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ABSTRAK 

 

Hayati, Rohmah. 2015. Studi Relevansi Kitab „Aqi>datul „Awa>m  Karya al-Allamah 

as-Sayyid Ah{mad al-Marzuki dengan Materi Aqidah Akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah. Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo. Pembimbing Erwin Yudi Prahara M.Ag. 

 

Kata kunci: Tauh}id, Sifat Wajib, Sifat Mustahil, dan Sifat Jaiz bagi Allah Swt. 

Dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan tauh}id itu harus di dahulukan 

karena tauh}id mempunyai peran yang sangat penting bagi manusia agar manusia 

tidak keluar dari batas-batas ajaran Islam. Akan tetapi sekarang banyak sekali orang-

orang yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti percaya kepada para peramal, 

meyakini semua kekuatan yang dimiliki itu datang dari diri orang itu sendiri, masih 

banyak yang belum memahami tentang keimanan terutama ketauh}idan Allah Swt. 

sehingga bisa menjadi syirik. Oleh karena itu untuk mencegahnya dibutuhkan 

penguatan ketauh}idan untuk memperdalam keimanan orang Islam sejak dini.  
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan mengungkapkan Materi 

Tauh}id di dalam  Kitab „Aqi>datul „Awa>m  dan Materi Tauh}id di MTs. Dengan fokus 

masalah dan tujuan penelitian: 1) Apa isi kitab ‘Aqi>datul „Awa>m karya al-Allamah as-

Sayyid Ah}mad al-Marzuki? 2) Bagaimana relevansinya kitab ‘Aqi>datul „Awa>m 

dengan materi tauh}id  di MTs? 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penelitian ini dalam bentuk kajian 

pustaka (library research). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

pengumpulan data literer. Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. 

Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan Analisis Isi (content analysis). 

 Dari analisis penelitian ini dapat disimpulkan 1) Isi kitab „Aqi>datul ‘Awa>m  
karya al-Allamah as-Sayyid Ah }mad al-Marzuki ialah tentang keimanan yang di 

antaranya iman kepada Allah Swt, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat-

malaikat, dan iman kepada hari akhir. 2) Relevansi materi tauh}id di dalam kitab 
„Aqi>datul ‘Awa>m  dengan materi tauh}id di MTs yaitu terdapat di materi Aqidah 

Akhlak MTs kelas VII, VIII dan IX. Kelas VII yaitu menyakini sifat-sifat wajib, 

mustahil, serta sifat jaiz Allah, meyakini sifat-sifat Allah Swt. melalui al-Asma> al-
H}usna, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti 

jin, iblis dan setan dalam fenomena kehidupan. Kelas VIII meliputi iman kepada 

kitab-kitab Allah Swt, kepada Rasul Allah Swt, dan meyakini sifat-sifat Rasul Allah 

Swt. Dan kelas IX yaitu meyakini adanya hari akhir, dan meyakini macam-macam 

alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam pendidikan ini yang paling penting dan yang paling terutama harus 

diterapkan adalah pendidikan tauh}id yang menyatakan bahwa Tuhan satu-

satunya yang Maha Mutlaq, abadi dan trasenden. Manusia sebagai ciptaan Tuhan 

diberi tugas mengelola dan membangun peradaban dunia. Tauh}id yang 

memberikan apresiasi positif terhadap dunia, mendorong manusia untuk terus 

menerus  berkreasi mengelola dunia dengan satu tujuan yaitu agar mengingatkan 

manusia kepada ke-Esaan dan trasendensi Tuhan.
1
 

Tauh}id merupakan awal dan akhir dari seruan Islam. Ia adalah suatu 

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu kepercayaan yang 

menegaskan bahwa hanya Tuhan (Allah) lah yang menciptakan, memberi 

hukum, dan mendidik alam semesta ini (tauh}id Rubu>biyah). Sebagai 

konsekuensinya, maka hanya Tuhan Allah jualah satu-satunya yang wajib 

disembah (tauh}id Ulu>hiyah).
2
 Islam adalah satu-satunya agama yang mempunyai 

doktrin ketuhanan Yang Maha Esa yang murni dan belum pernah ternodai.
3
 

Mengesakan Allah (tauh}id) dan menolak penyekutuan (syirik) terhadap-Nya 

                                                           
1
 Muhammad Zaini, Membumikan Tauh}id Konsep dan Implementasi Pendidikan Multikultural 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011), 6. 
2
 Kaelani, Islam Iman dan Amal S}aleh (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 13. 

3
 Mujamil, Kontribusi Islam terhadap Peradaban Manusia  (Solo: Ramadhani, 1993), 13. 
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merupakan doktrin terpenting yang mendominasi pemahaman-pemahaman dan 

ajaran-ajaran samawi. Hal itu juga merupakan asas segala macam ilmu dan 

ajaran illahiyah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Selain itu, kaum 

muslimin mengesakan Allah Swt. dari segi Zat-Nya, perbuatan-Nya serta ibadah 

kepada-Nya.
4
 

Dalam kehidupan kita di dunia ini, banyak sekali penyimpangan-

penyimpangan mengenai aqidah Islam seperti mempercayai hal-hal mistik seperti 

contoh seseorang beranggapan bahwa suara burung hantu, gagak, dan rajawali 

sebagai firasat buruk, putusnya arus listrik ketika orang masuk di suatu tempat 

sebagai firasat buruk.
5
 Tahayul seperti contoh menganggap bahwa meminta 

kepada pohon besar akan dikabulkan permintaannya dan aliran-aliran lain yang 

menyesatkan seperti syi‟ah, jabariyah, mu‟tazilah dan lain-lain yang 

menghilangkan rasa ketauh}itan atau keimanan  kepada Allah Swt., sebab terbawa 

oleh kemajuan-kemajuan zaman. 

Agar iman dan tauh}id tetap berada di hati orang Islam,  maka  al-Allamah 

as-Sayyid Ah}mad al-Marzuki mengarang kitab yang berjudul „Aqi>datul „Awa>m 

yang di situ terdapat banyak materi-materi tentang ketauh}idan maupun keimanan 

kepada Allah Swt. Beliau juga menginginkan kitab „Aqi>datul „Awa>m bisa 

dipahami oleh umat Islam baik zaman dahulu maupun peserta didik yang belajar 

tauh}id pada saat ini. Di dalam kitab „Aqi>datul „Awa>m juga dijelaskan bagaimana 

                                                           
4
 Muhammad al-Baqir, Tauh}id dan Syirik  (Bandung: Mizan, 1996), 13. 

5
 Wahid Abdus Salam Bali, 474 Ibadah Salah Kaprah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 28. 
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cara kita beriman kepada Allah Swt, iman kepada kitab-kitab-Nya, utusan atau 

para Nabi dan malaikat-malaikat-Nya, iman kepada hari akhir dan iman kepada 

qad}a>’ dan qadar Allah Swt.  

