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Buku Islam dan Ilmu Pengetahuan ini hadir dalam rangka
memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen yang
mengikuti dan mengambil matakuliah tersebut. Diketahui,
bahwa selama ini sudah terdapat beberapa buku yang
digunakan sebagai bahan rujukan, namun jumlahnya belum
memadai, sehingga masih diperlukan kehadiran buku lainnya.
Mengingat matakuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan ini bukan
hanya diberikan di UIN Syarif Hidahayatullah Jakarta,
melainkan juga diberbagai perguruan tinggi Islam lainnya,
bahkan di berbagai perguruan tinggi umum, serta pada
berbagai kajian ilmiah yang ada di masyarakat pada
umumnya, maka kehadiran buku ini dirasakan sangat
dibutuhkan oleh masyarakat luas. Buku Persembahan
Penerbit PrenadaMediaGroup
Buku Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia yang kini
berada di tangan para pembaca yang budiman hadir untuk
membantu para pembaca memahami berbagai gagasan,
pemikiran, upaya, dan strategi dalam memperbarui
pendidikan Islam. Di tengah-tengah kehidupan era global dan
milenial yang penuh tantangan seperti sekarang ini, kiranya
dunia pendidikan Islam memerlukan spirit dan energi yang
cukup untuk mengubah tantangan tersebut agar menjadi
peluang. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang demikian
itulah, buku ini hadir menemani para penggagas, inovator,
desainer, dan praktisi pendidikan Islam. Untuk itu, buku ini
sangat layak dan penting untuk dibaca, ditelaah, dan
diaplikasikan. Semoga. Buku persembahan penerbit Prenada
Media
Buku ini adalah sebuah hasil kompilasi dari berbagai materi
Ilmu Kalam yang telah ditulis oleh para ahli, sebagai bahan
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ajar bagi perkuliahan ilmu kalam di Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam (PTKI). Penulisan buku ini dimaksudkan
untuk memperkaya khazanah sumber keilmuan bagi
mahasiswa dan para pecinta kajian ilmu kalam. Setiap
penulis, tentu memiliki penekanan tersendiri dalam mengkaji
dan mengungkapkan pemikirannya atas suatu bidang
keilmuan. Hadirnya buku ini diharapkan mampu memberikan
warna tersendiri dalam kajian ilmu kalam. Selain itu, buku ini
hadir dari latar belakang sulitnya mencari literatur yang cukup
bagi pengembangan ilmu kalam di daerah, terutama di
Kalimantan Barat. keberadaan buku yang dengan harga yang
relatif terjangkau dan hasil karya lokal, diharapkan juga dapat
memudahkan mahasiswa dan pecinta ilmu kalam untuk
memperkaya literaturnya.
Persoalan teologi dalam Islam pada awalnya dipicu oleh
persoalan-persoalan yang terjadi dalam lapangan politik.
Agak aneh kiranya jika dikatakan bahwa dalam Islam,
sebagai agama, persoalan yang pertama kali timbul adalah
dalam bidang politik. Tapi persoalan politik ini segera
meningkat menjadi persoalan teologi. Tema teologi yang
pertama kali muncul adalah persoalan tentang siapa yang
kafir dan siapa yang bukan kafir dalam arti siapa yang telah
keluar dari Islam dan siapa yang masih dalam Islam.
Terhadap persoalan di atas, Khawarij melihat bahwa mereka
yang terlibat dalam tahkim itu adalah kafir dalam arti telah
keluar dari Islam. Karenanya wajib dibunuh. Sementara itu,
Murji’ah mengatkan bahwa orang yang berdosa besar itu
tetap mukmin. Adapun dosa mereka terserah Allah untuk
mengampuni atau tidak mengampuninya. Mu’tazilah sebagai
aliran ketiga mengatakan bahwa orang yang berdosa besar
itu bukan kafir dan bukan mukmin, melainkan mengambil
posisi tengah (al manzilah bain al manzilatain). Persoalan
dosa besar ini kemudian berkembang menjadi persolan
mengenai hakekat iman. Apakah iman itu melibatkan amal
Page 2/14

Read Online Makalah Ilmu Kalam Sejarah Aliran
Khawarij Murjiah Dan
atau sebatas pada tasdiq saja. Pada masa itu, tema seputar
iman ini, menjadi kajian teologis yang menarik perhatian
aliran-aliran kalam dalam Islam. Sebagai seorang pemikir
muslim, Abu Hanifah juga terlibat dalam pengkajian serius
dalam persoalan iman. Jadi permasalahan dalam penelitian
ini adalah bagaimana konsep iman menurut imam Abu
Hanifah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana hakikat iman menurut Abu Hanifah, bagaimana
hubungan antara iman dan amal, apakah iman itu dapat
bertambah dan berkurang dan apakah iman itu diciptakan ?
