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ABSTRAK 

Rahman, Muhammad Taufiqur. 2015. Pendidikan Tauhid dalam Perspektif Ibn 

Taimiyah. Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing. Drs. Waris. 

 

Kata kunci: Pendidikan Tauhid Rububiyah, Uluhiyah,  Asma wa Shifat 

Pendidikan tauhid adalah pendidikan yang menanamkan keyakinan kepada 

anak akan kuasa Allah dalam segala sesuatu, sehingga pendidikan ini akan 

menggiring anak-anak untuk hanya meminta bantuan, meminta rezeki, takut hanya 

kepada Allah semata. Dengan pendidikan ini, anak-anak akan jauh dari perbuatan 

kesyirikan seperti pergi ke kuburan untuk meminta bantuan, menyembah pohon yang 

akan membuat kerusakan keimanan pada diri anak sebagaimana yang terjadi pada 

zaman ini.  

Berdasarkan problematika tentang rusaknya keimanan anak inilah, sehingga 

penulis menganalisa pemikiran Ibn Taimiyah tentang masalah tauhid untuk bisa 

diambil manfaatnya dan diaplikasikan ke masyarakat secara umum. 

Penelitian ini, termasuk kedalam kategori jenis penelitian library research 

dengan menggunakan metode analisys content dengan rumusan masalah sebagai 

berikut. (1) Bagaimana pendidikan Tauhid Rububiyah dalam perspektif Ibn 

Taimiyah? (2) Bagaimana pendidikan Tauhid Uluhiyah dalam perspektif Ibn 

Taimiyah? dan (3) Bagaimana pendidikan tauhid Asma‟ wa Shifat dalam perspektif 

Ibn Taimiyah?. 

Dari penelitian penulis, dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan tauhid 

dalam perspektif Ibn Taimiyah adalah pendidikan yang berusaha menamkan 

keyakinan kepada anak didik akan keberadaan Allah di dunia ini. Tidak hanya itu 

saja, juga menanamkan kepada anak-anak bahwa Allah adalah Sang Pemberi rezeki, 

Sang Pemberi pertolongan. Dengan demikian konsekuensinya adalah mengimani 

bahwa hanya Allahlah yang berhak disembah, tidak boleh menyekutukanya dengan 

apapun dan menyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat mulia yang 

tidak ada satu pun yang dapat diserupakan dengan makhluknya. Wallahu a‟lam bi 
showab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era sekarang ini masih ada saja masyarakat yang masih mempunyai 

keyakinan terhadap budaya animisme dan dinamisme atau suatu kepercayaan 

akan kekuatan batu besar, pohon besar, kuburan seorang tokoh masyarakat, 

bahkan dalam dunia hiburan televisi pun dijumpai banyak sekali film-film yang 

mendorong seseorang untuk mengakui akan mistisnya sebuah benda, keramatnya 

sebongkah batu, akan datangnya bala‟ jikalau tidak memberikan sesajen untuk 

berhala. Padahal semua itu tidak dapat mendatangkan kebaikan dan bahaya, 

hanya Allah-lah yang mampu mendatangkan kebaikan dan keburukan.
1
 Allah 

berfirman: 

                     
”Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada 

yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan 

kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”2
 

                                                 
1
 Muhammad bin Jamil Zainu, Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat (Jakarta: Darul 

Haq,1998), 21. 
2
 al- Qur‟an, 6: 17. 
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Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) 

memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), 

itu, Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu Termasuk orang-orang yang zalim". jika 

Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat 

menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka 

tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.
3
 

 

 

Di dunia pendidikan pun tidak  jarang kita dapati bahwa banyak sekali para 

siswa yang menyontek ketika pengawas tidak ada yang melihatnya, mereka 

saling bekerjasama dalam keburukan yaitu saling memberikan jawaban antar 

teman dengan anggapan bahwa tidak ada yang melihatnya, padahal sudah jelas  

                                                 
3
 Ibid., 10: 106-107. 
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bahwa segala yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah yang Maha 

melihat segala hal sebagaimana firman Allah subhanahu wata‟ala dalam Surat 

al-Syuro ayat 11: 

            
”Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha men-

dengar dan melihat”.4 

Ini semua dikarenakan kurangnya penanaman pendidikan tauhid sejak dini. 

Pendidikan tauhid seharusnya menjadi tujuan utama dan dasar utama dalam 

setiap pendidikan. Dengan pendidikan tauhid anak akan lebih dahulu mengenal 

Allah, apa tujuan hidupnya, bagaimana dia harus hidup di dunia ini, sehingga 

dalam setiap detik kehidupanya akan selalu merasa bahwa Allah selalu ada 

bersamanya. Pondasi inilah yang diajarkan oleh setiap nabi terdahulu sebelum 

mengajarkan ilmu yang lainya. 

                   
”Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami 

wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, 

Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".
5
  

                                                 
4
 Ibid., 42: 11. 

5
 Ibid., 2: 25. 
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Tauhid merupakan penentu utama yang menentukan nasib seorang hamba 

kelak dihadapan Allah subhanahu wata‟ala. Untuk itu hendaknya bagi setiap 

orang tua untuk mendidik anaknya dengan pendidikan tauhid sejak dini. Apalagi 

penanaman pendidikan semenjak fase anak-anak adalah fase yang sangat subur 

untuk menanamkan tauhid agar kelak menjadi generasi bertauhid yang kokoh. 

Tidak bisa kita pungkiri seharusnya kita sebagai seorang muslim harus 

beraqidah yang salimah yang sesuai dengan manhajus salafus sholih yang 

terhindar dari segala praktek kesyirikan di dunia ini. Namun ironisnya banyak 

pada masyarakat sekarang tidak mengajarkan pendidikan tauhid pada anak-anak 

ataupun dzurriyahnya . 

Berangkat dari itulah akhirnya Syaikhul Isla >m Ibn Taimiyah salah satu guru 

dari Ibnu Qoyyim al-Jauziyah  yang hidup di tengah-tengah perdebatan seru dan 

segala kemerosotan agama yang berkepanjangan. Beliau mendapati keindahan 

dan kefitrahan agama telah ternodai oleh berbagai kesesatan dalam agama dan 

kerancuan filsafat. 

Beliau hidup penuh dengan semangat dan keyakinan akan kemuliaan Islam. 

Mulailah beliau menyusun segenap kekuatan untuk membalas serangan-serangan 

yang dilancarkan musuh-musuh Islam lewat pemikiran, senjata dan politik 

sampai perjuangan untuk mengembalikan kejayaan Islam dengan kemurnian 

tauhid yang lurus yaitu kemurnian aqidah firqa >h na >jihah (kelompok yang 

selamat).
6
 

                                                 
6
 Ibn Taimiyah, Siyasah Syar‟iah; Etika Politik Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), vii 
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Dengan begitu kita mengetahui bahwa Ibn Taimiyah sangat menekankan 

pendidikan tauhid sebagai pondasi awal dari segala aspek ibadah. Terbukti dari 

tidak sedikit dari waktu hidupnya, dihabiskan ntuk membenahi aqidah di 

masyarakatnya. Karena itu untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi 

bagaimana konsep pendidikan tauhid yang diterapkan beliau, maka akhirnya 

penulis membuat skripsi bertemakan ”Pendidikan Tauhid dalam Perspektif Ibn 

Taimiyah” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pendidikan tauhid Rubu >biyah  dalam perspektif Ibn Taimiyah? 

2. Bagaimana  pendidikan tauhid Ulu >hiyah dalam perspektif Ibn Taimiyah? 

3. Bagaimana pendidikan tauhid Asma >‟ was Shifa >t dalam perspektif Ibn 

Taimiyah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan bagaimana pendidikan tauhid Rubu >biyah dalam perspek-

tif Ibn Taimiyah. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana pendidikan tauhid Ulu >hiyah dalam perspektif 

Ibn Taimiyah. 

3. Untuk menjelaskan bagaimana pendidikan tauhid Asma >‟ was Shifa>t dalam 

perspektif Ibn Taimiyah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat secara teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan para pembaca dapat mengetahui 

bagaimana  pendidikan tauhid menurut Ibn Taimiyah. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi pendidik: sebagai bahan untuk mendalami secara mendalam dalam 

mengaplikasikan pendidikan tauhid untuk anak didiknya dalam 

perspektif Ibn Taimiyah 

b. Bagi orang tua: memberikan pemahaman yang baik kepada orang tua 

agar senantiasa menanamkan pendidikan tauhid semenjak dini sesuai 

konsep pendidikan Ibn Taimiyah 

c. Bagi peserta didik: untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik 

akan pentingnya ilmu tauhid dalam perspektif Ibn Taimiyah bagi 

kehidupanya. 

 

E. Kajian Teori Atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Kajian Teori 

a. Pengertian Pendidikan 
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Menurut Kho >lid bin Hami >d dalam bukunya Ushu >l al-Tarbiyah 

mengatakan bahwa makna Pendidikan adalah  proses perkembangan 

manusia secara bertahap dalam semua aspeknya dalam rangka untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akherat yang sesuai dengan aturan 

Islam.
7
  

Sedangkan menurut Abdul Hami >d al-Sho >iduz Zanta>ni makna 

pendidikan adalah suatu proses untuk membentuk seseorang secara 

sempurna dalam semua aspeknya, baik akal maupun jiwanya sampai 

mampu untuk bisa beradaptasi di lingkunganya.
8
  

Sedangkan pendidikan menurut al-Qur‟an mempunyai banyak 

sekali makna yang rata-rata mempunyai makna yang hampir sama, 

sebagaimana berikut: 

1) Pendidikan mempunyai makna hikmah, ilmu dan pembelajaran. 

                    
                                                 

7
 Kh̄lid bin H̄mid al-H̄zim̄, Ush̄l al-Tarbiyah (Mad̄nah: D̄r „̄l̄m, 1998), 19. 

8
 Abd al-H̄mid al-Shoid al-Zant̄ni, As̄sut Tarbiyah Isl̄miyah fi Sunnah al-Nabawiyah (Libya 

; Dar̄ „̄rabiyah, 1984), 26. 



 

9 
 

            
Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya al- 

Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: 

"Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah 

Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang 

rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu 

tetap mempelajarinya.
9
  

 

Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna pendidikan adalah 

hikmah dan ilmu. Dan Dhohak berkata bahwa makna mengajarkan 

maksudnya adalah memahaminya.
10

 

2) Makna pendidikan selanjutnya adalah pengasuhan. Allah berfirman 

dalam surat al-Isro‟ ayat 24. 

                
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

                                                 
9
 al-Qur‟an, 3:79. 

10
 Kh̄lid bin H̄mid al-H̄zim̄, Ush̄l al-Tarbiyah (Mad̄nah: D̄r „̄l̄m, 1998), 19. 
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keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 

kecil".
11

 

Dalam surat lain fir‟aun berkata kepada Musa „alaihis salam  

              
“Fir'aun menjawab: "Bukankah Kami telah mengasuhmu di antara 

(keluarga) Kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal 

bersama Kami beberapa tahun dari umurmu”.12
  

Dari pengertian dua ayat tersebut dapat diketahui bahwa makna 

pendidikan yaitu pengasuhan.
13

 

b. Pengertian Tauhid 

Definisi tauhid adalah mengesakan Allah, menyakini keesaan 

Allah dalam Rubu >biyah-Nya, ikhlas beribadah kepada-Nya serta 

menetapkan baginya nama-nama dan sifat-shifatkesempurnaan-Nya.
14

  

Tauhid yang lurus adalah tauhid yang dalam pelaksanaanya tanpa 

disertai kesyirikan, tidak menyekutukan Allah, tidak menjadikan bagi 

Allah tandingan dalam hal ubu >diyah bukan seperti orang Musyrik pada 

zaman Arab jahiliah dulu yang mempercayai Allah namun masih saja 

                                                 
11

 al-Qur‟an, 17: 24. 
12

 Ibid., 26: 24. 
13

 Kh̄lid bin H̄mid al-H̄zim̄, Ush̄l al-Tarbiyah (Mad̄nah: D̄r „̄l̄m, 1998), 19. 
14

 Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, Miza >nul Muslim (Solo: Cordova Mediatama, 2009), 

190. 
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menjadikan mahluk lain sebagai sesembahan. Mereka mengatakan 

menyembah berhala hanya sebagai perantara dalam menyembah kepada 

Allah.
15

  

 Padahal seharusnya menjadikan Allah Ilah satu-satunya yang 

berhak disembah dan meniadakan ila >h-ila >h yang lain. Semua ini 

terkandung dalam kalimat  ا ا اا ه (tidak ada sesembahan yang 

haq untuk disembah  kecuali hanyalah Allah) atau dengan pengertian 

lain yaitu  ا مع بحق اا ه. 

Inilah tauhid, sebagai pondasi awal yang kuat dan kokoh, yang 

diajarakan oleh Rasulullah dan kepada para sahabatnya sehingga kita 

tahu betapa tauhid apabila sudah menacap dalam relung hati mereka 

tidaklah pernah goyah sedikitpun dengan berbagai cobaan, celaan, 

hinaan, dan harta dunia yang germerlap, mereka selalu ikhlas dan 

menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah  dan Rasul-Nya 

meskipun pahit, meskipun harta dan nyawa yang harus dikorbankan. 

c. Pengertian Pendidikan Tauhid 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan tauhid adalah bimbingan dan arahan yang ditunjukkan untuk 

mendidik anak secara bertahap dan kontinyu dalam semua aspek 

kehidupannya, baik secara lisan, hati maupun perbuatan agar senantiasa 

                                                 
15

 Ibn Taimiyah, Kemurnian Aqidah, terj. Hali>muddin (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 23. 
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berada pada ketauhidan yang benar yang sesuai dengan al-Qur‟an dan 

hadits. Yaitu mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang 

berhak disembah dengan tidak mengadakan sekutu baginya. 

