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ABSTRAK 

KONSEPSI IMAN IBNU TAIMIYYAH DAN AKTUALISASINYA 

PADA KEHIDUPAN MODERN 

Oleh:  

Ahamad Lahoya 

  Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsepsi iman, menurut 

pemikiran Ibnu Taimiyyah, dan mengetahui bagaimana aktualisasi konsep iman Ibnu 

Taimiyyah pada kehidupan modern. Hal ini dilatar belakangi oleh munculnya banyak 
problematika dalam kehidupan modern. Arus modernitas yang cepat menjadikan 

kajian iman penting dilakukan guna merespon segala perubahan, dan pergeseran 

orientasi hidup manusia, karena pada hakikatnya bahwa iman memiliki pengaruh yang 

sangat besar pada manifestasi akhlak, dan dalam menguatkan pondasi pribadi 
manusia, terutama dalam menghadapi perubahan zaman. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library 

research), dengan pendekatan deskriptif, guna menjelaskan serta mengelaborasi 

pikiran-pikiran Ibnu Taimiyyah yang berkenaan dengan skripsi. Data primer diambil 
dari karya Ibnu Taimiyah yang terdokumentasi dalam bentuk kitab, buku, maupun 

karya lainnya baik yang berbahasa Arab maupun yang sudah diterjemahkan. 

Sedangkan data sekunder penelitian ini penelitian ini didapatkan dari buku, makalah, 

artikel, jurnal, prosiding, juga sumber lain yang membahas, atau memiliki kaitan 
dengan Ibnu Taimiyah. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, 

pengan analisis menggunakan tekhnik content analysis atau analisis isi.  

Hasil penelitian menyimpukan sebagai berikut; Pertama, Konsep iman 

menurut Ibnu Taimiyah adalah pembenaran hati (tunduk, dan percaya atas segala 
sesuatu yang diperintahkan Allah, meyakini eksistensi Allah tanpa keraguan, dan 

menafikan Tuhan yang lain). Pembenaran hati juga harus dilegitimasi dengan 

pembenaran lisan, baik melalui ucapan, ataupun perkataan. Selanjutnya, setelah 

melalui tahap pembenaran hati, dan pembenaran lisan, maka iman yang sempurna 
adalah dimanifestasikan dengan perbuatan (amal-amal saleh), dengan kata lain 

mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, juga meninggalkan apa 

yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Karena pada hakikatnya iman yang semupurna 

akan mengarahkan pada keagungan amal-amal saleh, sebagai bagian dari manifesasi 
ketundukkan, dan kehambaan kita pada ikrar keiman terhadap Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala. Adapun perbuatan dosa itu menurut Ibnu Timiyah berpengaruh pada iman, 

akan tetapi Ibnu Taimiyah tidak menghukumi orang yang berbuat dosa itu kafir, 

termasuk orang yang berbuat dosa besar. Kedua, Ibnu Taimiyah merupakan tokoh 
Islam yang selalu memperjuangkan pada kemurnian ajaran Islam, yaitu kembali pada 

al-Qur‟an dan Hadits. Konsep iman Ibnu Taimiyah sangat penting untuk 

diaktualisasikan dalam membantu manusia dalam menghadapi segala tantangan 

kehidupan modern, dan tentunya membatasi manusia dalam konteks tidak terbawa 
pada arus negatif modernisasi. Karena menurut Ibnu Taimiyah iman itu tidak dapat 

dipisahkan dengan perbuatan manusia, karena sempurnanya iman berpengaruh pada 

keagungan akhlak sebagai manifestasi dari iman kepada Tuhan. Ibnu Taimiyyah 

mengatakan iman itu harus diwujudkan dengan amal perbuatan, maksudnya ialah 
mengerjakan perintah-perintah yang wajib. Menurutnya, iman pada kualitas yang 

sempurna dapat memperbaiki kehidupan dan meningkatkannya ke taraf yang 

membawa kemakmuran, kebahagiaan, kebajikan dan kemajuan lahir dan batin, serta 

keadilan yang merata, dan itulah iman yang memberi kenikmatan, serta kebahagiaan 
kepada seseorang sebagai pribadi, juga kepada kelompok masyarakat sebagai satu 

kesatuan. 

Kata Kunci : Konsepsi Iman, Ibnu Taimyyah, dan aktualisasi pada Kehidupan 

Modern. 
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MOTTO 

 

                        

                       

                    

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya 

serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-

Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat 

sejauh-jauhnya. (QS. An-nisa (4):  136) 

  



 

 

vii 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirabbil‟alamin, dengan penuh syukur kepada 

Allah Subhanahu wa Ta‟ala, Skripsi ini ku persembahkan kepada : 

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayah Ustaz Daud bin Syafee‟i dan 

Siti Ameenah binti Abdullateh yang senantiasa selalu 

memberi dukungan, semangat dan doa kepada saya selama ini 

sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

2. Kakak dan adik Hamdan, Rais, Hafni, Nurfatin yang secara 

tidak langsung telah memberiku motivasi dan semangat. 

3. Almamaterku Universias Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

4. Ke pada Keluarga besar kami di RI, khususnya PMMPI selalu 

memberi motifasi untuk melangkah kedepan. 

  



 

 

viii 

RIWAYAT HIDUP 

 

Ahmad Lahoya dilahirkan di wilayah jala, Patani Darusalam, 

tanggal lahir lima bulan mei 1994, Anak pertama dari lima bersaudara, 

dari Bapak Ustaz Daud bin Syafi‟I, Marga Lahoya dan Ibu Ameenah 

binti H.J Abdullateh, Marga Baiek Pendidikan dimulai dari TADIKA 

(taman pendidikan kanak-kanak Gunung Aman Ubai empat tahun, 

Kemudian melanjutkan ke sekolah Islahuddin witiya yaitu Pondok 

beseng kota Jala selama emapat tahun dan  Selanjutnya masuk pada  

sekolah Seengtham Patani yaitu Pondok al-Fateh to’kali dan 

mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dimulai 

pada semester I pada tahun akademik 2014. 

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai bidang kegiatan intra 

maupun ekstra Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden 

Intan Lampung. 

 

 

Bandar Lampung, 7 Januari  2022 

 

 

 

 

Ahmad Lahoya 

NPM.14310041 

 

  



 

 

ix 

KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala, Karena berkat rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, 

Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam Penulis 

haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu „Alaihi Wa 

Sallam, beserta para keluarga, sahabat, Thabi‟in, para Ulama dan serta 

para pengikut-Nya. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu 

syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Dalam 

penyusunan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan dan kekeliruan, hal ini semata-mata karena keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu 

penulis mempunyai banyak harapan semoga Skripsi ini dapat menjadi 

alat penunjang dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya. 

Dalam usaha penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak 

mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan materi 

maupun moril. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 

atas penulisan Skripsi ini dengan segala partisipasi dan motivasinya. 

