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BAB II
PERSEPSI MAHASISWA DAN KETAUHIDAN

A. Persepsi
1. Pengertian Persepsi
Persepsi dalam kamus diartikan sebagai proses pemahaman ataupun
pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus diperoleh
dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan
antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.1
Persepsi pada buku pengantar umum psikologi, yaitu kemampuan
untuk membedakan, mengelompokan, dan memfokuskan.2 Persepsi dalam
bahasa Inggris ialah perception, artinya tanggapan. Tanggapan dapat
diartikan sebagai “pesan” yang disampaikan seseorang setelah melakukan
pengamatan.
Uraian tersebut menyatakan bahwa persepsi merupakan tanggapan
atau pesan yang diterima seseorang setelah melakukan pengamatan terhadap
suatu objek tertentu.
Pada saat memberikan suatu tanggapan tertentu pada suatu objek,
tentu adanya suatu proses mempersepsi terlebih dahulu, menurut Branca,
Woodworth dan Marquis dalam buku Bimo Walgito menyatakan: Persepsi
merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan
merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat
1

Khaerul Umam, Perilaku Organisai (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.67.
Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, (Jakarta: Bulan Bintang,
1976), h.41.
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penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja,
pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat
susunan syaraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu
proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan proses
penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses
penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima
stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan
penghubung antar individu, dengan dunia lainnya.3
Stimulus

yang

mengenai

individu

kemudian

diorganisasikan,

diinterprestasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya
itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi stimulus diterima oleh
alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut
menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterprestasikan.4
Persepsi individu dapat menyadari, dapat memahami keadaan
lingkungan sekitarnya, baik yang dilihat dan tentang diri individu yang
bersangkutan. Persepsi terjadi adanya rangsangan dari faktor luar diri
individu misalnya informasi, fenomena yang terjadi dan lainnya.
Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa dan
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan
menafsirkan pesan. Persepsi juga proses memberi makna pada sensasi

3

Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi
Yogyakarta, 1999), h.53.
4
Ibid., h.54
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sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru dan persepsi mengubah
sensasi menajdi informasi.5
Ahmad Mubarok mengatakan persepsi adalah proses memberi makna
pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dan
pengamatan secara global disertai kesadaran, sedang objek dan subjeknya
belum berbeda satu dari yang lainnya.6
Menurut Desiderato dalam buku Jalaludin Rahmat mendefinisikan
bahwa “persepsi itu merupakan pengalaman terhadap objek, peristiwa atau
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan
menafsirkan pesan”. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli
inderawi (Sensory stimuli). Hubungan sensai dan persepsi sudah jelas.
Sensasi merupakan bagian dari persepsi. Walau demikian menafsirkan makna
informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi,
ekspektasi, motivasi, dan memori.7
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi ialah
proses informasi berasal dari pengalaman, peristiwa yang terjadi pada masa
lampau, atau persepsi dapat diartikan juga proses informasi yang terjadi
melalui panca inderawi seseorang berdasarkan pengalaman. Serta pengalam
pada suatu objek kemudian disimpulkan dan diberikan makna selanjutnya
ditafsirkan berdasarkan stimuli dari lingkungan. Maka dapat dipahami
persepsi merupakan suatu informasi atau pesan, tanggapan yang diperoleh
5

Faizah, Lalu Muchsin Effendi, Psikologi Dakwah (Jakarta: Prenadamedia Group,
2006), h.151
6
Ahmad Mubarok, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.109.
7
Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2007), h.51.
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seseorang setelah melakukan pengamatan langsung terhadap apa yang
disampaikan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
Persepsi kita keliru bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh
berbagai faktor personal, situasional, fungsional dan struktural. Diantara
faktor yang besar pengaruhnya dalam mempersepsi sesuatu adalah perhatian,
konsep fungsional dan konsep struktural. Persepsi yang dilakukan masingmasing individu tentunya berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh
berbagai faktor.8
Cara kita mempersepsikan situasi sekarang tidak bisa terlepas dari
adanya pengalaman sensoris terdahulu. Kalau pengalaman terdahulu itu
sering muncul, maka reaksi kita selalu menjadi kebiasaan secara ilmiah benar
mengingat respon-respon perceptual yang ditujukannya. Mungkin sembilan
puluh persen dari pengalaman-pengalaman sensoris kita sehari-hari
dipersepsikan dengan kebiasaan yang didasarkan pada pengalaman terdahulu
yang diulang-ilang.9
Persepsi pada suatu waktu tertentu tidak hanya dikarenakan stimusnya
sendiri, tetapi juga pada latar belakang adanya stimulus itu. Seperti
pengalaman sensoris seseorang terdahulu, perasaan pada masa itu, prasangkaprasangka, keinginan-keinginan, sikap dan tujuan. Apabila disatu pihak
proses kognitif saling berkaitan satu sama lain.
8

