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ABSTRAK 

Di masa sekarang banyak bermunculan paham-paham dan ajaran-

ajaran yang sesat dan menyesatkan dengan berkedok sebagai agama 

Islam, yang justru sebenarnya sangat menyimpang dari akidah Islam. 

Bagi umat muslim yang lemah imannya, tentu akan sangat mudah 

terpengaruh oleh paham baru yang menyesatkan tersebut. Akidah 

merupakan dasar utama dalam ajaran Islam. Karena itu, ia merupakan 

dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan seseorang yang wajib 

dimiliki untuk dijadikan pijakan dalam segala sikap dan tingkah laku 

sehari-hari. Ada beberapa istilah lain yang semakna atau hampir 

semakna dengan istilah Akidah, yaitu: Iman dan Tauhid. Madrasah 

Tsanawiyah adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang setara 

dengan jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama). Siswa madrasah 

tsanawiyah termasuk pada usia pemuda dengan berdasarkan usia dan 

lembaga serta lingkup tempat pemuda berada, yaitu usia 6 – 18 tahun. 

Siswa madrasah tsanawiyah termasuk pada usia dengan banyak 

permasalahan. Diantara permasalahan yang terjadi pada usia 12-15 

tahun ialah minum minuman keras, bahkan dapat terjadi seks diluar 

nikah. Dengan permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi pada 

usia tersebut. Maka penguatan akidah dan akhlak sangat diperlukan 

untuk mencegah terjadinya hal demikian. Untuk memperkokoh akidah 

dan akhlak serta menanamkan pengetahuan, khususnya akidah. Dan 

juga dengan harapan pemikiran-pemikiran baru dapat dimunculkan 

khususnya dalam aspek akidah akhlak, sehingga dapat memperkaya 

khazanah ilmu keIslaman khususnya dalam bidang akidah. Maka 

perlu adanya penguatan materi akidah. Penguatan materi tersebut bisa 

didapat dari buku-buku agama, media sosial, media elektronik, 

majalah keIslaman maupun dari kitab-kitab klasik. Salah satu kitab 

yang patut dikaji sebagai penguat materi akidah ialah kitab Aqidatul 

Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Kitab Aqidatul 

Awam ini diperuntukkan bagi umat Islam dalam mengenal akidah 

atau ke-tauhid-an, khususnya tingkat permulaan (dasar). Karena itu, 

isi dari kitab ini sangat perlu dan penting untuk diketahui setiap umat 

Islam. Terlebih bagi mereka yang baru pertama mengenal Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui materi akidah yang 

terdapat dalam kitab Aqidatul Awam Karya Syekh Ahmad Al-

Marzuqi Al-Maliki dan materi akidah yang relevan dengan materi 

akidah pada mata pelajaran akidah akhlak di madrasah tsanawiyah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

jenis penelitian kajian pustaka (library research). Penelitian ini 

dilakukan dengan didasarkan pada data-data kepustakaan, yaitu 
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dengan mengkaji kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-

Marzuqi Al-Maliki, kemudian di analisis dengan menggunakan 

metode content analysist atau analisis isi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Materi akidah dalam 

Kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki 

meliputi iman kepada Allah SWT (20 sifat wajib Allah dan sifat 

jaizNya), iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman 

kepada hari akhir dan tentang Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarganya. 2) Materi akidah pada mata pelajaran akidah akhlak di 

madrasah tsanawiyah terdapat pada kelas VII sampai dengan kelas IX. 

3) Relevansi materi akidah dalam kitab Aqidatul Awam karya Syekh 

Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki dengan materi akidah pada mata 

pelajaran akidah akhlak di madrasah tsanawiyah terdapat pada materi 

iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul 

Allah dan iman kepada hari akhir.  

Kata Kunci : Akidah, Kitab Aqidatul Awam 
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ABSTRACT 

Nowadays, there are many misconceptions and teachings that are 

misguided and misleading under the guise of being the religion of 

Islam, which actually deviate greatly from the Islamic faith. For 

Muslims whose faith is weak, of course, they will be very easily 

influenced by this misleading new understanding. Akidah is the main 

basis in Islamic teachings. Therefore, it is the basic foundations of a 

person's belief or belief that must be owned to be used as a foothold in 

all attitudes and daily behavior. There are several other terms that 

have meaning or almost meaning with the term aqidah, namely: faith 

and monotheism. Madrasah Tsanawiyah is one of the formal 

educational institutions that is equivalent to the junior high school 

level. Madrasah Tsanawiyah students are included in the youth age 

based on the age and institution and the scope of the youth's place, 

namely ages 6-18 years. Tsanawiyah madrasa students are at an age 

with many problems. Among the problems that occur at the age of 12-

15 years are drinking alcohol, even sex outside of marriage can occur. 

With the problems that often occur at that age. So the strengthening of 

faith and morals is needed to prevent this from happening. To 

strengthen faith and morals and instill knowledge, especially faith. 

And also with the hope that new ideas can be raised, especially in the 

aspect of moral creed, so that it can enrich the treasures of Islamic 

knowledge, especially in the field of creed. So it is necessary to 

strengthen the material of faith. The strengthening of the material can 

be obtained from religious books, social media, electronic media, 

Islamic magazines as well as from classical books. One of the books 

that should be studied as a reinforcement of creed material is the 

Aqidatul Awam book by Sheikh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. This 

Aqidatul Layman Book is intended for Muslims to recognize faith or 

monotheism, especially at the initial (basic) level. Therefore, the 

contents of this book are very necessary and important for every 

Muslim to know. Especially for those who are new to Islam for the 

first time. 

This study aims to determine the creed material contained in the 

Aqidatul Awam book by Sheikh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki and 

the creed material that is relevant to the creed material in the moral 

aqidah subjects at the Madrasah Tsanawiyah. This study uses a 

qualitative descriptive approach with the type of literature review 

(library research). This research was conducted based on library data, 
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namely by examining the book Aqidatul Awam by Sheikh Ahmad Al-

Marzuqi Al-Maliki, then analyzed using the content analysis method. 

