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ABSTRAK
Dalam kehidupan umat beragama islam tidak dapat lepas dari aturan-atuaran yang mengikat.
baik aturan negara maupun aturan agama yang disebut syari’ah. Syari’ah Kata Iman berasal
dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah :
Tashdiqun bil qolbi waqoulun bil lisan wa amalun bil arkan (membenarkan dengan hati,
diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan). Jadi, seseorang dapat dikatakan
sebagai mukmin sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Dari pengertian
iman secara syari’at dan hakikat ini, imam Ghazali membagi iman manusia kepada tiga
macam : Imanu Taqlidi, Imanu Istidlali dan Imanut Tahqiqi / Arifi. Sedangkan tingkatan
tingkatannya Imanul abidin Imannya ahli ibadah, Imanun muhibbin, Imannya seorang yang
beribadah karena rasa cinta kepada Allah dan Imanun Mukhlisin: imannya seorang yang
ikhlas, tapi keiklasanya masih merasa aku, Imanul Arifin, Imannya seorang yang
ikhlas/seorang yang arif dan bijaksana. Hakekat Iman Al Wasithu, Iman Al Ma’sum, Iman Al
Makbul, Iman Al Maukuf, Iman Al Mardud. Faktor-faktor yang berhubungan dengan
keimanan adalah Iman Taqlidi Imanu Istidlali Imanut Tahqiqi / Arifi. Hal tersebut diatas
penting untuk diteliti atau ditulis, karena hal tersebut amat penting maka penulis meneliti atau
menulis hal tersebut dengan judul “ Pengaruh Keimanan Terhadap Kehidupan Umat”
Kata Kunci : Imanut Taqlidi, Imanu Istidlali dan Imanut Tahqiqi / Arifi.

ABSTRACT
In the life of the religious community of Islam can not be separated from the binding rules.
Both state rules and religious rules called shari'ah. Syari'ah The word Faith comes from the
Arabic word meaning to believe. Meanwhile, according to the terms, the notion of faith is:
Tashdiqun Qolbi waqoulun bil bil bil amalun oral wa arkan (justify with the heart, uttered by
the tongue, and be carried out by action). Thus, one can be regarded as a perfect believer
when fulfilling the three elements of faith above. From the definition of faith shari'ah and this
essence, imam Ghazali divide human faith to three kinds: Imanu Taqlidi, Imanu Istidlali and
Imanut Tahqiqi / Arifi. While the level of level Imanul abidin faith devout, Imanun Muhibbin,
faith a worshiper for love of God and Imanun Mukhlisin: faith in a sincere, but keiklasanya
still feel I, Imanul Arifin, faith a sincere / a wise and prudent. The Essence of Faith Al
Wasithu, Iman Al Ma'sum, Iman Al Makbul, Iman Al Maukuf, Iman Al Mardud. Factors
relating to faith are Faith Taqlidi Imanu Istidlali Imanut Tahqiqi / Arifi. The foregoing is
important to be researched or written, because it is very important, the authors examine or
write it with the title of "Influence People of Faith Against Life"
Keywords: Imanut Taqlidi, Imanu Istidlali and Imanut Tahqiqi / Arifi.
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I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan
1. Pengertian Iman
Dalam kehidupan umat beragama islam tidak dapat lepas dari aturan-atuaran yang
mengikat. baik aturan negara maupun aturan agama yang disebut syari’ah. Syari’ah dalam
kehidupan beragama islam adalah merupakan pokok-pokok aturan atau hukum yang harus
ditasati oleh setiap muslim yang beriman. Apabila hukum-hukum dalam agama islam tidak
dilaksanakan dengan baik dan benar maka imannya tidak sempurna, dan akan berpengaruh
terhadap kehidupan umat. Dalam penulisan ini akan penulis jelaskan tentang pengertian
iman dan macam – macam iman, tingkatan iman dan hakekat iman bagi pemeluk agama
islam.
Kata Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut
istilah, pengertian iman adalah : Tashdiqun bil qolbi waqoulun bil lisan wa amalun bil
arkan (membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan
perbuatan). Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan
hati

