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ABSTRAK
Prilaku Umat Muslim yang kaffah adalah Muslim yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam di
setiap aspek kehidupan. Seorang Muslim belum bisa disebut Muslim yang kaffah jika ia
belum menjalankan ajaran Islam di segala aspek kehidupannya. Seringkali kita melihat di
dalam keseharian kita seorang Muslim yang selalu mengerjakan sholat berjamaah di Masjid,
rajin berpuasa sunnah, rajin “memutar” tasbih,dll. tetapi perilakunya terhadap sesama manusia
kurang baik, seperti tidak bisa tolong menolong dengan sedama dll. Ibadah seperti, taat
kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. sholat, zakat, puasa, dan menunaikan haji.adalah
sebuah simbol dari nilai-nilai Islam. Sholat berjamaah menjadi simbol dari persatuan dan
kebersamaan dalam menuju kepada Allah Swt, puasa menjadi simbol bagi sama rasa di antara
sesama Muslim sehingga bisa memunculkan rasa ingin menolong terhadap saudara kita yang
kekurangan. Oleh karena ibadah ritual itu adalah sebuah simbol, maka alangkah meruginya
jika seorang Muslim berhenti pada simbol-simbol tanpa bisa menggapai nilai-nilai di balik
simbol tersebut. Seorang Muslim hendaklah tidak terjebak pada ritual-ritual yang tanpa
makna, tetapi harus bisa mengaplikasikan nilai di balik ritual-ritual yang ia lakukan setiap
hari. Dengan begitu, peran agama Islam dalam kehidupan manusia akan sangat terasa. Islam
tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh (transenden) tetapi sudah menjadi sesuatu yang
melingkupi kehidupan manusia sehari-hari (imanen). Maka Muslim yang kaffah adalah
Muslim yang mampu menjalankan ibadah ritual sekaligus mampu menangkap dan
mengamalkan makna dari ibadah ritual tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Kata Kunci : Prilaku, Umat Islam, Kaffah
A. PENDAHULUAN
Prilaku Muslim yang kaffah adalah Muslim yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam di
setiap aspek kehidupan. Seorang Muslim belum bisa disebut Muslim yang kaffah jika ia
belum menjalankan ajaran Islam di segala aspek kehidupannya. Dengan demikian, Muslim
yang kaffah tidak berhenti pada ucapan kalimat syahadat saja. Muslim yang kaffah tidak
berhenti pada ritual-ritual keagamaan saja, tetapi sudah menjajaki substansi dari ritual-ritual
tersebut.
Seringkali kita melihat di dalam keseharian kita seorang Muslim yang selalu
mengerjakan sholat berjamaah di Masjid, rajin berpuasa sunnah, rajin “memutar” tasbih,dll.
tetapi perilakunya terhadap sesama manusia kurang baik, seperti tidak bisa tolong menolong
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dengan sedama dll. Ibadah seperti, taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. sholat,
zakat, puasa, dan menunaikan haji.adalah sebuah simbol dari nilai-nilai Islam. Sholat
berjamaah menjadi simbol dari persatuan dan kebersamaan dalam menuju kepada Allah Swt,
puasa menjadi simbol bagi sama rasa di antara sesama Muslim sehingga bisa memunculkan
rasa ingin menolong terhadap saudara kita yang kekurangan. Oleh karena ibadah ritual itu
adalah sebuah simbol, maka alangkah meruginya jika seorang Muslim berhenti pada simbolsimbol tanpa bisa menggapai nilai-nilai di balik simbol tersebut.
Nilai yang ada di balik ritual-ritual tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia di
dunia. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri (zoon politicon). Oleh karena
itu, manusia harus mampu untuk saling berinteraksi dengan baik. Nilai di balik ritual
keagamaan itu adalah untuk menjadikan manusia bisa menjalin hubungan baik dengan
manusia lainnya.
Seorang Muslim hendaklah tidak terjebak pada ritual-ritual yang tanpa makna, tetapi
harus bisa mengaplikasikan nilai di balik ritual-ritual yang ia lakukan setiap hari. Dengan
begitu, peran agama Islam dalam kehidupan manusia akan sangat terasa. Islam tidak lagi
menjadi sesuatu yang jauh (transenden) tetapi sudah menjadi sesuatu yang melingkupi
kehidupan manusia sehari-hari (imanen). Maka Muslim yang kaffah adalah Muslim yang
mampu menjalankan ibadah ritual sekaligus mampu menangkap dan mengamalkan makna
dari ibadah ritual tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Teori yang melandasi penulisan jurnal ini adalah
1.

Prilaku Manusia
Prilaku manusia

adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan

dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau gene -tika.
Perilaku seseorang dikelom pokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku
aneh, dan perilaku menyimpang.
Dalam sosiologi, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang
lain

dan

oleh

karenanya

merupakan

suatu tindakan

sosial manusia

yang

sangat

mendasar. Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu
tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara
khusus ditujukan kepada orang lain.
Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan
diatur oleh berbagai kontrol sosial. Dalam kedokteran perilaku seseorang dan keluarganya
dipelajari untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pencetus atau yang memperberat
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timbulnya masalah kesehatan. Intervensi terhadap perilaku seringkali dilakukan dalam rangka
penatalaksanaan

yang holistik dan komprehensif.