The results of this study indicate that: 1) The creed material in 

Sheikh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki's Book of Aqidatul Awam 

includes faith in Allah SWT (20 obligatory attributes of Allah and His 

jaiz properties), faith in Allah's angels, faith in Allah's Apostle, faith 

in the last days and about the Prophet Muhammad and his family. 2) 

The creed material in the moral creed subjects at the Madrasah 

Tsanawiyah is in grades VII to grade IX. 3) The relevance of the 

aqidah material in the Aqidatul Awam book by Sheikh Ahmad Al-

Marzuqi Al-Maliki with the aqidah material in the moral aqidah 

subjects at the Tsanawiyah madrasa is in the material of faith in Allah, 

faith in God's angels, faith in Allah's Apostle and faith in the last days 

. 

Keywords : Faith, Kitab Aqidatul Awam 
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MOTTO 

 

ِلًحا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباِدِة َربِّو أَ  َحَداَفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلقآَء َربِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل صََٰ  

( ٓٔٔ: )سورة الكهف    

“Maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, 

maka hendaklak ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 

mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya”  

(Q.S Al-Kahfi [118] : 110)
1
 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, n.d.), 304. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya 

uraian terhadap pengesahan arti dan makna dari beberapa istilah 

yang berkaitan dengan judul ini. Judul merupakan gambaran dari 

permasalahan yang akan diteliti. Dengan penegasan judul ini 

diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan 

judul dari beberapa istilah yang digunakan, maka peneliti perlu 

memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul skripsi ini, 

yaitu “Materi Akidah Dalam Kitab Aqidatul Awam Karya 

Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Dan Relevansinya 

Dengan Materi Akidah Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Di Madrasah Tsanawiyah”. 

1. Materi  

     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, materi adalah segala 

sesuatu yang tampak yang artinya materi adalah sesuatu yang 

dapat dilihat. Materi juga disebut sebagai bahan yang digunakan 

untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, dan 

sebagainya.
2
 

     Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa materi adalah suatu 

yang tampak terlihat oleh mata dan materi juga bisa diartikan 

sebagai bahan untuk diujikan, dipikirkan, dikarangkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sesuatu yang dapat dilihat, dijadikan bahan 

untuk diujikan, hasil karangan dan dapat menjadi bahan 

pembicaraan ialah materi. 

 

 

 

                                                             
2 Ebta Setiawan, ―‗materi,‘‖ https://kbbi.web.id/materi. 
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2. Akidah 

     Akidah secara bahasa berarti simpul, ikatan, perjanjian dan 

kokoh. Akidah juga diartikan sebagai keyakinan yang tersimpul 

dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung 

perjanjian. Dalam hal ini, Hasan al-Banna seperti yang dikutip 

oleh Yunahar Ilyas mengatakan bahwa akidah ialah beberapa 

perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, 

mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak 

bercampur sedikit pun dengan keragu-raguan.
3
  

     Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa akidah mempunyai 

arti ikatan, perjanjian dan kokoh. Dan diartikan juga sebagai 

keyakinan yang tersimpul dengan kooh didalam hati, yang 

keyakinan tersebut meliputi keyakinan terhadap beberapa 

perkara yang menimbulkan ketenteraman jiwa.  

 

3. Kitab Aqidatul Awam 

     Kitab Aqidatul Awam merupakan karya Syekh Ahmad Al-

Marzuqi Al-Maliki. Kitab ini yaitu kitab tentang ringkasan ilmu 

kalam mengupas tentang akidah atau tauhid untuk dijadikan 

acuan dalam aqidah bagi orang-orang awam, dituangkan daam 

sebuah nadzam (prosa) berisi sebanyak 57 bait (satu baris, berisi 

dua satar) syair.
4
 Sesuai dengan Namanya Aqidatul Awam, 

yang berarti aqidah untuk orang-orang awam, kitab ini 

diperuntukkan bagi umat Islam dalam mengenal ke-tauhid-an, 

khususnya tingkat permulaan (dasar). Kitab ini biasanya 

dipelajari oleh para santri yang ada di pesantren-pesantren yang 

masih ditingkat dasar. 

 

4. Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki 

Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki adalah pengarang dari 

Kitab Aqidatul Awam. Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki 

memiliki nama lengkap yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad 

                                                             
3 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta: LPPI Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), 1. 
4 Umi Kultsum, ―Nilai-Nilai Ketauhidan Dalam Kitab Akidatul Awaam Dan 

Implikasi Dalam Pendidikan Tauhid‖ (IAIN Purwokerto, 2018), 8. 
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bin Sayyid Ramadhan Manshur bin Sayyid Muhammad al-

Marzuqi Al-Hasani, dilahirkan sekitar pada tahun 1205 H di 

Kota Mesir. Syekh Al-Marzuqi dikenal sebagai penulis yang 

handal serta amat lincah dalam menuliskan qalam-Nya (pena), 

terutama menyangkut puji-pujian kepada Allah SWT dan 

Rasulullah SAW.
5
 

 

5. Relevansi  

     Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai 

arti bersangkut-paut, yang ada hubungan, selaras dengan.
6
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi memiliki arti 

hubungan, kaitan.
7
 Kata relevansi dapat dipahami sebagai 

sesuatu yang memiliki keterkaitan atau ketertautan. Dan dapat 

juga dikatakan sebagai adanya hubungan yang selaras dengan 

sesuatu yang lain.  

 

6. Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

     Mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah ialah 

materi ajar atau bahan ajar yang berkaitan dengan akidah dan 

akhlak yang diajarkan di Madrasah Tsanawiyah. Mulai dari 

kelas VII (tujuh) sampai dengan kelas IX (sembilan) Madrasah 

Tsanawiyah. 

 

     Berdasarkan penegasan yang telah penulis paparkan diatas, 

maka penulis akan meneliti tentang materi akidah yang terdapat 

dalam kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-

Maliki. Dan peneliti akan akan merelevansikan materi akidah yang 

ada dalam kitab tersebut dengan materi akidah pada mata 

pelajaraan akidah akhlak yang ada di madrasah tsanawiyah. 

