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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah 

memberikan pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga makalah yang berjudul 

Islam ditinjau dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan aspek 

pendidikan ini dapat terselesaikan. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada : 

1. Bapak Mutho’am, S.Hi. sebagai dosen pengampu. 

2. Teman-teman yang telah mendukung dalam penyusunan makalah ini. 

3. Semua pihak yang telah membantu penyusunan makalah ini, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna sehingga 

banyak kekurangan di sana-sini, karena itu kepada pihak-pihak yang membaca 

makalah ini kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. 

Semoga makalah ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

bahan untuk mengkaji lebih lanjut hukum-hukum islam dalam aplikasi kehidupan 

kita sehari-hari. 

 

Wonosobo,    Desember 2009 

 

Penyusun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Manusia adalah pemimpin di muka bumi. Potensi yang ada di muka 

bumi merupakan fasilitas untuk kesejahteraan manusia dan permasalahan yang 

timbul di muka  bumi merupakan  tanggung jawab manusia untuk 

menyelesaikannya. 

Allah memberikan nikmat-Nya kepada manusia tidak berujud 

sesuatu yang tinggal menggunakan, tetapi memberikan sarana, jalan, akal dan 

contoh untuk mengolah potensi dan sarana yang ada untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tentunya 

berbenturan dengan kepentingan-kepentingan manusia lain yang bisa 

menimbulkan permasalahan.  

Bagaimana  supaya bisa membaca peluang yang ada, bagaimana  

bisa mengatasi benturan yang mungkin timbul, bagaimana agar bisa 

merencanakan sesuatu di masa depan, hal ini membutuhkan pendidikan yang 

bisa menjawab dan memberikan arah yang tepat. 

Islam merupakan agama yang memberikan keseimbangan antara 

kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak yang meliputi bidang 

ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Bagaimana Islam memberikan 

rambu-rambu kepada manusia untuk menjawab permasalahan hidup tersebut ? 

Uraian singkat  berikut akan menjawab pertanyaan itu. 

B. TUJUAN 

Makalah ini disusun untuk memberikan gambaran singkat tentang 

Islam sebagai agama yang memberikan rambu-rambu dan arah  kepada umat 

manusia dalam menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapi di muka 

bumi ini.  
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C. RUMUSAN MASALAH 

Makalah ini disusun menjadi  empat bagian, yaitu : 

1. Islam ditinjau dari aspek Ekonomi 

2. Islam ditinjau dari aspek Sosial 

3. Islam ditinjau dari aspek Politik 

4. Islam ditinjau dari aspek Pendidikan 
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BAB  II 
ISLAM DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK 

 

A. ISLAM DITINJAU DARI  ASPEK EKONOMI 

1.  Umum 

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala 

perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan 

memperoleh jalan kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. 

Menurut S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah 

pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran serta aturan-aturan syariah yang 

mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber 

daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan 

mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan 

masyarakat. 

Islam memberikan tuntunan kepada umatnya untuk melakukan 

kegiatan ekonomi, hal itu sesuai dengan firman Allah : 

 

 

 
 

” Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyk supaya 

kamu beruntung ”. (QS. Al Jumuah: 10) 

Kemudian dalam hadits juga disebutkan : 

 
 

” Bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah 

seolah-olah kamu akan mati esok ”. 

 

 



Idahceris.wordpress.com 

 

 7

 

2.  Prinsip-prinsip Ekonomi 

Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh 

hasil yang maksimal. Sedangkan sistem ekonomi ada berbagai macam, di 

antaranya: 

Sistem Ekonomi Kapitalis 

Prinsip ekonomi kapitalis adalah: 

Ø  Kebebasan memiliki harta secara persendirian. 

Ø  Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. 

Ø  Ketidaksamaan ekonomi. 

Sistem Ekonomi Komunis 

Prinsip ekonomi komunis adalah: 

Ø  Hak milik atas alat-alat produksi oleh negara. 

Ø  Proses ekonomi berjalan atas dasar rencana yang telah dibuat. 

Ø  Perencanaan ekonomi sebagai rencana / dalam proses ekonomi yang 

harus dilalui. 

