
 
KELAS 9 

SEMESTER 1 AGAMA ISLAM 

I. ALLAH: 
 Allah itu satu (monotheisme); tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibandingkan. 
 Umat muslim menyembah Allah dengan melakukan perintahNya dan tidak menyembah 

Allah lain 
 

II. DASAR KEPERCAYAAN 
 Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah Syahadat ("dua kalimat 

persaksian"), yaitu "asyhadu an-laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan 
rasuulullaah" - yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya 
bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". Esensinya adalah prinsip keesaan 
Tuhan dan pengakuan terhadap kenabian Muhammad. Adapun bila seseorang meyakini 
dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, ia dapat dianggap telah menjadi 
seorang muslim dalam status sebagai mualaf (orang yang baru masuk Islam dari 
kepercayaan lamanya). 

 Agama Islam mempercayai bahwa al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan perbuatan 
Muhammad) sebagai sumber hukum dan peraturan hidup yang fundamental. 

 Kitab Suci Al-quran 
a. Muslim percaya bahwa ayat-ayat Al Qur'an yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad oleh Allah melalui malaikat Jibril (Jibril) pada banyak kesempatan antara 
610 M sampai kematiannya pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Ketika Muhammad masih 
hidup, semua wahyu ditulis oleh para sahabatnya, dengan metode utama penularan 
atau melalui hafalan  

b. Al-Qur'an dibagi menjadi 114 surah , atau bab, dan  6.236 ayat , atau ayat.  
Diturunkan melalui 2 periode: 
1. di Mekkah , berisi keprihatian pada kehidupan etika dan rohani.  
2. di Madinah berisi masalah sosial dan moral yang relevan dengan komunitas 

Muslim 
 Selain Al-Quran, umat muslim juga mengenal sumber lain yang menjadi acuan kehidupan 

beragama dan moral, yaitu: 
a. Sunnah: tulisan yang berisi contoh-contoh kehidupan moral Nabi Muhammad 
b. Hadis adalah pertimbangan baik/buruk, valid/tidak vaid, setuju/tidak setuju yang 

didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad. Hadis dianggap sebagai alat penting untuk 
memahami Al-Quran dan dalam hal hukum . 

c. Fiqih , atau "hukum", didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan praktis dari 
agama yang disesuaikan dengan zaman 
 

III. LIMA PILAR AJARAN 
a. Shahada: 

 Inti: Allah itu Esa dan Muhhammad adalah Utusan Allah, yang membawa pesan dari 
Allah 

b. Shalat: 
 Tujuan: sarana interaksi antara Allah dengan seorang muslim dimana ia berdoa 

kepada-Nya. Juga untuk menjadi sarana pencegah bagi seorang muslim dari 
perbuatan keji dan dosa sehingga ia memperoleh kedamaian jiwa dan badan yang 
dapat membahagiakannya di dunia dan akhirat. 
 

 Sebelum berdoa umat muslim membasuh bagian tubuhnya (wudhu) 
seorang muslim membersihkan diri dengan air suci dari semua barang najis seperti air 
kecil dan besar dalam rangka mensucikan badannya dari najis lahir dan hatinya dari 
najis batin. 
 

 Dijalankan 5 waktu dalam sehari: Shubuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya’ 
Waktu salat Shubuh dimulai dari munculnya mentari pagi di Timur dan berakhir saat 
terbit matahari. Tidak boleh menunda sampai akhir waktunya. Waktu 
salat Dhuhur dimulai dari condongnya matahari hingga sesuatu sepanjang bayang-
bayangnya. Waktu salat Ashardimulai setelah habisnya waktu Dhuhur hingga 
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matahari menguning dan tidak boleh menundanya hingga akhir waktu. Akan tetapi 
ditunaikan selama matahari masih putih cerah. Waktu Maghrib dimulai setelah 
terbenamnya matahari dan berakhir dengan lenyapnya senja merah dan tidak boleh 
ditunda hingga akhir waktunya. Sedang waktu salat Isya’ dimulai setelah habisnya 
waktu maghrib hingga akhir malam dan tidak boleh ditunda setelah itu. 

 Menghadap ke Ka’bah (mekah/barat) 
c. Puasa: 

 Puasa ritual wajib bagi umat muslim pada bulan Ramadhan 
 Tujuan puasa: mendekatkan diri pada Tuhan, penyerahan diri pada Tuhan/pasrah, 

kesempatan untuk bertobat, dan mengingatkan akan saudara2 yang miskin 
 Yang tidak wajib puasa: anak yg belum remaja, sakit (diabetes, org yang sudah tua, 

hamil, ibu menyusui), menstruasi, berada dalam perjalanan 
d. Zakat 
e. Haji: 

 Rukun Islam kelima adalah haji ke baitullah Mekkah sekali seumur hidup. Adapun lebihnya 
maka merupakan sunnah.  

 Manfaat : 
1. Ibadah haji merupakan bentuk ibadah kepada Allah. 
2. Ketika ibadah haji, kaum muslimin dari segala penjuru dapat berkumpul dan bertemu 

di satu tempat. Mereka mengenakan satu pakaian dan menyembah satu Allah dalam 
satu waktu. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, kaya maupun 
miskin, kulit putih maupun kulit hitam. Semua merupakan makhluk dan hamba Allah. 
Sehingga kaum muslimin dapat bertaaruf (saling kenal) dan taawun (saling tolong 
menolong).  
 

IV. PENYEBARAN AGAMA ISLAM 
Setelah Nabi Muhhammad meninggal, terjadilah perbedatan tentang siapa yang meneruskan 
penyebaran agama Islam dan siapa yang akan memimpin Islam. Dari perdebatan ini muncullah 
perpecahan (denominasi) dan terbentuklah 3 aliran besar: 
1. Sunni 

 Merupakan aliran terbesar di dunia dan menyebar ke berbagai penjuru bumi 
 Kaum Sunni percaya bahawa sang nabi tidak menunjuk penggantinya atau pemimpin  

dalam meneruskan ajaran Islam. Ajaran Islam diteruskan melalui orang yang harus 
dipilih oleh umat sebagai pemimpin. Mereka ini disebut Khalifah. Keempat khalifah 
tersebut adalah Hanafi , Maliki , Syafi'i , dan Hanbali 

 Kaum sunni merupakan aliran Islam yang mengikuti tradisi Muhammad (sunnah). 
Mereka menjadikan contoh kehidupan, tindakan, dan perkataan sang Nabi sebagai 
tuntunan untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Syiah 
 Aliran terbesar kedua 
 Berbeda dengan kaum sunni, kaum syiah percaya bahwa penerus ajaran Islam setelah 

sang Nabi meninggal adalah Ali bin Abi Thalib, anak mertua Nabi Muhammad. Dia 
adalah imam pertama yang diangkat sendiri oleh nabi. 

 Imam diperbolehkan menafsirkan ajaran dan hukum berdasarkan kehendak Allah dan 
sang Nabi namun tidak diperbolehkan membentuk hukum baru atau menghapus 
hukum yang lama. 

3. Sufi 
Sufisme adalah pendekatan mistik-pertapa Islam yang berusaha untuk menemukan cinta ilahi 
dan pengetahuan melalui pengalaman pribadi langsung dari Allah. Dengan berfokus pada 
aspek yang lebih spiritual, sufi berusaha untuk memperoleh pengalaman langsung tentang 
Tuhan dengan memanfaatkan intuisi/perasaan dan emosi yang harus dilatih untuk digunakan.  