      

 

 

                                                             
5 Ibid. 
6 Paus Apartando, Kamus Populer (Surabaya: PT. Arkola, 1994), 666. 
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), 943. 
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B. Latar Belakang Masalah 

     Manusia adalah makhluk yang  diciptakan oleh Allah SWT 

dengan akal pikiran. Manusia merupakan makhluk Allah SWT 

yang paling sempurna. Oleh karena itu sesungguhnya semua 

rusaknya kehidupan umat manusia berawal dari sikap kufur bil-

Kholiq (ingkar terhadap Allah SWT). Manusia memiliki 

kedudukan sebagai hamba Allah juga khalifah serta makhluk yang 

mampu menerima pendidikan dan mampu mendidik. Berkaitan 

dengan manusia sebagai hamba Allah, karena manusia merupakan 

makhluk yang mempunyai potensi beragama yang sesuai dengan 

fitrahnya masing-masing.
8
 Manusia merupakan makhluk yang 

terus berkembang, terutama pengetahuan, untuk memahami 

dirinya. Pada masa lalu, manusia melahirkan perkembangan 

(peradaban) dengan cara mempelajari dirinya sendiri, manusa 

merupakan makhluk yang mampu menemukan kebenaran dengan 

pikirannya.
9
 Manusia dapat berkembang lebih baik dengan 

pendidikan, pendidikan saat ini memberikan upaya perubahan 

disetiap bidang kehidupan, yang mempunyai potensi untuk 

menggali dan berkembang yang dimiliki setiap insan. Potensi 

tersebut antara lain berupa kemampuan berpikir, mengingat, 

memahami, berbahasa, mencipta, dan sebagainya.  

     Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia. Sebagai 

insan yang dikaruniai akal pikiran, manusia membutuhkan 

pendidikan dalam proses hidupnya. Dari mulai lahir hingga ke 

liang lahat, manusia yang berpikir akan selalu membutuhkan 

pendidikan.
10

 Pendidikan merupakan wahana yang paling tepat 

untuk membangun kesadaran multikulturalisme yang memang 

masyarakat telah memahami sepenuhnya bahwa setiap manusia 

terlahir berbeda, baik secara fisik maupun nonfisik.
11

 Pendidikan 

                                                             
8 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan 

Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 82. 
9 Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga 

Kontemporer (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 5. 
10 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis (Yogyakarta: Suka-Press, 2014), 1. 
11 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi Dan Tantangan Pendidikan 

Abad Ke-21 (Yogyakarta: Diva Pres, 2019), 21. 
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saat ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang, karena 

dengan pendidikan seseorang akan memiliki pertahanan diri agar 

bisa menjadikan pelajaran dari sejarah masa lalu untuk masa depan 

yang berbeda agar mampu bertahan pada perubahan zaman.  

Pendidikan juga dikatakan sebagai pondasi negara, yang mana 

negara bisa dikatakan maju apabila pola penerapan pendidikannya 

mampu merubah dimensi bangsa. Peranan pendidikan islam 

merupakan suatu bentuk untuk melestarikan nilai-nilai islam  

kepada setiap generasi penerusnya sehingga nilai religius dapat 

tetap berfungsi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ―Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.‖
12

 Pendidikan adalah usaha pendewasaan 

manusia seutuhnya (lahir batin) dalam arti tuntutan yang menuntut 

agar dididik dan memiliki kemerdekaan berfikir, bertindak dan 

berbicara serta percaya diri sendiri dengan penuh rasa tanggung 

jawab dalam setiap tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari.
13

 

Maka, pada saat ini pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan 

manusia, bahkan saat ini kita sedang dihadapkan dengan masalah-

masalah kehidupan yang semakin rumit. 

     Pendidikan bertujuan agar kita dapat mengetahui segala sesuatu 

yang belum kita ketahui sebelumnya, yang dengan cara kita belajar 

baik dalam lingkungan lembaga pendidikan maupun diluar 

lembaga pendidikan. Pendidikan agama adalah pendidikan yang 

materi bimbingan dan arahnya adalah ajaran agama yang ditujukan 

agar manusia mempercayai dengan sepenuh hati akan adanya 

Tuhan, patuh dan tunduk melaksanakan perintahNya dalam bentuk 

                                                             
12 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bidang 

DIKBUD KBRI Tokyo, n.d.), 1. 
13 Abdul Aziz, Orientasi Sistem Pendidikan Agama (Yogyakarta: Teras, 

2010), 5. 
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beribadah dan berakhlak mulia.
14

 Sedangkan pendidikan Islam 

merupakan proses mengajarkan manusia kepada kehidupan yang 

baik dan mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan 

kemampuan fitrah (dasar) dan kemampuan ajarnya (pengaruh dari 

luar).
15

 Tantangan pendidikan Islam  khususnya di Indonesia 

adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai agama pada 

peserta didik secara utuh dan kaffah yang tidak saja menguasai 

pengetahuan, akan tetapi memiliki kualitas iman, takwa dan akhlak 

mulia.
16

 

     Tujuan yang akan dibidik di dalam pendidikan Islam ini ialah 

untuk membimbing, mengarahkan serta mendidik seseorang guna 

memahami dan mempelajari ajaran agama Islam sehingga 

diharapkan mereka memiliki kecerdasan  dalam berpikir (IQ), 

kecerdasan dalam emosional (EQ), dan memiliki kecerdasan dalam 

spiritual (SQ) untuk bekal hidup menuju kesuksesan di dunia dan 

akhirat.
17

 

     Di era modern seperti sekarang ini terdapat berbagai tantangan 

yang salah satunya bersifat penyimpangan akidah, yang harus 

diatasi dengan cara yang mendasar yakni kembali kepada ajaran 

Al-Qur‘an dan Al-Hadits khususnya yang berkaitan dengan akidah. 

Penyimpangan aqidah merupakan titik awal kehancuran manusia 

itu sendiri. 

     Di masa sekarang banyak bermunculan paham-paham dan 

ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan dengan berkedok 

sebagai agama Islam, yang justru sebenarnya sangat menyimpang 

dari akidah Islam. Bagi umat muslim yang lemah imannya, tentu 

akan sangat mudah terpengaruh oleh paham baru yang 

menyesatkan tersebut. 