Sistem Ekonomi Sosialis 

Prinsip ekonomi sosialis adalah: 

Ø  Hak milik atas alat-alat produksi oleh koperasi-koperasi serikat 

pekerja, badan hukum dan masyarakat yang lain. Pemerintah 

menguasai alat-alat produk yang vital. 

Ø  Proses ekonomi berjalan atas dasar mekanisme pasar. 

Ø  Perencanaan ekonomi sebagai pengaruh dan pendorong dengan 

usaha menyesuaikan kebutuhan individual dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Ø  Indonesia memiliki sistem ekonomi sendiri, yaitu sistem demokrasi 

ekonomi, yang prinsip-prinsip dasarnya tercantum dalam UUD'45 

pasal 33. 
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3.  Konsep Ekonomi Islam 

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang 

ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk 

keseimbangan di antara keduanya. Sumber pedoman ekonomi Islam 

adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedang hal-hal yang tidak secara jelas 

diatur dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut diperoleh ketentuannya 

dengan jalan ijtihad. 

Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan 

sistem ekonomi yang lain, dimana dalam sistem ekonomi Islam terdapat 

nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya. 

Prinsip ekonomi Islam adalah: 

 

- Kebebasan individu. 

- Hak terhadap harta. 

- Kesamaan sosial. 

- Keselamatan sosial. 

- Larangan menumpuk kekayaan. 

- Larangan terhadap institusi anti-sosial. 

- Kebajikan individu dalam masyarakat. 
 

Dasar-dasar Ekonomi Islam: 

Dasar-dasar ekonomi Islam adalah: 

Ø  Keseimbangan antara dunia akherat, jasmani dan rokhani, 

perorangan dan masyarakat keseimbangan dan kelestarian. 

Ø  Pengakuan hak milik perorangan. 

Ø  Larangan menimbun harta. 

Ø  Kewajiban zakat. 

Ø  Diperbolehkannya perniagaan dan larangan riba. 

Ø  Tidak adanya pembatasan suku, keturunan dalam bekerjasama. 
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B. ISLAM DITINJAU DARI  ASPEK SOSIAL 

1) Umum 

Dilihat dari aspek sosial Islam sangat menitikberatkan kepedulian 

antara orang kaya dengan orang miskin, antara majikan dan buruh, antara 

orang yang sedang tertimpa musibah dan orang yang diberi kenikmatan, 

orang yang diberi kelebihan dan orang yang masih membutuhkan dan 

tenggang rasa terhadap sesama hidup. Secara garis besar manusia agar 

memiliki rasa syukur bagi yang diberi kenikmatan  dan sabar bagi orang 

yang diberikan kekurangan, sebagaimana disebutkan dalam Qur’an dan 

Hadits sebagai berikut :  

a.   Q.S. Ibrahim : 7 

  
”Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya 
jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan 
jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat 
pedih". 

 

b. Hadits Riwayat Muslim 

 

 

 

 

 

Dari Abu Hurairah ra. Diterangkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, 

Perhatikanlah orang yang lebih rendah daripada kamu dan janganlah 

kamu melihat orang yang diatasmu. Hal itu lebih baik agartidask 

mengabaikan nikmat Alloh, Abu Muawiyyah menambahkan, atas kalian.” 

(HR. Muslim no. 5264). 
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2) Tuntunan Islam dalam bidang sosial, diantaranya : 

a. Puasa romadlon 

Nilai-nilai sosial yang bisa diambil  dari ajaran ini adalah : 

· Ikut merasakan bagaimana orang-orang  yang kekurangan 

makanan. 

· Tidak semena-mena terhadap orang lain. 

· Senang bersodaqoh terhadap sesama. 