Ibid., h.111.
Dimyati Mahmud, Psikologi Suatu Pengantar, (Jakarta: BPFE, 1990), h.41.
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Persepsi dianggap mulai sebagai pertemuan antara kognisi dan
kenyataan-kenyataan serta juga dianggap sebagai sumber utama dari aktivitas
kognitif.10
Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang
menurut para ahli mengemukakan bahwa ada tiga faktor penting yang
mempengaruhi

persepsi

yaitu

pengetahuan

(knowledge),

harapan

(expectations), dan penilaian (evaluation).11
Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi persepsi secara umum
pada seseorang. Faktor tersebut adalah karakteristik individu, kebutuhan dan
faktor situasi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap orang
lain yaitu keadaan stimulus dari orang yang dipersepsi, situasi sosial tempat
dimana stimulus berada, dan keadaan atau karakteristik dari orang yang
mempersepsikan.12
Keadaan seseorang dalam mempersepsi dipengaruhi oleh harapan dan
penilaian pada stimulus. Apabila memiliki harapan dan penilai baik terhadap
situasi tertentu, maka pandangan dalam mempersepsi sesuatu sesuai dengan
pengalaman dan harapan yang ada padanya, sehingga persepsi seseorang pada
sesuatu dapat bersifat efektif dan berubah.
Sedangkan menurut Krech dan Cruth Field sebagaimana dikutip oleh
Jalaludin Rakhmat faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

10

Davidoff Linda, Psikologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 1998), h.248.
Ibid., h.251.
12
Ibid., h.252.
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a. Kebutuhan: salah satu dorongan kejiwaan yang mendorong menusia
untuk melakukan suatu tindakan, misalnya rangsangan, keinginan,
tuntutan dan cita-cita.
b. Kesiapan mental: kesanggupan atau penyesuaian sosial atau keduanya
sekaligus

untuk

menciptakan

hubungan-hubungan

sosial

yang

berhasil.13
3. Proses Terjadinya Persepsi
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses
diterimanya stimulus melalui panca indera, lalui stimulus tersebut diteruskan
dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.14
Darisegi psikologis, dikatakan bahwa tingkah laku seseorang
merupakan fungsi dari cara dia memandang. Dalam proses persepsi, terdapat
tiga komponen :
a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari
luar.
b. Interprestasi yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga
mempunyai arti bagi seseorang, interprestasi juga dipengaruhi oleh
sebagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, motivasi, kepribadian dan
kecemasan.
c. Interprestasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk
tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan

13

Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2007), h.56.
14
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seleksi, interprestasi, dan pembulatan terhadap informasi yang
sampai.15
Proses adanya persepsi ketika informasi datang dari luar diri individu
melalui panca indera misalnya mata, telinga, lidah, dan kulit. Selanjutnya
rangsangan diterima, dan diinterpretasikan, kemudian baru dilakukan proses
penyadaran oleh individu tersebut. Setiap individu memiliki pengalaman serta
latar belakang yang berbeda-beda terhadap rangsangan yang diterima, maka
setiap individu menghasilkan persepsi berbeda-beda.

B. Ketauhidan
1. Pengertian Tauhid
Ketauhidan adalah

konsep dalam aqidah islam yang menyatakan

keesaan (mengesakan) Allah.16 Kalimat Tauhid yakni Laa ilaaha illallah
ialah menyatakan bahwa tak ada sesembahan melainkan hanya kepada Allah
(Laa ma‟buuda illallah). Harus menolak tuhan-tuhan yang menyamaiNya dan
menetapkan satu-satunya pilihan hanya Allah Swt.17 Keimanan kepada Allah
(tauhidullah) harus dibarengi dan diikuti dengan ketakwaan kepada-Nya.
Takwa berarti menjaga diri dari amanah dan azab Allah dengan menjauhi
tindakan maksiat dan melaksanakan tata aturan yang telah digariskan AlQur’an dan dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ. Dengan kata lain, melaksanakan

15
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perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.18 Tauhid juga merupakan
loyalitas dan penyerahan diri secara total hanya kepada Allah.19
Pengertian loyalitas terhadap kalimat tauhid menyiratkan empat
makna, yakni:
a. Dalam mengarahkan maksud tidak ditujukan kecuali hanya kepada
Allah.
b. Ta‟dzim dan Mahabbah dalam hal mengagungkan dan mencintaiNya.
Allah Swt berfirman:
             
                
  
“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).” (Q.S. AlBaqarah : 165)
c. Rasa takut (atas siksanya) dan berharap atas ampunan dan janjiNya.
Allah Swt berfirman:
              
            
“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu,
maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika
Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang
18

Faizah, Lalu Muchsin Effendi, Op.Cit., h.177.
Ibid., h.188.
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menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa
yang dikehendakiNya diantara hamba-hambaNya dan Dia lah yang
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Yunus [10]: 107)
d. Takwa, yaitu takut pada kemurkaan dan hukuman Allah Swt. Hal
tersebut dilakukan dengan cara meninggalkan syirik dan maksiat,
beribadah

dengan

ikhlas,

mengikuti

segala

perintahNya

dan

meninggalkan segala laranganNya, sebagaimana telah disyariatkan
kepada hambaNya.20