Selain dijelaskan melalui kitab „Aqi>datul „Awa>m juga terdapat di dalam 

materi tauh}id tingkat MTs. Akan tetapi semua siswa belum begitu paham 

mengenai materi-materi ketauh}idan terutama yang menjelaskan tentang Zat, 

Perbuatan dan Sifat-sifat Allah, sehingga sekarang materi tersebut akan di kaji 

lebih mendalam, agar peserta didik benar-benar bisa menjaga iman mereka dan 

bisa meneruskan perjuangannya dalam menegakkan ilmu tauh}id baik untuk 

dirinya sendiri maupun untuk di ajarkan kepada orang lain selain itu wajib 

hukumnya kita mempercayai adanya Allah Swt. 

Tauh }id merupakan bentuk keyakinan dan kesaksian atas eksistensi ke-

Esaan Allah yang tercermin dalam kalimat tauh}id ‚la>ila>ha illa al-Alla>h‛. Tauh}id 

sangat penting untuk menghindarkan dan membebaskan manusia dari berbagai 

tuhan-tuhan palsu, kemudian terbimbing ke arah pendekatan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Semua Nabi yang diutus Allah pada umumnya membawa misi utama 

menyampaikan ajaran tauh}id. Yaitu, konsep ketuhanan yang menegasikan selain 

Allah dan hanya menganggap Dia yang Esa. Dalam ajaran tauh}id, Allah 

merupakan pusat segala bentuk amaliah manusia yang berstatus sebagai hamba.
6
 

                                                           
6
 Zaini, Membumikan Tauh}id, 36. 
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Untuk memperjelas konsep tauh}id sebagai sistem nilai dapat ditelusuri asal 

usul kata itu dari sudut kebahasaan dan historis. Kata tauh}id merupakan derivasi 

dari kata “wah}h}ada-yuwah}h}idu-tauh}id‛  yang arti dasarnya adalah  satu atau esa . 

Secara derivatif kata tauh}id kemudian berarti “mempersatukan” dan 

“mengesakan”.7 

Tentu arti “mempersatukan” berbeda dengan “menyatukan”. 

Mempersatukan mengandung arti pengakuan dan penerimaan terhadap adanya 

keragaman yang di dalamnya tersirat aneka perbedaan, baik budaya, etnis, 

agama, keyakinan, dan lain-lain.
8
 

Konsep tauh}id yang diajarkan oleh para Nabi adalah menjadikan Allah 

Swt. sebagai satu-satunya Tuhan bagi setiap umat manusia dan seluruh ciptaan-

Nya. Ajaran tauh}id memiliki arti kesatuan manusia jauh dari semua bentuk 

perilaku dualistik seperti kemunafikan dan kebohongan. Dalam kehidupan 

sehari-hari antara berfikir, berbicara, merasakan dan melakukan harus 

mencerminkan kesatupaduan.
9
 Dengan ilmu tauh}id kita dapat mengenal Allah 

dengan bukti-bukti yang nyata dan ilmu tauh}idlah yang dapat menyelamatkan 

kita dari dunia sampai akhirat.
10

 

Sedangkan pengertian lain menurut istilah tauh}id ialah ilmu yang 

menganalisa soal-soal yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah dan Rasul-Nya 

                                                           
7
 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah 

Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan  (Jakarta: Paramadina, 2000), cet. IV, 72. 
8
 Muhammad  Zaini, Membumikan Tauh}id, 7. 

9
 Ibid., 55. 

10
 Rasyid Nasar, Rintisan Tauh}id  (Bandung: Al-Ma‟arif, 1995),7. 
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serta mengupas dalil-dalil yang mungkin yang sesuai dengan akal guna 

membuktikan adanya zat yang mewujudkan, yang juga mengupas dari dalil-dalil 

sam‟iyyat guna mempercayai suatu dengan yakin.11
 

Pendidikan tauh}id  harus ditanamkan pada diri anak sejak dini. Oleh karena 

itu materi tauh}id terutama keimanan  merupakan salah satu materi PAI yang 

harus diajarkan di sekolah. Agar para siswa mengetahui betapa pentingnya 

beriman kepada Allah Swt. dan selanjutnya dapat mengamalkanya dalam 

kehidupan mereka. Selain itu guru juga harus mengembangkan materi tauh}id 

sehingga siswa dengan mudah memahaminya. 

Dari pemaparan di atas, dapat kita ketahui betapa pentingnya pendidikan 

tauh}id dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Oleh sebab itu saya akan 

menggunakan kitab „Aqi>datul „Awa>m dijadikan salah satu acuan dalam belajar 

ketauh}idan dan sebagai lantaran untuk menjauhkan diri dari perbuatan 

kemusyrikan. 

Kemudian yang menarik bagi penulis dengan menetapkan kitab „Aqi>datul 

„Awa>m sebagai kajian dalam kaitannya dengan menjaga keimanan setiap muslim 

agar tetap keimanannya karena dalam kitab ini dijelaskan secara rinci sifat-sifat 

Allah Swt. Dengan demikian, diharapkan melalui kitab ini umat Islam terjaga 

keimanannya dan harus mengetahui sifat-sifat bagi Allah Swt. 

                                                           
11

 Barmawi  Umawi,  Analisa Tauh}id  (Solo: Ramadhani, 1987), 7. 
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Berangkat dari latar belakang tersebut, maka  penelitian ini akan mengkaji 

tentang  Studi Relevansi Kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m  Karya al-Allamah as-

Sayyid Ah{mad al-Marzuki dengan Materi Aqidah Akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa isi kitab ‘Aqi>datul „Awa>m karya al-Allamah as-Sayyid Ah}mad al- 

Marzuki ?  

2. Bagaimana relevansinya kitab ‘Aqi>datul „Awa>m dengan materi tauh}id  di 

Madrasah Tsanawiyah?  