· Meningkatkan rasa toleransi (tepo sliro) dan kebersamaan terhadap 

sesama muslim. 

b. Zakat 

Islam mewajibkan zakat bagi orang yang memiliki harta/ penghasilan 

yang sudah sampai pada nisobnya. Nilai-nilai sosial yang bisa diambil 

dari kegiatan ini adalah : 

· Mengurangi beban hidup orang-orang miskin 

· Menghilangkan rasa kikir 

· Menimbulkan rasa kepedulian terhadap orang lain 

· Menghilangkan rasa angkuh dan sombong  

c. Sodaqoh 

Nilai-nilai yang bisa diambil dari kegiatan ini adalah : 

· Kepedulian terhadap sesama hidup terutama yang dekat. 

· Menghilangkan rasa iri terhadap orang-orang yang melihat nikmat 

yang diterima orang lain. 

· Menpererat rasa persaudaraan dan kebersamaan. 

d. Amal Jariyah 

Nilai-nilai yang bisa diambil  dari kegiatan ini adalah : 

· Menimbulkan rasa kepedulian terhadap kepentingan orang banyak. 

· Melahirkan rasa tenggang rasa terhadap sesama. 

· Melahirkan rasa kepedulian terhadap kondisi saran umum. 
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e. Takziyah  dan menengok orang sakit 

· Mengurangi beban penderitaan orang lain. 

· Melahirkan sifat kepedulian terhadap nasib sesama. 

· Melahirkan rasa persaudaraan, kebersamaan dan gotong royong. 

f. Adab berbicara didepan orang lain dan depan orang banyak serta 

adab-adab ibadah lainnya. 

 

C. ISLAM DITINJAU DARI  ASPEK POLITIK 

1)  Umum 

Kata politik akan selalu diartikan dan dikaitkan dengan jabatan, 

kekuasaan dan uang. 

2) Politik dalam Pandangan Islam  

Makna dari politik menurut definisi yang sebenarnya adalah 

sebuah pengaturan dan pemeliharaan urusan ummat. Hal ini sesuai dengan 

arti kata “politik” yang dalam Bahasa Arab disebut “as siyasah”. Kata 

siyasah berasal dari kata saasa-yasuusu-siyasatan yang berarti mengurus 

atau mengatur kepentingan orang.  

Untuk mengurus atau mengatur urusan umat tersebut dibutuhkan 

institusi yang berwenang secara luas dan berkedaulatan penuh adalah 

negara atau daulah atau juga khilafah.  

Berbicara politik tidak bisa lepas dengan negara dan pemerintahan. 

Berbicara masalah hukum dan perundang-undangan, tidak bisa lepas dari 

kekuasaan politik dan pemerintahan. Politik dan Islam adalah dua sisi 

yang tidak dapat dipisahkan.  

Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah 

selain dipahami sebagai peristiwa keagamaan, juga merupakan peristiwa 

politik dalam rangka membangun masyarakat dan pemerintah kota 

Madinah yang damai, tentram, tenang, adil dan makmur. Peran Baginda 

Nabi Muhammad SAW waktu itu, selain sebagai seorang Nabi, beliau juga 

sebagai seorang kepala negara. 



Idahceris.wordpress.com 

 

 12

Islam bersifat syamil dan kamil, yaitu bersifat menyeluruh, tidak 

memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dari 

kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari urusan yang 

paling kecil seperti makan, tidur dan lain-lain sampai yang paling besar, 

seperti politik, hukum, ekonomi dan lain-lain. Allah SWT. berfirman:  

 اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم  َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلِإْسالَم یًنا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu.” (QS. Al Maidah: 3). 
 

Perlu diketahui bahwa urusan manusia merupakan kewajiban 

agama yang paling besar. Bahkan tidak ada artinya penegakan agama dan 

dunia tanpa pemerintahan. Kemaslahatan Bani Adam tidak akan berjalan 

secara sempurna kecuali dengan membentuk komunitas, karena sebagian 

di antara mereka pasti membutuhkan sebagian yang lain. Dalam komunitas 

itu dibutuhkan seorang pemimpin. Seperti sabda Nabi SAW, yang artinya :  
 

”Jika ada tiga orang yang bepergian dalam perjalanan, hendaklah 

mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin.” 

(Lihat Kitab As-Siyasah Asy-Syar’iyyah). 
 

Imam AI-Ghozali menegaskan, “Dunia adalah ladang akhirat. 