dalam ilmu psikologi,

sosiologi,

ekonomi,

Perilaku

antropologi dan

manusia

dipelajari

kedokteran. (Albarracín,

Dolores, Blair T. Johnson, & Mark P. Zanna. The Handbook of Attitude. Routledge, 2005 :
74-78)
Meskipun ada beberapa ketidaksepakatan tentang bagaimana mendefinisikan perilaku
secara tepat dalam konteks biologis, satu interpretasi umum berdasarkan meta-analisis
literatur ilmiah menyatakan bahwa "perilaku adalah respon yang terkoordinasi secara internal
(tindakan atau tidak bertindak) dari seluruh organisme hidup (individu atau kelompok)
terhadap rangsangan internal dan/atau eksternal "
Definisi perilaku yang lebih luas, dapat diterapkan pada tumbuhan dan organisme lain,
mirip dengan konsep plastisitas fenotipik. Perilaku dideskripsikan sebagai respons terhadap
suatu peristiwa atau perubahan lingkungan selama masa hidup individu, berbeda dari
perubahan fisiologis atau biokimia lainnya yang terjadi lebih cepat, dan tidak termasuk
perubahan yang merupakan hasil perkembangan (ontogeni).
“Perilaku dapat bersifat bawaan atau dipelajari dari lingkungan. Perilaku dapat
dianggap sebagai tindakan apa pun dari suatu organisme yang mengubah hubungannya
dengan lingkungannya. Perilaku memberikan keluaran dari organisme ke lingkungan.
Perilaku manusia diyakini dipengaruhi oleh sistem endokrin dan sistem saraf. Paling umum
diyakini bahwa kompleksitas dalam perilaku suatu organisme berkorelasi dengan
kompleksitas sistem sarafnya. Secara umum, organisme dengan sistem saraf yang lebih
kompleks memiliki kapasitas lebih besar untuk mempelajari respons baru dan dengan
demikian menyesuaikan perilakunya”. (Gregory, Alan (2015). Book of Alan: A Universal
Order. ISBN 978-1-5144-2053-9.)
Jadi prilaku manusia, adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri (Notoatmodjo,
2007). Secara operasional perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang
terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Perilaku dapat diartikan sebagai suatu aksi
reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang
diperlukan untuk menimbulkan reaksi yakni yang disebut rangsangan. Rangsangan tertentu
akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. Perilaku dapat juga diartikan sebagai
aktivitas manusia yang timbul karena adanya stimulasi dan respons serta dapat diamati secara
langsung maupun tidak langsung (Notoatmodjo, 2007). Perilaku atau aktivitas yang ada pada
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individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya
stimulus atau rangsangan yang mengenai individu atau organisme itu (Darho, 2012).
2.

Prilaku Islam
Islam merupakan salah satu agama samawi yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW

yang pemeluknya disebut sebagai muslim. Islam merupakan agama yang memiliki kaidah
tuntunan hidup yang lengkap yang terangkum dalam al-Qur'an dan Hadits.
Aturan-aturan hidup yang spesifik diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an dan Sunnah
dari mulai tata cara makan minum yang merupakan aspek kecil hingga masalah politik.
Lengkapnya pedoman yang dimiliki oleh muslim ini seringkali menjadikan Islam sebagai
agama yang kamil (sempurna). Sayangnya, pedoman yang lengkap tersebut tidak diikuti oleh
pengamalan yang baik oleh muslim.
Perilaku muslim yang cenderung negatif dan tidak mempedulikan lingkungan
dianggap kurang mencerminkan sikap muslim yang seharusnya seperti yang dituangkan
dalam al-Qur'an. Bahkan, dalam beberapa hal, perilaku yang diatur dalam al-Qur'an lebih
banyak diterapkan oleh masyarakat nonmuslim yang tidak pernah mempelajari al-Qur'an.
Salah satu studi dari Amerika Serikat juga menyatakan bahwa ternyata tidak ada
satupun negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam masuk
dalam 25 besar negara yang menerapkan nilai-nilai Islam yang universal (kebersihan,
ketertiban, keadilan penegakan hukum, dll).
Anomali perilaku muslim yang berbanding terbalik dengan tuntunan agamanya yakni
al-Qur'an ini dapat dijelaskan oleh psikologi Islam yang menjelaskan lebih dalam mengenai
perilaku muslim dalam kaitannya dengan al-Qur'an dan Sunnah.
Psikologi Islam yang muncul sebagai integrasi dua hal yang berbeda berusaha
mengkaji Islam melalui pendekatan psikologi dan sebaliknya. Kebutuhan manusia akan aspek
spiritual dalam diri yang menciptakan rasa aman dan tentram terhadap jiwanya mendorong
manusia untuk memeluk suatu agama tertentu.
Psikologi Islam seringkali diidentikkan dengan psikologi agama yang dalam kajiannya
psikologi Islam lebih menekankan pembahasan masalah perilaku dan kejiwaan berdasarkan
ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah nabi. Secara umum, psikologi dan Islam merupakan dua hal
yang berbeda.
Namun secara substansi, psikologi dan Islam sedikit banyak memiliki kesamaan yakni
sama-sama berhubungan dengan jiwa. Psikologi merupakan suatu bidang ilmu yang
mempelajari mengenai perilaku manusia yang juga membahas masalah kejiwaan secara
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mendalam. Sementara Islam, merupakan salah satu kepercayaan yang dianut oleh manusia,
yang dalam hal ini merupakan ekspresi spiritualisme suatu individu.
Ekspresi spiritualisme individu ini cukup banyak mempengaruhi keadaan psikologis
manusia yakni berupa perilaku dan kepirbadiannya. Islam yang merupakan agama yang
memiliki nilai-nilai kehidupan yang sempurna tentunya akan mempengaruhi perilaku dan
pribadi umat Islam.
Dalam psikologi Islam, kepribadian manusia muncul karena adanya aktualisasi dari
aspek fisik dan psikis yang akhirnya membentuk struktur nafsani. Struktur nafsani inilah akan
menciptakan kecenderungan baik-buruknya seseorang melalui 3 komponen yakni akal, qalbu
dan hawa nafsu.
Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan berinteraksi satu
sama lain yang akan membentuk kepribadian dan watak manusia yang tercermin dalam
perilaku sehari-harinya. Ada tiga macam tingkatan kepribadian yang terbentuk akibat dari
distribusi ketiga komponen struktur nafsani, yakni kepribadian Muthmainnah, Lawwamah,
dan Ammarah.
Ketiga kepribadian ini memliki distribusi ketiga komponen yang berbeda. Kepribadian
Muthmainnah yang merupakan kepribadian paling tinggi mengedepankan komponen qolbu
dan meminimalkan hawa nafsu.
Sebaliknya, kepribadian Ammarah lebih mengedapankan hawa nafsu daripada akal
dan qalbu sehingga berdampak pada munculnya kepribadian yang buruk karena dorongan
hawa nafsu dari syaithan yang kuat. Untuk mencapai kepribadian Muthmainnah diperlukan
penyeimbang yang berkaitan dengan aspek psikis dan fisik manusia.
Aspek psikis manusia yang merupakan salah satu penyusun struktur nafsani dalam
kaitannya dengan psikologi Islam ini adalah keimanan yang merupakan aspek spiritual
terdalam manusia. Keimanan merupakan suatu alat vital yang mengarahkan dan membentuk
perilaku seseorang, baik dengan dirinya sendiri, dengan tuhannya, maupun dengan orang
lain.
Keimanan dianggap sebagai pondasi yang dijadikan pijakan bagi manusia. Dalam
perspektif Islam, orang yang dianggap paling baik adalah orang yang memiliki keimanan dan
ketakwaan paling kuat. Islam memiliki anggapan ini karena keimanan merupakan dasar utama
yang akan diwujudkan dan diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Keimanan merupakan
kepercayaan yang akan menggiring umat Islam untuk taat terhadap perintah Allah SWT
sebagaimana yang tertulis dalam pedoman umat Islam yakni al-Qur'an dan Hadits.
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Tingkat keimanan sesorang tidak hanya dipertimbangkan dari banyaknya ibadah
kepada tuhan melainkan seberapa khusyuk ibadah yang telah dilakukan sehingga mampu
menyerap terhadap jiwanya.
Aspek keimanan muslim tidak hanya ditentukan oleh ibadah yang mencakup
hubungan manusia terhadap tuhannya, namun juga mencakup hubungan manusia terhadap
orang lain dan lingkungan sekitar.
Ibadah merupakan aspek yang penting yang mampu membawa manusia menuju
kabaikan jika ibadah yang dilakukan secara baik dan benar yang artinya jika ibadah yang
dilakukan telah masuk ke dalam jiwa yang terdalam, amal perbuatan baik pun akan
mengikuti.
Dalam kaca mata Islam, nilai manusia ditentukan oleh derajat keimanan, ketakwaan,
amal shalih, dan akhlaknya seperti dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh
'Uqbah bin 'Amir ra yang artinya "Tidak ada keutamaan bagi seseorang atas orang lain kecuali
berdasarkan agama dan amal shalih"
Permasalahan umat muslim saat ini yang kurang menerapkan perilaku islami
dipengaruhi oleh keimanan umat muslim yang belum mencapai pada tingkatan yang
menyentuh jiwanya sehingga kepribadian muthmainnah yang santun belum mampu dicapai.
Ibadah yang dilakukan umat muslim saat ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan
tidak diimbangi oleh aspek muamalah yang juga menentukan tingkat keimanan seseorang.
Dalam salah satu buku Karangan Dr. Muhammad Najati yang berjudul "Psikologi
dalam Tinjauan Hadits Nabi" disebutkan bahwa perbedaan kepribadian dan perilaku manusia
dipengaruhi oleh kecerdasan, lingkungan, dan hereditas.
Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kurangnya penerapan perilaku islami umat Islam
diakibatkan oleh pendidikan yang didapatkan belum terintegrasi dengan baik kedalam dirinya.
Pendidikan agama berupa pemahaman umat muslim terhadap pedoman-pedoman yang
dimilikinya yakni al-Qur'an dan Hadits masih sangat kurang sehingga menyebabkan umat
muslim tidak menerapkan perilaku sebagaimana yang diceritakan dalam al-Qur'an dan Hadits.
Lalu, bagaimana para nonmuslim yang tidak pernah mendapatkan pemahaman dari al-Qur'an
dan Hadits mampu mengamalkan nilai-nilai islami yang universal? Hal tersebut dipengaruhi
oleh motivasi kehidupan yang mereka miliki yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan
sosial tanpa mengikutsertakan agama didalamnya.
Sementara umat muslim terkadang masih terlalu sibuk dengan urusan perbedaan
dalam agama yang orientasinya hanya pada ibadah sehingga aspek kemanusiaan dan sosial
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dikesampingkan begitu saja. Untuk itu, seharusnya sebagai umat muslim yang telah
dikaruniai pedoman hidup yang sempurna harusnya mampu mengimp -lementasikan isi
pedoman tersebut yakni dengan menyeimbangkan aspek spiritual dan material agar dapat
menjadi muslim yang kaffah. Melalui ilmu psikologi Islam juga kita diajarkan untuk
memahami hakikat diri agar terus menerus memperbaiki sikap hingga dapat mencapai
kepribadian yang muthmainnah.
3.