 

C. Tujuan Kajian 

Dengan acuan rumusan masalah, adapun tujuan kajian penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Untuk mengetahui materi tauh}id pada kitab „Aqi>datul „Awa>m karya al-

Allamah as-Sayyid Ah}mad al-Marzuki 

2. Untuk mengetahui relevansinya kitab „Aqi>datul „Awa>m dengan materi 

tauh}id  di Madrasah Tsanawiyah 
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D. Manfaat Kajian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau secara teoritis 

dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat 

berikut ini. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis dari penelitian ini akan ditemukan relevansi antara 

materi tauh}id di dalam kitab „Aqi>datul „Awa>m dengan materi tauh}id di 

Madrasah Tsanawiyah, sehingga akan bermanfaat sebagai kontribusi materi 

tauh}id di bidang kependidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Menjadi pengetahuan baru yang akan memberikan manfaat bagi 

kehidupan penulis ke depan, terlebih ketika penulis terjun di dunia 

lembaga pendidikan. 

b. Bagi orang tua 

Memberikan pemahaman dan arti penting sebuah pendidikan tauh}id 

untuk menjaga anaknya tetap beriman kepada Allah Swt. sehingga jauh 

dari kemusyrikan. 

c. Bagi peserta didik 

Untuk menambah ilmu tauh}id agar tetab menjaga diri dari aturan-

aturan agama Islam. 
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d. Bagi pihak yang relevan dengan penelitian ini 

Sebagai referensi, sebuah refleksi, ataupun sebagai bahan 

perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam 

pengembangan materi tauh}id di Madrasah Tsanawiyah. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian terdahulu: Pertama, Hayatun Nufus, tahun 2013, NIM:  

210309062, dengan judul Pendidikan Tauh}id dalam Al-Qur’an (Meneladani 

Kisah Nabi Ibrahim dalam Surat Al-Baqarah: 258-260). Menjelaskan bahwa,   

Pendidikan Tauhid dari kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah 258-260 ini 

adalah pendidikan tauh}id rubu>biyah, tauh}id ulu>hiyah, tauh}id af’al dan tauh}id 

asma> wa shifat, Pendidikan tauh}id dengan materi pendidikan agama islam sangat 

relevan karena pendidikan tauh}id merupakan pondasi dari keimanan  seseorang 

dan pokok ajaran Islam, dengan pendidikan tauh}id seseorang akan merasa yakin 

dan khusyu‟ dalam  beribadah, dia meyakini dalam hati bahwa Allah adalah 

Tuhan yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur semesta alam. perbuatan, 

nama dan sifat Allah berbeda dengan yang dimiliki makhluk-Nya, tidak hanya 

meyakini dalam hati tapi juga mengerjakan ibadah yang diperintahkan Allah 

serta meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, sehingga akan menjadi 

insan kamil yang selalu patuh kepada Allah. 

Kedua Rofiq Muslimin, tahun 2004, dengan judul Konsep Metode 

Pendidikan Tauh}id Nabi Ibrahim dalam Surat Al-An‟am Ayat 76-79 (Pendapat 
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Mufasir Tentang Pendidikan Tauh}id untuk Anak). Penelitian ini menjelaskan 

karakteristik pendidikan tauh}id Nabi Ibrahim antara lain, disampaikan dengan 

kata-kata matsal, disampaikan dengan menggunakan kisah-kisah. Kemudian 

ketode pendidikan tauh}id yang dipakai oleh Nabi Ibrahim dalam menyampaikan 

pendidikan kepada kaumnya antara lain dengan menggunakan cara,  

penyampaian secara bertahap, sindiran yang baik, dan menggunakan metode 

ceramah. 

Perbedaan penelitian ini dengan ke dua penelitian tersebut ialah, 

penelitian ini menjelaskan kesesuaian materi aqidah akhlak  pokok bahasan 

tauh}id di MTs kelas VII, VIII dan IX dengan materi tauh}id di dalam kitab 

Aqi>datul ‘Awa>m. Kelas VII di antaranya menyakini sifat-sifat wajib, mustahil, 

dan sifat jaiz Allah, meyakini sifat-sifat Allah Swt. melalui al-Asma> al-H}usna, 

meyakini adanya malaikat, makhluk gaib di dalam fenomena kehidupan. Kelas 

VIII di antaranya meyakini adanya kitab-kitab Allah Swt, Rasul Allah Swt, 

meyakini sifat-sifat Rasul Allah Swt. Kelas IX meliputi meyakini adanya hari 

akhir, macam-macam alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir.  

Sedangkan penelitian Hayatun Nufus membahas tentang keimanan yang  

mengandung tauh}id rubu>biyah, tauh}id ulu>hiyah, tauh}id af’al dan tauh}id asma> wa 

sifat, dan penelitian Rofiq Muslimin membahas tentang karakteristik pendidikan 

tauh}id Nabi Ibrahim. 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

pustaka (library research) atau kajian pustaka. Maksudnya adalah penelitian 

yang didasarkan pada data-data yang ada dalam perpustakaan. Disebut 

penelitian pustaka karena merupakan telaah yang mendalam dan kritis 

terhadap instrumen-instrumen yang terkait dengan tema yang dibahas. 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil 

penelitian dari hasil penelitian terdahulu.
12

 Data-data yang terkumpul 

diperoleh melalui sumber buku dengan rujukan utama kitab „Aqi>datul 

„Awa>m karya al-Allamah as-Sayyid Ah}mad al-Marzuki. Yang ditunjang 

dengan buku sekunder yang ada kaitannya dengan pembahasan yang ada 

pada rujukan utama, serta dibangun dengan menggunakan metode deskriptif.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dikategorikan 

sebagai berikut: 

 

 

                                                           
12

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian  (Yogyakarta: Andi Ofset, 2010), 28. 
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a. Sumber data primer 

Merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam mengadakan 

suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian 

tersebut. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah: 

1) Kitab „Aqi>datul „Awa>m karya al-Allamah as-Sayyid Ah}mad al- 

Marzuki. Surabaya: Imam, t.t. 

2) Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor  000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 

Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa 

Arab.  

Secara garis besar materi PAI di MTs meliputi materi Aqidah, 

Akhlak, fiqih, Al-Qur‟an Hadith dan sejarah kebudayaan Islam. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan materi Aqidah Akhlak, aspek 

aqidah pokok bahasan tauh}id. 

3) Buku paket Madrasah Tsanawiyah kelas VII, VIII dan IX: 

a) Lukman Chakim dkk. Aqidah Akhlak untuk Madrasah Tsanawiyah 

Kelas VII. Jakarta: Kementrian Agama, 2014. 

b) Masan. Aqidah Akhlak untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII. 

Semarang: Karya Toha Putra, 2009. 

c) Masan. Aqidah Akhlak untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas IX. 

Semarang: Karya Toha Putra, 2008. 
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b. Sumber data sekunder 

Yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang berkaitan 

dengan masalah dalam kajian ini, yaitu di antaranya: 

1) Achmad Sunarto. Tarjamah „Aqi>datul „Awa>m. Surabaya: al-Miftah, 

2012. 