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih terutama kepada: 

 

1. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag, selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung  

2. Bapak Drs. A. Zaeny, MA dan Bapak Nofrizal, MA. selaku Ketua 

dan Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam UIN Raden 

Intan Lampung  

3. Ibu Dra. Hj. Yusafrida Rasyidin, M. Ag. Dan Bapak Fauzan 

M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah 

memberikan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan 

dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Agama UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan 

ilmu dan pengetahuan kepada Penulis selama di perkuliahan. 



 

 

x 

5. Rekan-rekan Aqidah dan Filsafat angkatan 2014 yang merupakan 

kawan seperjuangan tidak segan-segan memberikan bantuan dan 

dukungan, berupa moril terhadap penulis dalam menyelesaikan 

Skripsi. 

6. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini 

baik langsung maupun tak langsung. 

Semoga Allah Subhanahu wa Ta‟ala memberikan rahmat dan 

hidayahnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah 

diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi 

ini. 

Demikian Skripsi ini penulis buat, semoga dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan umumnya para pembaca, atas bantuan dan 

partisipasinya yang diberikan kepada Penulis semoga menjadi amal 

ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan mendapatkan balasan 

yang setimpal. Amin ya robbal‟alamin. 

 

Bandar Lampung, 7 Januari 2022 

Penulis, 

 

 

 

 

Ahamad Lahoya 

NIM. 1431010041 

  



 

 

xi 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ........................................................................  i 

ABSTRAK  ........................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN  ................................................................. iii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ................................................... iv 

PENGESAHAN   ............................................................................... v 

MOTTO  ............................................................................................ vi 

PERSEMBAHAN  ............................................................................. vii 

RIWAYAT HIDUP  .......................................................................... viii 

KATA PENGANTAR  ...................................................................... ix 

DAFTAR ISI  ..................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR  ........................................................................ xiii 

BAB 1.  PENDAHULUAN   

A. Penegasan Judul ........................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah ............................................... 2 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah ................................. 11 

D. Rumusan Masalah  ....................................................... 11 

E. Tujuan Penelitian .......................................................... 12 

F. Manfaat Penelitian ........................................................ 12 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  .................. 12 

H. Metodologi Penelitian  ................................................. 16 

I. Sistematika Penulisan ................................................... 19 

 

BAB II. LANDASAN TEORI  

A. Konsepsi Iman  ............................................................... 21 

1. Defenisi Iman.......................................................... 21 

2. Hakikat Iman  ......................................................... 24 



 

 

xii 

3. Perkara-Perkara yang Dapat Mebatalkan Iman  ...... 27 

4. Hubungan Iman dengan Kehidupan Individu dan 

Masyarakat   ............................................................ 29 

B. Kehidupan Modern  ......................................................... 30 

1. Defenisi  .................................................................. 30 

2. Karaktersitik Manusia Modern  .............................. 32 

3. Dampak Kehidupan Modern Terhadap 

Kehidupan Sosial Masyarakat ................................. 32 

C. Kerangka Teori  ............................................................... 34 

 

BAB III. BIOGRAFI TOKOH 

A. Biografi Ibnu Taimiyyah ................................................. 37 

B. Karya-Karya Ibnu Taimiyyah ......................................... 42 

C. Lingkup Historis Pemikiran Ibnu Taimiyyah .................. 47 

 

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN 

A. Konsep Iman menurut Ibnu Taimiyyah ........................... 61 

B. Aktualisasi Konsep Iman Ibnu Taimiyyah di Era 

Modern .............................................................................. 66 

 

BAB V. PENUTUP   

A. Kesimpulan  ....................................................................  77 

B. Saran ...............................................................................  78 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

 



  

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Penegasan Judul  

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan istilah penting yang 

digunakan dalam skripsi ini guna menyamakan persepsi antara peneliti 

dan para pembaca. Adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan 

dalam skripsi ini sebagai berikut:  

Iman syeikh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan iman adalah 

pernyataan dengan lisan, pengetahuan dengan hati, dan perbuatan 

dengan anggota badan. Lebih jauh Abdul Qadir Jailaini mengatakan 

keimanan adalah perkataan dan perbuatan; Perkataan adalah anggapan 

dan amal pembuktian. Perkataan adalah bentuk, sedangkan amal 

adalah ruh (jiwa)nya.
1
   

 

Ibnu Taimiyyah merupakan salahsatu tokoh besar yang dikenal 

sebagai seorang pemikir, dan ulama dalam Islam. 
2
 

Aktualisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah 

perihal mengaktualkan; pengaktualan. 
3
 Artinya aktualisasi adalah 

realisasi, atau penjabaran nilai-nilai dari suatu bentuk, dalam hal ini 

adalah konsep iman Ibnu Taimiyyah. 

 

Modern memiliki arti; Terbaru, mutakhir. sikap dan cara berpikir 

sesuai dengan perkembangan zaman.
4
 Dengan kata lain, yang 

dimaksud kehidupan modern dalam penelitian ini adalah kondisi, atau 

keadaan kehidupan modern yang terkait dengan perubahan sikap, 

mental, maupun perkembangan tekhnologi saat ini. 

 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka penelitian ini berusaha 

mengkaji konsep iman Ibnu Taimiyyah, dan melihat aktualisasi 

konsep Iman Ibnu Taimiyyah pada kehidupan modern.  

                                                             
1Said bin Musfir, Buku Putih: Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, (Jakarta: 

Darul Falah, 2005), h. 57.  
2John L Esposito, Ensklopedi Ofxord Dunia Islam Modern, (Jakarta: Mizan, 

2004), Jilid 5, h.244.  
3
Tim Pentusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), h.31.  
4Ibid, h.1035.  
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B. Latar Belakang Masalah 

Iman merupakan nilai vital dalam diri seseorang dalam 

beragama, khususnya bagi orang yang beragama Islam. Keimanan 

dalam diri seorang muslim merupakan pondasi utama yang sudah 

seharusnya dimiliki dan terlebih diaplikasikan dalam aktivitas sehari-

hari. Paling tidak, dengan pondasi keimanan mampu meningkatkan 

kualitas aktivitas seorang muslim lebih baik. Dalam Islam, 

pemahaman tentang iman harus selaras dengan implementasi dalam 

tindakan amal shalih. Sehingga dalam aktivitas apapun nilai keimanan 

merupakan salah satu unsur terpenting yang harus diperhatikan. Oleh 

karenanya umat Islam sudah seharusnya menjalankan amal-amal 

kebaikan di dunia dengan pondasi keimanan. 

Iman merupakan pokok-pokok keyakinan bagi seorang hamba 

terutama muslim, seperti menyangkut iman kepada Allah dan Rasul-

Nya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Rasul, iman 

kepada adanya hari kebangkitan, serta iman kepada qada dan qadar. 

Keimanan harus mutlak dimiliki bagi seorang muslim. Tetapi yang 

menjadi perdebatan para aliran-aliran Islam dan juga para ulama, 

adalah apakah iman tersebut hanya sekedar pembenaran dalam hati 

saja tanpa dibarengi dengan ucapan lisan, ataukah harus dibarengi 

dengan lisan dan amal perbuatan.  