     Berbicara mengenai akidah, akidah secara bahasa (etimologis) 

berakar dari kata „aqada – ya‟qidu – „aqdan – „aqidatan. „Aqdan 

                                                             
14 Muhammad Haitami Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 30. 
15 Sri Minati, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), 28. 
16 Ade Imelda Frimayanti, ―Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan 

Agama Islam,‖ Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. II (2015): 200. 
17 Rohman and Hairudin, ―Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-

Nilai Sosial Kultural,‖ Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 9 (2018): 22. 
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berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk 

menjadi aqidah berarti keyakinan. Relevansi antara arti aqdan dan 

aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, 

bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.
18

 Ikatan atau 

perjanjian yang dimaksud dalam pengertian akidah secara bahasa 

ini merujuk pada makna dasar bahwa manusia sejak azali telah 

terikat dengan satu perjanjian yang kuat untuk menerima dan 

mengakui adanya sang pencipta yang megatur dan menguasai 

dirinya, yaitu Allah SWT. Sedangkan secara istilah (terminologis), 

menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy, akidah adalah sejumlah 

kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia 

berdasarkan fitrah, akal dan wahyu, kemudian dipatrikan oleh 

manusia di dalam hati serta diyakini kesahihannya (kebenarannya) 

dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang 

bertentangan dengan kebenaran itu.
19

 Akidah merupakan dasar 

utama dalam ajaran Islam. Karena itu, ia merupakan dasar-dasar 

pokok kepercayaan atau keyakinan seseorang yang wajib dimiliki 

untuk dijadikan pijakan dalam segala sikap dan tingkah laku 

sehari-hari.
20

 

     Akidah harus mendatangkan ketenteraman jiwa. Artinya 

lahirnya seseorang bisa saja pura-pura atau tidak sesuai yang 

sebenarnya dalam meyakini sesuatu, akan tetapi hal itu tidak akan 

mendatangkan ketenangan jiwa, karena dia harus melaksanakan 

sesuatu yang berlawanan dengan keyakinannya. Bila seseorang 

sudah meyakini suatu kebenaran, dia harus menolak segala sesuatu 

yang bertentangan dengan kebenaran itu. Artinya seseorang tidak 

akan bisa meyakini sekaligus dua hal yang bertentangan. Tingkat 

keyakinan (akidah) seseorang tergantung kepada tingkat 

pemahaman terhadap dalil.
21

 

                                                             
18 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta: LPPI Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), 1. 
19 Ibid., 2. 
20 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN 

PO PRESS, 2009), 107. 
21 Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, 3. 
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     Akidah Islam bersumber dari Al-Qur‘an, Al-Hadits dan Ijma 

para ulama. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur‘an Surah An-Nisa 

ayat 80 yang berbunyi: 

 َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد أَطَاَع اللَ 
Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia 

telah mentaati Allah”.
22

 

 

     Oleh karena itu, atas dasar hal tersebut di atas, pembelajaran 

tentang akidah sangat penting di semua kalangan termasuk pada 

anak-anak yang masih duduk di bangku pendidikan. Pendidikan 

akidah sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam 

mencapai nilai-nilai akhlak yang luhur seperti yang dilakukan 

Rasulullah sebagai uswatun hasanah. 

     Pendidikan akidah mampu membentuk karakter religius. 

Karakter ini sangat dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi 

perubahan zaman dan degradasi moral. Siswa diharapkan mampu 

memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang 

didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. Kementerian 

Lingkungan Hidup menjelaskan 5 (lima) aspek religius dalam 

Islam. Diantaranya yang paling utama ialah aspek iman, yaitu 

aspek yang menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan 

Tuhan, malaikat, para Nabi, dan sebagainya.
23

 

     Urgensi pendidikan akidah bukan hanya bagi individu, 

melainkan juga bagi masyarakat. Zain Muhammad Syahatah 

menjelaskan bahwa pendidikan akidah merupakan salah satu 

kebutuhan primer dalam kehidupan manusia karena ia ialah 

landasan kebaikan masyarakat dan individu. Akidah Islam akan 

membebaskan manusia dari peribadatan kepada selain Allah. 

Akidah juga membebaskan manusia dari khurafat, kebimbangan, 

keserakahan, kezaliman, dan keegoisan. Akidah membangun 

dalam diri manusia harga diri, kehormatan, dan kebebasan. Akidah 

memberi manusia semangat kedisiplinan, tanggung jawab, dan 

                                                             
22 RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, 91. 
23 Amie Primarni, ―Konsep Pendidikan Holistik Dalam Perspektif Islam,‖ 

Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 05 (2016): 464. 
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keistikamahan. Akidah mewujudkan kebahagiaan, ketenangan, dan 

keamanan dalam jiwa manusia. 

     Akidah mampu membangun persatuan masyarakat diatas asas 

rabbaniyyah yang jelas dan kokoh. Oleh karena sangat urgennya 

akidah Islam, para ulama sampai menyatakan bahwa 

mengajarkannya adalah kewajiban bagi laki-laki maupun 

perempuan. Mengajarkan akidah kewajiban bagi setiap 

penanggung jawab pendidikan, baik bapak, ibu, guru, maupun 

pendidik. Mereka semua wajib memperhatikan penanaman akidah 

pada jiwa anak-anak sejak usia dini.
24

 

     Dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, 

perlu penguatan akidah dan akhlak. Melihat fenomena dizaman 

sekarang, mulai banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-

siaran, kesenian-kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar 

atau tuntunan agama, banyak ramalan-ramalan bintang, tontonan-

tontonan di televisi, media sosial dan media lainnya yang 

mempertontonkan hal-hal yang secara perlahan dapat merusak 

akidah generasi sekarang. Tontonan-tontonan tersebut banyak 

berupa film-film tentang sihir, tentang ilmu ghaib, tentang orang 

yang memiliki indera ke enam, tontonan-tontonan tentang prank 

yang mempertontonkan kebohongan yang perlahan-lahan di 

benarkan dan dianggap biasa oleh khalayak ramai dan lain 

sebagainya. 