2. Macam-macam Tauhid
Tauhid dibagi menjadi tiga macam yakni Tauhid Rububiyah, Tauhid
Uluhiyah, dan Tauhid Asma‟ wa Shifat.21
a. Tauhid Rububiyah
Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa hanya Allah Semata
Pencipta alam raya ini, Dia adalah pengaturnya, Yang menghidupkan,
Yang mematikan, Pemberi rizki, Pemilik kekuatan yang koko. 22 Tauhid
rububiyah merupakan mengesakan Allah dalam tiga perkara: mencipta,
menguasai dan mengatur.23 Sebagaimana Allah berfirman:

20

Muhammad Sa’id Al Qahthani, Muhammad Bin Abdul Wahhab, Mohammad Qutb,
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“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
bersemayam di atas 'Arsy[548]. Dia menutupkan malam kepada
siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula)
matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk
kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah
hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.” (Q.S.
Al-A’raf [07]: 54)

Pengakuan terhadap tauhid ini tertanam dalam fitrah manusia
hampir tidak ada umat manusia yang memungkirinya24, sebagaimana
Allah Swt berfirman:
         
“Dan jika engkau bertanya kepada mereka, „Siapakah yang
menciptakan mereka?‟ Niscaya mereka menjawab, „Allah‟.” (Q.S.
Az-Zukhruf [43]: 87)
Setiap manusia, baik muslim maupun kafir, pasti mengakui bahwa
yang menciptakan alam ini ialah Allah, Sang Maha Pencipta. Tapi
ironisnya diantara sekian banyak penduduk bumi yang mengakui
rububiyah Allah, hanya sedikit yang mengabdikan diri kepada-Nya.25
Dari segi bahasa, rububiyah berasal dari kata “rabbun” yang
berarti “almaalik dan almudabbir” (penguasa, pemilik dan pengatur).
Dengan demikian yang dimaksud dengan rububiyah Allah ialah

24
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mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan segala yang ada
dan yang akan ada. Dia juga Maha Penguasa dan Maha Pengatur seluruh
mekanisme gerak dan segala hajat makhlukNya.26
Oleh karena itu Allah, sebagai Robb semesta alam mencakup
pengertian:
1) Dia suci dan satu-satunya pencipta makhluk ini.
2) Dia memiliki dan menguasai seluruh jagat raya.
3) Dia lah yang memberi manfaat dan mudarat.
4) Dia yang mengabulkan permintaan hambaNya dan berhak menolak
permohonan.
5) Dia lah yang menguasai segala urusan dan hajat makhlukNya.27
Allah Swt berfirman:
            
         
           
“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang
yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula)
matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk
kepada perintah-Nya. Ingatlah (bahwa) menciptakan dan
memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Robb semesta
alam.” (Q.S. Al-A’raf [07]: 54)
Rububiyah Allah juga mengandung pengertian bahwa Allah Swt
adalah pelaku mutlak dalam setiap kejadian, misalnya dalam penciptaan,
26
27
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pengaturan, perubahan, penambahan, pengurangan, penentuan langkah,
dalam menghidupkan, mematikan dan membuat sesuatu. Tidak ada sekutu
bagiNya.28
Predikat al Khalik, al Maalik dan al Mudabbir hanya layak
disandang oleh Allah Swt, karena Dia lah yang menyandang sifat
kesempurnaan, keagungan, dan keindahan. Zat Yang Maha Sempurna itu
pasti hidup, mendengar, melihat, berkuasa dan mempunyai kalam.29
Pengabdian manusia terhadap manusia adalah pekerjaan yang
menyesatkan. Bukan itu saja, pekerjaan itu juga mendudukan manusia
pada derajat yang sangat rendah, karena berarti hal itu telah mengingkari
karunia yang diberikanNya.30 Oleh karena itu kita harus mengarahkan niat
hanya untukNya, karena hanya Dia lah yang pantas menerimanya. Allah
Swt berfirman:
         
“Katakanlah, “Sesungguhnya Sholatku, ibadahku, hidupku,
dan matiku, hanyalah untuk Allah, Robb semesta alam.” (Q.S. Al
An’am [06]: 162)
Manusia harus menyadari bahwa segala gerak-gerik dan diamnya
berjalan atas qudrat dan iradatNya. Baginya tak ada sesuatupun yang raib.
Allah Swt berfirman:

28
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“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan
mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat
kepadanya daripada urat lehernya.” (Q.S. Qaaf [50]:16)
       
“Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui
(yang kamu lahirkan dan kamu rahasiakan), dan Dia Maha Halus
lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al Mulk [67]: 14)
Sejak manusia berada dalam rahim ibunya dan tatkala Allah
hendak memasukkan roh kedalam jiwanya, dia telah mengakui rububiyah
Allah. Allah bertanya, “Bukankah Aku ini Robbmu?” Manusia menjawab,
“Benar, wahai, Robbku, Engkaulah Ronnku.”31
Manusia memang tak pandai mensyukuri nikmat Allah Swt.
Mereka

bahkan

membalas

kenikmatan

dengan

keangkuhan

dan

kesombongan. Mereka membuat aturan sendiri sesuai dengan kehendak
nafsunya. Dipolesnya nafsu itu dengan akal fikirannya. mereka sengaja
berpaling dari kedua sumber aturan tersebut.32
Manusia selalu ingin membagga-banggakan nenek moyangnya,
padahal perbuatan itu tidak mempunyai sandaran hukum dan aturan yang
jelas.33 Allah Swt berfirman:

31

Ibid., h.18.
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“...ketika mereka diseru kepada jalan (ayat-ayat) Allah,
mereka menjawab, “Kami sudah cukup mendapatkan dari nenek
moyang kami”. Apakah nenek moyang-nenek moyang yang tidak
mengetahui apa-apa itukah yang kamu ikuti? Aneh sekali.” (Q.S. Al
Maidah [05]: 104)
Islam datang unruk menghapuskan sesembahan manusia atas
menusia, pengabdian yang menyesatkan dan menghapuskan semua aturan
yang berasaskan pada penolakan terhadap perinsip Islam.
Islam datang untuk menaklukan kekuatan sesat yang dilakukan
oleh umat manusia yang mengabdi kepada hawa nafsunya. Islam juga
datang untuk membimbing menusia ke jalan yang benar dan damai.34
b. Tauhid Uluhiyah
Uluhiyah Allah adalah suatu pernyataan tegas dari hambaNya yang
menyatakan bahwa Dia lah ilaahul haqq, tak ada ilah selain Dia dan kita
wajib mengilahkanNya dan beribadah kepadaNya.35
Tauhid uluhiyah ialah mengesakan Allah dengan berbagai bentuk
ibadah, uluhiyah berarti ibadah. Kata ُّ اَ إ َِّل نadalah ُِ ْ ُ( اَ نإ ًَ ْنyang disembah),
karena tauhid ini disebut juga Tauhid Ibadah.36

34
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Ibadah dalam bahasa adalah ketundukan. Dikatakan (dalam Bahasa
Arab),  َ َ إ ٌق ُي َ إ ٌقyang artinya jalan itu mudah, karena sudah ditundukkan
(diinjak-injak) oleh kaki manusia.37
Adapun makna ibadah secara Syar’i, para ulama berbeda ungkapan
secara redaksional, akan tetapi sepakat secara makna. Diantara mereka ada
yang berkata, “Ibadah adalah apa yang diperintahkan secara syar’i tanpa
tuntunan kebiasaan dan konsekuensi akal.”38
Ibnu Qoyyim bahkan menegaskan bahwa dalam mengilahkan Allah
harus disertai dengan kesempurnaan cinta dan rasa rendah diri (kamalul
hubb dan kamaludz dzill).39
Ibadah digunakan untuk dua perkara: fi‟il (perbuatan) dan maf‟ul
(obyek). Ibadah digunakan untuk perbuatan yang merupakan ta‟abbud
(beribadah). Dikatakan

َُّ َ َان إ ُ ُم َ إ

(laki-laki itu beribadah kepada

Rabbnya) dan bentuk ketiganya adalah  ِ َ َا ًةdan  تَ َ ُّ ًةا. penggunaan ibadah
untuk ta‟abbud termasuk penggunaan ismul mashdar atas mashdar. Dari
segi penggunaan ibadah untuk fi‟il (perbuatan) definisinya adalah,
ketundukan kepada Allah dengan didasari kecintaan dan pengagungan,
dengan melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhi laranganlaranganNya, siapapun yang tunduk kepada Allah, dia akan mulia
denganNya.40

37
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Ibadah yang digunakan untuk objek, maksudnya adalah, amalan
yang merupakan ibadah.41 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan
dengan berkata, Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang
dicintai dan diridhai Allah, berupa perkataan dan perbuataan, baik lahir
maupun batin.42
Ibadah memiliki banyak bentuk, seperti Shalat, Zakat, Puasa, Haji,
berkata jujur, menunaikan amanat, berbuat baik kepada kedua orangtua,
silahturahim, memenuhi janji, amar ma’ruf, nahi mungkar, jihad melawan
orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada orang-orang yang
hidup, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, budak, hewan, berdoa,
berdzikir, membaca al-Quran. Demikian juga cinta kepada Allah, cinta
kepada Rasulullah, takut kepada Allah, kembali keapada Allah merupakan
ibadah. Begitu pula

menyembelih, memenuhi

nadzar, memohon

perlindungan, memohon pertolongan dan memohon pertolongan dari
kesusahan.43
Orang yang bertauhid uluhiyah harus mengabdi semata-mata
kepada Allah dan tidak menyembah yang lain. Ia hanya takut kepadaNya
dan hanya Dia lah sandaran harapannya. Mencintai ddan membenci
manusia pun harus karena Allah, bukan karena kemauan naluri dan
nafsunya.44
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Dalam mealakukan tauhid uluhiyah yang wajib kita lakukan antara
lain:45
1) Mahabbatullah dengan penuh keikhlasan
Allah Swt berfirman:
            
              
     
“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).” (Q.S. Al Baqarah [02]: 165)
Kecintaan seorang mukmin terhadap Allah Swt, RasulNya dan
jihad pada jalanNya harus selalu berada di atas kecintaannya terhadap
apapun dan siapapun, sehingga Allah benar-benar meridhainya:
        
        
            
   
“Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudarasaudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu
usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan
tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah
45

Ibid., h.21-23.