Adapun beberapa pandangan para ulama, dan tokoh Islam 

terkait iman sebagai berikut; Menurut Ibnu Katsir iman adalah 

membenarkan ucapan dengan perbuatan.
5
 Kemudian menurut M. 

Quraish Shihab iman yang benar akan melahirkan tindakan yang 

benar.
6
 Selanjutnya, Imam Abu Hanifah menggambarkan iman itu 

adalah iqrar (pengakuan) dan tashdiq (pembenaran), dan kata beliau 

lagi, iman itu adalah iqrar dengan lisan dan tasdhiq dengan hati. Iqrar 

saja belum disebut iman.
7
 Serta, iman menurut Zainuddin adalah 

percaya dalam hati dan mengikrarkan dengan lisan, serta 

melaksanakan dengan anggota badan.
8
 Berdasarkan pemikiran tesebut 

                                                             
5Imam Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2000), terj; Bahrun Abu Bakar h. 202. 
6Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Memfungsikan Wahyu dalam 

Kehidupan, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 18. 
7Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais, Aqidah Empat Imam, (Jakarta: 

PT. Megatama Sofwa Pressindo, 2003) cet. II, h.26. 
8Zainuddin, Pahala Dalam Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 1. 
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dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan terminologi tentang iman, 

akan tetapi dapat disimpulkan bahwa Iman yang benar adalah yang 

bukan hanya sesuatu yang diyakini dalam hati, tetapi juga harus 

dimanifestasikan dalam tindakan. 

Rusaknya iman dapat menjadi penyebab munculnya 

problematika di dalam kehidupan, banyaknya tindak kejahatan, 

seperti; pelecehan, perampokan, pembunuhan, bunuh diri, dan para 

elit politik yang tidak segan-segan melakukan tindakan korupsi. 

Tindakan-tindakan amoral tersebut menyebar bagaikan virus yang 

teramat ganas, dan yang sangat memprihatinkan adalah jika hal 

tersebut dilakukan oleh orang-orang Islam. Seharusnya umat Islam 

dapat menjadi contoh dalam membangun moral dan akhlak bangsa. 

Semua kezoliman dan keburukan salahsatunya disebabkan oleh 

manusia yang tidak membekali dirinya dengan iman dan tauhid.  

Pernyataan yang mengatakan bahwa manusia tidak 

memerlukan iman adalah pernyataan yang tidak berdasar, didustakan 

oleh realita, dan dibantah oleh sejarah panjang manusia, karena relita 

membuktikan, bahwa manusia dimanapun dan kapanpun berada, dan 

dengan beragam kondisi dan situasi yang dihadapi, tidak pernah 

terlepas dari keyakinan selama-lamanya, baik keyakinan yang benar 

ataupun salah. Di sini para kaum Ateis menyatakan bahwa manusia 

saat ini sudah tidak lagi perlu beriman kepada Allah karena sudah 

mengenal alam, mengungkap berbagai rahasia alam.
9
 Abu Bakar Jabir 

Al-Jazairi mengatakan bahwa tidak ada satupun paham di dunia ini, 

atau kekuatan yang mampu menghadang paham perusak ini, 

menghentikan apalagi melenyapkannya, selain Islam, dan hanya Islam 

semata. Seandainya Islam dikaruniai sebuah negara adidaya, beriman 

secara Islam secara tulus, negara yang menerapkan Islam secara tegas, 

menyerahkan kekuasaan dan kepemiminan kepada Islam, maka negara 

ini akan mampu melenyapkan paham Atheisme yang ada selama ini, 

memperlihatkan kepalsuan teori-teori dan propaganda Atheisme yang 

menentang Allah.
10

 Selanjutnya untuk menegaskan fakta ilmiah yang 

diperkuat dalil-dalil akal dan syar‟i yaitu manusia senantiasa 

memerlukan agama, dan berpegang pada iman. 

                                                             
9Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Aqidatul Mukmin; Kupas Tuntas Aqidah 

Seorang Mukmin, (Solo: Daar An-Naba, 2014), h. 23.  
10Ibid, h.96. 
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Persoalan iman merupakan masalah krusial, karena persoalan 

iman punya potensi menimbulkam problematika, tidak hanya terkait 

keagamaan, akan tetapi juga memunculkan masalah sosial. Hal 

tersebut dapat dilihat dari sejarah perpecahan umat Islam yang dipicu 

oleh persoalan iman, atau teologis. Persoalan ini dimunculkan pertama 

kali oleh kaum Khawarij tatkala mencap kafir sejumlah tokoh sahabat 

Nabi yang dipandang telah berbuat dosa besar, antara lain Ali bin Abi 

Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin al-

Ash, Thalhah  bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Aisyah, istri 

Rasulullah SAW. Masalah ini lalu dikembangkan oleh Khawārij 

dengan tesis utamanya bahwa setiap pelaku dosa besar adalah kafir. 

Pernyataan teologis itu selanjutnya bergulir menjadi bahan 

perbincangan dalam setiap diskursus aliran-aliran teologi Islam yang 

tumbuh kemudian, termasuk aliran Murji„ah. Aliran lainnya se perti 

Mu„tazilah, Asy„ariyyah, dan Maturidiyyah turut ambil bagian dalam 

polemik tersebut. Bahkan tak jarang di dalam aliran-aliran tersebut 

terdapat perbedaan pandangan diantara sesama pengikutnya.
11

 

Berdasarkan hal tersebut, tampak jelas mengapa iman 

sangatlah penting untuk dijadikan sebagai prinsip dalam kehidupan. 

Allah SWT juga tidak pernah membiarkan suatu generasi atau suatu 

umat dalam keadaan kosong tanpa mengutus seorang Rasul kepada 

mereka untuk mengajak mereka kepada iman, dan memperdalam 

akar-akar aqidah ini di dalam hati mereka.
12

 Karena dengan iman kita 

mendapatkan kepuasan batin dan keselamatan hidup di dunia dan 

akhirat. Kalau hanya mengandalkan kemampuan akal saja, kita tidak 

akan pernah berhasil mencapai kepuasan dan kebahagian. 

Harus diakui bahwa kemajuan dunia modern saat ini telah 

mendatangkan berbagai manfaat, dan kemudahan bagi masyarakat. 

Namun demikian, pada sisi lain kemajuan dunia modern juga 

menyertakan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat. 

Problematika masyarakat modern tersebut mendapat perhatian dari 

beberapa ahli, diantaranya adalah Nurcholis Madjid yang melihat 

bahwa;  

                                                             
11Abdul Razaq, Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet ke-2, h. 