 

2. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk telaah penelitian terdahulu, peneliti meneliti skripsi dari: 

a. Saudari Siti Halimah, seorang Mahasiswi jurusan aqidah filsafat di 

Institut Agama Islam Negeri Sunan Kali Jaga yang berjudul ”Konsep      

Kemurnian Aqidah Menurut Ibn Taimiyah” dimana pada skripsi ini 

membahas tentang kemurnian aqidah menurut Ibn Taimiyah saja. Yaitu  

membenarkan dan menyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk 

diakui sebagai ilah yaitu yang Maha Esa melainkan hanya Allah Rabb 

semesta alam yang tidak ada sekutu serta diakui dengan hati, lisan dan 

perbuatan sebagai bentuk pentauhidan bagi-Nya dan jalan yang paling 

benar untuk mentauhidkan Allah adalah dengan mendekatkan diri pada-

Nya dan bersaksi bahwanya Muhammad itu hamba dan utusan-Nya 

serta mengakui risalah yang dibawanya. Jadi kalau melihat diatas dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut hanya sebatas membahas 

kemurnian aqidah menurut Ibn Taimiyah saja, Sedangkan penelitian kali 

ini lebih difokuskan dalam hal pendidikan tauhid perspektif Ibn 

Taimiyah yang akan menyinggung aspek tauhid Rubu >biyah , Ulu >hiyah 

dan Asma >‟ was Shifa >t. 
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b. Saudara Idrus Hasbi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

dengan judul Konsep Iman menurut Ibn Taimiyah. Skripsi dengan 

metode penelitian library research ini menerangkan bahwa iman itu bisa 

bertambah dan berkurang sabagaimana yang telah dijelaskan Ibn 

Taimiyah dalam kitabnya ”al-Ima>n”. Telah diterangkan pula bahwa 

bahwa iman itu harus diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati 

dan dipraktekkan dengan perbuatan badan. Setelah membaca hasil 

skripsi saudara idrus hasbi ini maka bisa disimpulkan bahwa saudara 

idrus tidak membahas masalah tauhid Rubu >biyah, Ulu >hiyah dan asma‟ 

wa shifat sebagaimana yang akan peneliti teliti. Oleh karena itu saya 

tidak akan ragu lagi untuk membahas skripsi ini, lebih mendalam lagi. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis Library Research, yaitu suatu cara kerja 

yang bermanfaat untuk tidak hanya mengetahui pengetahuan ilmiah dari 

suatu dokumen tertentu, tetapi juga dapat mengetahui dari beberapa literatur 

lain yang dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu dan ilmuwan di masa 

sekarang.
16

 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                 
16

 Jurusan Tarbiyah, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2014), 55. 
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Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, adalah pendekatan 

filosofis, yaitu pemecahan masalah dengan usaha pemikiran mendalam dan 

sistematis. Terkait dengan penelitian, penulis berusaha meneliti dengan 

mengikuti saran dan alur fikir tokoh yang diteliti hingga diperoleh dasar 

pemikiran pengarang dalam penulisan karyanya. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data 

sekunder, data primer yaitu berupa buku-buku karya Ibn Taimiyah dan buku-

buku karya Ibn Taimiyah yang diterjemahkan oleh orang lain. Sedangkan 

data sekunder yaitu buku-buku karya orang lain, yang mendukung pemikiran 

Ibn Taimiyah. Adapun sumber-sumber primer karya Ibn Taimiyah tersebut 

antara lain: 

a. Ibn Taimiyah, Furqan baina Auliya‟ al-Rahman wa Auliya‟ al-Syaithan. 

tt: Dar al-Kitab al- Ilmiyah, tt. 

b. Ibn Taimiyah, Kumpulan Do‟a dan Dzikir Nabawi, terj. Abu lhsan al-

Atsari al-Medani. Jakarta: Dar El Hujjah, 2001. 

c. Ibn Taimiyah, Kemurnian Aqidah, terj. Hali >muddin. Jakarta: Bumi 

Aksara, 1990. 

d. Ibn Taimiyah, Siyasah Syar‟iah; Etika Politik Islam, terj. Rofi‟ 

Munawwar. Sura-baya: Risalah Gusti, 1999. 

e. Ibn Taimiyah, Wali Allah Versus Wali Syetan, terj. Al- Shofwah. Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2008. 

 

Sedangkan buku-buku sekunder karya orang lain: 
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a. Sa‟id bin „Āli bin Wāfi al -Qahth̄ny, Syarh Aqidah al-Wasi >thiyah 

(Solo: al-Tibyan,tt), 

b. Muhammad bin al-Utsaimin, Majmu‟ Fata >wa > (Solo: Pustaka Arofah, 

2002), 

c. Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, Miza >nul Muslim (Solo: 

Cordova Mediatama, 2009), 

d. Abu Bakr al -Jaz̄iri, Minh̄j al -Muslim (Mad̄nah: D̄r al -Sal̄m, 

2002), 

e. Sholih Fauzan, Kitab Tauhid jilid 1 (Jakarta: Darul Haq, 2006), 

f. Muhammad bin Jami >l Zainu, Bimbingan Islam Untuk Pribadi Dan 

Masyarakat, terj. Abdul Muhith Abdul Fatta >h (Jakarta: Darul Haq, 

1998), 

g. Buku-buku lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang 

di bahas dalam penelitian ini 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kepustakaan (Library Research) ini menggunakan metode 

dokumentasi. Metode Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam  

kepustakaan (buku-buku) .
17

 

5. Analisis Data 

                                                 
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 231. 
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Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan melakukan perincian terhadap masalah yang 

diteliti dengan cara memilah maupun memilih pengertian objek tersebut 

hanya untuk mengetahui kejelasan objek tersebut.
18

 

Sedangkan metode analisis isi dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitik, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data 

berdasarkan data yang telah nampak, atau sebagaimana adanya, kemudian 

diusahakan pula adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap 

data-data tersebut.
19

 Atau dengan kata lain content analysis adalah 

menganalisis secara ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.
20

 Ini semua 

dilakukan hanya dengan tujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis 

dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.
21

  Oleh karena itu, lebih tepat 

jika analisis menurut dan sesuai dengan isinya saja yang disebut Content 

Analysis (analisis isi). Analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk 

menghimpun dan menganalisis dengan mengidentifikasi karakteristik 

spesifik akan pesan-pesan dari suatu teks yang resmi dan valid secara 

objektif.
22

 

                                                 
18

 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), 59.  
19

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2007), 67. 
20

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Tiga  (Yogyakarta: Rakesarasin, 

1998), 49. 
21

 Kholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 44. 
22

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda, 2009), 81. 
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Dalam metode deskriptif, menggambarkan karakteristik pemikiran 

Ibn Taimiyah secara sistematis.
23

 Sehubungan dengan adanya latar 

belakang kehidupannya dan pemikiranya, pendapat para ahli yang relevan 

pun, juga digunakan. Dalam tahapan berikutnya adalah interpretasi, yaitu 

memahami secara mendalam seluruh pemikiran Ibn Taimiyah untuk 

memperoleh kejelasan mengenai pendidikan tauhid.
24

 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika di sini dimaksudkan sebagai gambaran yang akan menjadi 

pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam 

memahami atau mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun 

penyajian ini dilakukan dalam empat bab pembahasan sebagaimana yang akan 

diuraikan di bawah ini: Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Karena skripsi ini merupakan kajian pemikiran tokoh, maka sebelum 

membahas buah pemikiran Ibn Taimiyah terlebih dahulu perlu dikemukakan 

riwayat hidup dan tokoh secara singkat. Hal ini dituangkan dalam bab dua. 

                                                 
23

 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Social Dan Keagamaan (Malang: 

Kalimasahada Press, 1996), 13. 
24

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data  (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), 

283. 
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Bagian ini membicarakan riwayat hidup Ibn Taimiyah, riwayat pendidikan dan 

karya-karyanya. 

Bab ketiga difokuskan pada pemaparan pendidikan tauhid dalam perspektif 

Ibn Taimiyah yang terdiri dari  pendidikan tauhid Rubu >biyah menurut Ibn 

Taimiyah. Tema ini akan membahas hal-hal mengenai ide-ide Ibn Taimiyah 

mengenai konsep pendidikan tauhid  yang mencangkup pandangan Ibn Taimiyah 

tentang tauhid yang membahas bahwa Allah itu adalah penguasa, pengatur, 

pencipta alam ini. Kemudian tema selanjutnya akan membahas tentang konsep 

pendidikan tauhid Ulu >hiyah dalam perspektif  Ibn Taimiyah. Di dalam bab ini 

membahas bahwa Allah adalah yang berhak disembah dan tak berhak 

disekutukan dengan yang lainnya. Dan tema yang terahir akan membahas tentang  

pendidikan tauhid Asma >‟ was Shifa>t yang berkenaan tentang nama-nama dan 

shifa >t Allah yang mulia. 

Bab selanjutnya yaitu bab keempat akan membahas tentang analisa  penulis 

terhadap pendidikan tauhid dalam perspektif Ibn Taimiyah yang melingkupi 

tauhid Rubu >biyah, Ulu >hiyah dan Asma >‟ was shifa >t. Adapun bagian terahir dari 

bagian skripsi ini adalah bab kelima. Bab ini disebut penutup yang memuat 

kesimpulan serta saran-saran yang ditujukan untuk para pemerhati pendidikan 

serta seluruh pembaca karya ini. Agar kedepannya nanti, jikalau ada yang 

bermanfaat dari skripsi ini dapat menjadi rujukan bagi seluruh kaum Muslimin 

terkhusus untuk pemerhati pendidikan. 
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BAB II 

BIOGRAFI IBN TAIMIYAH 

A. Silsilah Ibn Taimiyah 

Syeikhul Islam Al Ima >m Abul „Abba >s namanya adalah Ahmad bin Abdul 

Hali >m bin Abdus Sala >m bin „Abdullah bin Muhammad bin Khidir bin 

Muhammad bin Khidir bin „Ali bin „Abdullah bin Taimiyah Al Harani al-

Dimasyqi. Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena nenek moyangnya 

yang bernama Muhammad bin Al-Khadar melakukan perjalanan haji melalui 

jalan Taima‟. Sekembalinya dari haji, ia mendapati isterinya melahirkan seorang 

anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah.
25

 Ibn Taimiyah juga diberi 

julukan al-Harani. Harani adalah kota yang terletak diantara dua sungai Tigris 

dan Eufrat. Sedangkan julukan al-Dimasyqi, ia dapatkan karena ia tinggal, 

mencari ilmu dan terkenal di kota Damaskus (Dimasyqi).
26

 

 

B. Lahir dan Pertumbuhan Ibn Taimiyah 

Ia lahir pada hari Senin 10 Rabi„ul Awal di Haran tahun 661 Hijriah. 

Ketika umur 7 tahun dia bersama ayahnya pindah ke Damsyiq karena melarikan 

diri dari serbuan tentara Tartar.
27

 Ia tumbuh di lingkungan ilmu fiqh dan ilmu 

agama. Ayah, kakeknya dan saudaranya serta sebagian besar pamannya adalah 

                                                 
25

 Muhammad Sayyid Ahmad dan Abdul Fattah, Tasawuf antara al-Ghozali dan Ibn Taimiyah 

(Jakarta: Khalifa, 2005), 253. 
26

 Ibid., 252. 
27

 „Abd al-„Aziz al-Muhammad al-Salam, Tanya Jawab Aqidah (Jakarta: LPP 

Muhammadiyah,1986), 13. 
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ulama-ulama terkenal. Dalam lingkungan keluarga ilmiah yang shalih inilah Ibn 

Taimiyah tumbuh dan berkembang. 

Ayahnya bernama Syiha >b ad-Di >n 'Abd al-Hali >m Ibn Abd as-Sala >m (627-

672 H.) adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di 

Masjid Agung Damaskus. Selain sebagai khatib dan imam besar di Masjid 

tersebut, ia juga sebagai guru dalam bidang tafsir dan hadits. Jabatan lain yang 

juga dipegang oleh Abd al-Halim ialah sebagai Direktur Madrasah Da >r al-Hadi >ts 

as-Sukka>riyah,
28

 salah satu lembaga pendidikan Islam bermadzhab Hambali yang 

sangat maju dan berkualitas waktu itu. Di lembaga pendidikan inilah Abd al-

Halim yang dikenal orator itu mendidik Ibn Taimiyah buat pertama kali. 

Kakeknya, Saikh Majd ad-Di >n al-Barakat Abd al-Sala>m ibn Abd Allah 

(590-652 H.), terpandang sebagai mujtahid mutlak, adalah seorang yang  terkenal 

alim yang bermadzhab hanabilah. Salah satu karya dari kakeknya adalah kitab al-

Muntaqa min Ahadits al-Ahka >m dan al-Ahka >m al-Kubra . Saudara-saudara Ibn 

Taimiyah juga terkenal dengan keshalihannya, mereka adalah Syarifuddin Imam 

Abdulah seorang ahi fiqh, Zainuddin Abdurrahman dan Bahrudin Muhammad.
29

 

 Ibn Taimiyah dalam memperdalami ilmunya, selain kepada ayahnya dan 

pamannya, juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka pada saat itu, terutama 

yang ada di kota Damaskus dan sekitarnya, yang pada waktu itu merupakan pusat 

berkumpulnya para ulama besar dari berbagai madzhab atau aliran Islam yang 

                                                 
28

 Muhammad Sayyid Ahmad dan Abdul Fattah, Tasawuf antara al-Ghozali dan Ibn Taimiyah 

(Jakarta: Khalifa, 2005), 253. 
29

 M. Syafi‟i, Mengenal Ahmad Taqiyudin Ibnu Taimiyah, (online), (http://blog yayasanfathur-

rahman.blogspot.com diakses pada tanggal 2 Mei 2015). 
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ada pada masanya.  Dalam usia yang tergolong kanak-kanak, tepatnya dalam 

umur tujuh tahun, Ibn Taimiyah telah berhasil menghafal seluruh Qur'an dengan 

amat lancar. Sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, ia memang dikenal sebagai 

seorang yang gemar membaca, menghafal, memahami, menghayati, menga-

malkan dan memasyarakatkan al-Qur'an.
30

 Beliau selain menghafal al-Qur„anul 

karim saat masih kecil, beliau juga mempelajari Hadits, fiqh, ushul (aqidah), dan 

tafsir. Ia sejak kecil dikenal cerdas, kuat hafalannya, dan cepat menerima ilmu. 

Kemudian beliau telah memperluas pemahamannya dengan mempelajari 

berbagai ilmu yang bermanfaat, mendalaminya, dan menguasainya sehingga ia 

memiliki syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. 

Sejak mudanya ia selalu menjadi imam. beliau dikenal mempunyai ke-

luasan ilmu, akhlak yang terpuji, dan kepemimpinan sebelum ia mencapai umur 

30 tahun.
31

 Ini semua didapatkannya karena ketekunannya dalam mencari ilmu. 

Ibn Taimiyah belajar pada sejumlah guru yang terkenal, di antaranya ialah 

Syam ad-Din Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Ahmad al-Maqdisi (597-682 

H.), seorang ahli hukum Islam (faqih) ternama dan hakim agung pertama dari 

kalangan mazhab Hambali di Siria, setelah Sultan Baybars (1260-1277 M.) 

melakukan pembaharuan di bidang peradilan. Muhammad ibn `Abd al-Qawi ibn 

Badran al-Maqdisi al-Mardawi (603-699 H.), seorang muhaddis, faqih, nahwiyy 

dan mufti serta pengarang terpandang pada masanya, juga merupakan salah 

                                                 
30

 Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), 132. 
31

 Muhammad Ali Adh-Dhabi‟i, Bahaya Mengekor Non Muslim, terj. Muhammad Thalib 

(Yogyakarta: Media Hidayah, 2003), 18. 
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seorang guru Ibn Taimiyah. Demikian pula al-Manja' Ibn 'Ustman ibn As'ad al-

Tanawukhi (631-695 H.), seorang ahli flqih dan ushul al-Fiqih serta ahli tafsir 

dan Ilmu tata bahasa; dan Muhammad ibn Isma'il ibn Abi Sa'ad as-Syaibani 

(687-704 H.) seorang ahli dalam bidang hadits, tata bahasa, sastra, sejarah, dan 

kebudayaan.
32

 Masih banyak lagi gurunya yang tidak dapat disebutkan satu per-

satu di sini. 