bahwa

Allah

itu

benar-benar

ada

dengan

segala

sifat

keagungan

dan

kesempurnaanNya, kemudian pengakuan hati itu diikrarkan dengan lisan berupa syahadat,
serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata.
Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin (orang yang beriman) sempurna
apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Sedangkan unsur-unsur keimanan yang
perlu diketahui adalah unsur kafir, unsur munafik dan unsur fasik. Ketiga unsur keimanan
tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan
lainnya..
Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang.
Allah memerintahkan agar ummat manusia beriman kepada-Nya, sebagaimana firman
Allah :“Wahai orang-orang yang beriman. Tetaplah beriman kepada Allah dan RasulNya
(Muhammad) dan kepada Kitab (Al Qur’an) yang diturunkan kepada RasulNya, serta kitab
yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya,
Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasulNya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah
tersesat sangat jauh.” (Q.S. An Nisa : 136)
Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa bila kita ingkar kepada Allah, maka
kita akan mengalami kesesatan yang nyata. Orang yang sesat tidak akan merasakan
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kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, beriman kepada Allah sesungguhnya adalah
untuk kebaikan manusia.

2. Macam-macam Iman
Di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan disebutkan bahwa pengertian iman secara
hakikat adalah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 16 : “ Belumkah
datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat
Allah dan kepada kebenaran yang Telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka
seperti orang-orang yang sebelumnya Telah diturunkan Al Kitab kepadanya, Kemudian
berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan
kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik “.
Dari pengertian iman secara syari’at dan hakikat ini, imam Ghazali membagi iman
manusia kepada tiga tingkatan: Iman Taqlidi ( Imannya orang-orang awam ), Imanu
Istidlali ( Imannya orang-orang ahli Ilmu Kalam ) dan Imanut Tahqiqi / Arifi ( Imannya
orang-orang ahli makrifat
Dari ketiga tingkatan iman ini dapatlah kita ketahui bahwa hanya orang-orang ahli
makrifatlah atau orang-orang ahli hakekatlah yang dikatakan benar-benar telah beriman
kepada Allah. Adapun imannya orang-orang awam dan imannya orang-orang ahli ilmu
kalam adalah beriman secara syari’at, namun secara hakikat mereka belum beriman kepada
Allah, disebabkan karena ketiadaan ilmu dan ketidaktahuan mereka.

3. Tingkatan Iman
Sedangkan tingkatan iman menurut Imam Akl-Ghozali adalah : Imanul abidin:
Imannya ahli ibadah, Imanun muhibbin: Imannya seorang yang beribadah karena rasa cinta
kepada Allah. Imanun Mukhlisin: imannya seorang yang ikhlas, tapi keiklasanya masih di
aku, Imanul Arifin: Imannya seorang yang ikhlas/seorang yang arif dan bijaksana.

4. Hakekat Iman
Para Ulama membagi hakikat iman dalam 5 tingkatan, yaitu Iman Al Wasithu,
yaitu iman yang dimiliki oleh para malaikat, dimana tingkatan iman ini tidak pernah
berkurang dan tidak pula bertambah, Iman Al Ma’sum yaitu iman yang dimiliki oleh para
Nabi dan Rosul Allah SWT. Dimana tingkatan iman ini tidak pernah berkurang dan akan
selalu bertambah ketika wahyu datang kepadanya, Iman Al Makbul yaitu iman yang
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dimiliki oleh muslim dimana iman tingkatan ini selalu bertambah jika mengerjakan amal
kebaikan dan akan berkurang jika melakukan maksiat, Iman Al Maukuf yaitu iman yang
dimiliki oleh ahli bid’ah, yaitu iman yang ditangguhkan dimana jika berhenti melakukan
bid’ah maka iman akan diterima, diantaranya kaum rafidhoh, atau dukun, sihir, dan yang
sejenisnya Iman Al Mardud yaitu iman yang ditolak, dimana iman ini yang dimiliki oleh
orang-orang musrik, murtad , munafik dan kafir dan sejenisnya.
Faktor-faktor yang berhubungan dfengan keimanan adalah Iman Taqlidi (
Imannya orang-orang awam ), Imanu Istidlali ( Imannya orang-orang ahli Ilmu Kalam )
dan Imanut Tahqiqi / Arifi ( Imannya orang-orang ahli makrifat. Imannya seorang yang
beribadah karena rasa cinta kepada Allah. Imanun Mukhlisin: imannya seorang yang
ikhlas, tapi keiklasanya masih di aku, Imanul Arifin: Imannya seorang yang ikhlas/seorang
yang arif dan bijaksana. Iman Al Makbul yaitu iman yang dimiliki oleh muslim, Iman Al
Maukuf yaitu iman yang dimiliki oleh ahli bid’ah dan Iman Al Mardud yaitu iman yang
ditolak,
Hal tersebut diatas penting untuk diteliti atau ditulis, karena hal tersebut amat
penting maka penulis meneliti atau menulis hal tersebut dengan judul “ Pengaruh
Keimanan Terhadap Kehidupan Umat”

