artinya: Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Tuhan apapun 

yang lain. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. tiap-tiap sesuatu 

pasti binasa, kecuali Allah. bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-

Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Qashas 88). 
120

 

 

b. Percaya Kepada yang Ghaib 

Mulai saja kita membuka lembaran al-qur‟an, maka sehabis membaca surat Al-
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fatihah bertemulah kita dengan surat Al-baqarah, dan ayat-ayat permulaan nya sudah 

menjelaskan demikian: 

                        

                    

Artinya: Alif laam miin. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang 

mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan 

kepada mereka.
121

 

 

Oleh sebaab itu maka kepercayaan adanya alam yang ghaib disamping alam 

yang nyata ini adalah termasuk pokok kepercayaan agama. Kalau tidak ada 

kepercayaan kepada yang ghaib, bukanlah agama namanya.
122

 

 Kitab suci Al-qur‟an menyatakan bahwasannya pada suatau zaman yang telah 

lama berlalu diluar dari lingkungan alam tempat kita hidup sekarang, Tuhan Allah 

Rabbul‟alamin menyatakan iradh-Nya hendak menjadikan manusia sebagai 

khalifahnya diatas bumi. Kehendaknya itu dinnyatakan kepada malaikat. Lalu 

semuanya memajukan pertanyaan beriisi sedikit sanggahan “ Apakah Tuhan hendak 

menajdikan pada bumi itu orang yang akan merusakkan didalamnya dan 

menumpahkan darah” Tuhan menjawab: “Bahwa Tuhan lebih mengetahui perkara 
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yang tidak kamu ketahui”.
123

 

 Setelah semua kejadian itu, disuruhlah segenap malaikat sujud kepadanya. 

Semua malaikat pun sujud, karena tunduk kepada perintah Tuhan. Cuma seorang 

yang tidak mau sujud yaitu Iblis.  

                           

        

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah 

kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur 

dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir.(Q.S Al-baqarah 34).
124

 

 

Inilah kelanjutan dari pelaksanaan keputusan Allah mengangkat Khalifah di 

bumi. Adam telah dijadikan dan telah diajarkan kepadanya berbagai nama, dan 

banyak ilmu yang diberikan kepadanya yang tidak diberikan kepada Malaikat. 

Kemudian Malaikat diperintahkan hormat terhadap Adam dengan bersujud. Sikap 

iblis yang menyombong sendiri itu, mulailah kita mendapat pelajaran bahwasanya 

Allah mentakdirkan didalam iradh Nya bahwasannya tanda kekayaan Tuhan itu 

bukanlah jika Dia menjadikan Roh yang baik saja. DijakianNya pula yang durhaka. 

125
 

Bagaimana aku akan sujud kepadanya, padahal manusia itu engkau jadikan 
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daripada tanah, dan kejadianku daripada api. Sebab si iblis hanya melihat daripada 

kejadian tubuh. Dia tidak memperhatikan nyawa yang dihembuskan kedalam tubuh 

yang dari tanah itu. 
126

 

 Kalau sekiranya iblis hendak menyobongkan diri karena kejadian nya dari 

api, apalah lebihnya apai daripada tanah? Api,air,angin dan tanah adalah empat 

anasir yang sama. Malaikat tidak menyombongkan diri meskipun kejadiannya 

daripada nur (cahaya).  

                              

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu 

Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 

sedikit".
127

 

 

  Selain Iblis, dalam Al-qur‟an dan sabda nabi Muhammad s.a.w memberikan 

petunjuk tentang adanya yang ghaib bernama malaikat. Dia adalah tenaga-tenaga 

yang diperintah oleh Tuhan mengerjakan beberapa tugas yang telah tertentu:  

                   

Artinya: Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan 

apa yang diperintahkan (kepada mereka).
128
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Maka tenaga-tenaga besar itulah yang dijadikan Tuhan didalam mengatur 

perjalanan alam ini. Oleh sebab zat malaikat itu bukanlah benda, dan bukan pulalah 

jenis, bukan dia laki-laki dan bukan pula perempuan.
129

 

Maka tersebutlah didalam Al-qur‟an atau didalam hadist yang shahih nama-nama dan 

pekerjaan malaikat itu: 

1. Jibril, Malaikat pertama yang boleh dikatakan sebagai penghulu segala 

malaikat, ialah jibril. Dia bernama juga Namus. Ruh‟ul Amin (Roh yang 

diberi kepercayaan). Ruh‟ul Qudus (Roh yang suci). 

Tugas yang terutama ialah menrima perintah Tuhan buat menyampaikan 

kepada Nabi-nabi dan Rasul yang akan mereka sampaikan pula kepada 

manusia.  

2. Mikail, malaikat mikail diperintahkan Tuhan mengatur perjalanan falak 

cakrawala ini. Mengatur perjalanan matahari, bulan dan miliunan bintang 

dihalaman langit. Perjalanan falak membuat adanya pergantiann siang dan 

malam.  

Maka menjaga perjalanan alam itu sehinngga segala sesuatunya berjalan 

dengan beres didalam aturan yang tentu, yang berat turun kebawah dan 

yang ringan terapung keatas, dan tenaga tarik menarik yang ada, semua 

dalam lingkaran tugas Malaikat Mikail. 

3. Izrail, terkenal juga dengan nama “malaikat maut” yang mencabut nyawa 

                                                             
129 

HAMKA, Pelajaran Agama Islam., Op, Cit ., hlm. 117. 



seluruh makhluk yang bernyawa didunia ini apabila telah datang waktunya.  

Kita tidaklah tahu bila malaikat maut akan datang. Tetapi kita tidak boleh 

cemas dia akan datang. Kecemasan boleh dihilangkan dengan tidak 

membiarkan hiduup kita kosong dari berat baik.  

4. Israfil, inilah malaikat yang kelak kemudian hari pada masa kehidupan 

semacam yang kita hadapi sekarang ini, tidak dapat kita memberinya 

jangka, akan menghembuskan serunai sangkakala (shur) memanggil segala 

arwah agar bangkit daripada kuburnya. Itulah yang dinamai “yaumul ba‟ts” 

(hari kebangkitan). Maka bangunlah seluruh manusia dari alam kubur, 

yaitu alam diantara mati dan hari kiamat. 

                      

                            

          

Artinya: Dan  Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. dan 

benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di 

tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang 

ghaib dan yang nampak. dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. 

(Q.S Al-An‟am 73). 
130

 

 

5. Raqib, - Atid, inilah dua orang malaikat yang menjaga danmengawsi segala 

perkataan yang keluar dari mulu manusia, buruknya dicatat oleh „Atid dan 

baiknya oleh Raqib. Keduanya berdiri di kiri kanan manusia.  
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Artinya: iada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di 

dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.
131

 

6. Munkar – Nakir didalam hadist-hadist tersebut, bahwa setelah mayit 

dimasukan kedalam kuburan, dan selesai ditimbuni, dan orang yang 

menguburkan pergi bubar telah kembali kerumahnya masing-masing, maka 

datangllah dua orang malaikat, Munkar dan Nakir namannya. Keduanya 

mulailah menanyakan oranng itu, tentang amal perbuatan selama hidupnya. 

Buruk atau baiknya: kepada siapa engkau bertuhan? Siapa Nabi engkau? 

Dan lain-lain pertanyaan.  

Qur‟an dan hadist Nabi Muhammad, s.a.w menunjukan bebrapa tingkat 

pencatatan amal usaha manusia. Tingkat pertama ialah Raqib dan Atid, 

sebagai yang tersebut tadi. Sesudah itu disebut pula “Kiraman katibin” 

yaitu malaikat mulia yang senantiasa menuliskan. Mereka mengetahui 

segala apa yang kita kerjakan: 

                              

Artinya: Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 

mengawasi (pekerjaanmu), Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat 

(pekerjaan-pekerjaanmu itu), Mereka mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.(Q.S. Al-infithar 10-12).
132

 

 

7. Malaikat Malik (Zabaniyah), Yaitu malaikat yang menajdi penghulu 
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neraka. Tempat manusia menerima pengajaran yang bengis dan kejam atas 

dosa yang diperbuatnnya selama hidupnya.  

8. Malaikat Ridwan, Yaitu yang menjadi penghulu syurga,tempat manusia 

menerima ganjaran dan pahala daripada perbuatan baik dan amal shaleh 

yang dikerjakan selama hidupnya didunia.
133

 

Urusan malaikat sebagaimana kita jelaskan tadi, adalah perkara ghaib. Sebab 

itu maka ilmu pengetahuan yang meminta kepastian kebendaan tidaklah dapat 

membuktikan mana barangnya dan orangnya.  

 Bagi orang yang percaya adanya tuhan sebagai pelindung ada dijanjikan 

bahwa kepadanya akan turun malaikat: 

                     

                 

Artinnya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" 

kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada 

mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; 

dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". 

(Q.S Al-Fussilat 30).
 134

 

 

Ayat ini menjelaskan bagaimana kuat dan teguhnya pribadi seseorang yang 

hidup dengan kepercayaan kepada Tuhhan. Satu kali dia akan berhadapan dengan 
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bahaya yang menakutkan. Dikali yang lain dia akan berjumpa penderitaan yang yang 

menyedihkan.  

 Maka kepercayaan kepada yang ghaib kepada adanya nyawa manusia, adanya 

jin, atau setan dan iblis, terutama lagi percaya akan adanya malaikat, adalah menajdi 

salah satu sendi kepercayaan yang enam didalam islam. Kita percaya akan adanya, 

sebagai dasar dari pandangan hidup orang primitif yang bernama animisme. Percaya 

pula akan adanya kekuatan-kekuatan ghaib yang ada pada seluruh alam ini, sebagai 

dasar daripada kepercayaan primitif yang bernama dinamisme.  

Apabila kepercayaan kepada Tuhan Allah telah bulat, mengapa lagi kita akan 

takut kepada malaikat? padahal dia hanya sebagai tentara Tuhan, yang disuruh 

datang mengawal kita? Mana yang tinggi martabatnya orang yang  dikawal dengan 

mengawal? Al-hasil, maka percaya kepada yang ghaib bukanlah buat menimbulkan 

segala waswas dan takhayul, tetapi memperkokoh kepercayaan kita, hanya kepada 

satu Tuhan: “Allah”.
135

 

c. Percaya kepada kitab-kitab 

Kitab mempunyai dua arti  

1. Perintah 

2. Tulisan diatas kertas dan biasanya dijadikan buku.  

Maka bagi kitab suci, arti yang pertamalah yang dipakai. 
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 Untuk kebahagiaan manusia dan guna menentukan akalnya yang telah 

tumbuh itu, datanglah wahyu daripada Tuhan, dibawa oleh malaikat, disampaikan 

kepada manusia-manusia yang telah terpilih, yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul 

gunadisampaikan kepada manusia. 

 Keprcayaan akan turunnya kitab atau perintyah ini adalah menjadi satu 

diantara enam dasar kepercayaan seseorang Muslim. Dipermulaan surat kedua (Al-

baqarah) dinyatakan syarat-syarat yang menyebabkan orang menjadi Muttaqin, atau 

taqwa, yang harus menjadi sifat jiwa seorang Muslim: 

                        

                           

                    

Artinya: 1. Alif laam miin. 2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, 3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang 

ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka. 4. Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) 

yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu, 

serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
136

 

 

Inilah dia kitab Allah. Inilah dia kitab Al-qur‟an, yang meskipun seketika ayat ini 

diturunkan belum merupakan sebuah naskah atau mushaf berupa buku namun setiap  

ayat dan surat yang diturunkan sudsh mulai beredar dan sudah mulai dihafal oleh 
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sahabat-sahabat Rasulullah, tidak usah diragukan lagi karena tidak ada yang patut 

diragukan. Dia benar-benar wahyu dari Tuhan dibawa oleh Jibril bukan dikarang-

karang saja oleh Rasul yang tidak pandai menulis dan membaca itu. Dia menjadi 

petunjuk bagi orang yang inginn bertaqwa atau Muttaqin.
137

 

 

 

Dan dijelaskan lebih terperinci pada surat Ali Imran ayat 2,3 dan 4: 

                          

                              

                     

Artinya: 2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang 
hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. 3. Dia menurunkan Al kitab 

(Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah 

diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, 4. sebelum (Al Quran), 

menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya 

orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang 

berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai Balasan (siksa).
138

 

 

Oleh karena itu sebagai seorang muslim, belumlah cukup kalau dia hanya 

percaya kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melainkan percaya 
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pula kepada kitab-kitab atau wahyu suci yang diturunkan sebelum Muhammad
.139  

 Setelah wahyu itu diterima oleh Nabi-nabi dan Rasul tadi, maka dikumpulkan 

menjadi Suhuf, yaitu semacam brosur-brosur kecil. Beberapa Nabi dan Rasul 

mempunyai suhuf itu. Yaitu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Setelah itu 

terkumpul beberapa kumpulan besar, yang dinamai Al-kitab, yang bentuknya lebih 

besar dari pada suhuf. 

1. Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. 

2. Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s. 

3. Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. 

