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ABSTRAK 

KONSEP PENDIDIKAN AQIDAH PERSPEKTIF  

SYAIKH SHALIH FAUZAN AL FAUZAN 

 

Oleh : Murtadho Naufal 

 

Pendidikan aqidah adalah inti dari pendidikan Islam dan merupakan tujuan diutusnya 

para Rasul di muka bumi. Pendidikan ini dibawa oleh setiap Nabi dan Rasul. Seiring dengan 

penyebaran Islam, pendidikan aqidah tidak pernah terabaikan karena islam yang disebarkan oleh 

nabi adalah islam yang utuh, yakni keutuhan dalam Islam, iman dan ihsan.  Aqidah yang benar 

tercermin dari kemurnian seluruh amal perbuatan dan ibadahnya hanya untuk Allah. Akhir akhir 

ini aqidah yang benar merupakan hal yang mahal dan sulit dicari. Minimnya pemahaman akan 

aqidah yang terkandung dalam al qur’an hadits akan semakin memperparah aqidah seseorang. 

Untuk membentuk aqidah yang benar, hendaknya penanaman aqidah terhadap anak digalakkan 

sejak dini, karena pembentukannya akan lebih mudah dibanding setelah anak tersebut menginjak 

dewasa.  

Kitab Tauhid membahas tentang pendidikan aqidah yang perlu kita aplikasikan dalam 

kehidupan, baik lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat sehingga akan tercipta pribadi 

yang santun sesuai tuntunan al qur’an. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana konsep pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan dan bagaimana 

relevansinya dalam konteks sekarang. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana konsep pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan serta 

bagaimana relevansinya dalam konteks sekarang. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan 

adalah penelitian library research atau penelitian kepustakaan yang khusus mengkaji suatu 

masalah untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini diperoleh dari data primer (pokok) dan data sekunder (penunjang/pendukung data 

sekunder). Sumber primer dalam penulisan ini adalah karya  atau tulisan asli  Syaikh Shalih 

Fauzan Al Fauzan. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku akhlak 

aqidah yang relevan dengan pembahasan skripsi. Pendekatan yang digunakan  dalam penelitian 

ini adalah historis-filosofis. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis 

isi (content anaylisis).  

Adapun konsep pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan terdiri dari tiga bab 

yaitu : pembahasan tentang tauhid, al wala` dan bara, rukun iman, dan penyimpangan aqidah.  

Sedangkan relevansinya terhadap konteks sekarang terbagi menjadi dua yaitu : internal (sesuai 

dengan kurikulum aqidah MTs) dan eksternal (sesuai dengan permasalahan aqidah di tengah-

tengah masyarakat).  

 







MOTTO 

 

“Berpegang teguhlah kepada Al Qur`an dan Sunnah dalam beraqidah, karena 

aqidah tidak datang dengan membawa sesuatu yang danggap mustahil oleh akal 

tetapi ia kadang membawa sesuatu yang membingungkan akal”.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul 

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menginterprestasikan terhadap 

makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu akan penulis jelaskan 

pengertian judul skripsi “KONSEP PENDIDIKAN AQIDAH PERSPEKTIF 

SYAIKH DR.SHOLIH BIN FAUZAN AL FAUZAN”, dengan demikian agar 

pembahasan selanjutnya dapat terarah dan dapat diambil suatu pengertian lebih nyata.  

Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut : 

1. Konsep 

Didalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, istilah konsep diartikan sebagai 

rancangan kasar didalam sebuah tulisan.
1
 Sedangkan Sobari mendefinisiskan bahwa 

konsep berasal dari bahasa inggris, yaitu “concept” yang berarti gambaran atau 

pengertian.
2
 Adapun yang dimaksud dengan “konsep” didalam penelitian ini adalah 

rancangan atau gambaran tentang pemikiran tokoh, dan dalam penelitian ini 

rancangan atau gambaran yang dimaksud adalah rancangan pendidikan aqidah  

perepektif Syaikh Shalih Fauzan. 

2. Pendidikan Aqidah 

    Pendidikan aqidah berasal dari dua suku kata “pendidikan” dan “aqidah”. 

Mengenai pendidikan, Ki Hajar Dewantara seorang tokoh pendidikan nasional 

                                                             
1
 Em Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta, 

Difa Publisher, 2008), h.483 
2
M.Sobari, Konsepsi Islam, (Jakarta, Khairul Bayan , 2003), h. 2. 
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Indonesia memandang bahwa pendidikan pada umumnya adalah daya upaya untuk 

memasukan budi pekerti (kekuatan bathin), pikiran (intelektual), dan jasmani anak-

anak selaras dengan masyarakat dan anak-anaknya.
3
 Ahmad D. Marimba menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah bimbingan atau pimpinan secara 

sadar oleh Pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian utama.
4
 

   Adapun yang dimaksud dengan “pendidikan”didalam penelitian ini adalah 

usaha sadar yang dilakukan Pendidik terhadap Peserta didik melalui pembinaan-

pembinaan jasmani dan rohani demi terbentuknya kepribadian yang utama, dan 

“pendidikan” yang akan dibahas adalah pendidikan aqidah Perspektif Syaikh Shalih 

Fauzan. 

   Sedangkan “aqidah”, menurut abu Ammar dan abu Fati`ah adalah ilmu 

tentang hukum-hukum syari`at dalam bidang “keyakinan” yang diambil dari dalil-

dalil mutlak dan menolak semua syubhat dari semua dalil-dalil khilafiyah yang cacat.
5
 

Sedangkan definisi aqidah menurut Hasan Al banna adalah beberapa perkara yang 

wajib diyakini kebenarannya oleh “hati”, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi 

keyakinan yang tidak bercampur dengan keragu raguan.
6
 

   Adapun yang dimaksud dengan “aqidah” didalam penelitian ini yaitu 

sejumlah kebenaran yang tertanam didalam hati yang sifatnya dapat diterima secara 

                                                             
3
Online, tersedia di : http://www.diwarta.com/2012/06/14/pengertian-pendidikan-menutrut-ki-

hajar dewantara.html (2 Januari 2017) 

 
4
 Ahmad D. Marimba, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung; Alma`arif, 1980),cet.ke-4 h.19 

5
 Abu Ammar dan Abu Fati`ah Al Adnani , Mizanul Muslim, (Jakarta, Cordova Mediatama, 

2009), h.80 
6
 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta, LPPI, 2013), h.2 

http://www.diwarta.com/2012/06/14/pengertian-pendidikan-menutrut-ki-hajar
http://www.diwarta.com/2012/06/14/pengertian-pendidikan-menutrut-ki-hajar
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umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Dan  aqidah yang akan 

dibahas adalah aqidah dalam pandangan Syaikh Shalih Fauzan. 

   Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan aqidah itu sendiri adalah suatu 

proses usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, pengarahan, pembinaan kepada 

manusia agar nantinya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan aqidah Islam 

yang telah diyakini secara menyeluruh, mengembangkan dan memantapkan 

kemampuannya dalam mengenal Allah, serta menjadikan akidah Islam itu sebagai 

suatu pandangan hidupnya dalam berbagai kehidupan baik pribadi, keluarga, maupun 

kehidupan masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan 

akhirat dengan dilandasi oleh keyakinan kepada Allah semata dalam pandangan 

Syaikh Shalih Fauzan. 

3. Perspektif Syaikh DR.Sholih bin Fauzan Al Fauzan 

Kata perspektif dalam kamus lengkap bahasa Indonesia diartikan sudut 

pandang atau  pandangan.
7
 Ardianto berpendapat, yang dimaksud dengan perspektif 

adalah cara pandang atau sudut pandang terhadap sesuatu.
8
 Adapun yang dimaksud 

dengan perspektif didalam penelitian ini adalah pandangan Syaikh Shalih Fauzan 

terhadap pendidikan aqidah. 

Sedangkan Syaikh DR.Sholih Fauzan bin Abdulloh Al Fauzan beliau adalah 

Ulama yang lahir pada tahun 1354 H dari keluarga Fauzan (Alu Fauzan) bertempat di 

                                                             
7
 Em Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja , Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta, 

Difa Publisher), 2008,h.647 
8
 http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/  online 

tersedia : ( 2 Januari 2017) 
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Asy Syumaisiyah, Arab Sudi. Beliau adalah ulama yang banyak mengkaji 

permasalahan seputar aqidah. Semua itu beliau sampaikan baik didalam ceramah-

ceramah, ataupun didalam buku-buku beliau.Aktifitas beliau hingga saat ini yaitu 

sebagai anggota Al Lajnah Ad Da`imah li Buhust wal Ifta` di kota Makkah, yaitu 

lembaga yang bergerak dibidang pembahasan masalah-masalah agama dan fatwa-

fatwa seputar agama. Adapun yang dimaksud dengan Perspektif Syaikh Shalih 

Fauzan pada penelitian ini adalah Pandangan Syaikh Shalih Fauzan terhadap konsep 

pendidikan Aqidah. 

Jadi, yang dimaksud dengan “Konsep Pendidikan Aqidah Perspektif Syaikh 

Shalih Fauzan” dalam penelitian ini adalah rancangan atau gambaran tentang suatu 

proses usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, pengarahan, pembinan kepada 

manusia agar nantinya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan aqidah islam 

dalam pandangan Syaikh Shalih Fauzan. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Penulis melihat pendidikan aqidah perspektif Syaikh DR.Shalih Fauzan Al 

Fauzan merupakan pendidikan aqidah yang menarik untuk dibahas. Salah satunya 

konsep beliau yang tegas dan tidak sedikit yang bertentangan dengan pola pikir 

masyarakat hari ini, karena tidak sedikit hal-hal yang dinilai menyimpang dari 

aqidah justru sebenarnya menjadi lumrah di masayarakat luas.  Namun meskipun 

beegitu konsep pendiddikan beliau tetap diminati dan banyak menjadi rujukan-

rujukan di Sekolah-sekolah, Pondok pesantren, atau lembaga-lembaga pendidikan 

islam lainnya karena materi beliau sesuai dengan permasalahan aqidah saatini dan 
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selalu menyertakan  dalil-dalil Al Qur`an dan Hadist sehingga materi beliau tetap 

kongkrit dan diminati. 

2. Penulis melihat konsep pendidikan aqidah perspektif Syaikh DR.Shalih Fauzan 

Al Fauzan merupakan pendidikan aqidah relevan dengan konteks sekarang.  Oleh 

karena itu, secara internal sebaiknya perlu dibandingkan antara konsep 

pendidikan didalam pendidikan aqidah Syaikh DR.Shalih Fauzan Al Fauzan 

dengan kurikulum pendidikan aqidah yang tengah berjalan di Madrasah 

Tsanawiyah. Dan secara eksternal sebaiknya perlu dibandingkan antara konsep 

pendidikan didalam pendidikan aqidah Syaikh DR.Shalih Fauzan Al Fauzan 

dengan berbagai permaalahan aqidah di tengah-tengah masyarakat hari ini. 

Sehingga mudah-mudahan dapat menjadi solusi dan dapat melengkapi 

kekurangan-kekurangan didalam pendidikan aqidah yang telah diterapkan dan 

menjadi solusi bagi setiap permasalahan aqidah yang ada ditengah-tengah 

masyarakat. 

3. Pemikiran Syaikh DR.Shalih Fauzan Al Fauzan dalam pendidikan aqidah jarang 

diangkat sebagai pembahasan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

membahasnya. 

C. Latar Belakang Masalah 

           Hasan Al Banna menjelaskan bahwa “pendidikan aqidah” adalah pendidikan 

dimana mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai aqidah sehingga memahami 

tugasnya sebagai manusia yang dilahirkan didunia dengan mengemban fitrah yang 
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dibawanya.
9
 Dan menurut Syarif, pendidikan aqidah dapat diartikan proses 

pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan yang berdaarkan pada 

aqidah yang benar.
10

 Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para Ulamalah yang 

menggantikan posisi beliau dalam menjaga kemurnian Aqidah umat Islam. Baik 

melalui dakwah secara lisan, maupun tulisan. Pendidikan aqidah dapat dikatakan 

sebagai intisari pendidikan Islam, karena pendidikan aqidah adalah tujuan diutusnya 

Rasul di muka Bumi ini. Namun sungguh disayangkan, pendidikan aqidah yang 

selama ini di anggap sebagai ujung tombak pendidikan Islam semakin hari kian 

merosot. Khususnya, semenjak runtuhnya khilafah Islam pada tahun 1924 di Turki 

disebabkan pengkhianatan Mustafa Kamal Ataturk yang bekerjasama dengan kaum 

Yahudi dan Nasrani.    

     Tidak puas dengan runtuhnya khilafah, kaum Yahudi dan Nasrani berencana 

menghancurkan agama Islam dari dalam melalui ghozawatul fikri (perang pemikiran). 

Mereka sadar, sepanjang sejarah peperangan fisik antara yahudi-nasrani dengan umat 

Islam, Umat Islam tercatat lebih banyak mendapatkan kemenangan dari pada 

kekalahan. Justru kerugian yang menimpa kaum yahudi dan nasrani tidak lagi 

terhitung. Melihat kenyataan itu, musuh-musuh Islam terutama Yahudi dan Nasrani 

semakin sadaar bahwa melumpuhkan umat Islam hanya dengan mengandalkan 

                                                             
9
 Hasan AlBanna (Ter) Abdul Ghani dan Zainal Abidin Ahmad, Pendidikan Islam dan Madrasah 

Hasan Al Banna (Jakarta,Bulan Bintang,1980).Hal.16 
10

Online tersedia di :Http://eprints.umsac.id/2044/2/04Bab I.pdf ( 3januari 2017 ) 

http://eprints.umsac.id/2044/2/04Bab
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kekuatan senjata ternyata sia-sia belaka. Harus ada cara lain yang lebih ampuh, lebih 

cepat, dan lebih berbahaya bagi umat Islam.  

Dan mereka menemukannya dengan baik yaitu dengan perang pemikiran. 

Mereka percaya bahwa pemikiran adalah basis dari keyakinan atau aqidah. 

Dibuktikan dengan banyaknya teori modern yang dapat membuktikan betapa 

hebatnya pengaruh pikiran dan keyakinan (the power of mind). Oleh sebab itu, 

mereka kemudian mulai merubah strategi menghadapi umat Islam yaitu dengan 

merusak pikiran dan aqidah mereka melalui “4S” (Sing, Sex, Sport, dan Smoke) juga 

denga sasaran “4F” (Fun, Fashion, Food, Faith). Samuel Zwimmer pada konferensi 

missionaries di Yerussalem menulis prasaran mengenai strategi baru ini sebagai 

berikut : misi utama kita sebagai orang Kristen bukan menghancurkan kaum 

Muslimin, namun mengeluarkan orang Islam dari Islam itu sendiri agar menjadi 

orang Muslim yang tidak berakhlaq. Dengan begitu, akan terbuka pintu bagi 

kemenangan Imperealis di Negeri-negeri Islam. Tujuan kalian adalaah kaum 

penjajah, generasi yang malas, dan hanya mengejar kepuasan hawa nafsunya.
11

 

Begitulah salah satu strategi musuh-musuh Islam yang mesti kita hadapi. Dan 

melalui strategi baru ini, Yahudi dan Nasrani kini lebih fokus untuk meluimpuhkan 

pemikiran dan aqidah ummat. Karena disaat keyakinan umat Islam lemah, akan 

dengan mudah mereka dilumpuhkan. Karena tidak ada lagi pondasi kuat yang dapat 

memotivasi amal yang harus mereka kerjakan. 

                                                             
11

Online, tersedia di : http://cites-sat.blogspot.co.id/2012/03/waspadai-ghazwul-fikri-perang-

pemikiran-html.(27 Februari 2017) 
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Adapun di Indonesia semenjak masuknya agama Islam pada abad ke 14 

masehi, kemerosotan pendidikan aqidah diawali dengan masih adanya pengaruh, 

ajaran, dan tradisi agama-agama terdahulu seperti Hindu, Budha, Animisme dan 

Dinamisme yang bercampur dengan ajaran Islam sehingga melahirkan Tahayul, 

bid`ah dan churofat (TBC). Lalu ditambah dengan pengaruh kristenisasi, sekulerisme, 

dan liberalisme yang dilancarkan kaum penjajah yang datang dengan misi 3G (Gold, 

Glory Dan Gospel. Hingga saat ini, meski Indonesia sudah tidak lagi dijajah, 

pengaruh, doktrin, dan pola pikir ala barat ternyata masih melekat pada masyarakat 

Indonesia. Banyak masyarakat yang sudah terkena dampak ghazwatu fkiri dan 

terdoktrin sehingga menganggap lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, 

madrasah,dan lain-lain sebagai lembaga pendidikan yang sudah tertinggal oleh zaman 

dan kurang menjamin kesuksesan masa depan. Bahkan banyak orang tua yang 

justeriu bangga jika anak-anak mereka mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah 

umum yang identik minim akan pendidikan agama khususnya pendidikan aqidah.  

   Padahal, inilah yang diinginkan musuh-musuh Islam. Ketika umat Islam itu 

sendiri menjauh dan merasa asing dengan ajaran agamanya sendiri, menandakan 

aqidah mereka sedang bermasalah. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka umat 

Islam akan mudah di pengaruhi agama-agama yang lain. Terbukti denga semakin 

menurunnya penganut agama Islam di Indonesia. Mantan ketua umum majelis ulama 

Indonesia pusat Din Syamsuddin pada bulan april 2014 menunjukkan angka statistik 

pertumbuhan uamt Islam Indonesia yan menurun. Angka pertumbuhan umat Islam 

hanya 1,2% sementara umat kristen 2 kali lipatnya yaitu 2,4% per tahun. Pada tahun 
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80-an penduduk Muslim di Indonesia masih lebih dari 90%, maka pada tahun 2000 

populasi muslim turun ke angka 88,2% dan tahun 2010 turun lagi menjadi 85,1%. Di 

Indonesia pertumbuhan agama Islam justeru menurun drastis.   

  Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan aqidah yang sedang 

melanda kaum muslimin, banya ualam yang ingin menyadarkan umat islam tentang 

pentingnya pendidikan aqidah sebagai saran memperbaiki dan memperkokoh aqidah. 

Diantara ulama yang menulis tentang akidah Islamiyah yang bercorak salafi adalah 

Syaikh Dr. Shalih Fauzan Al Fauzan. Beliau adalah seorang ahli ilmu agama dari 

negara Arab Saudi dan anggota Hai`ah Kibar Al Ulama` (Dewan Ulama Besar) di 

Makkah Al Mukarromah yang menginduk pada Rabithah Alam Al Islami, serta 

merupakan anggota Lajnah Ad Da`imah Lil Ifta` wa Al Buhust Al Ilmiah, Imam, 

Khatib, dan Pemateri Kajian di Jami` Al Amir Mut`ib bin Abdul Aziz Alu Su`ud di 

Malz.
12

 Beliau juga merupakan seorang Dosen sekaligus Rektor Ma`had Al-aly lil 

Qadha` yang aktif di dalam sektor pendidikan. Diantara karya ilmiyah beliau adalah 

buku “Kitabut Tauhid”. Buku ini memuat pendidikan aqidah Islam.Penulis tertarik 

untuk menelitinya karena muatan isinya yang berupa pendidikan aqidah yang 

didasarkan pada Alquran dan Hadis dengan merujuk pada pemahaman salaf. 

D. Rumusan Masalah  

      Menurut Sugiono, masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan 

                                                             
12

 Syaikh DR.Shalih bin Fauzan Al Fauzan, Alirsyad Ila Shohihi al I`tiqod, ( Jakarta, Darul 

Haq, 2015) Cett III , h.xii 
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dengan pelaksanaan.
13

 Berdasarkan pendapat tersebut, jelas bahwa masalah adalah 

adanya ketidasesuaian atau kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan 

kenyataannya. Oleh karena itu masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar 

untuk mengatasinya. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini  adalah:  

1. Bagaimana konsep Pendidikan Aqidah Perspektif Syeikh DR. Sholih Fauzan Al 

Fauzan? 