     Melalui pendidikan akidah dan akhlak, khususnya pendidikan 

akidah, penguatan akidah dapat dilakukan. Pentingnya akidah dan 

akhlak yang mulia bagi umat Islam, menjadikannya sebagai salah 

satu mata pelajaran di sekolah khususnya di madrasah. Akidah 

akhlak dipelajari disetiap jenjang pendidikan di madrasah mulai 

dari madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah sampai madrasah 

aliyah. Dari semua jenjang di madrasah, madrasah tsanawiyah 

merupakan jenjang tengah-tengah atau menengah diantara jenjang 

yang lainnya.  

     Siswa madrasah tsanawiyah termasuk pada usia pemuda dengan 

berdasarkan usia dan lembaga serta lingkup tempat pemuda berada, 

                                                             
24 Zain Muhammad Syahatah, Almursyid Fi Ta‟lim At-Tarbiyyah Al-

Islamiyyah (Riyadh: Maktabah Asy-Syabab, 2002), 170. 
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yaitu usia 6 – 18 tahun. Siswa madrasah tsanawiyah termasuk pada 

usia dengan banyak permasalahan. Diantara permasalahan yang 

terjadi pada usia 12-15 tahun ialah minum minuman keras, bahkan 

dapat terjadi seks diluar nikah. Dengan permasalahan-

permasalahan yang kerap terjadi pada usia tersebut. Maka 

penguatan akidah dan akhlak sangat diperlukan untuk mencegah 

terjadinya hal demikian. 

     Untuk memperkokoh akidah dan akhlak serta menanamkan 

pengetahuan, khususnya akidah. Dan juga dengan harapan 

pemikiran-pemikiran baru dapat dimunculkan khususnya dalam 

aspek akidah akhlak, sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu 

keIslaman khususnya dalam bidang akidah. Maka perlu adanya 

penguatan materi akidah. Penguatan materi tersebut bisa didapat 

dari buku-buku agama, media sosial, media elektronik, majalah 

keIslaman maupun dari kitab-kitab klasik.  

     Salah satu kitab yang patut dikaji sebagai penguat materi akidah 

ialah kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-

Maliki. Kitab Aqidatul Awam ini diperuntukkan bagi umat Islam 

dalam mengenal akidah atau ke-tauhid-an, khususnya tingkat 

permulaan (dasar). Karena itu, isi dari kitab ini sangat perlu dan 

penting untuk diketahui setiap umat Islam. Terlebih bagi mereka 

yang baru pertama mengenal Islam. Aqidatul Awam merupakan 

salah satu kitab yang diajarkan di setiap pondok pesantren, baik 

pesantren kecil maupun pesantren yang sudah besar. Materinya 

berbentuk syair atau nazham yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-

Marzuqi Al-Maliki. Bait-bait syairnya senantiasa dilantunkan 

kalangan santri untuk dijadikan zikir, baik menjelang terlaksananya 

shalat berjamaah maupun sebelum memulai sebuah pengajian kitab 

itu sendiri. Untuk mempermudah memahami, baik kalangan santri 

maupun ustadz.
25

  

     Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk mencoba 

menganalisis materi akidah yang terdapat dalam kitab Aqidatul 

Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki dengan tujuan 

memahami lebih dalam dan menginternalisasikan nilai akidah 

                                                             
25 KH. Muhyidin Abdushomad, Aqidah Ahlussunnah Waljamaah; Terjemah 

Dan Syarh Aqidah Al-Awam (Surabaya: Khalista, 2009), 1. 
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dalam kitab tersebut. Sehingganya dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam upaya mengingkatkan pengetahuan dan 

pemahaman terkait aqidah serta menjadikannya materi tambahan 

pada mata pelajaran aqidah akhlak di madrasah tsanawiyah. 

     Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

meneliti hal yang berkaitan dengan hal tersebut, dan menetapkan 

judul penelitian dengan judul: “Materi Akidah Dalam Kitab 

Aqidatul Awam Karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki 

Dan Relevansinya Dengan Materi Akidah Pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah”. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

     Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian ini pada 

materi akidah yang terdapat dalam Kitab Aqidatul Awam karya 

Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki dan relevansinya dengan 

materi akidah pada mata pelajaran akidah akhlak di madrasah 

tsanawiyah dan peneliti memfokuskan pada materi akidah pada 

mata pelajaran akidah akhlak di madrasah tsanawiyah yang 

materinya memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan materi yang 

ada dalam kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi 

Al-Maliki. 

     Adapun subfokus dari penelitian ini meliputi: 

1. Materi akidah dalam kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad 

Al-Marzuqi Al-Maliki 

2. Materi akidah pada mata pelajaran akidah akhlak di madrasah 

tsanawiyah 

3. Relevansi materi akidah dalam kitab Aqidatul Awam karya 

Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki dengan materi akidah 

pada mata pelajaran akidah akhlak di madrasah tsanawiyah. 

 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan fokus 

penelitian yang peneliti tetapkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Apa saja materi akidah yang terdapat dalam kitab Aqidatul 

Awam Karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki? 
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2. Apa saja materi akidah yang terdapat dalam mata pelajaran 

akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah? 

3. Apa saja materi akidah dalam kitab Aqidatul Awam Karya 

Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki yang relevan dengan 

materi akidah pada mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui materi akidah yang terdapat dalam kitab 

Aqidatul Awam Karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. 

2. Untuk mengetahui materi akidah yang terdapat dalam mata 

pelajaran akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

3. Untuk mengetahui materi akidah dalam kitab Aqidatul Awam 

Karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki yang relevan 

dengan materi akidah pada mata pelajaran akidah akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

     Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat. 