2) Shalih Bin Fauzan. Kitab Tauh}id. Jakarta: Darul Haq, 2006. 

3) H.A Rasyid Nasar. Rintisan Tauh}id. Bandung: Al-Ma‟arif, 1995. 

4) M. Asywadie Syukur. Pemikiran-Pemikiran Syekh Muhammad Sanusi. 

Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1994. 

5) Barmawi Umawi.  Analisa Tauh}id. Solo: Ramadhani, 1987. 

6) Imam Zarkasyi. Usuluddin („Aqa‟id) „Ala Madzhab Ahli Sunnah wal 

Jama‟ah. Ponorogo: Trimurti Press, 1994. 

7) Syekh Muhammad Abduh. Risalah Tauh}id. Jakarta: Bulan Bintang, 

1992. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data 

literer yaitu dengan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan obyek 

pembahasan yang di maksud.
13

 Setelah data-data yang diperlukan 

                                                           
13

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

1990), 24. 
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terakumulasi, akan dilakukan pengolahan data-data tersebut dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut:
14

 

a. Editing yaitu yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan 

yang lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data primer 

maupun sekunder sebagaimana telah disebutkan diatas. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data 

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan 

sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. 

c. Penemuan Hasil Data , yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil, sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.
15

 Dari beberapa 

uraian yang telah disajikan tersebut, peneliti membuat suatu kesimpulan 

dengan merelevansikan materi tauhid pada kitab„Aqi>datul „Awa>m dengan 

materi tauh}id di Madrasah Tsanawiyah. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam kajian pustaka (library research) ini adalah 

analisis isi (content analysis). Data yang terkumpul, baik yang diambil dari 

kitab, buku, majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode content analysis atau analisa isi. Content 

                                                           
14

 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), 112. 
15

 Ibid, 24. 
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Analysis, merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.
16

 

Yaitu mengumpulkan dan menyusun data-data kemudian menganalisisnya 

dengan menggunakan pola pikir.  

Dalam penelitian ini, setelah diperoleh data-data yang sesuai dengan 

fokus penelitian, data-data tersebut dipaparkan sesuai dengan tema-tema 

pengelompokan. Kemudian data-data yang terkumpul tersebut dianalisa 

dengan menggunakan metode analisa diskriptif kualitatif dan dihubungkan 

dengan teori-teori yang berkaitan dengan tema dari buku-buku penunjang.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam sistematika pembahasan, mencakup bab-bab yang membahas 

masalah-masalah yang telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih 

lengkapnya mulai dari bagian awal hingga bagian akhir dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, telaah pustaka, metode 

penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan sebagai beberapa sub-

babnya.  

Bab II, berisikan tentang kajian, kajian teoritis tentang materi tauh}id di 

Madrasah Tsanawiyah yang meliputi tauh}id dalam Islam di antaranya pengertian 

                                                           
16

 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998), 49. 
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tauh}id, pengertian Islam, macam-macam tauh}id, tujuan mempelajari ilmu tauh}id, 

dan materi tauh}id di Madrasah Tsanawiyah. 

Bab III, adalah paparan data yang berisikan tentang biografi al-Allamah 

as-Sayyid Ah}mad al-Marzuki, isi kitab „Aqi>datul „Awa>m, dan pengembangan 

materi tauh}id di dalam kitab „Aqi>datul „Awa>m.  

Bab IV, merupakan analisis data. Bab ini merupakan inti dari skripsi yaitu 

analisis relevansi materi tauh}id di dalam kitab „Aqi>datul „Awa>m dengan materi 

tauh}id di Madrasah Tsanawiyah. 

Bab V, Merupakan bab penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari 

pembahasan skripsi ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

MATERI TAUH}ID DI MADRASAH TSANAWIYAH 

 

A. Tauh}id dalam Islam  

Tauh}id dalam Islam merupakan pemahaman dari aspek aqidah yang 

membahas di antaranya sifat-sifat Allah. Aspek aqidah ditekankan pada 

pemahaman dan pengalaman prinsip-prinsip aqidah Islam, metode peningkatan 

kualitas aqidah, wawasan tentang aliran-aliran dalam aqidah Islam sebagai 

landasan dalam pengamalan iman dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman 

tentang  tauh}id dalam Islam serta syirik dan implikasinya dalam kehidupan.17 

Aqidah merupakan perbuatan hati sang hamba, dari sini aqidah 

didefinisikan sebagai keimanan yang tidak mengandung kontra.
18

 Yang di 

maksud dengan aqidah dalam bahasa arab (dalam bahasa indonesia ditulis 

akidah), menurut etimologi adalah ikatan, sangkutan. Dalam pengertian teknis 

artinya adalah iman atau keyakinan. Ruang lingkup materi pendidikan aqidah 

yaitu: pokok-pokok keyakinan Islam yang terangkum dalam istilah Rukun Iman. 

Pokok-pokok keyakinan yang jumlahnya ada enam: (a) keyakinan kepada Allah, 

(b) keyakinan kepada malikat-malaikat, (c) keyakinan terhadap kitab-kitab suci, 

                                                           
17

 Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  

000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab, 47. 

 
18

 Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah, Pengantar Studi Aqidah Islam (Jakarta: Robbani 

Press), 4. 
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(d) keyakinan terhadap Nabi dan Rasul Allah, (e) keyakinan akan adanya hari 

akhir, dan (f) keyakinan pada qad}a>’ dan qadar Allah (takdir).
19

 

Mengenai pengertian tauh}id dalam Islam, akan dijelaskan terlebih dahulu 

tentang pengertian tauh}id dan pengertian Islam. 

1. Pengertian Tauh}id 

Menurut bahasa kata tauh}id berasal dari kata kerja wah}h}ada-

yuwah}h}idu-tauh}idan. Tauh}id adalah akar dari kata kerja wah}h}ada yang berarti 

menjadikannya satu. Kata tauh}id didefinisikan sebagai mengesakan Allah 

sebagai Tuhan (Rubu>biyah), sembahan (Ulu>hiyah) dengan segala sifat dan 

perbuatan-Nya.
20

 

Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, tauh}id menurut bahasa adalah 

meyakini ke-Esaan Tuhan. Atau menganggap hanya ada satu, tidak ada yang 

lain.
21

 

Menurut Yunahar Ilyas, tauh}id artinya mengesakan (mengesakan 

Allah-Tauh}idullah). Ajaran tauh}id adalah tema sentral aqidah dan iman, oleh 

sebab itu aqidah dan iman diidentikkan juga dengan istilah tauh}id.
22

 

Sedangkan menurut istilah tauh}id adalah suatu ilmu yang membahas 

tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap pada-Nya, sifat-sifat 

                                                           