141. 
12Sayyid Sabiq, Aqidah Islamiyah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), terj; Ali 

Mahmudi, h.8. 
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Kemajuan dunia modern tidak memberikan kepuasan dan 

kebahagian bagi manusia, bahkan selalu memunculkan 

persoalan-persoalan baru yang tidak pernah dialami 

sebelumnya. Dalam kehidupan modern, manusia kehilangan 

kesadaran akan makna hidup yang lebih mendalam, akibatnya 

manusia modern kehilangan pijakan, cenderung individual 

dan tidak peduli dengan masalah orang lain. Sikap yang 

demikianlah yang dapat menghancurkan harmoni sosial, dan 

solidaritas masyarakat.
13

 

 

Masyarakat modern cenderung memiliki sikap mental yang 

materialistik (mengutamakan materi); hedonistik (memperturutkan 

kesenangan dan kelezatan syahwat): totaliteristik (ingin menguasai 

semua aspek kehidupan), dan hanya percaya kepada rumus-rumus 

pengetahuan empiris saja. Serta sikap hidup positivistis yang 

berdasarkan kemampuan akal pikiran manusia tampak jelas 

menguasai manusia yang memegang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Problematika perkembangan modernisasi juga disampaikan 

oleh Andik yang mengatakan: “Perkembangan zaman berlangsung 

dengan sangat cepat. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang semakin maju juga memunculkan berbagai 

persolan, seperti kekacauan hubungan antar negara, terorisme dan 

kolonialisme gaya baru. Itulah kekacauan peradaban di tengah gegap 

gempitanya modernisasi, terlihat dalam lingkungan sosial yang makin 

memprihatinkan, baik dalam segmen demografis, sosio-kultural, 

ekonomi, teknologi, politik, maupun dalam segmen hukum serta 

budaya global.”
14

 

Hal senada juga disampaiakan oleh Abuddin Nata yang 

melihat arus modernitas menghadirkan banyak problematika bagi 

kehidupan manusia, antara lain; Penyalahgunaan ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi, pendangkalan iman, desintegrasi ilmu pengetahuan, 

pola hubungan yang materialistik, menghalalkan segala cara, 

                                                             
13Nurcholish Madjid, Tradisi Islam :Peran dan fungsinya dalam 

pembangunan di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 2008), cet. ke-2, h. 85. 
14Andik Purwasito, Komunikasi Multikultural, (Surakarta: UMS Press, 

2003) cet. Ke-1, h.20.  
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kepribadian yang terpecah, strees dan frustasi, serta kehilangan harga 

diri dan masa depannya.
15

 

Nurhaidah dan M. Insya dalam jurnalnya mengatakan bahwa 

terdapat pengaruh negatif dari arus modernisasi bagi kehidupan 

manusia, diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, pola hidup konsumtif; Perkembangan industri yang 

pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat 

melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk 

mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Kedua, 

sikap Individualistik masyarakat yang merasa dimudahkan 

dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi 

membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Kadang mereka 

lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Ketiga, gaya hidup 

kebarat-baratan, tidak semua budaya barat baik dan cocok 

diterapkan di Indonesia. Keempat, kesenjangan sosial; 

Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada 

beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi, 

maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu 

dengan individu lain yang stagnan. Hal inilah yang dapat 

menimbulkan kesenjangan.
16

  

 

Berangkat dari pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa 

kehidupan modern telah menimbulkan banyak perubahan pada 

masyarakat.  

Salahsatu sikap hidup yang berkembang pada manusia 

modern adalah kehidupan yang materialistik. Menurut Kasser 

kehidupan materialistik adalah suatu orientasi nilai yang dijadikan 

pedoman hidup seseorang yang mengarahkan segala keinginan, cita-

cita dan perilaku individu pada pencapaian atau peraihan yang 

berbentuk materi yang mencakup kesuksesan secara finansial, 

menaikkan popularitas, dan status sosial.
17

 Oleh karena itu, untuk 

                                                             
15Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), h.289-

292. 
16Nurhaidah dan M. Insya Musa, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi 

Kehidupan Bangsa Indonesia, Jurnal Pesona Dasar 3 No. 3 (2015): 8. 
17Kasser, T., Ryan, R. M., Couchman, C. E., & Sheldon, K. M. (2004). 

Materialistic values: Their causes and consequences. Journal Psychology and 

consumer culture. Washington, DC: American Psychology Association (2004). 
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menghadapi dampak dunia modern tersebut, perlu diaktualisasikan 

kembali masalah iman. Masalah iman sangat penting untuk 

memperbaiki kehidupan masyarakat modern, karena berhubungan 

dengan perbuatan manusia, sebagaimana disampaikan Ibnu Taimiyyah 

bahwa iman dan akhlak tidak dapat dipisahkan, karena banyak orang 

yang menyatakan dengan lisannya beriman, tetapi perbuatan mereka 

telah banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari‟at, yang 

demikian itu bukanlah iman.
18

  

Berkaca pada realita yang terjadi di masyarakat, berbagai 

fenomena menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan terkait 

dengan sifat, dan sikap manusia. Hal ini perlu menjadi perhatian serius 

bagi kita semua, agar manusia tetap dapat menjadi hamba Tuhan yang 

beriman dan tunduk pada aturan Tuhan.  

Pada dasarnya menanamkan iman ke dalam jiwa merupakan 

cara yang paling tepat untuk mewujudkan unsur-unsur yang baik, 

yang dapat melaksanakan peranannya secara sempurna dalam 

kehidupan, dan dapat memberikan andil yang sangat besar untuk 

menumbuhkan dan memperkokoh tauhid di dalam diri seseorang.  

Iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, 

ketetapan hati atau keteguan hati.
19

 Setiap manusia mempunyai fitrah 

berupa kepercayaan tentang adanya Dzat Yang Maha Kuasa, yang 

dalam istilah agama disebut Tuhan. Fitrah manusia tersebut adalah 

fitrah beragama tauhid yang dijadikan oleh Allah SWT pada saat 

manusia itu diciptakan. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa keimanan 

merupakan inti agama, terlebih dalam agama Islam. Persoalan iman 

ini sangat penting, karena masalah iman berkaitan dengan esensi dan 

eksistensi Islam sebagai agama. 

Quraish Shihab mengatakan bahwa; ”Secara fitrah manusia 

lebih cenderung kepada kebaikan, dengan begitu perbuatan tidak 

dapat dipisahkan dari keimanan, karena keimanan adalah pengakuan 

hati dan perbuatan adalah manfesti dari iman.”
20

 Artinya dalam 

                                                             
18Ibnu Taimiyyah, Etika Beramar Ma’ruf Nahi Munkar (al-Amar bil Ma’rûf 

Wa an-Nahyu An al-Munkar), (Jakarta: Gema Insani, 1993), Terj; Abu Fahmi, h. 55. 
19WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai 

Pustaka, 2000), h. 18. 
20Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu‘I atas Pelbagai 

Persoalan Umat, (Bandung : Mizan, 2000), h.254 
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menghadapi dampak buruk era modern, aspek iman dapat menjadi 

solusi bagi kehidupan manusia modern, karena sejatinya iman yang 

benar akan menghasilkan perbuatan, atau tindakan yang agung. 