Setelah mengetahui beberapa beberapa pemikiran Abu
Hanifah tentang konsep iman di atas, buku ini berusaha
untuk melihat sampai sejuh mana persamaan dan perbedaan
pemikiran Abu Hanifah tentang konsep iman itu apabila
dibandingkan dengan aliran-aliran kalam, baik yang muncul
sebelum ataupun sesudah Abu Hanifah. Analisa
perbandingan ini ternyata menunjukan bahwa Abu Hanifah
memiliki pemikiran-pemikiran kalamnya sendiri jika dibanding
dengan aliran kalam sebelumnya (Khawarij dan Murjiah).
Sementara itu aliran kalam yang muncul sesudah Abu
Hanifah banyak yang mengacu kepada pemikiran-pemikiran
kalamnya, terutama dari kalangan Maturidi Samarkand.
This full length text is a very detailed and comprehensive
history of the early stages of Shi'ism. The author has
extensively used primary historical sources as well as more
recent academic works in order to present one of the most
detailed accounts of early Shi'ism that is available in the
English language today.
Islam ialah agama monoteisme terakhir yang diturunkan oleh
Allah Swt. sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam
adalah agama hanif, lurus, dan diyakini sebagai
penyempurna agama-agama lain. Sebab, semua ajaran yang
ada dalam agama-agama sebelumnya (Yahudi dan Kristen),
juga ada dalam Islam. Buku ini dapat dikatakan sebagai
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babon (buku sejarah lengkap) agama Islam. Sebab, di
dalamnya tidak hanya dibahas mengenai pengertian agama
Islam, dasar-dasar hukumnya, berbagai aliran di dalamnya,
dan pokok-pokok ajarannya. Buku ini menerangkan lebih luas
dari itu, yakni mulai dari kehidupan bangsa Arab sebelum
Islam datang, sejarah hidup Nabi Muhammad Saw.,
perkembangan Islam awal, perkembangan Islam masa
Khulafaur Rasyidin, perkembangan Islam pada masa dinastidinasti Islam, hingga sejarah Islam di Asia Tenggara dan
Indonesia. Semuanya coba diulas secara detail dan
komprehensif dengan bahasa yang cerdas, ringan, dan
mudah dimengerti. Buku ini juga diharapkan dapat
menambah referensi buku-buku sejarah agama Islam yang
telah ada. Dan, yang terpenting, mampu memberikan
informasi baru kepada para pembacanya dalam memahami
dan mempelajari agama Islam; sejarah, ajaran, dan
pengaruhnya terhadap dunia.
Study and teaching of the Islamic religion in Indonesia;
articles.
Perdebatan teologi Islam seakan terhenti di kala Ahlu Sunnah
Wal Jama'ah memenangkan kontestasi politik menjelang
keruntuhan zaman keemasan Islam, tetapi menjadi relevan
kembali perdebatan teologi Islam ketika dipandang secara
antroposentris oleh para teolog modern yang mengalami
zaman di mana Islam menjadi inferior di hadapan orangorang yang secara teologi sangat bersebrangan dengan
Islam. Muncullah upaya-upaya untuk mendekonstruksi status
quo teologi ahlu sunnah wal jamaah, dengan cara
memperbaharuinya atau dengan menghidupkan pemikiranpemikiran yang berlawanan dengannya. Buku teologi Islam
ini bukanlah buku induk terkait teologi islam, hanyalah
sebuah pengantar bagi orang-orang yang ingin mempelajari
perkembangan teologi Islam dari masa ke masa berdasarkan
paradigma berpikirnya. Selamat menikmati sajian "dialektis"
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buku ini, dan selamat menjelajahi ruang di mana "islam"
benar-benar ditempatkan sebagai "diskursus" yang tak
pernah usai dalam menghasilkan ilmu bagi pemeluknya.