Umat Islam
a. Umat
Ummah (bahasa Arab: أﻣﺔ, bahasa Indonesia: umat) adalah sebuah kata dan frasa
dari bahasa Arab yang berarti: "masyarakat" atau "bangsa". Kata tersebut berasal dari
kata amma-yaummu, yang dapat berarti: "menuju", "menumpu", atau "meneladani".
Islam (bahasa

Arab: اﻹﺳﻼم, translit. al-islām,

dengarkan)

adalah

salah

satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi (agama samawi) yang
mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu,
Dalam konteks agama Islam, kata ummah bermakna seluruh persebaran umat
Islam atau "komunitas dari orang-orang yang beriman" (ummatul mu'minin), dan dengan
demikian bermakna seluruh Dunia Islam. Ungkapan "kesatuan umat" (ummatul wahidah)
dalam Al-Qur'an merujuk kepada seluruh kesatuan Dunia Islam. Al-Qur'an menyatakan:
"Sesungguhnya umatmu ini (agama tauhid) adalah umat (agama) yang satu, dan Aku
adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku (QS Al-Anbiya' [21]: 92).
Konstitusi Madinah, sebuah dokumen kuno yang dipercayai merupakan perjanjian
antara Muhammad dan suku-suku terkemuka di Madinah pada tahun 622 Masehi, secara
jelas menyebut bahwa suku-suku Yahudi dan non-Muslim Madinah juga dianggap
sebagai "umat", yaitu turut mengambil bagian dan terikat dalam perjanjian tersebut.
Secara umum kata, dalam bahasa Arab kata ini dapat digunakan untuk menyebut
kumpulan