4. Qur‟an kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. 

Setelah nyata diatas tadi bahwasannya Al-kitab itu dua artinnya, yaitu pertama 

perintah Ilahi, kedua buku yang tercatat, maka bahwasanya Tuhan Allah pernah 

menurunkan wahyunya untuk keselamatan manusia dengan perantara Nabi Musa 

yang bernama Taurat, dan perantara Nabi Daud Zabur, dan perantara Nabi Isa Injil, 

tetaplah itu menjadi pokok kepercayaan Islam. 
140

 

Mempercayai kitab Taurat, zabur, Injil dan Suhuf yang diturunkan kepada Adam, 

Syist, Ibrahim, Musa dan Nabi-nabi yang lain, yang setengah dari padanya namanya 

tersebut dalam Qur'an itu sendiri dan setengahnya pula tidak disebutkan, adalah 

menjadi pokok kepercayaan dalam Islam. Isi kitab sebagai perintah Ilahi tentu saja 
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tidak bersalahan. Sebab sebagai yang kita nyatakan di atas, isi kitab ialah buat 

kemuslihatan manusia di dalam hubungannya dengan Tuhan dan di dalam 

hubungannya dengan sesamanya manusia. Maka bilamana berobah tempat dan 

berobah zaman. berobahlah syariat yaitu peraturan-peraturan. Namun pokok tidaklah 

berobah. Oleh karena yang demikian, maka Qur'an adalah penutup dari segala kitab 

itu. Isi segala  kitab yang telah lalu telah tersimpul di dalamnya. Sehingga dengan 

memegang pokok Al-Qur'an itu dengan sendirinya terpegang jugalah kitab-kitab 

yang telah terdahulu. Apatah lagi di dalam Qur'an itu sendiri terang-terang 

dinyatakan bahwa dia membenarkan akan isi kitab yang telah terdahulu itu.
141 

Turunnya Qur'an sebagai perintah dan wahyu Tuhan, kepada Nabi danpesuruhNya 

Muhammad sa w, tidaklah sekaligus, tetapi demi seayat, Permulaan turunnya ialah 

pada 17 hari bulan Ramadhan tahun ke-41 daripada usianya. Diturunkan ketika beliau 

di dalam gua Hiraa. Ayat yang mula-mula turun itu ialah:  

                               

                        

Artinya: 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
142

 

 

                                                             
141 

Ibid., hlm. 152.
 

142
 Departemen Agama Republik Indonesia, Op, Cit.,  hlm. 476. 



 

d. Percaya kepada Rasul-Rasul 

                         

                          

                        

                           

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka 

Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan 

bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia 

tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu 

melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang 

kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka 

sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran 

tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu 

memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.(Q.S. Al-

Baqarah 213). 
143

 

 

Inilah dasar pandangan Islam terhadap manusia. Manusia ini adalah satu. 

Perlainan daerah, bumi tempat mereka diam, perlainan bahasa dan kulit, bukanlah 

soal. Meskipun di zaman purbakala manusia hanya mengenal daerahnya yang sempit 

dan sukunya yang kecil jumlahnya namun Semuanya hanyalah keragaman di dalam 

satu kesatuan. Diutus nabi, berganti-ganti, namun maksud kedatangan mereka hanya 

satu pula Yaitu memberi petunjuk kepada manusia itu dan memutuskan perkara 

perkara yang mereka perselisihkan. Agama yang mereka pula, yaitu penyerahan diri 
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dengan sukarela kepada Ilahi, dan tidak memperserikatkan. Dengan yang Sebab tidak 

ada yang lain yang berkuasa. Menyembah hanya terpegang di satu tangan, yaitu 

Allah. Apa gunanya takut dan makhluk  dan memuja kepada yang selain Dia, padahal 

yang lain itu hanya makhluk belaka. Kalau yang disembah itu manusia juga, maka dia 

adalah sama dengan diri si penyembah sendiri. Kalau yang disembah itu benda yang 

lain, yang lain itu pun tidaklah sanggup mendatangkan mudarat dan manfaat kepada 

kita.
144

 

Ditanamkan kepercayaan atas kesatuan insan, sehingga menjadi sebahagian 

daripada Iman, sehingga seorang muslim yang memahamkan benar akan dasar 

kepercayaan itu memandang kepada sesamanya manusia sebagai dirinya sendiri. 

Perlainan benua dan perlainan bahasa, perlainan kulit dan perlainan negeri, menjadi 

kecillah lantaran kepercayaan ini. Alam semuanya adalah anugerah Tuhan tempat kita 

hidup berbuat baik; yaitu mengabdi kepada Allah dan berkhidmat kepada peri 

kemanusiaan dengan tidak memilih bulu. 

Manusia itu adalah makhluk pilihan Ilahi. Diberi akal dan pikiran, sehingga 

terpisahlah hidupnya daripada makhluk yang lain di dalam alam ini Terpisah bukan 

buat menyisih, tetapi terpisah buat mencari rahasia yang tersembunyi di dalam alam 

itu, yang disimpan Tuhan untuk dikeluarkannya Yang terpenting daripada kelebihan 

manusia dengan akalnya itu ialah gupannya di antara yang dengan yang baik. 

Manusia melihat kepada alam sekeliling dengan alat pancaindranya maka 
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menggetarlah yang kelihatan atau kedengaran itu ke dalam jiwa. Maka tergambarlah 

bekasnya itu di dalam jiwa tadi dan menjadi kenangan. Dengan melihat dan 

mendengar, tergambar dan mengenang itulah manusia membeni persediaannya 

menempuh hidup. Dengan itu pulalah dia dapat mengen mana yang baik mana yang 

buruk, mana yang jelek dan mana indah yang indah.
145

 

Kalau sekiranya kita menerima akan adanya Allah, dan percaya bahwa ada 

aturan yang sempurna, yang indah dan mulia di dalam alam, kalau kita menerima 

bahwasanya matahari ditakdirkannya buat memberikan terang benderang kepada 

seluruh alam, termasuk bumi di dalam putarannya 24 jam sehari semalam, sehingga 

makhluk dapat hidup, dengan sendirinya tidaklah dapat kita tolak kepercayaan 

bahwasanya akal dan jiwa manusia pun harus di beri matahari petunjuk. Dan kalau 

kiranya kita percaya karena melihat bukti bahwasanya ada sesama kita manusia yang 

berilmu lebih tinggi dan berpengetahuan lebih tinggi, tentu kita dapat percaya 

bahwasanya ada pula manusia itu yang dipilih buat menerima wahyu bagi penuntun 

manusia, dari dzat yang Maha Kuasa itu.  

Kepercayaan itu dikuatkan pula oleh kenyataan, bahwasanya manusia dan 

kemanusiaan kian lama kian maju. Bukan saja kemajuan akal dengan pendapat 

pendapatnya yang baru. Tetapi pun kemajuan budi dan jiwa, keutuhan rohani yang 

telah menyelamatkan manusia daripada keruntuhannya. Sesuatu teori mengatakan 

bahwasanya manusia itu binatang juga. Dia berebut hidup. Yang kuat menindas yang 
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lemah. Yang berhak hidup ialah yang lebih kuat. Beratus macam binatang telah 

lenyap dari muka bumi karena perebutan hidup. Tetapi manusia masih tinggal, 

bertambah berkembang biak. Mereka pun berebut hidup, yang kuat pun menindas 

yang lemah. Tetapi tiap-tiap bahaya kehancuran telah mengancam, datanglah seruan 

kepada damai. Ingat lah manusia akan nilai hidupnya dan tugasnya di dalam alam, 

yang diajarkan oleh nabi-nabi dan rasul itu Bukanlah suatu akal yang sehat, yang 

memungkiri jasa nabi-nabi dan rasul dalam kemajuan alam ini. Sebab itulah maka di 

dalam lslam, kepercayaan kepada nabi dan rasul adalah termasuk rukun Iman, tiang 

kepercayaan.  

Setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dengan sendirinya insaf 

dan percaya bahwa alamat kasih Tuhan kepada manusia diutusnya rasul rasul itu. 

Mereka bukan orang lain, tetapi manusia sendiri juga. Manusia yang dipilih. Memberi 

peringatan akan bahaya. Menganjurkan menuju jalan yang bahagia. Menunjukkan 

siapa Tuhan itu dan apa sifat-Nya. Mereka datang buat dijadikan contoh teladan di 

dalam menempuh hidup. Setengah daripada rasul. rasul itu diberi kitab kitab buat 

menuntun kita. Menunjukkan batas-batas hukum, larangan dan suruhan. Kadang 

kadang diberilah mereka perbantuan dengan perkara-perkara yang ajaib yang di luar 

daripada hukum sebab-akibat yang biasa menurut perjalanan akal kita. Jiwa mereka 

murni akal mereka sehat dan kata mereka benar. 

Mereka shiddiq, jujur menyatakan apa yang benar dan apa yang salah karena 

cintanya kepada peri kemanusiaan dan taatnya akan perintah Allah. Mereka 



memegang amanah, yaitu kepercayaan besar yang dilimpahkan Tuhan kepadanya 

menjadi penuntun manusia. Mereka tabligh, yakni menyampaikan apa yang 

diperintahkan Tuhan. Disampaikannya tuntunan Ilahi, walaupun berlawanan dengan 

hawa nafsu manusia. Kadang-kadang timbullah kebencian orang kepada mereka lalu 

mereka dikejar, dimaki, dibunuh dan diusir dari kampung halamannya. Dan mereka 

mempunyai lagi sifat fathanah yaitu bijaksana. Dapat mengatur kekuatan kaumnya, 

dan menyuapkan makanan jiwanya menurut ukuran tertentu.
146

 

e. Percaya kepada Hari Akhirat 

Bilamana telah diterima kepercayaan kepada Tuhan Maha Pengatur Alam, 

dengan sendirinya haruslah percaya kepada orang yang diberinya Wahyu yaitu nabi 

dan rasul. sama seruannya tentang ada hidup lagi di belakang hidup ini. 

Sebab itu maka kepercayaan kepapda hari akhirat adalah agama. Tidak percaya 

kepada hari akhirat, artinya tidaklah beragama. Kepercayaan dalam agama, adalah 

kepercayaan dalam keseluruhan. Meninggalkan kepercayaan kepada hari akhirat, 

haruslah merombak seluruh kepercayaan. Yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Artinya 

tidak ada kepercayaan sama sekali Bahkan meskipun terdapat banyak perbedaan di 

antara agama-agama terutama di dalam upacara mengerjakan bakti dan ibadah namun 

di dalam kepercayaan kepada adanya Allah dan adanya hidup sesudah mati, seluruh 
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agama dipandang satu Tujuan seluruh agama adalah satu, yaitu mempercayai Allah 

dan mempercayai hari kemudian. 
147

 

                      

                            

     

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 

Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar 

beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima 

pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati.(Q.S. Al-Baqarah 62).
148

 

 

Dalam al-quran diberikan beberapa nama kepada hari kiamat itu ialah sebagai 

dibawah ini:  

1. Yaumul Qiyamah yaitu hari kiamat. 

2. Yaumur Rajifah yaitu hari lindu besar. 

3. Yaumus Sa'iqah yaitu hari keguncangan. 

4. Yaumuz Zalzalah yaitu hari keguncangan atau keruntuhan. 

5. Yaumul Haqqah yaitu yaitu hari kepastian. 

6. Yaumul Qariah yaitu hari keributan. 

7. Yaumul Akhir yaitu hari akhir. 

8. Yaumut Tammah yaitu hari bencana agung. 
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9. Yaumul Asir yaitu hari sulit. 

10. Yaumun la raiba fihi yaitu hari yang tidak ada lagi keraguan padanya. 

11. Yaumul ba'ast yaitu  hari kebangkitan. 

12. Yaumut Tagabun yaitu hari terbukanya segala keguncangan. 

13. Yaumun Nusyur yaitu hari kebangkitan. 

14. Yaumut Tanad yaitu hari panggilan. 

15. Yaumul Mizan yaitu hari pertimbangan. 

16. Yaumu la tajzi nafsun an nafsin syaian yaitu hari yang tidak dapat 

seseorang diberi ganjaran oleh yang lain sedikit pun. 

17. Yaumul Jamak yaitu hari pengumpulan. 

18. Yaumul Fashl yaitu hari pemisahan. 

19. Yaumul Waqi'ah yaitu hari kejatuhan. 

20. Yaumul Mahsyar yaitu hari berkumpul. 

21. Yaumu Din yaitu hari keputusan. 

22. Yaumut Talaq yaitu hari pertemuan. 

23. Yaumul Jaza yaitu hari pembalasan. 

24. Yaumul 'Ard yaitu hari pertontonan. 

25. Yaumul Gasyiyah yaitu hari pembalasan. 

26. Yaumul Khulud yaitu hari yang kekal. 

27. Yaumul Barzah yaitu hari penantian. 

28. Yaumul Muhasabah yaitu hari perhitungan. 

29. Yaumul Waid yaitu hari ancaman. 



30. Yaumul Haq yaitu hari kebenaran. 

31. Yauma yafirrul maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa shahibatihi wa 

banihi yaitu hari yang lari padanya seorang dari pada saudaranya, 

ibunya,ayahnya, dan teman hidupnyua (istrinya). 

32. Yaumala yanfau malun wala banuna illa man atai lahai qalbin salim yaitu 

hari yang tidak memberi manfaatnya harta benda dan anak keturunan 

melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih.
149

 

Nikmat yang paling utama, dan puncak dari segala nikmat itu ialah kesempatan 

bagi makhluk melihat wajah Tuhannya Di sini pun terjadilah pertikaian pendapat 

yang amat besar di antara ulama. Terutama di antara ulama ahli hadis dengan ulama 

Mu'tazilah. Apabiu kita baca intisari pertikaian pendapat itu, dapat juga kita 

mengambil kesimpulan sebagai yang kita katakan tadi. Dalam Al Qur'an Tuhan telah 

mengucapkan janjinya, bahwa dia akan memberi kesempatan bagi hamba-Nya 

melihat wajah Tuhannya. Maka kalau kita ukur pula zaman itu dengan keadaan yang 

sekarang ini, payah juga lah memikirkan. Bagaimanakah kita akan melihat Tuhan? 