34

dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah
sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak
memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.” (Q.S. At
Taubah [09]: 24)
2) Berdoa, bertawakal dan berharap hanya kepadaNya
Allah Swt berfirman:
           
          
“Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut
(kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya:
"Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, Maka
bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. dan hanya
kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar
orang yang beriman".” (Q.S. Al Maidah [05]: 23)
          
      
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang
yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu
mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.” (Q.S. Al Baqarah [02]: 218)
               
 
“Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak
memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu
selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka
Sesungguhnya kamu kalau begitu Termasuk orang-orang yang
zalim".” (Q.S. Yunus [10]: 106)
3) Mengarahkan satu tujuan kepada Allah semata dengan disertai rasa
takut kepadaNya
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Meyakini bahwa manfaat dan mudharat yang menimpa seseorang
berjalan menurut kehendak dan kodratNya. Namun, tidak boleh
berpraduga bahwa hal itu datang dari selain Dia dan makhlukNya.
Keyakinan ini akan mengantarkan seseorang ke jurang syirik.
Takut dalam pengertian ibadah kepada Nya harus dialamatkan
hanya takut kepada Allah Swt saja, bukan kepada yang selain Dia.
Allah Swt berfirman:
               
“Allah berfirman: "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan;
Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa, Maka hendaklah
kepada-Ku saja kamu takut".” (Q.S. An Nahl [16]: 51)
              
            
“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu,
Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika
Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat
menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa
yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah
yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Yunus [10]:
107)
4) Dalam beribadah harus memfokuskan tujuan hanya untuk mencari
keridhaanNya
Seluruh aktifitas hidup kita, entah dalam beribadah badaniyah
seperti sholat, dzikir, shaum, haji, qurban) maupun ibadah qauliyah
(seperti nadzar, istighfar, sumpah, dan lain-lain) harus ikhlas dan
sepenuhnya ditujukan hanya kepada Allah Swt saja. Jika kaidah ini kita
langgar maka kita bisa masuk ke daerah syirik.
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Allah Swt berfirman:
               
     
“Sesungguhnya
Allah
tidak
mengampuni
dosa
mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa
yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa
yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya
ia telah tersesat sejauh-jauhnya.” (Q.S. An Nisaa’ [04]: 116)
c. Tauhid Asma’ wa Shifat
Tauhid asma‟ wa shifat maksudnya adalah menetapkan apa yang
Allah tetapkan untuk diriNya atau apa yang Rasulullah tetapkan untukNya
berupa sifat-sifat kesempurnaan, menafikan apa yang Allah nafikan dari
diriNya, dengan apa yang Rasulullah nafikan dari Allah, berupa sifat-sifat
kekurangan.46 Sebagaimana Allah berfirman:
            
          
“(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu
dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang
ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang
biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan
Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.” (Q.S. Asy
Syuraa [26]: 11)
Ada tiga asas yang hendak dipenuhi dalam mentauhidkan asma dan
sifatNya, yaitu:
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1) Mensucikan dan mengagungkan Allah dalam hal kesempurnaanNya
untuk tidak menyamakanNya dengan makhlukNya
Seorang manusia harus mensucikan Allah Swt dari segala bentuk
kekurangan seperti Allah mensifati diriNya sendiri.
Allah menyerukan kepada setiap manusia agar mensucikanNya,
yakni memiliki sifat tidak beristri, tidak bersekutu, tidak memiliki
tandingan, dan menyuruh kita agar hanya mengantuk dan tidak lelah. Dia
tidak mati, tidak bodoh, tidak zalim, tidak lupa, dan tidak memiliki sifatsifat kekurangan lainnya.
2) Menerima keterangan yang sudah jelas datangnya dari Kitabullah dan
Rasulullah tanpa membatasinya.
Seorang manusia wajib menerima ketetapan nama-nama dan sifatsifat Allah, seperti yang disebutkan dalam al Qur’an dan as sunnah. Ini
harus dikaitkan dengan pendengaran bukan dengan pandangan akal
manusia.
Seorang muslim harus mensifati Allah sesuai dengan sifat-sifat
yang diberikanNya, atau sifat-sifat yang telah ditetapkan Rasulullah. Harus
juga memberi nama sesuai yang telah ditentukan dalam kitabNya, sebab
allah azza wa jalla lebih mengetahui diriNya sendiri, baik mengenai sifatsifat maupun nama-namaNya.
Na’im bin Humad Syaikhul Bukhori mengatakan bahwa barang
siapa yang menyerukan Allah dengan makhlukNya maka ia telah kafir.
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Seorang manusia yang tidak menyetujui sifat dan asma Allah pun
dikatakan sebagai orang kafir.
Ketentuan ini juga berlaku untuk seluruh hamba. Manusia harus
sepenuhnya

menyakini

asma

dan

sifat

Allah.