Dalam hakekatnya pada diri manusia terdapat dua potensi, 

yaitu potensi berkelakuan baik dan potensi berkelakuan buruk. 

Walaupun kedua potensi itu ada pada diri manusia namun ditemukan 

isyarat dalam al-Quran, maupun Hadits bahwa kebaikan lebih dahulu 

menghiasi diri manusia dari pada kejahatan. Manusia memiliki 

karakter, potensi, orientasi dan kecenderungan yang sama untuk 

melakukan hal-hal yang positif dan negatif. Manusia menurut Islam 

adalah makhluk Allah yang paling mulia dan unik. Ia terdiri dari jiwa 

dan raga yang masing-masing mempunyai kebutuhan sendiri. Manusia 

dalam pandangan Islam adalah makhluk rasional, sekaligus pula 

mempunyai hawa nafsu kebinatangan.
21

 Artinya manusia bisa menjadi 

baik dan tinggi derajatnya dihadapan Allah atau sebaliknya, ia pun 

bisa menjadi jahat dan jatuh terperosok pada posisi yang rendah dan 

buruk seperti hewan bahkan lebih rendah dan buruk dari pada hewan.  

Pada dasarnya Islam merupakan agama universal, agama yang 

menekankan pada kesatuan, tetapi sekaligus mengakomodir 

perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kehidupan. Perwujudan 

kesatuan itu dimaksudkan bahwa kesatuan sebagai sumber yang 

mengarahkan kemanusiaan menuju kepada kesatuan. Oleh karena itu, 

sebagai agama yang sangat menekankan pada kesatuan, Islam secara 

formal harusnya mampu menyatukan satu segmen kemanusiaan yang 

sangat luas dengan perbedaan latar belakang etnis, bahasa, dan 

kebudayaan, meski tetap akan membuka kemungkinan terjadinya 

perbedaan penafsiran terhadap ajaran-ajarannya. 
22

 

 Manusia adalah makhluk dwi dimensi dalam tabiatnya, 

potensinya, dan dalam kecenderungan arahnya. Ini karena ciri 

penciptanya sebagai makhluk yang tercipta dari tanah dan hembusan 

ilahi, menjadikanya pemilik potensi yang sama dalam kebajikan dan 

keburukan, petunjuk dan kesatuan. Manusia mampu membedakan 

                                                             
21Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju 

Milenium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 75. 
22Siti Maryam, Damai Dalam Budaya (Integrasi Tradisi Syi’ah dalam 

Komunitas Ahlusunnah Wal Jama’ah di Indonesia), (Yogyakarta: Badan Litbang dan 

Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 18 
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mana yang baik dan mana yang buruk, manusia juga mampu 

mengarahkan dirinya menuju kebaikan atau keburukan dalam kadar 

yang sama. 
23

 Semua itu tentu dikendalikan oleh Iman, yang tentunya 

dapat menjaga, dan mengarahkan tindakan manusia dalam 

kehidupannya. 

Dimensi jiwa dalam kehidupan manusia sangat berpengaruh 

dalam membina perjalanan keimanan, keIslaman dan keihsanan 

seorang muslim. Pentingnya wahana rohani tersebut, dalam hal ini 

jiwa, karena jiwa adalah eksistensi terdalam yang senantiasa 

membutuhkan konsumsi spiritual agar berkembang tumbuh sehat dan 

mandiri. Sebab pendidikan seorang muslim tidak akan berhasil secara 

maksimal apabila tidak mengolah rasa jiwannya sampai pada tahap 

kesucian, kemuliaan, dan keluhuran. Untuk mencapai ada tahap 

keluhuran, maka harus dimulai dari tahap pertama yaitu tahap 

penyucian jiwa, tahap inilah yang dalam istilah bahasa arab disebut 

tazkiyatun nafs.
24

 Tazkiyah dimaksudkan sebagai cara untuk 

memperbaiki seseorang dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih 

tinggi dalam hal sikap, sifat, kepribadian dan karakter. Semakin sering 

seseorang melakukan tazkiyah pada karakter kepribadiannya, semakin 

Allah membawanya ketingkat keimanan yang lebih tinggi.  

Ditinjau pada kajian teologi Islam, persoalan-persoalan 

tentang iman sangatlah luas cakupannya serta banyak tokoh, ilmuan 

yang membicarakannya. Karena kajian iman termasuk kajian yang 

sangat penting dalam mekanisme kehidupan agar manusia tidak 

semakin terjerumus ke dalam kezaliman yang lebih ekstrim lagi. Iman 

sebagai titik pangkal penumbuhan moralitas yang sempurna 

merupakan intisari dari realitas orang yang beragama, yang tentu 

dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan dalam suatu tatanan kebaikan 

secara individu maupun dalam bermasyarakat atau dalam 

berhubungan dengan Sang Pencipta.  

Ibnu Taimiyyah juga mengatakan jika amal-amal harus 

disertakan kedalam iman, hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada 

yang beranggapan bahwa hanya dengan iman saja, tanpa amal-amal 

                                                             
23M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002). 

Vol.15, h. 299. 
24M. Izzudin Taufiq, Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam, ( 

Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 70-72 
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salih sudah cukup untuk mendapatkan janji Tuhan untuk masuk ke 

dalam surga. Penyebutan amal-amal shalih merupakan pengkhususan 

terhadap nash yang sudah ada, agar dapat diketahui bahwa pahala 

yang dijanjikan di akhirat, yaitu berupa surga tanpa azab, tidak akan 

diberikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal salih.
25

 

Ibnu Taimiyyah juga mengatakan banyak ayat-ayat di dalam al-

Qur‟an yang mendukung bahwa iman itu harus disertakan dengan 

amal perbuatan atau dengan kata lain iman tidak dapat dipisahkan 

dengan amal perbuatan.  

Kondisi, dan kebutuhan zaman memang mempengaruhi 

perkembangan manusia, baik secara spritual, maupun mental. Oleh 

karena itu di dalam penelitian ini, kajian konsep iman, menurut Ibnu 

Taimiyah penting dilakukan dalam rangka mencipatkan manusia yang 

insan kamil, yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang 

baik, tetapi juga emiliki akhlak yang terpuji, juga spritual yang 

matang, juga melihat bagaimana relvansi konsep iman Ibnu 

Taimiyyah di era modern saat ini. Ibnu Taimiyyah dikenal sebagai 

tokoh pemikir Islam yang masyhur yang bekontribusi atas 

perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang melalui karya-

karyanya. Hal tersebut menjadikan tokoh ini sangat layak dijadikan 

subjek dalam pengakajian ilmu pengetahuan, terkhusus berkaitan 

dengan Iman.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, 

dapat dilihat bahwa iman memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 

menguatkan pondasi pribadi manusia, terutama dalam menghadapi 

perubahan zaman. Pada dasarnya iman akan menuntun manusia untuk 

berbuat kebaikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjabarkan 

pentingnya persoalan iman sebagai dasar dalam membangun 

eksistensi sistemik kehidupan. Iman dapat dikatakn adalah faktor yang 

dominan bagi terpeliharanya kedamaian dan keharmonisan dalam 

dunia ini. Ibadah sebagai wujud iman, pada dasarnya adalah realitas 

yang suci pada manusia yang tanpanya dunia bisa mengalami 

kehancuran, karena visi penciptaan manusia adalah sebagai khalifah di 

bumi. 