B. Identifikasi Penulisan
Sesuai dengan latar belakan diatas, maka penulis dapat mengidetifikasi hal tersebut
sebagai berikut :
1. Pengaruh Iman Taqlidi (Imannya orang-orang awam) terhadap kehidupan umat;
2. Pengaruh Iman Istidlali (Imannya orang-orang ahli Ilmu Kalam) terhadap kehidupan
umat;
3. Pengaruh Iman Tahqiqi / Arifi ( Imannya orang-orang ahli makrifat terhadap
kehidupan umat;
4. Pengaruh Imanul Abidin, Imannya seorang yang beribadah karena rasa cinta kepada
Allah terhadap kehidupan umat;
5. Pengaruh Imanul Mukhlisin, Imannya seorang yang ikhlas, tapi keiklasanya masih di
aku terhadap kehidupan umat;
6. Pengaruh Imanul Arifin: Imannya seorang yang ikhlas/seorang yang arif dan bijaksana
terhadap kehidupan umat;
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7. Pengaruh Iman Al Makbul yaitu iman yang dimiliki oleh muslim terhadap kehidupan
umat;
8. Pengaruh Iman Al Maukuf yaitu iman yang dimiliki oleh ahli bid’ah terhadap
kehidupan umat;
9. Pengaruh Iman Al Mardud yaitu iman yang ditolak terhadap kehidupan umat;

C. Batasan Masalah
Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut diatas, maka penulis akan membatasi
masalah tersebut sebagai berikut :
1. Pengaruh Iman Taqlidi (Imannya orang-orang awam) terhadap kehidupan umat;
2. Pengaruh Iman Istidlali (Imannya orang-orang ahli Ilmu Kalam) terhadap kehidupan
umat;
3. Pengaruh Iman Tahqiqi / Arifi ( Imannya orang-orang ahli makrifat terhadap
kehidupan umat.

D. Rumusan Masdalah
1. Bagaimana Pengaruh Iman Taqlidi (Imannya orang-orang awam) terhadap kehidupan
umat ?;
2. Bagaimana Pengaruh Iman Istidlali (Imannya orang-orang ahli Ilmu Kalam) terhadap
kehidupan umat ?;
3. Bagaimana Pengaruh Iman Tahqiqi / Arifi ( Imannya orang-orang ahli makrifat
terhadap kehidupan umat?.

E. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui Pengaruh Iman Taqlidi (Imannya orang-orang awam) terhadap
kehidupan umat;
2. Untuk mengetahui Pengaruh Iman Istidlali (Imannya orang-orang ahli Ilmu Kalam)
terhadap kehidupan umat;
3. Untuk mengetahui Pengaruh Iman Tahqiqi / Arifi ( Imannya orang-orang ahli
makrifat terhadap kehidupan umat.
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F. Manfaat dan Kegunaan Penulisan
1. Manfaat Penulisan
a. Secara Teoritis
Secara teoritis bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta
implementasi teoro-teori yang berhubungan dengan pengertian iman. macam-macam
iman, tingkatan iman dan hakekat iman dan sebagai bahan kajian untu dikembangkan
lebih lanjut sebagai referensi dalam memperdalam ilmu tersebut diatas.
b. Secara Praktis
Secara praktis dapat digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan
implementasi pembelajaran yang berhubungan dengan pengertian iman. macammacam iman, tingkatan iman dan hakekat iman sehingga memudahkan untuk para
siswa, mahasiswa, guru dan dosen dalam pengembangannya.

2. Kegunaan Penulisan
a. Untuk Siswa/Mahasiswa
Untuk mahasiswa atau siswa sebagai bahan kajian dalam melakukan
pembelajaran yang berhubungan dengan teori-teori tersebut diatas.
b. Untuk Dosen dan Guru
Untuk dosen dan guru dapat dijadikan sebagai alat dan media pembelajaran
dalam mengimplentasi

pembelajaran di kelas, yang berhubungan dengan

pendidikanngan teori-teori tersebut diatas.
c. Untuk Lembagai
Untuk lembaga berguna dalam melengkapi buku-buku perpustakaan agar dapat
dibaca oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen dan masyarakat pada umumnya yang
berkepentingan.