2. Bagaimana Relevansi Pendidikan Aqidah Perspektif Syeikh DR. Sholih Fauzan Al 

Fauzan dalam konteks sekarang 

E.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana konsep 

pendidikan aqidah perspektif Syaikh Sholih Fauzan dan relevansinya dalam konteks 

sekarang.                                                       

2.  Kegunaan Penelitian              

            Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

kajian keislaman pendidikan aqidah di lembaga pendidikan tingkat Madrasah 

Tsanawiyah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang bernilai bagi para guru, murid, orang tua, anak dan masyarakat dalam 

implementasi pendidikan aqidah  dalam pendidikan islam. 

 

                                                             
13

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Cet. 8) (Bandung: Alfabeta,2009), h. 52  
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

            Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian library research atau penelitian kepustakaan yang khusus mengkaji 

suatu masalah untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini. Tempat 

yang tepat diadakan penelitian ini adalah di perpustakaan, karena di perpustakaan 

seorang peneliti akan mudah mengakses bermacam-macam sumber yang relevan 

dengan masalah yang hendakdipecahkan .
14

 

Menurut M. Iqbal Hasan mengatakan bahwa, “penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan 

literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian 

dari peneliti terdahulu.”
15

 Sedangkan menurut Mestika Zed penelitian kepustakaan 

adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
16

 

Adapun yang dimaksud dengan Penelitian kepustakaan pada penelitian ini 

adalah jenis penelitian dengan mengkaji berbagai data terkait, baik yang berasal 

dari  sumber data utama atau primer (primary sources) maupun sumber data 

pendukung atau sekunder yang memiliki kaitan langsung dengan masalah  yang 

                                                             
14

 Sukardi,Ph.D, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), h. 35 
15

 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Galia Indonesia, 2002), h. 11 
16

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 

3  
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sedang diteliti, sehingga dapat ditemukan  berbagai pendapat, gagasan Syaikh DR. 

Shalih Fauzan  Al Fauzan tentang pendidikan Aqidah. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk “deskriptif analitis” yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran yang secermat mungkin 

mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.
17

 Adapun 

pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah : “Metode 

deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan kesimpulan 

yang berlaku untuk umum“.
18

 Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis 

mengambil masalah atau memusat perhatian kepada maslah-masalah sebagaimana 

adanya saat penelitian yang kemudian diolah dandianalisis untuk diambil 

kesimpulannya.          

2. Sumber Data 

    Setiap penelitian, tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber data primer  

(primary resoruces) maupun sekunder (secondary resources).  

a. Sumber Data Primer 

Adapun yang dimaksud sumber data primer adalah: “sumber data yang 

secara langsung dikumpulkan dari sumber pertama dan diajukan penelitian oleh 

                                                             
17

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1993), h..30 
18

Online tersedia di :(https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-

Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono(20 januari 2017) 

https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono
https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono
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peneliti dalam meneliti objek kajiannya.”dari pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sumber primer  yaitu sumber yang memberikan data langsung  

berupa Syaikh DR.Shalih Fauzan Al Fauzan, yaitu kitab tauhid karangan Syaikh 

Shalih Fauzan yang diterbitkan Ulil Albab di Riyadh dan Terjemahannya yang 

diterbitkan oleh Darul Haq di Jakarta. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah: “Sekumpulan data yang akan menopang 

data-data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian.”
19

 Kaitannya dengan 

penelitian ini penulis mencari bahan lain yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan yang berkenaan dengan konsep pendidikan Aqidah perspektif Syaikh 

Sholih Fauzan Al Fauzan yaitu : 1. Pokok-pokok Aqidah Salaf yang diterbitkan 

oleh Darul Haq yang bertempat di Jakarta, 2. Terjemah Kitabut Tauhid alladzi 

huwahaqqulloh alal Abid, yang di terbitkan oleh Darul Haq bertempat di Jakarta, 

3. Buku kuliyah aqidah Islam yang diterbitkan oleh LPPI di Yogyakarta.  

G. Teknik  Pengumpul Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Study 

Dokumenter (Dokumenter Study). Study documenter merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik 

dokumen tertulis, gambar, maupun eletronik. 
20

 Dokumen-dokumen tersebut sesuai 

dengan focus dan tujuan masalah. Jika fokus penelitiannya adalah konsep pendidikan 

                                                             
         

19
Opcit, h. 56  

20
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet ke 7), (jakarta: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 221 
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aqidah perpektif Syaikh Shalih Fauzan dan tujuannya mengkaji hal tersebut adalah 

untuk melengkapi kekurangan-kekurangan konsep pendidikan aqidah yang tengah 

berjalan, maka yang dicari adalah dokumen-dokumen, buku, buku, atau jurnal yang 

berkaitan dengan pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan. 

       Dokumen-dokumen tersebut diurutkan dengan sejarah kelahiran, kekuatan dan 

kesesuaian isinya dengan tujuan pengkajian.Isinya dianalisis, dibandingkan, dan 

dipedukan sehingga membentuk suatu hasil kajianyang sistematis, padu, dan utuh.  

Oleh sebab itu study documenter tidak hanya melaporkan dokumen-dokumen yang 

sifatnya mentah, melainkan hasil analisis dari dokumen tersebut. 

H. Pendekatan dan Analisa Data 

       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis filosofis. 

Pendekatan historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman 

dan peninggalan masa lampau  berdasarkan  data yang diperoleh.
21

 Pendekatan 

historis  digunakan untuk menjaring data yang berhubungan dengan situasi  yang 

melatarbelakangi  konsep pendidikan aqidah Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan. 

Pendekatan ini digunakan  mengingat material penelitian ini berkaitan dengan 

pemikiran seseorang tokoh melalui karya-karyanya di masa lalu, dengan melihat  

situasi dan kondisi historis yang melatarbelakangi kehidupannya.  

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, sebagai langkah selanjutnya 

ialah memperlajari dan menganalisa data serta menyederhanakannya kedalam bentuk 

                                                             
21

Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktis, (Cet ke 13), 

(Jakarta:Rhineka Cipta, 2006), h. 231 
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yang mudah dibaca, dipahami dan di interpretasikan kemudian menangkap arti dan 

nuansa yang dimaksud secara khas, lalu memberi komentar dan analisa terhadap 

pandangan tersebut. Dalam menganalisa data yang telah terkumpul, penulis 

menggunakan teknik analisis dokumen yaitu analisis isi (Content Analisis). Content 

Analisis atau analisis isi adalah metode yang digunakan untuk menganalisis semua 

bentuk isi yang disampaikan, baik berbentuk buku, surat kabar, pidato, peraturan, 

undang-undang dan sebagainya. Analisis isi yaitu studi tentang arti verbal yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan.
22

 

I. Tinjauan Pustaka 

1.   “Aqidah Islam menurut Hasan Al Banna”. Penelitian ini ditulis oleh Suprapto 

Mahasiswa Program Studi Aqidah Filsafat UIN Yogyakarta. Penelitian ini 

dibatasi pada telaah kitab al aqidah karya Hasan Al Banna. Persamaan 

penelitian Suprapto dengan penelitian penulis adalah  sama-sama mengkaji 

aqidah.Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan 

jenis penelitian kepustakaan (library research). Perbedaaanya adalah Suprapto 

mengkaji aqidah secara murni sedangkan peneliti mengkaji konsep pendidikan 

aqidah. Perbedaan lainnya adalah pengarang buku penelitian Suprapto adalah 

Hasan Al Banna sedangkan pengarang buku peneliti adalah Syaikh Shalih 

Fauzan. 

                                                             
22

 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok ateri Metode Penelitian dan Aplikasi, (Bogor, Ghalia Indonesia, 

2002), h. 88 
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2.  “Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Aqidah Anak”. 

Skripsi ini ditulis oleh Idrus Aqibuddin,  mahasiswa Jurusan Kependidikan 

Agama Islam UIN Yogyakarta pada tahun 2007. Penelitian ini dibatasi pada   

analisis Peran dan tanggung jawab orang tua terhadap 

pendidikan aqidah anak. Persamaan penelitian Idrus Aqibuddin dengan penelitian 

penulis adalah pada aspek kajiannya, yaitu samasama mengkaji aspek pendidikan 

aqidah. Sedangkan perbedaannya ada pada jenis penelitian. Jenis penelitian Idrus 

Aqibuddin menggunakan penelitian kualitatif sedangkan peneliti menggunakan 

kepustakaan (library research). Perbedaan lainnya Idrus Aqibuddin mengkaji 

aspek pendidikan aqidah anak, sedangkan penulis mengkaji aspek pendidikan 

aqidah secara umum. Objek kajian Idrus Aqibuddin adalah peran dan tanggung 

jawab orang tua terhadap pendidikan aqidah anak, sementara objek kajian 

peneliti menggunakan kitab At Tauhid Karya Syaikh Shalih Fauzan. 

3. “Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Kitab Tauhid Lis Shoffil Aly Karya Dr. 

Shalih Fauzan bin Abdullah Al Fauzan”. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad 

Luthfi Al Fajar, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulanana 

Malik Ibrahim, Malang pada tahun 2016. Penelitian ini dibatasi pada kajian nilai-

nilai pendidikan Tauhid dalam kitab tauhid lis shoffil aly karya Dr. Shalih 

Fauzan bin Abdullah Al Fauzan. Persamaan penelitian Muhammad Luthfi Al 

Fajar dengan penelitian penulis adalah pada pengarang bukunya, yaitu sama 

sama menggunakan buku karya Syaikh Shalih Fauzan. Persamaan lainnya adalah 

sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). 
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Sedangkan perbedaannya terletak pada materi dari objek yang dikaji. Penelitian 

Muhammad Luthfi Al Fajar melakukan penelitian dengan materi tauhid, 

sedangkan penulis melakukan penelitian dengan materi aqidah. 
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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan  Aqidah 

1. Pengertian Pendidikan Aqidah 

 Pendidikan aqidah terbentuk dari dua suku kata yaitu pendidikan dan 

aqidah. Pendidikan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “didik” 

yang mengandung arti memberi ajaran atau tuntunan mengenai tingkah laku 

dan kesopanan dan kecerdasan pikiran.  Lalu diberi awalan “pe” dan ”an” 

menjadi kata “pendidikan” yang mengandung arti proses dan perubahan 

perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan manusia 

melalui pengajaran dan pelatihan. 
1
 

      Menurut Ibnu Sina, pendidikan tak hanya memperhatikan aspek 

moral, namun juga membentuk individu yang menyeluruh termasuk, jiwa, 

pikiran dan karakter. Menurutnya, pendidikan sangat  penting diberikan 

kepada anak-anak untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa 

dewasa.
2
 Abdurrahman al-Nahlawi salah seorang pengguna istilah tarbiyah, 

berpendapat bahwa pendidikan berarti: 

a. Memelihara fitrah anak 

b. Menumbuhkan seluruh bakat dan kesiapannya 

                                                             
1
 Em Zulfajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia EdisiRevisi, (Jakarta, 

Difa Publisher, 2008), h.254 
2
Online tersedia: http://smp-dharmakartini.siap-sekolah.com/2013/03/01/pendidikan-menurut-

tiga-ulama-islam (2 Februari 2017) 
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c. Mengarahkan fitrah dan seluruh bakatnya agar menjadi lebih baik dan sempurna 

d. Bertahap dalam prosesnya. 

Berdasarkan pengertian diatas, al-Nahlawi mengemukakan kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Pendidikan adalah proses yang mempunyai tujuan, sasaran, dan target. 

b. Pendidik yang sebenarnya adalah Allah, karena Dialah yang menciptakan fitrah 

dan bakat bagi manusia, Dialah yang membuat dan memberlakukan hukum-hukum 

perkembangan serta bagaimana fitrah dan bakat-bakat itu berinteraksi, Dialah pula 

yang menggariskan syariat untuk mewujudkan kesempurnaan, kebaikan, dan 

kebahagiaannya. 

c. Pendidikan menghendaki penyusunan langkah-langkah sistematis yang harus 

dilalui secara bertahap oleh berbagai kegiatan pendidikan da pengajaran. 

d. Pendidik harus mengikuti hukum-hukum penciptaan dan syariat yang telah 

ditetapkan oleh Allah.
3
 

      Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan memfokuskan perubahan 

tingkah laku manusia yang lebih memusat  pada pendidikan praktek dan tidak hanya 

teori. Selain itu, pengertian tersebut menekankan pada aspek-aspek produktivitas dan 

kreatifitas manusia dalam peran dan profesinya sebagai rahmatan lil’alamiin. 

     Berkenaan tentang “aqidah”, Hasan Al Banna menjelaskan bawassannya 

aqa`id (bentuk jamak dari aqidah) adalah beberapa perkara yang wajib diyakini 

kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang 

                                                             
3
Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Logos, 1999), h. 5-6 
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tidak bercampur dengan keragu raguan.
4
 Sedangkan Abu Bakr Jabir al Jazairi 

mengatakan bahwa aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara 

umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan 

dalam hati serta diyakini kebenarannya dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan 

dengan hal tersebut. Abu Fati`ah al adnani dan Abu Ammar berpendapat bahwa 

aqidah adalah apa saja yang di yakini (dengan hati) oleh seseorang.  Jika dikatakan 

“Dia aqidahnya benar” berarti aqidahnya bebas dari keraguan.
5
  

Lebih khusus lagi Dr. Nashir Abdul Karim memberikan definisi aqidah 

sebagai yaitu keimanan yang mantab dari Allah SWT, juga kepada apa-apa yang 

wajib bagi dirinya dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, rasul-rasulnya, kepada hari 

akhir, kepada taqdir baik dan buruk dan beriman kepada seluruh nash-nash yang 

shahih berupa pokok-pokok agama (ushuhluddin), semua perkara ghaib dan kabar-

kabarnya, serta apa yang telah disepakati salafus shalih.  

      Dengan demikian, dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan pendidikan 

aqidah adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan iman 

sebagai keyakinan dan kepercayaan peserta didik demi menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. Pendidikan aqidah memerlukan hati yang bersih demi 

membentuk keyakinan seseorang akan tuhan, yang hasilnya terlihat dalam tindakan 

nyata seseorang, yaitu mentauhidkan Allah dalam aspek keyakinan. 

                                                             
4
 Prof.Dr.H. Yunahar Ilyas, Lc.,M.A, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta, LPPI, 2013), h.2 

5
 Abu Ammar dan Abu Fati`ah Al Adnani , Mizanul Muslim, (Jakarta, Cordova Mediatama, 

2009), h.81 
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2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Aqidah  

a. Dasar Pendidikan Aqidah 

 Dasar berarti sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya sesuatu. 

Jika diumpamakan  rumah atau gedung, maka pondasilah yang menjadi dasarnya. 

Begitu pula halnya dengan pendidikan aqidah, dasar yang dimaksud adalah dasar 

pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan “pegangan” 

dalam melaksanakan pendidikan aqidah. 

Membahas dasar pendidikan aqidah pada prinsipnya bukan berdasarkan 

nenek moyang, atau berdasarkan sudut pandang masyarakat,dll. Namun aqidah 

adalah taufiqiyah
6
 yang berarti tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar`i, 

tidakada medan ijtihad dan berpendapat didalamnya terbatas apa yang telah 

dijelaskan didalam al quran dan as sunnah (al hadist).  Sebab tidak ada satupun 

yang paling memahami Allah, tentang yang wajib baginya melainkan Allah itu 

sendiri.Dan setelahnya, tidak ada yang mengetahui selain Rasulullah SAW. Allah 

SWT berfirman : 

ووووووووُ و   ِووووووووِ َ  ـ  اَنَّ  ووووووو  َْوَ  َُّّ  ََ ِ ا  َْـوووووووو ِم بَوووووووم  َِْ   وووووووو ـُ ِِووووووووِ ُُّو  اََو  ِ َص اِا : تَووووووو َصـ َْووووووووََْ  َرُسووووووو
بوووِوِ   ِ  . َِوَ  َب اِا َو ُسنَّوَة َرُس

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: “Aku telah 

meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu 

tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada 

keduaya, yaitu: Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya”. (HR. 

Malik) 

                                                             
6
 Dr. Shalih Fauzan Al Fauzan, Kitab Tauhid (Jakarta; Darul Haq, 2015), h. 6 
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      Oleh karena itu Ahlus sunnah wal jama`ah berkeyakinan bahwa 

aqidah yang benar didasarkan pada dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu 

Al-qur‟an dan sunnah Nabi. Karena aqidah islam adalah perintah Allah 

ketika mengutus rasulnya dan menurunkan kitabnya serta diwajibkan 

kepada seluruh makhluqnya, dari Jin dan Manusia. Dengan demikian, baik 

dan buruk dalam Islam memiliki ukuran yang standar, yaitu baik dan 

buruk menurut Al-qur‟an dan sunnah nabi, bukan baik dan buruk menurut 

ukuran dan pemikiran manusia pada umumnya.  

1. Landasan Al-Qur‟an   

Menurut bahasa, Al Farra berpendapat bahwa lafadz al-Qur`an merupakan 

kata jama` berasal dari kata qarinah yang berarti “bukti” atau “kaitan” 

karena dilihat dari segi makna dan kandungannya ayat-ayat al-Qur‟an itu satusama 

lain saling berkaitan dan al-Qur‟an membuktikan kebenaran. Selanjutnya Musa 

Al-Asy‟ari mengatakan bahwa lafadz al-Qur‟an diambil dari akar kata al-

qar’u yang berarti mengumpulkan, menggabungkan sesuatu atas yang lain, karena 

surah-surah, ayat-ayat, dan huruf-huruf dalam al-Qur‟an dikumpulkan dan 

digabung menjadi satu dalam al-Qur‟an. Sedangkan As-Syafi‟i mengatakan bahwa 

al-Qur‟an bukan berasal dari kata apa pun dan bukan isim musytaq, tapi nama 

kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Sedangkan secara istilah, Hasbi ash-Shiddiqy menjelaskan al-qur`an adalah  

wahyu Illahi yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW, yang telah 

disampaikan kepada kita umatnya dengan jalan mutawatir, yang dihukum kafir 
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orang yang mengingkarinya.
7
 Namun, menurut Ulama Mutakallimin (ahli teologi 

Islam), al-Qur‟an adalah kalam Allah yang qodim, bukan makhluk dan terbebas 

dari sifat-sifat kebendaan. Namun, menurut Ulama Ushuliyyah, Fuqaha, dan Ahli 

Bahasa, al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

saw, yang di awali surah al-Fatihah dan di akhiri dengan surah an- Nass.
8
 Al-

qur‟an merupakan kitab suci yang mencakup seluruh ajaran-ajaran illahi, dimana 

Allah yang menurunkannya telah memberikan jaminan kebahagiaan dunia dan 

akherat bagi siapa saja yang beriman dan mengamalkannya, dan memberikan 

ancaman kepada siapa saja yang berpaling darinya dan tidak mengamalkannya 

dengan ancaman dunia dan akherat .
9
 

Latar belakang Al-qur`an disamping sebagai sumber hukum Islam yang 

harus ditaati dan diamalkan, juga sebagai sumber inspirasi sastra dan akhlak. 