                                                             
25Ibnu Taimiyyah, Al-Iman, (Jakarta: Darul Falah, 2007), terj; Kathur 

Suhardi, h. 119. 
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Nurcholis Madjid menyampaikan; ”Bahwa dalam Islam, iman 

pada setiap individu akan membawa akibat adanya amal shaleh yang 

memasyarakat. Hal ini karena kebenaran bukanlah suatu persoalan 

kognitif semata, akan tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan. 

Di atas semua tindakan sosial yang benar akan memancar implikasi 

keagamaan dan kemasyarakatan yang diterangkan oleh agama dalam 

kehidupan manusia di abad moden ini.”
26

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka iman adalah persoalan 

penting untuk dikaji, dan  teraktualisasikan kedalam kehidupan yang 

nyata, terutama dalam menghadapi era modern saat ini. Oleh karena 

itu, penulis tertarik untuk membahas, dan meneliti skripsi dengan 

judul; “Konsepsi Iman dan Aktualitasnya Modern.” 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, 

peneliti mengidentifikasi masalah pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

a.Perkembangan zaman yang menimbulkan banyak 

problematika bagi manusia modern. 

b. Arus modernitas menjadikan kajian iman penting dilakukan 

guna merespon segala perubahan, dan pergeseran orientasi 

hidup manusia. 

c.Kajian terkait aktualisasi konsep iman Ibnu Taimiyyah pada 

kehidupan modern belum pernah dilakukan. 

2. Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah penelitian dalam skripsi ini adalah 

“Konsepsi Iman yang berdasarkan pemikiran Ibnu Taimiyyah” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas. 

Maka, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana konsepsi iman menurut pemikiran Ibnu 

Taimiyyah? 

2. Bagaimana aktualisasi konsep iman Ibnu Taimiyyah pada 

kehidupan modern? 

                                                             
26Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, (Bandung: 

Mizan, 2013) h. 157.  
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui konsepsi iman, menurut pemikiran Ibnu 

Taimiyyah 

2. Mengetahui bagaimana aktualisasi konsep iman Ibnu 

Taimiyyah pada kehidupan modern. 

F. Manfaat Peneilitan  

1. Manfaat Teoritis  

a. Manfaat Teoritis; Dalam ranah teoritis diharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan disiplin ilmu aqidah. Khususnya dapat 

menjadi rujukan dalam konstuksi pemahaman terkait 

keimanan. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi: 

1) Bagi masyarakat, dari hasil penelitian diharapkan dapat 

menambah pemahaman, bahwasannya orang yang selalu 

terjaga hatinya yaitu memiliki rasa iman, dan iman itu juga 

merupakan salahsatu cara untuk menjauhi sifat-sifat yang 

kurang terpuji.  

2) Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi bahan 

pembelajaran dalam memahami konsep iman, menurut 

Ibnu Taimiyyah, sehingga dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

3) Bagi para peneliti dan akdemisi, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan referensi dalam kajian ilmiah 

terutama pada kajian iman, serta dapat dikembangkan lagi 

oleh peneliti lain, sehingga penelitian ini dapat memiliki 

banyak perspektif dan sempurna. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian dan kajian tentang pemikiran Ibnu Taimiyyah 

memang sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti kali ini memiliki fokus kajian yang berbeda 

dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Adapun beberapa karya ilmiah yang masih relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:  
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1. Penelitian tentang Ibnu Taimiyyah sudah banyak dilakukan 

khususnya dalam bidang pendidikan, diantara mereka adalah 

penelitian Nelly, dengan judul “Konsep Pendidikan Ibnu 

Taimiyah”
27

, Nandang dan Lukman, dengan judul “Potensi 

Dasar Manusia Menurut Ibnu Taimiyah dan Implikasinya 

dalam Pendidikan Islam”
28

, Mukarromah dengan judul 

“Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”
29

. 

Beberapa peneliti tersebut fokus dalam mengkaji pemikiran 

Ibnu Taimiyyah dalam konteks pendidikan, akan tetapi objek 

dalam penelitiannya berbeda. Nelly meneliti konsep 

pendidikan Ibnu Taimiyyah ditinjau dari aspek tujuan 

pendidikan, kurikulum, dan metode pengajarannya; Nandang 

dan Lukman meneliti tentang bagaimana potensi dasr manusia 

berimplikasi pada pendidikan Islam; Mukarromah meneliti 

dengan objek konsep pendidikan anti korupsi. 

2. Penelitian tentang Ibnu Taimiyyah tentang tasawuf yang 

dilakukan oleh; Izzudin, dan Ahmad, dengan judul “Pemikiran 

Ibn Tamiyyah Tentang Syariah Sebagai Tujuan Tasawuf”
30

, 

Syamsul dengan judul “Kritik Ibnu Taimiyah Terhadap 

Tarekat”
31

, Ahmad dengan judul “Pemikiran Tasawuf Ibnu 

Taimiyyah”
32

, dan Mulyadi dengan judul Kritik Ibnu 

Taimiyyah Terhadap Kedudukan Shaikh dan Fungsi Khirqah 

dalam Tarekat”
33

. Penelitian yang dilakukan beberapa orang 

tersebut memiliki kesamaan dalam subjek penelitian yaitu 

                                                             
27Nelly, “Konsep Pendidikan Ibnu Taimiyah”, Jurnal Al-Astar STAI 

Mempawah 7, no.1 (2017): 105  
28Nandang Kosing dan Lukman Syah, “Potensi Dasar Manusia Menurut 

Ibnu Taimiyah dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam”, Jurnal Qathruna 3, no. 1 

(2016): 91. 
29Mukarromah, “Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”, 

Jurnal Pendidikan Islam 08, no. 01 (2018): 45-46. 
30Izzudin Washil, dan Ahmad Khoirul F, “Pemikiran Ibn Tamiyyah Tentang 

Syariah Sebagai Tujuan Tasawuf” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 7, 

no. 2 (2017): 337.  
31Syamsul Rijal, “Kritik Ibnu Taimiyah Terhadap Tarekat”, Jurnal 

Penelitian dan Pemikiran Keislaman 2, no. 1 (2015): 65-66. 
32Ahmad Taqiuddin, ”Pemikiran Tasawuf Ibnu Taimiyyah”, El-Hikam: 

Journal of Education and Religion Studies 3, no. 2 (2010): 65. 
33Mulyadi, “Kritik Ibnu Taimiyyah Terhadap Kedudukan Shaikh dan Fungsi 

Khirqah dalam Tarekat”, Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 1, (2020): 

56.  
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tentang pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam kajian tasawuf, akan 

tetapi penelitian-penelitian tersebut memilki perbedaan objek 

penelitiannya. Izzudin, dan Ahmad meneliti tentang Syariah 

Sebagai Tujuan Tasawuf; Syamsul membahas tentang kritik 

Ibnu Taimiyah terhadap tarekat
 
diyakini tidak sesuai dengan 

ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur‟an dan sunnah; 

Ahmad membahas mengenai kritik Ibnu Taimiyyah sendiri 

terhadap beberapa konsep tasawuf khususnya kritik terhadap 

Ibnu al-„Arabi tentang Wahdatul Wujud; Mulyadi membahas 

mengenai kritik Ibnu Taimiyyah terhadap kedudukan shaikh 

dan fungsi khirqah dalam tarekat. 