G. Krangka Berfikir
Yang akan dikembangkanb dalam penulisan ini adalah tingkatan iman, yang terdiri
dari imana Taqlidi, Iman Istidlali dan Iman Tahqiqi atau Arifi, pengaruhnya terhadap
kehidupan kehidupan umat, yaitu
Untuk mengetahui Pengaruh Iman Taqlidi (Imannya orang-orang awam) terhadap
kehidupan umat yakni umat yang merupakan sebutan bagi orang-orang muslim yang
berbuat taqshîr (kurang beramal) dalam sebagian kewajiban, ditambah dengan tindakan
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beberapa pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, termasuk dosa-dosa besar
(zhâlim linafsihi).
Untuk mengetahui Pengaruh Iman Istidlali (Imannya orang-orang ahli Ilmu
Kalam) terhadap kehidupan umat yakni umat yang taat kepada Allah Azza wa Jalla tanpa
melakukan kemaksiatan, namun tidak menjalankan ibadah-ibadah sunnah untuk
mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla (al-muqtashid).
Untuk mengetahui Pengaruh Iman Tahqiqi / Arifi ( Imannya orang-orang ahli
makrifat terhadap kehidupan umat, yakni umat yang menjalankan kewajiban-kewajiban
dari Allah Azza wa Jalla dan menjauhi muharramât (larangan-larangan). Selain itu,
keistimewaan yang tidak lepas dari mereka adalah kemauan untuk menjalankan amalanamalan ketaatan yang bukan wajib untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa
Jalla. (sâbiqun bil-khairât). Secara skematik hal tersebut dapat penulis gambarkan dalam
gambar sebagai berikut :
Taqlidi

Istidlali

Tahqiqi /
Arifi

zhâlim
linafsihi
Keimanan

Kehidupa
n umat

almuqtashi
d
sâbiqun
bil-khairât

Gambar 1 : Pengaruh Keimanan Terhadap Kehidupan Umat

H. Metode Penulisan
Metode yang digunakan adalah Metode deskriftif dengan teknik study kepustakaan,
yaitu pengetahuan yang bersumber dari media tulis berupa buku yang tentu ada kaitannya
masalah-masalah yang di bahas di dalam Karya tulis ini.
Metode penulisan yang dilakukan pada penulisan ini adalah melalui medtode
pustak. dimana penulis mengumpulkan dan mengkaji Sumber dan Jenis Data Data-data
yang dipergunakan dalam penyusunan karya tulis ini berasal dari berbagai literatur
kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
Beberapa jenis referensi utama yang digunakan adalah buku pelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI), Al-Quran, Al-Hadis, jurnal imiah edisi cetak maupun edisi online, dan
artikel ilmiah yang bersumber dari internet. Jenis data yang diperoleh variatif, bersifat
kualitatif maupun kuantitatif.
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Pengumpulan Data Metode penulisan bersifat studi pustaka. Informasi didapatkan
dari berbagai literatur dan disusun berdasarkan hasil studi dari informasi yang diperoleh.
Penulisan diupayakan saling terkait antar satu sama lain dan sesuai dengan topik yang
dibahas.
Analisis Data Data yang terkumpul diseleksi dan diurutkan sesuai dengan topik
kajian. Kemudian dilakukan penyusunan karya tulis berdasarkan data yang telah
dipersiapkan secara logis dan sistematis. Teknik analisis data bersifat deskriptif
argumentatif.
Penarikan Kesimpulan Simpulan didapatkan setelah merujuk kembali pada
rumusan masalah, tujuan penulisan, serta pembahasan. Simpulan yang ditarik
mempresentasikan pokok bahasan karya tulis, serta didukung dengan saran praktis sebagai
rekomendasi selanjutnya.

II.

LANDASAN TEORI
Teori yang melandasi dalam penulisan ini adalah teori teori yang berhubungan dengan :

Keimanan dan Kehidupan umat, yang terdiri dari Taqlidi, Istidlali, Tahqiqi / Arifi, zhâlim
linafsihi, al-muqtashid dan sâbiqun bil-khairât.