Setiap muslim diperintahkan untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Al-

qur`an, dengan demikian mereka akan memperoleh kebahagiaan dan petunjuk 

yang akan menghantarkan mereka di dalam memperoleh keberuntungan di 

hadapan Allah kelak nanti (di akhirat). Memahami isi kandungan Al-qur`an, 

tentunya diharapkan dapat menggugah hati untuk mengamalkan ajaran yang 

terkandung di dalamnya.
10

 

                                                             
7
 Hasbi ash-Shiddiqy,Sejarah dan Pengantar Ilmu al-qur‟an/Tafsir, (Jakarta, Bulan 

Bintang,1980 ), hal,17  
8
 Masyhur, kahar., Pokok-Pokok Ulumul Qur’an , (Jakarta, RinekaCipta, 1992) 

9
 Syaikh Abu Bakr Jabir Al Jazairi, Minhajul Muslim, (Jakarta, Darul Haq 2011) h. 49  

10
 M. Quraisy Shihab , Membumikan al-qur`an, ( Bandung, Mizan,1992), h.33. 
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Kita selaku manusia beriman meyakini akan kebenaran al-Qur`an sebagai 

petunjuk dan pedoman hidup. Namun masih banyak diantara kita yang belum 

memahami isi kandungannya, sehingga kita lihat pengamalan al-Qur`an dalam 

kehidupan sehari-hari belum nampak. Al-Qur`an sebagai landasan pendidikan 

Islam menurut DR. Zakiyah Darajat mengatakan: “Di dalamnya terkandung ajaran 

pokok yang dapat dikembangkan Untuk keperluan seluruh aspek kehdupan 

melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam al-quran itu sendiri dari prinsip 

besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut dengan 

aqidah dan berhubungan dengan amal yang disebut syariah.”
11

 Selain berfungsi 

sebagai kitab suci, Al quran juga berfungsi sebagai : 

a. Hukum Iktikad 

            Yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan aidah dan keimanan. 

b. Hukum Akhlak 

Yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku seorang mukallaf 

untuk menghiaskan dirinya dengan sifat-sifat terpuji dan menjauhkan diri dari 

segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan. 

c. Hukum Amali 

 Yakni segala peraturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, 

perjanjian dan muamalah sesama manusia. Aspek hukum inilah yang 

lazimnya disebut dengan fiqh al-Quran dan itulah yang dikembangkan oleh 

ilmu usul fiqh. 

                                                             
11

 Zakiah Darajat ,dkk, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Bumi aksara,1992),Cet Dua, hal,19  
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d. Hukum Pertama 

Yang menjadi dasar kepada agama, manakala hukum kedua menjadi 

penyempurna bahagian yang pertama dan hukumamali yang juga disebut 

syariat adalah bahagian hukum-hukum yang diperbincangkan.
12

 

2. Landasan Hadits  

  Sejalan dengan yang disitir dalam Al-qur‟an, aqidah juga dapat dilihat 

dalam kerangka hadits. Hadis atau al-hadits menurut bahasa yaitu al-jadid yang 

artinya sesuatu yang baru, lawan dari al-Qodim (lama) yang artinya yang berarti 

menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat seperti (orang 

yang baru masuk/memeluk agama Islam). Hadis juga sering disebut al-khabar, 

yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari 

seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis.13 

 Sedangkan menurut istilah (terminology), para ahli memberikan definisi 

(ta'rif) yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Seperti 

pengertian Hadits menurut ahli ushul akan berbeda dengan pengertian yang 

diberikan oleh ahli hadis. Menurut ahli hadis, pengertian hadis adalah: "Segala 

perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya." Yang dimaksud dengan "ihwal" 

ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berkaitan dengan himmah, 

karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.
14

 Dalam hadits 

                                                             
12

 Online tersedia : http://zulqarnainsyah.blogspot.co.id/2012/10/al-quran-sebagai-sumber-

utama_4340.html (28 Februari 2017) 
13

 Drs. Munzier Suparta, MA. Ilmu Hadis (Jakarta, 2002) h. 1 
14

 Ibid, hal.2 
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Rasulullah saw banyak dijumpai keterangan yang berbicara tentang kehidupan 

aqidah manusia. Berikut ini matan hadits yang berkenaan dengan aqidah : 

ََِم  ُْوؤ  ِْ َو ِ ِم اآلِخ َم  ِ ِا َوََالَِئَُِّ ِو َوَُ ُِبِو َوُرُسِ ِو َواب َِو َِ َ ِن تَ َص ـ َأن  ُْوؤ  ِب ِن َعِم ا إِلْي  تَ َصـ ََِأخ 
ِِه َوَشِِّْه. تَ َص َصَدت ـ   ِ ب َقَدِر خَ ْي 

Artinya : “Dia (Jibril AS) berkata, Wahai Muhammad beritahukan 

kepadaku apa itu iman? Dia (Muhammad) berkata, Iman adalah 

engkau percaya kepada Allah, dan malikat-malaikatnya, kitab-

kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir (kiamat), dan engkau 

percaya terhadap ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. 

Dia (Jibril AS) berkata, engkau benar” (HR.Muslim).
15

 

 

Hadits yang berasal dari Rasulullah SAW merupakan sumber 

kedua setelah al-qur`an yang tidak diragukan lagi kebenarannya.Inilah 

yang sebenarnya merupakan bagian pokok dari ajaran Islam. Apapun yang 

diperintahkan oleh Allah swt (dalam Al-qur‟an) dan Rasulullah SAW 

(dalam hadits/sunnah) pasti bernilai baik untuk dilakukan,sebaliknya yang 

dilarang oleh Al-qur‟an dan hadits pasti bernilai baik untuk ditinggalkan 

atau akan bernilai buruk jika dilakukan.  

  Aqidah yang lurus pada dasarnya merupakan fitrah manusia yang 

Allah anugerahkan secara universal, terbukti bahwasannya hati nurani 

manusia dapat menentukan ukuran baik dan buruk sebab Allah 

memberikan potensi dasar (fitrah) kepada manusia berupa tauhid dan 

kecerdasan. Namun, manusia dapat menyimpang dari fitrah tersebut 

karena pendidikan aqidah yang salah dari orang tua mereka. 

                                                             
15

 Imam An Nawawi, Hadits Arba’in An-nawawi, (Jakarta; Ali`tishom Cahaya Umat, 2008), 

h. 7 
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ِْيِّ َعوووووم  َأِا َسوووووَ َ َة   وووووِم َعب وووووِد ابوووووَّْ  َِم َعوووووم   ووووو َن َعوووووم  ابة ى  اَوَن  ا  وووووُم َأِا ُِّئ ووووو اَوَن   َحُم َحووووودَّ َحووووودَّ
ََْة َرِاوووووَع اب َّوووووُو َعن وووووُو تَووووو َص تَووووو َص ابنَّوووووِ   َصووووو َّ  اب َّوووووُو  َْـو ووووو ِبَوووووُد َأِا ُى ـُ ِحن  بُووووو  ِ ََ وووووو   َُ ِ وووووِو َوَسووووو ََّو  َعَ 

َ مَووووووِو اب َبِ َِ ووووووِة ُْون ووووووَ ُ  اب َبِ َِ وووووو ََ َ وووووو َِِو  ِِّ َْاَِِو َأو  ُْيَ وووووو ِِّ َِِّحاَِووووووِو َأو  ـُوَن َِاُه ـُوَ  َِْة َِووووووأَ َو َة َع َوووووو  اب ِة  وووووو
َع ءَ   َىو  َْوَْى َِِِ   َجد 

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu 

Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 

'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian 

kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu 

menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang 

ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. 

Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR.Bukhori 

Muslim) 

 

       Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu 

agama tauhid. Jika ada manusia tidak beragama tauhid maka hal itu 

tidaklah wajar, mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantara 

pengaruh lingkungan (termasuk orang tua). Dengan fitrah itulah manusia 

akan mencintai kesucian dan cenderung kepada kebenaran. Hati nurani 

selalu mendambakan dan merindukan kebenaran serta ingin mengikuti 

ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya karena kebenaran itu tidak akan dicapai 

kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran mutlak. Dalam hal ini 

bisa dikatakan bahwa, iman adalah agama dan syari‟at, karena agama 

adalah pelaksanaan semua ketaatan dan menjauhi semua larangan. 

 Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa seperti halnya 

hati nurani dan akal adalah kebiasaan (tradisi) tidak bisa dijadikan acuan 
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aqidah secara mutlak. Kecuali disandingkan dan diukur dengan 

kebenaran al quran dan al hadist karena standar ini juga bersifat relatif, 

dan nilainya paling rendah dibandingkan dengan kedua standar 

sebelumnya (Al quran dan Al Hadist). 

b. Tujuan Pendidikan Aqidah 

   Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari tujuan adalah haluan atau 

tuntutan.
16

 Berkenaan dengan tujuan pendidikan aqidah Mahmud Yunus 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan aqidah adalah  agar memiliki keimanan 

yang teguh kepada Allah, rasul-rasul, malaikat, hari akhir, dan lain sebagainya. 

Agar memiliki keimanan berdasarkan kepada kesadaran dan ilmu pengetahuan, 

bukan sebagai pengikut buta atau taqlid (ikuti kutan) semata-mata. Agar keimanan 

itu tidak mudah rusakapalagi diragukan oleh orang-orang yang beriman.
17

 

      Menurut Al-Ghazali tujuan pendidikan keimanan adalah agar anak 

didik menjadikan akherat orientasi utama dalam hidupnya. Melatih diri 

untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membentuk kepribadian yang 

sempurna dengan bimbingan taufik serta nur (cahaya) Ilahi (Tuhan) agar 

terbuka jalan menuju kebahagiaan dunia dan akherat. 
18

 

  Sedangkan tujuan pendidikan aqidah Syaikh Utsaimin adalah untuk 

mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata, membebaskan akal dari 

                                                             
16

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Balai Pustaka,2007) h.1226 

 
17

Mahmud Yunus, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Jakarta: HidakaryaAgung, 1980), h. 

23. 

 
18

Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung:Pustaka Setia, 

1998), hlm. 239 

http://www.belbuk.com/penulis_cari.php?c=JP.%20Chaplin&osCsid=a462529ce70c3b218f868d8e03d6f9ce
http://www.belbuk.com/rajawali-pers-m-21.html?osCsid=a462529ce70c3b218f868d8e03d6f9ce
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kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah, meraih kebahagiaan dunia 

dan akherat dengan memperbaiki individu-individu maupunkelompok-kelompok.
19

 

3. Karakteristik Pendidikan Aqidah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter memiliki arti : Sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain.
20

 

Sedangkan dimaksud dengan karakteristik pendidikan aqidah yaitu sesuatu yang 

menjadi ciri khas dalam pendidikan aqidah. Setiap mata pelajaran memiliki 

karakteristik tertentu yang dapat membedakannya dengan mata pelajaran lain. 

Adapun karakteristik mata pelajaran aqidah adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan Aqidah merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-

ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran 

dan Al-Hadits. Untuk kepentingan pendidikan, dikembangkan materi aqidah 

pada tingkat yang lebih rinci sesuai tingkat dan jenjang pendidikan. 

b. Prinsip-prinsip dasar aqidah adalah keimanan atau keyakinan yang tersimpul 

dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa atau hati manusia yang diperkuat dengan 

dalil-dalil naqli, aqli, atau perasaan halus dalam meyakini dan mewujudkan 

rukun iman yang enam yaitu, iman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan iman kepada takdir.  

c.  Mata pelajaran aqidah merupakan salah satu rumpun mata pelajaran 

pendidikan agama di madrasah (Al-Qur‟an Hadits, Aqidah Akhlaq, 

                                                             
19

Online tersedia : http://zulqarnainsyah.blogspot.co.id/2012/10/al-quran-sebagai-sumber-

utama_4340.html (28 Februari 2017) 
20

JP. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Rajawali Pers,2011) 
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Syari‟ah/Fiqih Ibadah Muamalah dan Sejarah Kebudayaan Islam) yang secara 

integratif menjadi sumber nilai dan landasan moral spiritual yang kokoh dalam 

pengembangan keilmuan dan kajian keislaman, termasuk kajian Aqidah  yang 

terkait dengan ilmu dan teknologi serta seni dan budaya. 

d. Mata pelajaran Aqidah tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk 

menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang Aqidah dalam ajaran Islam, 

melainkan yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat 

mengamalkan Aqidah itu dalam kehidupan sehari-hari.  

e. Tujuan mata pelajaran Aqidah adalah untuk membentuk peserta didik beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT. Tujuan inilah merupakan misi utama 

diutusnya Nabi Muhammad SAW, untuk memperbaiki aqidah. Dengan 

demikian, pendidikan Aqidah merupakan jiwa pendidikan agama Islam.
21

 

4. Ruang Lingkup  Materi  PendidikanAqidah 

Ruang lingkup materi pendidikan aqidah adalah hal yang mencakup materi-

materi yang berkenaan dengan pendidikan aqidah. Adapun ruang lingkup materi 

pendidikan aqidah Menurut Hasan al-Banna terdiri dari: 

a. Ilahiyat 

      Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Ilah 

(Tuhan, Allah) seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat 

Allah, af‟al Allah dan lainnya. 
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Online tersedia di : http://ahmadefendy.blogspot.co.id/2010/02/karakteristik-mata-pelajaran-

aqidah-dan.html (28 Februari2017) 
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b. Nubuwat  

      Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan 

Rasul, termasuk tentang Kitab-Kitab Allah, mu‟jizat, karamat dan lain 

sebagainya. 

c. Ruhaniyat 

      Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam 

metafisik seperti Malaikat, Jin, Iblis, Syetan, Roh dan lain sebagainya. 

d. Sam‟iyyat 

      Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui 

lewatSam‟i (dalil naqli berupa Al-Qur‟an dan Sunnah) seperti alam barzakh, 

akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka dan lain sebagainya.
22

 

B. Jenis dan Model Pendidikan Aqidah 

1. Jenis Pendidikan Aqidah  

Eddy Soetrisno mendefinisikan kata “jenis” berarti ciri, sifat, dan segala 

sesuatu yang khusus.
23

 Sedangkan yang dimaksud dengan jenis pendidikan aqidah 

adalah sifat-sifat yang terdapat didalam pendidikan aqidah itu sendiri. Adapun jenis-

jenis pendidikan aqidah terbagi dalam 3, yaitu : 

a. Formal 

Pendidikan jalur formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, 

bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf 
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Drs. H. Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta: 1992), h. 5 
23

Eddy Soetrisno, Kamus Populer Bhasa Indonesia, ( Jakarta,Ladang Pustaka,2011) h.298 
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dengannya. Termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi 

akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang 

dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.  Pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
24 

Dengan begitu, pendidikan aqidah yang besifat formal adalah pendidikan 

aqidah yang sampai saat ini tengah berjalan di Sekolah-sekolah atau Lembaga 

pendidikan lainnya. Sekolah berfungsi sebagai lembaga formal yang membantu 

keluarga dalam mendidik anak, serta memberi pelajaran yang tidak dia dapatkan 

didalam Keluarga.  Dalam konteks pendidikan aqidah, guru agamalah yaang 

berperan penuh menanamkan nilai-nilai pendidikan aqidah kepada Murid-

muridnya.  Proses penanaman nilai-nilai aqidah menjadikan pengalaman aqidah 

yang lebih baik.  Oleh karena itu sekolah berpengaruh terhadap baik –buruknya 

aqidah peserta didik. 

b. Non Formal 

Pendidikan non formal dapat diartikan pendidikan didalam lingkungan 

masyarakat. Pendidikan yang ada di masyarakat dapat dikatakaan sebagai 

pendidikan tidak langsung yang secara tidak sadar dilaksanakan oleh masayarakt 

aatau anak didik itu sendiri.  Sedangkan definisi Masyarakat berarti sekumpulan 

manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi 
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Online tersedia :  http://pengertian-definisi-adalah.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-

pendidikan-formal-dan-non.html (2 Maret2017) 
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sesamanya untuk mencapai tujuan. 
25

 Dalam kegiatan pendidikan aqidah terdapat 

unsur pergaulan dan unsur lingkungan. Dalam pergaulan tidak selalu berlangsung 

pendidikan aqidah walaupun di dalamnya terdapat faktor-faktor pendidikan 

aqidah. Karena pergaulan merupakan unsur lingkungan yang turut serta mendidik 

seseorang. 

Pendidikan aqidah didalam masyarakaat adalah hasil interaksi antara 

pembawaan  dengan lingkungan kita, karena itu tiap-tiap orang adalahunik. Setiap 

individu senantiasa berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dalam 

artian mengubah diri sesuai dengan lingkungannya atau mengubah lingkungannya 

sesuai dengan keinginannya. Didalam agama islam ada kewajiban untuk berperan 

dalam pendidikan aqidah dilingkungan masyarakat, sesuai dengan sabda Nabi 

SAW  : 

”Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, 

jika tidak mampu maka dengan lisanmu, jika tidak mampu maka dengan hatimu, 

dan ini adalah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim) 

Pendidikan aqidah di masyarakat didukung dan dihambat oleh : 

1. Faktor Pendukung 

a. Banyaknya umat Islam di Indonesia dan jumlah Lembaga pendidikan Islam 

seperti Pondok Pesantren, Sekolah Islam Terpadu, serta Perguruan Tinggi 

Islam. 
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b. Banyaknya Ustadz dan Kyai, serta banyaknya guru ngaji yang mampu 

memberikan pencerahan tentang agama Islam 

c. Banyaknya Taman Pendidikan Al Qur`an (TPA), Majlis Ta`lim, dan Acara-

acara keagamaan  yang dijadikan masyarakaat sebagai tempat mengenyam 

ilmu-ilmu agama. 

2. Faktor Penghambat 

a. Banyak masyaarakat yang sulit meluangkan waktu untuk belajar agama 

khususnya aqidah dengan alasan padatnyaa jam kerja. 

b. Pengaruh Teknologi yang merajalela seperti film-film, hiburan-hiburan yang 

berbau pornografi, berbau kesyirikan, dll. 

c. Informal 

Pendidikan Informal dapat disebut pendidikan dalam keluarga. Keluarga 

merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama 

dialamai oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati orang tua 

bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama 

karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan 

sebagian dikembangkan. Bahkan ada beberapa potensi yang telah berkembang dalam 

pendidikan keluarga.
26
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Pendidikan nilai-nilai agama sebagian besar dimulai dari keluarga, sekolah 

sifatnya hanya melanjutkan apa yang sudah didapatkan dalam keluarga. Perbedaan 

yang sangat menonojol antara pendidikan di lingkungan keluarga dengan di 

lingkungan sekolah adalah pada tugas dan tanggung jawab. Pada lingkungan keluarga 

orang tua melakukan tugas pendidikan adalah kodrati dari Tuhan, sedangkan guru 

pada lingkungan sekolah adalah tugas profesi yang dibebankan pemerintah. 

Pendidikan dalam keluarga lebih ditekankan pada pemelihara dan penanaman nilai-

nilai etika, agama, norma dll, sedangkan pendidikan sekolah hanya melanjutkan dan 

mengembangkan intelektualitas, ketrampilan yang berhubungan dengan kebutuhan 

anak untuk hidup ditengah masyarakat.Pendidikan aqidah dalam keluarga dapat 

dibedakan menjadi dua yakni : 

1. Pendidikan Prenatal (Pendidikan Sebelum Lahir) 

Merupakan pendidikan yang berlangsung selama anak belum lahir atau 

masih dalam kandungan. Pendidikan prenatal lebih banyak dipengaruhi 

kebudayaan lingkungan setempat.  Dalam kehidupan sekarang ini, terdapat pula 

model pendidikan aqidah prenatal. Seperti mendengarkansenandung ayat-ayat 

suci, kalimat tauhid, memperbanyak do`a dan istighfar  selama anak masih dalam 

kandungan, adalah contoh-contoh pendidikan prenatal. 

Bahkan didalam Islam pendidikan prenatal dimulai jauh sebelum kelahiran, 

yaitu mulai dari pemilihan bibit penyemaian (jodoh), cara melakukan penyemaian 

(bersetubuh), baru kemudian melangkah ke tahap pendidikan dalam kandungan 
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sampai dengan proses kelahiran.
27

 Secara sederhana pendidikan aqidah prenatal 

dalam keluarga bertujuan untuk menanamkan dasar-dasar aqidah selama dalam 

kandungan hingga nanti pada akhirnya dapat terlahir sesuai dengan fitrah. Nabi 

SAW bersabda: 

 “Tidak dilahirkan seorang anak kecuali dalam dalam keadaan fitrah, 

Orang tuanya yang menjadikan dia yahudi atau nasrani atau 

majusi”. (HR. Bukhori) 

 

2. Pendidikan Postnatal (Pendidikan Setelah Lahir) 

Merupakan pendidikan manusia dalam lingkungan keluarga di mulai dari 

manusia lahir hingga akhir hayatnya. Segala macam ilmu kehidupan yang 

diperoleh dari keluarga merupakan hasil dari proses pendidikan keluarga postnatal. 

