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Fitrah Beragama Pada Manusia 

Q.S Al-A’raf [7];172 

َََّتُْم َوَأْشيََدُِهْ  َُّك ِمْن بَِِن أَٓدَم ِمْن ُظيُوِرِِهْ ُذّرِي ْذ َأَخَذ َرب
ِ
َوإ

ُُِّكْ ۖ قَامُوإ بَََلٰ ۛ َشيِْدََن ۛ َأْن ثَُقومُوإ  عَََلٰ َأهُْفِسيِْم َأمَْسُت ِبَرب

َذإ غَاِفِليَ  َنَّ ُلنَّا َعْن َى َٰ
ِ
 يَْوَم إمِْقيَاَمِة إ

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu 

mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 

dari sulbi mereka dan Allah mengambil 

kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 

berfirman: 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?'. 

Mereka menjawab: 'Betul (Engkau Tuhan 

kami), kami menjadi saksi'. (Kami lakukan 

yang demikian itu) agar pada hari kiamat 

kamu tidak mengatakan: 'Sesungguhnya kami 

(badi Adam) adalah orang-orang yang lengah 

terhadap ini (keesaan Tuhan)" (Q.S. Al-A’râf 

[7] : 172) 



Konsep Dasar Tauhid Dalam Islam 

Tauhid

Iman

Aqidah

Apa yang 

teman-teman 

ketahui? 



Tauhid 

Tauhid 
Rubûbiyyah 

Tauhîd 
ulûhiyyah 

Tauhid Asmâ 
wa shifât  



Ada yang bisa memberi 

contoh? 



Tauhid 

Tauhid 
Rubûbiyyah 

Tauhîd 
ulûhiyyah  

1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pemurah lagi Maha Penyayang 

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta 

alam 

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 

4. Yang menguasai di Hari Pembalasan 

5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, 

dan hanya kepada Engkaulah kami 

meminta pertolongan 

6. Tunjukilah kami jalan yang lurus 

7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah 

Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan 

(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan 

(pula jalan) mereka yang sesat 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم     ١ِمۡسِب ٱَّلله

ِ َرّبِ ٱلحَعَٰلَِمنَي  ُد َّلِله َمح    ٢ٱۡلح

   ٣ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم 

   ٤َمَٰلِِك يَوحِم ٱّلِيِن  
َتعنُِي   ُبُد ِإَويهاَك نَسح    ٥إِيهاَك َنعح

َتقِيَم  حُمسح َرََٰط ٱل ِدهَا ٱلّصِ    ٦ٱهح

 ِ َت َعلَيحِهمح َغۡيح نحَعمح
َ
ِيَن أ ِصَرََٰط ٱَّله

ٓاّلنَِي  حَمغحُضوِب َعلَيحِهمح َوََل ٱلضه    ٧ٱل



Makna Syahadat 

 

 

 

 

 

 Dalam bahasa Arab, syahadat 

(syahâdah) berarti kesaksian atau 

pernyataan. Kata syahadat berasal 

dari kata syahida-yasyhadu yang 

berarti menyaksikan atau 

menyatakan 

 

Q.S. Ali’Imrân [3]: 18 

َلَّ ُىَو َوإمَْمََلئَِكُة َوُأومُو إمِْعْْلِ قَائًِما 
ِ
َو إ مَ َٰ

ِ
َُّو ََل إ ُ َأه َشيَِد إَّللَّ

َلَّ ُىَو إمَْعزِيُز إمَْحِكيُ 
ِ
َو إ مَ َٰ

ِ
 ِِبمِْقْسطِ ۚ ََل إ

 
Artinya : “Allah menyatakan bahwasanya tidak 

ada tuhan melainkan Dia (yang berhak 

disembah), yang menegakkan keadilan. Para 

malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga 

menyatakan yang demikian itu). Tidak ada 

tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), 

Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

APA ITU 

SYAHADAT ?? 



Macam 
Syahadat 

Syahadat Rosul 

Syahadat Tauhid  



Rukun Syahadat 

 

Rukun 
Syahadat 
Tauhid 

  

al-Nafyu al-Itsbat  

  ِ اغُوِت َويُْؤِمْن ِِبَّللَّ فََمْن يَْكُفْر ِِبمطَّ  

َتْمَسَك ِِبمُْعْرَوِة إمُْوثَْقٰى   فََقِد إس ْ

Artinya :  
“Karena itu barangsiapa yang 

ingkar kepada Thaghut dan 

beriman kepada Allâh, Maka 

Sesungguhnya ia Telah berpegang 

kepada buhul tali yang amat Kuat 

…” (QS al-Baqarah [2]: 256) 



Rukun Syahadat 

Rukun 
Syahadat 

Rosul 

Hamba  

Utusan-
Nya  

 ي َأْنَزَل عَََلٰ َعْبِدِه ِ ِ إَّلَّ إمَْحْمُد َّلِلَّ

َعْل ََلُ ِعَوًجا ۜ  إْمِكتَاَب َومَْم ََيْ

 Artinya :  

 “Segala puji bagi Allâh yang Telah 

menurunkan kepada hamba-Nya Al 

Kitab (Al-Quran) dan dia tidak 

mengadakan kebengkokan di 

dalamnya;” (Q.S. al-Kahfi [18]: 1) 



Syarat Syahadat 

Syahadat Tauhid 

Ilmu  

Yakin  

Menerima  

Patuh  

Tulus  

Jujur  

Kecintaan  



Syahadat Rosul 

 

 

Mengakui kerasulannya dan meyakininya di dalam hati. 

Mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. 

Mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah 
dibawanya serta meninggalkan kebatilan yang telah dicegahnya.  

Membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal yang ghaib, 
baik yang telah lalu maupun yang akan dating. 

Mencintainya melebihi cintanya kepada diri sendiri, harta, anak, 
orang tua, serta seluruh umat manusia. 

Mengamalkan sunnahnya serta mendahulukan sabdanya atas segala 
pendapat dan ucapan orang lain. 



Konsekuensi Syahadat 

Beriman dengan sepenuhnya 
kepada Allah dan Rasul-Nya 

Mentaati Allah dan Rasul-Nya 
dalam semua sendi kehidupan 



Batalnya Syahadat dan Keislaman 

Mengingkari aqidah 
dan syariat Islam 

Keluar (riddah) 
dari agama Islam  

ِ َوُلْفٌر بِ  يِْر إمَْحَرإِم ِقتَاٍل ِفيِو ۖ قُْل ِقتَاٌل ِفيِو َلِبرٌي ۖ َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل إَّللَّ ِو يَْسأَمُوهََك َعِن إمشَّ

ِ ۚ َوإمِْفْتنَُة َأْلََبُ ِمَن إمَْقْتِل ۗ َوََل  ْخَرإُج َأْىِِلِ ِمنُْو َأْلََبُ ِعْنَد إَّللَّ
ِ
إمُوَن يَزَ َوإمَْمْسِجِد إمَْحَرإِم َوإ

َتَطاُعوإ ۚ َوَمْن يَْرثَِدْد ِمنُُْكْ َعْن ِديِنِو فَيَُمْت َوىُ  ِن إس ْ
ِ
ٰ يَُردُّوُُكْ َعْن ِديِنُُكْ إ  وَ يَُقاِثلُونَُُكْ َحَّتَّ

اُب إمنَّاِر ۖ ُِهْ ِفهيَا َخادِلُ  ِئَك َأْْصَ هَْيا َوإْلِٓخَرِة ۖ َوُأومَ َٰ امُيُْم ِِف إدلُّ ِئَك َحِبَطْت َأْْعَ نَ و ََكِفٌر فَأُومَ َٰ  
Artinya : 

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. 

Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi 

menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, 

(menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari 

sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah 

lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-

hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan 

kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. 

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia 

mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di 

dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka 
kekal di dalamnya. 



Perkara Yang Dapat Mengurangi dan 

Membatalkan Iman 

 Mengingkari rububiyyah Allah atau sesuatu dari kekhususan-
kekhususan-Nya, atau mengaku memiliki sesuatu dari 
kekhususan tersebut atau membenarkan orang yang 
mengakuinya 

Sombong serta menolak beribadah kepada Allah 

Menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah 
atau ia mintai pertolongan selain Allah 

Menyekutukan dalam beribadah kepada Allah 

Menolak hukum Allahl dan rasul-Nya 

Berkeyakinan bahwa hukum Allah dan rasul-Nya tidak 
sempurna 

Ragu dengan kekafiran orang kafir, dan syiriknya 
orang yang musyrik 

Mengolok-olok Allah, rasul, dan ajaran Islam  

Membantu orang kafir untuk memusuhi umat 
Islam 

Meyakini bahwa ada orang-orang tertentu 
yang boleh keluar dari ajaran Rasulullah `,  
dan tidak wajib mengikuti ajaran beliau 

Berpaling dari agama Allahl, tidak mau 
mempelajarinya  serta mengamalkannya 

Sihir. Baik sihir sharf –sihir yang bisa membuat orang 
benci kepadanya-  ataupun sihir „athf –sihir yang bias 
membuat orang jatuh cinta kepadanya 



Perkara Yang Dapat Meneguhkan Keimanan 

dan Ketauhidan  

Terus belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama 

Terus berusaha mengamalkan ilmu yang dipelajari dan 
diperdalamnya 

Terus memperbaiki kualitas ibadah dan kualitas kemanusiaan 
(insâniah) 

Menjadikan orang-orang beriman, yang shalih dan berilmu 
sebagai sahabat 

Terus memohon bimbingan Allah  dengan konsisten 
menjadikan al-Qur’an dan al-Hadits sebagai pedoman hidup 
tertinggi 

Menolak segala macam bentuk kemusyrikan dan kemungkaran 

Istiqamah di jalan Islam 



Alhamdulillah..  

Terima Kasih.. 
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