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Muqaddimah 

Korelasi antara niat dari isi hati dengan pekerjaan adalah hasilnya. 
Umumnya sebuah hasil akan tercapai dengan tambahan satu elemen, 
yakni keyakinan telah menuntaskan pekerjaan tersebut pasca niat.  

Tapi biasanya ada saja yang membuat keyakinan menjadi turun 
levelnya, hal ini karena disebabkan oleh satu hal yaitu keraguan.  

Keraguan menyebabkan orang menjadi was-was apakah 
pekerjaannya telah tuntas atau belum, apakah syarat sah ibadahnya 
sudah terpenuhi atau belum, apakah ada rukun yang tertinggal atau 
sudah komplit, dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini syariat kita juga memberikan perhatian khusus pada 
perkara keraguan dan keyakinan ini. Bahkan menjadi bagian dari kaidah 
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asasiyah yang lima yang disepakati oleh para ulama. 
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A. Redaksi Kaidah dan Konteksnya 

Adapun redaksi kaidah yang disepakati oleh para ulama terkait 
keyakinan dengan keraguan ini adalah: 

 اليقين ال يزال ابلشك

Keyakinan Tidak bisa dihilangkan oleh keraguan 

Atau dalam redaksi yang lain: 

 اليقين ال يزول ابلشك

Keyakinan tidak hilang dengan hanya keraguan 

Umumnya yang dijadikan contoh adalah urusan seseorang yang 
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ragu apakah telah berhadast atau belum, sementara sebelumnya dia 
telah bersuci. Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa yang 
dipegang adalah hukum asal, yakni thaharah. Serta membuang 
keraguan yang muncul yaitu berhadast. Hal ini disepakati oleh jumhur 
ulama kecuali mazhab Maliki. 

B. Memahami Yakin dan Ragu 

Secara etimologi, keyakinan dimaknai dengan ilmu yang tanpa 
dibarengi keraguan di dalamnya. Yakin diidentikkan dengan sesuatu 
yang tetap atau al istiqrar. Maka keyakinan itu menetapkan apa yang 
ada pada asalnya dan mengeliminir hal yang meragukannya. 

Secara istilah, yakin dimaknai dengan : 
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 االإعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت

Keyakinan yang kokoh yang selaras dengan kenyataan yang tetap 

Dari definisi ini kita bisa mengambil tiga indikator terkait keyakinan, 
yaitu: 

a. Keyakinan yang kuat, dan bukan sekedar dugaan. 

b. Kokohya seseorang akan tetapnya sesuatu, mengeluarkannya 
dari kecendrungan berubah atau goyah. 

c. Sesuatu yang sesuai dengan kenyataan dapat menghilangkan 
segala klaim dan pernyataan yang bertentangan dengannya. 

Maka membangun keyakinan itu sejatinya haruslah berangkat dari 
sesuatu yang sifatnya kongkrit dan berbukti. Hal ini dikarenakan hukum 
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fiqih dilandaskan kepada segala hal yang sifatnya lahiriyah. 

Menuduh seseorang berbuat zina, tidak bisa hanya dengan 
berlandaskan dari kesaksian pertemuan dua tertuduh di hotel, isi 
chatnya, atau karena keduanya keluar bersamaan dari kamar. Tapi 
harus dibuktikan dengan yang lebih kongkrit melalui empat saksi yang 
muslim, aqil, mumayyiz dan adil, yang keempatnya melihat di waktu 
bersamaan, dan yang dilihat adalah kejadian perzinaan bukan sekedar 
bercumbu tapi benar-benar jima'. Jika tidak demikian maka tidak 
dianggap kongkrit tuduhan tersebut.  

Contoh di atas sekalipun seharusnya ada pada kaidah lain, namun 
tetap mempunyai keterkaitan kuat dengan meyakinkan orang atas 
tuduhan yang disampaikan, bila tidak, maka tuduhannya akan 
diragukan dan tertolak bahkan penuduh bisa jatuh kepada hukuman 
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qadzaf. 

Jika tadi kita berbicara tentang keyakinan, selanjutnya kita beralih 
kepada makna keraguan. Keraguan dalam bahasa arab diistilahkan 
dengan "syakk" yang didefinisikan dengan: 

 

الحدهما على الآخر التردد بين النقيضين بال ترجيح  

Keraguan antara dua perkara yang berlawanan tanpa 
mengunggulkan salah satunya 

Kaidah ini begitu penting dalam hukum Islam, dimana syariat dalam 
hal ini berdiri sangat luwes sekali dan tidak memberikan beban yang 
berat kepada umat. Rasa was-was yang seringkali muncul dalam diri 
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manusia dalam lingkup kaidah ini dihilangkan dengan lebih mengakui 
kepada hukum asal dan apa yang dominan diyakini. 

Al Qarrafi mengatakan bahwa kaidah ini merupakan salah satu yang 
disepakati oleh para ulama meskipun melalui redaksi yang berbeda.  

Dalil Kaidah 

Kaidah ini berdiri dengan landasan dalil yang juga menguatkannya 
dari Al Quran, Hadist, dan Ijma' 

Al Qur'an 

Dalam surat yunus ayat 36 ada isyarat dari quran terkait konteks 
keraguan, keyakinan dan prediksi. 