Padahal Tuhan itu tidak dikandung tempat dan tidak dikandung masa? Tidak 

bertubuh dan tidak berbentuk? Dan tidak berupa? Itu tidak perlu kita pikirkan 

sekarang karena alat pemikiranya itu diwaktu ini tidaklah cukup. 
150

 

Tanda-tanda akan datangnya Hari kiamat : 
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a. Turunnya kembali Nabi Isa 

Macamlah orang menafsirkan tentang turunnya kembali Nabi ini. Ada 

orang mengatakannya bahwa memang tubuh Nabi Tsa yang uhulu itu sendiri 

yang akan datang kembali ke dunia. Pokok kepercayaan daripada agama 

Nasrani pun mengakui itu. "Isa akan datang kembali. Tetapi berbeda 

kepercayaan Islam dengan kepercayaan Nasrani tentang maksud kedatangan 

itu. Tentu saja orang Kristen percaya bahwa kedatangannya itu akan menuntun 

orang yang percaya kepadanya, menurut ajaran pulang kembali ke dalam 

"Kerajaan Bapa yang di dengan selamat. Tetapi Islam menunggu kedatangan 

beliau untuk memberi ingat kepada dunia ini, bahwasanya kepercayaan 

segolongan manusia selama ini, yang mengatakan dia Tuhan atau anak Tuhan, 

atau satu dari pecahan tiga oknum, adalah kepercayaan yang salah. "Isa akan 

datang kembali memberi peringatan insan supaya kembali mentauhidkan 

Tuhan. Dia akan datang kembali mengakui benarnya apa yang diserukan 

Muhammad, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah.
151

 

Setengahnya lagi menafsirkan bahwa yang akan datang itu bukanlah 

tubuh Isa al masih yang dahulu itu. Tetapi ajaran Isa al masih yang sejati akan 

datang menjelma kembali kedunia ini. Bahwa Isa al masih bukanlah anak 

Tuhan dan bukan Tuhan, sebagaimana kepercayaan kaum mkristen.  

b. Dajjal 
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Dalam alamat dekat kiamat itu,Nabi menetrangkan bahwa Dajjal akan datang, 

Dajjal artinya adalah Pembohong besar. Seorang yang pecah matanya 

sebelah(A‟war), cerdik buruk, penipu. Ada alamat kafirnya pada keningnya, dan amat 

mahir dan amat maju pengetahuannnya tentang alam. Sehingga banyak yang akan 

tertipu mengira dia Tuhan. Dia mempunyai neraka dan surga sendiri. Siapa yang 

mengikuti perintahnya akan masuk surganya, siapa yang tidak mengikuti perintahnya 

akan masuk nerakanya. Segala nilai rohani,budi pekerti dan akhlak akan diputar 

balik. Matinnya Dajjal ialah terbunuh. Selama Allah masih bersemayam dihati, kita 

tidak akan kena Dajjal yang artinya tidak akan bisa dibohongi.
152

 

c. Matahari terbit dari barat 

Dengan cepat dapatlah kita menerima pertandaan ini. Memang, kalau matahari 

telah terbit dari barat, artinya peraturan perjalanan alam yang selama ini teratur 

sebagaimana yang kita lihat, telah disengaja Tuhan mengacaukan. Bintang-bintang 

runtuhlah daripada falaknya, dan langit digulung, dan bukit-bukit dan gunung gunung 

beranjak, binatang binatang berlari larian dan berkumpul kumpul, karena takut 

mendengarkan dahsyatnya gununggunung yang meletus. Bumi ini pun penuh dengan 

sekerup sekerup yang penuh api, sewaktu-waktu bisa meletus dan meledak. Alat-alat 

peledak cukup didalamnya. Belerang yang belum disentuh, mesiu gas dan minyak, 

Allahu Akbar! Matahari akan terbit dari barat Demikianlah kata sebuah hadis, 

Dengan itu dapatlah kita fahamkan bahwa perjalanan alam sudah mulai dirubah. Dan 
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tersebut bahwa pada waktu itu pintu buat tobat telah ditutup. Bila akan terjadinya itu? 

Wallahu 'alam. Tetapi pernah ada penafsiran yang dibawa oleh kaum Ahmadiyah 

seketika mula-mula mereka datang ke Indonesia, bahwa matahari terbit dari barat itu 

artinya ialah bahwa matahari ilmu pengetahuan akan terbit dari barat dan sekarang 

telah mulai terbit.  

Malahan penafsiran yang lain mengatakan bahwa dari barat itu bukanlah 

matahari terbit sebagai tanda kiamat, tetapi peradaban barat itulah menurut mereka 

yang bernama Ya‟jul dan Ma‟jul, yang datang membanjiri tidak tertahan-tahan. 

Orang boleh menafsirkan sesenang-senang hatinya, dan kita boleh menolaknya, lalu 

mengembalikan saja kepad ilmu Allah ta‟ala.
153

 

d. Keluar binatang 

Dan tersebut pula dalam hadis Nabi bahwa seekor binatang dahsyat dan ngeri 

akan keluar dari perut bumi. binatang-binatang Apakah binatang itu sebagaimana 

dahsyatnya belum sejarah yang hidup di zaman purbakala? Yang didapat dalam 

penyelidikan ahli-ahli ilmu bumi dan alam, yang terdapat dua juta tahun yang telah 

lalu, atau lebih? Apakah lebih dari itu Ahli-ahli film Amerika mencoba 

mengkhayalkan akan datangnya binatang binatang dahsyat itu ke dunia kembali. 

Kota-kota seperti New York akan diinjaknya dengan kakinya. Empire State Building 

yang 103 tingkat itu akan patah disepakkannya.  
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 Dalam Al-qur‟an Allah Swt bersabda:  

                             

        

Artinya: Dan apabila Perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis 

binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa 

Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.(Q.S. An-Naml 

82).
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f. Percaya kepada Taqdir, Qadla dan Qadar 

Rukun Iman yang keenam, atau tiang kepercayaan yang paling akhir ialah 

kepercayaan kepada Taqdir, atau Qadla dan Qadar Ringkasan kepercayaan ini ialah 

bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini, atau terjadi pada diri kita manusia 

sendiri, buruk dan baik, naik dan jatuh, senang dan sakit dan segala gerak-gerik hidup 

kita, semuanya tidaklah lepas daripada "taqdir" atau ketentuan Ilahi. Tidak lepas 

daripada qadar, artinya jangka yang telah tertentu, dan qadla, artinya ketentuan. 
155

 

Manusia adalah suatu "alam kecil, di samping alam yang besar, matahari, bulan, bumi 

dan bintang-bintang. Lautan, daratan, gunung gunung dan lain-lain sebagainya. 

                                                             
154 

Departemen Agama Republik Indonesia, Op, Cit.,  hlm. 54. 
155 

HAMKA, Pelajaran Agama Islam., Op, Cit ., hlm. 332.
 

 



Dapatlah kita lihat pada semuanya itu "taqdir" yang tidak dapat dilanggarnya. 

Matahari terbit dan terbenam adalah menurutjangka waktu yang sudah tertentu. 

"Matahari tidak boleh mendahului bulan dan malam tidak boleh memotong jalan 

siang". Semuanya tidak ada yang bebas. Bagaimana manusia kecil ini akan dapat 

mendakwakan kebebasannya Padahal di kiri kanannya dapat disaksikannya sendiri, 

bahwa semuanya tidak ada yang bebas? 

Kayu-kayuan di hutan mulanya hanyalah suatu biji yang kecil, kemudian tumbuh, 

sesudah itu besarlah dia. Berdaun, berdahan, bercabang dan beranting. Bertahun-

tahun lamanya dia hidup dalam kesuburan. Lama-lama mulailah daunnya rontok dan 

dahannya lemah. Kian lama kian menurunlah dan akhirnya mati dan tumbang. Begitu 

takdir yang harus dilaluinya. Dan mati tidak memilih bulu dan tidak mengitung 

waktu. Kalau sekiranya bolehlah mati menurut ketentuan manusia, tidaklah akan 

terdapat bermiliun orang yang bosan hidup, padahal belum juga mati. tidaklah 

terdapat orang yang takut akan mati, tetapi mati juga. Kecil mati, muda mati, tua pun 

mati. 

Rezeki pun demikian pula. Ada orang yang kera keras siang malam mencari 

rezekinya, rezeki itu tidak juga datang. Ada orang yang hanya goyang kaki saja, 

namun rezeki datang mengejar dia. Ada orang yang tidak puas lagi dengan keadaan 

hidupnya. Dan ingin hendak berubah nasib itu kepada yang lebih baik; tetapi usianya 

hanya habis dalam angan-angan. orang lain juga yang lalu, namun dia masih tetap 

bertahan.  



Manusia diberi akal, tetapi kebebasan dan kemerdekaan akal itu amat terbatas. 

Kekuasaan tertinggi dan mutlak tetaplah ditangan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, 

ditujukannyalah akal manusia itu kepada suatu jurusan, atau dicabutnya dari jurusan 

lain. Kadang-kadang manusia tidak sadar akan hal itu. Itu sebabnya didatangkan 

Tuhan rasul-rasul, nabi-nabi dan kitab-kitab buat menuntun kesadaran manusia tadi. 

Bahwasannya akal itu adalah pemberian Allah kepadanya, dan manusia dijadkan oleh 

Allah alat-alatnya buat mencapai rahasia “sunnah Allah” yang maha besar dan maha 

luas.  

Setelah kita perhatikan segala itu dengan seksama, niscaya kita akan mengaku bahwa 

kita tidak ada kuasa apa-apa. Kebebasan kita sangan terbatas. Kita bebas hanyalah 

dalam lingkungan kodrat-iradat Tuhan.  

                               

                             

Artinya: Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat 

itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa 

mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan 

pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala 

sesuatu. (Q.S Al-Baqarah 20).
156
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Artinya: Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang 

telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah 

orang-orang yang beriman harus bertawakal.". (Q.S. At-Taubah 51).
157

 

 

 

 

B. Analisis Data 

 

5. Pentingnya Materi Pendidikan Keimanan 

 

Jika kita lihat orang-orang dari kelompok lain misalnya orang kaya atau 

orang berpangkat, tidak selamanya merasa bahagia. Tidak jarang orang kaya, 

hidup resah dan mengganggu ketenangan orang lain, karena mereka ingin 

menjadi lebih kaya lagi. Begitu pula pangkat dan kedudukan, belum tentu 

membawa kepada kebahagiaan, jika mereka tidak beriman. Hal ini banyak bukti 

orang-orang yang digeser dari jabatanya atau menghadapi masa pensiun. 

Dengan ringkas dapat kita katakan bahwa, iman itu sangat diperlukan dalam 

hidup manusia, jika ia ingin tenang dan bahagia.
158
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Menurut Hamka Iman menjadi dasar dari ilmu yang kita miliki melalui 

pendidikan.
159

 Iman menyebabkan hidup mempunyai maksud dan tujuan, sehingga 

timbullah minat mencapai maksud dan mengejar tujuan itu. Iman menimbulkan cita-

cita untuk memperoleh ganjaran pahala diatas pekerjaan yang dikerjakan. Tidak 

beriman membawa kepada tegak hidup yang tidak bersendi, membawa keberanian 

merusak dan sewenang-wenang kepada sesama manusia.
160

 

Pendapat Hamka di atas sesuai dengan firman  Allah SWT dalam Al-qur‟an 

surat An-Nisa ayat 136: 

                          

                                

                    

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang 

Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka 

Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. 
161

 

 

Pentingnya pendidikan keimanan ini juga dapat kita perhatikan dalam 

Allah dalam Al Qur‟an Surat Luqman ayat 13 berikut ini : 
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Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar".
162

 

Sebagian besar ulama salaf menyebutkan Luqman bukanlah Nabi dan 

tidak pula mendapatkan wahyu, melainkan ia seorang wali Allah yang shalih 

dan bijaksana, yang telah dikarunia Allah berbagai keutamaan, berupa 

kecerdasan akal, kedalaman pemahaman terhadap tauhidullah, pendiam dan 

tenang, serta setiap tutur katanya syarat dengan hikmah. Sementara dalam 

masalah pekerjaan beliau, ada ulama yang mengatakan bahwa beliau adalah 

seorang budak hitam yang bekerja sebagai tukang kayu. Ada juga yang 

mengatakan sebagai penjahit, ada juga yang mengatakan sebagai penggembala, 

dan ada juga yang menyebutnya sebagai seorang hakim (qadhi) pada 

masyarakat Bani Israil. 