Penelitian ini diharapkan dapat sesuai dengan tujuan secara 

optimal, menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat 

bermanfaat secara umum. Peneliti dalam manfaat penelitian 

membagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

     Manfaat penelitian ini secara teoritis ialah dapat 

ditemukannya materi akidah dalam kitab Aqidatul Awam Karya 

Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki yang mempunyai 

relevansi dengan materi akidah pada mata pelajaran akidah 

akhlak di Madrasah Tsanawiyah. Sehingga dapat memberikan 

kontribusi bagi khazanah pendidikan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Harapan selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat kepada: 
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a. Peneliti sendiri. Diharapkan penelitian ini memberikan 

manfaat sebagai pembelajaran lebih mendalam tentang 

akidah bagi peneliti sendiri. 

b. Pembaca yang membaca penelitian ini. Diharapkan 

penelitian ini memberikan pengetahuan tentang materi 

akidah dalam kitab Aqidatul Awam Karya Syekh Ahmad 

Al-Marzuqi Al-Maliki dan relevansinya dengan materi 

akidah pada mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

     Dalam melakukan penelitian, terdapat penelitian yang terkait 

untuk dijadikan sebagai referensi. Pokok permasalahan ini yaitu 

melihat kedudukan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Tujuan dari kajian penelitian terdahulu yang relevan 

ini adalah agar fokus penelitian ini bukan mengulang dari 

penelitian sebelumnya melainkan melihat sisi lain dari penelitian 

ini Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifatun Nurul yang berjudul 

“Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Aqidah al-„Awam 

Karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki”. 

     Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa di dalam 

Nazham Aqidah al-‘Awam terkandung nilai-nilai tauhid yang 

utama, diantaranya tentang keimana kepada Allah Swt., iman 

kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para malaikat, iman 

kepada para Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, serta 

iman kepada takdir Allah, hal tersebut sebagaimana rukun 

iman yang enam.
26

 

     Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian 

penulis, yaitu objek yang diteliti adalah nadzam aqidah al-

‟awam karya Sayyid Ahmad al-Marzuki. Namun penelitian 

tersebut juga berbeda dengan apa yang akan diteliti saat ini, 

sebab penulis akan meneliti pokok Aqidah yang terkandung 

                                                             
26 Syarifatun Nurul, ―Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Aqidah Al-‗Awam 

Karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki‖ (Skripsi: IAIN Salatiga, n.d.). 
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dalam Nadzam aqidah al-‟awam, serta mengaitkannya dengan 

variabel lain yaitu mata pelajaran Aqidah Akhlak pada jenjang 

MTs. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hamida Faiqial Husna yang 

berjudul ―Materi akidah dalam kitab fathul al-majid karya 

syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi dan relevansinya dengan 

materi akidah akhlak di madrasah tsanawiyah” 

     Penelitian ini meneliti tentang materi akidah yang terdapat 

dalam kitab fathul al-majid karya syekh nawawi al-jawi dan 

relevansinya dengan materi akidah akhlak. Adapun hasil dari 

penelitian ini ialah terdapat enam pembagian materi yang 

berkaitan dengan akidah dalam kitab fathul al-majid karya 

Syekh nawawi al-jawi. Dan materi tersebut sangat relevan 

dengan materi akidah akhlak di madrasah tsanawiyah.
27

 

     Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan 

penelitian ini terletak pada kitab yang di pakai peneliti 

terdahulu, yaitu kitab fathul majid. Selain itu juga peneliti 

terdahulu hanya merelevansikan materi akidah adalam kitab 

fathul majid pada materi akidah akhlak yang ada di madrasah 

tsanawiyah. Sedangkan kitab yang akan peneliti gunakan ialah 

kitab Tijan Ad-durari dan akan di relevansikan pada materi 

akidah akhlak di Madrasah Aliyah. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Cecep Anwar dan Ari Nuryana 

yang berjudul ―Nilai pendidikan aqidah akhlak dalam surah 

Al-Baqarah ayat 177 dan An-Nisa ayat 36‖.  

     Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penafsiran 

ulama mengenai surah Al- Baqarah ayat 177 dan An-Nisa ayat 

36, nilai-nilai pendidikan Islam dalam surah Al-Baqarah ayat 

177 dan An-Nisa ayat 36. Hasil dari penelitian ini adanya 

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam surah Al-

Baqarah ayat 177 yang meliputi iman kepada Allah, iman 

kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-

kitab Allah, iman kepada Nabi-Nabi, gemar bersedekah, 

                                                             
27 Hamida Faiqiyal Husna, ―Materi Akidah Dalam Kitab Fathul Al-Majid 

Karya Syeikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Dan Relevansinya Dengan Materi Akidah 

Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah‖ (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018). 
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melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menepati janji, dan 

sabar  dalam menghadapi ujian. Sedangkan nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam surah An-Nisa ayat 36 meliputi 

beribadah kepada Allah, larangan menyekutukan Allah, 

berbuat baik terhadap orangtua dan sesama, serta tidak 

sombong dan berbangga diri.
28

 

     Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan 

penelitian ini ialah terletak pada objek yang diteliti. Meskipun 

hal yang diteliti ialah hal yang sama, yaitu terkait akidah 

akhlak. Namun perbedaanya ialah peneliti terdaulu menjadikan 

Al-Qur‘an surah albaqarah sebagai objek penelitiannya dan 

peneliti menjadikan materi akidah akhlak dalam kitab tijan ad-

durari karya syekh Nawawi al-bantani sebagai objek 

penelitian. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Solihati yang berjudul 

“Pendidikan Keimanan Dalam Naz|am „Aqidah al-‟Awam 

Karya Syeikh Marzuki”. 

     Penelitian tersebut hanya fokus kedalam nilai keimanan 

dalam aqidah-al‘awam dan mengkomparasikan dengan kitab 

lain dalam mempelajari ilmu tauhid. Hasil penelitian tersebut 

memiliki kesimpulan bahwa ‗aqidah al-‗awam memuat tentang 

ilmu tauhid yang meliputi rukun iman yang 6, namun satu 

diantaranya tidak dibahas secara lebih lanjut karna merupakan 

perkara yang sulit dipahami oleh orang awam.
29

 

     Perkara yang tidak dibahas tersebut adalah perkara qadha 

dan qadar.penelitian tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dibuat oleh penulis, yaitu sama-sama 

mengkaji secara lebih mendalam tentang isi kandungan dalam 

‗aqidah al-‗awam. perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dibuat penulis terletak pada kenyataan 

bahwa penulis akan meneliti variabel lain yaitu relevansinya 

                                                             
28 Cecep Anwar, ―Nilai Pendidikan Aqidah Akhlak Dalam Surah Al-Baqarah 

Ayat 177 Dan Al-Nisa Ayat 36,‖ Atthulab: Islamic Religion Teaching & Learning 
Journal 4 (2019). 