ََّه عَِليٌم? ِبَما يَفْ َومَ  نَّ ?لل
ِ
ِ َشْيـً?ا ? ا نَّ اَل يُْغنِى ِمَن ?لَْحق  نَّ ?لظَّ

ِ
الَّ َظنًّا ? ا

ِ
َِّبُع َأْكثَُرُهْم ا ََعلُونَ ا يَت  



 

11 

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. 
Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk 
mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
mereka kerjakan. (Yunus: 36) 

Kemudian dalam ayat yang lain juga ada isyarat dari nash quran 
sebagaimana berikut: 

ِ َشْيـ?ًا نَّ اَل يُْغنِى ِمَن ?لَْحق  نَّ ?لظَّ
ِ
نَّ ? َوا الَّ ?لظَّ

ِ
َِّبَُعوَن ا ن يَت

ِ
 َوَما لَهُم ِبِه? ِمْن ِعلٍْم ? ا

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. 
Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang 
sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap 
kebenaran. 
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Dzhann atau prasangka dalam Al-Qur'an identik dengan meragukan 
dua hal yang berseberangan, namun bedanya dengan syakk atau 
keraguan adalah, bahwa Dzhann lebih didasari dengan argumentasi 
dan pengetahuan.  

Seperti prasangka bahwa apakah si fulan tadi ketika di toko sayur, 
dia membeli sayur atau mencuri sayur? Karena seingat penjualnya, dia 
hanya membayar uang untuk terasi, tapi kenapa setelah selesai bayar 
dia pergi dengan membawa terasi dan sayur di tangannya. Ini adalah 
prasangka dan bukan sekedar keraguan, namun esensinya sama yaitu 
mempertanyakan kebenaran dari dua hal yang berbeda. 

Al Hadist 

Sementara dalam hadist bisa kita temukan konteks keraguan yang 
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secara eksplisit dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut: 

Artinya: "Apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam 
perutnya, kemudian dia kesulitan untuk memastikan apakah telah 
keluar sesuatu (kentut) atau belum, maka janganlah dia keluar dari 
masjid (membatalkan salatnya) hingga dia mendengar suara atau 
mencium bau."  (HR.Muslim) 

Kemudian dalam konteks hadist yang lain ada juga yang semisal. 
Dalam hal ini berbicara tentang keraguan di dalam shalat: 

َذا َشكَّ َأَحُدُكْم ِفي َصاَل 
ِ
ََّم ا َّى اللَُّه عَلَْيِه َوَسل َِّه َصل ِتِِه َعْن َأِبيي َسَِعيٍد الُْخْدِري ِ قَاَل قَاَل َرُسوُل الل

كَّ َولَْيبِْن عَلَى َما اْستَْيَقَن ثُمَّ يَْسُجُد َسْجَدِتَيِْن قَْبَل فَلَْم يَْدِر َكْم صَ  َّى ثاََلًًث َأْم َأْربًََعا فَلَْيْطَرْح الشَّ ل

ٍ َكانََتا تَْرِغي ِتَْماًما ِلَْربَع
ِ
َّى ا ْن َكاَن َصل

ِ
َّى َخْمًسا َشَفَْعَن لَُه َصاَلِتَُه َوا ْن كَاَن َصل

ِ
ًما َأْن يَُسل َِم فَا
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يْ  َطاِن  )رواه مسلم والبيهقي والدارقطني واحمد(لِلش َّ  

 

Dari Abu Sa'id Al-Khudriy ra, ia berkata: Bewrsabda Rasulullah saw, 
Apabila ragu salah seorang dari kalian dalam shalatnya lalu ia tidak tahu 
berapa raka'at ia telah shalat, apakah tiga atau empat, maka hendaklah 
ia hilangkan keraguannya itu dan berpegang pada keyakinannya, 
kemudian ia sujud dua kali sebelum ia salam. Maka kalau saja ia telah 
shalat lima raka'at maka shalatnya itu akan menolongnya, dan kalau ia 
shalat sempurna empat raka'at dua sujud itu merendahkan setan.  (HR. 
Muslim, Baihaqi, Daruquthni dan Ahmad) 

Ijma' 
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Melalui sejumlah dalil dari quran dan hadist tadi, maka para 
ulamapun secara ijma' menyatakan bahwa keraguan harus dihilangkan 
dengan kecondongan dari apa yang diyakininya.  

Sebagaiaman imam Al Qarrafi menyatakan bahwa esensi kaidah ini 
telah disepakati oleh semua ulama melalui redaksi kaidah yang 
berbeda. 

Rukun Kaidah 

Kaidah ini sudah mirip-mirip seperti shalat dan ibadah saja, yaitu 
terdiri dari rukun yang harus terpenuhi. Maka menurut sejumlah ulama, 
rukun dalam urusan yakin dan ragu ada dua, yaitu : 

1. Keyakinan Atas Hal yang Telah Terjadi 

Maksudanya adalah tetapnya keadaan yang telah terjadi dan telah 
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dilakukan oleh seseorang dengan kesadarannya bahwa ia telah 
melakukannya. Tidak mungkin orang mengklaim sandalnya hilang kalau 
dia tidak pernah memakai sandal sebelumnya. Tidak mungkin pula 
seseorang mengklaim bahwa wudhunya telah batal jika sebelumnya 
memang tidak berwudhu.  

2. Keraguan Atas Eksistensi Hal yang telah Terjadi 

Keraguan dianggap sah terjadi apabila hal yang diragukan tersebut 
telah dilakukan sebelumnya, lalu yang dipertanyakan adalah apakah 
masih eksis atau tidak. 