negara-negara,

sedangkan

dalam

konteks pan-Arabisme

bermakna

seluruh Dunia Arab. Di sisi lain, dalam bahasa Arab kata ummah juga dapat digunakan
dalam arti "bangsa" menurut pengertian Barat, misalnya pada istilah Al-Umamul
Muttahidah ()اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣ ﻢ, yang artinya Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam bahasa Indonesia, bentuk serapannya yaitu kata "umat", juga digunakan
oleh agama-agama selain Islam di Indonesia untuk menyebut para pemeluknya,
contohnya umat Kristiani, umat Hindu, dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa
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Indonesia, kata "umat" berarti: (1) para penganut atau pengikut suatu agama, atau (2)
makhluk manusia. Sedangkan dsalam bahasa Ibrani modern, Ummah berarti "bangsa".
Sedangkan Definisi dan arti kata umat adalah para penganut (pemeluk, pengikut)
suatu agama, penganut nabi. Arti lainnya dari kata umat adalah makhluk manusia.
Seara umum, proses pembentukan ummah terermin dalam surah Ali ‘Imran ayat
102-104."Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenarbenar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam
keadaan beragama Islam. Dan berpegangteguhlah kamu semuanya kepada tali (agama)
Alllah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah ni’mat Allah kepadamu ketika
kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antar
hatimu, lalu menjadikan kamu karena ni’mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan
kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memperoleh
petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu ummat yang menyeru kepada kebenaran,
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang
yang beruntung."
Ayat di atas cukup memberikan isyarat tentang pentingnya pembentukan pribadi
Muslim dan jama’ah Islamiyah dalam rangka mewujudkan ummah yang diharapkan.
Imaduddin Khalil dalam bukunya Al-Hijrah wa Al-Harakah, melukiskan tiga fase yang
harus dilalui kaum Muslimin dalam rangka [embentukan ummah ini. Pertama, tegaknya
Islama dalam skup kemanusiaan (da`irah insaniyah). Kedua tegaknya Islam dalam skup
negara (da`irah dawlah). Ketiga, tegaknya Islam dalam srup peradaban (da`irah
hadharah).
Tegasnya, ummah akan efektif dalam kontrbusinya pada peradaban manusia
apabila memiliki sebuah dawlah. Proyek hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW bersama
para shahabatnya merupakan bagian dari upaya pembentukan dawalah yang dapat
memastikan Islam sebagai rahmatan li al-’alamin. Rahmatan li al-’Alamin adalah peran
peradaban ummat Islam yang tidak mungkin terwujud tanpa sebuah dawlah.
Pembentukan ummah dalam pengertiannya yang benar merupakan sasaran
fundamental dalam memerankan Islam sebagai pandangan dan sistem hidup manusia.
Tanpa kewujudan ummah sukar diharapkan Islam dapat berperan nyata dalam kehidupan.
Jelas ummah yang dimaksud adalah ummah yang unik. Ummah yang memiliki
sifat khairiyah. Ke-khairiyah-an ummah ini disebabkan oleh karakteristik yang harus
menempel pada dirinya. Setidak-tidaknya ada tiga karakteristik yang menyebabkan
ummah ini memiliki sifah khairiyyah. Pertama, memiliki mabda`, fikrah, dan aqidah yang
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khas. Kedua, merupakan persaudaraan dalam dien. Ketiga, memiliki manhaj hidup yang
sempurna.
b. Islam
Islam (bahasa

Arab: اﻹﺳﻼم, translit. al-islām,

dengarkan)

adalah

salah

satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi (agama samawi) yang
mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu.
Kata “islām” berasal dari bahasa Arab aslama - yuslimu dengan arti semantik
sebagai berikut: tunduk dan patuh (khadha‘a wa istaslama), berserah diri, menyerahkan,
memasrahkan (sallama), mengikuti (atba‘a), menunaikan, menyampai kan (addā), masuk
dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurnian (dakhala fi al-salm au al-silm au alsalām).[4] Dari istilah-istilah lain yang akar katanya sama, “islām” berhubungan erat
dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian.
Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri; ketundukan dan kepatuhan
terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan
hukum-hukum-Nya.[6] Hal ini disebutkan dalam firman-Nya (Ingatlah) ketika Tuhan
berfirman kepadanya (Ibrahim), “Berserahdirilah!” Dia menjawab, “Aku berserah
diri kepada Tuhan seluruh alam.” Qur'an Al-Baqarah:131
Pengertian “berserah diri” dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk
paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran
agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup.[5] Seorang muslim mengikuti
perintah Allah tanpa menentang atau mempertanyakannya, tetapi disertai usaha untuk
memahami hikmahnya.
Islam sebenarnya juga dipakai untuk menyebut keyakinan monoteistik yang
diyakini bersama oleh agama-agama samawi (saat ini Judaisme dan Kekristenan);
lihat QS al-Maidah ayat 44, QS Ali Imran ayat 67 Namun, Islam lebih populer digunakan
untuk agama yang dibawa oleh Muhammad sebagaimana terdapat dalam sebuah ayat
Alquran yang diturunkan di akhir-akhir masa kenabiannya. Pada hari ini telah Aku
sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah
Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Qur'an Al-Ma’idah:3
Islam dapat juga disebut dengan iman, millah, dan syariah dalam pengertiannya
sebagai aturan yang diturunkan oleh Allah melalui para utusan yang mencakup
kepercayaan, keyakinan, adab, akhlak, perintah, dan larangan.[9] Agama Islam
berdasarkan kewajiban untuk berserah diri dan menunaikan ajarannya disebut islam; jika
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dilihat berdasarkan kepercayaan terhadap Allah dan yang Dia turunkan, maka disebut
iman; karena Islam itu diktatif dan terdokumentasikan, maka disebut millah; dan karena
sumber hukumnya adalah Allah, maka disebut syariah.
Islam adalah sebuah kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh.[10] Dalam
Islam diajarkan pemahaman yang jelas mengenai hubungan manusia dengan Allah (dari
mana kita berasal), tujuan hidup (kenapa kita di sini), dan arah setelah kehidupan (ke
mana kita akan pergi).[10] Muslim adalah orang yang memeluk ajaran Islam dengan cara
menyatakan kesaksiannya tentang keesaan Allah dan kenabian Muhammad.
Allah, menurut ajaran Islam, adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah,
memiliki nama-nama terbaik, dan memiliki sifat dan karakter tertinggi.[11] Ajaran
monoteisme Islam disebut tauhid, yang didefinisikan sebagai pengesaan Allah dalam halhal yang menjadi kekhususan Tuhan dan yang Dia wajibkan.[12] Pengesaan Allah dalam
hal-hal kekhususan Tuhan dibagi menjadi dua bahasan: tauhid rububiyah dan tauhid
asma' wash-shifat, sedangkan pengesaan Allah dalam hal-hal yang Dia wajibkan dibahas
dalam tauhid uluhiyah.
Dalam tauhid
Menguasai),