A. Keimanan
Keimanan dalam Islam diawali dengan usaha-usaha memahami kejadian dan
kondisi alam sehingga timbul dari sana pengetahuan akan adanya Yang Mengatur alam
semesta ini, dari pengetahuan tersebut kemudian akal akan berusaha memahami esensi dari
pengetahuan yang didapatkan. Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma
atau persangkaan tetapi harus melalui ilmu dan pemahaman.
Implementasi dari sebuah keimanan seseorang adalah ia mampu berakhlak terpuji.
Allah sangat menyukai hambanya yang mempunyai akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam
islam disebut sebagai akhlak mahmudah.Beberapa contoh akhlak terpuji antara lain adalah
bersikap jujur, bertanggung jawab, amanah, baik hati, tawadhu, istiqomah dll. Sebagai
umat islam kita mempunyai suri tauladan yang perlu untuk dicontoh atau diikuti yaitu nabi
Muhammad SAW. Ia adalah sebaik-baik manusia yang berakhlak sempurna. Ketika
Aisyah ditanya bagaimana akhlak rosul, maka ia menjawab bahwa akhlak rosul adalah Al-
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quran. Artinya rosul merupakan manusia yang menggambarkan akhlak seperti yang tertera
di dalam Al-quran.Macam-macam iman adalah sebagai berikut :

1. Taqlidi.
Taqlid menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qalada, yuqalidu, taqlidan,
yang berarti mengulangi, meniru dan mengikuti. Para ulama ushul memberikan defenisi
taqlid dengan “mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa
mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Orang yang bertaqlid
disebut mukallid.(Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 323).

2. Istidlali,
Secara bahasa kata berasal dari kata Istadalla artinya: minta petunjuk,
memperoleh dalil, menarik kesimpulan.Menurut Imam Abdul Hamid Hakim, istidlal
adalah mencari dalil yang tidak ada pada nash Alquran dan al-Sunnah, tidak ada pada
Ijma dan tidak ada pada Qiyas.Definisi di atas menunjukan bahwa seorang mujtahid
dalam memutuskan sesuatu keputusan hukum hendaklah mendahulukan Alquran,
kemudian al-Sunnah, lalu al-Ijma selanjutnya Alqiyas. Dan jika Ia tidak menemukan
pada Alquran, al-Sunnah, Al-Ijma danQiyas, maka hendaklah mencari dalil lain
(Istidlal)

3. Tahqiqi / Arifi.
Yaitu imannya para ahli makrifat dan Hakikat. Mereka beriman kepada Allah
dengan pembuktian melalui penyaksian kepada Allah. Sebagai perumpamaan: Apabila
kamu masuk ke dalam rumah, maka kamu akan melihat dan menyaksikan Zaid itu
dengan pandangan mata kamu. Inilah makrifat yang sebenarnya dan inilah yang
dikatakan iman yang sebenarnya. Karena mereka beriman dengan pembuktian melalui
penyaksian mata hatinya, maka mustahil mereka terperosok ke jurang kesalahan.
Dari ketiga tingkatan iman ini dapatlah kita ketahui bahwa hanya orang-orang
ahli makrifatlah atau orang-orang ahli hakekatlah yang dikatakan benar-benar telah
beriman kepada Allah. Adapun imannya orang-orang awam dan imannya orang-orang
ahli ilmu kalam adalah beriman secara syari’at, namun secara hakikat mereka belum
beriman kepada Allah, disebabkan karena ketiadaan ilmu dan ketidaktahuan mereka.
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Jadi hanya dengan mempelajari tarekatlah kita baru dapat lepas dari syirik khafi (syirik
yang tersembunyi) dan syirik yang jali (syirik yang nyata).Secara skematik dapat
penulis gambarkan dalam gambar 2 Macam-macam iman :
Taqdili
Keimanan

Istidlali,
Tahqiqi /Arifi

Sumber : Maman Sutarman

B. Kehidupan Umat
Kehidupan adalah ciri yang membedakan objek yang memiliki isyarat dan proses
penopang diri (organisme hidup) dengan objek yang tidak memilikinya, baik karena
fungsi-fungsi tersebut telah mati atau karena mereka tidak memiliki fungsi tersebut dan
diklasifikasikan sebagai benda mati. Ilmu yang berkaitan dengan studi tentang kehidupan
adalah biologi.
Dalam filsafat dan agama, konsepsi kehidupan dan sifatnya bervariasi. Keduanya
menawarkan interpretasi mengenai bagaimana kehidupan berkaitan dengan keberadaan dan
kesadaran, dan keduanya menyentuh isu-isu terkait, termasuk sikap hidup, tujuan, konsep
tuhan atau dewa, jiwa atau kehidupan setelah kematian. Macam-macam kehidupan umat
adalah sebagai berikut :