Sebagai yang membahas masalah akidah islamiah, Ilmu
Kalam menempati posisi tersendiri di tengah-tengah ilmu
keislaman lainnya. Setiap Muslim harus membangun ilmu
keislaman dan kuatlitas keimanan bermula dari pengetahuan
dan komitmennya tentang akidah. Sejak sejarah Islam yang
mula-mula, para ulama, terutama para mutakallim, telah
berupaya dan berhasil membangun Ilmu Kalam dengan
sistem, metode, dan materinya sendiri. Buku persembahan
penerbit Prenada Media Group.
Centuries after his death, al-Ghazali remains one of the most
influential figures of the Islamic intellectual tradition. Although
he is best known for his Incoherence of the Philosophers,
Moderation in Belief is his most profound work of
philosophical theology. In it, he offers what scholars consider
to be the best defense of the Ash'arite school of Islamic
theology that gained acceptance within orthodox Sunni
theology in the twelfth century, though he also diverges from
Ash'arism with his more rationalist approach to the Quran.
Together with The Incoherence of the Philosophers,
Moderation in Belief informs many subsequent theological
debates, and its influence extends beyond the Islamic
tradition, informing broader questions within Western
philosophical and theological thought. The first complete
English-language edition of Moderation in Belief, this new
annotated translation by Aladdin M. Yaqub draws on the most
esteemed critical editions of the Arabic texts and offers
detailed commentary that analyzes and reconstructs the
arguments found in the work’s four treatises. Explanations of
the historical and intellectual background of the texts also
enable readers with a limited knowledge of classical Arabic to
fully explore al-Ghazali and this foundational text for the first
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time. With the recent resurgence of interest in Islamic
philosophy and the conflict between philosophy and religion,
this new translation will be a welcome addition to the
scholarship.
Relation between Islam, the state, and law; papers of a
seminar.
Etude comparée des religions en Indonésie et aux Pays-Bas.
Criticism on Islamic theology of Muhammadiyah, an Islamic
organization in Indonesia.
Sebab utama dari perpecahan adalah karena Hawa nafsu
dan kejahilan (kebodohan). Firqoh Dollah berarti golongangolongan yang sesat, dalam arti salah memilih jalan dalam
menempuh Islam. Kesesatan bisa berarti Bid'ah dan juga
berarti kekafiran. Tetapi dalam konteks ini, yang dimaksud
dengan kesesatan adalah Bid'ah, yaitu salah memilih jalan
dalam meniti Islam, yang seharusnya meniti jalan yang telah
ditempuh Rasullullah dan para sahabatnya, yaitu jalan sunah.
Begitulah yang mulai terjadi pada masa-masa terakhir
khulafa'urrosyidin (empat kholifah yang mendapatkan
petunjuk). Walaupun bibit-bibit Furqoh (perpecahan) dan
Firoq (kelompok-kelompok) sudah mulai bersemi sebelum
kekhalifahan Ali bin Abi Tolib, akan tetapi munculnya
golongan sesat pertama yang mengkristalkan sebagai
sebuah kelompok, baru terjadi pada zaman kekhilafahan
beliau. Ilmu Kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang
aliran-aliran dalam Islam baik dari segi awal kemunculannya
hingga sampai perkembangan di masa sekarang. Sebagai
muslim yang ingin “ber-Islam” sebagaimana Islamnya Nabi
Agung Muhammad saw, wajib mempelajari Ilmu Kalam agar
kita bisa beragama dengan penuh keyakinan dan terhindar
dari taqlid buta.
Buku ini di tersusun atas beberapa bagian yang di rancang
penulis utk membuat pembaca memahami apa itu agama
islam, dasar dasar, karakteristik dalam aspek sosial dan
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aspek ekonomi.