3. Penelitian tentang pemikiran Ibnu Taimiyyah di bidang politik 

juga sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah Agus 

Nurhakim dengan judul “Negara Hukum Perspektif Ibnu 

Taimiyyah (W. 728 H)”
34

, dan Isnen Azhr dengan judul 

“Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyyah (661-

728H)”
35

. Penelitian yang dilakukan beberapa orang tersebut 

memiliki kesamaan dalam subjek penelitian yaitu tentang 

pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam kajian tasawuf, akan tetapi 

penelitian-penelitian tersebut memilki perbedaan objek 

penelitiannya. Agus menilit terkait negara hukum perspektif 

Ibnu Taimiyyah yang menyatakan tujuan negara adalah untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan megurus 

masyarakat konsep yang paling mendekati dengan Negara 

Islam adalah konsep kedaulatan hukum (nomokrasi); Isnen 

membahas mengenai kepala negara non muslim yang 

menyimpulkan Ibnu Taimiyyah telah menetapkan persyaratan 

bagi calon seorang pemimpin diantaranya adalah: Al-Muslim, 

Al-Qowiy, Al-Amin, Al-Adl, Al-Khasyyah. 

Kemudian, selain penelitian yang relevan dengan subjek atau 

tokoh di dalam skripsi ini, terdapat juga beberapa penelitian terkait 

                                                             
34Agus Nurhakim, dengan judul “Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyyah 

(W. 728 H)”, Al:Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 4, No.08 

(2016): 556 
35Isnen Azhar, “Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyyah (661-

728H)” ,Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 18 (2019): 329. 
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objek penelitian yaitu tentang iman dan akhlak. Adapun uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian tentang iman juga sudah banyak dilakukan, diantara 

yang melakukan penelitian adalah Nurul Huda dengan judul 

“Konsepsi Iman Menurut Al- ai awi Dalam Tafsir Anwar 

At-Tanzīl Wa Asrar At-Ta‟wīl“ 
36

; Husnel dengan judul
 

“Konsep Al-Iman dan Al-Islam: Analisis Terhadap Pemikiran 

Al-Izz Ibn Abd As-Salam (577-660 H. Atau 1181-1262 M)“
37

; 

dan Faiz Ramdani dengan judul
 
“Konsep Islam dan Iman 

Muhammad Syahrur (Studi Kritis)”
38
. Penelitian mereka 

memiliki kesamaan dalam objek penelitian, yaitu Iman, tetapi 

berbeda dalam subjek, atau tokoh penelitian. Nurul Huda 

meneliti Iman menurut Al- ai awi, dengan kesimpulan jman 

menurut Al-Baidawi merupakan bagian dari aktivitas hati 

yang dikonsepsikan sebagai membenarkan, yaitu mengakui 

dan mempercayai ajaran Nabi SAW yang berkaitan dengan 

yang gaib, dan dijalankan secara tersamar; Husnel membahas 

tentang Konsep Al-Iman dan Al-Islam: menurut pemikiran 

Al-Izz Ibn Abd As-Salam, Al-Izz menempatkan ajaran iman 

dan Islam sebagai bagian inti dari bagunan teologi Islam yang 

dilandasi Alquran dan Sunah; Faiz membahas rwntang konsep 

Islam dan iman Muhammad Syahrur, Syahrur berpendapat 

bahwa Islam berbeda dengan Iman, dan muslim berbeda 

dengan mukmin. Islam juga menurutnya lebih luar dan 

mendahului Iman. 

Berdasarkan beberapa kajian ilmiah di atas terkait pemikiran 

Ibnu Taimiyyah, serta bahasan terkait iman, penulis melihat adanya 

persamaan dalam subjek penelitian, yaitu membahas tentang tokoh 

Ibnu Taimiyyah, juga objek penelitian tentang iman, tetapi belum 

dikaji lebih jauh tentang aktulisasi konsep Iman Ibnu Taimiyyah di era 

modern. Oleh karena itu, penulis ingin membahas secara lebih 

                                                             
36Nurul Huda, “Konsepsi Iman Menurut Al- ai awi Dalam Tafsir Anwar 

At-Tanzīl Wa Asrar At-Ta‟wīl“. Jurnal Analisa 20, No. 01 (2013): 65. 
37Husnel Anwar Matondan, “Konsep Al-Iman dan Al-Islam: Analisis 

Terhadap Pemikiran Al-Izz Ibn Abd As-Salam (577-660 H. Atau 1181-1262 M) “, 

Analytica Islamica 4, No. 1 (2015): 78 
38Faiz Ramdani Sholahuddin, “Konsep Islam dan Iman Muhammad Syahrur 

(Studi Kritis)” TASFIYAH: Jurnal Pemikiran Islam 2, No. 2 (2018): 241. 
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komprehensif, dan kompleks melalui penelitian tentang; Konsepsi 

Iman menurut perspektif Ibnu Taimiyyah, dan aktualisasi konsep iman 

Ibnu Taimiyyah pada kehidupan modern.  

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (Library research), yaitu penelitian yang 

menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data 

penelitian. Penelitian ini adalah telaah yang berkaitan kepada 

pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu, maka secara 

metodologis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan isi 

(perpustakaan).
39

 Library research juga dapat diartikan sebagai 

penelitian yang berhubungan erat dengan pemikiran yang dituangkan 

dalam karya atau buku (isi); yaitu penelitian berbicara tentang 

pandangan tokoh mengenai keadaan yang semestinya dalam 

membangun suatu keadaan yang semestinya berdasarkan konsep yang 

telah disistematiskan kemudian dihubungkan dengan keadaan atau 

kondisi suatu benda, tempat, dan keadaan.  

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena 

alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa 

bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.
40

 

Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu pendapat yang 

berkembang.  

Furchan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status 

suatu gejala saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian deskriptif 

tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Pendekatan 

lebih diskpriptif akan menjadi lebih jelas bilamana dilihat dari 

                                                             
39Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari 

Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), h. 39. 
40Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan 

(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), h. 72. 
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pandangan para pakar mengenai metode tersebut.
41

 Metode ini 

digunakan untuk menjelaskan serta mengelaborasi pikiran-pikiran 

Ibnu Taimiyyah yang berkenaan dengan judul ini. Kemudian 

menyajikannya secara kritis melalui sumber-sumber pustaka primer 

maupun skunder dengan menggunakan karangan-karangan Ibnu 

Taimiyyah dan yang berkaitan dengan pembahasan konsep keimanan. 