Tak

perlu

kita

mempertanyakan lagi tentang keadaan dan bentuknya yang nyata. Manusia
hanya cukup mengikuti petunjukNya lewat al Qur’an dan as sunnah.
3) Tidak menafsirkan asma dan sifatNya berdasarkan pendapat dan
akalnya sendiri, dan tidak menggambarkanNya.
3. Macam-Macam Syirik
Syirik itu ada dua macam; pertama syirik akbar dan syirik ashghar.
a. Syirik Akbar
Syirik Akbar adalah memalingkan sesuatu dari berbagai macam
ibadah kepada selain Allah, sebagaimana telah diterangkan terdahulu.47
Syirik jenis ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan
menjadikannya diharamkan masuk surga, kekal di dalam neraka, sia-sia
seluruh amal perbuatannya dan menjadikan darahnya dan hartanya halal
(tidak terjamin).48
Syirik ini buruk dari berbagai sisi;
Pertama, menjadikan pelakunya kafir dan musyrik.
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Kedua, bahwa Allah telah mengharamkan surga bagi orang yang
musyrik dan tempatnya adalah neraka, dan tiadalah seorang penolong pun
bagi orang yang zhalim.49
Ketiga, bahwa Allah telah mengharamkan ampunan bagi orang
yang musyrik.50 Allah berfirman,

 ........             
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi
siapa yang dikehendaki-Nya........”(Q.S. An Nisa [4] : 48)
Seorang musyrik apabila meninggal dalam keadaan syirik,
janganlah mengharapkan untuk mendapat ampunan Allah SWT selama
belum bertaubat darinya. Adapun ampunan Allah yang didapat meski tidak
bertaubat bagi orang-orang yang dikehendaki Allah, adalah khusus bagi
dosa-dosa yang di bawah syirik.
 .........        ......
“..........dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari
(syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya......” (Q.S. An Nisa [4]
: 48)
Seperti zina, pencurian, minum khamer dan selainya dari hal-hal
yang diharamkan dan dosa-dosa besar yang belum sampai pada bata syirik.
Dan pengampunan ini atas dasar pelakunya, jika Allah berkenan, Dia
mengampuni para pelakunya, jika berhendak Dia mengadzabnya sebatas
dosa yang dilakukannya, kemudian mengeluarkan dari neraka dan
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memasukkannya ke dalam surga karena tauhid dan iman mereka. Mereka
inilah yang disebut ushatul muwahhidin (para pendosa dari ahli tauhid).
Akan tetapi jika Allah tidak mengampuni mereka, maka mereka tidak
kekal di dalam neraka sebagaimana kekalnya orang-orang kafir,
penyembah berhala dan orang-orang musyrik di dalam neraka.51
Keempat, syirik itu membatalkan seluruh amal perbuatan.52 Allah
SWT berfirman,
           
         
“Dan Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan
kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan
(Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu
Termasuk orang-orang yang merugi. [65] Karena itu, Maka
hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu Termasuk
orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. Az Zumar [39] : 65-66)
Karena itulah dikatakan bahwa syirik itu membatalkan seluruh
amal perbuatan sebagaimana hadats membatalkan kesucian. Jika seseorang
berwudhu kemudian ia berhadats, maka batallah kesuciannya. Demikian
juga jika ia bersyahadat bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain
Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kemudian ia melakukan syirik
akbar, maka batallah tauhidnya dan batallah amalnya, karena syirik
membatalkan seluruh amal perbuatan sebagaimana hadats membatalkan
kesucian.
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Meski mereka adalah para nabi, seandainya mereka syirik, niscaya
amal perbuatan mereka akan sia-sia, sebagaimana Allah SWT berfirman
kepada nabiNya,
        ......
"......Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah
amalmu dan tentulah kamu Termasuk orang-orang yang merugi.” (Q.S.

Az Zumar [39] : 65)
Maka amalan apapun yang telah dilakukan seseorang tidak akan
berguna baginya jika dilakukan dengan syirik, atau amal yang dilakukan
sebelumnya dan dia belum bertaubat dari syirik, karena syirik
membatalkan seluruh amal. Jika ia meninggal dalam kondisi demikian,
maka ia menjadi ahli neraka yang kekal di dalamnya.53
Kelima, bahwa kesyirikan membolehkan (tidak dijamin) darah dan
harta pelakunya dan menjadikan wajib diperangi. Rasulullah ﷺ
bersabda,