Dari manusia lahir sudah diajari dengan aqidah islamiyah, yakni dengan 

diperdengarkan kalimat tauhid berupa adzan di telinga kanan dan iqomah di 

telinga kiri sang bayi, harapannya adalah agar si jabang bayi nantinya didalam 

mengarungi kehidupan senantiasa mengutamakan aqidah islamiyah.
28

 

2. Model Pendidikan Aqidah 

Istilah model dapat diartikan sebagai tampilan grafis, prosedur kerja yang 

teratur atau sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau penjelasan 

berikut saran. Uraian atau penjelasan menunjukkan bahwa suatu model disain 

pembelajaran menyajikan bagaimana suatu pembelajaran dibangun atas dasar teori-

                                                             
27

Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad Fil Islam, terj. Saefullah Kamalie dan Hery Noor Ali 

Semarang: As Syifa,Cet. III, 1997, hlm 10-22 
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teori seperti belajar, pembelajaran, psikologi, komunikasi, sistem, dan sebagainya.
29

 Sedangkan yang dimaksud model pendidikan aqidah yaitu prosedur  

bimbingan secara sadar oleh Pendidik terhadap perkembangan aqidahsi terdidik agar 

menyadari tugasnya sebagai manusia yaitu beribadah hanya kepada Allah. Adapun 

model-model pendidikan aqidah adalah sebagai berikut : 

a. Model Interaksi Sosial 

Model interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial 

kemasyarakatan diantara peserta didik. Model tersebut berfokus pada peningkatan 

kemampuan peserta didik untuk berhubungan dengan orang lain. Model interaksi 

sosial ini dalam pendidikan aqidah adalah sebagai berikut. 

1. Kerja kelompok bertujuan mengembangkan keterampilan berperan serta 

dalam proses bermasyarakat dengan cara mengembangkan hubungan 

interpersonal dan discovery aktif dalam pendidikan aqidah. 

2. Pertemuan kelas bertujuan mengembangkan pemahaman mengenal diri 

sendiri dan rasa tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 

kelompok. 

3. Pemecahan masalah sosial atau Inquiry sosial bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah – masalah sosial 

seputar aqidah dengan cara berpikir logis dan dengan memaparkan dalil-

dalil syar`i. 
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4. Model laboratorium bertujuan untuk mengembangkan kesadaran pribadi 

dan keluwesan dalam kelompok.  

5. Bermain peran bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta 

didik menemukan nilai – nilai sosial dan pribadi melalui pendidikan aqidah 

6. Simulasi sosial bertujuan untuk membantu peserta didik mengalami 

berbagai kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka dalam permasalahan 

seputar aqidah. 

b.   Model Pemrosesan Informasi 

Model Pemrosesan Informasi ditekankan pada pengambilan, penguasan 

dan pemrosesan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif 

peserta didik. Ada sembilan langkah yang harus diperhatikanguru dikelas dalam 

kaitannya dengan pembelajaran pemrosesan informasi. 

1. Melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik dalam belajar 

aqidah. 

2. Memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan 

dibahas dalam pendidikan aqidah. 

3. Merangsang peserta didik untuk memulai aktifitas pendidikan aqidah. 

4. Menyampaikan isi pembelajaran aqidah sesuai dengan topik yang telah 

dirancang. 

5. Memberikan bimbingan bagi aktifitas peserta didik dalam pendidikan 

aqidah. 

6. Memberikan penguatan pada perilaku pendidikan aqidah. 
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7. Memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. 

8. Melaksanakan penilaian proses dan hasil pendidikan aqidah. 

9. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan 

menjawab berdasarkan pengalamannya berkenaan pendidikan aqidah. 

c.    Model Personal 

 Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap 

individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta 

mengorganisasikan dirinya sendiri. Model ini bertitik tolak dari teori Humanistik, 

yaitu terorientasi pada pengembangan individu. Perhatian utamanya pada 

emosional peserta didik dalam mengembangkan hubungan yang produktif dengan 

lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi peserta didik mampu membentuk 

hubungan harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Menurut 

teori ini, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif, agar 

peserta didik merasa bebas dalam belajar mengembangkan diri baik emosional 

maupun intelektual. Model Pembelajaran Personal ini meliputi strategi pendidikan 

aqidah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran non direktif, yaitu bertujuan untuk membentuk 

perkembangan aqidah peserta didik. 

2. Latihan kesadaran, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

interpersonal pendidikan aqidah kepada peserta didik 

3. Sinetik, yaitu untuk mengembangkan kreatifitas pribadi dan memecahkan 

masalah seputar aqidah secara kreatif. 
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4. Sistem Konseptual, yaitu untuk meningkatkan kompleksitas dasar pribadi 

yang luwes . 

d. Model Behavioral 

      Model Behavioral menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari 

peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya. Model ini bertitik tolak 

pada teori Behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efesien 

untuk mengurutkasn tugas – tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan 

cara memanipulasi penguatan Implementasi dari Modifikasi. Tingkah laku ini 

adalah meningkatkan ketelitian pengucapan pada anak. Guru selalu perhatian 

terhadap tingkah laku belajar peserta didik .Modifikasi tingkah laku anak yang 

kemampuan belajarnya rendah dengan reward sebagai penguatan pendukung.
30

 

Adapun contoh aplikasi model-model pendidikan aqidah jika dikaitkan dengan 

materi pendidikan aqidah adalah sebagai berikut : 
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     Tabel 1 

Daftar Aplikasi Model-Model Pendidikan Aqidah 

Kelas Semester Materi Model Pendidikan 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     Mengenal rukun iman, syahadat 

tauhid dan syahadat rasul. Al-

Asma‟al-Husna (al-Ahad dan al-

Khaliq) 

Model personal 

 

 

2      Memahami kalimat thayyibah 

(basmalah) al-Asma‟al-Husna (ar-

Rahmaan, ar-Rahiim, dan as-Sami‟) 

Model Pemrosesan 

Informasi 

 

 

 

 

1      Memahami kalimat thayyibah 

(hamdalah) al-Asma‟al-Husna (ar-

Razaaq, al-Mughniy, al-Hamiid, 

dan asy-Syakuur) 

 

Model Pemrosesan 

Informasi 

 

 

2      Memahami kalimat thayyibah 

(tasbih) al-Asma‟al-Husna(al-

Qudduus, ash-Shamad, al-

Muhaimin, dan al-Badii‟) 

 

 

Model Pemrosesan 

Informasi 

 

 

 

 

1 1. Memahami kalimat thayyibah Model Pemrosesan 
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III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

(Subhaanallaah, Masyaallaah) al-

Asma‟al-Husna (al-Mushawwir, 

al-Haliim, dan al-Kariim) 

 

2.    Beriman kepada malaikat-

malaikat Allah 

 

Informasi 

 

 

 

Model Interaksi Sosial 

 

2 1. Memahami kalimat thayyibah 

(ta‟awuz) al-Asma‟al-Husna (al-

Baathin, al-Waliy, al-Mujib, dan 

al-Wahhaab) 

2.  Beriman kepada makhluk ghaib 

selain malaikat (Jin, iblis, dan 

setan) 

 

Model Pemrosesan 

Informasi 

 

 

Model Interaksi Sosial 

1 1.    1. Memahami kalimat thayyibah 

(Innaa lillaahi wa innaa ilaihi 

raaji‟uun) al-Asma‟al-Husna 

(al-Mu‟min, al-Azhiim, al-

Haadiy, al-„Adlu, dan al-

Hakam) 

  2. Beriman kepada kitab-kitab 

Allah 

 

Model Pemrosesan 

Informasi 

 

 

 

 

Model Behavioral / Model 

Interaksi Sosial 

2 1. Memahami kalimat thayyibah 

(assalamu‟alaikum) al-

Asma‟al-Husna (as-Salaam, al-

Mu‟min, dan al-Lathiif) 

Model Pemrosesan 

Informasi 
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V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

2   Beriman kepada rasul-rasul 

Allah 

 

 

Model Behavioral / Model 

Interaksi Sosial/ 

1       1. Memahami kalimat thayyibah 

(Alhamdulillah dan Allahu 

Akbar) dan al-Asma‟al-Husna 

(al-Wahhaab, ar-Razzaaq, al-

Fattaah, asy-Syakuur, al-

Mughniy) 

2.  Beriman kepada hari akhir 

(kiamat) 

 

Model Pemrosesan 

Informasi 

 

 

 

 

Model Behavioral 

2 1.    Memahami kalimat thayyibah 

(tarji‟) al-Asma‟al-Husna (al-

Mumiit, dan al-Baaqiy) 

 

Model Pemrosesan 

Informasi 

1 1.    1. Memahami kalimat thayyibah 

(astagfirullaahal „azhiim) al-

Asma‟al-Husna (al-Qawiy, al-

Hakiim, al-Mushawwir, dan al-

Qaadir) 

2.    Beriman kepada takdir Allah 

 

Model Pemrosesan 

Informasi 

 

 

 

Model Behaviorl / Model 

Interaksi social 

2 1. Memahami kalimat thayyibah 

(taubat) al-Asma‟al-Husna (al-

Model Pemrosesan 

Informasi 
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Ghafuur, ash-Shabuur dan al-

Haliim.
31

 

 

 

 

C. Tahapan Pendidikan Aqidah 

Adapun  tahap pendidikan aqidah terbagi dalam 3 tahap, diantaranya :    

1. Tahapan Balita              

     Menurut Muarris, Balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas satu 

tahun atau lebih popular dengan pengertian usia anak di bawah lima tahun.
32

 Aqidah 

merupakan hal pertama yang harus di kenalkan kepada seorang anak sedini mungkin, 

hal tersebut dilakukan agar supaya seorang anak dapat mengenal agamanya sejak ia 

kecil, sehingga ketika dia tumbuh menjadi orang dewasa dia dapat menerapkan 

aqidah yang telah di pelajarinya  dalam al-qur‟an dan hadist pun terdapat banyak 

sekali perintah atau landasan yang mengharuskan kita melakukan pendidikan Aqidah 

sejak balita. 

      Setiap pendidik atau orang tua perlu menyadari bahwa sesungguhnya setiap 

anak manusia yang lahir sudah dalam keadaan memiliki fitrah aqidah atau keimanan 

kepada Allah SWT. Setiap manusia pernah bersaksi akan keberadaan Allah SWT, 

sebelum mereka lahir ke dunia.  
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5767-2-babii.pdf 3 Maret 2017) 



45 
 

 
 

ِْيِّ َعوووووم  َأِا َسوووووَ َ َة   وووووِم َعب ووووودِ  ووووو َن َعوووووم  ابة ى  اَوَن  ا  وووووُم َأِا ُِّئ ووووو اَوَن   َحُم َحووووودَّ ابوووووَّْ  َِم َعوووووم  َأِا  َحووووودَّ
ِبَوووُد َع َووو  اب ةِ  ـُ ِحن  بُووو  ِ ََ وووو   َُ ِ وووِو َوَسووو ََّو  ََْة َرِاوووَع اب َّوووُو َعن وووُو تَووو َص تَووو َص ابنَّوووِ   َصووو َّ  اب َّوووُو َعَ  َْـو ووو َِْة ُى   ووو

َ مَووووووِو اب َبِ َِ ووووووِة ُْون ووووووَ ُ  ا ََ َ وووووو َِِو  ِِّ َْاَِِو َأو  ُْيَ وووووو ِِّ َِِّحاَِووووووِو َأو  ـُوَن َِاُه ـُوَ  ب َبِ َِ ووووووَة َىووووووو  َْوووووووَْى َِِِ وووووو  َِووووووأَ َو
َع ءَ   َجد 

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami 

Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari 

Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 

bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua 

orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani 

atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak 

dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR.Bukhori 

Muslim) 
 

 Dengan demikian, tugas kita adalah membangkitkan kembali fitrah keimanan 

ini, namun bukan dengan doktrin atau penjejalan pengetahuan tentang keimanan, 

namun dengan menumbuhkan (yarubbu / inside out) kesadaran keimanan melalui 

imaji-imaji positif tentang Allah SWT, tentang ciptaanNya yang ada pada dirinya dan 

ciptaan Nya yang ada di alam semesta. 

2. Tahapan Anak 

 

     Berkenaan dengan “anak”, WHO mendefinisikan anak-anak antara usia 0–14 

tahun.
33

 Sedangkan UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia 

antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 

tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas 
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usia 16 tahun.
34

 Pada periode ini, anak menjadi lebih siap untuk mempelajari dasar-

dasar aqidah secara teratur. Ia mau menerima pengarah lebih banyak, dan lebih siap 

menerima materi. Dapat kita katakan, pada periode ini anak lebih mengerti dan lebih 

semangat untuk belajar, karenanya ia bisa di arahkan secara  langsung. Dandalam 

pendidikan aqidah hendaknya orang tua memahami tiga hal: 

a.  Materi yang akan disampaikan adalah materi yang telah dikuasai orang tua, 

serta telah mereka pelajari dan pahami. 

b.  Pertimbangkan kesesuaian isi materi dengan beberapa hal: usia anak, daya-

tangkap anak, kondisi anak pada saat itu (apakah sedang senang, sedih, marah, 

atau lelah). 

c.    Pilih metode yang sesuai untuk anak.
35

 

3. Tahapan Remaja 

      Pengertian remaja  yaitu berasal dari kata latin adolensence yang berarti 

tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih 

luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik.
36

 Pada masa 

ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan 

anak tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. 
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Pendidikan aqidah merupakan segmen yang sangat signifikan bagi umat Islam 

terutama dalam pengembangan jiwa remaja yang identik dengan anak manusia yang 

selalu menginginkan kebebasan, serta merupakan fase dimana ia mengalami proses 

pencarian identitas diri, guna meneguhkan kometmen untuk menjalani kehidupan 

dalam tatanan sosial. Sehingga pada masa ini, remaja memiliki potensi yang sangat 

bagus jika diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif. 

      Namun di era modern ini, yakni makin pesatnya perkembangan IPTEK 

terutama perkembangan informasi komunikasi, remaja mengalami masalah pokok 

yang sangat memprihatinkan yaitu dekadensi moral dan hilangnya nilai-nilai sosial. 

Sehingga yang terjadi sangat bertolak belakang dengan apa yang diinginkan yakni 

terjebaknya mereka pada formalisme hidup tanpa mengerti esensi hidup itu sendiri 

yang berujung pada ambruknya aqidah dan moral para remaja.Pendidikan aqidah 

yang terarah kepada remaja ditujukan demi lahirnya generasi unggul, yaitu generasi 

yang intelektual dan pribadi bermoral, sehingga dengan demikian pendidikan aqidah 

mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki 

kepribadian.  

4. Tahapan Dewasa 

      Adapun pengertian “dewasa” menurut Eddy Soetrisno diartikan sampai umur 

dan akil baligh.
37

 Tahapan pendidikan aqidah tidak hanya mencakup tahapan balita, 

anak-anak, dan remaja. Namun, terdapat pendidikan aqidah pada tahap dewasa. 

Tentunya masing-masing memiliki tingkat kemudahan dan kesulitan tersendiri. 

                                                             
37
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Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul pada umur 40 tahun, tantangan beliau 

adalah memberi pendidikan aqidah kepada para sahabat-sahabat beliau yang rata-rata 

sudah menginjak tahapan dewasa. 

      Untuk manusia dewasa yang menggunakan akal serta hati nuraninya, dengan 

mudah Rasulullah mendapat dukungan. Namun, permasalahannya kebanyakan 

manusia yang sudah dianggap dewasa yang cenderung lebih menuruti hawa nafsunya 

sehingga banyak yang menentang dakwah beliau dan menganggap beliau sebagai 

ancaman karena berpotensi menghilangkan pengaruh mereka dimasyarakat. 

      Pada saat ini pun, pendidikan aqidah dinilai masih diperlukan dalam tahapan 

dewasa. Mengingat kebanyakan manusia terlalu disibukkan dengan pekerjaan 

mereka, sehingga hampir tidak dapat meluangkan waktu untuk belajar agama 

khususnya aqidah islam.  

D. Langkah – langkah Pendidikan Aqidah 

      Dalam pendidikan aqidah terdapat langkah-langkah yang disesuaikan dengan 

tahapan peserta didik, hal tersebut dimaksudkan agar mempermudah penanaman 

aqidah sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, adapun langkah-langkah 

pendidikan aqidah adalah sebagai berikut : 

1. Langkah –langkah Pendidikan Aqidah Balita dan Anak 

a. Mengazani Anak Ketika Baru Lahir 

Ibnu Qayyim seperti dikutip oleh Al Mun‟im Ibrahim, menyebutkan bahwa 

rahasia azan adalah agar awal yang didengar bagi seorang yang baru dilahirkan 

adalah azan yang mengandung keagungan dan keluhuran Tuhan. Sebagaimana 
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kalimat syahadat bagi orang yang baru masuk Islam. Praktik tersebut merupakan 

pengenalan terhadap syi‟ar Islam di dunia ini.
38

 Selain itu azan juga dimaksudkan 

agar suara yang pertama-tama didengar oleh bayi adalah kalimat-kalimat yang 

berisi kebesaran dan keagungan Allah serta syahadat yang pertama-tama 

memasukkannya ke dalam Islam. Azan juga merupakan seruan menuju Allah, 

menuju agama Islam dan menuju peribadahan kepadaNya yang mendahului 

ajakan-ajakan lainnya.
39

 

b. Berikanlah Nama Yang Baik 

Menyambut kelahiran anak pastilah menjadi momen yang paling ditunggu-

tunggu bagi orang tuanya. Dan salah satu hadiah untuk mereka adalah memberia 

nama yang baik. Pada dasarnya memilih nama tidaklah sulit, namun butuh 

pertimbangan yang matang karena nama adalah sesuatu yang akan sang anak bawa 

sebagai identitasnya dan bisa saja berpengaruh pada karakternya karena nama 

dalam islam adalah sebuah do`a. Sehingga nama yang diberikan haruslah berkesan 

dan memberi pengaruh positif bagi sang anak. Salah satu caranya adalah dengan 

memberikan nama islami. Rasul pun mengajarkan kepada umatnya agar 

memperbagus nama 

“Rasulullah berkata: sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat 

dengan namamu dan nama ayahmu. Maka baguskanlah nama kalian.” 

(HR. imam Abi Daud dari Abi Dardaara).
40

 

                                                             
38

 Abu A‟isy Abd Al Mun‟im Ibrahim, Tarbiyah Al-Banati fi Al- Islam, terjemahan 
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39

 Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, h. 75. 
40

 Tersedia di :  https://www.elmina-id.com/berikanlah-nama-yang-baik-bagi-anak-anda (6 

Maret 2017) 



50 
 

 
 

c. Pengenalan Dan Pembiasaan Kalimat-Kalimat Tauhid. 

 

Abdurrazaq meriwayatkan bahwa para sahabat menyukai untuk 

mengajarkan kepada anak-anak mereka kalimat laa ilaha illallah sebagai kalimat 

yang pertama kali bisa mereka ucapkan secara fasih sampai tujuh kali, sehingga 

kalimat ini menjadi yang pertama-tama mereka ucapkan. 

Ibnu Qayyim dalam kitab Ahkam Al-Maulud mengatakan, “Diawal waktu ketika 

anak-anak mulai bisa bicara, hendaknya mendiktekan kepada mereka kalimat laa 

ilaha illa llah muhammadurrasulullah, dan hendaknya sesuatu yang pertama kali 

didengar oleh telinga mereka adalah laa ilaha illallah (mengenal Allah) dan 

mentauhidkan-Nya.  