          
19

 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), 

199, 201. 
20

 Ibrahim, Pengantar Studi Aqidah Islam  (Jakarta: Robbani Press, 2000), 7. 
21 Muhammad bin Abdul Wahab, Syarah Kitab al-Tauh}id   (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), 

24-25. 
22

 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta: LPPI, 2006), 5. 
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yang boleh disifatkan kepada-Nya dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib 

dilenyapkan dari pada-Nya, juga membahas tentang Rasul Allah, meyakinkan 

kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan kepada diri mereka dan apa yang 

terlarang menghubungkannya kepada diri mereka.
23

 

Menurut Hamka, tauh}id yaitu menyatukan kepercayaan, tidak 

terpecah-pecah kepada yang lain, alam seluruhnya ini diatur oleh satu 

pengatur, menurut satu aturan. Segala yang ada ini takluk kepada hukum-

hukum yang satu. Umat manusia itu pun satu adanya sama-sama makluk yang 

diberi akal dan pikiran oleh Allah.
24

 

Di dalam al-Qur‟an surat al-Dzariat ayat 56-58 juga dijelaskan tentang 

tauh}id. Allah berfirman: 

                                
 

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka 

sedikitpun dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku 

makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezeki yang 

mempunyai kekuatan lagi kokoh”. (QS. Al-Dzariat: 56-58). 

 

                                                           
23  Syekh Muhammad Abduh, Risalah Tauh}id (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 1. 
24

  Hamka, Filsafat Ketuhanan (Surabaya: Karunia, 1985), 30. 
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Bahwasannya ayat al-Qur‟an tadi menunjukkan hikmah di balik 

penciptaan jin dan manusia, yakni agar menyembah Allah, serta penolakan 

terhadap objek sesembahan selain Allah.
25

 

2. Pengertian Islam 

Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yang artinya selamat, 

patuh, pasrah atau menyerah diri. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah 

agama yang mengajarkan agar manusia patuh dan berserah diri sepenuhnya 

kepada Allah Swt. Orang yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah 

disebut muslim. Firman Allah di dalam al-Qur‟an Surat Ali-‘Imra>n ayat 103 

berikut:  

                                
 

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang dirid }ai) di sisi Allah hanyalah Islam. 

tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali 

sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian 

(yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap 

ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-

Nya.” 

 

Menurut Edi Suresman secara etimologis (asal kata), Islam berasal dari 

kata asla>ma yang merupakan turunan dari kata assalmu, assala>mu, assala>matu 

                                                           
25 Imam Muhammad, Tauh}id (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 1-2. 
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yang artinya bersih dan selamat dari kecacatan lahir batin. Dari asal kata ini 

dapat diartikan bahwa dalam Islam terkandung makna suci, bersih tanpa cacat 

atau sempurna.  

Kata Islam juga dapat diambil dari kata assilmu dan assalmu yang 

berarti perdamaian dan keselamatan. Islam mengandung arti berserah diri, 

tunduk, patuh dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah.  

Pengertian Islam secara terminologis adalah kaidah hidup yang 

diturunkan kepada manusia sejak manusia digelarkan ke muka bumi dan 

terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam al-Qur‟an yang 

suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi-Nya yang terakhir yakni Nabi 

Muhammad Saw, satu kaidah hidup yang memuat tuntunan yang jelas dan 

lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material.
26

 

Semua Rasul mengajarkan ke-Esaan Allah (tauh}id) sebagai dasar keyakinan 

bagi umatnya. 

3. Macam-macam Tauh}id  

Tauh}id dibedakan menjadi tauh}id Asma>’ wa Sifat (Zat, sifat, af‟al), 

rubu>biyah, dan ulu>hiyah. Adapun tauh}id Asma>’ wa Sifat artinya pengakuan 

dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah Swt. yang 

sempurna yang termaktub dalam ayat-ayat al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah.27
 

Adapun tauh}id (Zat) yaitu zat Tuhan itu tidak mungkin dapat diketahui oleh 

                                                           
26 Edi Suresman, Pendidikan Agama Islam (Bandung: UPI Press, 2006), 5. 
27

 Muhammad Anis Matta, Pengantar Studi Aqidah Islam (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 146. 
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akal pikiran manusia dan tidak dapat dicapai keadaan atau kenyataan yang 

sebenarnya. Sebabnya adalah pikiran manusia tidak dapat menjangkau hal 

tersebut, sehingga manusia tidak diberi dan tidak ditunjuki cara 

menemukannya atau perantara untuk mencapainya. Sesungguhnya Zat Allah 

masih jauh lebih besar dari apa yang dapat dicapai oleh akal ataupun yang 

dapat diliputi oleh pemikiran-pemikiran, seperti Firman Allah Swt.
28

 Di dalam 

al-Qur‟an Surat al-An„am ayat 103: 

            

 

Artinya: “Allah tidak akan dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan 

Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang Maha 

halus lagi Maha mengetahui ”.29
 

 

Seorang muslim harus menyadari dan meyakini bahwa Allah Swt. itu 

mauju>dun yakni ada, dan Dia memiliki al-Asma>’ al-H{usna (nama-nama yang 

terbaik) dan memiliki sifat-sifat yang luhur yang menunjukkan kesempurnaan-

Nya yang mutlaq. Yang di maksud tauh}id sifat (Esa dalam sifat) yaitu bahwa 

sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat yang lain dan tak seorangpun 

yang mempunyai sifat sebagaimana sifat Allah. Sifat-sifat luhur  yang dimiliki 

                                                           
28 Muhammad Ahmad, Tauh}id Ilmu Kalam (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 23-24. 
29 Al-Qur’an surat al-An’am ayat 103. 
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Allah Swt. Merupakan penetapan dan kesempurnaan ketuhanan-Nya serta 

keagungan Illahi-Nya.
30

 

Sifat-sifat yang dimiliki Allah Swt. Ada yang termasuk dalam sifat-

sifat Zat dan ada yang termasuk dalam sifat-sifat af’al (perbuatan). Tauh}id 

af’al yaitu sifat-sifat yang dimiliki Allah Swt, adapun sifat-sifat af’al itu ialah 

seperti sifat menciptakan dan memberi rezeki. Jadi Allah yang Maha 

Menciptakan dan Maha Pemberi Rezeki kepada makhluk-Nya.
31

 Seperti 

Firman Allah di dalam dalam al-Qur‟an Surat al-An‟am ayat 102: 

                       
  

Artinya: “(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan 

kamu, tidak ada Tuhan selain dia, Pencipta segala sesuatu, Maka 

sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu.”32
 

 

Adapun tauh}id Rubu>biyah ialah suatu keyakinan seorang muslim 

bahwa alam semesta beserta isinya telah diciptakan Allah Swt, dan selalu 

mendapat pengawasan dan pemeliharaan dari-Nya tanpa bantuan siapapun. 

