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Dalam kehidupan manusia ada bagian yang 
dinamakan simbol-simbol dan terdiri dari 
serpihan-serpihan terpola dan membentuk 
kesatuan dunia secara utuh. Manusia 
mengekspresikan diri, termasuk di dalamnya 
m en geks p res ika n  a s p ek  keh id u p a n 
beragama menggunakan simbol yang telah 
disepaka� secara sosial. Dalam kehidupan 
beragama wacana simbol mengandung 
makna yang luas dan mul�dimensi, yaitu 
dimensi sosiokultural yang bisa berubah 
sesuai dengan konteks, serta dimensi 
norma�f yang bersifat permanen dan 
mutlak.

Islam merupakan agama yang disampaikan 
ke p a d a  p a ra  p e n ga n u t nya  d e n ga n 
menggunakan simbol-simbol yang bersifat 
permanen. Secara norma�f penyebaraan 
Islam bersifat eli�s dalam ar� bahwa secara 
kewenangan serta kompetensi untuk 

menyampaikan ajaran ini �dak dimiliki oleh 
semua orang, tetapi menjadi wilayah orang-
orang yang dianggap memenuhi syarat dan 
kriteria tertentu. Meskipun demikian, secara 
pragma�s proses penyebaran ajaran Islam 
�dak selamanya berbanding lurus dengan 
bagaimana Islam diwacanakan secara 
norma�f. Dalam prak�knya, penyebaran 
ajaran agama ini berjalan sesuai dengan 
perkembangan sosiokultural.  Secara 
kultural, proses penyebaran ajaran Islam 
baik secara tatap muka langsung maupun 
melalui media. Ajaran agama disebarluaskan 
menggunakan simbol-simbol keagamaan 
yang telah disesuaikan melalui proses 
interpretasi oleh pembawa risalah, dan 
diterima dengan cara yang telah disesuaikan 
dengan pola interpretasi dari penerima 
risalah.

Agama Islam �dak bisa lepas dari simbol, 

�dak semata-mata hanya mengandung 
unsur ru�nitas, melainkan mengandung 
unsur simbolik yang memiliki makna di balik 
prak�k itu sendiri.
Ibadah dan pelaksanaan ritus atau ritual 
berdiri dalam satu en�tas yang �dak bisa 
dipisahkan satu dengan yang lainya. Ritus 
selalu menyertai pelaksanaan ibadah, 
ibadah merupakan perilaku keagamaan 
yang harus dilakukan oleh se�ap musim 
kapanpun dan dimanapun mereka berada. 
Ibadah adalah sebagai suatu keharusan 
untuk  d i laksanakan  seper�  puasa , 
mengiku� perintah Allah dan Rasu-Nya. 
Seper� dijelaskan dalam Surat Al Baqarah 
ayat 2:
Ar�nya: “Kitab (Al-Qur'an) ini �dak ada 
keraguan di dalamnya; (ia merupakan) 
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”, 
Dengan demikian maka apabila ibadah 
harus dilaksanakan sampai kapanpun maka 
pelaksanaan ritus yng direfleksikan dengan 
simbol-simbol perbuatan atau upacara yang 
ada di dalamnya �dak dapat di�nggalkan 
d a n  p u l a  a ka n  teta p  s e s u a i  u nt u k 
dilaksanakan. Pelaksanaan ritus dalam Islam 
adalah sesuatu yang signifikan, yang �dak 
hanya memiliki nilai fisik tetapi juga 
menjelaskan aspek-aspek spiritual tertentu, 
sikap-sikap tertentu yang membuat 
kehidupan ini lebih bermakna setelah kita 
memahami dan menghaya� semangat yang 
terkndung di dalamnya.
Ritus dalam keberagamaan Islam adalah 
bagian yang �dak terpisahkan dari ibadah. 
Dan Ibadah adalah unsur pen�ng dalam 
syari'ah. Dia sebagai sebuah sistem simbol 
yang mengandung nilai-nilai spriritual dan 
makna terdalam, yang realisasinya berupa 

perilaku dan upacara-upacatra keagamaan. 
Nilai- nilai spriritual dan makna terdalam di 
balik simbol ritus itulah yang seharusnya 
dikembangkan dan diaktualisasikan dalam 
kehidupan nyata, setelah kita melakukan 
p e r i l a k u  r i t u a l  d a n  m e n g h a y a � 
semangatnya, sehingga di sinilah ritus 
dalam keberagamaan Islam akan tetap 
brelevan, bermakna, dan pen�ng di se�ap 
perjalanan hidup manusia. Beragama.
Akhirnya dikatakan "ideal" dalam kehidupan 
beragama ialah jika ada keseimbangan 
antara simbolisasi, ritual dan substansi. 
Ar�nya, penggunaan simbol-simbol yang 
wajar namun tetap ada kesadaran bahwa 
suatu simbol hanya mempunyai nilai 
instrumental, dan �dak intrinsik (dalam ar� 
�dak menjadi tujuan dalam dirinya sendiri, 
melainkan menuju kepada suatu nilai yang 
�nggi). Bersamaan dengan penggunaan 
simbol-simbol diperlukan adanya kesadaran 
tentang hal-hal yang lebih substan�f, yang 
justru mempunyai nilai intrinsik (makna 
esensial). Justru segi ini harus ditumbuhkan 
lebih kuat dalam masyarakat. Agama �dak 
mungkin tanpa simbolisasi dan ritual namun 
simbol tanpa makna adalah absurd. Maka 
agama ialah pendekatan diri kepada Allah 
dan perbuatan baik kepada sesama 
manusia, sebagaimana keduanya itu 
dipesankan kepada kita melalui Ibadah 
shalat. 
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bahkah Allah memerintahkan umat Islam 
untuk mengagungkan simbol-simbol agama, 
firman Allah SWT. “Barang siapa yang 
mengagungkan syi'ar-syi'ar agama Allah, 
maka itu bagian dari ketakwaan ha�”. 
N a m u n  d e m i k i a n  � d a k  c u k u p 
mengapl ikas ikan  agama hanya  dar i 
simbolnya saja, tetapi harus meresap sampai 
ke dalam makna esensial dari agama itu 
sendiri, firman Allah dalam Surat Al Baqarah  
ayat 208:

Ar�nya: “Wahai orang-orang yang beriman, 
masuklah ke dalam Islam (kedamaian) 
secara menyeluruh dan janganlah iku� 
langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia 
musuh yang nyata bagimu.”