Dari ibnu „Abbas bahwa Nabi shalallahu‟alaihi wassalam bersabda, “Ajarkan 

kalimat laailaha illallah kepada anak-anak kalian sebagai kalimat pertama dan 

tuntunkanlah mereka mengucapkan kalimat laa ilaha illallah ketika menjelang 

mati.” (HR.Hakim) 

 

Juga diajarkan kepada mereka bahwa Allah bersemayam di atas 

singgasana-Nya yang senantiasa melihat dan mendengar perkataaan mereka, 

senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada.” Oleh karena itu, wasiat 

Nabi SAW kepada Mu‟adz ra sebagimanan yang disebutkan dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Bukhari dalam Adabul Mufrad, 

adalah, “Nafkahkanlah keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Janganlah 

kamu angkat tongkatmu di hadapan mereka dan tanamkanlah kepada mereka rasa 

takut kepada Allah.” 
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d. Pengenalan Allah Dengan Cara Sederhana. 

 Kenalkanlah kepada anak tentang Allah Azza Wajalla dengan cara yang 

sesuai dengan pengertian dan tingkat pemikirannya. Diajarkan kepadanya: Bahwa 

Allah Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bahwa dialah pencipta segala sesuatu. Pencipta 

langit, bumi, manusia, hewan, pohon-pohonnan, sungai, dan lain-lainnya. Pendidik 

dapat memanfaatkan situasi tertentu untuk bertanya kepada anak, misalnya  ketika 

berjalan-jalan di taman atau padang, tentang siapakah pencipta air, sungai, bumi, 

pepohonan dan lain-lainnya, untuk menggugah perhatiannya kepada keagungan 

Allah.  Cinta kepada Allah, dengan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang 

dikaruniakan Allah untuknya dan untuk keluarganya. Misalnya anak ditanya: 

“Siapakah yang memberimu pendengaran, penglihatan dan akal? Siapakah yang 

memberi rezki dan makanan untukmu dan keluargamu?”  Pada periode ini 

dikenalkan kepada anak tentang Allah Azza Wajalla dengan cara yang sesuai 

dengan pengertian dan tingkat pemikirannya.  

e. Dekatkan Mereka Dengan Kisah-Kisah Atau Cerita Yang Mengesakan Allah  

      Al-Qur‟an sendiri memiliki banyak kisah inspiratif yang semuanya 

menanamkan nilai ketauhidan. Cerita-cerita tersebut dimaksudkan agar anak-

anakdapat meneladaninya Allah berfirman “Maka ceritakanlah (kepada mereka) 

kisah-kisah itu agar mereka berfikir" Ikutilah kisah ini supaya mereka berpikir dan 
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memperhatikan, dan dapat mawas diri dan berhati-hati jangan sampai terjadi 

seperti itu.
41

 

      Kita juga dapat menyiasatinya dengan membeli buku-buku kisah dalam Al-

Qur‟an. Jadi, orangtua seyogyanya jangan membelikan anak-anaknya buku cerita, 

novel atau kisah apapun yang tidak mengandung nilai aqidah. Lebih-lebih yang 

mengandung unsur mitos dan pluralisme-liberalisme. Orang tua harus sadar bahwa 

anak-anak kita saat ini adalah target dari upaya sekulerisme peradaban Barat. 

Untuk itu, sejak dini, anak-anak kita sudah harus memiliki kekuatan aqidah sesuai 

dengan daya nalar dan psikologis mereka. Oleh karena itu, tahapan dalam 

menguatkan aqidah anak harus benar-benar kita utamakan.  

f. Pengajaran Sebagai Hukum Yang Jelas Dan Tentang Halal Haram. 

       Diajarkan kepada anak menutup aurat dan dilarang dari hal-hal yang 

haram, dusta, adu domba, mencuri dan melihat kepada yang diharamkan Allah. 

Pada intinya anak dididik menetapi syari‟at Allah sebagaimana orang dewasa  dan 

dicegah dari apa yang dilarang sebagaimana orang dewasa, sehingga anak akan 

tumbuh demikian dan menjadi terbiasa. Karena bila semenjak kecil anak 

dibiasakan dengan sesuatu, maka kalau sudah dewasa akan menjadi kebiasaannya. 

g. Pembelajaraan Membaca Al-Qur`an 

      Al-Quran adalah jalan lurus yang tak mengandung suatu kebathilan 

apapun. Maka amat baik jika anak di biasakan membaca al-Qur‟an dengan benar, 
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dan diupayakan semaksimalnya agar menghafal al-Qur‟an atau sbagian besar 

darinya dengan di beri dorongan melalui berbagai cara. Cara yang dapat ditempuh 

orang tua dalam memberikan pendidikan al-Qur-an kepada anak-anaknya, antara 

lain adalah: 

1. Mengajarkannya sendiri dan ini cara yang terbaik. Karena orang tua 

sekaligus dapat lebih akrab dengan anak-anaknya dan mengetahui sendiri 

tingkat kemampuan anak-anaknya. Ini berarti orang tualah yang wajib 

terlebih dahulu dapat membaca Al Qur-an dan memahami ayat-ayat yang 

dibacanya. 

2. Menyerahkan kepada guru mengaji al-Qur-an atau memasukkan anak-

anak pada sekolah-sekolah yang mengajarkan tulis baca al-Qur-an. 

3.  Dengan alat yang lebih modern, dapat mengajarkan al-Qur-an lewat video 

casette, dan atau vcd, jika orang tua mampu menyediakan peralatan 

semacam ini, tetapi ingatlah bahwa cara yang pertamalah yang terbaik.
42

 

Rasulullah SAW bersabda : 

“Barang siapa membaca al-Qur‟an dan mengamalkan kandungan isinya, 

niscaya Allah pada hari kiamat mengenakan kepada kedua orang tuanya 

sebuah mahkota yang cahayanya lebih indah dari pada cahaya matahari di 

rumah-rumah dunia. Maka apa pendapatmu tentang orang yang mengamalkan 

hal ini? (HR. Abu Daud) 

 

h. Ajak Anak Mengaktualisasikan Aqidah Dalam Kehidupan Sehari-Hari. 

      Pada usia dini anak juga perlu mengaktualisasikan aqidah dalam kehidupan 

sehari-hari, salah satunya tentang tata cara melaksanakan şalat, serta beberapa hal 
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lain yang dikategorikan kepada amal dan perbuatan baik yang diridhoi 

Allah.Dalam hal memberi pendidikan şalat kepada anak di usia dini dapat 

dilakukan orang tua dengan mulai membimbing anak untuk 

mengerjakan şalat dengan mengajak melakukan şalat di sampingnya, dimulai 

ketika ia sudah mengetahui tangan kanan dan kirinya.
43

 

      Meskipun dalam hadis Rasul disebutkan mengajari anak şhalat setelah usia 

7 (tujuh) tahun, bukan berarti pada usia sebelumnya anak tidak diajari şalat sama 

sekali. Pada usia ini setidaknya anak dikenalkan dengan şalat misalnya   kedua 

orang tua bisa mulai membimbing anak mengerjakan şalat dengan cara mengajak 

anak untuk melakukan şhalat di samping mereka. Dalam mengajarkan şalat kepada 

anak-anak hendaklah diberikan secara bertahap, yaitu bagi anak-anak umur 7 

(tujuh) tahun pertama yang diajarkan adalah tentang rukun-rukun şalat, kewajiban-

kewajiban dalam mengerjakan şalat serta hal-hal yang bisa membatalkan shalat,
44

 

setelah itu diajarkan pula gerak-geriknya terlebih dahulu, kemudian bacaannya 

secara bertahap, bacaan yang paling mudah dibaca dan dihapal anak-anak, itulah 

yang diajarkan terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan bacaan-bacaan lainnya.
45

  

      Jangan diamkan anak menonton televisi, sementara azan berkumandang. 

Jika orang tua menghendaki anak mengerjakan şalat, berilah ia teladan. Orang tua 

perlu menjelaskan bahwa şalat merupakan satu wujud rasa syukur, karena Allah 

                                                             
43

Muhammad Suwaid, Manhaj at-Tarbiyyah an-Nabawiyyah lit-Tifl, ter.Salafuddin  Abu 
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h. 91. 



55 
 

 
 

telah memberikan nikmat berupa rezki yang halal dan kesehatan.
46

 Rahasianya 

adalah agar anak dapat mempelajari hukum-hukum ibadah şalat sejak masa 

pertumbuhannya, sehingga ketika anak tumbuh besar, ia telah terbiasa melakukan 

dan terdidik untuk mentaati Allah, melaksanakan hak-hakNya, bersyukur kepada 

Allah, di samping itu anak akan mendapatkan kesucian ruh, kesehatan jasmani, 

kebaikan akhlak, perkataan dan perbuatan di dalam ibadah şalat yang 

dilaksanakannya.
47

 

2. Langkah – langkah Pendidikan Aqidah Remaja dan Dewasa 

Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, tantangan terberat beliau 

adalah mengarahkan serta mendidik aqidah para sahabat beliau yang rata-rata sudah 

beranjak remaja dan dewasa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap 

manusia yang sudah beranjak remaja dan dewasa seyogyanya sudah lebih dapat 

memanfaatkan akalnya ketimbang manusia dalam tahapan anak-anak dan dewasa. 

Dalam mendidik manusia dewasa yang memaksimalkan akalnya, hal ini dapat dinilai 

menguntungkan bagi pendidik karena dapat memudahkan proses pendidikan. Namun 

disisi lain, dapat menjadi tantangan terberat jika manusia dewasa yang tersebut 

justeru lebih mengutamakan hawa nafsunya ketimbang akalnya. Bahkan, pendidik 

seperti Rasulullah pun tidak luput dari berbagai tantangn dan cobaan. Sehingga tidak 

hanya dalam tahap balita dan anak-anak, dalam mendidik manusia dewasapun 
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Ummi Aghla, Mengakrabkan Anak pada Ibadah, (Jakarta: Almahira,2004), h. 96. 
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Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyat al-Aulad fi-all-Islam, terjemahan Saifullah Kamalie, 

Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, (Semarang: Asy Syfa‟,1981). h. 153. 
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membutuhkan kesabaran yang ekstra. Adapun langkah-langkah pendidikan aqidah 

pada tahapan remaja dan dewasa yaitu : 

a. Jelaskan kepada mereka tentang ke esaan Allah, di haramkan 

menyekutukannya dengan segala hal.
48

 

b. Ajarkan al Qur`an dan as sunnah karena kedua hal ini merupakan landasan 

agama Islam. Dulu, para sahabat mempelajari Al Qur‟an dan as Sunnah secara 

berdampingan dan mereka saling memberitahu apa yang mereka ketahui, 

Disamping itu pusat kegiatan belajar tidak hanya di tempat-tempat khusus, 

melainkan terkadang Rasulullah di mintakan fatwa di tengah perjalanan, dan 

dimana saja beliau berada. Rasulullah selalu duduk bersama para sahabatnya dan 

memberikan pelajaran dan membersihkan hati mereka. 

c. Sesering mungkin untuk berdiskusi seputar masalah-masalah aqidah. 

Rasulullah telah mencontohkan ketika ada yang bertanya, beliau justeru selalu 

memberikan jawaban yang lebih luas dari yang ditanyakan.  

d. Mengarahkan mereka kepada pengajian-pengajian, halaqoh, RISMA atau 

organisasi Islam serta bangun kesadaran mereka untuk memperdalam ilmu-ilmu 

agama. 

e. Dijelaskan tentang hal-hal yang bertentangan dengan aqidah Islam seperti 

berperilaku tasyabbuh (menyerupai orang kafir), ghuluw (berlebih-lebihan), taqlid 
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 Online, tersedia di : http://theworldofciah.blogspot.co.id/2012/11/metode-pendidikan-pada-

masa-rosululloh.html (10 Maret 2017) 
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buta, percaya dengan hal-hal yang bersifat tahayul dan churofat, serta 

mengamalkan bid`ah. 

f. Mengintergrasikan pendidikan aqidah dengan tingkah laku peserta didik. 

Tugas para Nabi Allah tidak terbatas pada penjelasan atau pengajaran aqidah, 

sebab pemahaman dan pengetahuan semata tidak menghasilkan apa-apa. Akan 

tetapi, pemehaman tersebut harus menjelma menjadi nurani yang tertanam di hati 

sanubari. Nurani tersebut menerangi anggota tubuh, dan kemudian tercermin 

dalam prilaku yang terpancar dari cahaya tauhid dalam kehidupan nyata. Sehingga 

prilaku seorang muslim adalah aplikasi nyata dari syari'at Islam, yang berangkat 

dari aqidah dan tauhidnya.
49

 

g. Berikan keteladanan aqidah yang baik.
50
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BAB III 

BIOGRAFI DR. SYAIKH SHALIH FAUZAN DAN KARYA-KARYANYA 

A. Latar Belakang Keluarga 

1. Nasab DR. Syaikh Shalih Fauzan 

Nama Syaikh DR. Sholih Fauzan tidak asing lagi bagi dunia Islam terutama 

dalam lingkungan ulama-ulama yang mengikuti manhaj Salaf. Beliau adalah yang 

mulia Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan hafidhahullah. Beliau 

berasal dari Alu Fauzan, penduduk Asy Syamasiyyah (sebuah daerah di sebelah timur 

propinsi Al Qashim, Arab Saudi), generasi Al Wadda’in dari kabilah Ad Dawasir. 

Sebutan Al-Fauzan digunakan untuk menunjukkan bahwa Syaikh DR.Sholih Fauzan 

bin Abdulloh Al Fauzan adalah berasal dari keluarga Fauzan (Alu Fauzan). Beliau 

dilahirkan pada tahun 1353 H/1933 M di Asy Syumaisiyah, Arab Saudi.
1
 

2. Masa Anak-anak 

Beliau mengawali masa kanak-kanaknya tanpa belaian kasih sayang ayahanda 

tercinta. Ayah beliau meninggal ketika beliau masih kecil sehingga Syaikh Shalih al 

Fauzan telah hidup yatim. Akhirnya, beliau diasuh dan diajarkan Al Qur`an  oleh 

keluarga dan merupakan anak yang disayang keluarga karena sifat serta kecerdasan 

beliau yang nampak sejak kecil.
2
 

 

                                                 
1
Online tersedia :  http://media-sunni.blogspot.co.id/2012/04/biografi-syaikh-shalih-al-

fauzan.html (5 Maret 2017) 
2
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3. Masa Remaja 

Masa remaja merupakan masa dimana manusia berusaha mencari jati dirinya. 

Dapat dikatakan masa remaja adalah masa keemasan untuk senantiasa beribadah 

kepada Allah SWT, karena di saat remaja itulah kondisi fisik dalam performa 

maksimal. Namun, masa remaja sering disalah artikan sebagai masa yang digunakan 

untuk hura-hura, dan mencari kesenangan dunia. Sedangkan memikirkan akhirat, 

diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang telah beranjak tua.  

Ketika kebanyakan kaum remaja berlomba-lomba menyibukan diri dengan 

berbagai kesenangan dunia. Namun hal ini tidak berlaku untuk Syaikh Shalih Fauzan. 

Karena beliau menghabiskan masa remajanya dengan belajar, mengajar, berdakwah,  

serta aktifitas-aktifitas yang bermanfaat lainnya. Syaikh Shalih Fauzan belajar tidak 

hanya kepada Ulama-ulama terkemuka di Arab Saudi, beliau juga belajar dengan 

Ulama-ulama terkemuka di Universitas Al Azhar di Mesir.  

Selain rajin menuntut ilmu, beliau juga dikenal sebagai siswa yang cerdas 

sehingga ketika beliau baru berumur 14 tahun, beliau dipanggil dan ditetapkan 

sebagai pengajar di Madrasah Faishaliyah di daerah Buraidah yaitu tempat beliau 

menyelesaikan pendidikan dasarnya. 
3
  

4. Masa Dewasa Hingga Sekarang 

Masa kedewasaan seseorang, merupakan hasil dari pencarian jati diri ketika 

remaja. Di dalam fase ini manusia dinilai sudah dapat membedakan antara hal yang 

                                                 
3
 Online, tersedia di : https://id.wikipedia.org/wiki/Shalih_bin_Fauzan_al-Fauzan  (13 Maret 

2017) 
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baik dan buruk sehingga perkataannya, perbuatannya, cenderung ditiru oleh 

seseorang yang sedang mencari jawaban atas persoalan didalam kehidupannya. 

Aktifitas-aktifitas Syaikh Shalih Fauzan yang baik ketika muda seperti rajin 

belajar, berda`wah, dan lainnya beliau teruskan hingga dewasa. Sehingga beliau 

menjelma menjadi seorang Ulama yang alim, bijaksana, serta diakui keilmuannya 

dalam permasalahan-permasalahan seputar agama. Sehingga ketika salah seorang 

Ulama besar dunia, Syaikh Muhammad al Utsaimin rahimahullah saat sakit 

menjelang wafat ditanya oleh Syaikh Muhammad al Munajid tentang siapa orang 

yang jadi rujukan masalah agama setelah beliau nanti wafat. Maka Syaikh Shalih al 

Fauzan termasuk yang beliau sebutkan.
4
 

Memang bukan sesuatu hal yang aneh jika Syaikh Muhammad al Utsaimin 

menganjurkan untuk merujuk kepada Syaikh Shalih Fauzan dalam segala hal yang 

berkaitan dengan agama. Karena selain faqih dalam persoalan agama, beliau juga  

terkenal sebagai Ulama yang tegas dan pantang menjilat penguasa. Seringkali fatwa-

fatwa beliau begitu tajam dan bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Seperti ketika minyak bumi ditemukan di Arab Saudi pada tahun 1938, Raja 

Arab Saudi, Abdul Aziz memberikan izin bagi perusahaan-perusahaan Amerika 

Serikat dan sekutunya untuk melakukan eksplorasi minyak di wilayah Arab Saudi. 

Segala keuntungan hasil penjualan minyak dibagi untuk Amerika Serikat dan 

sekutunya dan keluarga Saud.  Keuntungan hasil penjualan minyak yang semakin 
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bertambah menyebabkan Ibnu Saud mulai membelanjakan uang itu untuk 

membangun Kerajaan Arab Saudi dan mensejahterakan segenap rakyatnya.  Sehingga 

Amerika Serikat dan Inggris menjadi sahabat dekat Arab Saudi hingga sekarang. 

Namun, lancarnya hubungan antara Amerika dan Arab Saudi ternyata tidak 

mengendurkan ketegasan beliau dalam beraqidah. Beliau  tetap mengharamkan 

orang-orang non Muslim menjadi warga Negara Arab atau bertempat tinggal di Arab. 

Beliau toleran jika mereka sekedar masuk ke Jazirah Arab untuk melakukan 

muamalah dan bekerja, kemudian setelah itu mereka keluar.
5
 

B. Latar Belakang Pendidikan dan Sosial 

1. Pendidikan Formal Syaikh Shalih Fauzan 

 Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Faishaliyah di 

daerah Buraidah pada tahun 1371 H. Lalu beliau kemudian masuk ke Ma’had Al 

‘Ilmi di Buraidah ketika baru dibuka pada tahun 1373 H, hingga beliau lulus pada 

tahun 1377 H. Pada tahun itu, beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Syari’ah 

(Universitas Imam Muhammad bin Su’ud) di Riyadh hingga lulus pada tahun 1381 

H. Setelah itu beliau melanjutkan kuliah hingga meraih gelar Magister dalam bidang 

fiqih, lalu juga gelar Doktoral pada universitas tersebut juga pada bidang fiqih. 