Alam semesta dan segala sesuatu yang berada di dalamnya tidak ada dengan 

                                                           
30 Ahmad, Tauh}id Ilmu Kalam, 26. 
31 Ibid., 27. 
32 Al-Qur’an surat al-An’am ayat 102. 
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sendirinya, tetapi ada yang menciptakan atau menjadikan yaitu Allah Swt. 

Alah Maha kuat, tidak ada kekuatan melainkan karena-Nya. Tauh}id 

Rubu>biyah yang tertanam pada dada seorang muslim akan menyadarkan 

seseorang sehingga dapat menghayati keagungan Allah Swt. Kemudian hanya 

kepada Allahlah seseorang bertuhan, tidak kepada yang lain.
33

 Seperti Firman 

Allah di dalam dalam al-Qur‟an Surat al-Hasyr ayat 24:  

                        
 

Artinya: “Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang 
membentuk Rupa, yang mempunyai al-Asma> al-H}usna. Bertasbih 

kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan Dialah yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana”.34
 

 

Tauh}id Ulu>hiyah yaitu percaya atau meyakini sepenuhnya bahwa 

Allahlah yang berhak menerima peribadahan makhluk dan hanya Allah saja 

yang sebenarnya harus disembah. Seorang muslim yang di dalam hatinya 

tertanam tauh}id Ulu>hiyah dengan kokoh maka jiwanya berpatri tekad yang 

bulat bahwa segala pujian, doa, harapan dan amal perbuatannya hanya semata-

mata untuk pengabdian dan bakti kepada Allah Swt. Hanya Allah sajalah yang 

dituju oleh makhluk-Nya untuk disembah. Tauh}id Ulu>hiyah dalam 

                                                           
33  Muhammad Ahmad, Tauh}id Ilmu Kalam,27-28. 
34 Al-Qur’an Surat al-Hasyr ayat 24. 
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pengertiannya sering diidentikkan dengan tauh}id Ubu>diyah dinisbahkan 

kepada abada.
35

  

Dengan demikian, baik beribadah yang langsung kehadirat Allah Swt. 

Seperti shalat, zakat, dan haji maupun beribadah yang tidak langsung seperti 

membangun masjid, sarana pendidikan dan sebagaimana hendaklah dilakukan 

karena Allah.  

4. Tujuan mempelajari ilmu tauh}id 

Adapun tujuan mempelajari ilmu tauh}id yaitu:
 36

 

a. Agar tahu bagaimana kepercayaan yang diyakininya, dan bagaimana pula 

kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. 

b. Agar mengetahui dan mempercayai pokok-pokok kepercayaan dalam 

agama Islam, dan harus mengetahui serta menjalakan pokok-pokok 

kepercayaan agama Islam sebagai orang Islam. 

c. Agar dapat mendorong jiwa raga kearah perbuatan-perbuatan yang 

diwajibkan, dan dapat menjauhkan diri dari segala yang terlarang. 

d. Agar dengan mudah kita dapat memahami, bahwa dalam segala perubahan 

itu tentu ada sebab atau ada yang mengubah. Berarti ada yang mengadakan 

dan yang menjadikan yaitu Allah Swt. 

e. Agar mengetahui segala yang ada di alam ini, yang serba teratur, tentu 

tidak dapat dipungkiri, bahwa ada yang membuatnya, meskipun kita tidak 

                                                           
35 Ahmad, Tauh}id Ilmu Kalam,29-30. 
36 Imam Zarkasyi, Usuluddin (‘Aqa’id) ‘Ala Madzhab Ahli Sunnah wal Jama’ah, 13-25. 
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melihatnya dengan mata kepala sebagaimana kita tidak melihat dengan 

mata kepala orang-orang yang membuat barang-barang yang kita lihat 

sehari-hari, seperti arloji, mesin-mesin dan sebagainya. 

B. Materi Tauh}id di Madrasah Tsanawiyah 

Secara garis besar materi PAI di MTs meliputi materi Aqidah, Akhlak, 

fiqh, Al-Qur‟an Hadith dan sejarah kebudayaan Islam. Adapun materi yang 

termasuk dalam materi aqidah pokok bahasan tauh}id di MTs yaitu:
37

 kelas VII 

meliputi, 1) menyakini sifat-sifat wajib Allah Swt, sifat-sifat mustahil, serta sifat-

sifat jaiz Allah, 2) Meyakini sifat-sifat Allah Swt. melalui al-Asma> al-H}usna, 3) 

Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, 

iblis dan setan dalam fenomena kehidupan. kelas VIII yaitu: 1) Beriman kepada 

kitab-kitab Allah Swt, 2) Beriman kepada Rasul Allah Swt, 3) Meyakini sifat-

sifat Rasul Allah Swt, 4) Dalil dan pentingnya beriman kepada Rasul Allah Swt. 

dan kelas IX yang terdiri dari 1) Meyakini adanya hari akhir, 2) Meyakini 

macam-macam alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir, 3) Beriman 

kepada qad}a>‟ dan qadar Allah Swt. Pembahasannya sebagai berikut: 

1. Materi Tauh}id di Madrasah Tsanawiyah Kelas VII yang meliputi: 

a. Menyakini sifat-sifat wajib Allah Swt, sifat-sifat mustahil, serta sifat-sifat 

jaiz Allah.
38
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  Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi. 
38

  Ibid. 
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Sifat wajib bagi Allah Swt. ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh 

Allah Swt. yang sesuai dengan keagungan-Nya sebagai pencipta alam 

seisinya. Sedangkan sifat mustahil Allah Swt. adalah kebalikan dari sifat 

wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak 

disandarkan pada Zat-Nya sebagai pencipta alam semesta. Sifat-sifat wajib 

dan mustahil Allah adalah sebagai berikut:
39

 

1) Wajib: Wuju>dun artinya ada, Mustahil: ‘Adamun artinya tidak ada. 

Adanya Allah Swt. dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. 

Semua barang yang ada dilingkungan kita pasti ada yang membuat. 

Adanya meja ada yang membuat, yaitu tukang. Adanya baju atau 

pakaian karena dibuat oleh penjahit. Alam ini pasti ada yang membuat 

dan tidak ada dengan sendirinya. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur‟an 

Surat Ali-Imran ayat 2: 

           
Artinya:  “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus 

makhluk-Nya.” 