rububiyah,

sehingga

Allah

semua

selain

diakui

sebagai

Allah

satu-satunya Rabb (Yang

adalah ‘abd (hamba/budak/yang

dikuasai).[14] Allah adalah Rabb Yang Berkuasa dalam penciptaan, pengurusan, dan
kerajaan alam semesta.[15] Allah sebagai satu-satunya Pencipta adalah juga Yang
Memberi rezeki, Yang Menghidupkan, Yang Mematikan, serta Yang Memberi kebaikan
dan keburukan.[16] Allah yang mengurus segala sesuatu; semua urusan yang Dia tangani
adalah

kebaikan;

dan

Allah

Mahakuasa

terhadap

apa

yang

Dia

kehendaki.[16] Dalilnya adalah ayat dalam Alquran, “Segala penciptaan dan urusan
menjadi hak-Nya.
Allah juga diakui memiliki kesempurnaan nama dan sifat (sifat perangai dan sifat
perbuatan) selain mencipta, mengurus, dan merajai alam semesta; hal ini dibahas
dalam tauhid asma wa sifat (keesaan nama dan sifat).[13] Nama dan sifat Allah diketahui
dan ditetapkan dengan Alquran dan Sunnah secara literal, tidak bisa ditetapkan oleh akal
semata.[17] Namun, nama dan sifat Allah tidak terbatas; selain dari yang disebutkan dalam
Alquran dan Sunnah dirahasiakan dalam ilmu gaib-Nya..
Dalam tauhid uluhiyah, Allah diakui sebagai Tuhan Yang Maha Esa dalam segala
bentuk peribadahan dari seluruh makhluk-Nya.[13] Pengakuan Allah sebagai satu-satunya
Rabb berkonsekuensi penyembahan makhluk kepada Rabbnya semata.[19] Ibadah atau
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penghambaan diri kepada Allah merupakan perbuatan makhluk untuk merendahkan diri
kepada-Nya dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-laranganNya seumur hidup.[20] Ibadah tidak boleh ditujukan sedikit pun kepada selain
Allah.[21] Beribadah kepada selain Allah, meskipun juga menyembah Allah, adalah dosa
yang paling besar dalam Islam yang disebut dengan syirik (mempersekutukan Allah),
sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata
kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah
engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benarbenar kezhaliman yang besar.” Qur'an Luqman:13
4.

Kaffah
Islam yang kafah adalah istilah yang sedang begitu populer beberapa tahun

belakangan. Sebagian orang menafsirkan istilah itu dengan kembali ke Alquran dan hadis.
Bahkan ada pula yang memaknainya sebagai penerapan hukum Islam atau pendirian negara
Islam. Istilah Islam kafah atau berislam secara kafah berasal dari Surat Al-Baqarah ayat 208.
Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam
bersama para sahabatnya berasal dari Yahudi Bani Nadhir di Madinah. Meskipun sudah
memeluk Islam, mereka masih terpengaruh norma-norma lama agama Yahudi seperti
penghormatan terhadap hari Sabtu dan pengharaman daging unta.
Sikap setengah-setengah inilah yang ditegur Allah SWT. Syekh Wahbah az-Zuhayli
dalam kitab At-Tafsirul Wajiz dan M. Jamaluddin al-Qasimi dalam kitab Mahasinut Ta’wil
punya terjemahan dan pendapat berbeda mengenai istilah Islam kafah. Perbedaan
penerjemahan az-Zuhayli dan al-Qasimi memiliki implikasi logika yang berbeda. Lagi pula,
penerjemahan terhadap ayat bukanlah penerjemahan tunggal karena bergantung dari pilihan
penerjemah dalam menentukan shahibul hal kata ‘kafah’.
Tidak dianggap kafah jika belum bisa mewujudkan syari’ah Islam di tengah
kehidupan, dan hal itu hanya bisa ditegakkan dengan sistem khilafah islamiyah. Pengertian
seperti ini muncul secara serampangan, dan jauh dari semangat pengertian yang
sesungguhnya.
Istilah “Islam Kafah” disebut dalam QS al-Baqarah; 208, yaitu “ya ayyuha ladzina
amanu udkhulu fissilmi kaffah”. Untuk mendapatkan pengertian yang benar, maka kita
sejatinya merujuk kembali pada pengertian ayat tersebut. Bagaimana pengertiannya yang
benar?
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Ibnu Asyur, dalam kitab tafsirnya at-Tahriri wat-Tanwir, menjelaskan bahwa ayat 208
dari QS al-Baqarah tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks ayat sebelumnya. Ayat ini
disebut setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang macam-macam sikap manusia terhadap
agama (Islam); ada orang mukmin yang lisannya fasih syahadat kepada Allah tetapi
perilakunya membuat kerusakan dan menyakiti apa yang ada di sekitarnya; sebagian yang lain
mengabdikan dirinya untuk mendapat keridhoan Allah. Tindakan merusak dan menyakiti ini
tentu dapat mengancam orang-orang yang damai. Oleh karena itu, ayat ini hadir mengajak
orang-orang mukmin untuk masuk ke dalam as-silm. Lalu apa pengertian as-silm?
Dalam penulisan ini, Islam Kaffah diartikan Islam yang syamil (meliputi segala
sesuatu) dan kamil (sempurna). Sebagai agama yang syamil, Islam menjelaskan semua hal dan
mengatur

segala

perkara:

akidah,

ibadah,

akhlak,

makanan,

pakaian,

muamalah, uqubat (sanksi hukum), dll. Tak ada satu perkara pun yang luput dari pengaturan
Islam. Lalu ayat-ayat dikutip (an-Nahl: 89, al-Maidah: 3).
Frase “Islam Kaffah” diambil dari Surat al-Baqarah: 208, “Hai orang-orang yang
beriman, masuklah kalian ke dalam Islam (al-silm) secara keseluruhan (kafah), dan janganlah
kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian.”
Kaffah di sini diartikan: secara keseluruhan, atau semua umat Islam. Maka, tulisan
buletin melanjutkan, “tak sepatutnya kaum Muslim mempraktekkan aturan-aturan lain yang
bersumber dari Barat….”. “Dengan demikian haram bagi kaum Muslim untuk mengingkari
atau mencampakkan sebagian syariah Islam dari realitas kehidupan dengan mengikuti prinsip
sekulerisme (memisahkan agama dari kehidupan) sebagaimana yang dipraktikkan oleh negara
saat ini.”
Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya
syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kata Kaffah dalam ayat tersebut berarti keseluruhan
dalam artian sempurna, masuklah kamu kedalam islam secara kaffah maksudnya masuklah
kamu kedalam islam secara sempurna, jangan pilih-pilih, jika dibacakan ayat atau hadits, kita
harus mempercayai dan berusaha melaksanakannya tanpa berpikir apakah ayat tersebut sesuai
dengan kondisi jaman atau tidak. Tujuan dari kata kaffah adalah agar kita menjadi muslim
yang utuh, yang sempurna, yang sesuai tujuan diciptakannya manusia.
Sesuai dengan latar belakan tersebut diatas, maka penulis dapat mengindentipikasi halhal tersebut adalah sebagai berikut : Prilaku Muslim dalam bersaksi pada Allah SWT dan
Rasulullah SAW. Prilaku Muslim dalam mengerjakan Salat, Prilaku muslim dalam
mengeluarkan Zakat, Prilaku Muslim dalam menunaikan puasa dan Prilaku muslim dalam
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menunaikan Ibadah Hahji. Hal tersebut dapat penulis rumuskan : Bagaimana Prilaku Muslim
dalam bersaksi pada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Prilaku Muslim dalam mengerjakan
Salat, Prilaku muslim dalam mengeluarkan Zakat, Prilaku Muslim dalam menunaikan puasa
dan Prilaku muslim dal;am menunaikan Ibadah Hahji. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk
mengetahui Prilaku Muslim dalam bersaksi pada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Prilaku
Muslim dalam mengerjakan Salat, Prilaku muslim dalam mengeluarkan Zakat, Prilaku
Muslim dalam menunaikan puasa dan Prilaku muslim dalam menunaikan Ibadah Hahji. Maka
prilaku umat islam yang kaffah adalah konsekwasi umat utuk melaksanakan seluruh
kewajiban dan menjauhkan diri dari segala larangan yang dilarang oleh Allah SWT.seperti
yang telah penulis tuliskan diatas. Maka hal-hal tersebut dapat penulis gambarkan dalam
gambar sebagai berikut :

Prilaku Umat
Islam
-

Dapat bersaksi dan dapat
menunaikan
Sahadat
Salat
Zakat
Puasa
Menunaikan haji

KAFFAH
Beribadah Kepada Allah
YME.dan dapat
mengimplementasikannya

Gambar 1 : Prilaku Umat Islam nyang kaffah
Dari teori - teori para ahli tersebut diatas, maka penulis dapat menarik benang merah
untuk dapat menjelas kan bahwa prilaku Umat Islam yang kaffah adalah sebagai berikut:
Pertama umat yang dapat menjalankan sebagaimana yang terdapat dalam rukun islam, yakni
sahadat, salat, zakat, puasa, menunaikan ibadah haji. dan selanjutnya yang kedua adalah umat
yang dapat mengaplikasikan hasil ibadahnya di lingkungan masyarakat. Untuk mengetahui
hal tersebut secara jelas dan terperinci maka penulis melakukan penulisan atau penelitian ini
dengan mengambi judul “ Prilaku Umat Islam yang Kaffah “

B. METODE
Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki
dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang,
lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang
tampak atau apa adanya. Melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa,
apa dan bagaimana fenomena sosial terjadi.
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Tujuan utama metode penelitian deskriptif ada tiga: mendeskripsikan, menjelaskan,
dan

memvalidasi

temuan

penelitian.

Peneliti

mencapai

tujuan

tersebut

setelah

mendeskripsikan karakteristik atau perilaku individu atau kelompok sosial yang diteliti.
Menurut Sugiyono

(2005:

21)

menyatakan

bahwa metode

deskriptif adalah

suatu

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi
tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono (2009: 29) ada lah:“Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau
memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum !"
Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan
interprestasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam
masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu,
termaksud tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta
proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam
metode Deskriptif, penelitian bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu
sehingga merupakan suatu studi komparatif.
Etna Widodo dan Mukhtar (2000) Penelitian deskriptif ialah metode riset yang
digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling
berkaitan antara satu dengan lainnya. Dalam tulisannya, belaiu menambahkan bahwa
penelitian deskriptif tidak memerlukan hipotesis, lantaran pengujian serta penulisannya baru
akan dilakukan setelah terjun di lapangan.
Sukmadinata (2006) Penelitian deskriptif ialah karakteristik penelitian yang
mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam
kehidupan masyarakat. Spesifik yang dimaksud dalam hal ini adalah lebih dekat pada
hubungan, dampak, dan cara penyelesainnya yang diungkapkan.
Hidayat (2010) Penelitian deskriptif ialah sebuah penelitian yang lebih luas dalam
penggunaan data-datanya. Maksud “luas” dalam hal ini artinya lebih condong pada analisa
yang panjang dari ujung awal sampai akhir. Penyelesaian dalam metode penelitian deskriptif
inilah yang menyebabkan seseorang harus mempunyai komitmen yang kuat dari teori sampai
ketika terjun di lapangan.
Punaji (2010) Penelitian deskriptif ialah metode riset yang bertujuan untuk
menjelaskan secara spesifik periwtiwa sosial dan alam. Kespesifikan pengunaan teori inilah
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menyebabkan alasan bahwa penelitian deskriptif dapat menggunakan data berupa angkaangka yang ada dalam penelitian kuantitatif dan kata-kata (teori) yang lebih condong
dalam penelitian kualitatatif.
Macam Penelitian Deskriptif Salah satu struktur desain penelitian yang paling umum
digunakan adalah gaya deskriptif. Sebagaimana dipahami oleh namanya, informasi yang
dipertimbangkan untuk penelitian, serta penyajian hasil akan bersifat deskriptif. Ini sebagian
besar digunakan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, seperti manajemen, psikologi,
pendidikan, antropologi, ilmu politik, bahasa, dan lain-lain.
Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga
penelitian deskriptif ini disebut juga survei normatif. Dalam metode deskriptif dapat diteliti
masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandinganperbandingan antarfenomena. Studi demikian dinamakan secara umunya sebagai studi atau
penelitian deskriptif. Perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif, adalah
waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan
responden.
Terdapat ciri-ciri yang pokok pada metode deskriptif, antara lain sebagai berikut,
Memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau
permasalahan yang bersifat aktual, Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang
diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang, Pekerjaan
penelitian bukan saja memberikan gambaran terhadapfenomena-fenomena, tetapi juga
menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan
impkikasi dari suatu masalah
Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan dalam
meneliti, serta tempat dan waktu penelitian dilakukan, penelitian deskriptif dapat dibagi atas
beberapa jenis, yaitu :
1.