1. zhâlim linafsihi,
Makna zhâlim linafsihi merupakan sebutan bagi orang-orang muslim yang
berbuat taqshîr (kurang beramal) dalam sebagian kewajiban, ditambah dengan tindakan
beberapa pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, termasuk dosa-dosa besar.
Tafsîrul-Qur`ânil-‘Azhîm (6/568), al-Aisar (1062). Atau dengan kata lain, orang yang
taat kepada Allah Azza wa Jalla , akan tetapi ia juga berbuat maksiat kepada-Nya.
Karakter golongan ini tertuang dalam firman Allah Azza wa Jalla berikut: Adhwâul
Bayân (6/164).
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2. al-muqtashid
“Muqtashid atau pertengahan adalah orang-orang yang hanya melakukan
perbuatan wajib saja dan menghindarkan diri dai perbuatan maksiat, mereka
meninggalkan perbuatan-perbuatan baik dan melakukan perbuatan-perbuatan makruh
(tercela).”
Golongan muqtashid, mereka merasa cukup hanya dengan melakukan kewajiban
saja, sehingga meremehkan perbuatan-perbuatan baik lainnya (sunnah). Mereka
mendirikan shalat wajib, melaksanakan puasa wajib, membayar shadaqah wajib (zakat),
akan tetapi mereka meninggalkan shalat-shalat sunnah, puasa-puasa sunnah, dan tidak
bershadaqah selain zakat. Disamping itu, meskipun mereka telah meninggalkan
perbuatan-perbuatan haram, akan tetapi meraka masih melakukan perbuatan-perbuatan
makruh (tercela)

3. sâbiqun bil-khairât.
“Sabiqun bilkhairat atau orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan adalah orangorang yang melaksanakan kewajiban dan kebaikan-kebaikan lainnya, meninggalkan
perbuatan-perbuatan yang haram dan makruh, bahkan juga meninggalkan perbuatan
yang mubah.” (Tafsir Ibnu Katsir) Sabiqun bilkhairat, inilah golongan tertinggi.
Mereka

tidak berhenti

dengan

melaksanakan perbuatan-perbuatan

yang

diwajibkan. Akan tetapi mereka menambah kebaikan mereka dengan kebaikan-kebaikan
lainnya (amalan-amalan sunnah). Shalat misalnya, mereka mendirikan shalat-shalat
wajib dan menambah kebaikan dengan shalat-shalat sunnah rawatib, dan shalat-shalat
sunnah lainnya.
Begitu pula dengan puasa, mereka tidak hanya berpuasa di bulan Ramadhan,
mereka juga berpuasa pada hari-hari yang di sunnahkan; Puasa ‘Arafah, ‘Asyura’, 6 hari
Syawwal, shaumul bidh (tgl 13, 14, 15 bulan qamariyah), dan hari-hari lain yang
disunnahkan untuk berpuasa, sampai pada puasa Daud. Demikian halnya dengan
shadaqah.
Orang-orang dalam golongan ini, disamping mereka meninggalkan perbuatanperbuatan haram, mereka juga menjauhkan diri dari perbuatan yang makruh, bahkan
perbuatan mubah (yang sebenarnya boleh) tetapi kurang bermanfaat juga mereka
tinggalkan. Secara skematik dapat penulis gambarkan dalam gambar 3 macam-macam
kehidupan umat. Sebagai berikut :
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zhâlim linafsihi,

Kehidupan Umat

al-muqtashid

sâbiqun bil-khairât.