Diantara contoh dari pemaknaan ayat diatas 
adalah ke�ka manusia melaksanakan ibadah 
shalat, maka �dak cukup hanya pelaksanaan 
ritual atau gerakan shalat itu sendiri, tapi 

harus dihaya� dan diresapi sampai kepada 
makna esensial dari shalat tersebut yakni 
kesalehan dan penghambaan kepada Allah 
SWT.
Jika makna substansi ibadah telah mengakar 
kuat dalam ha� manusia, maka kesalehan 
pribadi yang nan� akan berlanjut kepada 
kesalehan masyarakat akan terbentuk, 
sehingga agama �dak dipandang sebagai 
simbol ritual saja yang kosong dari esensi 
agama itu sendiri, tetapi esensi agama itu 
akan tergambar dalam seluruh ak�vitas 
kehidupannya, baik dalam berhubungan 
dengan Allah (hablum minallah) maupun 
berhubungan dengan sesama manusia 
(hablum minannas).
Selain berkenaan dengan simbol-simbol, 
agama Islam juga �dak bisa terlepas dari 
ritual keagamaan. Ritual atau ritus dalam 
Islam pada dasarnya adalah semua bentuk 
prak�k keberagamaan, baik berupa perilaku 

atau upacara-upacara keagamaan yang 
pelaksanaannya telah diatur sedemikian 
rupa,  sebagai  bentuk penyembahan 
(worship), pengabdian atau pelayanan 
(service), ketundukan (submission), dan 
ekspresi rasa syukur (gra�tude), yang lahir 
dari seorang hamba kepada Tuhannya dalam 
rangka merealisasikan ajaran-ajaranya dan 
menjalankan hidup secara religius menuju 
klaim saleh dan takwa.
Se�ap bentuk prak�k keberagamaan, baik 
berupa perilaku atau upacara-upacara 
k e a g a m a a n  y a n g 
pelaksanaannya telah diatur 
oleh ajaran agama, sebagai 
b e n t u k  p e n y e m b a h a n , 
pengabdian atau pelayanan, 
ketundukan , dan ekspresi 
r a s a  s y u k u r ,  y a n g 
dilaksanakan oleh seorang 
hamba kepada Tuhannya 
dalam rangka merealisasikan 
a j a r a n - a j a r a n n y a  d a n 
menjalankan hidup secara 
religius.
Ritus atau ritual keagamaan secara umum, 
termasuk ritus dalam Islam, di dalamnya 
pas� melibatkan perilaku (ac�on) dan atau 
upacara-upacara keagamaan (ceremonies) 
dalam rangka berdoa, memuji, mengabdi 
kepada Tuhan, Dzat yang suci dan disucikan. 
Pelaksanaannya kadang-kadang secara 
b e r k e l o m p o k ,  t e t a p i  s e r i n g  j u g a 
dilaksanakan secara individual, pada waktu-
waktu yang telah ditentukan, pada tempat-
tempat tertentu (walaupun yang ini �dak 
mutlak), selalu diuulang-ulang secara terus-
menerus. Ritus atau ritual hampir berada 
dan melekat  pada seluruh per i laku 

keberagamaan yang merupakan aktualisasi 
konkret dari kepercayaan atau keimanan 
seseorang pada Tuhan, secara garis besarnya 
dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) ruang 
lingkup, yaitu : Pertama, prak�k ritual yang 
masuk dan terelaborasikan dalam arkan al-
islam, yang terdiri dari salat, puasa, zakat, 
dan haji. Masing-masing perilaku tersebut 
t e r m a s u k  d a l a m  s a c r e d  a c � o n s , 
dilaksanakan pada momen-momen tertentu 
dan diulang-ulang (salat wajib dilaksanakan 
lima waktu yang disucikan dalam seharinya , 

p u a s a  r a m a d h a n  w a j i b 
dilaksanakan ddengan kesucian 
bulan Ramadhan, zakat terkait 
dengan periode tahunan atau 
waktu pencapaian satu nishab atau 
standar pencapaian tertentu, 
begitu pula haji erat hubungannya 
dengan kesucian bulan Dzulhijjah) ; 
merujuk pada temat tertentu (salat 
menuju atau menghadap tempat 
suci, Ka'bah, haji merupakan 
perjalanan suci menuju bait al-

haram yakni Makkah dan Madinah) ; 
kesemuanya diorientasikan hanya untuk dan 
sebagai buk� pengabdian, ketundukan, 
pemujaan, juga mengekspresikan rasa 
syukur kepada Allah. Kedua, yaitu prak�k-
prak�k ritual yang berada di luar wilayah 
arkan al-Islam, seper�: wudhu diwajibkan 
se�ap sebelum salat, membaca al-Qur'an 
atau tawaf , menyembelih hewan untuk 
berkurban dilaksanakan se�ap bulan 
dzulhi j jah,  akikah dianjurkan untuk 
dilakukan pada hari ke-7 kelahiran bayi, 
upacara-upacara kelahiran yang lain, 
pernikahan, peringatan hari-hari besar 
Islam, dan sebagainya, yang semuanya itu 
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