2) Wajib:  Qida>mun artinya terdahulu, Mustahil: H}udu>thun artinya baru. 

Akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada dari 

pada meja yang dibuatnya. Allah Swt. adalah pencipta alam semesta, 

                                                           
39 Lukman Chakim dkk. Aqidah Akhlak untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas VII (Jakarta: 

Kementrian Agama, 2014), 19-23. 
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Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Allah Swt berfirman dalam 

al-Qur‟an Surat al-Hadid ayat 3: 

              

Artinya: “Dialah yang Awal dan yang akhir yang z{ahir dan yang Batin 

dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” 

3) Wajib: Baqa>’un artinya kekal selamanya, Mustahil: Fana>’un artinya 

rusak. 

Semua makhluk ciptaan Allah Swt. akan rusak, sedangkan Dia 

sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah Swt. akan kekal selamanya dan 

Dia tidak akan pernah mati. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur‟an Surat 

ar-Rahman ayat 27: 

          
 

Artinya: “Dan tetap kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran 

dan kemuliaan.” 

4) Wajib: Mukha>lafatu lil h}awa>dithi artinya berbeda dengan makhluk, 

Mustahil: Muma>thalatu lil hawa>dithi artinya serupa dengan makhluk. 

Allah Swt.  memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat 

Allah Swt. berbeda-berbeda dengan sifat makhluk-Nya.  

5) Wajib: Qiya>muhu binafsihi> artinya berdiri sendiri, Mustahil: Ih}tiya>ju 

lighairihi artinya butuh kepada yang lain. 
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Allah Swt.  sebagai Pencipta alam adalah Maha Kuasa. Dia tidak 

memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan 

yang ada pada diri-Nya. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur‟an Surat al-

Ankabu>t ayat 6: 

               

 

Artinya: “Dan barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya 

jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya 

Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) 

dari semesta alam.” 

 

6) Wajib: Wah}da>niyatun artinya Esa, Mustahil: Ta‟addudun artinya 

berbilang. 

Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa 

(satu). Allah Swt. berfirman dalam al-Qur‟an Surat al-Ikhlash ayat 1: 

        
 

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

 

7) Wajib: Qudratun artinya Kuasa, Mustahil: ‘Ajzun artinya lemah. 

Manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. 

Manusia tidak akan mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa 

Allah di atas segalanya. Allah Swt. berfirman dalam Surat al-Baqarah 

ayat 20: 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.” 

 

8) Wajib: Ira>datun artinya berkehendak, Mustahil: Ka>rihan artinya 

terpaksa. 

Manusia mempunyai kehendak tetapi banyak yang tidak 

terlaksana. Kehendak Allah Swt. pasti terlaksana karena Dia Maha 

Kuasa. Jika Allah berkehendak maka tidak ada satupun yang dapat 

menolak. 

9) Wajib: ‘Ilmun artinya Mengetahui, Mustahil: Ja>hilan artinya bodoh. 

Akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu 

pasti mengtahui sesuatu yang akan dibuat. Allah Swt. adalah Pencipta 

alam semesta ini dan Dia mngetahui semua ciptaan-Nya. 

10) Wajib:  H}aya>tun artinya Hidup, Mustahil: Mautun artinya mati. 

Semua makhluk tunduk kepada Allah Swt. Dia yang mengatur 

kehidupan makhluk hidup. Allah Swt. tidak akan mati dan Dia kekal 

selamanya. 

11) Wajib: Sami>’an artinya Mendengar, Mustahil: S}ummun artinya tuli. 

 Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah walaupun 

semua jumlah manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah 

Swt. 

12) Wajib: Bas}i>ran artinya Melihat, Mustahil: „Umyun artinya buta. 
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 Allah melihat segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil, 

bahkan yang tersembunyi tanpa bantuan alat untuk melihat. Penglihatan 

Allah tidak ada batasnya. 

13) Wajib: Kala>mun artinya Berfirman, Mustahil: Bukmun artinya bisu. 

Kala>mun berarti Allah Swt. berbicara melalui firman-Nya yang berupa 

wahyu. 

14) Wajib: Qa>diran artinya Yang Maha Kuasa, Mustahil: ‘A<jizan artinya 

yang lemah. 

15) Wajib: Muri>dan artinya Yang Maha Berkehendak, Mustahil: 

Mukra>han artinya yang terpaksa. 

16) Wajib: ‘A<liman artinya Yang Maha Mengetahui, Mustahil: Ja<hilan 

artinya yang bodoh. 

17) Wajib: H}ayyan artinya Yang Maha Hidup, Mustahil: mayyitan artinya 

yang mati. 

18) Wajib: Sami>’an artinya Maha Mendengar, Mustahil: As}ammu artinya 

yang tuli. 

19) Wajib: Bas}i>ran artinya Yang Maha Melihat, Mustahil: A’ma > artinya 

yang buta. 

20) Wajib: Mutakalliman Yang Maha Berfirman, mustahil: Abkamu 

artinya yang bisu. 
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Sifat-sifat wajib Allah Swt. yang 20 mempunyai beberapa aspek di 

antaranya: 
40

 Sifat Nafsiah, Sifat Nafsiah ialah hal (keadaan) yang wajib 

bagi zat yang berlaku selamanya, tanpa melalui suatu sebab seperti semua 

benda menempati ruang selama ia masih dalam bentuk benda dan adanya 

bukan pula melalui sebab. yang termasuk sifat Nafsiah: sifat wujud. 

Sifat Salbiyah, yang dinamakan sifat Salbiyah yaitu sifat yang 

mengandung arti meniadakan yang tidak layak bagi Allah. Yang termasuk 

sifat Salbiyah: Qida>m, Baqa>’, Mukha>lafatun li> al-hawa>dithi, Qiya>muhu 

binafsihi>, wah}da>niyah.  

Sifat Ma’a>ni>,  yang dikatakan sifat Ma’a>ni ialah sifat yang ada pada 

zat, baik sifat itu baru seperti warna putih atau warna hitam pada yang baru 

atau sifat itu Qadi>m seperti sifat ‘Ilmu dan Qudrat bagi Allah.
41

 Yang 

termasuk sifat Ma’a>ni>: Qudratun, Ira>datun, ‘Ilmun, H}aya>tun, Sama>’, 

Bas}a>run, Kala>mun. 