Metode Survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh
fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual,
baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu
daerah. Dalam metode survei juga dikerjakan evaluasi serta perbandingan-perbandingan
terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang
serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan
keputusan di masa datang.
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2.

Metode

deskriptif

berkesinambungan (continuity

descriptive)

Metode

deskriptif

berkesinambungan adalah kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan secara terus
menerus atas suatu obejek penelitian. Sering kali dilakukan dalam meneliti masalahmasalah sosial. Pengetahuan yang lebih menyeluruh dari masalah serta fenomena dan
ketentuan-ketentuan sosial dapat diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji
dalam suatu interval perkembangan dalam suatu periode yang lama. Dengan
memperhatikan secara detail perubahan-perubahan yang dinamis dalam suatu interval
tertentu, maka generalisasi suatu situasi atau fenomena secara dinamis dapat dibuat.
Teknik ini berupa wawancara dengan kelompok-kelompok manusia yang sama pada
situasi yang berbeda. Informasi yang diinginkan bisa saja kuantitatif, secara jumlah
konsumsi anggaran belanja keluarga dan sebagainya,
3.

Penelitian Studi Kasus Studi kasus atau penelitian kasus adalah penelitian tentang status
subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase atau khas dari keseluruhan
personalitas (Maxfield, 1930). Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga,
maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta
interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Tujuan studi kasus adalah
untuk memberikan gambaran secara mendetail latar belakang, sifat-sifat serta karakterkarakte yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat
khas di atas akan jadikan suatu hal yang bersifat umum. pada mulanya, studi kasus ini
banyak digunakan dalam penelitian obat-obatan dengan tujuan diagnosis, tetapi kemudian
penggunaan studi kasus telah meluas sampai kebidang-bidang kainnya.

4.

Penelitian Studi Perkembangan Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk
memperoleh informasi yang dapat dipercaya bagaimana sifat-sifat anak pada berbagai
usia, bagaimana perbedaan mereka dalam tinglkat-tingkat usia itu, serta bagaimana
mereka

tumbuh

dan

berkembang.

Hal

ini

biasanya

dilakukan

dengan

metode longitudinal dan matode cross-sectional.
5.

Penelitian Studi Tindak Lanjut Yakni, studi yang menyelidiki perkembangan subyek
setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu atau mengalami kondisi tertentu.

6.

Penelitian Analisis Dokumenter Studi ini sering juga disebut analisis isi yang juga dpat
digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan psikologis.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil
a. Prilaku Umat Islam dalam Bersaksi;
Apabila Manusia atau umat yang akan dan mau masuk agama islam mereka
harus bersaksi, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan Yang Maha Esa
ditembah

yang wajib

Selain Allah Subhanallahu Wa Taala, dan saya bersaksi bahwa Nabi

Muhammad Solallohu Alaihi Wassalam itu adalah utusan atau pesuruh Allah
Subhanallahu Wa Taala. Baru mereka diakui menjadi umat islam atau muslimin
muslimat. Itulah prosesi bila akan masuk agama islam.
b. Prilaku Umat Islam dalam menunaikan sembahyang;
Menunaikan sembahyang yang lima waktu dan dalam melaksanakannya yang
khusu merupakan kewajiban umat islam yang tidak buleh ditinggalkan, dalam
keadaan bagaimanapun. Yaitu sembahyang Isa empat rakaan, sembahyang subuh dua
rakaat sembahyang dhuhur empat rakaat, sembahyang ashar empat rakaat dan
sembahyang magrib tiga rakaat.
c. Prilaku Umat Islam dalam menunaikan zakat
Yang berkewajiban untuk menunaikan zakat adalah umat islam yang
berkemampuan untuk mengeluarkannya. Bagi mereka yang tidak berkemampuan
tidak diwajibkan untuk mengeluarkan jakat, tetapi golongan ini adalah penerima
zakat.
d. Prilaku Umat Islam Dalam Melaksanakan Puasa
Banyak puasa yang dianjukan oleh Allah SWT kepada Umat Islam yang
dinamakan puasa sunat antara lain puasa senin kamis, puasa tiga hari disetiap bulan
hijeriah. Tetapi puasa yang diwajibkan Allah SWT kepada umat islam yaitu puasa di
bulan ramadhan selama satu bulan, mulai dari awal bulan nsampai dengan akhir bulan
di bulan ramadhan. Adapun waktunya mulai terbit fajar sampai matahari terbenam.
e. Prilaku Umat Islam Dalam Menunaikan Ibadah Haji;
Bagi umat Islam yang berkecukupan dan berkemampuan untu menunaikan
ibadah haji wajib hukumnya artinya apabila dilaksanakan mendapat bpahala dan
napabila ditinggalkan mendapat dosa. Tetapi kepada umat islam yang beleum
berkemampuan atan berkecukupan tidak wajib hukumnya uantuk menunaikan ibadah
haji.
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2. Pembahasan
Manusia atau umat yang akan dan mau masuk agama islam mereka harus
bersaksi, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan Yang Maha Esa yang wajib ditembah Selain
Allah Subhanallahu Wa Taala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Solallohu
Alaihi Wassalam itu adalah utusan atau pesuruh Allah Subhanallahu Wa Taala. Baru
mereka diakui menjadi umat islam atau muslimin muslimat.hal tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah SWT. Kebanyakan dilakukan sejak kecil dan
tidak melalui formil atau mimbar dalam kata lain turun temurun.walaupun ada yang
langsung disaksi dalam mengucapkannya, maka yang demikian disebutnya mualaf atau
orang yang baru masuk islam. Hal tersebut dalam penulis gambarkanb sebagai berikut.