Agama tidak akan menjadi sempuma kecuali dengan dunia. Kekuasaan 

dan agama adalah anak kembar. Agama merupakan dasar dan imam 

merupakan penjaga. Sesuatu yang tidak memiliki dasar pasti akan binasa 

dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan mudah sirna. Kekuasaan 

dan penerapannya tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya  

imam.” (Lihat Ihya Ulumiddin, 1:71). 
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3)  Mencari Ridla Allah, Bukan Mencari Kekuasaan  

Kalau politik atau siyasah itu artinya memelihara urusan ummat, 

maka para pelaku politik Islam hendaknya harus berani merubah 

paradigma politiknya, bahwa tujuan berpolitik adalah untuk mengatur, 

mengurus dan memelihara urusan ummat, yang semuanya bermuara pada 

satu titik, yaitu untuk mencari ridla Allah (libtighai mardlatillah). Bukan 

sebaliknya, untuk semata-mata mencari jabatan, uang dan kekuasaan. 

 

D. ISLAM DITINJAU DARI  ASPEK PENDIDIKAN 

1) Umum 

Untuk mewujudkan manusia yang mampu mengamalkan ajaran 

agamanya sangat diperlukan pendidikan agama karena pendidikan agama 

mempunyai tujuan membentuk manusia bertaqwa kepada Allah SWT. 

Pendidikan sangat penting karena ikut menentukan corak dan bentuk amal 

dan kehidupan manusia baik pribadi maupun masyarakat. 

2) Keutamaan mencari ilmu dan keutamaan orang yang berilmu 

Islam, sangat mementingkan keutamaan mencari ilmu dan 

keutmaan orang yang berilmu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an 

dan Hadits sebagai berikut : 

a. Qur’an Surat At-Taubah : 122 

 
Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke 

medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. 
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b. Qur’an Surat An-Nahl : 43 

 

 

 

”Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 

yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada 

orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. 
 

c. Hadits 

 

  

” Carilah  ilmu sejak lahir sampai ke liang lahat ”. 
 

d. Hadits  

 

 

 

 
 

”Carilah ilmu sekalipun di negeri china, bahwasanya mencari ilmu itu 

adalah wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Sesungguhnya malaikat itu 

selalu sama meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang mencari 

ilmu karena rela (setuju sekali) pada apa yang dicarinya itu ” (HR. 

Abdul Barri dari Annas). 
 

3) Dasar Pendidikan Islam 

a. Al-Qur’an 

Al-qur’an adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan 

oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung 

ajaran pokok sangat penting yang dapat dikembangkan untuk 

keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang 

terkandung dalam Al-qur’an itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu 
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yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut aqidah, dan 

yang berhubungan dengan amal disebut dengan syari’ah. 

b.As-Sunnah 

Assunah adalah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan 

Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan pengakuan adalah kejadian 

atau perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau 

membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu. Sunnah merupakan 

ajaran kedua setelah Al-qur’an. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) 

untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk 

membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang 

bertaqwa. Untuk itu Rasulullah menjadi guru dan pendidik utama bagi 

umatnya. 

c.   Ijtihad 

 Ijtihad adalah mengeluarkan segala tenaga dan kemampuan 

untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari Al-Qur’an dan As-Sunah. 
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BAB  III 

PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

Dari berbagai uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa islam 

adalah agama yang mengatur umatnya secara seimbang dari hal terkecil 

sampai hal terbesar, dari urusan pribadi sampai urusan orang banyak dan 

negara, dari urusan masyarakat sampai urusan pejabat, dari urusan jasmani 

dan rokhani dari ursusan dunia dan kepentingan akherat kelak. 

 

B. SARAN 

Uraian di atas adalah uraian yang singkat, sehingga tidak memberikan 

penjelasan secara detail secara aplikatif ajaran-ajaran islam bagi kehidupan 

manusia. Untuk lebih mendalami ajaran islam secara aplikatif, maka bisa 

dipelajari secara lengkap daftar pustaka yang disebutkan dalam makalah ini. 
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