Kewajiban mengajarkan keimanan yang dicontohkan Luqman sudah 

sepatutnya ditiru oleh semua orang tua dan para pendidik. Orang tua dan para 

pendidik memiliki kewajiban untuk menumbuhkan pemahaman menyeluruh 

mengenai iman dan ajaran Islam sejak awal pertumbuhannya, sehingga anak-

anak akan terikat dengan Islam, baik aqidah maupun ibadah. Dan dengan 
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pendidikan iman ini diharapkan anak hanya akan mengenal Islam sebagai 

agamanya, Al Qur‟an sebagai Imamnya dan Rasulullah SAW sebagai 

pemimpin dan teladannya.
163  

Perbedaan arti “percaya (iman)” dengan “menurut sajalah” sebab iman adalah 

pendapat sendiri, didalam perjalanan hidup mencari kebenaran, yakni kesungguh-

sungguhan yang tidak pernash berhenti sehingga insaf kelemahan diri dihadapan 

kebesaran Yang Maha Besar. Adapun “percaya sajalah” adalah menurut dengan 

membuta tuli apa yang dikatakan orang lain, atau apa yang diterimas dari guru, 

sehingga akal sendiri menjadi beku tidak bergerak.
164

 Oleh karena itu kita tidak bisa 

hanya beriman dengan keyakinan “percaya sajalah” tanpa ada keyakinan disertai 

amalan yang sesuai dengan ajaran-Nya.  

6. Dasar Materi Pendidikan Keimanan 

Dalam semua lini kehidupan, Islam telah memberikan pelajaran dan memiliki 

dasar-dasar pemikiran, dalam hal ini yaitu iman dasar dari pendidkian iman ialah al-

qur‟an dan hadist. Al-qur‟an dan Hadis inilah yang menjadi dasar dan sumber dalam 

pendidikan keimanan.  

Syaikh Abdul Majid Az-Zandani mengatakan dalam kitabnya ensiklopedi iman 

bahwa tema mendasar dalam Al-qur‟an adalah tema ilmu iman. Anda tidak akan 
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mendapati satu lembar pun dalam Khitabullah yang kosong dari ajakan iman kepada 

Allah, Rasul, Hari akhir, Malaikat, Kitab suci terdahulu dan Takdir yang telah 

ditetapkan Allah bagi perjalanan alam ini. 
165

 ini mengartikan bahwa iman banyak 

terdapat dalam Al-Qur‟an yang menjadi dasar pengajaran umat islam. 

Dalam karyannya buku Pelajaran Agama Islam materi pendidikan keimanan 

bersumber dari Al-qur‟an dan Hadist, dalam karya yang lain juga sudah jelas bahwa 

Al-qur‟an menjadi sumber dari Tafsir Al-Azhar yang banyak berisikan ayat-ayat 

tentang materi keimanan. 

Dalam karyanya salah satunya Pelajaran Agama Islam terdapat beberapa ayat 

Al-Qur‟an yang menjadi dasar suatu pendidikan keimanan dan ayat tersebut sesuai 

dengan materi yang terdapat didalam buku tersebut. Beberapa ayat tersebut yang 

berkaitan dengan materi pendidikan keimanan adalah:  

                          

                                

                    

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang 

Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-
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malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka 

Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.(Q.S An-Nisa 136).
166

 

 

                            

                         

             

Artinya: Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya 

dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. 

(mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun 

(dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami 

dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami 

dan kepada Engkaulah tempat kembali."
167

 

 

 

 

Dalam Tafsirnya Hamka menjelaskan bahwa Nabi Muhammad S.a.w 

sendiri terlebih dahulu memang yakin bahwa dia memang utusan Allah. 

Rasulullah percaya sungguh kepada selluruh tugas yang dipikulkan kepada 

dirinya itu. Maka sekali-kali tidak berubahsikap hidupnya diwaktu dihinakan 

musuh-musuhnya di Makkah dengan dengan masa dia telah mencapai 

kekuasaan tertinggi di Madinah. Maka oleh karena mereka telah percaya 

sebulat-bulatnya kepada Allah, maka merekapun percaya bahwa Allah itu 

mengutus Malaikatnya, dan kitabNya, serta Rasul-rasulNya pun mereka 
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percayai pula.
168

 

Dalam Tafsir Al-Wasith dijelaskan jugga bahwa sesungguhnya iman 

adalah sebuah kata suci dan agung yang memiliki pengertian mendalam dan 

penting. Iman adalah sikap kepercayaan khusus terhadap hal-hal tertentu, yaitu 

percaya kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, hari akhir dan 

takdir yang baik maupun yang buruk yang manis maupun yang pahit.
169

 

                         

                            

                          

                     

                              

    

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 

orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-
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orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.(Q.S 

AL-Baqarah 177).
170

 

 

Sumber lain materi pendidikan keimanan adalah Hadist atau Sunnah Rasul. As-

Sunnah menurut istilah syari‟at ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi 

Shallallahu „alaihi wa sallam dalam bentuk qaul (ucapan), fi‟il (perbuatan), taqrir 

(penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri‟ 

(pensyari‟atan) bagi ummat Islam.
171 

 Beberapa contoh Hadist Rasul yang ada dalam 

buku karya Hamka adalah:  

 

 ِِ ََٔشِر  ِِ ٍَ ِباْنَقَدِر َخْيِر َُٔتْؤِي ِْٕو اْنآِخِر  َٔاْنَي  ِّ َُٔرُسِه  ِّ َُٔكُتِب  ِّ ََٔيَهاِئَكِت  ِّ ٍَ ِبانَه ٌْ ُتْؤِي  َأ

 

Artinya : “Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 

para Rasul-Nya, hari akhir, & kamu beriman kepada takdir yang baik & yang 

buruk”. 
172

 

 

 

 

 

ًَت َْٔل َكِه ْٕا َعهٗ ُصْبَياََُكى ُأ َّ ِإَنا اهلِل ِإْفَتُح  اَل ِإَن

Artinya: Bacakanlah kepada anak-anak kamu kalimat pertama dengan “laa 

ilaaha illallah (tidak ada Tuhan selain Allah).
173 
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ُّ َقاَل  ُْ َُْرْيَرَة َرِضَي اهلُل َع ََٔسَهْى : َحِدْيُث َاِبْي   ِّ ٌَ َرُسُٕل اهلِل َصَهٗ اهلُل َعَهْي َأ

َّ ِاَنا اهلُل َعَصَى ِيُِْي  ٍْ َقاَل َنا ِاَن ًَ َّ ِاَنا اهلُل َف ْٕا َنآ ِاَن ُْٕن ٌْ ُاَقاِتَم انَُاَس َحَتٗ َيُق ُاِيْرُث َا

ُّ َعَهٗ اهلِل َِٔحَساُب  ِّ ُّ َاَنا ِبَحّق ََْفَس َٔ  ُّ  َيا َن

 

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. Katanya : “Aku diarahkan supaya 

memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan dua kalimah syahadat. Siapa 

yang mengucapkannya berarti dia dan hartanya bebas dari aku kecuali dibenarkan 

oleh syariat dan segala-galanya terserahlah kepada Allah Swt untuk 

menentukannya.
174

 

 

 ُّ ُْ َُْرْيَرَة َرِضَي اهلُل َع ٌُ : َحِدْيُث َاِبْي  ًَا ََٔسَهَى َقاَل اْنِؤْي  ِّ ٍِ انُِّبِي َصَهٗ اهلُل َعَهْي َع

ٌِ ًَا ٍَ اْنِؤْي َٔاْنَحَياُء ُشْعَبٌت ِي ََُشْعَبًت  ْٕ ََٔسْبُع  ِبْدٌع 

 

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra : Rasulullah Saw bersabda : “Iman 

terdiri lebih dari tujuh puluh bagian, dan malu dalah salah satu dari bagian-bagian 

Iman”. 
175 

 

Muslim meriwayatkan tujuh puluh lebih cabang yang paling utama adalah 

kalimat la ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, serta 

malu juga merupakan salah satu cabang iman.  

Dari berbagai pendapat dan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar 

atau sumber pendidikan keimanan adalah Al-Qur‟an dan Hadist, hal ini menunjukan 

bahwa pendapat Hamka dalam buku-bukunya terutama dalam buku Pelajaran Agama 

Islam sesuai dengan sumber keseluruhan ajaran islam, yaitu Al-Qur‟an dan Hadist.  
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7. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Keimanan 

Hamka menjelaskan dalam kitab tafsir al-Azhar, bahwa iman adalah ucapan 

(al-qawl) dan perbuatan (al-„amal), sehingga didefinisikan iman itu “Iman itu adalah 

kata dan perbuatan, lantaran itu ia bisa bertambah dan berkurang.
176

  

Jika perkataan iman itu disendirikan, termasuklah kepadanya segala amalan 

yang lahir atau batin. Berpikir kata setengah ahli islam, “iman itu ialah perkataan 

dan perbuatan (qaulun wa‟amalun). Artinya perkatan hati dan lidah dan perbuatan 

hati dan anggota. 
177

 

Pernyataan Hamka diatas sejalan dengan Hadist Ibnu Hajar yaitu: 

ُّ َقاَل ُْ ٍِ َحَجٍر َرِضَي اهلل َع ٍِ اْب ََٔسَهَى: َع  ِّ َٗ اهللُ َعَهْي ُْٕل اهلل َصه ٌُ : َقاَل َرُس ًَا ْأإِلْي

 ٌِ ًٌَم ِبْاأَلْرَكا ََٔع  ٌِ ٌْٕل ِباِنهَسا ََٔق  )رٔاِ ابٍ ياجّ ٔانطبراَي)َيْعِرَفٌت ِبْانَقْهِّب 

Artinya: “Dari Ibnu Hajar Radhiyallahu „Anhu beliau berkata: Rasulullah 

SAW telah bersabda: Iman adalah Pengetahuan hati, pengucapan lisan dan 

pengamalan dengan anggota badan” (H.R. Ibnu Majah dan At-Tabrani).
178

 

Hadits Ibnu Majah diatas membuktikan bahwa ruang lingkup Iman 

mencakup tiga aspek kehidupan manusia, yaitu meliputi seluruh isi hati, 

seluruh ucapan dan segenap laku perbuatan. Ketiga aspek tersebut yaitu isi atau 

ketetapan hati, seluruh ucapan dan segenap laku perbuatan adalah satu 

kebulatan hidup manusia dalam arti kebudayaan dan peradaban. 
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1. Pengucapan Lisan (ٌِ ٌْٕل ِباِنهَسا   (َق

Setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, seorang mukmin 

diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan 

dua kalimat syahadah .  

 ِّ َُْرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسُٕل انَه ٍْ َأِبٗ  ٌُ ِبْضٌع » - صهٗ اهلل عهيّ ٔسهى-َع ًَا اإِلي

َْا ِإَياَطُت اأَلَذٖ  ََا ََٔأْد  ُّ َّ ِإاَل انَه ُْٕل اَل ِإَن َٓا َق ٌَ ُشْعَبًت َفَؤْفَضُه َِٔسُتٕ ْٔ ِبْضٌع  ٌَ َأ ََٔسْبُعٕ

ٌِ ًَا ٍَ اإِلي َٔاْنَحَياُء ُشْعَبٌت ِي ٍِ انَطِريِق   َع

Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda, “Iman itu ada tujuh puluh atau enam puluh cabang 

lebih, yang paling utama adalah ucapan „Laailaahaillallah‟, sedangkan yang 

paling rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, 

dan malu itu salah satu cabang keimanan” (HR. Bukhari dan Muslim).
179

 

Menurut Hamka Pangkal dari keimanan seseorang adalah pengucapan dari lisan, 

berawal dari situ kemudian tingkatan keimanan akan berlanjut terhadap keyakinan 

didalam hati dan juga dengan pembuktian melalui tindakan yang nyata. Karna iman 

tidak cukup dengan hanya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan itu 

nyatalah bahwa yang dimaksud dengan “aku percaya” dan “aku menyerah dengan 

segala senang hati” adalah ucapann serta merta (spontan) yang keluar dari lubuk 

jiwa manusia setelah dicobakan nya sendiri mempergunakan akal dan pikirannya, 

sampai selanjut mungkin.
180

 

2. Keyakinan dalam Hati (َيْعِرَفٌت ِبْانَقْهِّب )  
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Berbicara tentang iman, tentu berbicara tentang keyakinan. Maka secara mutlak 

orientasi pembahasan di titik beratkan pada jiwa seseorang atau lazimnya di sebut 

“qalbu”. Hati merupakan pusat dari satu keyakinan, kita semua sepakat bahwa dalam 

diri manusia terdapat dua unsur pokok kejadian, terbentuknya jazad dan rohani, 

apabila keduanya pincang atau salah satu di antaranya kurang, maka secara mutlak 

tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia.  

Didalam agama islam kita menganal beberapa tingkatan dalam islam, dan tingkatan 

tertingginya adalah Ihsan, ihsan adalah bahwa engkau beribadah kepada Allah 

seakan-akan engkau melihat Dia. Jika engkau tidak melihat Dia namun Dia tetap 

melihat engkau. Dalam satu kesatuan bahwa uratnya ialah iman, pohonnya islam, 

dan disiram terus supaya subur dengan ihsan. Apa sebab iman dikatakan uratnya? 

Memang karna tidaklah orang suka mengerjakan amal, yaitu islam kalau hatinya 

sendiri belum percaya. Maka tidak diterima Allah amal orang yang munafik, sebab 

hatinya sendiri tidak percaya, meskipun dia sembahyang.
181

 

                          

                 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman  ialah mereka yang bila disebut 

nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya 

bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka 

bertawakkal. (Q.S. Al-Anfal 2). 
182

 

                                                             
181

 Op. Cit., Tasawuf Modern, hlm. 65.  
182 

Departemen Agama Republik Indonesia, Op, Cit., hlm. 84. 