Sumber : Maman Sutarman

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Yang Diperoleh
Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini yakni hubungan antara keimanan dan
kehidupan umat Dapat diketahui bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan hubungan
antara

Pengaruh Iman Taqlidi (Imannya orang-orang awam) terhadap kehidupan umat,

yaitu kehidupan yang zhâlim linafsihi yaitu orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla ,
akan tetapi ia juga berbuat maksiat kepada-Nya. kehidupan yang al-muqtashid yaitu
orang-orang yang hanya melakukan perbuatan wajib saja dan menghindarkan diri dari
perbuatan maksiat dan kehidupan yang sâbiqun bil-khairât yaitu orang-orang yang
melaksanakan kewajiban dan kebaikan-kebaikan lainnya, meninggalkan perbuatanperbuatan yang haram dan makruh, bahkan juga meninggalkan perbuatan yang mubah.
Hubungan pengaruh keimanan terhadap kehidupan adalah hubungan linier.
Dapat diketahiu bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan hubungan antara
Pengaruh Iman Istidlali (Imannya orang-orang ahli Ilmu Kalam) terhadap kehidupan umat
yaitu kehidupan yang zhâlim linafsihi yaitu orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla ,
akan tetapi ia juga berbuat maksiat kepada-Nya. kehidupan yang al-muqtashid yaitu
orang-orang yang hanya melakukan perbuatan wajib saja dan menghindarkan diri dari
perbuatan maksiat dan kehidupan yang sâbiqun bil-khairât yaitu orang-orang yang
melaksanakan kewajiban dan kebaikan-kebaikan lainnya, meninggalkan perbuatanperbuatan yang haram dan makruh, bahkan juga meninggalkan perbuatan yang mubah,
Hubungan pengaruh keimanan terhadap kehidupan adalah hubungan linier.
Dapat diketahiu bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan hubungan antara
Pengaruh Iman Tahqiqi / Arifi ( Imannya orang-orang ahli makrifat terhadap kehidupan

Jurnal Ilmiah Ilmu Tarbiyah dan Ekonimi Syariah

96

Al-Karimah

Volume 06 / Nomor 10 / Februari 2019

ISSN : 2356-3400
umat yaitu yaitu kehidupan yang zhâlim linafsihi yaitu orang yang taat kepada Allah Azza
wa Jalla , akan tetapi ia juga berbuat maksiat kepada-Nya. kehidupan yang al-muqtashid
yaitu orang-orang yang hanya melakukan perbuatan wajib saja dan menghindarkan diri
dari perbuatan maksiat dan kehidupan yang sâbiqun bil-khairât yaitu orang-orang yang
melaksanakan kewajiban dan kebaikan-kebaikan lainnya, meninggalkan perbuatanperbuatan yang haram dan makruh, bahkan juga meninggalkan perbuatan yang mubah,
Hubungan pengaruh keimanan terhadap kehidupan adalah hubungan linier.

B. Pembahasan
1. Iman Taqlidi.
Dapat diketahiu bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan hubungan antara
Pengaruh Iman Taqlidi (Imannya orang-orang awam) yaitu orang yang kurang
menguasai ilmu pengetahuan, hal tersebut rata-rata pendidikannya yaitu pendidikan
dasar dan pendidikan menengah, orang tersebut cenderung untuk melakukan
peribadahanya hanya dapat melihat dari orang-orang beribadah, tidak mau dan tidak
mampu untuk melakukan mencari keterangan-keterangan yang lebih lengkap, terhadap
kehidupan umat, yaitu kehidupan umat yang zhâlim linafsihi yaitu orang yang taat
kepada Allah Azza wa Jalla , akan tetapi ia juga berbuat maksiat kepada-Nya.
Kehidupan masyarakat tersebut kehidupan yang taat beribadah rajin beramal, rajin
tolong menolong diatara sesama, tetapi dia juga tidak sadar melakukan hal-hal yang
dilarang oleh agama. Kebaikan dikerjakan dan pekerjaan dosa pun tidak dapat
meninggalkannya.
Kehidupan yang dimaksud dengan kehidupan al-muqtashid yaitu orang-orang
yang hanya melakukan perbuatan wajib saja dan menghindarkan diri dari perbuatan
maksiat dan kehidupan yang sâbiqun bil-khairât yaitu orang-orang yang melaksanakan
kewajiban dan kebaikan-kebaikan lainnya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang
haram dan makruh, bahkan juga meninggalkan perbuatan yang mubah.orang dalam
kelompok ini dia taat kepada Allah beribadah sungguh sungguh dan mampu
meninggalkan pekerjaan pekerjaan yang dilarang Allah dan Rosulnya. Hubungan antara
keimanan dan kehidupan ini adalah hubungan linier.
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2. Iman Istidalili
Dapat diketahiu bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan hubungan antara
Pengaruh Iman Istidlali (Imannya orang-orang ahli Ilmu Kalam) terhadap kehidupan
umat yaitu kehidupan yang zhâlim linafsihi yaitu orang yang taat kepada Allah Azza wa
Jalla , akan tetapi ia juga berbuat maksiat kepada-Nya. kehidupan yang al-muqtashid
yaitu orang-orang yang hanya melakukan perbuatan wajib saja dan menghindarkan diri
dari perbuatan maksiat dan kehidupan yang sâbiqun bil-khairât yaitu orang-orang yang
melaksanakan kewajiban dan kebaikan-kebaikan lainnya, meninggalkan perbuatanperbuatan yang haram dan makruh, bahkan juga meninggalkan perbuatan yang mubah,
Hubungan pengaruh keimanan terhadap kehidupan adalah hubungan linier.