 

C. Murid-Murid Ibn Taimiyah 

Sedangkan mengenai murid-murid Ibn Taimiyah di antaranya ialah:
33

 

1. Al-Imam al-Rabba>ni al-„Alla>mah al-Ha>fizh Muhammad bin Abi Bakar Ibn 

Qayyim al-Jauziyah, murid terdekat syaikhul Islam Ibn Taimiyah. 

2. Al-Imam Syamsuddin al-Dzahabi, muarrikh Islam, seorang penghafal hadits, 

penulis kitab Siyar A‟la >m An-Nuba >la, Ta >rikh Islam, Tadzkirah al-Huffa >zh 

dan lain sebagainya. 

3. Al-Hafizh al-Kabiir al-Mufassir „Imaduddin Abul Fida` Ismail bin Umar bin 

Katsir al-Qurali al-Dimasyqi, penulis kitab al-Bida >yah wan-Niha >ya dan 

Tafsir serta kitab-kitab lainnya. Beliau telah mengalami siksa dalam 

pembelaan beliau terhadap Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. 

4. Al-Hafizh Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi, penulis al-„Uqqu >d Ad-

Durriyah min Mana >qib Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. 

                                                 
32

 Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), 131. 
33

 Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 808. 
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5. Imam al-Huffazh Abul Hajaj Jamaluddin al-Mizzi, Syaikh al-Jami‟ah al-

„Uraiqah Da >r al-Hadist al-Alrafiyah, penulis kitab rujukan dalam ilmu al-

Rijal (biografi perawi hadits),  yakni Tahdzi >b al-Kama >l. 

6. „Imaduddin Ahmad bin Ibra >him al-Hiza>m. 

7. Al-Faqih Syarfuddin Muhammad bin Muhammad bin An-Nujaih Al-

Harra>ni. 

8. Al-Syaikh Syarifuddin Muhammad bin al-Munja> At-Tannukhi Al-Hanbali. 

9. Al-Muhaddits al-Syaikh „Afifuddin Ishaq bin Yahyah al-Aamidi al-Hanafi, 

syaikh Da>r al-Hadi >st Azh-Zha>hiriyah. 

10. Al-Syaikh Abdullah bin Musa al-Jaza>ri, salah seorang yang mulazamah lama 

kepada beliau. 

11. Dan masih banyak lagi lainnya. 

 

D. Karya Ilmiyah Ibn Tamiyah 

Dalam bidang penulisan dan karya ilmiah, Ibn Taimiyah telah 

meninggalkan warisan yang sangat banyak dan berharga bagi umat Islam. Para 

ulama dan peneliti senantiasa menimba sumber keilmuan yang besar dari beliau. 

Di tengah umat Islam sekarang sangat banyak bertebaran karya-karya beliau 

berupa artikel, buku, risalah, fatwa, berbagai buletin dan lain sebagainya. 

Sebagian kecil telah diterbitkan, sedangkan yang masih tetap tak dikenal dan 

tersimpan dalam manuskrip masih sangat banyak. Dan dalam kitab al-iman 
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ditulis bahwa Ibn Taimiyah telah menulis kitab sebanyak 13.000 dalam berbagai 

ilmu. Sebagaian dari itu mempunyai jilid-jilid yang banyak.
34

 

Pemikiran dan pandangan keagamaan yang lainya dari Ibn Taimiyah itu 

dapat dijumpai dalam karya-karya yang menurut perkiraan sebagian ulama 

bahwa Ibn Taimiyah telah menulis kitab berkisar antara ratusan sampai ribuan 

kitab dalam ukuran besar dan kecil atau tebal dan tipis.
35

  

Karya-karya Ibn Taimiyah meliputi berbagai hidang keilmuan seperti 

tafsir, ilmu tafsir, hadits, ilmu hadits, fiqih, ushul fiqih, akhlak, tasawuf, mantik 

(logika), filsafat, politik, pemerintahan, tauhid/kalam dan lain-lain. Dari karya-

karya tulisnya itulah pemikiran Ibn Taimiyah dapat diketahui, termasuk 

pemikirannya dalam bidang pendidikan. Tulisan-tulisan ini biasanya dibuat 

dengan bahasa-bahasa yang tegas, keras, kadang-kadang bombastis dan hiper-

bolik, sehingga banyak menarik sikap-sikap pro-kontra yang juga keras dari 

masyarakat.  Sehingga ada orang seperti Ibn Bathutah, Ibn Hajar, Taqiyyudin al-

Subki, Izzudin bin Jama‟ah yang menuduh Ibn Taimiyah termasuk orang zindik 

karena mengeluarkan pendapat yag berseberangan dengan konsensus ulama.
36

 

Karya-karyanya dalam bentuk karya tulis diantaranya; “Al-Fata >wa al-Kubra, 

Raf̀ ul al-Mala >m `an Aimma >ti al-A`lam, Furqan baina Auliya >illah wa Auliya >i al-

                                                 
34

 Ibn Taimiyah, al-Ima >n (Beirut: Maktab al-Islami, 1996), 6. 
35

 Zaid bin Muhammad al-Ramani, Minha >j Ibn Taimiyah Fi al-Ishla >h al-Idra >ki (Riya >dh: Da >r al-

Shami‟i, 2004), 20. 
36
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Syaitha >n, al-Shari >m al-Maslu >l `an Syatmi al-Rasu >l, al-Sia >sah al-Syar`iyah fi 

Isla >hi ar-Ra`I wa ar-Ra >̀ iyah”.
37

 

Dari data-data tersebut di atas, nampak jelas bahwa Ibn Taimiyah adalah 

seorang tokoh pendidikan Islam yang selalu mengembangkan diri untuk 

mengetahuai segala sesuatunya. Termasuk dalam pengembangan pendidikan 

Tauhid. 

Sebenarnya masih banyak lagi yang akan kita jumpai dari kitab-kitab karya 

Ibn Taimiyah jikalau tidak terjadi dua perkara yang membuat karya-karya Ibn 

Taimiyah lenyap, alasan pertama adalah salah seorang penguasa yang 

berdomisili di Damaskus pada kurun waktu yang lalu. ia mengum-pulkan 

karangan-karangan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dan murid beliau, Ibn Qoyyim, 

lalu membakarnya. Jika ia tidak dapat memaksa pemilik kitab untuk 

menyerahkannya untuk dibakar maka ia rela membelinya atau memintanya 

sebagai hadiah. Dan kadang kala ia memakai cara-cara lain untuk memusnahkan 

kitab-kitab Ibn Taimiyah didorong oleh semangat membela madzhabnya, yaitu 

madzhab hululiyah dan ittihadiyah. Keduanya merupakan madzhab yang telah 

dibongkar kedustaannya oleh Syaikhul Islam dengan hujjah-hujjah yang kuat dan 

jelas.
38

 

Perbuatan penguasa pada saat itu mendorong seorang ulama pada zaman 

itu yaitu Syaikh Tha >hir al-Jazairi untuk menyalin ulang kitab-kitab Syaikhul 

                                                 
37

 Muhammad Sa`id Mursi, Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, (Pustaka al-Kautsar, 

Jakarta, 2008), 366. 
38

 Ibn Taimiyah, Kumpulan Do‟a dan Dzikir Nabawi, terj. Abu lhsan al-Atsari al-Medani 
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Islam Ibn Taimiyah kemudian menjualnya kepada orang-orang yang mempunyai 

pengaruh dan kekuasaan, hasilnya diserahkan sebagai upah penyalinan kitab dan 

ongkos membeli kertas. Semua itu dilakukan agar kitab-kitab Syaikhul Islam Ibn 

Taimiyah dapat terselamatkan dari kemarahan penguasa tersebut dan orang-

orang yang sependapat dengannya. 

Sedangkan alasan yang kedua adalah salah seorang yang menangani urusan 

fatwa berusaha menghalangi pihak al-Maktab al-Islami yang mencetak buku-

buku Syaikhul Islam dan ulama-ulama lainnya. Dengan alasan buku-buku 

tersebut dapat merusak pikiran. Hal itu berhasil dilakukannya sehingga beberapa 

buku terpaksa ditunda pcnerbitannya.
39

 

 

E. Karakteristik Ibn Taimiyah 

Disamping keilmuan dan kedalaman pengetahuan agama beliau, beliau 

dikenal sebagai orang yang suka melakukan amar ma„ruf dan nahi mungkar. 

Allah mengaruniai beliau dengan sifat-sifat terpuji yang sangat dikenal di tengah 

masyarakat. Beliau seorang yang sangat dermawan sehingga lebih mendahulukan 

kepentingan orang yang mengalami kekurangan makan, pakaian, dan sebagainya 

daripada dirinya sendiri.  

Beliau sangat tekun beribadah, berdzikir, dan membaca Al-Qur„an. Beliau 

hidup jauh dari kemewahan dan kesenangan dan hampir tidak mempunyai 

simpanan harta selain yang sangat dibutuhkan. Sifat-sifat seperti ini telah dikenal 

                                                 
39

 Ibid., VIII. 



 

27 
 

oleh orang-orang pada zamannya. Beliau sangat rendah hati dalam penampilan, 

pakaian, dan pergaulan dengan orang lain.
40

 

Beliau tidak pernah mengenakan pakaian bagus atau pakaian yang sangat 

jelek dan beliau tidak pernah memberatkan orang-orang yang ditemuinya. Beliau 

terkenal berwibawa dan kuat dalam menegakkan kebenaran. Beliau sangat 

disegani oleh para penguasa, ulama dan masyarakat umum. Orang yang 

melihatnya merasa sangat senang kepadanya, terpengaruh oleh kewibawannya 

dan menghormatinya, kecuali orang-orang yang dengki dari kalangan pendukung 

hawa nafsu. 

Ia dikenal sangat sabar, tabah memikul kesulitan dalam memperjuangkan 

agama Allah. Ia sangat terbuka, suka mendatangi undangan dan mempunyai 

keistimewaan atau karamah yang dapat disaksikan orang banyak. Didukung oleh 

kesungguhan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, kecerdasan otak dan 

kepribadian yang baik itulah, Ibn Taimiyah yang dikenal dengan wara', zuhud 

dan tawadhu‟nya, ternyata mampu mengantarkan dirinya menjadi seorang ulama 

besar yang menguasai banyak ilmu dan pengalaman, di samping juga sebagai 

pejuang yang tangguh. 

 Dalam segi fisik Al-Syaukani mengatakan.”Adz-Dzahabi berkata,” Ibn 

Taimiyah memiliki kulit yang putih, rambut dan jenggot yang hitam, dan uban 

yang sedikit. Rambutnya memanjang sampai ke daun telinganya, sementara 

kedua matanya seolah lisan yang berkata. Di samping itu, ia adalah orang yang 
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panjang pundaknya, keras suaranya, fasih bicaranya, cepat bacaannya, tinggi 

emosinya, namun emosi yang tinggi ini dikalahkan oleh sifat belas kasihnya.
41

 

Beliau pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di 

Syakhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299 Masehi dan beliau mendapat 

kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313, beliau juga bertempur di kota 

Jerussalem dan mendapat ke-menangan. Dan sesudah karirnya itu, beliau tetap 

mengajar sebagai profesor yang ulung.
42

 

 

F. Kewafatan Ibn Taimiyah 

Belum ada yang pernah terdengar seperti kematian dua imam (yang sama-

sama bernama Ahmad) yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Ahmad bin 

Taimiyyah ketika keduanya meninggal. Begitu banyak orang yang mengiringi ke 

pemakaman dan keluar bersama jenazah keduanya serta menyalati keduanya. Ini 

bukanlah suatu yang aneh karena kaum muslimin adalah saksi Allah di bumi ini. 

Begitu juga dengan Syeikh Ibn Taimiyah wafat dalam penjara sebagai seorang 

tahanan di penjara Qal„ah di Damsyiq. Beliau wafat pada malam Senin tanggal 

20 Dzulqa„dah tahun 728 Hijriyah bertepatan dengan 26 September 1328 M.
43

 

Ibn Taimiyah disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibn Qoyyim, ketika beliau 

sedang membaca Al-Qur'an surah Al-Qamar yang berbunyi "Innal Muttaqina fi 
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jannatin wanaharin”.
44

 Ia berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan 

beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. dan dikuburkan pada waktu 

Ashar di samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. 

Jenazahnya disalatkan di masjid Jami` Bani Umayah sesudah salat Zhuhur 

dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk.
45

 

Pada saat itu, tidak ada seorangpun yang tak hadir melayat kecuali ada 

yang berhalangan, para wanita yang berjumlah kira-kira 15.000 orang juga 

datang melayat, ini belum termasuk suara isakan tangis dan doa yang terdengar 

di atas rumah-rumah sepanjang jalan menuju makam, sementara lelaki yang hadir 

diperkirakan 60.000 bahkan sampai 100.000 pelayat menurut kesaksian Ibn 

Katsir.
46

  

Sungguh sangat indah kalimat pamungkas yang dibawakan oleh al-Ha>fizh 

adz-Dzahabi ketika membuat biografi Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam 

kitabnya berjudul Tadzkiratul Hulfa >zh (IV/1279) ia berkata: “beliau mempunyai 

fatwa-fatwa yang berbeda dengan ulama lain yang karena kehormatan beliau 

dilecehkan. Namun hal itu larut dalam lautan ilmunya. Semoga Allah berkenan 

mengampuni dan meridhai beliau. Saya belum pernah melihat orang seperti 

beliau. Setiap orang adakalanya diambil dan dibuang ucapanya, lalu apa 

                                                 
44

 Ibn Taimiyah, Siyasah Syar‟iah; Etika Politik Islam, terj. Rofi‟ Munawwar (Surabaya: 
Risalah Gusti, 1999), VIII. 

45
 Fauziah Ridha Ami >n Khayya >th, al-Ahda >f al-Tarbiyah al-Sulu >kiyah „Inda Ibn Taimiyah 

(Makkah: Maktabah al-Mana >rah, 1987), 55. 
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salahnya”47
. Semoga Allah memberinya rahmat dan memberikan balasan sebaik-

baiknya atas pengabdiannya kepada Islam dan kaum muslim. 

