
Manusia, 

agama, 

dan islam



Beragama sebagai 

kebutuhan 

fitri

Manusia terdiri atas dimensi fisik 

dan non fisik yang bersifat 

potensial.

Dimensi non fisik terdiri atas 

berbagai domain rohaniah yang 

saling berkaitan, yaitu jiwa 

(psyche), pikiran (ratio), dan rasa 

(sense).



Keyakinan akan adanya Tuhan 

dicapai oleh manusia melalui 

tiga pendekatan.

•Material experience of humanity

•Inner experience of humanity

•Spiritual experience of 

humanity



Pengertian dan   

asal usul agama

Agama adalah suatu sistem ajaran 

tentang Tuhan, dimana penganut-

penganutnya melakukantindakan-

tindakan ritual, moral atau 

sosial atas dasar aturan-

aturan-Nya.



Pada umumnya suatu agama 

mencakup aspek-aspek 

sebagai berikut:

1.Aspek kredial

2.Aspek ritual

3.Aspek moral

4.Aspek sosial



Asal usul terbentuknya 

agama.

•Agama yang muncul dan 

berkembang dari budaya 

masyarakat.

•Agama yang disampaikan oleh 

orang-orang yang mendapat wahyu 

dari Tuhan dan ajaran yang 

mereka sebarkan juga berasal 

dari Tuhan.



•Agama yang berkembang dari 

pemikiran seorang filosof 

besar.



Agama-agama 

besar

Di antara sekian banyak agama yang 

ada di permukaan bumi, ada beberapa 

agama yang dianggap besar karena 

banyak penganutnya dan ajaran-

ajarannya sistematis, yaitu: Agama 

Kristen, Agama Katolik, Agama 

Islam, Agama Hindu, Agama Budha, 

Agama Kong Hu Cu, Agama Shinto, 

Agama Yahudi, Agama Zoroaster, dll.



Islam sebagai 

agama fitrah

Islam adalah sistem ajaran ketuhanan 

yang berasal dari Allah swt. 

diturunkan kepada ummat manusia 

dengan wahtu melalui perantaraan 

Nabi Muhammad saw.

Fitrah dalam arti pembawaan asal 

manusia secara umum sejak kelahiran 

(bahkan sejak awal penciptaan).



Nama, 

pengertian, 

dan misi islam

“Pada hari ini Aku lengkapkan agamamu 

dan Aku sempurnakan nikmat-Ku 

atasmu dan Aku ridla Islam sebagai 

agamamu” (Q.S. Al-Maidah/5:3)

Orang yang menganut, memeluk, dan 

mengikuti ajaran Islam disebut 

MUSLIM



Pengertian 

islam

Secara terminologis berasal 
dari tiga akar kata:

oSalam; artinya damai atau 
kedamaian

oSalamah; artinya 
keselamatan

oAslama; artinya berserah 
diri atau tunduk patuh



Melihat akar katanya, kata 

ISLAM dapat mengandung 

makna sebagai berikut:

• Memasuki kedamaian dan menciptakan 

rasa damai dalam kehidupan.

• Menemukan keselamatan atau terbebas 

dari bencana, baik bebncana hidup 

di dunia atau bencana hidup di 

akhirat.

• Berserah diri atau tunduk patuh 

pada aturan-aturan hidup yang telah 

ditetapkan oleh Allah swt.



Misi agama 

islam

• Mengajar manusia untuk tunduk patuh 

(aslama) pada aturan-aturan Allah 

(submission to the will of God) dalam 

menjalani kehidupannya di dunia.

• Membimbing manusia untuk menemukan 

kedamaian dan dalam menciptakan 

kedamaian.

• Memberikan jamianan kepada manusia untuk 

mendapatkan keselamatan dan terbebas dari 

bencana hidup baik di dunia atau di 

akhirat.



Islam sebagai 

hidayah (petunjuk) 

dalam kehidupan

Allah swt. berfirman yang 

terjemahannya:

“Nanti akan aku berikan kepadamu 

petunjuk (dalam menempuh 

kehidupan). Siapa yang mengikuti 

petunjuk-Ku tersebut, niscaya 

mereka tidak akan ditimpa rasa 

khawatir dan takut (dalam 

kehidupan) dan tidak akan bersedih 

hati” (Q.S. Al-Baqarah/2:38)



Hidayah 

allah untuk 

manusia
Hidayah artinya “petunjuk yang 

diberikan oleh Allah kepada makhluk 

hidup agar mereka sanggup 

menghadapi tantangan kehidupan dan 

menemukan solusi (pemecahan) bagi 

persoalan hidup yang dihadapinya”.

Hidayah merupakan alat bantu yang 

diberikan oleh Allah kepada makhluk 

hidup untuk mempermudah menjalani 

kehidupannya.



Empat tingkatan hidayah 

yang diberikan oleh Allah 

kepada manusia:

 Hidayah ghariziyah (bersifat 

instinktif)

Hidayah hissiyah (bersifat 

indrawi)

 Hidayah aqliyah (bersifat 

intelektual)

 Hidayah Diniyah ( berupa 

ajaran agama



Islam, Satu-

satunya hidayah 

agama dari Allah 

swt.

Allah swt. menegaskan bahwa 

satu-satunya hidayah yang benar 

yang diridla_Nya itu adalah 

agama Islam.

“Sesungguhnya agama di sisi 

Allah hanyalah ISLAM”. (Q.S. 

Ali Imron/3:19)



Dalam kedudukan sebagai hidayah 

bagi kehidupan manusia di dunia, 

agama ISLAM dapat berperan dan 

berfungsi sebagai:

 Pemberi makna bagi kehidupan 

manusia

 Alat kontrol bagi rasa dan emosi.

 Pengendali nafsu yang berkembang.

 Pemberi reinforcement (dorongan) 

terhadap kecenderungan berbuat baik 

pada manusia.

 Penyeimbang bagi kondisi psikis 

yang berkembang.



Terima

Kasih


