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PERSENTASI INI BERSIFAT ARAHAN YANG 
BERISI TENTANG PEMBAHARUAN 

(SEBAGAI KAJIAN UTAMA) MENUJU 
BAHASAN INTI YANG TERDAPAT PADA 

MAKALAH. 

DIHARAPKAN DARI PERSENTASI INI TIMBUL 
DISKUSI YANG SESUAI DENGAN JUDUL 

BAHASAN.

PERHATIAN!



  

Urgensi & faktor-faktor 
gerakan pembaharuan 

dalam islam, serta 
pengaruhnya

Judul



  

Pembaharuan islam adalah upaya-
upaya untuk menyesuaikan paham 

keagamaan islam dengan 
perkembangan baru yang ditimbulkan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern.(Harun Nasution, Pembaharuan 

dalam Islam sejarah Pemeikiran dan Gerakan, (jakarta: 
Bulan Bintang 1975), cet I, hlm. 10.)

Pengertian 1



  

Pembaharuan dalam islam dapat pula 
berarti mengubah keadaan umat agar 

mengikuti ajaran yang terdapat didalam 
Al-Qur'an & Al-Sunnah. Hal ini perlu 
dilakukan karena terjadi kesenjangan 
antara yang dikehendaki Al-Qur'an 
dengan kenyataan yang terjadi di 

masyarakat.

Pengertian 2



  

Korelasi

Dengan demikian pembaharuan dalam islam 
bukan berarti mengubah, mengurangi atau 
menambah teks al-quran maupun teks al-
hadist, melainkan hanya mengubah atau 

menyesuaikan paham atas keduanya sesuai 
perkembangan zaman. Serta, pembaharuan 
islam mengandung maksud mengembalikan 

sikap dan pandangan hidup umat agar sejalan 
dengan petunjuk  Al-Qur'an & Al-Sunnah.



  

Pembaharuan adalah sebuah keniscayaan 
dalam ajaran islam yang memang 

dibutuhkan dalam menghadapi 
perkembangan zaman yang terus 

berlangsung. Pembaruan memerlukan 
usaha yang istiqomah (dalam segi kualitas 

& kuantitas) dan juga riayah.

Benang Merah



  

Dalam usaha pembaharuan umat Islam tetap 
dituntut agar tidak keluar dari batasan-batasan 
yang telah digariskan oleh ajaran-ajaran Islam 
(Al-quran & Al-hadis). Pembaharuan bukanlah 

sekedar ucapan, slogan atau gerakan yang 
bersifat temporal. Namun, lebih dari itu yaitu 
butuh keistiqomahan dalam menjalankan dan 
menjaganya hingga ahir dan mewariskannya 

pada generasi penerus dimasa depan. 

Pandangan



  

ٰى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِن  ۚ   َعَل َٰهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اِّل ُقْل 
ۖ   َوُسْبَحاَن اِّل َوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  اّتَبَعِني

“Katakan,'inilah janku. Aku dan orang-orang 
yang mengikutiku mengajak kepada Allah 

dengan hujjah yang nyata, maha suci Allah, 
dan aku tidak termasuk orang-orang 

musyrik'.'”(Yusuf:108)

Renungan



  

SELAMAT menikmati pembaharuan dalam 
islam dan SELAMAT bahwa kita (DISADARI 

ataupun TIDAK) adalah GENERASI PENERUS 
sekaligus PENJAGA pembaharuan dalam 

islam!

HAMASAH!



  

DAFTAR PUSTAKA

Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam 
sejarah Pemeikiran dan Gerakan, (jakarta: 

Bulan Bintang 1975)
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, 
(jakarta:Rajawali Pers, 2009) Ed.Revisi

artikel,Saylhendra dalam blognya: 
http://saylhendra.files.wordpress.com/2008/12/


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11