 

 

 

  

                                                 
47

 Ibn Taimiyah, Kumpulan Do‟a dan Dzikir Nabawi, terj. Abu lhsan al-Atsari al-Medani 

(Jakarta: Dar El Hujjah, 2001), XXXII. 
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BAB III 

PENDIDIKAN TAUHID  DALAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH 

A. Pendidikan Tauhid  Rububiyah 

Menurut Kho >lid bin Hami >d dalam bukunya Ushu >l al-Tarbiyah menga-

takan bahwa makna Pendidikan adalah  proses perkembangan manusia secara 

bertahap dalam semua aspeknya dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan 

dunia dan akherat yang sesuai dengan aturan Islam.
48

  

Sedangkan menurut Abdul Hami >d al-Sho >iduz Zanta >ni makna pendidikan 

adalah suatu proses untuk membentuk seseorang secara sempurna dalam semua 

aspeknya, baik akal maupun jiwanya sampai mampu untuk bisa beradaptasi di 

lingkunganya.
49

  

Ini bisa disimpulkan bahwa makna pendidikan adalah suatu proses per-

kembangkan seseorang secara bertahap dalam semua aspeknya baik akal maupun 

jiwanya agar mampu beradaptasi dengan lingkunganya dan dalam rangka 

mecapai kebahagiaan dunia akherat sesuai dengan aturan islam 

Sedangkan makna Tauhid  Rububiyah menurut Ibn Taimiyah  adalah  

mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh 

Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta‟ala adalah Rabb, Raja, 

dan Pencipta semua makhluk, dan Allahlah yang mengatur dan mengubah 

                                                 
48

 Kh̄lid bin H̄mid al-H̄zim̄, Ush̄l al-Tarbiyah (Mad̄nah: D̄r „̄l̄m, 1998), 19. 
49
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keadaan mereka.
50

 Meyakini rububiyah yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam 

mencipta dan mengatur alam semesta, misalnya meyakini bumi dan langit serta 

isinya diciptakan oleh Allah, Allahlah yang memberikan rizqi, Allah yang 

mendatangkan badai dan hujan, Allah menggerakan bintang-bintang, dll. Di 

nyatakan dalam Al Qur‟an: 

                   
“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 

Mengadakan gelap dan terang, Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan 

(sesuatu) dengan Tuhan mereka.”51
 

Jika digabungkan makna pendidikan dan tauhid  rububiyah maka dapat 

diartikan pendidikan Tauhid  Rububiyah menurut Ibn Taimiyah adalah usaha 

seseorang dalam mengenalkan Allah kepada anak, bahwasanya Allah itu 

pencipta, pengatur, Rabb, raja di dunia ini,  secara bertahap dan dapat diyakini 

baik akal kemudian diaplikasikan lewat raganya dalam rangka mencapai ke-

bahagiaan dunia dan akherat. 

                                                 
50

 Shalih al-Utsaimin, Syarh al-Aqidah al-Washithiah (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2000), 21  
51 al-Qur‟an, 6: 1. 



 

33 
 

Tauhid  Rububiyah ini, menurut Ibn Taimiyah diyakini semua orang baik 

seorang Mukmin, maupun Kafir, sejak dahulu hingga sekarang. Bahkan mereka 

menyembah dan beribadah kepada Allah.
52

 Hal ini dikabarkan dalam Al Qur‟an: 

              
“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan 

mereka, niscaya mereka menjawab: "Allah", Maka bagaimanakah mereka dapat 

dipalingkan (dari menyembah Allah )”.
53

 

                  
“Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang 

menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" tentu 

mereka akan menjawab: "Allah", Maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan 

(dari jalan yang benar)”.
54

 

Oleh karena itu kita dapati ayahanda dari Rasulullah shallallahu‟alaihi 

wasallam bernama Abdullah, yang artinya hamba Allah. Padahal ketika 

Abdullah diberi nama demikian, Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam 

tentunya belum lahir. 

                                                 
52 Ibnu Taimiyah, Kemurnian Aqidah, terj. Halimudin (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 23. 

53 al-Qur‟an, 43: 87. 
54 al-Qur‟an, 29: 61. 
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Walaupun tauhid  ini menetapkan bahwasanya Allah adalah Pencipta, 

Yang memberi rezeki, Yang menghidupkan dan Yang mematikan, dan Yang 

mengurus seluruh persoalan. Akan tetapi  menurut beliau, orang musyrik yang 

melakukan penetapan hal-hal ini untuk Allah tidak menyebabkan mereka 

menjadi muslim sejati, alasan Ibn Taimiyah karena mereka masih menyembah 

berhala atau kuburan orang-orang yang shalih dengan mengadakan 

penyembelihan di tempat tersebut, meminta pertolongan kepada mereka dengan 

tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.
55

 

             
"Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan Kami 

kepada Allah dengan sedekat- dekatnya".
56

 

Sehingga dapat diketahui bahwasanya orang kafir jahiliyyah sudah 

menyembah dan beribadah kepada Allah sejak dahulu, inilah yang menjadi 

alasan Rasullulah dan para sahabat pada zaman dahulu masih melakukan 

dakwah kepada orang kafir. Karena, meski orang kafir jahiliyah beribadah 

kepada Allah mereka tidak bertauhid uluhiyah kepada Allah, yaitu tauhid yang 

hanya mengesakan Allah saja dan inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah 

dan para sahabat pada zaman dahulu. 

Pernyataan Ibn Taimiyah Ini, menunjukkan bahwa Tauhid  Rububiyah 

ini sudah tertanam kepada seorang anak semenjak anak dilahirkan. Tanpa 
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diajarkan tauhid  rububiyah sekalipun, seorang anak sudah mengetahui siapa 

pencipta dan pemilik dunia ini.   

Ayat al-Qur‟an yang mendukung pernyataan ibn taimiyah ini juga 

terdapat dalam banyak ayat semisal: al-Qur‟an, 29: 63; 10: 31; 23: 84-89; 31-

25; 43: 9 dan 87; 39: 38. Jadi kepercayaan akan wujudnya Allah, sebagai sang 

pencipta, sang raja dari segala raja. Sudah ada pada diri manusia, karena Allah 

menanamkanya pada diri manusia semenjak di dalam kandungan.
57

 

Adapun tauhid yang ditolak oleh orang musyrik dalam pandangan Ibn 

Taimiyah adalah tauhid ibadah kepada Allah. Orang-orang musyrik pada saat 

ini tetap meyakini tauhid rububiyyah ini, sehingga mereka tetap berdo‟a kepada 

Allah di siang maupun malam hari, dengan penuh rasa takut dan harap. Tetapi 

kemudian mereka juga berdo‟a kepada malaikat untuk kebaikan mereka, untuk 

lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan agar malaikat memberikan 

syafaat bagi mereka. Mereka juga berdo‟a kepada orang-orang yang shaleh 

seperti para wali atau para nabi.
58

   

Rasulullah membenci mereka yang melakukan tindakan seperti ini, dan 

beliau mengajak mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. 

Rasulullah membenci mereka untuk menjadikan din seluruhnya milik Allah, 

peribadatan seluruhnya untuk Allah, istighatsah seluruhnya kepada Allah, dan 

seluruh bentuk ibadah hanya dilakukan untuk Allah. Allah berfirman: 

      
                                                 

57  Muhammad „Imaduddin „Abdulrahim, Kuliah Tauhid (Jakarta: Yayasan Pembina Sari In-

san, 1993), 17. 
58 Ibnu Taimiyah, Kemurnian Aqidah, terj. Halimudin (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 23. 
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“Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka ja-

nganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) 

Allah”.
59

 

                                                             
Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa yang benar. dan berhala-berhala yang 

mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka, 

melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air 

supaya sampai air ke mulutnya, Padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. dan 

doa (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.
60

 

 
 

Maka pernyataan orang musyrik dalam tauhid rububiyyah menurut Ibn 

Taimiyah tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam, karena tujuan 

ibadah mereka adalah malaikat, para nabi dan para wali. Peribadatan itu 

dilakukan dengan harapan mendapat syafaat dari mereka, dan untuk 

                                                 
59 al-Qur‟an, 72: 18. 
60 al-Qur‟an, 13: 14. 
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mendekatkan diri mereka kepada Allah. 

Oleh karena itu dalam pendidikan rububiyah ini Ibn Taimiyah lebih 

cenderung tidak hanya sekedar mendidik seorang dalam aspek rububiyahnya 

saja karena rububiah menurut pandangan beliau sudah tertanam dalam hati 

setiap orang, bahkan seorang kafir sekalipun, maka ketika menanamkan tauhid 

rububiyah harus disertai dengan penanaman dalam diri anak tersebut agar selalu 

beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan-Nya.  

 

B. Pendidikan Tauhid Uluhiyah 

Setelah anak mengenal siapa Rabb, pemilik, pencipta, raja, dan 

pengatur dunia ini, maka tauhid selanjutnya yang harus ditanamkan 

kedalam diri anak adalah tentang tauhid uluhiyah. Karena Tauhid uluhiah 

inilah yang menjadi pembeda antara kaum musyrik dan kaum muslimin. 

Alasan lain yang mengharuskan seseorang untuk mempelajari tauhid 

uluhiyah adalah karena jika seseorang hanya sekadar percaya akan 

wujudnya ilah belumlah cukup dikatakan seseorang itu dinamakan seorang 

mukmin. Karena tauhid ini secara tidak sadar manusia sudah mempunyai 

di masing-masing hati individu. Walaupun kadang-kadang tauhid ini 

seolah-olah ditutupi oleh mereka, namun dalam keadaan tertentu muncul 

dengan tiba-tiba. Misalnya, di dalam keadaan yang sangat gembira 

seseorang lebih banyak melupakan Rabbnya, namun dalam keadaan 

genting, mereka sangat mengharap akan pertolongan Allah agar segera 



 

38 
 

turun. Sifat manusia seperti inipun digambarkan oleh Allah dalam 

beberapa surat. Misalnya: 

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di 

lautan. sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah 

bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin 

yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan 

(apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin 

bahwa mereka telah terkepung (bahaya), Maka mereka berdoa kepada Allah 

dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (mereka berkata): 

"Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan Kami dari bahaya ini, pastilah 

Kami akan Termasuk orang-orang yang bersyukur". Maka tatkala Allah 

menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi 

tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu 

akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan 

hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan 
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

61
 

 

 

Di dalam ayat lain Allah berfirman: 

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Sesungguhnya kapal itu berlayar di laut 

dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebahagian dari 

tanda-tanda (kekuasaan)-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak 

bersyukur. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, 

mereka menyeru Allah dengan memur-nikan ketaatan kepada-Nya Maka tatkala 

Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap 

menempuh jalan yang lurus. dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat Kami 
selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

62
 

 

Oleh karena itu, sangatlah penting Tauhid Uluhiyyah ini dipelajari 

setiap anak muslim. Dimana tauhid ini, mewajibkan bagi seseorang untuk 

mentau-hidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan baik yang zhahir maupun 

batin. Dalilnya: 

        

                                                 
61 al-Qur‟an, 10: 22-23. 
62 al-Qur‟an, 31:31-32. 
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“Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami 

meminta pertolongan”.
63 

Bagi Ibn Taimiyah makna ibadah  adalah semua hal yang dicintai oleh 

Allah baik berupa perkataan maupun perbuatan.
64

 Maksud dari yang dicintai 

Allah yaitu segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, 

segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan bila melakukannya. Seperti 

shalat, puasa, bershodaqoh, menyembelih binatang. Termasuk ibadah juga 

berdoa, cinta, bertawakkal, istighotsah dan isti‟anah. Maka seorang yang 

bertauhid uluhiyah hanya meyerahkan semua ibadah ini kepada Allah semata, 

dan tidak kepada yang lain. Sedangkan orang kafir jahiliyyah menurut pandangan 

Ibn Taimiyah, selain beribadah kepada Allah mereka juga memohon, berdoa, 

beristighotsah kepada selain Allah. Dan karena pentingnya masalah tauhid bagi 

pembinaan pendidikan manusia, maka dakwah para Rasul adalah dakwah menuju 

tauhid terlebih dahulu; dalam rangka mengangkat kedudukan ruh dan 

menggantungkannya kepada Penciptanya, sehingga ruh tersebut meningkat 

nilainya dengan membawa serta jasad pemiliknya, meninggalkan kecenderu-

ngannya untuk mewujudkan kesenangan-kesenangan materialistiknya, kesena-

ngan-kesenangan yang diinginkan oleh kecenderungan manusiawinya secara 

otomatis tanpa diarahkan terlebih dahulu. Kesenangan-kesenangan yang merupa-

                                                 
63 al-Qur‟an, 1: 5. 

64
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kan sarana paling mudah dimanfaatkan oleh Setan untuk menyeret manusia 

keluar dari jalan kebenaran.
65

 Allah Ta‟ala berfirman: 

             
”Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk 

menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut (syaitan dan apa 

saja yang disembah selain dari Allah itu)".
66

 

Jika melihat pemikiran Ibn Taimiyah dari tiga bagian tauhid  ini, maka 

tauhid   yang paling ditekankan adalah tauhid   uluhiyah. Karena ini adalah misi 

dakwah para rasul, dan alasan diturunkannya kitab-kitab suci, dan alasan 

ditegakkannya jihad di jalan Allah. Semua itu adalah agar hanya Allah saja yang 

disembah, dan agar penghambaan kepada selain-Nya ditinggalkan. Bagi Ibn 

Taimiyah, inilah hakikat tauhid yang sesungguhnya yaitu hanyalah menyembah 

Allah saja, tidak berdoa, takut, mengharap sesuatu, bertawakkal kecuali hanya 

pada Allah semata bukan kepada salah satu dari makhluk Allah.
67

 

Jika seseorang melakukan segala sesuatu yang diikuti, ditaati, dimintai 

keputusan selain dari Allah baik ia dari golongan Setan, manusia yang masih 

hidup maupun yang sudah mati, binatang, benda-benda mati seperti batu, pohon 

                                                 
65 Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid al-Halaby al-Atsary, Tashfiyah dan Tarbiyah, terj. 