3. Iman Tahqiqi / Arifi
Dapat diketahiu bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan hubungan antara
Pengaruh Iman Tahqiqi / Arifi ( Imannya orang-orang ahli makrifat) terhadap
kehidupan umat yaitu yaitu kehidupan yang zhâlim linafsihi yaitu orang yang taat
kepada Allah Azza wa Jalla , akan tetapi ia juga berbuat maksiat kepada-Nya.
kehidupan yang al-muqtashid yaitu orang-orang yang hanya melakukan perbuatan wajib
saja dan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan kehidupan yang sâbiqun bilkhairât yaitu orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan kebaikan-kebaikan
lainnya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram dan makruh, bahkan juga
meninggalkan perbuatan yang mubah, Hubungan pengaruh keimanan terhadap
kehidupan adalah hubungan linier.
Maka hubungan Pengaruh antara Imanu Taklidi dengan kehidupan masyarakat
yang zhâlim linafsihi, al-muqtashid dan masyarakat sâbiqun bil-khairât dapat diketahui.
Hubungan Pengaruh antara Imanu Istidalili dengan kehidupan masyarakat yang zhâlim
linafsihi, al-muqtashid dan masyarakat sâbiqun bil-khairât dapat diketahui.Hubungan
Pengaruh antara Imanu Tahqiqi / Arifi dengan kehidupan masyarakat yang zhâlim
linafsihi, al-muqtashid dan masyarakat sâbiqun bil-khairât dapat diketahui.adalah
berhubungan secara linier. Secara skematik hubungan tersebut dapat penulis gambarkan
dalam : Gambar 4: Pengaruh Iman Terhadap kehidupan umat sebagai berikut :
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Taklidi

Keimanan

Istidalili

zhâlim
linafsihi
Kehidupan
Umat

Tahqiqi /
Arifi

almuqtashid

Hubungan
Linier

sâbiqun
bil-khairât

(Linierisasi)
Sumber : Maman Sutarman

IV.

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pengaruh Iman Taqlidi (Imannya orang-orang awam) terhadap kehidupan umat yang
macamnya zhâlim linafsihi, al-muqtashid dan sâbiqun bil-khairât dapat diketahui,
bahwa pengaruhnya linier, artinya semakin bagus keimanan umat maka akan semakin
bagus juga kehidupan umat.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Iman Istidlali (Imannya orang-orang ahli Ilmu Kalam)
terhadap kehidupan umat yang macamnya zhâlim linafsihi, al-muqtashid dan sâbiqun
bil-khairât dapat diketahui, bahwa pengaruhnya linier, artinya semakin bagus keimanan
umat maka akan semakin bagus juga kehidupan umat.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Iman Tahqiqi / Arifi ( Imannya orang-orang ahli
makrifat terhadap kehidupan umat yang macamnya zhâlim linafsihi, al-muqtashid dan
sâbiqun bil-khairât dapat diketahui, bahwa pengaruhnya linier, artinya semakin bagus
keimanan umat maka akan semakin bagus juga kehidupan umat.

B. Rekomendasi
1. Diharapkan kepada siswa dan mahasiswa agar dapat dipakai sebagai bahan kajian dalam
melakukan pembelajaran yang berhubungan dengan teori-teori tersebut diatas.
2. Diharapkan kepada dosen dan guru dapat dapat dijadikan sebagai alat dan media
pembelajaran dalam mengimplentasi pembelajaran di kelas, yang berhubungan dengan
pendidikanngan teori-teori tersebut diatas.
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3. Diharapkan kepada lembaga berguna dalam melengkapi buku-buku perpustakaan agar
dapat dibaca oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen dan masyarakat pada umumnya yang
berkepentingan.
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