Methodology for Islamic studies and teaching in Indonesia;
collection of articles.
This book provides new information abtout the development
of Indonesian Muslims' thinking on issues of theology. This
theological thought, especially as reflected in the works of the
modernist Muslim thinkers, may be seen as a nascent
systematic attempt to draw up the essential beliefs of Islam in
Indonesian historical and cultural contexts.
History of Islamic educational systems from Indonesian
viewpoint.
Literary criticism of Malay Islamic literature.
Kuliah Ilmu KalamFormula Meluruskan Keyakinan Umat di
Era DigitalIAIN Pontianak Press
On Islamic religious education in Indonesia; collection of
articles.

On the Shi'ah, a controversial issue in Indonesia, and
relations between the Sunnites and the Shiahs; papers
of a national seminar.
Persoalan ilmu Kalam hendaknya dipahami dari dua sisi,
yaitu ketuhanan (teosentris) dan kemanusiaan
(antroposentris). Kalam ketuhanan melakukan diskusi,
kajian hingga pembelaan terhadap Tuhan dengan
mengurai Nama, Sifat, AFal, Kehendak Tuhan, dan lainlain. Adapun Kalam Antroposentris menegaskan tentang
keberpihakan kepada persoalan kemanusiaan, mulai
dari persoaalan kemiskinan, keterbelakangan, sinergi
akal dan wahyu dalam membangun manusia dan alam,
masalah pembebasan manusia, termasuk
mengaktualisasikan jati diri manusia sebagai wakil
Tuhan di muka bumi. Efektivitas iman dan amal dalam
membangun peradaban dunia menjadi dasar pergerakan
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dan revolusi yang sekaligus mengikat seluruh aktivitas
sosial-politik ekonomi dan peradaban manusia. Ruang
antariksa ilmu pengetahuan pun tidak lepas dari ikatan
dasar-dasar tauhid sehingga ilmu pengetahuan dan
teknologi dikemas berdasar pijakan teologis. Kajian
Kalam ini juga menghindari pandangan misoginis
terhadap kaum perempuan, sebagai masyarakat yang
sering mendapat perlakuan tidak adil oleh kaum laki-laki,
sehingga memupus keterpinggiran kaum perempuan
dalam belantika peradaban dan kemodernan. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan
siswa Madrasah Aliyah (MA) khususnya untuk Mata
Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Kelas XI.
Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama
(KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada
Madrasah. Buku ini menyajikan materi tentang ilmu
kalam dan aliran-alirannya, perilaku terpuji, perilaku
tercela (israf, tabzir, dan bakhil), keteladanan Fatimah AzZahra dan Uways Al-Qarni, akhlak dalam pergaulan
remaja, meraih husnul khatimah, tasawuf dan tokohnya,
keteladanan Abdurrahman bin Auf dan, Abu Dzar AlGifari. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan
Tilaw?tul Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis,
Kisah Teladan, Khazanah, Kilas Bahasa, Tugas,
Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek, yang dapat
memperkaya wawasan siswa.
Penulisan ÒPemikiran Teologi Islam ModernÓ dirasakan
perlu. Karena dalam buku tersebut akan dibahas
berbagai hal tentang pemikiran-pemikiran teologi tokohPage 8/14
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tokoh modern, baik dilihat dari sisi metodologi maupun
substansi pemikirannya yang berkembang sesuai kondisi
sosial politik dan masa serta latar belakang
pembentukan pemikirannya. Di hadapan pembaca saat
ini adalah sebuah buku yang berusaha mengungkapkan
berbagai pemikiran teologi tokoh modern dengan
mengumpulkan dan menyadur dari berbagai tulisantulisan terkait dengan topik yang dibahas. Penulis
merasakan dan menemukan berbagai kekurangankekurangan di dalamnya. Dengan kerendahan hati,
penulis memohon kritikan konstruktif dari pembaca
dalam penyempurnaan tulisan ini. *** Persembahan
penerbit Kencana (PrenadaMedia)
Buku ajar ini menyajikan materi Tauhid/Ilmu Kalam yang
terbarukan, yang mengintegrasikan antara pemikiran
klasik dan pemikiran modern. Pemikiran klasik Islam
menjadi penting untuk dihadirkan kembali dalam
relevansi modernitas zaman. Namun apresiasi terhadap
warisan masa lalu—klasik—Islam itu harus disikapi secara
kritis sesuai tuntutan zaman. Pada gilirannya akan
terbangun pemikiran modern yang menatap masa depan
dalam ikut menyelesaikan berbagai masalah yang
dihadapi zaman dan umat manusia secara universal.