Muslim al-Atsary dan Ahmad Faiz (Solo: Pustaka Imam Bukhori, 2002), 142. 
66 al-Qur‟an, 16: 36. 
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atau planet (bintang), baik disembah dengan mengorbankan binatang, berdo‟a 

kepadanya, atau shalat kepadanya, maka ia menjadi Setan yang disembah selain 

dari Allah. Adapun orang yang mentaati, mengikuti dan meminta keputusan 

kepada selain Allah, maka ia melakukan kesyirikan besar yang dapat membuat 

tauhid   uluhiyahnya menjadi rusak.
68

 

Banyak masyarakat sekarang  yang melakukan penyimpangan, padahal Pe-

nyimpangan dari tauhid yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Karena 

tauhid yang benar yaitu tauhid yang mengesakan Allah semata, merupakan 

motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Adapun sebab-sebab penyimpangan 

tauhid yang benar, yang harus diketahui setiap pendidik agar dapat disampaikan 

kepada peserta didiknya adalah :
69

  

1. Kebodohan terhadap tauhid yang benar, karena enggan untuk mempelajari 

dan mengajarkannya. Atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehing-

ga tumbuh suatu generasi yang tidak mengetahui tauhid yang benar dan juga  

tidak mengetahui kebalikannya. Akibatnya, mereka meyakini yang haq 

sebagai yang bathil dan yang bathil sebagai yang haq.  

2. Fanatik kepada nenek moyang.  

                          

                                                 
68 Ibid., 184. 
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“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang 

telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka 

akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui 

suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".
70

  

3. Taqlid buta, dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah tauhid 

tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki sejauh mana 

kebenarannya.  

4. Berlebihan (Ghuluw) dalam mencintai para wali dan orang-orang yang 

shalih, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga 

meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak dapat dilakukan kecuali hanya 

Allah, berupa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Sebagaimana 

yang terjadi pada kaumnya nabi Nuh.  

5. Lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta 

ini (ayat-ayat kauniyah)  dan ayat-ayat Allah yang tertuang dalam kitab-Nya 

(ayat-ayat Qur'aniyah). 
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6. Pengaruh budaya atau adat istiadat di lingkungan sekitarnya. Misal: kebia-

saan masyarakat yang pergi ke laut untuk mengirimkan sesajen kepada Jin.
71

 

Sedangkan cara yang harus dilakukan seorang pendidik agar anak 

didiknya terhindar dari penyimpangan tauhid ini adalah dengan:
72

  

1. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah.  

2. Memberi perhatian pada pengajaran aqidah shahihah, aqidah salaf, di ber-

bagai jenjang pendidikan. 

3. Harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai mata pelajaran. 

4. Menyebarkan para da'i untuk meluruskan aqidah ummat islam  dengan me-

ngajarkan aqidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh aqidah yang 

bathil.  

Oleh karena itu dalam kacamata Ibn Taimiyah, wajib bagi setiap mukmin 

untuk selalu mentaati apa yang diperintahkan Allah dan selalu menjauhi apa yang 

menjadi larangan-Nya agar tidak melakukan penyimpangan dalam bertauhid. 

Allah memerintahkan seseorang untuk selalu mengesakannya, tidak membuat 

tandingan untuknya, tidak berbuat syirik. Karena kebaikan yang paling utama 

adalah menjadikan Allah, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan kebu-

rukan yang paling besar adalah melakukan kesyirikan.
73

 Dan jika seseorang 

melakukan penyimpangan dalam hal tauhid sehingga melakukan kesyirikan, 

maka jangan berandai-andai agar Allah mengampuninya. Allah berfirman: 

                                                 
71 Lina Fatinah, Sebab-Sebab Timbulnya Penyimpangan dari Ajaran Tauhid, (online), (www. 
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72 Shalih bin Fauzan, Kitab Tauhid (Jakarta: Darul Haq, 2006), 14-15. 

73 Ibnu Taimiyah, Wali Allah Versus Wali Setan, terj. Al-Shofwah (Jakarta: Pustaka al-Kau-

tsar, 2008), 195. 
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“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) 

dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, 

Maka Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.”74
 

Dengan makna lain, jika seseorang sudah mengamalkan tauhid   uluhiyah 

kemudian dia bermaksiat, namun kemaksiatanya  tidak sampai dalam ranah  ke-

syirikan maka Allah akan mengampuninya selama orang tersebut bertaubat 

kepada-Nya, namun jika kematian telah mendatanginya dan orang itu belum 

bertaubat maka celakalah orang tersebut, karena neraka yang akan menjadi 

tempat kembalinya.
75

 

Dan salah satu hal yang harus dipelajari dalam tauhid  uluhiyah ini adalah 

harus memahami benar pengertian  ا ا اا ه dengan berbagai konse-

kuensinya dan makna س ه  Yaitu dengan beri‟tikad bahwasanya . مح 

tidak ada yang berhak disembah melainkan hanyalah Allah semata dan mengakui 

bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul-Nya. Yang perlu diketahui tentang isi 

                                                 
74 al-Qur‟an, 4: 48. 
75 Ibnu Taimiyah, Furqan baina Auliya‟ al-Rahman wa Auliya‟ al-Syaithan (tt: Dar al-Kitab 

al- Ilmiyah, tt),tt: Dar al-Kitab al- Ilmiyah, tt), 40. 



 

45 
 

kandungan ا ا اا ه adalah
76

: 

1. Rukun " اإ إا ه " 

Syahadat ini memiliki dua rukun : 

a. Al-Nafyu (peniadaan) " -membatalkan syirik dengan segala ben "  اإ

tuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa saja yang disembah 

selain Allah.  

b. Al-Itsbat (penetapan) "  menetapkan bahwa tidak ada yang "  إا ه

berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai 

dengan konskuensinya.  

Makna dua rukun disebutkan dalam Al Qur'an, sebagaimana 

firman-Nya :  

                  
"Maka barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (syaitan dan apa saja 

yang disembah selain dari Allah) dan beriman kepada Allah, Maka 

                                                 
76 Shalih bin Fauzan, Kitab Tauhid (Jakarta: Darul Haq, 2006), 60-61. 
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Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat 

yang tidak akan putus”.
77

  

2. Rukun " س ه  " مح 

Syahadat ini memiliki dua rukun :  

a.  ع (Hamba-Nya) 

b. س  (Rasul-Nya)  و

Dua rukun ini menafikan iftrath (berlebih-lebihan) dan tafrith (me-

remehkan) pada hak Rasulullah.  Beliau adalah hamba dan Rasul-Nya. Beliau 

merupakan makhluk yang paling sempurna dalam dua sifat ini. " ع  artinya "  ا

hamba yang menyembah, sebagaimana manusia yang lain . sebagaimana firman-

Nya :  

         
"Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu".

78
 

Sedangkan rasul artinya orang yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi 

dakwah kepada Allah sebagai Basyir (pemberi kabar gembira) dan nadzir 

(pemberi peringatan).  

Adapun syarat-syarat dari dua syahadat ini adalah:
79

 

1. Syarat-Syarat " ا إ إا ه" 

                                                 
77 al-Qur‟an, 2: 256. 

78 al-Qur‟an, 18: 110. 
79 Shalih bin Fauzan, Kitab Tauhid (Jakarta: Darul Haq, 2006), 62-66. 



 

47 
 

Tanpa syarat-syarat itu syahadat tidak akan bermanfaat bagi  yang mengu-

capkannya, tujuh syarat tersebut adalah :  

a. Ilmu, yang menafikan Jahl ( kebodohan ) 

Mengetahui makna dan maksudnya, mengetahui apa yang ditiadakan 

dan apa yang di tetapkan. 

            
“Akan tetapi (orang yang dapat memberi syafa'at ialah) orang yang 

mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini-Nya.”80
 

b. Yaqin, yang menafikan syak ( keraguan ) 

Harus meyakini kandungan syahadat itu, jika ragu maka akan sia-sia 

persaksiannya. Sebagaimana firman-Nya : 

              
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang 

yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka 

tidak ragu-ragu”.
81

  

c. Qobul (menerima) yang menafikan radd (menolak).  

                                                 
80 al-Qur‟an, 43: 86. 
81 al-Qur‟an, 49: 15. 
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Menerima kandungan dan koskuensinya dari syahadat, siapa saja yang 

mengucapkan, tapi tidak menerima dan menta'ati, maka ia termasuk 

orang-orang yang difirmankan Allah : 

                                
“Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa 

ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) 

mereka menyombongkan diri, dan mereka berkata: "Apakah sesung-

guhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena 

seorang penyair gila?".
82

  

d. Inqiyaad ( patuh ), yang menafikan tark ( meninggalkan ) 

Dalam hal ini Allah berfirman : 

                      

                                                 
82 al-Qur‟an, 37: 35-36. 
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"Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia 

orang yang berbuat kebaikan, Maka sesungguhnya ia telah berpegang 

kepada buhul tali yang kokoh."
83

  

Al Urwah Al Wutsqa adalah: laa ilaa ha illallah, sedangkan : yuslim 

wajhahu adalah yanqodu ( patuh, tunduk, pasrah ).  

e. Ikhlas, yang menafikan syirik 

Yaitu membersihkan amal dari debu-debu syirik.  

f. Shidq (jujur), yang  menafikan Kadzb (dusta) 

Yaitu mengucapkan kalimat ini dengan lisan dan hati membenarkannya, 

manakala lisan mengucapkannya tetapi hati mendustakannya maka ia 

adalah orang munafik dan pendusta. Allah berfirman :  

                                                   
                                                 

83 al-Qur‟an, 31: 22. 
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"Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan 

hari kemudian," padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang 

beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, 

padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. 

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi 

mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.
84

 

 

 

g. Mahabbah (kecintaan) yang menafikan baghdha' (kebencian). 

Yaitu mencintai kalimat ini serta isinya, juga mencintai orang-orang 

yang mengamalkan konskuensinya. Allah berfirman:  

                                                          
                                                 

84 al-Qur‟an, 2: 8-9. 
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Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-

tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka 

mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman Amat sangat cintanya 

kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu 

mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa 

kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah Amat berat 

siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).
85

 

 

Itulah syarat-syarat syahadat laa ilaaha illa allah yang harus diketahui 

setiap mukmin yang ingin bisa memahami makna syahadat tersebut. Adapun 

untuk syarat syahadat " س ه  :yaitu "  مح 

1. Mengakui kerasulannya dan meyakini di dalam hati. 

2. Mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan. 

3. Mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang dibawanya  serta 

meninggalkan kebatilan yang telah  dicegahnya. 

4. Membenarkan apa yang telah dikhabarkan dari hal-hal yang ghaib, baik yang 

telah lewat maupun yang akan datang. 

5. Mencintainya melebihi cinta kepada  diri sendiri, harta, anak, orang tua serta 

seluruh uamt manusia. 

6. Mendahulukan sabdanya atas segala pendapat dan ucapan orang lain serta 

mengamalkan sunnahnya.  

Tentunya dalam melakukan segala sesuatu pasti semuanya mempunyai 

konsekuensi terhadap apa yang sudah dilakukannya. Begitu juga dengan 

                                                 
85 al-Qur‟an, 2: 165. 
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syahadat ini mempunyai konsekuensi bagi orang yang sudah mengucapkan kedua 

kalimat tersebut.  

Adapun kosekuensi seseorang yang telah berikrar tentang " اإ إا ه " 

Maka dia harus meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam 

yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan laa ilaaha . Dan beribadah  

kepada Allah semata tanpa syirik sedikitpun, sebagai keharusan illallah.
86

 

Sedangkan konsekuensi jika seseorang mengucapkan kalimat syahadat  

“ س ه  yaitu menta'atinya, membenarkannya, meninggalkan apa ”مح 

yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, serta 

menda-hulukan sabdanya di atas segala pendapat orang lain. Itulah hal-hal yang 

harus diketahui oleh segenap peserta didik agar lebih yakin dalam mendalami 

tauhid  uluhiyah yang pada akhirnya akan terhindar dari dosa yang paling besar 

yaitu dosa syirik.
87

 

Namun sayangnya, kesyirikan orang-orang sekarang lebih berbahaya 

daripada kesyirikan orang-orang di zaman Nabi. Orang-orang musyrikin pada 

zaman sekarang ini, dapat disebut dengan sebutan kabirul i'tiqod merupakan 

perbuatan syirik yang pelarangannya disebutkan dalam al-Qur-an. Kalau begitu, 

perhatikanlah bahwa bentuk kesyirikan pada zaman dahulu lebih ringan daripada 

syirik orang-orang sekarang. Hal itu dipandang dari tiga segi: 

                                                 
86

 Shalih bin Fauzan, Kitab Tauhid (Jakarta: Darul Haq, 2006), 67.  
87 Ibid., 68. 
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1. Orang-orang musyrik zaman dahulu menyekutukan Allah, berdo'a kepada 

Malaikat, kepada orang-orang shalih dan kepada patung-patung di samping 

menyembah Allah hanya dalam keadaan lapang. Adapun dalam keadaan 

sempit, mereka mengikhlaskan do'a kepada Allah. Allah berfirman: "Apabila 

engkau ditimpa bahaya di lautan, tidak ada yang engkau seru selain Dia, 

tetapi tatkala Dia menyelamatkan engkau di daratan, tiba-tiba engkau 

berpaling. Manusia memang selalu tidak berterima kasih."
88

  

2. Orang musyrik dahulu selain beribadah kepada Allah mereka juga menyem-

bah nabi, wali, malaikat. Sedangkan orang-orang musyrik pada zaman 

sekarang, mereka berdo'a kepada Allah dan juga berdo'a kepada manusia-

manusia yang paling fasik. Orang-orang yang mereka seru adalah orang-

orang yang mereka sebut-sebut sendiri banyak melakukan kejelekan-

kejelekan seperti berzina, mencuri, meninggalkan sholat dan yang lainnya.
89

 

Orang yang menggantungkan diri kepada orang-orang sholih atau batu 

yang ta'at kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala  tentunya lebih ringan 

kesyirikannya daripada orang yang menggantungkan diri kepada orang yang 

diketahuinya suka melakukan kefasikan dan kerusakan.
90

 

3. Semua orang musyrik pada zaman Nabi kesyirikan mereka hanyalah pada 

Tauhid  Uluhiyah saja, sedangkan di zaman ini kesyirikanya meliputi tidak 

hanya uluhiyah namun juga rububiyah. Misalnya mereka menyakini 

                                                 
88 al-Qur‟an, 17: 67. 

89 Muhammad bin Abdul Wahhab, Mengungkap Kebathilan Argumen Penentang Tauhid, terj. 

Abu Mushab (Riyadh: Rabwah, 2005), 37-41. 
90 Ibid. 
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bahwasanya yang menciptakan langit, bumi serta pengatur alam ini adalah 

alam itu sendiri.
91

 

Melihat begitu pentingnya tauhid  uluhiyah ini, maka sudah seyogyanya 

bagi seorang guru ataupun orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan 

mulai mengenalkan bagaimana cara beribadah kepada Allah sejak dini, bahkan 

semenjak anak itu belum dilahirkan dengan selalu mendengarkan murattal al-

Qur‟an terhadap anak di dalam kandungan itu. Dengan harapan yang besar agar 

anak-anak terhindar dari kesyirikan kepada Allah sejak dini bahkan sejak 

sebelum dilahirkan ke dunia ini.  