29 Solihati, ―Pendidikan Keimanan Dalam Nazam ‘Aqidah Al-‘Awam Karya 

Syeikh Marzuki‖ (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.). 
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terhadap mata pelajaran akidah akhlak di madrasah 

tsanawiyah, jadi tidak hanya pada kandungan isi dalam ‗aqidah 

al-‗awam. 

5. Penelitian yang dilakukan Fata Asyrofi Yahya yang berjudul 

―Nilai-nilai pendidikan akidah akhlak dalam kitab Simthu al-

durar karya al-habib al-„allamah ali bin muhammad bin 

husainalhabshi”. 

     Dalam penelitian ini peneliti meneliti nilai-nilai pendidikan 

akidah dan akhlak dalam kitab Simthu al-Durar, hasil dari 

penelitian ini ialah nilai-nilai pendidikan akidah yang terdapat 

dalam Simthu al-Durar meliputi tiga aspek yaitu tentang 

nubuwat, ruhaniyat dan sam‟iyyat.Sedangkan, nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terdapat dalam Simthu al-Durar antara 

lain: akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap Rasulullah 

SAW, akhlak pribadi dan akhlak terhadap masyarakat.
30

 

     Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan 

penelitian ini ialah terletak pada objek penelitiannya, meskipun 

memiliki kesamaan dalam hal yang diteliti, namun objek yang 

diteliti ialah kitab yang berbeda. 

 

H. Metode Penelitian 

     Metode adalah sebuah langkah dalam mencapai suatu tujuan 

dengan teknik serta peralatan tertentu. Sesuai dengan banyaknya 

jenis masalah yang dihadapi, persoalan yang ada, serta tujuan dan 

situasi. Maka dari itu jumlah dan jenis metode penelitianpun 

beragam.
31

 Sedangkan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui 

penelitian dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang 

telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah  

                                                             
30 Fata Asyrofi, ―Nilai-Nilai Pendidikan Akidah Akhlak Dalam Kitab Simthu 

Al-Durar Karya Al-Habib Al-„allamah „ali Bin Muhammad Bin Husainal-Habshi,‖ 
El-Washatiya : Jurnal Studi Agama 1 (2013). 

31 Fadjrul Hakam Chozin, Cara Mudah Menulis Karya Tulis Ilmiah 

(Surabaya: Alpa, 1997), 55. 



17 
 

 
 

     Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
32

 

 

1. Jenis Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneiti adalah sebagai instrumen kunci.
33

 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.
34

 Penelitian 

deskriptif dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa 

dibandingkan atau dihubungkan dengan variabel lain. Peneliti 

berusaha mendapatkan data apa adanya kemudian 

menggambarkan (mendeskripsikan) apa adanya.
35

 

     Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari 

khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai obyek 

utama analisisnya.
36

 Obyek yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah materi akidah dalam Kitab Aqidatul Awam karya 

Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. 

 

2. Sumber Data 

     Sumber data penelitian yang dimaksud adalah merupakan 

subyek dari mana data tersebut diperoleh.
37

 Artinya dalam 

bentuk dokumen atau literature, yang berupa karya tulis ilmiah, 

baik buku, makalah, artikel dan lain-lain. Adapun sumber data 

                                                             
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 2. 
33 Ibid., 9. 
34 Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2015), 4. 
35 Suliswiyadi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & 

Aplikasi) (Yogyakarta: CV. Sigma, 2019), 23. 
36 Ibid., 167. 
37 Ibid., 168. 
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dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan 

data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

     Sumber data primer yaitu sumber atau rujukan pokok 

baik berupa buku-buku atau literature lain yang secara 

langsung yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah Kitab Aqidatul Awam karya 

Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki.  

b. Sumber Data Sekunder 

     Selain sumber data primer, penelitian nantinya juga 

menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder 

yaitu sumber data yang berupa kepustakaan yang berkaitan 

yang akan melengkapi dari pada data primer yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa 

buku-buku serta literature lain yang berkitan dengan objek 

penelitian.
38

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
39

 Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

bahan, data-data, keterangan, sumber-sumber dan informasi 

terpercaya. Pengumpulan data dalam penelitian ini, 

menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda dan sebagainya.
40

 

                                                             
38 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 

66. 
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 224. 
40 Suliswiyadi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & 

Aplikasi), 169. 
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     Maka dalam pengumpulan data ini, yang peneliti lakukan 

adalah menghimpun beberapa sumber tertulis yang dapat 

menjabarkan tentang materi akidah dalam Kitab Aqidatul 

Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki dan 

relevansinya dengan materi akidah akhlak di madrasah 

tsanawiyah. Kemudian dari sumber-sumber tersebut akan  

dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. 

4. Teknik Analisis Data 

     Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.
41

 

     Analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini 

analisis isi (content analysist). Analisis isi merupakan kegiatan 

analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Analisis ini 

digunakan untuk mengungkap dan memahami isi karya sastra.
42

 

Langkah yang dilakukan untuk menganalisis meliputi 

identifikasi data, dilakukan dengan pembacaan dan pengamatan 

terhadap kitab Aqidatul Awam yang didalamnya terkandung 

materi aqidah, kemudian mendeskripsikan komponen yang 

terkandung dalam setiap data, menganalisa dengan melakukan 

pencatatan hasil, dan mengklarifikasikan secara menyeluruh. 

     Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut: 

a. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji.  

b. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok 

bahasan melalui buku-buku maupun sumber lainnya. 

c. Menganalisis dan mengklarifikasi. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

                                                             
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 244. 
42 Suliswiyadi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & 

Aplikasi), 169. 
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Sistematika pembahasan penelitian ini dibuat untuk 

memperjelas dan mempermudah penulisan penelitian. Hal ini 

bertujuan agar mendapatkan hasil akhir pembahasan yang utuh dan 

sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

adalah : Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi penegasan 

judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi landasan teori atau paparan data tentang 

akidah serta materi akidah pada mata pelajaran akidah akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah. Bab ketiga, berisikan tentang paparan data 

yang berisikan biografi Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki dan 

pembahasan tentang kitab Aqidatul Awam. Bab keempat, berisi 

tentang analisis data yang meliputi analisis materi akidah akhlak 

yang terdapat didalam kitab Aqidatul Awam, analisis materi akidah 

pada mata pelajaran akidah akhlak yang terdapat di Madrasah 

Tsanawiyah serta analisis tentang relevansi materi akidah dalam 

kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki 

dengan materi akidah pada mata pelajaran akidah akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah. 

