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Islam sebagai agama  penyempurna dari agama-agama 
samawi sebelumnya, memiliki ajaran yang lengkap. Ajarannya 
tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah fikih saja, 
namun mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, 
baik urusan dunia maupun urusan akhirat.  Aspek filsafat, 
teologi, mistik, sejarah dan peradaban, ilmu dan teknologi, 
bahkan politik dan pemerintahan, merupakan masalah-
masalah yang menjadi kajian dan bahasan dalam  agama Islam. 
Dengan segala cakupannya itu, maka mengenal Islam hanya 
dari satu aspek saja akan memberi gambaran yang pincang 
tentang Islam. 

Itulah sebabnya buku ini berusaha memperkenalkan Islam 
dari salah satu aspek ajarannya yang dapat memperkaya 
pemahaman dan pandangan Umat Islam terhadap agamanya,   
yakni aspek Teologi yang bisa juga disebut  dengan Ilmu Kalam, 
ilmu ushuluddin, ilmu tauhid, dan fiqh al-Akbar, salah satu 
aspek yang tidak terlalu banyak dibahas orang.   

Buku ini hadir dalam rangka untuk menambah referensi 
bagi para mahasiswa di Perguruan Tinggi dan disusun 
berdasarkan Silabus pada Program Strata 1 Universitas Islam 
Negeri (UIN), IAIN, STAIN, STAI, dan Perguruan Tinggi Islam 
lainnya.  



Disajikan secara sederhana, praktis, dan sistematis, dengan 
harapan agar para pembaca dapat dengan mudah memahami, 
menganalisa, dan menghayati semua uraian yang ada di 
dalamnya, yang pada akhirnya akan menambah keimanan 
Umat Islam akan agama dan khaliknya. Mudah-mudahan buku 
ini dapat bermanfaat bagi para pembaca,  khususnya para 
mahasiswa di Perguruan Tinggi, dan umumnya bagi yang 
memiliki perhatian terhadap masalah-masalah Teologi atau 
Ilmu Kalam.  
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Tulisan belakang buku: 

 

 

Agama Islam sebenarnya tidak hanya memiliki aspek fikih 

saja, tetapi  mempunyai aspek-aspek lainnya seperti: aspek 

teologi, aspek falsafat, aspek mistik, aspek sejarah dan 

peradaban, dan lain-lain. Mengenal Islam dari satu sudut saja, 

misalnya dari tinjauan fikih saja, tentu memberi gambaran 

yang pincang tentang Islam. Apalagi kalau tinjauan itu 

didasarkan pada salah satu mazhab fikih saja, tanpa 

mempelajari mazhab-mazhab fikih yang lainnya. Terlebih lagi 

bila tinjauan itu didasarkan pada pembahasan tentang dasar 

hukum dan sejarah perkembangan hukum Islam. Oleh karena 

itu, dirasa perlu memperkenalkan Islam secara mendalam dari 

aspek-aspek lain.  

Buku ini berusaha memperkenalkan Islam dari sudut pandang 

teologi Islam yang mempunyai beberapa sebutan yaitu ilmu 

kalam, ilmu ushuluddin, ilmu tauhid, fiqh al-Akbar, dan teologi 

Islam. 

  

 
 