Buku persembahan penerbit PrenadaMedia
Interpretation of Syaikh Nawawi on Koranic verses.
Keberadaan kaum orientalis bagi dunia Islam telah
menimbulkan perdebatan panjang. Sebagian umat Islam
menolak mentah-mentah terhadap kajian yang dilakukan
kaum orientalis, karena dipandang telah melecehkan
Islam. Hal ini berangkat dari sebagian kesimpulan kaum
orientalis yang mewartakan bahwa Islam sebagai agama
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“saduran”dari agama-agama dan budaya sebelumnya.
Kesimpulan seperti ini jelas berkaitan dengan sikap
ideologi dan kecemasan kaum orientalis dalam
beragama, selain agama yang mereka anut adalah
musuh, dan harus dihancurkan.

Buku pengantar ke biografi intelektual Mulla Sadra
sudah lama kita tunggu-tunggu. Sudah cukup lama
pemikiran Mulla Sadra diperkenalkan di Indonesia,
termasuk terjemahan beberapa bukunya, namun
belum ada biografi memadai tentang hidup dan garis
besar pemikiran tokoh ini. Karya Nasr ini, meski
ringkas dan mudah dipahami, pada saat yang sama
bersifat komprehensif dan tak kehilangan
kedalaman. Buku ini bisa menjadi pengantar yang
bagus untuk memelajari lebih jauh pemikiran Mulla
Sadra. —Haidar Bagir, dosen STFI Sadra Jakarta
Buku ini tidaklah harus dilihat sekadar sebagai
pengantar informatif, tetapi kita harus melihatnya
sebagai sebuah pengantar untuk menghidupkan
elemen intelektual atau “philo sophia”, yaitu cinta
hikmah yang selama ini terpendam dalam diri kita.
Kita harus mulai sadar bahwa kita sudah lama
menjauh dan kehilangan akar peradaban tradisi
Islam. Seperti kita lihat di kalangan Sufi yang
mempunyai tradisi membaca manakib dengan tujuan
bukan sekadar untuk menceritakan tentang hal ihwal
seorang guru, tetapi yang paling penting adalah
untuk mengingatkan kepada para murid bahwa di
dalam diri mereka terpendam sebuah kemungkinan
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untuk mencapai maqam al-‘?liyyah [yang tinggi].
Begitu juga dengan membaca tulisan seperti ini.
—Muhammad Baqir, Murid Seyyed Hossein Nasr Kita
dapat mengatakan bahwa dalam lebih dari satu cara
“filsafat metafisika” Shadr al-Din [Mulla Sadra]
menggambarkan suatu tren baru dalam filsafat
Islam. Shadr al-Din melakukan berbagai usaha
untuk menguji setiap pandangan dan argumen
filosofis yang pernah dikenal berkenaan dengan
prinsip dan metode. Ia kemudian menyeleksi apa
yang dinilainya sebagai argumen terbaik,
merumuskannya kembali dan akhirnya mencoba
merekonstruksi suatu sistem yang konsisten. Filsafat
sistematiknya bukan Peripatetik ataupun
Iluminasionis, melainkan rekonstruksi baru dari
keduanya, yang berfungsi sebagai saksi bagi
kesinambungan pemikiran filsafat dalam Islam.