Bab kelima, adalah bagian penutup. Bab ini berisi tentang 

kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan pembahasan penelitian 

dan juga berisi rekomendasi atau saran-saran.  

 

  



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah semua uraian akan permasalahan yang dibahas telah 

penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan tentang materi akidah dalam kitab Aqidatul 

Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki dan 

relevansinya dengan materi akidah pada mata pelajaran akidah 

akhlak di madrasah tsanawiyah. 

Melalui hasil penelitian terhadap berbagai literatur yang sesuai 

dengan judul dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa materi 

akidah pada kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-

Marzuqi Al-Maliki mencakup materi akidah yang utama untuk 

dipelajari oleh umat Islam, selain hal tersebut materi akidah dalam 

Kitab Aqidatul Awam juga disampaikan dalam bahasa yang 

sederhana namun memiliki makna yang dalam, sehingga mudah 

untuk dipelajari dan dapat menambah khazanah apabila dikaji lebih 

dalam. 

Untuk menemukan hal tersebut penulis melakukan penelitian 

dan menguraikan terjemah dari nadzom kitab Aqidatul Awam, 

kemudian penulis mencari makna pada tiap-tiap bait yang telah 

dijelaskan oleh beberapa ‗ulama terkemuka. Penulis juga mencari 

sumber-sumber lain yang mendukung interpretasi akan nadzom 

tersebut melalui beberapa literatur. Meskipun secara terjemah 

nadzom Aqidatul Awam terlihat sederhana, namun secara makna 

nadzom tersebut memiliki makna yang sangat luas untuk dikaji dan 

dipelajari. 

Kitab Aqidatul Awam biasa dipelajari dengan cara di syairkan 

dengan berbagai nada yang sesuai dengan aturan pada ilmu arudh, 

sehingga dapat membuat orang-orang yang mempelajarinya 

merasakan kemudahan karena lebih menyenangkan. Materi yang 

dibahas dalam nadzom kitab tersebut juga merupakan materi akan 

rukun iman yang enam, sebagaimana bahwa pokok bahasan akidah 



 
 

 
 

Islam adalah hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman tersebut. 

Hal 
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ini menjadikan kitab Aqidatul Awam sangat cocok untuk dipelajari 

oleh muslim pada umumnya, sebagaimana tujuan dari Syekh 

Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki dalam membuat nadzom kitab 

Aqidatul Awam. 

Selain hal-hal tersebut penulis juga menemukan bahwa materi 

akidah pada mata pelajaran akidah akhlak di madrasah tsanawiyah 

memuat akan berbagai hal. Diantaranya materi tentang pengertian 

akidah itu sendiri, urgensi mempelajari akidah, tentang Al-Qur‘an, 

mukjizat, hal-hal ghaib yang harus diimani, tentang Allah SWT 

dan para Nabi juga hal-hal lainnya yang harus diketahui sebagai 

umat Islam. 

Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari beberapa 

perumusan masalah pada bab sebelumnya, berikut beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil: 

1. Kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-

Maliki merupakan sebuah kitab yang terdiri dari 57 bait nadzom 

dan mengandung materi tentang akidah. Materi akidah yang 

terkandung dalam kitab Aqidatul Awam merupakan materi 

akidah inti yang membahas tentang Allah SWT dan sifat-sifat-

Nya, malaikat-malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, rasul-rasul 

Allah, hari akhir serta qadha dan qadar. 

2. Materi akidah pada mata pelajaran akidah akhlak di madrasah 

tsanawiyah mencakup beberapa isi diantaranya yaitu: 

pengertian akidah Islam, sifat-sifat Allah, asmaul husna, 

mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, Al-Qur‘an dan 

keistimewaannya, iman kepada malaikat dan makhluk ghaib 

selain malaikat (jin, iblis, dan setan), iman kepada hari akhir 

beserta hal-hal mengenai hari kiamat serta qadha dan qadar. 

3. Materi akidah dalam Kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad 

Al-Marzuqi Al-Maliki memiliki relevansi dengan materi akidah 

pada mata pelajaran akidah akhlak di jenjang madrasah 

tsanawiyah. Secara isi, konten, dan materi kitab Aqidatul Awam 

karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki memiliki materi yang 

dibutuhkan dalam pengajaran akidah akhlak untuk dipelajari oleh 

peserta didik pada jenjang Madrasah Tsanawiyah yaitu pada materi 

iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Alla, iman 
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kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman 

kepada hari akhir dan iman kepada qadha dan qadar.  

 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian pustaka ini, 

maka sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, 

peneliti memberiksn rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pembaca, karena pentingnya seorang mukallaf untuk 

mengetahui tentang hal yang wajib diimaninya. Maka 

diharapkan para pembaca berkeinginan untuk membaca dan 

memahami hasil penelitian ini dan diharapkan mencari sumber 

lain, agar lebih banyak lagi pengetahuan tentang akidah. 

Sehingganya terhindar dari ajaran-ajaran yang menyesatkan 

dan penyimpangan akidah. 

2. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapar menjadikan hasil 

penelitian ini sebagai bahan rujukan dan menjadikan kitab 

Aqidatul Awam sebagai kitab yang isinya dijadikan bahan 

penelitian yang diujikan dilapangan. 

3. Pendidik, diharapkan pendidik dapat menerapkan materi-

materi yang ada dalam kitab Aqidatul Awam karya Syekh 

Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Sehingga materi akidah yang 

ada pada mata pelajaran akidah akhlak di madrasah tsanawiyah 

semakin meluas. Dikarenakan terdapat materi yang saling 

melengkapi dan memiliki keterkaitan diantara keduanya.  
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