2. Pendidikan Non Formal Syaikh Shalih Fauzan 

 Semenjak Ayahnya meninggal, ia belajar al Qur’an al Karim, membaca dan 

menulis dibawah bimbingan Syaikh Hamud bin Sulaiman at Talal seorang qari’ yang 

                                                 
5
Online, tersedia di : http://muslim.or.id/25136-fatwa-syaikh-shalih-al-fauzan-seputar-

kerjasama-dengan-negara-kafir.html (13 Maret 2017) 
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profesional dalam bidangnya. Syaikh Hamud ini bertugas di pengadilan daerah 

Dhariyyah provinsi Qashim. Beliau juga belajar ilmu agama islam kepada para ulama 

asal Arab Saudi dan Mesir di Universitas Al Azhar yang memiliki takhoshus 

(spesialisasi) di bidang Hadits, Tafsir dan Bahasa Arab. Syaikh Shalih Fauzan 

menuntut ilmu pada banyak ulama besar ahli fiqih. Yang terkenal diantara mereka 

antara lain:  

a. Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Baaz 

b. Samahatus Syaikh Abdullah bin Humaid. Beliau (Syaikh Shalih Fauzan) 

dahulu rutin menghadiri pengajiannya di Buraidah. 

c. Fadhilatus Syaikh Muhammad Al Amin Asy Syinqithi 

d. Fadhilatus Syaikh Abdurrazaq ‘Afifiy 

e. Fadhilatus Syaikh Shalih bin Abdurrahman As Sukaiti 

f. Fadhilatus Syaikh Shalih bin Ibrahim Al Bulaihi 

g. Fadhilatus Syaikh Muhammad bin Subail 

h. Fadhilatus Syaikh Abdullah bin Shalih Al Khulaifi 

i. Fadhilatus Syaikh Ibrahim bin ‘Ubaid Al ‘Abdul Muhsin 

j. Fadhilatus Syaikh Hamud bin ‘Aqlan 

k. Asy Syaikh Al Ali’ An Nashir 

https://muslim.or.id/biografi
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Beliau tentunya juga mempunyai banyak murid dari berbagai penjuru dunia 

yang menimba ilmu pada pertemuan dan pelajaran tetapnya, termasuk dari Indonesia. 

Yang terdekat diantaranya adalah Dzulqarnain M. Sunusi Al-Makassari.
6
 

3. Aktifitas Sosial Pendidikan Syaikh Shalih Fauzan 

Setelah lulus dari universitas, beliau menjadi pengajar di Ma’had Al 

‘Ilmi Riyadh. Kemudian beliau pindah mengajar di Fakultas Syari’ah Universitas 

Imam Muhammad bin Su’ud. Setelah itu beliau berpindah lagi mengajar di tingkat 

magister Fakultas Ushuluddin. Beliau juga mengajar di Ma’had Ali Lil Qadha, 

hingga akhirnya diangkat menjadi mudiir di ma’had tersebut. Tapi beliau kembali 

mengajar lagi di Ma’had Ali Lil Qadha setelah masa kepengurusan beliau habis. 

Kemudian beliau menjadi anggota Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Wal Ifta, dan ini 

menjadi aktifitas utama beliau hingga sekarang. Disela-sela tugasnya sebagai 

anggota Al Lajnah Ad Daimah, Syaikh Shalih Fauzan juga menjadi anggota Hai’ah 

Kibaril Ulama (Persatuan Ulama Besar) juga anggota dewan di Al Ma’jma Al 

Fiqhi (Asosiasi Ahli Fiqih) di Makkah Mukarramah.  

Beliau juga anggota Al Lajnah Al Isyraf ‘Alad Da’wah Fil Hajj (Komisi 

Urusan Da’wah Untuk Jama’ah Haji). Beliau juga mengajar di Universitas Al Amir 

Mat’ab bin Abdil Aziz Alu Su’ud di kota Malaz. Beliau juga mengasuh acara tanya-

jawab di program Nuurul ‘Ala Ad Darb di radio. Sebagaimana beliau juga mengasuh 

berbagai rubrik di beberapa majalah terkait penelitian ilmiah dan fatwa. Bahkan 

sebagiannya sudah dicetak. Beliau juga membimbing penyusunan penelitian dan tesis 
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untuk gelar magister maupun doktoral. Selain itu, banyak penuntut ilmu yang berada 

di bawah bimbingan beliau, yang senantiasa mengikuti majlis dan pengajian rutin 

beliau. 
7
 

C. Karya-karya Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan 

 Banyak karya yang telah dihasilkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, beliau  adalah 

ulama, guru, tokoh yang sangat produktif. Dan produktivitas Syaikh Shalih Fauzan 

dibuktikan dengan karya-karya beliau yang dinilai sangat membantu dan dapat 

diterima kaum muslimin dalam memahami agama sesuai yang telah di ajarkan oleh 

Rasululloh SAW. Secara umum, beberapa keistimewaan karya-karya Syaikh Shalih 

Fauzanadalah bagaimana ia mampu menghidupkan isi karangan sehingga dapat 

dijiwai oleh pembaca, kemudian pemakaian bahasa yang relatif mudah dipahami, 

sehingga mampu menjelaskan istilah-istilah yang sulit, dan yang tak kalah pentingnya 

adalah keluasan isi karangannya. 

Melalui karya-karyanya dan karya-karya para muridnya, disamping mendapat 

ragam gelar kehormatan, Syaikh Shalih Fauzan dengan cepat masyhur tidak hanya di 

Arab Saudi namun diseluruh pelosok dunia, sehingga ia termasuk dalam kategori 

salah satu ulama besar abad ke 20 M. Dibawah ini, uraian kitab-kitab hasil karya 

Syaikh Shalih Fauzan yang di klasifikasi berdasarkan penggolongan disiplin 

keilmuan. Karya-karya Syaikh Shalih Fauzan antara lain : 
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1. Bidang Aqidah 

a. Kitab At Tauhid. Ada dua jilid yang diperuntukan bagi madrasah 

tsanawiyah. 

b. Syarh Kitab At Tauhid 

c. Majmu’ Muhadharaat Fil Aqidah Wad Da’wah. (dua jilid) 

d. Syarhul Aqidah Al Wasithiyyah. (satu jilid) 

e. Al Irsyad Ila Shahihil I’tiqaad. (satu jilid) 

2. Bidang Fiqh 

a. Mulakhash Al Fiqhi. (dua jilid) 

b. Bayaanu Maa Yaf’aluhu Al Haaj Wal Mu’tamir 

3. Bidang Fatawa 

a. Fatawa Wal Maqaalat. Yang disebarluaskan oleh majalah Ad Da’wah. 

Atau yang dikenal dengan Kitab Ad Da’wah. 

b. Majmu’ Fatawa Fil ‘Aqidah Wal Fiqhi. Yang diambil dari acara Nuurun 

‘Ala Ad Darb dan dijilid menjadi empat jilid. 

4. Bidang Syari`ah  

a. Ahkam Al Ath’imah Fii Asy Syari’ah Al Islamiyyah. Ini merupakan tesis 

beliau untuk gelar doktoral. (satu jilid) 

b. Naqdu Kitabil Halaal Wal Haraam Fil Islam. 

c. Ithaafu Ahlil Iman bi Duruusi Syahri Ramadhan 
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5. Bidang Muamalah 

a. At-Tahqiqat Al Mardhiyyah Fil Mabahits Al Fardhiyyah. Ini merupakan 

tesis beliau untuk gelar magister. (satu jilid) 

b. Al Bayaan Fima Akhta’ Fihi Ba’dhil Kitab. (satu jilid) 

c. Al Khuthab Al Mimbariyyah Fil Munasabaat Al ‘Ashriyyah. (empat jilid) 

d. Min ‘Alaam Mujaddiddin Fil Islaam. 

e. Rasaail Fil Mawadhi’ Mukhtalifah 

f. At Ta’qiib ‘Ala Ma Dzakarahu Al Khatib Fii Haqqi Syaikh Muhammad bin 

Abdil Wahhab. 

g. Adh Dhayaa’ Al Laami’ Minal Ahadiits Al Qudsiyyah Al Jawaami’.
8
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS  

A. Konsep Pendidikan Aqidah Perspektif Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan 

 Didalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan konsep pendidikan aqidah 

perspektif Syaikh Shalih Fauzan meliputi pengertian aqidah, tujuan pendidikan 

aqidah, dasar-dasar pendidikan aqidah, metode pendidikan aqidah, dan ruang lingkup 

pendidikan aqidah : 

1. Pengertian Aqidah 

 Didalam pembahasan aqidah, telah banyak Ulama yang mencoba untuk 

mendefinisikannya agar umat Islam lebih mudah memahami kandungan, maksud, 

serta tujuan aqidah itu sendiri. Diantara Ulama-ulama tersebut salah satunya adalah 

Syaikh Shalih Fauzan. Didalam kitab At tauhid, beliau menjelaskan bahwa aqidah 

merupakan rangkaian keimanan yang meliputi iman kepada Allah, Malaikatnya, 

kitab-kitabnya, Rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir serta qada` dan qadar.
1
  

 Didalam Islam, definisi yang disampaikan beliau biasa disebut dengan rukun 

Iman. Rukun Iman merupakan rangkaian keimanan yang membahas tentang ajaran 

Islam secara universal dan merupakan kepercayaan yang wajib bagi setiap muslim. 

Keimanan yang benar dari seorang muslim tidak hanya terbatas keimanan yang 

terdapat didalam hati. Namun, keimanan yang benar juga harus diikrarkan dengan 

lisan serta diaplikasikan dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Dan seorang Muslim 

jika telah melakukan hal tersebut, maka derajatnya naik menjadi seorang Mukmin.  
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 Disamping itu, Ulama lain yang memberikan definisi aqidah adalah Dr. 

Nashir Abdul Karim. Beliau menerangkan bawasannya aqidah merupakan keimanan 

yang mantab dari Allah SWT serta kepada apa-apa yang wajib bagi dirinya dalam 

uluhiyahnya, rububiyahnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada taqdir baik dan 

buruk dan beriman kepada seluruh nash-nash yang shahih berupa pokok-pokok 

agama (ushuhluddin), semua perkara ghaib dan kabar-kabarnya, serta apa yang telah 

disepakati salafus shalih. 

Menurut analisa peneliti, penjelasan aqidah Syaikh Shalih Fauzan selaras 

dengan Dr. Nashir Abdul Karim. Persamaan pendapat mereka, terdapat pada 

penjelasan yang menitik beratkan aqidah sebagai rangkaian dari rukun iman. 

Perbedaan mereka hanya terletak dalam bahasa penyampaian, dan ini bukanlah 

merupakan masalah yang prinsip sehingga dapat ditolerir. Disamping itu, kesamaan 

pendapat mereka dilatar belakangi pemahaman agama yang sama-sama menganut 

madzahab Imam Ahmad.  

2. Tujuan Pendidikan Aqidah 

Dapat dikatakan, tujuan pendidikan aqidah merupakan suatu rumusan tentang 

apa yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari aqidah. Dan Syaikh Shalih 

Fauzan menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pendidikan aqidah adalah untuk 

memurnikan aqidah, karena amal ibadah tidak akan  diterima jika aqidah tidak bersih 

dari syirik.
2
 Dalam hal ini, pengaruh yang dapat mengotori aqidah tersebut berupa 

kebiasaan, tradisi, ritual, atau pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan al 
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qur`an dan sunnah. Namun sungguh disayangkan, hari ini banyak sekali 

penyimpangan aqidah yang sudah menjadi tradisi, ajaran, atau sesuatu hal yang 

lumrah bahkan menjadi trend dikalangan masyarakat. Seperti percaya kepada 

kekuatan jimat, mempelajari ilmu kanuragan, mengikuti dan merayakan kebiasaan-

kebiasaan agama lain seperti valentine, natal, dan lainnya. Sehingga keberhasilan 

tujuan pendidikan aqidah merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim yang ingin 

menjaga aqidahnya. 

  Lebih jelas lagi, Syaikh Al Utsaimin juga menjelaskan tujuan pendidikan 

aqidah dengan membagi tujuan pendidikan aqidah dalam tujuh point, yaitu untuk 

mengihlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata,  membebaskan akal dan pikiran 

dari kekacauan, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran, meluruskan 

tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan 

bermuamalah dengan orang lain, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan 

tidak menghilangkan kesempatan beramal baik, menciptakan umat yang kuat, serta 

meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
3
 

  Peneliti menyimpulkan bahwa maksud dari penjelasan tujuan pendidikan 

aqidah menurut Syaikh Shalih Fauzan selaras dengan pendapat Syaikh Al Utsaimin 

pada point pertama. Hanya saja, penjelasan Syaikh Al Utsaimin lebih lengkap dan 

lebih gamblang dari penjelasan Syaikh Shalih Fauzan. Adapun kesamaan pemahaman 

mereka dalam menjelaskan tujuan pendidikan aqidah dilatar belakangi oleh kesamaan 

                                                             
3
 Tersedia di : http://forum.dudung.net/index.php?topic=348.0 (2 Maret 2017) 
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pendidikan agama yang berasal dari salah satu Ulama Arab Saudi yaitu Syaikh 

Abdullah bin Bazz. 

3. Dasar-dasar Pendidikan Aqidah  

 Syaikh Shalih Fauzan menerangkan bahwa aqidah adalah taufiqiyah. Artinya 

tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar`i. Tidak ada medan ijtihad dan 

berpendapat didalamnya terbatas dengan yang tertera didalam al-Qur`an dan al hadits. 

Oleh karena itu apa yang ada didalam alqur`an, maka wajib bagi mereka 

mengimaninya. Serta apa yang tidak tertera didalamnya, maka bagi mereka untuk 

menolaknya.4
  

 Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam al-Qur`an dan 

Rasulullah dalam haditsnya merupakan landasan seorang muslim dalam beraqidah. 

Tidak dijadikannya akal sebagai landasan dalam beraqidah, dikarenakan mengingat 

tingkat akal manusia yang berbeda dan terbatas pada setiap individunya. Padahal, 

pembahasan aqidah tidak hanya hal-hal yang masuk akal dan logika, banyak 

pembahasan-pembahasan diluar nalar dan yang hanya membutuhkan rasa percaya. 

Seperti tentang keberadaan Allah, Surga dan Neraka, nikmat dan adzab kubur, 

padang masyar, sifat-sifat Allah seperti mempunyai kedua tangan, kedua mata, 

tertawa, senang, sedih, dan lainnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan akal tidak 

mampu menjangkau masail ghaibiyah (masalah-masalah yang bersifat ghaib, bahkan 

akal tidak mampu menjangkau sesuatu yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. 

                                                             
4
 Dr. Shalih Fauzan Al Fauzan, Kitab Tauhid  Jilid I  (Jakarta ; Darul Haq, 2015), h. 6 
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Oleh sebab itu, akal sangat tidak diperkenankan memahami hal-hal ghaib dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ghaib tersebut. 

 Prof. Dr.Yunahar Ilyas sependapat dengan penjelasan Syaikh Shalih Fauzan 

bahwa sumber aqidah hanya berasal dari al-qur`an dan assunnah. Beliau juga 

menjelaskan bahwa akal pikiran bukan berfungsi sebagai salah satu sumber aqidah, 

tetapi hanya berfungsi untuk memahami nash-nash yang terdapat pada dua sumber 

tersebut dan mencoba membuktikan (jika perlu) secara ilmiah tentang apa yang 

disampaian oleh al-Quran dan assunnah. Itu pun harus didasari oleh suatu kesadaran 

bahwa akal sangat terbatas, sesuai dengan keterbatasan semua makhluq Allah SWT.
5
 

 Peneliti menyimpulkan, bahwa pendapat Syaikh Shalih Fauzan selaras dengan 

pendapat Prof.Dr.Yunahar Ilyas. Titik temu pendapat mereka terdapat dalam 

menjelaskan al Qur`an dan hadits sebagai landasan mutlak dalam memahami aqidah. 

Hanya saja dalam memahami aqidah, Prof.Dr.Yunahar Ilyas masih memanfaatkan 

akal untuk memahami nash-nash yang terdapat pada dua sumber tersebut dan 

mencoba membuktikan (jika perlu) secara ilmiah tentang apa yang disampaian oleh 

al-Quran dan assunnah. Adapun yang melatar belakangi kesamaan pendapat mereka 

dikarenakan Syaikh Shalih Fauzan dan Prof.Dr.Yunahar Ilyas sama-sama pernah 

mengenyam pendidikan di Arab Saudi. 

 

 

 

                                                             
5
  Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta, LPPI, 2013), h.6 
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4. Metode Pendidikan Aqidah 

          Tidak tertulis secara langsung tentang metode pendidikan aqidah Syaikh Shalih 

Fauzan. Namun ada beberapa metode pendidikan aqidah yang dapat diangkat melalui 

tulisan-tulisan beliau didalam buku At Tauhid adalah sebagai berikut : 

a. Metode Nasihat 

Metode nasihat yang diungkapkan Syaikh Shalih Fauzan yaitu nasihat agar 

peserta didik memurnikan aqidah serta menjauhi hal-hal yang dapat merusa 

aqidah seperti syirik, kufur, bid`ah, nifaq dan tasyabbuh, dan lainnya. 

b. Metode Targhib (motivasi) 

Metode Targhib (motivasi) yang dikemukakan beliau yaitu dengan 

memotivasi peserta didik dengan dalil-dalil dari alqur`an dan hadits tentang 

beruntungnya bagi manusia yang mampu menjaga aqidahnya maka akan 

mendapatkan pengampunan dan balasan Syurga dari Allah SWT.   

c. Metode tanya jawab 

Didalam metode ini Syaikh Shalih Fauzan mengajarkan kepada peserta didik 

agar senantiasa mempeajari agama (khususnya aqidah), kritis, dan 

menjauhkan diri dari segala bentuk taqlid buta. 

d. Metode kisah 

Syaikh Shalih Fauzan didalam tulisannya mengemukakan kisah orang-orang 

yang beruntung karena senantiasa memurnikan aqidahnya dan orang-orang 

yang merugi karena merusak aqidahnya. Metode kisah berfungsi agar peserta 
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didik mendapatkan pelajaran melalui pengalaman-pengalaman umat-umat 

dahulu. 

5. Ruang Lingkup  Materi Aqidah Syaikh Shalih Fauzan  

 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang ruang lingkup materi 

pendidikan aqidah, yaitu suatu hal yang mencakup materi-materi yang berkenaan 

dengan pendidikan aqidah. Adapun ruang lingkup materi pendidikan aqidah yang 

dibahas dalam konsep pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan meliputi 

Tauhid, al wala` wal baraa`, rukun iman, dan penyimpangan aqidah : 

a. Tauhid 

 Tauhid merupakan bagian dari aqidah yang tidak boleh terpisahkan dan 

merupakan landasan diterimanya amal ibadah. Didalam pengertian tauhid itu 

sendiri, Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa tauhid berarti mengesakan 

Allah dalah hal-hal yang menjadi kekhususan baginya. Adapun yang dimaksud 

beliau dengan kekhususan Allah meliputi tauhid rububiyah yaitu mengesakaan 

Allah dalam segala perbuataannya dengan meyakini bahwa Allah yang 

menciptakan dan pemberi rezeki kepada segenap makhluq, tauhid uluhiyah yang 

berarti mengesakaan Allah dengan perbuatan hamba yang disyariatkan dengan 

niat taqorub kepada Allah, dan asma wa sifat yaitu beriman kepada nama-nama 

dan sifat Allah tanpa menghilangkan makna sifat Allah dan mempersoalkan 

haakikat asma dan sifat serta penyerupaan dengan makhluqnya. 

 Beliau menjelaskan, adanya persoalan yang terdapat dalam tauhid 

disebabkan adanya pengingkaran baik sebagian maupun secara keseluruhan. 
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Padahal mengingkari salah satunya saja sudah dapat dikatakan sebagai 

kesyirikan. Orang-orang jahiliyah terdahulu seperti Abu Jahal, Umayyah, dan 

lainnya percaya bahwa Allah yang menciptakan, memelihara, serta memberi 

rezeki kepada mereka. Namun sungguh disayangkan, dalam hal tauhid uluhiyah, 

mereka lebih memilih beribadah melalui perantara patung-patung dan berhala-

berhala yang mereka buat sendiri. Sehingga Rasulullah mengabarkan bahwa 

mereka tetap termasuk penghuni Neraka. 