 

Allah SWT menyebutkan sifat-sifat kaum yang beriman yang terdapat pada mereka 

yang konsisten dalam berpegang  pada tiga kriteria keimanan tersebut. Sifat-sifat 

yang dimaksud adalah: 

1. Yang jika nama Allah disebut maka hati mereka takut dan dipenuhi dengan 

ketundukan hati.  

2. Yang jika dibacakan ayat Al-Qur‟an bertambah iman mereka. 

3. Dan yang bertwakal kepada Tuhan mereka saja tidak berharap selain Dia. 

4. Dan yang menunaikan shalat. 

5. Dan yang menginfakkan sebagian dari harta mereka dijalan Allah. 

Balasan bagi orang-orang beriman yang memiliki lima sifat tersebut 

adalah kedudukan yang tinggi di surga sesuai dengan amal dan niat mereka.
183

 

 ِّ َُْرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسُٕل انَه ٍْ َأِبٗ  ٌُ ِبْضٌع » - صهٗ اهلل عهيّ ٔسهى-َع ًَا اإِلي

َْا ِإَياَطُت اأَلَذٖ  ََا ََٔأْد  ُّ َّ ِإاَل انَه ُْٕل اَل ِإَن َٓا َق ٌَ ُشْعَبًت َفَؤْفَضُه َِٔسُتٕ ْٔ ِبْضٌع  ٌَ َأ ََٔسْبُعٕ

ٌِ ًَا ٍَ اإِلي َٔاْنَحَياُء ُشْعَبٌت ِي ٍِ انَطِريِق   َع

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam bersabda, “Iman itu ada tujuh puluh atau enam puluh cabang 

lebih, yang paling utama adalah ucapan „Laailaahaillallah‟, sedangkan yang paling 

rendahnya adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu 

salah satu cabang keimanan”. 
184

 

Dari penjelasan diatas jelas bahwa pangkal dari keimanan seseorang adalah 

pengucapan dari lisan, berawal dari situ kemudian tingkatan keimanan akan 
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berlanjut terhadap keyakinan didalam hati dan juga dengan pembuktian melalui 

tindakan yang nyata. Karna iman tidak cukup dengan hanya kita mengucapkan dua 

kalimat syahadat. Seperti contoh, seumpama orang-orang kampung didalam 

masyarakat mereka agama yang telah menjadi sebahagian daripada kehidupannya 

sehari-hari. Tiba tiba pindahlah mereka ke kota. Maka kian sehari kian tanggal dan 

tanggalah agama itu daripada dirinya, karena orang dikiri kanan nya sudah berubah 

sama sekali dari pada yang dipergaulinya dahulu. Dan agama yang dikerjakan hanya 

karena turut-turutan (taqlid) amat takut akan ujian akal. Dia lekas sekali murka dan 

menuduh “keluar dari agama” kalau ada orang menyatakan pikiran yang berbeda 

daripada apa yang diterimanya daripada guru-guru dan nenek moyangnya.  

Dengan itu nyatalah bahwa yang dimaksud dengan “aku percaya” dan “aku 

menyerah dengan segala senang hati” adalah ucapann serta merta (spontan) yang 

keluar dari lubuk jiwa manusia setelah dicobakan nya sendiri mempergunakan akal 

dan pikirannya, sampai selanjut mungkin.
185

 

Jauh benar lah perbedaan arti “percaya (iman)” dengan “menurut sajalah” 

sebab iman adalah pendapat sendiri, didalam perjalanan hidup mencari kebenaran, 

yakni kesungguh-sungguhan yang tidak pernash berhenti sehingga insaf kelemahan 

diri dihadapan kebesaran Yang Maha Besar. Adapun “percaya sajalah” adalah 

menurut dengan membuta tuli apa yang dikatakan orang lain, atau apa yang 
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diterimas dari guru, sehingga akal sendiri menjadi beku tidak bergerak.
186

 Oleh 

karena itu kita tidak bisa hanya beriman dengan keyakinan “percaya sajalah” tanpa 

ada keyakinan disertai amalan yang sesuai dengan ajaran-Nya.  

3. Pengamalan dengan anggota badan (ٌِ ًٌَم ِبْاأَلْرَكا ََٔع ) 

Menurut Hamka mengaku saja kepada Allah padahal tidak mengikuti perintah-

Nya atau tidak menjalankan isi Al-Qur‟an, atau tidak mengikuti sunnah Nabi, kalau 

kita pikirkan mendalam bukan lah iman lagi dan halusnya bukanlah islam. Mengaku 

kepada Allah, apakah keberatan mengerjakan perintah-Nya? Mengaku percya kepada 

Allah apakah keberatan menghentikan larangan-Nya ? 
187

 

Orang –orang yang tidak beriman kepada Allah tidak mengharapkan pahala, 

tidak merasa takut akan siksa-Nya melakukan amal tanpa keikhlasan. Maka mereka 

tidak berhak atas pahala Allah, karena mereka tidak mengharapkan keridhaan Allah 

sama sekali. 
188

 

                       

Artinya: Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan 

amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan. (Q.S. Al-Furqan 23). 
189

 

Ini pertanda bahwa pengakuan belum betul, kepercayaan belum duduk, artinya 

iman belum ada! Kalau iman belum ada niscaya islampun belum ada. 
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Dari yang telah tahu, tahu menimbulkan percaya, percaya menimbulkan tunduk 

dan menurut maka timbullah amalan yang dikerjakan oleh anggota lahir. Kalau hati 

telah tunduk diiringi dengan perbuatan, berhasilah apa yang dimaksud dengan iman 

dan islam. Suatu perbuatan kalau tidak dikerjskan tandanya hati belum mau. Kalau 

hati belum mau, tandanya syahadat yang disebut-sebut itu, hanya dari mulut saja, 

tidak dari hati. 
190

 

Amal merupakan unsur dari iman. Seperti perkataan Imam Ibnu Abdil Barr: 

َُِيٍت   ًٌَم ِإاَل ِب َٔاَل َع ًٌَم،  ََٔع ٌْٕل  ٌَ َق ًَا ٌَ ْاإِلْي َْٔانَحِدْيِث َعَهٗ َأ  ِّ َْْم ْانِفْق ًََع َأ  َأْج

Artinya: “Para ahli fiqih dan hadis telah sepakat bahwasannya iman itu perkataan 

dan perbuatan. Dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat”.  

Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui yang tidak kalah penting dari ruang 

lingkup keimanan seseorang adalah dalam pengamalan nya. Hamka dan Abdul Majid 

Az-zandani menjelaskan bahwa perlu adanya amalan dan amalan tersebut didasarkan 

pada mengharap keridhaan Allah SWT.  

 

8. Macam-macam Keimanan  

Menurut Zakiah Daradjat Objek keimanan yang tidak akan berubah 

manfaatnya dan tidak akan pernah hilang, adalah keimanan yang ditentukan 

oleh agama. Dalam agama islam, terkenal enam macam pokok keimanan 
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(arkanul Iman). Semuanya mempunyai fungsi yang menentukan dalam 

kesehatan mental seseorang.
191

 

Menurut Nasrudin Razak Dua aqidah dalam Syahadat merupakan sumber yang 

memancakan kebenaran terhadap kesempurnaan kepercayaan kepada para Malaikat, 

Kitab-kitab Suci, para Rasul, Hari Kemudian, Qadha dan Qadar Tuhan serta kepada 

hukum-hukum Dienul lslam. Karena Allah-lah yang mengutus Muhammad sa.w., 

kepadanya diberikan wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Wahyu itu 

dinuzulkan dengan perantaraan Malaikat Jibril, bernama Al-Qur'an. Di dalam Kitab 

suci tersebut ada penjelasan tentang iman kepada Allah sw.t. dengan sifat-sifat 

(atribut) keagungan dan kesucianNya, dalam Kitab Suci itu pula ditentangkan 

masalah iman kepada: Malaikat, Rasul rasul, Kitab kitab-Suci, Hari-Kemudian dan 

tentang hukum-hukum Tuhan. Sebab itu pengakuan kepada "Dua Kalimat Syahadat" 

membawa arti asasi kepada rukun rukun iman yang lain. Itulah sebabnya Dua 

Kalimat Syahadat itu menjadi intisari dari pada Arkanul Iman (rukun-rukun iman). 
192

 

Iman dibagi menjadi enam, yaitu Iman kepada Allah Swt., Iman kepada 

yang Ghaib, Iman kepada Kitab-kitab, Iman kepada Rasul-rasul, Iman kepada 

hari Akhirat, Iman kepada Takdir Qadla dan Qadar. Dalam buku Pelajaran 

Agama Islam oleh Hamka, terdapat beberapa macam iman yang harus dimiliki 

dan diyakini. Berikut ini adalah penjelasan nya. 
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a. Iman kepada ALLAH 

Beriman kepada Allah adalah pondasi agama. Ini sekaligus merupakan 

kewajiban pertama manusia. Iman kepada Allah merupakan dasar iman serta pondasi 

bagi semua amalan iman. Inilah sebabnya penyebutan iman kepada Allah 

didahulukan dari penyebutan iman yang lain.
193 

Setiap orang memerlukan sesuatu di luar dirinya yang mempunyai kekuatan, 

kebijaksanaan dan kemampuan yang melebihinya. Karena tidak selamanya orang 

mampu menghadapi kesukaran dan keperluan hidupnya sendirian, bahkan juga 

keperluan kejiwaan, yang akan mempengaruhi kesehatan jiwanya. Sesuatu itu harus 

selalu ada, di saat apa pun ia memerlukannya, terutama dalam menghadapi kesulitan 

dan kesukaran yang tidak terpecahkan. Bagi orang beragama sesuatu yang 

dimaksudkan di atas itu adalah Tuhan, dan bagi orang Islam, Tuhan itu adalah Allah 

s.w.t.sendi utama dalam agama Islam adalah iman kepada Allah s.w.t. Beratus-ratus 

ayat dalam Al Quran yang berbicara tenang Iman. Jika kita ambil suatu kesimpulan 

ringkas dari ayat yang beratus-ratus itu, dapatlah kita katakan bahwa orang yang 

beriman (Mukmin) akan merasa bahagia di dunia dan di akhirat. 
194

 

Al-Qur‟an sebagai sumber pkok ajaran Islam telah memberikan pedoman kepada 

kitadalam mengenal Allah SWT. Demikian pula dikemukakannya bukti-bukti yang 

pasti tentang kekuasaanNya. Konsep ketuhanan menurut Qur‟an firman Allah SWT.: 
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Artinya: 1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 2. Allah adalah Tuhan yang 

bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3. Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan. 
195

 

 

Allah, nama yang mulia, dari zat yang maha suci, yang kita percsysi dan kita 

beramal berusaha karena-Nya. Daripada-Nyalah hidup kita dan kepada-Nya kita 

kembali.
196

  

Bertambah perhatiannya, berambah terbuka hijabnya. Hijab yang tertutup 

adalah pada ilmu yang belum sampai, masih ditengah perjalanan. Setengah manusia 

yang sombong dicukupkannya saja perasaannya sehingga ilmu yang tanggung dan 

setngahnya pula sudah terasa dihati sanubarinya bahwa memang ada yang 

menjadikan alam, tetapi tidak dinyatakannya perasaannya itu lantaran kalau dia 

percaya dengan yang menjadikan. Memang “ada” yang menjadikan alam. Tentang 

namanya itu adalah menurut perasaan sendiri-sendiri. Boleh dinamai “yang 

menjadikan” “yang mengatur” “yan lebih berkuasa”.  Oleh agama itu disimpulkan 

didalam satu perkatsaan yaitu Allah.
197

 

Mengenal Tuhan adalah asli pada setiap jiwa. Memungkiri Tuhan hanyalah 

paksaan untuk memperkosa diri sendiri. Filosof lama itu menamai Allah itu ialah 

“pembuat”,”pencipta”,”akal pertama”,”wajibul ujud”,”sebab dari segala 
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sebab”,”penggerak yang tiada bergerak”,”puncak cita” dan lain-lain menurut istilah-

istilah yang mereka tentukan. Bertambah luasnya ilmu pengetahuan dan hasil 

penyelidikan manusia, pada hakikatnya bukanlah menambah jauhnya dari Tuhan, 

melainkan bertambah terbukanya pintu gerbang iman.
198

 

Al-ghazali berkata bahwasannya dituntut orang ilmu pada mulanya bukan 

karena Allah. Tetapi ilmu itu sendiri sebenarnya tidak mau, melainkan menuju 

kepada Allah juga. 
199

 

                          

                       

Artinya: Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.. 

Kepunyaan-Nyalah kunci-kunci (perbendaharaan) langit dan bumi. dan orang-orang 

yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka Itulah orang-orang yang merugi. (Q.S. 

Az-zumar: 62-63).
200

 

 

Dia kekal dan Abadi, begitu juga kehendakNya. Sebab, kehendakNya bukanlah 

Makhluk. Allah maha kuat, dan segala kekuatan adalah milikNya.
201 

Hal ini sejalan 

dengan Q.S Al-Qashas ayat 88: 
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Artinya: Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Tuhan apapun 

yang lain. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. tiap-tiap sesuatu 

pasti binasa, kecuali Allah. bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-

Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Qashas 88). 
202

 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa beriman terhadap Allah SWT.  