ّ  ََل إِلهَ إِ ََّل: اس َحتَّى يَقُ ْولُ ْوا
َص ُم ْوا ِمنِّ ْي
َ  فَإ ِ َذاقَالُ ْوا ع، ُّللا
َ َّأُ ِم ْر تُ أَنْ أُقَاتِ َل الن
ّ ِ َما َا ُ ْ َ أَ ْم َوالَ ُ ْ إِ ََّل ِ َ قِّ َا َ ِح َ ا ُ ُ ْ َع َى
.ِّللا
“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga
mereka mengucapkan tiada tuhan yang berhak disembah selain
Allah. Jika mereka mengucapkannya, maka darah dan harta mereka
terjamin dariku, kecuali dengan haknya, dan perhitungan amal
mereka tergantung Allah.” Diriwayatkan Muslim, no.21 dari hadits
Abu Hurairah. Telah diriwayatkan semisal dengannya dengan
menyebut shalat dan zakat oleh al-Bukhari, no. 925 dan Muslim, no.
922 dari hadits Ibnu Umar.54
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Tidak ada jaminan keselamatan dalam harta dan darah kecuali
dengan tauhid. Adapun syirik, menjadikan darah dan harta tidak terjamin
dengan dibolehkannya memerangi para pelakunya. Inilah syirik dan apa
yang menjadi konsekuensinya dari hukuman dunia dan akhirat. Macamnya
banyak dan yang paling agung adalah berdoa kepada selain Allah, minta
tolong kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu kecuali oleh
Allah, menyembelih untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, nadzar
kepada selain Allah, ruku’ kepada selain Allah dan lain-lain. Barangsiapa
memalingkan sesuatu ibadah dari berbagai macam ibadah untuk selain
Allah, maka ia telah melalukan syirik akbar.
b. Syirik Ashghar
Syirik Ashghar yaitu disebutkan dalam al-Kitab dan as-Sunnah
sebagai syirik dan menunjukkan pelakunya tidak keluar dari agama.55
Syirik ini ada dua jenis;56
Jenis pertama, syirik dalam lafadz, seperti bersumpah dengan selain
Allah. Seperti ucapan, “Kalau bukan karena Allah dan kamu..”, “Selama
Allah dan kamu berkehendak..” ini adalah syirik dalam lafadz.
Jenis kedua, syirik khafiy (samar) di dalam hati, ini banyak
macamnya, yang paling nampak adalah riya’, yaitu menunjukkan apa yang
bisa dilihat dari amal perbuatan. Ini ada dua jenis;57
1) Riya’ orang-orang munafik yang keberadaan mereka ada di lapisan
bawah dari neraka, yang memperlihatkan kepada manusia amal-amal
55
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mereka tapi keyakinan hati mereka masih kufur. Demikianlah
semoga Allah melindungi kita dari yang disebut riya’ kufur, karena
pelakunya tidak beriman kepada Allah SWT, akan tetapi
menampakkan amal shalih hanya untuk tujuan duniawi semata.
2) Riya’ yang terjadi pada seorang muslim. Rasulullah  ﷺbersabda
kepada sahabatnya ketika beliau mendatangi mereka saat mereka
sedang membincangkan tentang dajjal.
Beliau bersabda,

ْ
ُ َ أَالَ أُ ْخ ِ ُ ُك ْى ِ ًَ ُْ َ أَ ْخ
.  َهَى: يح ان إ إ ِل؟ قَ نُ ْ ا
ِ ف َ هَ ْي ُك ْى ِ ُْ ِ يْ ِيٍَ ان ًَ ِس
ّ َ َ ُس ْ َل
ٍْ ص ََل تَُّ نِ ًَ َ َ ى ِي
َ ٍُِّ َُصهِّى فَيُز
َ  ان ِّ َ ُء َقُ ْ ُو أَ َح ُ ُْ ْى فَي:  قَ َل، ِّللا
. ِّ ََظَ ِ َ ٍُم إِنَ ْي
“Maukah kalian aku, beritahu apa yang lebih aku
khawatirkan atas diri kalian bagiku, daripada al-masih addajjal?” Mereka menjawab “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau
berkata, “yaitu Riya‟, seseorang di antara mereka mendirikan
shalat lalu dia memperindah shalatnya ketika ia mengetahui
bahwa ia sedang dilihat oleh oranglain.” Diriwayatkan Ahmad,
no. 11252; Ibnu Majah, no. 4204 dan al-Hakim, 4/329,
dishahihkan al-Hakim dan dihasankan oleh al-Albani.58
Ini bisa terjadi kepada setiap muslim dan mukmin. Maka jika ia
mendapati dalam dirinya sedikit dari riya’ jenis ini, kemudia ia
meluruskannya dan kembali kepada ikhlas untuk Allah semata, maka
ini tidak mengapa baginya selama ia mempu mencegahnya. Adapun
jika ia meneruskannya, maka amalnya batal apabila yang demikian itu
dimulai dari awal. Demikian juga bila riya’ muncul di tengah amal
perbuatan dan terus berlanjut (maka batalah amalnya) menurut pendapat
58
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yang rajih. Demikian juga sum’ah, yaitu apa yang bisa didengar dari
ucapan-ucapan seperti dzikir, bacaan al-Qur’an, yang bertujuan agar dia
didengar manusia dan mereka memujinya. Sum’ah terjadi pada ucapanucapan yang disyariatkan dari bacaan al-Qur’an, dzikir-dzikir dan
selainnya yang dilakukan dengan tujuan ingin mendapat pujian manusia
saat mereka mendengarkannya. Atau di dalam hati seseorang muncul
sesuatu yang berupa kesenangan untuk dipuji, ini adalah syirik
ashaghar.59
Demikian juga termasuk syirik khafiy, seseorang yang
menginginkan tujuan duniawi dengan amalnya, ia melakukan amal
shalih padahal tujuannya adalah ketamakan dunia, sebagaimana
difirmankan Allah SWT,
            