Sebenarnya banyak metode yang dapat diterapkan untuk mendidik anak 

agar lebih mengenalkan tauhid. Misal metode pendidikan versi Abdullah Nashih 

Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad. Diantara metode-metode pendidikan 

moral anak dalam keluarga menurutnya  adalah:
92

 

1. Pendidikan dengan keteladanan. 

Yaitu dimulai dari orang tua atau pendidik dengan menjadi figur baik yang 

dapat dicontoh oleh anak. 

2. Pendidikan dengan adat kebiasaan. 

Misal: dengan selalu membiasakan kepada anak untuk selalu pergi ke masjid 

ketika adzan sudah berkumandang, memulai makan dengan berdo‟a dan 

selalu membiasakan anak dalam mengucapkan istighfar ketika melakukan 

kesalahan. 

                                                 
91 Ibid. 
92  Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan anak dalam Islam, terj. Saifullah Kamalie 

dan Hery Noer Ali (Semarang : Asy-Syifa‟, 1981), 2. 
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3. Pendidikan dengan nasihat. 

Menasehati anak ketika melakukan kemaksiatan. Baik kemaksiatan dosa 

kecil maupun dosa besar. Dan menasehati anak akan besarnya pahala jika 

anak beribadah hanya kepada Allah semata. 

Atau juga dalam hal mendidik anak agar mendalami tauhid  secara lebih 

mendalam dengan cara seperti yang dilakukan Rasullulah terhadap para sahabat 

maupun keluarganya. Seperti: untuk mengoreksi kekeliruan yang dilakukan oleh 

anak didiknya, Rasulullah menggunakan cara: teguran langsung, sindiran, 

pemutusan hubungan dari jamaah/kelompok, dan pemukulan. 

Rasulullah mengoreksi dengan menegur langsung, yaitu pertama-tama 

dengan cara mempererat ikatan bathin dengan anak didiknya, dengan demikian 

pendidik dapat meluruskan kekeliruan anak didiknya melalui dialog terbuka dan 

diskusi. Peneguran dilakukan sebelum kekeliruan menjadi suatu kebiasaan yang 

berulang-ulang, dan harus dari sumber kesalahannya. Lalu teguran dilakukan 

dengan memakai panggilan yang baik, sehingga menyenangkan hati si anak 

didik, dan memberikan nasihat yang tepat dengan menyatukan hati si anak didik 

dengan penciptanya. Pembetulan kesalahan dengan sindiran mempunyai manfaat 

untuk menjaga kredibilitas anak, meluruskan kekeliruan anak lain dan dapat 

memberikan ketenangan diri kepada pendidik yang selanjutnya diteruskan 

dengan kesiapan pikiran dan mental dalam meluruskan kekeliruan anak 

didiknya.
93

 

                                                 
93 Najib Khalid al-„Amr, Tarbiyah Rasullulah (Jakarta: Gema Insan, 1994), 32-37. 
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Manfaat pengkoreksian dengan cara pemutusan hubungan dari jamaah atau 

kelompok bermainnya adalah agar si anak didik dapat merasakan langsung akibat 

dari kesalahannya, merupakan pendidikan tidak langsung bagi anggota kelompok 

bermain lain, memberikan gambaran akan tidak enaknya jika dikucilkan oleh 

teman-teman satu kelompoknya.
94

 

Kemudian pendidikan terakhir ala Rasullulah yaitu pendidikan dengan cara 

pemukulan. Tetapi bukan sembarang pukul, ada kode etiknya, diantaranya: 

1. Dilakukan jika seluruh sarana peringatan dan ancaman tidak dihiraukan lagi. 

2. Tidak dilakukan dalam keadaan marah. 

3. Tidak dilakukan pada tempat-tempat yang berbahaya, seperti kepala, dada, 

perut atau muka. 

4. Tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan, dengan sasaran kedua tangan dan 

kaki dengan menggunakan alat pukul yang tidak keras, serta jumlah tidak 

lebih dari tiga untuk anak belum baligh dan dibawah sepuluh kecuali 

pelanggaran maksiat.  

5. Memberi kesempatan bertaubat untuk kesalahan yang dilakukan pertama 

kali. 

6. Tidak diwakilkan, harus dilakukan oleh pendidik sendiri untuk menghindari 

kedengkian dan perselisihan. 

7. Dilakukan langsung pada waktu si anak didik melakukan kesalahan. 

8. Mencari pemecahan lain jika cara pemukulan tidak membuahkan hasil. 

                                                 
94 Ibid., 39. 
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Dengan kriteria pemukulan yaitu pemukulan tidak boleh berpusat pada satu 

tempat dan dianjurkan pukulan yang kedua harus lebih ringan dari pukulan 

pertama.
95

 Inilah metode tarbiyah yang dilakukan Rasullah yang telah membu-

ahkan hasil dengan terciptanya sahabat-sahabat dan keluarga Nabi unggulan.   

Sebenarnya masih banyak lagi metode-metode yang dapat diterapkan 

kepada anak didik. Agar ketauhidan mereka semakin kokoh, tidak akan mudah 

terserang penyakit penyimpangan aqidah ataupun kerusakan tauhid karena 

kesyirikan. 

 

 

 

C. Pendidikan Tauhid  Asma’ Wa Shifat 

Setelah anak mengenal Tauhid  rububiyah dan Tauhid  Uluhiyah, 

maka tidak kalah pentingnya bagi seorang pendidik untuk mengenalkan 

tauhid  asma’ was shifat, agar anak-anak mengetahui bahwa Allah 

mempunyai nama-nama yang mulia. Yang jika seseorang berdo’a 

dengannya maka Allah akan menga-bulkannya. Allah berfirman: 

        

                                                 
95 Ibid., 43. 
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“Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan 

menyebut asmaa-ul husna itu”.96
 

Tauhid  Al Asma’ was Shifat dalam pandangan Ibn Taimiyah memiliki 

makna  mentauhidkan Allah Ta‟ala dalam penetapan nama dan shifat Allah, 

yaitu sesuai dengan yang Ia tetapkan bagi diri-Nya dalam Al Qur‟an dan Hadits 

Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam. Cara bertauhid asma‟ wa shifat Allah 

ialah dengan menetapkan nama dan shifat Allah sesuai yang Allah tetapkan bagi 

diri-Nya dan menafikan nama dan shifat yang Allah nafikan dari diriNya, dengan 

tanpa tahrif, tanpa ta‟thil dan tanpa takyif. Bagi yang tidak mengakui shifat Allah 

berarti telah mengingkari tauhid asma wa shifat. Demikian juga yang 

menyerupakan Allah dengan ciptaanya telah mendustai tauhid.
97

   Allah Ta‟ala 

berfirman yang artinya: “Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka 

memohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama-Nya”98
 

Dengan makna lain, ayat ini menunjukkan bahwa :  

1. Menetapkan nama-nama bagi Allah, siapa saja yang menafikannya maka ia 

telah menafikan apa yang telah Allah tetapkan, juga ia berarti telah 

menentang Allah. 

2. Bahwasanya nama Allah semuanya adalah husna. 

3. Sesungguhnya Allah memerintahkan berdo'a dan bertawasul kepada-Nya 

dengan nama-namaNya. 

                                                 
96 al-Qur‟an, 7: 180. 

97„Abd al-„Aziz al-Muhammad al-Salam, Tanya Jawab Aqidah (Jakarta: LPP Muhammadi-

yah,1986), 27. 
98 al-Qur‟an, 7: 180. 
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Menurut Ibn Taimiyah Allah mempunyai sifat yang sangat mulia. Semua 

makhluk Allah di dunia ini tidak mungkin menyamai shifat Allah. Sebagai 

bentuk kesempurnaan tauhid, maka seorang mukmin harus menafikan shifat 

kurangnya Allah dan tanpa menyamakan Allah dengan makhluk-Nya.
99

 Allah 

berfirman: 

       
”Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.”100

 

Dan sebagai bentuk keimanan  seseorang kepada shifat Allah dalam pers-

pektif Ibn Taimiyah, maka dia harus menjauhkan diri dari bentuk tahrif, ta‟thil 

dan takyif. Tahrif adalah memalingkan makna ayat atau hadits tentang nama atau 

shifat Allah dari makna zhahir-nya menjadi makna lain yang batil.
101

 Sebagai 

misalnya kata „istiwa‟ yang artinya „bersemayam‟ dipalingkan menjadi 

„menguasai‟. 

Ta‟thil adalah mengingkari dan menolak sebagian shifat-shifat Allah. 

Sebagaimana sebagian orang yang menolak bahwa Allah berada di atas langit 

dan mereka berkata Allah berada di mana-mana. Sedangkan Takyif adalah 

menggambarkan hakikat wujud Allah. Padahal Allah sama sekali tidak serupa 

dengan makhluk-Nya, sehingga tidak ada makhluk yang mampu meng-

gambarkan hakikat wujud-Nya. Misalnya sebagian orang berusaha meng-

gambarkan bentuk tangan Allah, bentuk wajah Allah, dan lain-lain. 

                                                 
99  Abdurrahman bin Hasan, Ringkasan Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyah, terj. Fuad (Solo: 

Pustaka Ar-Rayyan, 2002), 66-67. 
100 al-Qur‟an, 122: 1. 

101
 Abdurrahman bin Hasan, Ringkasan Minhajus Sunnah Ibnu Taimiyah, terj. Fuad (Solo: 

Pustaka Ar-Rayyan, 2002), 59. 
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Adapun penyimpangan lain dalam tauhid  asma‟ wa shifat Allah adalah 

tasybih dan tafwidh.
102

 Tasybih adalah menyerupakan shifat-shifat Allah dengan 

shifat makhluk-Nya. Padahal Allah berfirman yang artinya: 

          

“Tidak ada sesuatupun yang menyerupai Allah. Sesungguhnya Dia Maha 

Mendengar Lagi Maha Melihat”.
103

  

Kemudian tafwidh, yaitu tidak menolak nama atau shifat Allah namun 

enggan menetapkan maknanya. Misalnya sebagian orang yang berkata „Allah 

Ta‟ala memang ber-istiwa di atas „Arsy namun kita tidak tahu maknanya. Makna 

istiwa  kita serahkan kepada Allah‟. Pemahaman ini tidak benar karena Allah 

Ta‟ala telah mengabarkan shifat-shifat Allah dalam Qur‟an dan Sunnah agar 

hamba-hamba-Nya mengetahui. Dan Allah telah mengabarkannya dengan bahasa 

Arab yang jelas dipahami. Maka jika kita berpemahaman tafwidh maka sama 

dengan menganggap perbuatan Allah mengabarkan shifat-shifat Allah dalam Al 

Qur‟an adalah sia-sia karena tidak dapat dipahami oleh hamba-Nya. 

Nama-nama yang mulia bukanlah sekedar nama kosong yang tidak 

mengandung makna dan sifat, justru ia adalah nama-nama yang menunjukkan 

kepada makna yang mulia dan sifat yang agung. Setiap nama menunjukkan sifat-

sifat bagi-Nya. Adapun sebagian nama-nama dan sifat Allah yang disebutkan 

oleh Ibn Taimiyah ialah: 

                                                 
102 Sa‟id bin „Ali bin Wafi al-Qahthani, Syarh al-„Aqidah al-Wasithiyah, terj. Hawwin Murta-

dho (Solo: at-Tibyan, tt), 31. 
103 al-Qur‟an, 42: 11. 
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1. Sifat al-‘Izzah (Perkasa) 

Sifat  izzah Allah adalah sifat yang menandakan bahwa Allah adalah 

yang Maha Kuat, Maha Perkasa, yang tidak terkalahkan. Dengan sifat ini 

maka sudah selayaknya sebagai hamba yang lemah ini untuk hanya dan 

selalu berharap kepada Allah. Allah berfirman yang artinya: “Maha Suci 

Rabbmu, Yang Memiliki Keperkasaan („lzzah), dari apa yang mereka 

katakan. Keselamatan semoga dilimpahkan kepada para rasul. Dan segala 

puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.”104
 

Dalam ayat ini, Allah menyucikan diri-Nya dari apa yang disifatkan, 

oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul, kepada-Nya, serta member-

kan keselamatan kepada para rasul dikarenakan perkataan mereka bersih dari 

kekurangan dan cela.
105

 Dengan mengetahui sifat ini, seorang peserta didik 

diharapkan untuk tidak menyekutukan Allah karena Allah Maha Mulia, tidak 

pantas untuk diduakan. 

2. Sifat al-Ilmu (Mengetahui) 

Dengan mempelajari sifat ini, peserta didik akan lebih berhati-hati 

dalam menjalani kehidupan ini, dikarenakan dia mengetahui bahwa Allah 

Maha Mengetahui segala apa yang diperbuat hamba-Nya. Allah berfirman 

yang Artinya:“Sesungguhnya, Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.”106
 

                                                 
104 al-Qur‟an, 37: 180-182. 

105 Sa‟id bin „Ali bin Wafi al-Qahthani, Syarh al-„Aqidah al-Wasithiyah, terj. Hawwin Murta-

dho (Solo: at-Tibyan, tt), 38. 
106 al-Qur‟an, 12: 100. 
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Al-Ilmu merupakan salah satu sifat Dzatiyah yang tidak akan pernah 

lepas dari Allah Ta‟ala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, secara global 

maupun terperinci. 

3. Sifat al-Rizq (Memberi Rezeki), al-Quwwah (Kuat) dan al-Matanah 

(Kokoh) 

Peserta didik akan lebih kuat imannya jika mereka lebih memahami 

bahwa Allah tidak sekedar Pencipta alam semesta ini, namun Allah juga 

pemberi rezeki “Artinya : Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Rezeki, Yang 

Mempunyai Kekuatan, dan Yang Sangat Kokoh.”107
 

Ar-Razzaq artinya Yang banyak memberi rezeki secara luas seba-

gaimana ditunjukkan oleh shighah mubalaghah bentuk kata yang 

menegaskan bahwa Allah benar-benar Sang Pemberi rezeki. Apapun rezeki 

yang ada di alam semesta ini berasal dari Allah Ta‟ala. Rezeki itu ada dua:
108

 

Pertama, Rezeki yang manfaatnya berlanjut sejak di dunia hingga di 

akhirat, yaitu rezeki hati. Contohnya : Ilmu, iman, dan rezeki halal. Kedua, 

Rezeki yang secara umum diberikan kepada seluruh manusia, yang shalih 

maupun yang jahat, termasuk binatang dan lain-lain. Allah Subhanahu wa 

Ta‟ala memiliki sifat al-Quwwah (Kekuatan), al-Qawiy artinya adalah 

Syadidul Quwwah (Sangat Kuat). Maka, al-Qawiy merupakan salah satu 

nama-Nya, yang berarti Yang Memiliki Sifat Kuat. Adapun al-Matin berarti 

Yang Memiliki Puncak Kekuatan dan Kekuasaan. 