Secara umum ialah mentauhidkan Allah dan senantiasa mengikuti  segala 

perintahnya. Beriman kepada Allah SWT merupakan dasar utama dan paling penting 

serta menjadi dasar pondasi bagi keimanan yang lain nya. Keyakinan bahwasannya 

ada yang menciptakan segala sesuatu yang ada dibumi ini dan meyakini bahwa Allah 

SWT merupakan sebaik-baik pencipta yang patut disembah. Hamka dalam dalam 

buku-bukunya tentang beriman kepada Allah SWT. Secara garis besar sesuai dengan 

pendapat para tokoh islam diantaranya Zakiah Darajat, Imam al-birgawi, Syaikh 

Abdul Madjid Az-zandani dan Nasrudin Razak.  
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b. Percaya Kepada yang Ghaib 

Pada bahasan ini terdapat sedikit perbedaan anatara Hamka dengan Tokoh 

Islam lain nya yang membahas mengenai materi pendidikan keimanan. Didalam 

kebanyakan buku yang membahas tentang materi keimanan mereka menggunakan 

kalimat beriman kepada Malaikat, sedangkan Hamka menggunakan istilah lain yang 

didalam bahasan nya mencakup tentang penciptaan Insan dan sikap Iblis serta 

Malaikat. Hamka lebih dalam dan rinci menjelaskan pada bagian ini tentang apa saja 

makhluk Ghaib yang harus kita imani dalam islam.  

                        

                    

Artinya: Alif laam miin. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang 

mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan 

kepada mereka (Q.S. Al-Baqarah 1-3).
203

 

 

Percaya kepada yang ghaib adalah yang tidak dapat disaksikan oleh panca 

indra, tidak nampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Tetapi dia dapat dirasa 

oleh adanya akal. 
204

 

 

Oleh sebaab itu maka kepercayaan adanya alam yang ghaib disamping alam 
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yang nyata ini adalah termasuk pokok kepercayaan agama. Kalau tidak ada 

kepercayaan kepada yang ghaib, bukanlah agama namanya.
205

 

Pendapat Hamka yang mengatakan malaikat adalah salah satu Makhluk yang 

ghaib juga sesuai dengan pernyataan Nasrudin Razak dalam bukunya Dienul Islam. 

Menurut Nasrudin Razak para Malaikat termasuk persoalan Ghaib, tidak bersifat 

metril namun sebagian tabiatnya bahwa dia dapat menjelma ke alam materil. Kita 

wajib beriman kepada Malaikat karena Al-Qur‟an dan Nabi memerintahkannya 

sebagaimana wajibnya beriman kepada Allah dan para NabiNya.
206 

 

Dalam kitabnya Ensiklopedi Islam  Abdul Majid Az-zandani menjelaskan 

pengertian iman kepada Malaikat merupakan salah satu rukun iman. Keimanan tidak 

sah tanpa adanya iman pada malaikat. Iman kepada Malaikat mencakup percaya akan 

keberadaannya, iman pada sifat-sifat fisik dan akhlak yang sesuai dengan kedudukan 

dan fungsi mereka. 
207

 

Malaikat adalah makhluk mulia yang diciptakan Allah dari cahaya. Aisyah 

mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, “Malaikat diciptakan dari cahaya, jin 

diciptakan dari api yang tidak berasap dan adam diciptakan dari tanah. Mereka 

senantiasa bertasbih dan mengurus urusan alam semesta sesuai dengan perintah 

Tuhan nya tanpa berlebih-lebihan. 
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Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Fusilat ayat 38: 

                                 

    

Artinya:  jika mereka menyombongkan diri, Maka mereka (malaikat) yang di sisi 

Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-

jemu.
208

 

 

Maka tenaga-tenaga besar itulah yang dijadikan Tuhan didalam mengatur 

perjalanan alam ini. Oleh sebab zat malaikat itu bukanlah benda, dan bukan pulalah 

jenis, bukan dia laki-laki dan bukan pula perempuan.
209

 

Maka tersebutlah didalam Al-qur‟an atau didalam hadist yang shahih nama-

nama dan pekerjaan malaikat itu: 

9. Jibril 

Menurut Zakiah Darajat Kedudukan malaikat Jibril adalah yang tertinggi, Jibril 

memiliki kekuatan yang sangat besar. Dialah utusan Allah kepada para Nabi. Itulah 

tujuan penciptaannya yaitu menyampaikan firman Allah kepada manusia.
210

 

Dalam buku Pelajaran Agama Islam Hamka menjelaskan, Malaikat pertama 

yang boleh dikatakan sebagai penghulu segala malaikat, ialah jibril. Dia bernama 
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juga Namus. Ruh‟ul Amin (Roh yang diberi kepercayaan). Ruh‟ul Qudus (Roh yang 

suci).
211

 Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Zakiah  Darajat Malaikat 

Jibril itu juga disebut Ruhul amin dan Ruhul Kudus.
212

 

Tugas yang terutama ialah menerima perintah Tuhan buat menyampaikan kepada 

Nabi-nabi dan Rasul yang akan mereka sampaikan pula kepada manusia.  

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa malaikat jibril mempunyai kedudukantertinggi 

yang menyampaikan wahyu firman Allah kepada manusia sebagai roh yang diberi 

kepercayaan. 

10. Mikail 

Menurut Hamka dalam bukunya Pelajarann Agama Islam bahwa Malaikat 

mikail diperintahkan Tuhan mengatur perjalanan falak cakrawala ini. Mengatur 

perjalanan matahari, bulan dan miliunan bintang dihalaman langit. Perjalanan falak 

membuat adanya pergantiann siang dan malam. 
213

 

Menurut Abdul Majid Az-zandai Jika  Jibril diberi tugas menyampaikan wahyu 

yang menjadikan roh hidup, maka Mikail diberi tugas menurunkan hujan dan 

tumbuhan sehingga tumbuh menjadi hidup. Dengan dua pekerjaan ini maka karunia 

Tuhan dan keagunganNya terhadap makhlukNya menjadi lengkap.
214

 

Maka menjaga perjalanan alam itu sehinngga segala sesuatunya berjalan 
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dengan beres didalam aturan yang tentu, yang berat turun kebawah dan yang ringan 

terapung keatas, dan tenaga tarik menarik yang ada, semua dalam lingkaran tugas 

Malaikat Mikail. 

Dapat disimpulkan bahwa malaikat Mikail adalah malaikat yang diperintahkan 

untuk mengatur segala kejadian alam serta pergantian siang dan malam, dan dia juga  

bertugas untuk memberikan rizki kepada manusia. 

11. Izrail  

Terkenal juga dengan nama “malaikat maut” yang mencabut nyawa seluruh 

makhluk yang bernyawa didunia ini apabila telah datang waktunya. Kita tidaklah 

tahu bila malaikat maut akan datang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zakiah 

Darajat bahwa kematian adalah ketentuan Tuhan dan yang bertugas memastikan itu 

adalah Malaikat. Dan lebih lanjut dijelaskan dalam Q.S An-Nahlayat 28: 

                          

                  

Artinya: Orang-orang yang dimatikan oleh Para Malaikat dalam Keadaan berbuat 

zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); 

"Kami sekali-kali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatanpun". (Malaikat 

menjawab): "Ada, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu 

kerjakan".
215

 

 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa malaikat Izrail adalah 
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malaikat yang diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa makhluk yang 

bernyawa tidak terkecuali nyawanya sendiri. 

 

12. Israfil 

Dalam kitabnya Abdul Majid Az-Zandani menjelaskan Nabi Muhammad 

menggandengkan Israfil bersama Jibril dan Mikail. Dalam pendapat yang populer 

disebutkan bahwa Israfil memiliki tugas meniup sangkakala.
216

 

Inilah malaikat yang kelak kemudian hari pada masa kehidupan semacam yang 

kita hadapi sekarang ini, tidak dapat kita memberinya jangka, akan menghembuskan 

serunai sangkakala (shur) memanggil segala arwah agar bangkit daripada kuburnya. 

Itulah yang dinamai “yaumul ba‟ts” (hari kebangkitan). Maka bangunlah seluruh 

manusia dari alam kubur, yaitu alam diantara mati dan hari kiamat. 

                      

                            

          

Artinya: Dan  Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. dan 

benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di 

tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang 

ghaib dan yang nampak. dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. 
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(Q.S Al-An‟am 73). 
217

 

 

 

13. Raqib - Atid 

Menurut Zakiah Darajat diantara tugas Malaikat adalah menjaga, mengawasi 

dan mencatat segala perkataan dan perbuatan manusia. Hal tersebut ditegaskan dalam 

Q.S Al-Infitar ayat 10-14:
218

 

                                  

                  

Artinya: 10. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 

mengawasi (pekerjaanmu), 11. yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat 

(pekerjaan-pekerjaanmu itu), 12. mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

13. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada 

dalam syurga yang penuh kenikmatan, 14. dan Sesungguhnya orang-orang 

yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
219

 

 

Inilah dua orang malaikat yang menjaga dan mengawsi segala perkataan yang 

keluar dari mulu manusia, buruknya dicatat oleh „Atid dan baiknya oleh Raqib. 

Keduanya berdiri di kiri kanan manusia.  

                 

Artinya: iada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya 
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Malaikat Pengawas yang selalu hadir.
220

 

Dapat kita ambil  kesimpulan bahwa benar malaikat Raqib dan Atid adalah 

malaikat yang senantiasa berada disisi kita untuk mengawasi dan mencatat segala 

perkataan dan perbuatan kita yang baik dan buruk. 

14. Munkar – Nakir  

Ketika mayit dimasukan kedalam kuburan, dan selesai ditimbuni, dan orang 

yang menguburkan pergi bubar telah kembali kerumahnya masing-masing, maka 

datangllah dua orang malaikat, Munkar dan Nakir namannya. Keduanya mulailah 

menanyakan oranng itu, tentang amal perbuatan selama hidupnya. Buruk atau 

baiknya: kepada siapa engkau bertuhan? Siapa Nabi engkau? Dan lain-lain 

pertanyaan. 

                          

              

Artinya: Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua 

hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, 

sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, 

ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat- Malaikat Kami 

itu tidak melalaikan kewajibannya.(Q.S. Al-An‟am 61).
221

 

 

15. Malaikat Malik 

Yaitu malaikat yang menajdi penghulu neraka. Tempat manusia menerima 

pengajaran yang bengis dan kejam atas dosa yang diperbuatnnya selama hidupnya. 
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Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Az-Zukruf 77: 

                          

Artinya: Mereka berseru: "Hai Malik, Biarlah Tuhanmu membunuh Kami saja". Dia 

menjawab: "Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)".
222

 

 

16. Malaikat Ridwan 

Yaitu yang menjadi penghulu syurga,tempat manusia menerima ganjaran dan 

pahala daripada perbuatan baik dan amal shaleh yang dikerjakan selama hidupnya 

didunia.
223

 

                              

                         

Artinya: Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga 

berombong-rombongan (pula). sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu 
sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-

penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! Maka 

masukilah syurga ini, sedang kamu kekal di dalamnya".
224

 

 

Urusan malaikat sebagaimana kita jelaskan tadi, adalah perkara ghaib. Sebab 

itu maka ilmu pengetahuan yang meminta kepastian kebendaan tidaklah dapat 

membuktikan mana barangnya dan orangnya.  

                                                             
222 

Ibid., hlm. 218. 
223 

HAMKA, Pelajaran Agama Islam., Op, Cit ., hlm. 122.
 

224
 Departemen Agama Republik Indonesia, Op, Cit.,  hlm. 153. 



 Bagi orang yang percaya adanya tuhan sebagai pelindung ada dijanjikan 

bahwa kepadanya akan turun malaikat: 

                     

                 

Artinnya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" 

kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada 

mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; 

dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". 

(Q.S Al-Fussilat 30).
 225

 

 

Dari semua penjelasan berbagai tokoh islam diatas, secara keseluruhan mereka 

mempunyai kesamaan pendapat dengan tokoh Hamka yang menjelaskan tentang 

keimanan kepada yang Ghaib. Hanya saja dalam penjelasan ini Hamka lebih luas 

menjelaskan keimanan nya terhadap yang Ghaib bukan saja menjelaskan tentang 

keimanan kepada Malaikat, tetapi juga menjelaskan dan menceritakan Insan dan juga 

jin dalam penciptaan Allah SWT yang menjadi sesuatu yang harus kita imani. 

c. Percaya kepada Kitab-Kitab 

Menurut Nasrudin Razak kita wajib beriman kepada kitab-kitab Tuhan menjadi salah 

satu rukun dari iman. Wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang pernah 

diturunkan kepada para RasulNya sebagaimana sistem iman kepada para Rasul, 

maka pengingkaran terhadap salah satu kitab Allah sama halnya dengan 
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pengingkaran terhadap seluruh kitab Allah. Dan mengingkari kitab Allah sama 

halnya dengan mengingkari kepada Rasul, malaikat dan kepada Allah sendiri. 

Dengan demikian sangat beratlah jika kita mengingkari salah satu dari kitab Allah. 

Sebab itulah kita wajib beriman kepada kitab yang diturunkanNya kepada Nabi 

Musa, Daud, Isa dan Muhammad saw.
226 

 

Dalam islam juga diwajibkan mempercayai kitab-kitab Allah yang 

diturunkanNya kepada Rasul-rasulNya sebelum Nabi Muhammad s.a.w. diantaranya 

yang disebutkan didlam Al-Qur‟an Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi 

Musa, Injil kepada Nabi Isa. Menurut ajaran islam semua kitab-kitab Allah itu 

menyuruh kepada meng–Esakan Allah dan merupakan pedoman bagi umat manusia 

pada zamannya. Maka Kitabullah yang datang kemudian menyempurnakan yang 

terdahulu.
227

 

Menurut Hamka Kitab Al-qur‟an yang meskipun seketika ayat ini diturunkan 

belum merupakan sebuah naskah atau mushaf berupa buku namun setiap  ayat dan 

surat yang diturunkan sudsh mulai beredar dan sudah mulai dihafal oleh sahabat-

sahabat Rasulullah, tidak usah diragukan lagi karena tidak ada yang patut diragukan. 