          

 

      
“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan
perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan
pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di
dunia itu tidak akan dirugikan (15).” “Itulah orang-orang yang
tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di
akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan siasialah apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. Hud [11]: 15-16)
Jadi orang yang melakukan ibadah dengan tujuan ketamakan
terhadap dunia, seperti seseorang yang mencari ilmu agama dengan
tujuan duniawi. Adapun yang menuntut selain ilmu agama, maka tidak
59
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mengapa baginya belajar demi pekerjaan dan penghasilan yang
menghidupinya, seperti belajar matematika, industri dan tulis menulis
dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan, ini tidak mengapa karena
ini merupakan sebab-sebab yang diperolehkan, bukan ibadah. Adapun
ibadah seperti shalat untuk mendapatkan tujuan duniawi, berjihad untuk
tujuan duniawi, menuntut ilmu agama atau ibadah haji, ini masuk dalam
kategori ayat berikut,
            
 
“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan
perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan
pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di
dunia itu tidak akan dirugikan.” (Q.S. Hud [11]: 15)
Dan dia mendapatkan ancaman yang keras, dan ini termasuk
dalam syirik. Rasulullah  ﷺbersabda,

ٌْ ِ إ، س َ ْ ُ ان ِّ َُ ِ َوان ِّ ْ ْ َِى
َ ِ َ ت، س َ ْ َ ْانخَ ًِ ْيهَ ِة
َ ِ َ ت، ْص ِة
َ ُ ْانخَ ًِي
.ض
َ ْ ُ  َوإِ ٌْ نَ ْى ُ ْ طَ نَ ْى، ض َى
ِ َ

َْ س
َ ِ َت
أُ ْ ِط َى

“Celakalah hamba khamishah, celakalah hamba
khamilah, celakalah hamba dinar dan dirham. Jika ia diberi, ia
rela apabila tidak diberi ia tidak rela.” Diriwayatkan al-Bukhari,
no. 2886 dari hadits Abu Hurairah.60
Seseorang hendaknya mengikhlaskan amalnya untuk Allah
semata. Jika ia mendapatkan bagian dunia, maka itu adalah rezeki yang
diarahkan Allah kepadanya. Adapun bila melakukan amal akhirat untuk
tujuan dunia, maka ini tercela dan termasuk dalam syirik, dan dia
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diancam dengan ancaman yang keras. Maka bagi seorang Muslim
hendaklah mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah semata.
4. Perbedaan Antara Syirik Akbar dan Syirik Ashghar
Ada banyak perbedaan antara Syirik Akbar dan Syirik Ashghar,
yaitu:61
1. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari agama, sementara syirik
ashghar tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama, akan tetapi
merupakan salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar, dan ini
merupakan jalan menuju syirik akbar.
2. Syirik akbar membatalkan seluruh amal perbuatan. Tidak semikian
dengan syirik ashghar jika berupa riya’ atau sum’ah, maka hanya
membatalkan amal perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan riya’
atau sum’ah saja, dan tidak membatalkan sisa amal perbuatannya yang
tidak mengandung riya’.
3. Syirik akbar menghalalkan darah dan harta pelakunya, berbeda dengan
syirik ashghar yang tidak menghalalkan darah manusia dan hartanya,
karena ia belum keluar dari agamanya. Para ulama berbeda pendapat
mengenai syirik ashghar, apakah diampuni sebagaimana dosa-dosa lain
yang dibawah syirik akbar atau tidak diampuni? Karena Allah secara
umum menyebutkan,

 .....       
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
....” (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 48)
Dan keumuman ini mencakup syirik akbar dan syirik ashghar.
Akan tetapi ada perbedaan bahwa pelaku syirik akbar kekal di dalam
neraka sementara pelaku syirik ashghar tidak kekal di dalam neraka, tapi
dia harus mendapat siksa dan tidak menerima pengampunan, meski dia
tidak kekal di neraka.
Inilah beberapa perbedaan antar syirik akbar dan syirik ashghar,
semuanya berbahaya. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya dari Allah
semata.
Maka tidak boleh dikatakan, ini hanya syirik ashghar sehingga
manusia menyepelakannya. Karena itulah Abdullah bin Mas’ud berkata,
“Bersumpah dusta atas nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah
jujur atas nama selain Allah.” Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam alMushannaf, no. 15929; ath-Thabari dalam al-Kabir, no. 8902 dan al-Haitsami
berkata dalam Majma‟ az-Zawa‟id, 4/177, “Rijalnya adalah rijal shahih.”62
Karena keburukan dusta lebih ringan daripada keburukan syirik.
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