 Syaikh Shalih menjelaskan, jika tauhid rububiyah merupakan bentuk 

keimanannya kepada Allah, maka tauhid uluhiyah adalah bentuk realisasi 

keimanan tersebut dengan cara memurnikan segala macam ibadah hanya kepada 

Allah. Ulama lainnya seperti Syaikh Utsaimin sependapat dengan Syaikh Shalih 

Fauzan dengan mengatakan barang siapa percaya akan tauhid rububiyah Allah, 

hendaknya dia tuangkan kedalam bentuk ibadah yang murni dan ikhlas hanya 

kepada Allah.  

 Sedangkan pemahaman Syaikh Shalih Fauzan akan asma dan sifat Allah 

terbatas pada kewajiban untuk mengimani seluruh nama dan sifat Allah tersebut 

tanpa menjelaskan, menganalogikan, mempersoalkan, mengurangi dan 

menghilangkan makna, serta menyerupakan asma dan sifat Allah dengan apapun 

kecuali hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah itu sendiri.
6
  

Beliau sangat melarang kaum muslimin memaksakan akal dan kehendaknya 

untuk menjelaskan asma dan sifat Allah. Dan didalam pembahasan beliau, 

                                                             
6 Dr. Shalih Fauzan Al Fauzan, Kitab Tauhid  Jilid III  (Jakarta ; Darul Haq, 2015), h.99 
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terdapat ketidak setujuan terhadap golongan – golongan yang melakukan hal 

tersebut seperti mu`tazilah, murji`ah, dan lainnya. Pendapat tersebut selaras 

dengan pendapat Syaikh Utsaimin yang mengatakan bahwa tauhid asma dan sifat 

Allah diimani sebatas lafzi (lafadz).
7
 Adapun yang melatar belakangi kesamaan 

pendapat mereka yaitu mereka sama-sama mengutip pendapat Syaikh Ibnu 

Taimiyah tentang masalah tauhid. 

b. Al Wala wal Barra 

 Pembahasan Syaikh Shalih Fauzan yang terdapat dalam al wala wal barra 

yaitu menempatkan cinta dan benci sesuai pada tempatnya. Dan tolak ukur yang 

dijadikan landasan cinta dan kebencian tersebut adalah Allah SWT. Artinya, kita 

wajib mencintai apa-apa yang yang dicintai Allah dan harus membenci kepada 

segala hal yang dibenci Allah SWT. 

 Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa al wala wal barra berasal dua 

suku kata yaitu al wala` berarti menjalin hubungan, mencintai, menyayangi, 

loyal kepada sesama umat Islam dan al barra` yang berarti memutus hubungan 

atau ikatan hati dengan orang-orang kafir, sehingga tidak lagi mencintai mereka, 

membantu dan menolong mereka serta tidak lagi bersama mereka.
8
 

 Dalam pemahaman al wala`, beliau berpendapat bahwa hak tauhid adalah 

mencintai ahlinya. Al wala hanya diperuntukkan bagi orang Islam karena loyal 

kepada umat Islam merupakan kebajikan besar sedangkan loyal kepada orang 

                                                             
7
 Online, tersedia di : http://www.pembela-aswaja.blogspot.com./2011/10/konsep-tauhid-

ibnu-taimiyah (3 Maret 2017) 
8
 Opcit, h.143 
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kafir merupakan masalah yang besar. Dan sangat jelas bahwa loyalitas yang 

diperuntukkan kepada orang kafir tidak berguna disisi Allah SWT.
9
  

 Sedangkan dalam memahami al barra, Syaikh Shalih Fauzan 

menjelaskan bahwa al barra merupakan lawan kata dari al wala`. 

Penempatan al barra` ditujukan kepada orang-orang non muslim serta 

orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Didalam 

implementasi al barra` beliau memaparkan 10 hal yang tidak boleh 

dilakukan seorang muslim, antara lain : 

1. Menyayangi para ahli maksiat. 

2. Menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang-orang kafir 

serta berbelasungkawa pada hari duka mereka. 

3. Meminta bantuan kepada orang-orang kafir 

4. Mengutamakan tinggal dan bekerja di negara kafir 

5. Meniru kaum kuffar 

6. Taqlid dengan mereka  

7. Meniru ajaran agama mereka  

8. Mendirikan bangunan diatas kuburan, mengkultuskan makhluq 

disamping Allah, dll 

9. Meniru kebi`dahan mereka dalam hari raya mereka yang bathil 

10. Meniru adat istiadat mereka yang kotor dan buruk. 

                                                             
9
 Dr. Shalih Fauzan Al Fauzan, Kitab Tauhid  Jilid III  (Jakarta ; Darul Haq, 2015), h. 145 
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 Syaikh Shalih Fauzan dikenal memiliki pemahaman yang 

cenderung keras terhadap ahli maksiat dan orang-orang non Muslim. 

Padahal dengan pemikiran seperti itu, secara tidak langsung beliau 

seperti sedang melawan arus yang begitu deras. Karena di Negara 

asalnya (Arab Saudi) kerja sama antara Arab dan Amerika begitu erat 

khususnya dalam hal minyak bumi. Namun hal tersebut ternyata tidak 

menyurutkan keinginan beliau dalam menyampaikan kebenaran.  

 Dalam pembahasan tentang alwala dan barra`, Syaikh yazid abdul 

qadir jawaz juga berpendapat bahwa al wala` berarti penyesuaian diri 

seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhoi Allah berupa 

perkataan, perbuatan, keyakinan, kepercayaan serta orang yang 

melakukannya. Sedangkan al barra` berarti penyesuaian diri seorang 

hamba terhadaap apa yang dibenci dan dimurkai Allah berupa perkataan, 

perbuatan, keyakinan dan kepercayaan serta orang. Jadi, beliau 

menambahkan bahwa ciri utama al wala` dan al barra adalah mencintai 

apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah secara 

terus menerus dan komitmen.
10

 

 Adapun kesamaan pendapat mereka dalam menjelaskan al wala 

dan al barra adalah menempatkan Allah sebagai tolak ukur cinta dan 

benci. Maksudnya adalah mencintai apa yang dicintai Allah dan 

                                                             
10

 Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, Syarah Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, (Jakarta, Pustaka 

Imam Syafi`i, 2004) h.494 
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membenci apa yang dibenci Allah. Adapun kesamaan pendapat mereka 

dilatar belakangi oleh Yazid bin Abdul Qodir yang mengutip pendapat 

Syaikh Shalih Fauzan dalam menjelaskan tentang aqidah. 

c.  Rukun Iman 

  Syaikh Shalih Fauzan mendefinisikan iman adalah pembenaran dalam hati, 

yang diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi 

pemahaman beliau tentang iman tidak sebatas hanya perbuatan hati, melainkan 

harus disertai dengan pengakuan secara lisan serta aplikasi dalam perbuatan. Hal 

tersebut selaras dengan pendapat Imam Syafi’i bahwa Iman adalah ucapan, 

perbuatan, dan keyakinan (I’tiqad) didalam hati. Beliau juga menerangkan bahwa 

naik atau turunnya Iman disebabkan perbuatan manusia itu sendiri. Iman dapat 

naik dengan ketaatan kepada Allah, dan turun dengan kemaksiatan kepada 

Allah.
11

  

         Sedangkan rukun Iman, diartikan sebagai landasan atau dasar-dasar yang 

harus diyakini oleh setiap muslim, kemudian diucapkan dengan lisan dan 

dibuktikan dengan perbuatan. Syaikh Shalih Fauzan membagi nya menjadi enam 

bagian yaitu iman kepada Allah, yaitu iman kepada Malaikat-malaikat Allah, 

yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu iman kepada Rasul-rasul Allah, yaitu 

iman kepada hari akhir, dan yaitu iman kepada qadha dan qadar Allah.  

                                                             
11

 Online, tersedia di : http://www.ubudiyah.wordpress.com/2009/12/8/pendapat-imam-syafii-

tentang-iman (7 April  2017) 
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  Pembahasan tentang rukun Iman merupakan pembahasan yang umum dan 

dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan pendapat diantara para Ulama Ahlu 

Sunnah. Adapun Ulama diluar pemahaman ahlu sunnah seperti Abu Jakfar 

berpendapat bahwa rukun iman  terdiri lima perkara yaitu  dari   At Tauhid, An 

Nubuwwah, Al Imamah, Al Adlu, Al Ma’ad.
12

 

  Perbedaan pendapat Syaikh Shalih Fauzan dengan Abu Jakfar terletak pada 

jumlah serta kandungan rukun Iman itu sendiri. Dan yang melatar belakangi 

perbedaan mereka yaitu perbedaan madzhab yang dianut. Syaikh Shalih Fauzan 

bermadzhab Imam Ahmad yang merupakan salah satu madzhab ahlusunnah, 

Sedangkan Abu Jakfar adalah Ulama dari madzahab syi`ah. 

d. Penyimpangan Aqidah 

   Adapun didalam pembahasan ini Syaikh Shalih Fauzan membahas hal-hal 

yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan aqidah itu sendiri meliputi kufur, 

nifaq, syirik, dan bid`ah : 

1. Kufur 

     Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa kufur adalah tidak beriman 

kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya ataupun tidak.
13

 

Tolak ukur kekufuran adalah berpalingnya seorang hamba kepada Allah dan 

Rasulnya. Beliau menjeaskan bahwa kufur dibagi menjadi 2 jenis yaitu kufur 

                                                             
12

 Tersedia di : https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv= 

2&ie= UTF-8#q=Rukun+Iman+menurut+Syiah (24 April 2017) 
13

 Dr. Shalih Fauzan Al Fauzan, Kitab Tauhid  Jilid III  (Jakarta ; Darul Haq, 2015), h. 16 

https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion
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besar (yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam) dan kufur kecil (yang 

tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam).  

   Beliau memberikan contoh kufur yang menjadikan pelakunya keluar 

dari agama Islam yaitu kufur karena mendustakan, kufur karena enggan dan 

sombong padahal membenarkan, kufur karena ragu, kufur karena berpaling, 

serta kufur karena nifaq. Sedangkan contoh kufur yang menjadikan pelakunya 

tidak keluar dari agama Islam seperti kufur nikmat, membunuh sesama 

Muslim, bersumpah atas nama selain Allah, dan lainya.  

  Disamping itu, Ibnu Qoyyim al jauziyah juga membagi kufur dalam dua 

aspek yaitu kufur amal dan kufur juhuud. Kufur amal adalah perbuatan-

perbuatan yang menyebabkan menjadi kufur sedangkan kufur juhuud adalah 

pengingkaran terhadap syari`at yang dibawakan Allah dan Rasulnya. Ada 

yang dapat mengeluarkan dari Islam dan ada yang tidak menyebabkan keluar 

dari Islam.
14

 

  Persamaan pendapat Syaikh Shalih Fauzan dengan Ibnu Qayyim terletak 

pada pembagian kufur ada yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari 

Islam dan kufur yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan yang 

melatar belakangi persamaan pendapat mereka adalah Ibnu Qayyim pernah 

berguru dengan Syaikh Ibnu Taimiyah dan Syaikh Shalih banyak mengutip 

pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah. 

                                                             
14

 Tersedia di : http://abul-jauzaa.blogspot.co.id/2013/01/realitas-ijtihad-ulama-dalam-

pembagian.html (2 Mei 2017) 
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b. Syirik 

 Syirik merupakan dosa yang besar disisi Allah SWT. Karena pada 

hakikatnya, syirik merupakan bentuk kedzoliman kepada Allah SWT. Oleh 

karenanya baik Nabi ataupun para Ulama senantiasa mewanti-wanti umatnya 

agar tidak terjebak dalam kesyirikan. Berkenaan dengan syirik itu  sendiri, 

Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa syirik berarti menyamakan selain 

Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Contoh 

hal-hal yang dikhususkan hanya untuk Allah adalah do`a, shalat, bernadzar, 

dan lainnya. Hal tersebut diperuntukkan hanya bagi Allah, sehingga sangat 

diharamkan diperuntukkan  kepada selain Allah.  

 Beliau membagi syirik dibagi menjadi 2 jenis yaitu syirik besar dan 

syirik kecil. Syirik besar adalah memalingkan bentuk ibadah kepada selain 

Allah. Syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam dan kekal di 

Neraka.  Seperti bernazar, berqurban, bero`a kepada selain Allah serta takut 

kepada arwah, jin, setan, serta percaya bahwa mereka dapat memberikan 

manfaat dan mudharat.  

  Adapun syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, 

tapi mengurangi tauhid. Syirik kecil dibagi dua macam pertama yaitu syirik 

nyata (zhahir) seperti bersumpah kepada selain Allah, atau perkataan-

perkataan seperti “atas kehendak Allah dan kehendakmu”, atau ucapan “Jika 
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bukan karena engkau” dan syirik yang kedua yaitu syirik tersembunyi (kahfi) 

seperti ingin dilihat , ingin di dengar, dan lainnya. 

  Di samping itu, Dr. Muhammad bin Ibrahim Al Hamad  juga membagi 

syirik menjadi dua yaitu syirik akbar (besar) dan asghor (kecil). Beliau 

menjelaskan yang dimaksud dengan syirik akbar adalah mengambil tandingan 

selain Allah dan menyamakannya dengan Rabbul ‘alamin. Sedangkan syirik 

ashgor adalah yang disebut syirik dalam dalil namun tidak sampai derajat 

syirik akbar atau disebut oleh para ulama sebagai perantara menuju syirik 

akbar.
15

 

  Persamaan pendapat Dr. Muhammad bin Ibrahim Al Hamad dan Syaikh 

Shalih Fauzan terletak pada definisi serta pembagian syirik. Hal tersebut 

dilatar belakangi Dr. Muhammad bin Ibrahim Al Hamad sering berdiskusi 

permasalahan agama dengan Syaikh Shalih Fauzan. 

c. Nifaq    

   Nifaq merupakan suatu penyakit hati yang berbahaya apabila 

penderitanya jika telah kronis dapat mengeluarkannya dari agama Islam. 

Nifaq merupakan  ancaman yang serius bagi umat Islam. Telah banyak 

mujahid-mujahid dari semenjak munculnya Islam hingga hari ini gugur 

disebabkan oleh penyakit tersebut. Bahkan nifaq ini menjadi sebab gugurnya 

para khalifah, sultan, dan penguasa-penguasa Islam terdahulu. Yang 

                                                             
15

 Tersedia di : https://rumaysho.com/10181-perbedaan-syirik-besar-dan-syirik-kecil.html (25 

April 2017) 
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menjadikan nifaq sebagai penyakit yang berbahaya adalah karena penyakit 

tersebut sulit terdeteksi.  

 Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa nifaq berarti menampakkan 

keislaman namun menyembunyikan kejahatan dan kekufuran.
16

 Beliau 

membagi nifaq dalam 2 jenis yaitu nifaq i`tiqadi (nifaq keyakinan) dan nifaq 

amali (nifaq perbuatan). Adapun nifaq i`tiqadi (keyakinan) biasa disebut nifaq 

besar, jenis nifaq ini menyebabkan pelaku keluar dari agama Islam dan kekal 

di Neraka. Contoh dari nifaq ini adalah mendustakan rasul serta apa yang 

dibawa, membenci rasul dan apa yang beliau bawa, merasa gembira dengan 

kemunduran agama islam, tidak senang dengan kemajuan islam. Sedangkan 

nifaq amali (perbuatan) yaitu melakukan perbuatan orang munafiq, namun 

hatinya tidak. Nifaq ini tidak mengeluarkan pelaku dari agama Islam.
17

 

 Disamping itu, penjelasan beliau selaras dengan Yazid bin Abdil Qadir 

Jawas didalam tafsirnya yang juga menjelaskan bahwa nifaq terbagi dua yaitu 

nifaq i`tiqadi dan nifaq amali. Nifaq I`tiqadi yaitu nifaq besar, dimana 

pelakunya menampakkan kislaman, tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis 

nifaq ini menjadikan keluar dari agama dan pelakunya berada di dalam kerak 

Neraka. Allah menyifati para pelaku nifaq ini dengan berbagai kejahatan, 

seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok agama dan pemeluknya 

serta kecenderungan kepada musuh-musuh untuk bergabung dengan mereka 

                                                             
16

 Dr. Shalih Fauzan Al Fauzan, Kitab Tauhid  Jilid III  (Jakarta ; Darul Haq, 2015), h.21 
17 Tersedia di : https://salafiyunpad.wordpress.com/2007/11/01/nifaq-dan-jenis-jenisnya/ (2 

Mei 2017) 
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dalam memusuhi Islam. Sedangkan nifaq a`mali Yaitu melakukan sesuatu 

yang merupakan perbuatan orang-orang munafiq, tetapi masih tetap ada iman 

di dalam hatinya. Nifaq jenis ini tidak mengeluarkan dari agama, tetapi 

merupakan wasilah (perantara) kepada yang demikian. Pelakunya berada 

dalam iman dan nifaq. Lalu, jika perbuatan nifaqnya banyak, maka akan bisa 

menjadi sebab terjerumusnya dia kedalam nifaq sesungguhnya.  

 Adapun persamaan pendapat Syaikh Shalih Fauzan dengan Yazid bin 

Abdil Qadir terletak pada pembagian nifaq yaitu nifaq i`tiqadi dan nifaq 

amali. Dan yang melatar belakangi persamaan pendapat mereka adalah Ibnu 

Katsir pernah berguru dengan Syaikh Ibnu Taimiyah dan Syaikh Shalih 

banyak mengutip pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah. 

d.  Bid`ah 

        Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan bahwa bid’ah berasal dari 

kata albadu, artinya membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh 

sebelumnya. Membuat sesuatu yang baru itu ada dua macam yaitu 

membuat sesuatu yang baru dalam hal adat (atau urusan keduniaan) 

seperti penemuan modern dan membuat sesuatu yang baru dalam 

agama. Adapun Bid’ah dalam agama beliau membaginya dalam dua 

macam yaitu bid’ah qauliyah i’tiqadiah (bid’ah pandangan dalam 

keyakinan) dan bid’ah dalam ibadah (seperti ibadah kepada Allah 

dengan bentuk ibadah yang tidak diajarkan). 
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 Syaikh Shalih memaparkan bahwa bid’ah didalam agama ini 

banyak bagiannya yaitu bid’ah terjadi pada asal-usul ibadah, bid’ah 

beruapa penambahan terhadap ibadah yang memang disyariatkan, 

bid’ah yang terjadi pada cara pelaksanaan ibadah yang di syariatkan, 

dan berupa pengkhususan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah 

yang di syariatkan. Adapun penyebab - penyebab timbulnya bid`ah 

diantaranya ketidak tahuan terhadap hukum agama, mengikuti hawa 

nafsu,  fanatisme terhadap   pendapat dan tokoh tertentu, serta meniru-

niru orang kafir 

 Beliau menjelaskan setiap bid’ah dalam agama adalah haram 

dan sesat. Menunjukan bahwa setiap yang diada-adakan dalam hal 

agama adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan bertolak. 

Adapun perkataan umar (sebak-baiknya bid;ah adalah ini) maka yang 

dimaksud di sini adalah bid’ah dari segi bahasa, bukan dalam 

pengertian agama. Adapaun pengumpulan al-quran dalam satu kitab 

mempunyai dasar dalam agama, sebab nabi telah memperintahkan 

agar al-quran itu ditulis. 

 Sedangkan Imam Nawawi mempunyai pendapat yang berbeda 

bahwa bid`ah dalam agama terbagi menjadi dua yaitu bid`ah yang 

terpuji dan tercela.
18

 Bid`ah yang tidak bertentangan dengan tuntunan 
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 Tersedia di : https://www.facebook.com/notes/abdullah-al-asyghar/pendapat-para-ulama-

termasyhur-tentang-bidah/160752400762492/ (2 Mei 2017) 
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Rasulullah adalah yang termasuk bid`ah terpuji. Contohnya adalah 

ketika Umar bin Khattab menyaksikan para sahabat shalat terawih 

berjamaah, beliau langsung berkata “sebaik-baik bid`ah adalah ini”. 

Sedangkan bid`ah yang tercela yaitu bid`ah yang melenceng dari 

tuntunan Nabi SAW. Contohnya menambah rakaat shalat shubuh, 

tidak berbuka saat puasa, dan lainnya. 

