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SALAMDALAM PERSPEKTIF ISLAM 
Oleh : Furqon Syarief Hidayatulloh 

Abstrak 
Salah satu amalan mulia yang harns dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim yang 
Iainnya adalah menebarkan ataumengucapkan salam, baik kepada orang yang kenaI maupun 
tidak. Hal' ini telah dlnyatakan daIam QS 4:86 dan sebuah hadis yangdiriwayatkan .oIeh 
Bukhari dan Muslim dan Abdullah bin Umar bin AI-' Ash : Suatu ketika Rasulullah SAW 
ditanya oleh seseorang tentang amalan Islam yang baik, lalu Rasulullah menjawab: (1) 
memberikan makanan, (2) membacakan salam kepada orang yang kenai maupun tidak .. 
Namun demikian agar dalam mengucapkansalam tersebut lebih bermakna (sempuma), maka 
seorang muslim harus terlebih . dahulu mengetahui maknanya dan tata cara 
mengucapkannya/menjawabnya. 

Kata kunci : Salam, Islam 

A. PENDAHULUAN 

Salah satu karakteristik ajaran Islam adalah Syamil (lengkap/mencakup), artinya 
ajaran Islam menata atau mengkaper seluruh tatanan kehidupan manusia Islam telah 
memberikan tuntunan, arahan serta solusi terhadap persoalan yang dihadapi 
manusia. 

Secara global tuntunnan yang terkandung dalam ajaran Islam adalah tuntunan 
bagaimana manusia berhubungan dengan Khalik-Nya, manusia berhubungan dengan 
manusia yang lain, dan manusia berhubungan dengan alam Iingkunyannya. Apabila 
tuntunan Islam ini diterapkan oleh manusia dalarn kehidupan, baik berhubungan 
dengan Allah (Khaliq) , berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya, maka 
akan terciptalah suasana kehidiupan yang penuh kebaikan, keharmonisan dan 
ketentraman. 

Diantara tuntunan Islam yang terkait dengan sikap dan prilaku manusia 
terhadap manusia yang lain adalah Islam mengajarkan dan menganjurkan kepada 
setiap muslim untuk menebarkan atau memberikan "salam" kepada orang lain baik 
kenai maupun tidak. 

Namun ajaran tentang "salam" ini banyak umat Islam yang belmn 
memahaminya seeara sempurna, baik dari segi makna maupun pemahaman tentang 
keutamaan daIam menebarkannya Disamping itu, ada juga sebagian umat Islam 
yang memeprtanyakan "Apakah ueapan salam bisa digantikan atau disejajarkan 
maknanya dengan ucapan selamat pagi, selarnat siang .. . dsb.? 

Berdasarkan persoaIan yangsering muneul dikalangan umat Islam terkait 
dengan "salam" ini, maka dalam tulisan ini penulis akan mencoba menguraikannya 
dengan merujuk pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. 
Dalam tulisan ini yang akan dibahas meliputi : perintah Al-Qur' an dan Sunnah 
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