—Hossein Ziai, Profesor Filsafat Islam dan Kajian
Iran di UCLA
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural,
terdiri dari berbagai macam etnis, budaya, agama
dan aliran yang berbeda-beda. Perbedaan akan
menjadi indah jika di dalamnya terdapat toleransi
antara satu dengan yang lain. Upaya
pengembangan toleransi di Indonesia telah
dilakukan oleh banyak pihak baik melalui pendidikan
maupun kegiatan lain di masyarakat. Dalam dunia
pendidikan, pengembangan toleransi juga tampak di
pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang
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toleran, yang mengajarkan moderasi dan budaya
damai Pesantren merupakan salah satu lembaga
yang dapat menjadi bagian bagi pengembangan
pandangan dan sikap yang toleran di negeri ini.
Buku ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk
menjelaskan moderasi dan toleransi di pesantren.
Pesantren yang menjadi concern dalam
pembahasan buku ini adalah pesantren yang
‘terafiliasi’ dengan Nahdlatul Ulama. Kajian ini
membahas pesantren, antara lain, karena
belakangan ini pesantren semakin mendapatkan
perhatian yang begitu besar dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Perjalanan pendidikan dalam mengawal kehidupan
manusia agar sukses dalam menjalani
kehidupannya sudah berlangsung sejak manusia
ada di muka bumi. Perubahan zaman yang terjadi di
mana manusia harus siap menghadapinya, telah
pula direspons secara positif dan konkret oleh
pendidikan. Sejak terjadinya revolusi pertama yang
ditandai dengan ditemukannya mesin uap; revolusi
kedua yang ditandai dengan ditemukannya listrik;
revolusi ketiga yang ditandai dengan ditemukannya
elektronik; dan revolusi keempat yang ditandai
dengan ditemukannya teknologi informasi yang
berbasis digital, pendidikan selalu hadir
mendampingi manusia. Era teknologi informasi
digital pada revolusi keempat ini telah menimbulkan
tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan
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dengan tantangan yang ada pada era revolusi
sebelumnya. Timbulnya disruption
(kekacaubalauan), dislocation (ketidakjelasan
tempat berpijak), disorientation (ketidakjelasan arah
yang dituju), serta berbagai persaingan hidup
lainnya yang berlangsung demikian cepat
merupakan bagian dari persoalan yang harus
dijawab oleh dunia pendidikan, tak terkecuali
pendidikan islam. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
This classic history of the Arab peoples is a work of
great thoroughness and insight which contains much
to satisfy general readers as well as scholars. Here
is the story of the rise of Islam in the Middle Ages, its
conquests, its empire, its time of greatness and of
decay, unrolling one of the richest and most
instructive panoramas in history. For this reissue of
the tenth edition, Walid Khalidi gives a brief overview
of the history and content of the book, and
emphasises the vital importance of Philip K. Hitti's
magisterial and scholarly work to on-going attempts
to bridge the Arab/Western cultural divide.
Buku ini menyajikan semua substansi di atas
dengan kelebihan tertentu, antara lain: Pertama,
menjelaskan pengertian, sumber, prinsip, visi, misi,
tujuan, sasaran, karateristik, pokok dan macam studi
Islam yang diajarkan di berbagai Perguruan Tinggi
Agama Islam (PTAI) yang berbasis pada ayat-ayat
qauliyah (wahyu), juga menjelaskan hubungan
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ajaran Islam dengan berbagai disiplin ilmu modern
yang berbasis pada ayat-ayat kauniyah. Kedua,
lengkapinya dengan berbagai informasi yang belum
dikaji secara mendalam dalam berbagai referensi
studi Islam yang pernah diterbitkan. Ketiga,
membantu mewujudkan pemahaman Islam yang
holistis, integrated, dan komprehensif (kaffah)
sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Sunah, serta
dapat membangun citra Islam sebagai agama
kemanusiaan, kedamaian, dan cinta kasih. Keempat,
membuka wawasan pemikiran untuk
mengartikulasikan dan mengkontekstualisasikan
ajaran Islam dengan berbagai masalah yang
dihadapi masyarakat. Kelima, melalui pemahaman
Islam yang komprehensif yang disajikan dalam buku
ini pada akhirnya dapat melahirkan ulama yang
intelek dan intelek yang ulama, yang berwawasan
komprehensif dan holistis. -PrenadaMedia
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