2. Sumber Data Penelitin 

a) Data Primer 

Data primer atau data pokok dapat dimaknai sebagai data atau 

informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya atau subjek 

penelitian.
42

 Data Primer, yaitu materi-materi yang berkaitan dengan 

sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan 

masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini, sumber data utama dalam 

penelitian kepustakaan (Library research) yaitu menghimpun data 

atau tulisan yang ada kaitannya dengan tema skripsi ini. Data-data 

tersebut diambil dari tulisan Ibn Taimiyyah sendiri yang 

terdokumentasi dalam bentuk kitab, buku, maupun karya lainnya baik 

yang berbahasa Arab maupun yang sudah diterjemahkan. Buku Al-

Iman, merupakan salahsatu sumber yang dijadikan rujukan dalam 

penulisan skripsi.  

b) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan atau 

digunakan oleh pihak lain.
43

 Adapun data sekunder dalam penelitian 

ini didapatkan dari buku, makalah, artikel, jurnal, prosiding, juga 

sumber lain yang membahas, atau memiliki kaitan dengan Ibnu 

Taimiyyah. 

3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode atau alat pengumpulan data dapat diartikan sebagai 

cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam ranagka mengumpulkan 

informasi dan data-data dalam penelitiaan. Adapun metode atau alat 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, adalah metode 

dokumentasi. 

                                                             
41Arif  Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), h. 447. 
42Suharyadi dan Purwantu, Statistika;Untuk Ekonomi Keuangan Modern, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2011),cet. Ke-2, h.14 
43Ibid,h.15 
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 Arikunto mendefenisikan dokumentasi sebagai kegiatan 

mencari dalam penelitian yang berupa bukti fisik, seperti: catatan, 

transkrip, buku, surat, dan sebagainya“.
44

 Dalam penelitian ini, 

dokumentasi diperoleh dari sejumlah buku, jural, kitab-kitab, dan 

data-data dokumen lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 

Kemudian data tersebut dibaca dan dipahami untuk menemukan data-

data yang diperlukan sesuai dengan pokok masalah. 

4. Tekhnik Analisis Data  

Dalam menganalisis data kualitatif yang berupa deskripsi 

dapat dilakukan melalui 3 (tiga) yaitu, reduksi data, penyajian 

(display) data dan penarikan kesimpulan, yang tentunya tahapan ini 

merupakan satu rangkaian yang saling terkait satu sama lain. Adapun 

dalam analisis penelitian ini menggunakan tekhnik content analysis 

atau analisis isi.  

Menurut Weber, Content Analysis adalah metodologi yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang 

benar dari sebuah dokumen. Content Analysis juga dapat digunakan 

sebagai teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk 

menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan 

sistematis.
45

 Di dalam kajian ini, analisis isi dapat dibandingkan antara 

satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik 

berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai 

kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai 

bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat 

tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh 

dikatagorikan dengan memilah data tersebut, sehingga dapat 

memenuhi syarat tentang tekhnik content analysis yaitu, objektif, 

sistematis, dan general 

Selanjutnya dalam memudahkan dalam menganalisis data 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deduktif. 

Deduktif adalah cara berfikir untuk mencapai sebuah kesimpulan yang 

berangkat dari sebuah pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik 

tolak pada pengetahuan yang umum tersebut, hendak menilai kejadian 

                                                             
44Suharsimi Arikunto, et.al, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008), h.236. 
45Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: 

LKIS, 2005), h. 59. 
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yang khusus.
46

 Dalam penelitian akan dijabarkan secara jelas konsep 

iman, dan aktualisasi konsep iman Ibnu Taimiyyah pada kehidupan 

modern. 

I. Sistematika Pembahasan  

  Sistematika pembahasan adalah rangkaian dari alur penelitian 

dari awal hingga akhir, yang dijabarkan secara sistemtis dan 

terstruktur. Hal ini diinformasikan dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran awal tentang keseluruhan isi yang terkandung di dalam 

skripsi. Adapun gambaran umum dalam Skripsi ini dapat dilihat 

sebagai berikut: 

BAB I : Membahas tentang pendahuluan yang meliputi 

tentang; Penegasan judul guna memperjelas defenisi, dan pengarah 

dalam penelitian. Latar belakang masalah, hal ini diperlukan untuk 

mengetahui masalah akademik, urgensi, serta signifikansi penelitian.. 

Identifikasi masalah dalam penelitian guna memberi gambaran 

spesifik terkait masalah penelitian, batasan masalah dilakukan agar 

penelitiantidak keluar dari tema. Rumusan masalah, hal ini diperlukan 

untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dengan lebih rinci. 

Tujuan penelitian, hal ini diperlukan untuk mengetahui tujuan yang 

hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu, hal 

ini diperlukan agar bisa melakukan perbandingan dengan penelitian-

penelitian terkait yang telah diteliti sebelumnya. Kemudian, 

menyajikan mengenai metode penelitian yang meliputi tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, hal ini diperlukan untuk mengetahui 

jenis penelitian yang digunakan. Tekhnik pengumpulan data, hal ini 

diperlukan untuk mengetahui tekhnik dan metode-metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data. analisis data, diperlukan untuk 

menganalisis data yang sudah diperoleh dari sumber yang telah 

ditentukan. Sistematika pembahasan, hal ini diperlukan agar lebih 

mudah dalam menyusun maupun memahami isi skripsi ini. 

BAB II : Membahas tentang kajian pustaka, dan kerangka 

teori yang digunakan dalam penelitian. Hal ini perlu dilakukan untuk 

mendasari pelaksanaan penelitian secara teoritis. Adapun isi dari BAB 

                                                             
46 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2015), h. 

42 
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II ini adalah konsep iman, dan teori yang digunakan sebagai kerangka 

penelitian. 

BAB III : Membahas tentang gambaran biografi tokoh dalam 

penelitian, yaitu Ibnu Taimiyyah. Dalam pembahasannya akan 

digambarkan sejarah singkat kehidupannya, karya-karyanya, 

perjalanan kelimuannya, dan pandangan tokoh terkait objek yang 

diteliti.  

BAB IV : Membahas tentang hasil penelitian, yang mencakup 

tentang paparan data hasil penelitian dan membahas tentang analisis 

hasil penelitian, yang meliputi tentang iman dan akhlak menurut 

pemikiran ibn taimiyyah, dan aktualisasi konsep tersebut pada 

kehidupan modern.  

BAB V : Memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

diperlukan untuk mengetahui hasil penelitian secara keseluruhan, 

sekaligus menjawab rumusan masalah. Saran, hal ini diperlukan 

sebagai peran sumbangsih peneliti terhadap khazanah keilmuan yang 

relevan dengan objek bahasan penelitian.. 
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