Prilaku Umat
Islam

Bersaksi kepada
Allah dan
Rasulnya

Masa Kecil
Turun temurun

Sudah
dewasa/Mualaf

Gambar 2 : Prilaku Ummat Dalam bersaksi
Menurut pendapat masyarakat diberbagai daerah di Jawa Barat bahwa dalam
kegiatan masyarakat pada umumnya menunaikan sembahyang yang lima waktu dan
dalam melaksanakannya yang khusu merupakan kewajiban umat islam yang tidak buleh
ditinggalkan, dalam keadaan bagaimanapun. Yaitu sembahyang Isa empat rakaan,
sembahyang subuh dua rakaat sembahyang dhuhur empat rakaat, sembahyang ashar
empat rakaat dan sembahyang magrib tiga rakaat.secara berjamaah hal tersebut kurang
dilaksanakan terutam sembahyan Isa dan sembahyang subuh, hal tersebut dapat penulis
gambarkan sebagai berikut :
Prilaku Umat Islam
dalam
mengerjakan salat

Solat Wajib dan
salat

sunat

Berjamaah

Mumfarid

Beribadah yakni
hablum
minallah/hablum
minannas

Gambar 3 : Prilaku Umat Islam dalam menunaikan ibadah Salat
Menurut Pendapat dan informasi masyarakat dibeberapa daerah di Jawa Barat
yang berkewajiban untuk menunaikan zakat adalah umat islam yang berkemampuan
untuk mengeluarkannya. Bagi mereka yang tidak berkemampuan tidak diwajibkan untuk
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mengeluarkan jakat, tetapi golongan ini adalah penerima zakat. Hal terbut kurang
dimengerti oleh kebanyakan umat muslim, sehingga pelaksanaan jakat di beberapa daerah
pelaksaaan zakatnya tidak sesuai dengan apa yang diwajibkannya . hal tersebut
memelrukan penerangan atau sosialisasi dari intansi terkait. Maka prilaku umat islam
dalam melaksanakan salat dapat penulis gambarkan dalam gambar sebagai berikut :

Perlaku Umat
Islam dalam
menunaikan Zakat

Zakat mal dan
zakat profesi

Yang mampu
dapat
mengeluarkan
Yang tdk mampu
menerima

Beribadah yakni
hablum
minallah/hablum
minannas

Gambar 4 : Prilaku Umat Islam dalam menunaikan ibadah Zakat
Menurut kebanyakan masyarakan diberbagai daerah di Jawa Barat Banyak puasa
yang dianjukan oleh Allah SWT kepada Umat Islam yang dinamakan puasa sunat antara
lain puasa senin kamis, puasa tiga hari disetiap bulan hijeriah. Tetapi puasa yang
diwajibkan Allah SWT kepada umat islam yaitu puasa di bulan ramadhan selama satu
bulan, mulai dari awal bulan nsampai dengan akhir bulan di bulan ramadhan. Adapun
waktunya mulai terbit fajar sampai matahari terbenam mata hari. Alhamdulilah yang
melaksanakan puasa wajib adalah mayoritas masyarakat yang tidak musafir, tetapi yang
melaksanakan puasa sunat sangat minim sekali. Hal tersebut agar mendapat pengetahuan
dari intansi terkait. Maka dapat penulis gambarkan sebagai berikut :
Perlaku Umat Islam
dalam menunaikan
PUASA

Puasa wajib dan
puasa sunat

Dilakukan sebagai
mana mestinya

Dilakukan tidak
kutinu

Beribadah yakni
hablum
minallah/hablum
minannas

Gambar 5 : Prilaku Umat Islam dalam menunaikan ibadah PUASA
Menurut masyarakat diberbagai daerah bagi umat Islam yang berkecukupan dan
berkemampuan untu menunaikan ibadah haji wajib hukumnya artinya apabila
dilaksanakan mendapat pahala dan napabila ditinggalkan mendapat dosa. Tetapi kepada
umat islam yang belum berkemampuan atan berkecukupan tidak wajib hukumnya untuk
menunaikan ibadah haji.alhamdulilah mayoritas

masyarakat di Jawa Basrat, yang
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berkecukupan atau berkemampuan dapat dilaksanakan dengan optimal, Hal tersebut
dapat penulis gambarkan dalam gambar sebagai berikut :

Perlaku Umat Islam
dalam menunaikan
Ibadah Haji

Wajib bagi mereka
yang mampu

Dapat
melaksanakan
sesuai ketentuan
Tidak dapat
melaksanakan karena
tidak mempu

Beribadah yakni
hablum
minallah/hablum
minannas

Gambar 5 : Prilaku Umat Islam dalam menunaikan ibadah Haji

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Pertama pelaksaan sahadat bagi umat Islam di Jawa Barat, rata rata dilakukan dari
mulai lahir, dalam kata lain turun temurun, Kedua dalam melakukan kewajiban
mengerjakan salat berjamaah masih sangat minim hal tersebut dapat

dilihat dari

pelaksaaan salat berjamaah terutama berjamaah diwaktu salat isa dan subuh. Ketiga
pelaksaan zakat masih minim yang melaksaannya, Keempat dalam menunaikan puasa
pada bulan ramadhan dilaksanakan dengan optimal, tetapi kalau puasa sunatnya sangat
minim. Kelima menunaikan ibadah haji bagi masyarakat mampu untuk menunaikan
ibadah haji sangat optimal dan menggembirakan. Maka diketahu bahwa Prilaku Umat
Islam yang kaffah di Jawa Barat masih memerluikan peningkatan.
2. Saran atau masukan
Pertama diharapkan kepada intansi terkait untuk gencar melakukan sosislisai
tentang solat berjamaah, paleksaan zakat dan pelaksaan puasa sunat.Kedua diharapkan
kepada pemerintah untu menambah quota haji sehubungan peminat atau yang
berkemampuan untuk menunaikan haji sangat optimal.
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