Dia benar-benar wahyu dari Tuhan dibawa oleh Jibril bukan dikarang-karang saja 

oleh Rasul yang tidak pandai menulis dan membaca itu. Dia menjadi petunjuk bagi 

                                                             
226 

Nasruddin Razak, Dienul Islam, Op, Cit., hlm. 152. 
227 

Zakiah Dajadjat, Islam dan Kesehatan mental, Op, Cit., hlm. 69. 



orang yang inginn bertaqwa atau Muttaqin.
228

 

Menurut Zakiah Daradjat Al-Qur‟an itu adalah wahyu Allah, bukan hasil karya 

atau bukan pikiran seorang Nabi sekalipun, akan menentramkan batin. Karena 

dengan kepercayaan itu akan  terhindarlah prasangka-prasangka dan keraguan yang 

mungkin menggelisahkan dan selanjutnya akan membawa kepada kegoncangan 

jiwa.
229

 

Menurut catatan sejarah islam, Al-quran itu diturunkan berangsur-angsur dalam masa 

22 tahun 2 bulan dan 22 hari.
230

 Ayat yang mula-mula turun itu ialah:  

                               

                        

Artinya: 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
231

 

 

Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 2,3 dan 4: 

                          

                                                             
228 

HAMKA, Tafsir al-Azhar (Terjemahan) Juz 1, Op, Cit., hlm. 114.  
229 

Zakiah Dajadjat, Islam dan Kesehatan mental, Op, Cit., hlm. 57-58.
 

230 
Zakiah Dajadjat, Islam dan Kesehatan mental, Op, Cit., hlm. 68. 

231
 Departemen Agama Republik Indonesia, Op, Cit.,  hlm. 476. 



                              

                     

Artinya: 2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang 

hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. 3. Dia menurunkan Al kitab 

(Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah 

diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, 4. sebelum (Al Quran), 

menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya 

orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang 

berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai Balasan (siksa).
232

 

 

Oleh karena itu sebagai seorang muslim, belumlah cukup kalau dia hanya 

percaya kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melainkan percaya 

pula kepada kitab-kitab atau wahyu suci yang diturunkan sebelum Muhammad
.233  

Setelah wahyu itu diterima oleh Nabi-nabi dan Rasul tadi, maka dikumpulkan 

menjadi Suhuf, yaitu semacam brosur-brosur kecil. Beberapa Nabi dan Rasul 

mempunyai suhuf itu. Yaitu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Setelah itu 

terkumpul beberapa kumpulan besar, yang dinamai Al-kitab, yang bentuknya lebih 

besar dari pada suhuf. 

5. Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. 

6. Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s. 

7. Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. 

8. Qur‟an kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. 
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Mempercayai kitab Taurat, zabur, Injil dan Suhuf yang diturunkan kepada 

Adam, Syist, Ibrahim, Musa dan Nabi-nabi yang lain, yang setengah dari padanya 

namanya tersebut dalam Qur'an itu sendiri dan setengahnya pula tidak disebutkan, 

adalah menjadi pokok kepercayaan dalam Islam. Isi kitab sebagai perintah Ilahi tentu 

saja tidak bersalahan. Sebab sebagai yang kita nyatakan di atas, isi kitab ialah buat 

kemuslihatan manusia di dalam hubungannya dengan Tuhan dan di dalam 

hubungannya dengan sesamanya manusia.
234

 

Dalam penjelasannya Hamka dan Zakiah Daradjat memiliki pandangan yang 

sama mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus mengimani kitab-kitab 

selain Al-Qur‟an sebagai kitab yang memang sudah ada sebelum Al-Qur‟an 

diturunkan kepada Nabi Muhammad selaku Nabi terahir dan mempunyai Kitab Al-

Qur‟an sebagai kitab terahir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. 

d. Percaya kepada Rasul-Rasul 

Menurut Nasrudin Razak Kitab suci Al-Qur‟an pada banyak ayat menekankan bahwa 

Allah telah mengutus para Rasul kepada setiap kaum dan bahwa semuanya telah 

membawa agama sama seperti yang lain. Para Rasul berkewajiban menyampaikan 

risalah dan wahyu yang diterima itu kepada manusia. Klarena itulah beriman kepada 

apara Rasul berarti mempercayai bahwa Allah telah memilih diantara manusia 

menjadi utusan Allah dengan tugas risalah kepada manusia sebagai hamba-hamba 
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Allah dengan wahyu yang diterima Allah SWT. Untuk memimpin manusia kejalan 

lurus dan untuk keselamatan dunia dan akhirat.
235  

Apabila kita tidak percaya bahwa Nabi-Nabi dan Rasul itu utusan Allah,  maka tidak 

akan dapat kita menjalankan agama, karena tuntunan yang dibawa oleh Nabi-Nabi 

itutersimpul dalam agama. Berapakah jumlah Nabi yang pernah diutus Allah ke 

dunia sampai sekarang ? dalam Al-Qur‟an tidak dijelaskan, hanya ada 25 orang 

Rasul saja yang disebut dalam Al-Qur‟an dengan ketentuan bahwa masih banyak 

yang tidak disebutkanNya seperti dijelaskanNya dalam Q.S. An-Nisa ayat 163-165 : 

                           

                    

                             

                         

                           

    

Artinya: 163. Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana 

Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan 

Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan 

anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. dan Kami berikan Zabur 

kepada Daud. 164. dan (kami telah mengutus) Rasul-rasul yang sungguh telah Kami 

kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan Rasul-rasul yang tidak Kami 

kisahkan tentang mereka kepadamu. dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan 
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langsung. 165. (mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan 

pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah 

sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana
.236 

Diantara para Rasul sebagian diantara mereka ada yang nama dan mukjizatnya 

diberitahukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan aja juga yang tidak 

diberitahukan sama sekali tentang kisah perjalanan hidup, zaman dan waktunya. 

Tugas para Rasul dan Nabi sama memberi kabar gembira surga kepada orang yang 

beriman dan taat kepada Allah SWT, dan memberi peringatan neraka kepada orang 

yang kafir dan durhaka. Hikmah para Rasul dan Nabi diutus adalah untuk 

membimbing manusia menuju jalan kebenaran, iman dan istiqomah. 
237

 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hamka yang menyatakan bahwa Setiap 

orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dengan sendirinya insaf dan percaya 

bahwa alamat kasih Tuhan kepada manusia diutusnya rasul rasul itu. Mereka bukan 

orang lain, tetapi manusia sendiri juga. Manusia yang dipilih. Memberi peringatan 

akan bahaya. Menganjurkan menuju jalan yang bahagia. Menunjukkan siapa Tuhan 

itu dan apa sifat-Nya. Mereka datang buat dijadikan contoh teladan di dalam 

menempuh hidup. Setengah daripada rasul. rasul itu diberi kitab kitab buat menuntun 

kita. Menunjukkan batas-batas hukum, larangan dan suruhan. Kadang kadang 

diberilah mereka perbantuan dengan perkara-perkara yang ajaib yang di luar daripada 
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hukum sebab-akibat yang biasa menurut perjalanan akal kita. Jiwa mereka murni akal 

mereka sehat dan kata mereka benar.
238

 

Inilah dasar pandangan Islam terhadap manusia. Manusia ini adalah satu. 

Perlainan daerah, bumi tempat mereka diam, perlainan bahasa dan kulit, bukanlah 

soal. Meskipun di zaman purbakala manusia hanya mengenal daerahnya yang sempit 

dan sukunya yang kecil jumlahnya namun Semuanya hanyalah keragaman di dalam 

satu kesatuan. Diutus nabi, berganti-ganti, namun maksud kedatangan mereka hanya 

satu pula Yaitu memberi petunjuk kepada manusia itu dan memutuskan perkara 

perkara yang mereka perselisihkan. Agama yang mereka pula, yaitu penyerahan diri 

dengan sukarela kepada Ilahi, dan tidak memperserikatkan. Dengan yang Sebab tidak 

ada yang lain yang berkuasa. Menyembah hanya terpegang di satu tangan, yaitu 

Allah. Apa gunanya takut dan makhluk  dan memuja kepada yang selain Dia, padahal 

yang lain itu hanya makhluk belaka. Kalau yang disembah itu manusia juga, maka dia 

adalah sama dengan diri si penyembah sendiri. Kalau yang disembah itu benda yang 

lain, yang lain itu pun tidaklah sanggup mendatangkan mudarat dan manfaat kepada 

kita.
239

 

Manusia itu adalah makhluk pilihan Ilahi. Diberi akal dan pikiran, sehingga 

terpisahlah hidupnya daripada makhluk yang lain di dalam alam ini terpisah bukan 

buat menyisih, tetapi terpisah buat mencari rahasia yang tersembunyi di dalam alam 
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itu, yang disimpan Tuhan untuk dikeluarkannya Yang terpenting daripada kelebihan 

manusia dengan akalnya itu ialah gupannya di antara yang dengan yang baik. 

Manusia melihat kepada alam sekeliling dengan alat pancaindranya maka 

menggetarlah yang kelihatan atau kedengaran itu ke dalam jiwa. Maka tergambarlah 

bekasnya itu di dalam jiwa tadi dan menjadi kenangan. Dengan melihat dan 

mendengar, tergambar dan mengenang itulah manusia membeni persediaannya 

menempuh hidup. Dengan itu pulalah dia dapat mengen mana yang baik mana yang 

buruk, mana yang jelek dan mana indah yang indah.
240

 

Kalau sekiranya kita menerima akan adanya Allah, dan percaya bahwa ada 

aturan yang sempurna, yang indah dan mulia di dalam alam, kalau kita menerima 

bahwasanya matahari ditakdirkannya buat memberikan terang benderang kepada 

seluruh alam, termasuk bumi di dalam putarannya 24 jam sehari semalam, sehingga 

makhluk dapat hidup, dengan sendirinya tidaklah dapat kita tolak kepercayaan 

bahwasanya akal dan jiwa manusia pun harus di beri matahari petunjuk. Dan kalau 

kiranya kita percaya karena melihat bukti bahwasanya ada sesama kita manusia yang 

berilmu lebih tinggi dan berpengetahuan lebih tinggi, tentu kita dapat percaya 

bahwasanya ada pula manusia itu yang dipilih buat menerima wahyu bagi penuntun 

manusia, dari dzat yang Maha Kuasa itu.  
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Para Rasul memiliki empat sifat keistimewaan yang merupakan kelebihan 

mereka dari manusia lainnya dikenal dengan istilah sifat wajib. Sifat-sifat ini menjadi 

bukti bagi seorang Rasul Allah.  

a) Mereka shiddiq, jujur menyatakan apa yang benar dan apa yang salah 

karena cintanya kepada peri kemanusiaan dan taatnya akan perintah Allah. 

Hal ini sependapat dengan Nasrudin Razak bahwa Rasul memiliki sifat 

benar, benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil mereka berdusta.  

b) Mereka memegang amanah, yaitu kepercayaan besar yang dilimpahkan 

Tuhan kepadanya menjadi penuntun manusia. Begitu pula dengan 

Nasrudin Razak mengakatan bahwa seorang Rasul mustahil khianat, baik 

mengkhianati manusia lebih-lebih mengkhianati Tuhan. Dia wajib 

menunaikan amanah yang yang dibebankan kepadanya. 

c) Mereka tabligh, yakni menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan. 

Disampaikannya tuntunan Ilahi, walaupun berlawanan dengan hawa nafsu 

manusia. Kadang-kadang timbullah kebencian orang kepada mereka lalu 

mereka dikejar, dimaki, dibunuh dan diusir dari kampung halamannya. 

Seorang Rasul mustahil menyembunyikan sesuatu tentang apa yang telah 

diwajibkan Tuhan kepadanya.. segala perintah atau larangan Tuhan yang 

diterimanya sebagai wahyu harus disampaikannya dengan haq kepada 

manusia, baik itu pahit atau dianggap membehayakan dirinya, yang benar 

wajib disampaikan. 



d) Dan mereka mempunyai lagi sifat fathanah yaitu bijaksana. Dapat 

mengatur kekuatan kaumnya, dan menyuapkan makanan jiwanya menurut 

ukuran tertentu.
241

 Seorang Rasul mustahil seorang yang bodoh atau lemah 

akal, akan tetapi mereka wajib memeiliki kekuatan berfikir dan 

kemampuan rasio yang tinggi. Sebagai seorangutusan Tuhan tentu sifat 

kecerdasan wajib dia miliki dalam mengemukakan keterangan-keterangan 

dengan argumentasi-argumentasi yang jitu sehingga manusia dapat 

mengerti dan memeahami apa yang disampaikan dan diajarkannya. 
242

 

Dari berbagai penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pendapat Hamka 

dlam bukunya Pelajaran Agama Islam sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Az-

zuhaili wahbah dalam Tafsir Al-wasith nya dan juga sesuai dengan penjelasan 

Nasrudin Razak dalam bukunya Dienul Islam. 

e. Percaya kepada Hari Akhirat 

Menurut Abdul Majid Az-zandani Iman kepada hari akhir adalah salah saatu 

dari enam materi keimanan yang menjadi landasan iman seorang mu‟min, tidak sah 

dan sempuna imannya kecuali dengan iman juga dengan hari akhir. Oleh karena 

begitu pentingnya iman kepada hari akhir ini, Allah menyandinngkan dengan iman 

kepadanya. 
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Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka 

dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu 

karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

Mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S. At-Talaq 2). 
243

 

 

Menurut Nasrudin Razak Iman kepada hari akhirat adalah masalah yang paling 

berat dari segala macam aqidah dan kepercayaan manusia. Sejak dari zaman purba 

manusia telah mempercakapkan dan mendiskusikan sampai ke zaman modern kita. 