 Perbedaan pendapat Syakh Shalih dan Imam Nawawi terletak 

pada penjelasan tentang hukum bid`ah dalam agama. Dan yang 

melatar belakangi perbedaan pendapan mereka disebabkan perbedaan 

madzahab. Jika Syakh Shalih Fauzan cendrung kepada madzahab 

Imam Ahmad, maka Imam Nawawi merupakan ulama bermadzhab 

Imam Syafi`i. 

B. Kelebihan dan Kekurangan Konsep Pendidikan Aqidah Syaikh Shalih Fauzan 

 Setiap konsep pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga setiap 

pendidik harus cermat dalam memilih konsep pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan dalam pembelajaran. Syaikh Shalih Fauzan merupakan Ulama yang dinilai 

mumpuni dalam permasalahan agama. Karya-karya beliaupun sangat berfaidah serta 

terkenal diseluruh dunia khususnya dalam bidang pendidikan aqidah sehingga banyak 

dijadikan sebagai bahan ajar. 

 Terlepas dari konsep pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan yang  

terkandung banyak kelebihan serta faidah, hal tersebut bukan berarti konsep 

pendidikan aqidah beliau bebas dari kekurangan. Sebagai manusia biasa, beliau 
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tidaklah luput dari kesalahan. Sehingga para pembaca tetap harus kritis dalam 

menelaah konsep pendidikan aqidah beliau. Bahkan Syaikh Shalih sendiri mengajak 

kita untuk menjauhkan diri dari taqlid (hanya ikut-ikutan) khususnya dalam 

mempelajari agama. Adapun kelebihan dan kekurangan konsep pendidikan aqidah 

perspektif Syaih Shalih Fauzan adalah sebagai berikut : 

1. Kelebihan Konsep Pendidikan Aqidah Syaikh Shalih Fauzan 

a. Kapasitas materi pendidikan aqidah yang shahih dan dinilai maksimal dalam 

mengikuti tuntunan Al Qur`an dan As sunnah. 

 Materi pendidikan aqidah yang shahih tidak terlepas dari keilmuan Syaikh 

Shalih Fauzan yang telah diakui kapasitasnya. Mufti Arab Saudi sekaligus Ulama 

besar dunia Syaikh Abdul Aziz bin bazz mengomentari pemahaman Syaikh Shalih 

Fauzan tentang Ilmu agama (khususnya dalam hal aqidah), dapat dijadikan sebagai 

rujukan bahan pembelajaran, dikarenakan beliau dikenal sebagai Ulama yang alim, 

bijaksana, serta diakui keilmuannya dalam permasalahan-permasalahan seputar 

agama sehingga beliau menganjurkan untuk menanyakan segala permasalahan 

agama kepada Syaikh Shalih Fauzan. Ketika beliau ditanya tentang siapa orang 

yang menjadi rujukan bertanya masalah agama bila beliau sudah wafat. Maka 

beliau menjawab, “Syaikh Shalih al Fauzan.” Beliau ditanya lagi, “Apakah kita 

bertanya pada fulan?” (penanya menyebutkan nama yang lain) “Fulan memang 

fakih, namun bertanyalah pada Syaikh Shalih” jawab Syaikh Ibnu Baz.
19

 

                                                             
19

 Online, tersedia di : http://www.kisahislam.net/2011/12/14/bertanyalah-kepada-syaikh-

shalih-al-fauzan (3 Maret 2017) 
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b. Materi lengkap dan Mudah difahami  

 Materi didalam pendidikan aqidah Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan 

aqidah secara terperinci, bertahap, serta dikuatkan oleh dalil-dalil yang bersumber 

dari Al Qur`an dan Hadits serta pendapat para Ulama yang tsiqah sehingga selain 

memiliki materi yang lengkap, konsep pendidikan aqidah beliau juga mudah untuk 

difahami sehingga salah satu Ulama Riyadh yaitu Syaikh Abdullah bin 

Muhammad Sinan. Beliau mengomentari konsep pendidikan aqidah syaikh shalih 

fauzan ditulis dengan mapan, beliau menyusunnya dengan sangat baik, 

menggunakan bahasa yang tinggi dan penjelasan yang bagus, mudah dicerna dan 

jelas tutur katanya.
20

 

2. Kekurangan Konsep Pendidikan Aqidah Syaikh Shalih Fauzan 

a. Konsep Pendidikan Aqidah Syaikh Shalih Fauzan sering dianggap sebagai 

rujukan aliran Islam garis keras. 

  Materi pendidikan aqidah Syaikh Shalih Fauzan dipandang kurang 

memiliki rasa toleransi kepada tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan keagamaan 

suatu daerah yang memang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Juga 

dikarenakan beliau dipandang banyak melarang hal-hal yang sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat seperti istighosah dengan orang-orang sholeh yang telah 

meninggal, merayakan serta memberi ucapan selamat dalam acara-acara non 

muslim, dan sebagainya. Banyak yang simpati terhadap pemikiran beliau, namun 
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 Syaikh Shalih Fauzan, Terjemah Al Irsyad Ila Shahihil I`tiqod, Jakarta, Darul Haq, 2015, 

h.vi 
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tidak sedikit yang kurang sefaham dengan pemikiran-pemikiran beliau tersebut. 

Sehingga sebagian kelompok Islam, salah satunya yaitu salafi mencantumkan 

nama beliau sebagai salah satu ulama yang tidak boleh dijadikan rujukan.
21

 

C. Relevansi Pendidikan Aqidah Perspektif Syaikh Shalih  Fauzan Dalam  

Pendidikan Aqidah Saat ini 

Berikut ini penulis akan menjelaskan relevansi konsep pendidikan aqidah 

perspektif Syaikh Shalih Fauzan yang meliputi relevansi Internal dan Eksternal  : 

1. Relevansi Internal 

 Yang dimaksud dengan relevansi internal dalam penelitian ini yaitu 

relevansi konsep pendidikan aqidah Syaikh Shalih Fauzan dengan kurikulum 

pendidikan aqidah yang telah berjalan di lembaga pendidikan di Indonesia. Dan 

berikut ini, penulis akan memaparkan relevansi konsep pendidikan aqidah 

perspektif Syaikh Shalih Fauzan dengan kurikulum pendidikan aqidah KTSP pada 

tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang meliputi materi pendidikan aqidah, 

metode pendidikan aqidah, serta tujuan pendidikan aqidah : 

a. Materi Pendidikan Aqidah 

  Materi pendidikan aqidah disebut juga dengan ilmu Tauhid, yang 

membahas tentang hal-hal yang membahas bagimana bertauhid (mengimani atau 

mengesakan Allah). Materi pendidikan dasar aqidah itu berupa hakikat keimanan 

dan masalah-masalah yang ghaib seperti iman kepada Allah, iman kepada 

                                                             
21

 Online tersedia : http://www.inilah-salafi-takfiri.com/general/daftar-para-ulama-wahabi-

yang-tidak-layak-di-ambil-nukilannya. (1 April 2017) 

http://www.inilah-salafi-takfiri.com/general/daftar-para-ulama-wahabi-yang-tidak-layak-di-ambil-nukilannya.%20(1
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Malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-rasul Allah, iman 

kepada hari kiamat, dan iman kepada taqdir baik dan taqdir buruk. Adapun 

relevansi materi-materi pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan dengan 

materi pendidikan aqidah yang tengah berjalan saat ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 

Relevansi Materi Pendidikan Aqidah Perspektif Syaikh Shalih Fauzan Dengan 

Materi Aqidah Pada Kurikulum KTSP Tingkat MTs 

Materi Aqidah Syaikh Shalih 

Fauzan 

Materi aqidah KTSP MTs. 

Pengertian Akidah 

 

Aqidah Islam 

Tauhid Rububiyah 

 

Sifat-Sifat Allah 

Tauhid Uluhiyah Asmaul Husna 

            Al Wala` Dan Bara` 

 

Iman Kepada Allah Dan Makhluq 

Ghaib Selain Malaikat 

Beriman Kepada Allah SWT 

 

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah 

BerimanKepada Malaikat 

 

Iman Kepada Rasul Allah 

Beriman Kepada Kitab-Kitab 

Allah SWT 

Mukjizat Dan Kejadian Luaar Biasa 

        Beriman Kepada Rasul Allah  Iman Kepada Hari Akhir 

 

Beriman Kepada Hari Akhir 

 

Iman Kepada Qadha Dan Qhadar
22

 

Beriman Kepada Qadha Dan 

Qadar 

 

Pembahasan Tentang Iman 

 

 

Pengaruh Iman Dalam  

                                                             
22

 T. Ibrahim dan H. Darsono, Membangun Akidah dan Akhlak, Jakarta, PT. Tiga Serangkai 

Pusaka Mandiri, 2009. 
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Kehidupan Pribadi Dan 

Jamaah 

 

Penyimpangan Dalam 

Kehidupan Manusia Dan 

Sekilas Tentang Sejarah 

Kekufuran, Atheisme, Syirik, 

Dan Nifaq 

 

 

Ucapan Dan Perbuatan Yang 

Menghilangkan Tauhid Atau 

Menghilangkannya. 

 

 

Kewajiban Dalam 

Kepercayaan Kepada 

Rasulullah, Ahlul Bait, Dan 

Para Sahabatnya. 

 

 

Pembahasan tentang Bid`ah 

 

 

Madzhab Salaf Mengenai 

Karomah Para Wali, 

Karakteristik Ahlu Sunnah 

Wal Jama`Ah, Akhlaq, 

Akhlaq Dan Budi Pekerti 

Ahlu Sunnah Wal Jamaah.
23

 

 

 

 

 Materi pendidikan aqidah Syaikh Shalih Fauzan banyak yang tercantum 

pada materi pendidikan aqidah pada kurikulum KTSP tingkat MTs. Sehingga 

dapat dikatakan materi pendidikan aqidah Syaikh Shalih Fauzan relevan dengan 

materi pendidikan aqidah pada kurikulum KTSP tingkat MTs. Hanya saja materi 

aqidah Syaikh Shalih Fauzan lebih padat ketimbang materi pendidikan aqidah 

pada kurikulum KTSP tingkat MTs. Dan dengan padatnya materi yang terdapat 
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 Syaikh Dr. Shalih Fauzan Al Fauzan, KitabTauhid 1, Jakarta, Darul Haq, 2015. 
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pada pendidikan aqidah Syaikh Shalih Fauzan diharapkan peserta didik dapat lebih 

memahami aqidah secara lebih luas. 

b. Metode Pendidikan Aqidah 

  Metode pendidikan aqidah merupakan suatu cara atau jalan yang harus 

ditempuh demi tercapainya tujuan aqidah. Metode juga menetukan efesiensi materi 

yang akan diberikan peserta didik. Jadi baik atau tidaknya suatu metode adalah 

tergantung materi yang akan di berikan. Adapun relevansi metode pendidikan 

aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan dengan materi pendidikan aqidah yang 

tengah berjalan saat ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 

Relevansi Metode Pendidikan Aqidah Perspektif Syaikh Shalih Fauzan Dengan 

Tujuan Aqidah Pada Kurikulum KTSP Tingkat MTs 

Metode Pendidikan Aqidah Syaikh 

Shalih Fauzan 

Metode Pendidikan aqidah KTSP 

Madrasah Tsanawiyah 

Metode Targhib (Motivasi) Metode Ceramah 

Metode Tanya Jawab Metode Tanya Jawab 

Metode Kisah Metode Cerita 

 

Metode Nasihat Metode Widya Wisata 

 Metode Bermain Peran 

 Metode Demonstrasi 

 Metode Latihan Sosio Drama 
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 Metode Diskusi.
24

 

  

  Adapun ditinjau dari sisi metode pendidikan aqidah, semua metode 

pendidikan aqidah Syaikh Shalih Fauzan tercantum didalam metode pendidikan 

aqidah kurikulum KTSP tingkat MTs. Namun, metode yang terdapat pada 

pendidikan aqidah kurikulum KTSP tingkat MTs lebih banyak dan kreatif. Hal 

tersebut sesuai dengan kemajuan zaman yang menuntut agar pendidik harus lebih 

meningkatkan kreatifitas dalam metode mengajar.  

c. Tujuan Pendidikan Aqidah 

  Tujuan pendidikan aqidah merupakan ha-hal yang ingin dicapai setelah 

melalui proses pendidikan aqidah. Sebelum menentukan materi, tujuan harus ada 

terlebih dahulu. Oleh karenanya, materi pendidikan aqidah harus sesuai dengan 

tujuan pendidikan aqidah itu sendiri. Adapun relevansi tujuan pendidikan aqidah 

Syaikh Shalih Fauzan dengan tujuan pendidikan aqidah yang tengah berjalan 

adalah sebagai berikut : 
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 Online tersedia di : http://nirwanauin.blogspot.co.id/2014/11/vbehaviorurldefaultvmlo.html 
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Tabel 4 

Relevansi Tujuan Pendidikan Aqidah Perspektif Syaikh Shalih Fauzan Dengan  

Tujuan Aqidah Pada Kurikulum KTSP Tingkat MTs 

Tujuan Pendidikan Aqidah 

Perspektif Syaikh Shalih Fauzan 

Tujuan Pendidikan Aqidah KTSP 

Tingkat MTS 

Untuk memurnikan aqidah dari segala 

pengaruh yang dapat mengurangi 

bahkan menghilangkan aqidah itu 

sendiri. 

Untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan peserta didik, 

menghindarkan manusia dari 

kemusyrikan serta membimbing akal 

pikiran agar tidak tersesat.
25

 

 

   

   Pada hakikatnya tujuan tujuan pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih 

Fauzan selaras dengan tujuan aqidah KTSP tingkat MTs sehingga dapat dikatakan 

bahwa ditinjau dari segi tujuan, keduanya relevan. Hanya saja tujuan aqidah KTSP 

tingkat MTs lebih lengkap dalam menjelaskan tujuan pendidikan aqidah. 

2. Relevansi Eksternal 

 Adapun yang dimaksud dengan relevansi eksternal dalam penelitian ini yaitu 

pembahasan tentang relevansi konsep pendidikan aqidah Syaikh Shalih Fauzan 

terhadap kondisi masyarakat hari ini. Adapun yang menjadi tolak ukur relevansi 

konsep pendidikan aqidah Syaikh Shalih Fauzan dengan kondisi masyarakat hari ini 

adalah materi yang sesuai dengan penyimpangan-penyimpangan aqidah ditengah-
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 H.A Wahid Sy, Akidah-Akhlak  Madrasah Tsanawiyah untuk kelas VII, Semester 1 dan 2, 

(Bandung : PT. Armico Bandung, 2008). Hlm 3. 
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tengah masyarakat. Materi pendidikan aqidah merupakan pengetahuan-pengetahuan 

yang harus dikuasai oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan tidak sedikit 

penyimpangan-penyimpangan aqidah yang didapati ditengah-tengah masyarakat serta 

masih banyak masyarakat yang minim dalam memahami dan mengamalkan aqidah 

Islam itu sendiri. Disamping itu, tidak sedikit penyimpangan-penyimpangan dengan 

mulus menyusup kedalam tradisi, kebiasaan, serta mode dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun relevansi materi pendidikan aqidah Syaikh Shalih Fauzan dengan kondisi 

masyarakat hari ini yang disebabkan penyimpangan-penyimpangan aqidah adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4 

Relevansi Konsep Pendidikan Aqidah Perspektif Syaikh Shalih Fauzan Dengan  

Penyimpangan Aqidah Ditengah Masyarakat Hari Ini 

Penyimpangan Aqidah Masyarakat 

Hari Ini. 

Materi Aqidah Syaikh Shalih 

Fauzan 

Banyak yang meyakini kekuatan jimat-

jimat. 

Tauhid Rububiyah 

 

Banyaknya umat Islam yang 

meninggalkan kewajiban shalat fardhu. 

Tauhid Uluhiyah 

Menjadikan ahli maksiat sebagai 

sahabat 

            Al Wala` Dan Bara` 

 

Banyak yang rela keluar dari Islam 

demi bantuan dari kaum missionaris 

Beriman Kepada Allah SWT 

 

Banyak orang yang banyak berbuat 

dosa akan lupa bawasannya dia sedang 

diawasi Malaikat 

Beriman Kepada Malaikat 
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Banyak yang enggan mendalami 

alqur`an  

Beriman Kepada Kitab-Kitab 

Allah SWT 

Banyaknya orang yang mengaku Nabi      Beriman Kepada Rasul Allah  

Para Atheis yang tidak mengakui 

adanya hari pembalasan 

Beriman Kepada Hari Akhir 

 

Tidak ridho terhadap keputusan Allah 

jika tidak sesuai dengan keinginannya. 

Beriman Kepada Qadha Dan 

Qadar 

Banyaknya orang yang mengaku 

beriman, namun perilakunya tidak 

layaknya orang yang beriman 

Pengaruh Iman Dalam 

Kehidupan Pribadi Dan 

Jamaah 

 

Banyak masyarakat terjebak dalam 

kekufuran, atheisme, kesyirikan, dan 

kemunafikan 

Penyimpangan Dalam 

Kehidupan Manusia Dan 

Sekilas Tentang Sejarah 

Kekufuran, Atheisme, Syirik, 

Dan Nifaq 

Banyaknya masyarakat yang 

mengerjakan amalan ibadah yang tidak 

sesuai tuntunan Nabi Muhammad 

Pembahasan tentang Bid`ah 

 

 

 Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

konsep pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan relevan baik secara 

internal (kurikulum) maupun eksternal (kondisi masyarakat saat ini). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dalam bab-bab yang sebelumnya, maka penulis dapat 

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan meliputi dasar-

dasar pendidikan yaitu alqur`an dan hadits, metode yang terdiri dari metode 

targhib, nasihat, tanya jawab, dan metode kisah, serta materi meliputi tauhid, 

al wala` dan barra`, rukun Iman, dan penyimpangan aqidah.  

2. Secara Internal, konsep pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan 

relevan dengan dengan kurikulum pendidikan aqidah KTSP tingkat MTs yang 

meliputi materi, tujuan, dan metode pendidikan aqidah. Adapun secara 

eksternal, konsep pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan relevan 

dengan kondisi masyarakat saat ini. 

B. Saran-saran 

Hal-hal yang perlu penulis sarankan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pembaca 

a. Bagi para pembaca khususnya pendidik dan peserta didik, konsep pendidikan 

aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan hendaklah diaplikasikan dalam 

keseharian baik di sekolah maupun dilingkungan tempat tinggal 

b. Membaca dan memahami buku-buku konsep pendidikan aqidah yang lain 

untuk meningkatkan pemahaman aqidah itu sendiri. 
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2. Bagi Pendidik 

a. Memprioritaskan perhatian serta peran kepada peserta didik baik dalam 

pergaulan keseharian maupun dalam urusan ibadah agar mereka dapat 

senantiasa memurnikan aqidah mereka dari segala hal yang merusaknya. 

b. Hendaknya pendidik di sekolah maupun dirumah memfasilitasi peserta didik 

agar lebih mudah memahami serta mempraktekkan pendidikan aqidah yang 

telah dipelajari. 

c. Memberikan keteladanan beradidah yang benar secara nyata kepada peserta 

didik melalui perkataan maupun perbuatan yang berdasarkan al qur`an dan 

hadits. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Mengembangkan skripsi ini menjadi berbagai judul kajian atau pembahasan 

dalam rangka penyusunan skripsi, makalah, atau tugas kuliah yang lain. 

b. Kajian tentang pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan ini belum 

dikatakan sempurna, sehingga harapan besar penulis aka nada peneliti-peneliti 

baru yang mengkaji ulang pendidikan aqidah perspektif Syaikh Shalih Fauzan 

Al Fauzan. 

Akhirnya dengan mengucap al-hamdulillahirabb al-‘alamin penelitian ini 

dapat terselesaikan, semoga skripsi ini membawa manfaat untuk menambah 

pengembangan khazanah keislaman. Amin. 
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