                                                 
107 al-Qur‟an, 51: 58. 

108
 Sa‟id bin „Ali bin Wafi al-Qahthani, Syarh al-„Aqidah al-Wasithiyah, terj. Hawwin Murta-

dho (Solo: at-Tibyan, ), 40-41.  
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4. al-Sam’u (Mendengar) dan al-Bashar (Melihat) 

Allah berfirman yang artinya: “Tidak ada sesuatu pun yang serupa 

dengan-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”109
 Di antara 

sifat-sifat Dzatiyah Allah adalah al-Sam‟u dan al-Bashar. Jadi, Allah 

memiliki sifat mendengar dan melihat, sesuai dengan keagungan-Nya, tidak 

sebagaimana mendengar dan melihatnya makhluk-Nya. Bahkan, 

pendengaran-Nya meliputi segala hal yang terdengar, dan Dia Melihat dan 

menyaksikan segala sesuatu, sekalipun sesuatu tersebut tersembunyi secara 

lahir maupun batin. 

5. Sifat al-Mahabbah (Cinta) dan al-Mawaddah (Cinta yang Murni) 

Allah berfirman yang artinya: “Dan berbuat baiklah, sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.”110
 Cinta Allah itu 

merupakan sifat yang sesuai dengan keagungan-Nya, sebagaimana telah 

dijelaskan di muka. la merupakan sifat Fi‟liyah, yang muncul disebabkan 

dilaksanakannya perintah Allah, yaitu ibadah kepada Allah dengan baik dan 

perbuatan baik kepada hamba-hamba-Nya. Demikian halnya sifat 

Mawaddah. Karena Allah berfirman : “Dan Dia Maha Pengampun dan Maha 

Pencinta dengan kecintaan yang murni.”111
 al-Wudd artinya kecintaan yang 

bersih dan murni. 

6. Sifat al-Rahmah (Kasih Sayang) dan al-Maghfirah (Mengampuni) 

                                                 
109 al-Qur‟an, 46: 11. 
110 al-Qur‟an, 2: 195. 
111 al-Qur‟an, 85: 14. 
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Allah berfirman yang artinya: “Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu 

Engkau meliputi sesuatu.”112
 “Dan Dia Yang memberikan ampunan dan 

sayang.”113
 Pada ayat pertama, Allah menetapkan sifat rahmah bagi diri-

Nya, sedangkan pada ayat kedua, Allah Subhanallahu wa Ta‟ala 

menetapkan sifat Maghfirah. Kita menetapkan apa yang telah ditetapkan 

oleh Allah bagi diri-Nya, dengan artian yang layak bagi-Nya 

7. Sifat al-Ma’iyah (Kebersamaan) bagi Allah Ta’ala 

Allah berfirman yang artinya:  

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia 

bersemayam di atas „Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa 
yang keluar darinya, juga apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. 

Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan.
114

  

 

Kemudian Allah berfirman di ayat yang lain: “Sesungguhnya Allah 

bersama orang-orang yang bertakwa „dan orang-orang yang berbuat kebai-

kan.”115
 Dalam ayat-ayat ini, kita menemukan bahwa Allah Ta‟ala telah 

menetapkan bagi diri-Nya sifat al-Ma‟iyah (kebersamaan). Ma‟iyah ini 

terbagi menjadi dua macam :
116

 

a. Kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk, yang konsekuensinya 

berupa sifat al-llmu (mengetahui), al-lhathah (meliputi), dan al-Ithla‟ 

(melihat). 

                                                 
112 al-Qur‟an, 40: 7. 

113 al-Qur‟an, 10: 107. 
114 al-Qur‟an, 57: 4. 

115 al-Qur‟an, 16: 128. 
116 Sa‟id bin „Ali bin Wafi al-Qahthani, Syarh al-„Aqidah al-Wasithiyah, terj. Hawwin Murta-

dho (Solo: at-Tibyan,tt), 56. 
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b. Kebersamaan Allah khusus dengan orang-orang yang beriman dan 

bertakwa, yang konsekuensinya berupa penjagaan, perhatian, dan 

pertolongan.  

Bagi Ibn Taimiyah, Ahlus Sunnah wal Jama‟ah menetapkan asma‟ dan 

shifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan untuk Diri-Nya sendiri di dalam 

kitab-Nya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad di dalam sunnah 

beliau yang shahih. Mereka mensucikan nama-nama Allah dari musyabahah 

(penyerupaan) terhadap makhluk-Nya, dengan metode penyucian yang terlepas 

dari ta‟thil (peniadaan).
117

 

 

Demikianlah pendapat Ibn Taimiyah tentang pendidikan Tauhid  Asma 

wa Shifat yaitu usaha seorang pendidik dalam mengenalkan anak tentang nama-

nama Allah dan sifat-Nya yang mulia. Dan mengajarkan kepada anak-anak agar 

dalam menyakini tauhid ini untuk tidak menyamakan Allah dengan makhluk-Nya 

dan tidak pula mengingkari bahwa Allah itu punya nama-nama yang mulia dan 

sifat-sifat yang mulia. 

  

                                                 
117

 Ibid.,32.  
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BAB IV 

ANALISA PENDIDIKAN TAUHID DALAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH 

 

A. Analisa Pendidikan Tauhid Rubbiyah dalam Perspektif Ibnu Taimiyah 

Banyak jenis ilmu yang dibutuhkan orang tua atau pendidik dalam 

mendidik anaknya atau anak didiknya. Mulai dari ilmu agama dengan berbagai 

variannya, hingga ilmu cara berkomunikasi dengan anak. Jenis ilmu agama 

pertama dan utama yang harus dipelajari orangtua dan pendidik adalah Tauhid 

yang benar. Sehingga ia bisa menanamkan akidah yang lurus dan keimanan yang 

kuat dalam jiwa anaknya. 

Dalam pandangan Islam, ajaran tauhid ditempatkan sebagai inti dari 

ajaran Islam. Dalam sejarah pemikiran Islam, ajaran tauhid tersusun dalam ilmu 

tauhid yang juga dikenal dengan ilmu ushuluddin atau ilmu tentang pokok-pokok 

ajaran Islam. Ilmu tauhid inilah yang kemudian diletakkan sebagai bidang studi 

utama pembelajaran dalam sistem pendidikan Islam. 

Untuk memahami pendidikan tauhid ini secara utuh, maka pembaca harus 

terlebih dahulu memahami pembagian tauhid, yaitu tauhid Rububiyah, Tauhid 

Uluhiyah, Tauhid Asma‟ wa shifat. Ketiga tauhid inilah menurut ibnu taimiyah 

yang menjadi asas utama dalam pendidikan. Dengan tauhid itu akan dibangun 

konsep pendidikan baik yang berkenaan tentang tujuan, kurikulum, sistem 

maupun perkembanganya. Pendidikan inilah yang membuahkan hasil yang 

bermanfaat bagi manusia. 
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Pendidikan tauhid  rububiyah merupakan pendidikan tauhid yang ditawar-

kan Ibn Taimiyah dalam menanamkan sifat percaya kepada Allah dalam diri 

setiap individu terutama anak didik. Konsep Ibn Taimiyah ini mengatakan bahwa  

ا ه تع في ام ثاث بي  اف ب حي ا ت ق: ا ك و , في ا و ا

بي ت 118ا
 

Allah sebagai sang pencipta, Sang Pengatur alam jagad raya ini dan sebagai Sang 

Maha Raja di alam semesta ini. Menurut Ibn Taimiyah konsep ini sudah tertanam 

dalam diri setiap individu di alam ini, baik dia mukmin maupun seorang non-

muslim sekalipun. Ibn Taimiyah beralasan demikian karena melihat pada zaman 

Quraisy jahiliah dahulu, banyak dari kaum Nabi Muhammad memahami bahwa 

Allah itu ada, mereka mengimani tidak hanya ada bahkan lebih dari itu yakni 

mengimani bahwa Allah itu juga Sang Pengatur alam ini. Mereka menyakini 

bahwa semua aktivitas alam semesta ini tidak terlepas dari kebesaran dan 

kekuasaan Allah sebagai Rabb. Pendapat ini dikuatkan dengan pendapat Abu 

Bakr al-Jazairi yang mengatakan bahwa setiap manusia telah mempunyai fitrah 

yang mulia yaitu fitrah dalam mengenal Allah.
119

 Oleh karena itu Allah tidak 

membutuhkan bantuan siapapun untuk mengurus alam ini, mengakui bahwa 

Dialah Rabb yang Esa, tunggal tidak ada Rabb selain Dia, inilah yang disebut 

sebagai tauhid rububiyah.  

Menurut peneliti orang yang bertauhid Rububiyah dalam konsep Ibn 

Taimiyah mencakup pelbagi  keimanan berikut ini: 

                                                 
118 Shalih al-Utsaimin, Syarh al-Aqidah al-Washithiah (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2000), 21 

119 Abu Bakr al-Jazairi, Minhajul Muslim (Mesir: Darul al-Salam, 2002), 12. 
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1. Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat umum. Misalnya 

menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menguasai, dan 

lain-lain. 

2. Beriman kepada takdir Allah. 

Yakni beriman akan taqdir Allah yang baik maupun yang jelek 

3. Beriman kepada Zat Allah SWT. 

Beriman bahwasanya Allah itu ada namun bentuk ataupun wujudnya tidak ada 

yang menyamai makhluknya sedikitpun. 

Manusia, jika dia cerdik, bijak dan pandai, maka semuanya itu datang 

daripada Allah. Segala kekayaan dan penguasaan manusia bukanlah miliknya 

yang mutlak tetapi datang daripada Allah. Manusia dijadikan hanya sebagai 

makhluk. Dia tidak memiliki apa-apa melainkan setiap kuasa, gerak-gerik, gerak 

nafas dan sebagainya datang daripada Allah. Allah, Dialah Maha berkuasa, 

menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Dia berkuasa memberikan manfaat 

dan mudharat. Jika Allah mau memberikan manfaat dan kelebihan kepada 

seseorang, tiada siapa mampu menghalang atau menolaknya. Jika Allah ingin 

memberikan mudharat dan keburukan kepada seseorang seperti sakit dan susah, 

tiada siapa dapat menghalang atau mencegahnya. Oleh itu hanya Allah saja 

„mutafarriq‟, bermakna hanya Allah yang berkuasa untuk memberikan manfaat 

atau mudharat tiada yang lain, satu makhluk pun di alam semesta ini. 

Menurut peneliti keengganan dan keingkaran sebahagian manusia untuk 

mengakui kewujudan Allah sebagai al-Khaliq (Yang Maha Pencipta), sebenarnya 

didorong oleh perasaan sombong dan keras hati. Hakikatnya, fitrah manusia tidak 
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boleh kosong daripada memiliki perasaan mendalam yang mengakui kewujudan 

al-Khaliq. 

Jika fitrah manusia bersih daripada sombong, keras hati dan selaput-selaput 

yang menutupinya, maka secara spontan manusia akan terus menuju kepada 

Allah tanpa bersusah payah untuk melakukan sembarang pilihan. Secara 

langsung lidahnya akan menyebut Allah dan meminta pertolongan kepada-Nya. 

Sebagaimana watak manusia, Disadari atau tidak disadari manusia akan 

merindukan sang pencipta dan pelindungnya. Suara fitrah muncul terdengar dan 

menjerit memanggil rabbnya manakala manusia dihadapkan malapetaka, kesu-

litan yang dahsyat. Saat itu manusia patuh, tunduk, khusyuk, tawakal dan tidak 

ingkar kepada-Nya. Tidak akan terfikir dan terlintas sesuatu di hatinya kecuali 

Allah saja. Ketika itu segenap perasaan dan fikirannya dipusatkan semata-mata 

hanya kepada Allah. 

Pendidikan tauhid rububiyah merupakan pendidikan tauhid yang mempu-

nyai tujuan agar setiap individu di dunia ini, menyakini bahwasanya Allah itu 

adalah Sang Kholiq, sebagai Pencipta alam jagad raya ini, Sang Mudabbir , 

sebagai Sang Pengatur alam ini, yang menjadikan malam dan siang secara 

bergantian, yang telah menerbitkan matahari dari  timur,  al-Roziq, sebagai zat 

satu-satunya yang dapat memberikan rizki,  dan yang dapat menghidupkan dan 

mematikan. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa menurut Ibn Taimiyah konsep ini 

tidak perlu diajarkan lagi terhadap anak didik, karena mereka semua sudah 

mengenal akan hakikat Allah dan mereka juga sudah mencapai tujuan tauhid 
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rububiyah, hanya saja mungkin dapat diajarkan kembali namun hanya bersifat 

mengulang kembali materi yang sudah mereka pelajari agar lebih mantab 

keimanan mereka kepada Allah. 

Dan kalau Tauhid Ibnu Taimiyah ini dikaitkan dengan sifat wajib Allah 

yang 20 maka akan diketahui  bahwa ada sebagian sifat yang menyamai dengan 

tauhid Rububiyah yaitu sifat wujud, qudrat, iradat, ilmu, sama‟, bashar,hayat, 

qadiran, muridan, „aliman, hayyan, samii‟an, bashiran. 

  

B. Analisa Pendidikan Tauhid Uluhiyah dalam Perspektif Ibnu Taimiyah 

Selanjutnya ketauhidan itu tidak hanya pengakuan bahwa Allah satu-

satunya pencipta dan Ilah, namun ketauhidan tersebut harus sejalan dengan 

semua aktivitas seorang hamba, keyakinan tersebut harus diwujudkan melalui 

ibadah, amal sholeh yang langsung ditujukan kepada Allah SWT tanpa perantara 

serta hanya untuk Dialah segala bentuk penyembahan dan pengabdian, ketaatan 

tanpa yang hanya tertuju kepada-Nya syarat, inilah tauhid uluhiya h .  

Tauhid ini adalah tauhid yang diserukan oleh para rasul yang mulia agar 

manusia mentaati tauhid uluhiyah dan tauhid ini merupakan tujuan dakwah para 

Rasul. Makna Tauhid Uluhiyah yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan.
120

 

karena dengan tauhid uluhiyah ini manusia akan mengesakan Allah dengan 

ibadah, dengan kata lain agar manusia tidak menyekutukan Allah dengan seorang 

pun, baik dengan menyembah atau mendekatkan diri kepadanya, sebagaimana ia 

                                                 
120 Jami‟ah Imam bin Su‟ud al-Islamiyah, Tauhid (Jakarta: Lembaga Dakwah Dan Ta‟lim, 

2001), 16.  
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menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka sangat pantaslah jika 

Tauhid ini merupakan pondasi tempat dibangunnya seluruh amal. Tanpa 

merealisasikan tauhid ini, maka semua amal ibadah tidak akan diterima. Kalau 

tauhid ini tidak terwujud maka tidak menjadi hal yang mustahil jika kesyirikan 

akan menyusupi dada-dada kaum mukminin. 