Menurut Hamka kepercayaan kepapda hari akhirat adalah agama. Tidak 

percaya kepada hari akhirat, artinya tidaklah beragama. Kepercayaan dalam agama, 

adalah kepercayaan dalam keseluruhan. Meninggalkan kepercayaan kepada hari 

akhirat, haruslah merombak seluruh kepercayaan. Yaitu tida percaya kepada Tuhan. 

Artinya tidak ada kepercayaan sama sekali Bahkan meskipun terdapat banyak 

perbedaan di antara agama-agama terutama di dalam upacara mengerjakan bakti dan 

ibadat namun di dalam kepercayaan kepada adanya Allah dan adanya hidup sesudah 
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mati, seluruh agama dipandang satu Tujuan seluruh agama adalah satu, yaitu 

mempercayai Allah dan mempercayai hari kemudian. 
244

 

                      

                            

     

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang 

Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar 

beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima 

pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati.(Q.S. Al-Baqarah 62).
245

 

 

 

Dari beberapa pendapat diatas kita simpulkan bahwa beriman kepada hari akhir 

merupakan salah satu dari enam keimanan yang harus diyakini oleh umat islam. 

Beriman kepada hari akhir menjadi salah satu yang terpenting bahkan dari beberapa 

dalil Al-Qur‟an yang ada iman kepada hari akhir disandingkan dengan iman kepada 

Allah. Hal ini menunjukan pentingnya beriman kepada hari akhir, bakhan Hamka 

menjelaskan tidak beriman nya kepada hari akhir artinya tidak beragama. 

Nikmat yang paling utama, dan puncak dari segala nikmat itu ialah kesempatan 

bagi makhluk melihat wajah Tuhannya Di sini pun terjadilah pertikaian pendapat 

yang amat besar di antara ulama. Terutama di antara ulama ahli hadis dengan ulama 
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Mu'tazilah. Apabila kita baca intisari pertikaian pendapat itu, dapat juga kita 

mengambil kesimpulan sebagai yang kita katakan tadi. Dalam Al Qur'an Tuhan telah 

mengucapkan janjinya, bahwa dia akan memberi kesempatan bagi hamba-Nya 

melihat wajah Tuhannya. Maka kalau kita ukur pula zaman itu dengan keadaan yang 

sekarang ini, payah juga lah memikirkan. Bagaimanakah kita akan melihat Tuhan? 

Padahal Tuhan itu tidak dikandung tempat dan tidak dikandung masa? Tidak 

bertubuh dan tidak berbentuk? Dan tidak berupa? Itu tidak perlu kita pikirkan 

sekarang karena alat pemikiranya itu diwaktu ini tidaklah cukup. 
246

 

Tanda-tanda akan datangnya Hari kiamat : 

Dari berbagai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, Hamka  menyebutkan 

diantanyar sebagai berikut adalah tanda-tanda dari akan datangnya hari kiamat: 

a) Turunnya kembali Nabi Isa 

b) Dajjal 

c) Matahari terbit dari barat 

d) Keluar binatang 

 Dalam Al-qur‟an Allah Swt bersabda:  

                             

        

                                                             
246 

Ibid., hlm. 293.
 



Artinya: Dan apabila Perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis 

binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa 

Sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.(Q.S. An-Naml 

82).
247

 

Didalam buku saku iman dan islam Imam Al-birgawi menyebutkan juga beberapa 

tanda-tanda yang akan menunjukan datangnya hari kiamat, diantanranya sebagai 

berikut: 

 

a) Umat manusia semakin jauh dari kebijakan sejati.  

b) Prilaku para pemimpin yang dzalim. 

c) Anak-anak melawanorang tuanya. 

d) Para pemimpin umat akan memimpin dengan cara yang menyesatkan. 

e) Datagnya Dajjal anti-Kristus yang lahir di Khurasan. 

f) Turunnya nabi isa dari langit bergabung dengan Al-Mahdi. 

Dari semua tanda-tanda datangnya hari kiamat yang sudah disebutkan diatas, 

merupakan ciri-ciri yang dikemukakan berdasarkan pengetahuan dan dasar yang 

dimiliki oleh Hamka dan Imam Al-birgawi. Secara keseluruhan ciri-ciri tersebut 

memiliki kesamaan maksud dan saling berkaitan yang intinya adalah apabila 

keimanan dan akhlak umat manusia sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan 

oleh Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi tanda dari akan datangnya hari kiamat. 

                                                             
247 

Departemen Agama Republik Indonesia, Op, Cit.,  hlm. 54. 



Karena tidak ada yang tahu kapan akan datangnya hari kiamat, hanya Allah yang 

mengetahuinya.  

                     

Artinya: Segungguhnya hari kiamat itu akan datang aku merahasiakan (waktunya) 
agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. 

 

f. Percaya kepada Taqdir Qadla dan Qadar 

Menurut Hamka takdir Qadla dan Qadar ialah bahwa segala sesuatu yang terjadi 

dalam alam ini, atau terjadi pada diri kita manusia sendiri, buruk dan baik, naik dan 

jatuh, senang dan sakit dan segala gerak-gerik hidup kita, semuanya tidaklah lepas 

daripada "taqdir" atau ketentuan Ilahi. Tidak lepas daripada qadar, artinya jangka 

yang telah tertentu, dan qadla, artinya ketentuan. 
248

 

Menurut Nasrudin Razak untuk memahami Qadha dan Qadar, kita perlu studi al-

qur‟an. Bagaimana pengertiannya menurut kalam Tuhan yang diwahyukan dalam 

bahas arab? 

Menurut Qur‟an Qadha berarti: 

1. Hukum  

Sebab itu hakim didalam Islam bernama qadhi. Arti kata ini dipakai dalam 

ayat: 
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Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga 

mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, 

kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap 

sesuatu hukum (qadha) yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan 

sepenuhnya. (Q.S. An-Nisa 65).
249
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2. Perintah  

Arti ini dipakai dalam ayat: 

                                  

                        

    

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. (Q.S. Al-Isra 

23).
250

 

 

3. Memberitakan  

Arti ini dipakai dalam ayat: 

                           

      

Artinya: Dan telah Kami memberitakan terhadap Bani Israil dalam kitab itu: 

"Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan 

pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar".(Q.S 

Al-Isra  4).
251
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4. Menghendaki  

Arti ini dipakai dalam ayat: 

                      

                       

Artinya: Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, 

Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman 

(dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang 

dikehendaki-Nya. apabila Allah menghendaki menetapkan sesuatu, Maka Allah 

hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah Dia.(Q.S Ali-Imran 47).
252

 

 

5. Menjadikan  

Arti ini dipakai dalam ayat: 

                            

                   

   

Artinya: Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia 

mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat 

dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan 

sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha 

mengetahui.(Q.S. Al-Fushilat 12).
253

 

 

Kemudian arti Qadar dalam Al-Qur‟an dapat kita memahaminya bahwa 

Qadar itu ialah suatu peraturan umum yang telah diciptakan Allah untuk 

menjadi dasar alam ini, dimana terdapat hubungan sebab akibat.  
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Artinya: Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut (qadar) 

ukuran. (Q.S. Al-Qamar 49). 
254

 

 

                             

             

Artinya: Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan 

Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada 

nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. dan adalah ketetapan Allah itu menurut qadar 

yang telah ditentukan. (Q.S. Al-Ahzab 38).
255

 

 

Oleh karena itu iman kepada takdir memberikan arti dimana kita wajib 

mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dialam ini dalam kehidupan 

dan diri manusia adalah menurut hukum berdasarkan suatu undang-undang 

universil atau kepastian umum atau taqdir.
256

 

Rezeki pun demikian pula. Ada orang yang kera keras siang malam mencari 

rezekinya, rezeki itu tidak juga datang. Ada orang yang hanya goyang kaki saja, 

namun rezeki datang mengejar dia. Ada orang yang tidak puas lagi dengan keadaan 

hidupnya. Dan ingin hendak berubah nasib itu kepada yang lebih baik; tetapi usianya 
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hanya habis dalam angan-angan. orang lain juga yang lalu, namun dia masih tetap 

bertahan.  

Setelah kita perhatikan segala itu dengan seksama, niscaya kita akan mengaku bahwa 

kita tidak ada kuasa apa-apa. Kebebasan kita sangan terbatas. Kita bebas hanyalah 

dalam lingkungan kodrat-iradat Tuhan.  

                               

                             

Artinya: Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat 

itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa 

mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan 

pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala 

sesuatu. (Q.S Al-Baqarah 20).
257

 

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya Qadla 

adalah suatu ketentuan yang sudah mutlak menjadi ketentuan Allah yang telah ada 

pada seseorang dalam hidupnya. Sedangkan Qadar adalah ukuran waktu yang 

memiliki jangka waktu yang masih bisa adanya perubahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Rumusanmasalahpenelitianiniadalahbagaimanamateripendidikankeimanan 

menurut Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah).Berdasarkananalisis data, 

rumusanmasalahtersebutdapatdijawabbahwamateripendidikankeimananmencakuppen

tingnyapendidikankeimanan, dasarpendidikankeimanan, 

ruanglingkupkeimanansertamacam-

macamkeimanan.Materipendidikankeimanandalambuku 

Hamkainisesuaidenganmateri-

materiakhlaksecaraumumdankurikulummaterikeimananakhlaksiswasekolahdasar.Buk

u Pelajaran Agama Islammerupakanmateripendidikankeimananyang pembahasan nya 

secara umum. Namun terdapat salah satu contoh perbedaannya dengan materi 

keimanan secara umum yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat, Nasrudin Razak, 

Imam al-Birgawi dan Syaikh Abdul Majid Az-zandani adalah dalam bukunya 

Pelajaran Agama Islampada bab materi keimanan terhadap Malaikat Hamka 

menjelaskannya dengan kepercayaan kepada yang Ghaib, yang didalamnya berisi 

tentang kepercayaan kepada Malaikat, Jinserta penciptaan manusia. 



Kelebihan buku Pelajaran Agama Islam dan karya Hamka yang lain dalam 

pembahasan yang sejenis ialah materi tersebut mudah dipahami karena menggunakan 

contoh-contoh nyata dikehidupan sehari-hari. Ada beberapa kekurangan yang ada 

dalam buku Pelajaran Agama Islam dan karyanya yang lain, diantaranya adalah 

bahasa yang digunakan seringkali menggunakan perumpaan-perumpamaan kalimat 

yang terkadang sulit untuk dipahami maksudnya. Ini merupakan salah satu pengaruh 

dan ciri khas pada buku-bukunya karena Hamka yang juga merupakan seorang 

sastrawan yang terkenal.  

 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan kajian terhadap buku Pelajaran Agama 

Islam karya Hamka, maka dalam hal ini penulis ingin menyumbangkan buah pikiran 

atau saran yang sekiranya bermanfaat bagi pembaca. 

Beberapa saran tersebut diantaranya ialah setiap subtema dalam buku Pelajaran 

Agama Islam seharusnya terlampir ayat al-Qur'an atau hadis Rasul sehingga materi 

tersebut memiliki dasar dan pembaca lebih yakin dengan adanya dasar tersebut. Buku 

Pelajaran Agama Islam juga seharusnya menjelaskan takdir Qadla dan Qadar lebih 

lengkap dan rinci pada penjelasannya. Materi yang terdapat dalam buku tersebut pada 

dasarnya tidak jauh berbeda dengan materi inti yang terdapat dalam mata pelajaran 

Aqidah Akhlak di tingkat sekolah dasar.Mata pelajaran Akidah Akhlak di tingkat 

sekolah dasar berisi pelajaran yang dapat mengarahkan kepada pencapaian 



kemampuan dasar peserta didik untuk dapat memahami rukun imam dengan 

sederhana serta pengamalan dan keyakinan terhadap Allah SWT dan juga ciptaanNya 

yang lain.  

Mengingat banyaknya peristiwa yang menunjukkan degradasi akhlak yang 

terjadi saat ini, maka pendidikan akhlak di era modernisasi sangat penting.Buku 

Pelajaran Agama Islam menjadi salah satu solusi dan rujukan dalam sebuah materi 

pendidikan keimanan di Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang ada di 

Indonesia. Penjelasan Materi yang banyak mencontohkan dari kejadian-kejadian yang 

sering terjadi pada kehidupan sehari-hari diharapkan mampu menjadikan seseorang 

bertambah keyakinan dan keimanannya dan lebih mawas diri dalam bersikap. 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah 

memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan 

kekurangan dalam penyajian skripsi, hal itu semata-mata merupakan keterbatasan 

ilmu dan kemampuan yang penulis miliki oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan 

untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya Amiin.  
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