 Tauhid Uluhiyah sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyah ialah bahwa 

ع ا ه تع ب ي  اف اا حي ا ه, ت ا ت ع ي وا شي, ب , ا تع م وا ن

ي وا اب وا ام 121.ا تع اا ه وح, وا و
 

 yang berhak dijadikan tempat khudhu‟ atau ketundukan dalam beribadah serta 

ketaatan hanyalah Allah SWT yang berhak dipatuhi secara mutlak oleh 

hambanya bukan hamba yang berlagak sebagai “raja”. Dijelaskan pula bahwa 

Allah itu raja dari segala raja di alam semesta ini. Hanya Allah-lah yang berhak 

membuat ketentuan, peraturan, dan hukum bukan Nabi, Syaikh, Bapak ataupun 

Ibu. Dengan ini Ibn Taimiyah menya-takan, siapa saja yang mengakui tauhid 

rububiyah bagi Allah, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak 

menerima ibadah dengan segala macam-nya kecuali  Allah, dan itulah tauhid 

Uluhiyah. 

Jadi tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Karena itu 

Allah sering kali membantah orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan 

tauhid rububiyah yang mereka mengakui dan menyakini. Allah memerintahkan 

umat manusia bertauhid uluhiyah, yaitu: menyembah-Nya dan beribadah kepada-

                                                 
121 Shalih al-Utsaimin, Syarh al-Aqidah al-Washithiah (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2000), 24. 
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Nya. Dia menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, yaitu 

penciptaan-Nya terhadap manusia dari pertama hingga yang terakhir, penciptaan 

langit dan bumi berserta isinya, penurunan hujan dan sebagainya. 

Ketauhidan ini harus dimiliki oleh setiap muslim, oleh sebab itu ditanam-

kan kepada para generasi penerus karena tanpa tauhid semuanya akan hancur, 

baik masa depan untuk dunianya maupun akheratnya dan tauhid ini merupakan 

pembeda antara non-muslim dan orang musyrik dengan orang Islam yang 

mempunyai keimanan yang benar. kaum musyrikin dan non-muslim hanya 

mengakui bahwa Allah Rabb mereka tetapi mereka tidak beribadah kepadaNya. 

Ada pun kaum muslimin adalah yang mengaku bahwa Rabb alam semesta adalah 

Allah dan yang berhak diibadahi dengan benar dan sempurna dengan segala 

macam bentuk ibadah hanyalah Allah semata. 

Pendidikan ketauhidan perlu ditanamkan sejak dini. Pendidikan ketika 

masih  dini akan lebih mudah menanamkan tauhid ini kepada anak didik, karena 

pikiran anak-anak masih belum banyak terpengaruh oleh banyak hal dan 

pendidikan tauhid ini tidak akan bisa diterapkan kepada setiap individu kecuali 

dengan pendidikan yang serius  serta bertahap. 

Jika tauhid tidak ditanamkan kepada anak sejak awal, dikhawatirkan anak 

akan terjangkit virus syirik. Padahal kesyirikan itu akan merusak nilai amal, 

menghapuskan pahalanya, menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, 

mengekalkannya di dalam neraka jahanam, dan menjadikan syafaat dari orang 

lain tidak ada manfaatnya. Setiap orang yang menetapkan ada sekutu bagi Allah 

dalam hal uluhiyah, rububiyah, salah satu kekhususan bagi-Nya dan sifat-sifat-
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Nya maka ia adalah musyrik. 

Orang musyrik dan orang kafir pun tidak akan masuk syurga jika masih 

belum mengamalkan tauhid ini, yaitu tauhid yang hanya mengakui bahwasanya 

Allah adalah Tuhan yang berhak disembah daripada tuhan-tuhan yang lainya. 

Tidak hanya itu, tatkala seseorang mengimani tauhid ini maka dia juga wajib 

untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lainya. Hanya cukup Allahlah yang 

disembah, yang dimintai pertolongan, atau bisa disebut tidak menduakan Allah 

dengan yang lainya, baik itu menyembah batu, manusia, pohon, jin atau makh-

luk-makhluk ciptaan Allah yang lain.  

Tauhid ini akan membuat jiwa tenteram, dan menyelamatkan manusia dari 

kesesatan dan kemusyrikan. Selain itu, tauhid ini juga berpengaruh untuk 

membentuk sikap dan perilaku anak. Jika tauhid tertanam dengan kuat, ia akan 

menjadi sebuah kekuatan batin yang tangguh. Sehingga melahirkan sikap positif. 

Optimisme akan lahir menyingkirkan rasa kekhawatiran dan ketakutan kepada 

selain Allah. Sikap yang positif dan perilaku positif akan bermanfaat untuk diri 

sendiri dan orang lain. 

Dan kalau Tauhid Ibnu Taimiyah ini dikaitkan dengan sifat wajib Allah 

yang 20 maka akan diketahui  bahwa ada sebagian sifat yang menyamai dengan 

tauhid Rububiyah yaitu sifat qiyamuhu binafsihi, qidam, baqa‟, wahdaniyat. 

 

C. Analisa Pendidikan Tauhid Asma Wa Shifat dalam Perpektif Ibn Taimiyah 

Pendidikan Tauhid asma‟ wa shifat adalah pendidikan yang berusaha 

menanamkan keyakinan dalam diri setiap anak didik bahwa Allah mempunyai 



 

74 
 

sifat dan nama-nama yang mulia. Dan  mengesakan Allah sesuai dengan nama 

dan sifat yang Dia sandangkan sendiri kepada diri-Nya dalam kitab-Nya atau 

melalui lisan Rasul-Nya, Rasul Muhammad Shallallahu „alaihi wasallam. Yaitu 

dengan memahami maknanya, mengahafalnya, mengakuinya, menggunakannya 

untuk beribadah kepada Allah dan menetapkan apa yang ditetapkan Allah serta 

menafikan apa yang dinafi‟kanNya, tanpa tahrif, ta‟thil, takyif, dan tamtsil.
122

 

Sebagaimana yang dikatakan ibnu taimiyah dalam kitabnya Aqidah 

washitiyah yang telah diringkas oleh Shalih al-Utsaimin 

ا كث في ا ا  ف  ء و ا حي ااس س في ا ثاث, ت نقسم ا م , ف و 

ث و معت ومعط عط, م ف, ام م: و ا 123.او مح
 

Tahrif maknanya ialah mengubah lafazh/makna dari nama dan sifat Allah. 

Seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa sifat istiwa‟ 

(bersemayamnya) Allah menjadi istawla  (menguasai), sifat marahnya Allah 

diganti dengan keinginan untuk menghukum atau membalas dendam, tangan 

Allah disimpangkan menjadi keadilan, kekuasaan, dan nikmat Allah. 

Ta‟thil adalah menghilangkan atau menolak sebagian atau seluruh sifat-

sifat Allah. Misal: ketika ada yang berpikir bahwa sifat tangan bagi Allah adalah 

mustahil karena itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Hal ini tentu 

saja sangat bertentangan dengan kebenaran karena sifat-sifat Allah ini telah 

disebutkan dalam Al Qur‟an dan Hadits Nabi yang shahih sesuai dengan keagu-

ngan dan kebesaran Allah. 

                                                 
122 Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedi Islam Kaffah (Surabaya: Pustaka Yasir, 2012). 101. 

123 Shalih al-Utsaimin, Syarh al-Aqidah al-Washithiah (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2000), 29. 
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Takyif adalah menetapkan bentuk atau keadaan sifat itu. Maka sebagai 

seorang yang beriman kita tidak boleh mengatakan, “Bagaimana cara Allah 

beristiwa?”, “bagaimana wajah Allah?”. Kita juga dilarang menggambarkan 

Tangan Allah yang misalnya digambarkan bentuknya bulat, panjangnya sekian, 

ada ruasnya, dan lain-lain. Kita hanya wajib mengimani, namun dilarang untuk 

menggambarkannya. 

Tamtsil atau sering juga disebut Tasybih adalah menyamakan nama dan 

sifat Allah dengan makhlukNya. Misal kita menyamakan cara beristiwa‟nya 

Allah seperti joki naik kuda, atau sifat turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga 

malam terakhir seperti turunnya khatib dari mimbar. 

Dan nama-nama yang mulia ini bukanlah sekedar nama kosong yang 

tidak mengandung makna dan sifat, justru ia adalah nama-nama yang menun-

jukan kepada makna yang mulia dan sifat yang agung. Setiap nama menunjukan 

kepada sifat, maka nama al-Rahman dan al-Rahim menunjukkan sifat rahmah 

(kasih saying), al-Sami‟ dan al-Bashir menunjukan sifat mendengar dan melihat, 

al-„Alim menunjukan sifat ilmu yang luas, al-Karim menunjukan sifat karam 

(dermawan dan mulia), al-Kholiq menunjukan Dia menciptakan, dan al-Razzaq 

menunjukan Dia memberi rizki dengan jumlah yang banyak sekali. Kemudian 

kalam yag menunjukkan bahwa Allah itu dapat berbicara sesuai dengan 

kehendaknya. Begitulah seterusnya, setiap nama dari nama-nama-Nya 

menunjukan sifat dari sifat-sifatnya. Dan tentunya semuanya Mukhalafatuhu lil 

hawadits, berbeda dengan makhluknya.  
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Demikianlah analisa penulis tentang ketiga pendidikan tauhid dalam 

perspektif Ibn Taimiyah ini. Pentingnya ketiga pendidikan tauhid ini, seharusnya 

menjadi ilmu yang harus didahulukan daripada disiplin ilmu yang lainnya. 

Pendidikan tauhid harus menjadi dasar pendidikan dari semua ilmu pasti, sains 

dan teknologi, biologi dan sebagainya. Dengan harapan agar semua jenis disiplin 

ilmu yang diaplikasikan manusia tersebut mempunyai tujuan luhur yang sifat 

tidak hanya untuk dunia saja, namun juga untuk akherat juga. Wallahu a‟lam 

bish showab. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menelaah pemikiran Ibn Taimiyah mengenai pendidikan tauhid 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Pendidikan Tauhid Rububiyah  dalam perspektif Ibn Taimiyah adalah 

dengan berusaha sekuat tenaga bagi pendidik dalam mengajar anak 

didiknya akan keberadaan Allah di dunia ini, bukan hanya itu seorang 

pendidik juga secara bertahap mengajarkan kepada anak didiknya bahwa 

Allah itu pengatur alam semesta ini, yang menjadikan malam kemudian 

menjadi siang, yang mematikan dan menghidupkan dengan tujuan bahwa 

anak akan semakin yakin akan kuasanya Allah di dunia ini. 

2. Pendidikan Tauhid Uluhiyah dalam perspektif Ibn Taimiyah adalah 

dengan berusaha menanamkan dalam diri seorang anak secara bertahap 

bahwa Allah itu sebagai rabb satu-satunya yang berhak disembah. Dan 

membimbing anak untuk bisa merealisasikan tauhid uluhiyah ini dengan 

beribadah yang meliputi didalamnya sholat, zakat, berdo‟a, meminta 

pertolongan hanya kepada Allah semata dan tidak terdetik sedikitpun 

untuk menyekutukan-Nya dengan sesembahan-sesembahan berupa 

pohon, patung, manusia atau yang lainnya. 

3. Pendidikan Tauhid Asma‟ wa Shifat dalam perspektif Ibn Taimiyah yaitu 

dengan mengajarkan kepada anak bahwa Allah itu memiliki nama-nama 
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yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Yang dengan nama-nama dan sifat-

sifat tersebut jika dijadikan washi >lah dalam berdo‟a maka Allah akan 

mengabulkan do‟a para hamba-Nya. Dari sifat-sifat-Nya seorang anak 

juga dapat mengambil hikmah ataupun manfaat darinya semisal sifat al-

Rahim yang mengajarkan bahwa sebagai manusia kita harus saling 

mengasihi, al-Bashir yaitu bahwasanya setiap seseorang melakukan 

sesuatu maka Allah akan melihatnya dan masih banyak lagi sifat-sifat 

yang dapat dipelajari kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata. 

 

B. Saran-saran 

1. Untuk Lembaga Pendidikan Islam 

Pengajaran dan penanaman nilai pendidikan tauhid kepada anak didik 

terutama tauhid uluhiyah harus terus dilakukan, dimana krisis aqidah dan 

moral yang sedang melanda negeri ini. Oleh karena itu, hendaknya para 

ulama, para pendidik begitu juga orang tua untuk selalu memberikan 

pembelajaran tauhid kepada anak didiknya mulai sejak dini. Sehingga 

ketika nanti anak didik itu sudah dewasa dan sudah dikenai kewajiban 

untuk mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wata‟ala, mereka tidak 

akan merasa asing dengan ilmu tersebut. 

2. Untuk Masyarakat 

Pada dasarnya pendidikan tauhid mengenai perintah untuk hanya menye-

mbah Allah semata dengan tidak menyekutukanya dengan semua makh-

luk-Nya yang dijelaskan Ibn Taimiyah telah nyata dijelaskan oleh al-
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Qur‟an dan al-Sunnah. Oleh karena itu penulis menyarankan agar peng-

galian dan penanaman ajaran tauhid tersebut terus dilakukan/disosiali-

sasikan kepada masyarakat sebagai salah satu langkah perbaikan aqidah 

dalam jiwa manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini yang semata-

mata untuk beribadah dan menggapai ridho Allah subhanahu wa ta‟ala, 

agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

3. Untuk Orang Tua 

a. Hendaknya orang tua sudah menanamkan nilai-nilai tauhid kepada 

anak sejak ia lahir yakni dengan mendengungkan azan di telinga 

kanan serta mendengungkan qamat di sebelah kiri telinga sang anak. 

b. Anak yang baik dan patuh, tunduk kepada Allah berasal dari orang 

tua yang kuat imannya pula, oleh karena itu orang tua diharapkan 

bisa menjadi manusia yang taat untuk mencetak anak yang taat pula. 

c. Orang tua harus senantiasa menanamkan kesabaran dan keikhlasan 

dalam dirinya, agar permasalahan-permasalahan yang dihadapinya 

dimanapun ia berada dapat diatasi dengan baik dan benar. 

d. Orang tua semestinya memberikan pendidikan yang terbaik kepada 

anak dengan memasukkan ke lembaga pendidikan yang berlandaskan 

Islam. Dengan pendidikan yang seperti itu diharapkan dapat menjadi 

bekal kehidupannya. 

e. Yang paling terpenting orang tua harus mengiringi setiap langkah 

anak dengan doa dan harapan yang baik. 

 