Sifat Ma’nawiyah, dan yang dinamakan sifat Ma’nawiyah yaitu sifat 

yang melazimi tujuh sifat Ma’a>ni. Sifat ma’nawiyah yaitu yang tidak ada 

pada zat melainkan adanya disebabkan oleh sesuatu sebab dan sifat itu 

wajib bagi zat itu selama sebabnya masih ada. Tujuh sifat Ma’nawiyah  

yaitu adanya Allah Qa>diran, Muri>dan, ‘a>liman, H}ayyan, Sami>’an, Bas}i>ran, 

Mutakalliman.  
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Adapun sifat Jaiz Allah Swt. adalah sifat-sifat kebebasan Allah, 

yakni kebebasan yang dimiliki-Nya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat Jaiz 

Allah ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu 

sesuai dengan kehendak-Nya yang mutlak. Berikut ini kebebasan-

kebebasan mutlak yang dimiliki Allah Swt:
42

 

1) Kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. 

2) Kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. 

b. Meyakini sifat-sifat Allah Swt. melalui al-Asma> al-H}usna.43
 

Secara bahasa arti dari al-Asma> adalah nama-nama, sedangkan al-

H}usna adalah terbaik. Al-Asma> al-H}usna adalah nama-nama terbaik yang 

mencerminkan kebesaran Allah dan keagungan-Nya yang msti menyatu 

dalam diri-Nya. Allah berfirman di dalam al-Qur‟an Surat Thaha ayat 8: 

             

Artinya: “Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia. Dia mempunyai al-Asma>’ al-H}usna (nama-nama yang 

baik).” 

Di antara nama-nama terbaiknya yaitu al-Azi>z (Maha Perkasa), al-

‘Adl (Maha Adil), al-Qayyu>m (Maha Berdiri Sendiri), al-Ghaffa>r (Maha 

Pengampun), al-Basi>t} (maha melapangkan), an-Na>fi>’ (Maha Memberi 
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Manfaat), ar-Ra’u>f  (Maha Pengasih), al-Barr  (Maha Baik), dan al-Fatta>h 

(Maha Membuka atau Menenangkan).44
 

c. Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya 

seperti jin, iblis dan setan dalam fenomena kehidupan.
45

 

Menurut bahasa kata Mala>ikat merupakan kata jamak yang berasal 

dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan 

tugasnya. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya (nur), 

berdasarkan salah satu hadith Nabi Muhammad Saw: 

ِلُك َ ُ  ُل  اَلِ  َ َل   اَلُ  َعَلْ ِ  َ َ َل َ  قَاَل قَاَل َ ِ َ   اُ َعْ  ُ َعْن َعاِئَشَة 
َ
 ُخِلَق ْ م

َاُن ِمْن نَاِ   ْْ  ( مسل    ه)ِمْن نُ ْ ِ  َ ُخِلَق  

  
 Artinya: “Malaikat telah diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api 

yang menyala.” (HR. Muslim)
46

 

Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada 

malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak 

dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk 

ciptaan Allah. Mereka selalu menyembah Allah dan selalu taat kepada-

Nya, mereka tidak pernah berdosa. 

Kata jin berasal dari bahasa Arab artinya menutupi atau 

merahasiakan, yang dimaksudkan adalah jin tertutup dari panca indra. Jin 
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adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat, ia diciptakan dari api. Jin 

dibedakan menjadi dua yaitu jin kafir, jin yang membangkang terhadap 

perintah Allah Swt. Jin muslim yaitu jin yang mengakui tentang ke-Esaan 

Allah, jin Islam telah mendengar ayat-ayat al-Qur‟an mereka langsung 

mengatakan bahwa al-Qur‟an itu menakjubkan dan dapat memberikan 

petunjuk kejalan yang benar. 

Adapun kata “Iblis” berasal dari bahasa Arab ‚Ibla>s‛ artinya putus 

asa (dari rahmat atau kasih sayang Allah). Sedangkan kata Setan berasal 

dari bahasa Arab yaitu Syait}a>na yang artinya jauh. Maksudnya adalah 

setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau 

kejahatan. 

Iblis dan setan adalah makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini 

diciptakan oleh Allah dari api. Kerjanya merangsang nafsu rendah 

manusia. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah 

Allah.
47

 

2. Materi Tauh}id di Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII di antaranya: 

a. Beriman kepada kitab-kitab Allah Swt.
48

  

Pengertian beriman kepada kitab-kitab Alllah yaitu mempercayai 

dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Swt. telah menurunkan 

kitab-kitab-Nya kepada Rasul yang berisi wahyu Allah supaya disampaikan 
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isi dan kandungannya kepada umat manusia. Allah berfirman di dalam al-

Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 2: 

             

Artinya: “Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa.” 

Nama-nama kitab Allah yang diturunkan kepada utusan-Nya antara 

lain,  kitab Taurat diturunkan kepada nabi Musa, kitab Zabur diturunkan 

kepada Nabi Dawud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan kitab al-

Qur‟an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.
49

 

b. Beriman kepada Rasul Allah Swt.
50

  

Nabi menurut bahasa adalah orang yang diberi berita atau menerima 

berita. Menurut istilah agama, Nabi adalah seseorang yang menerima 

wahyu dari Tuhan berkenaan dari syariat agama. Rasul menurut bahasa  

adalah utusan  atau  orang-orang  yang dikirim unruk suatu tugas.  Menurut 

istilah agama, Rasul ialah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan 

berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya 

kepada orang banyak. Menurut pendapat ini, bahwa setiap Rasul adalah 

Nabi, tetapi setiap Nabi belum tentu Rasul. 

Beriman kepada Rasul-rasul Allah artinya mempercayai dan 

meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Swt. telah memilih dan 
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mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Kepada mereka 

diturunkan wahyu supaya disampaikan kepada umatnya. Rasul-rasul itu 

adalah manusia biasa yang berlaku pada mereka sifat-sifat kemanusiaan, 

seperti makan,  minum, tidur, sehat,  sakit, ingat, lupa, hidup, mati dan 

sebagainya. Iman kepada Rasul-rasul Allah termasuk salah satu rukun 

iman.
51

 

Rasul-rasul yang diterangkan di dalam al-Qur‟an dalam berbagai 

ayat ada 25 orang, yaitu Adam as, Idris as, Nuh as, Hud as, Shaleh as, 

Ibrahim as, Luth as, Ismail as, Ish}ak as, Ya‟kub as, Yusuf as, Ayub as, 

Syu‟aib as, Musa as, Harun as, Zulkifli as, Dawud as, Sulaiman as, Ilyas 

as, Ilyasa as, Yunus as, Zakaria as, Yahya as, Isa as dan Muhammad Saw. 

c. Meyakini sifat-sifat Rasul Allah Swt.
52

  

Untuk suksesnya tugas yang dipercayakan Allah para Rasul 

didukung oleh sifat-sifat istimewa. Sifat-sifat tersebut terdiri atas tiga 

macam yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. 

Sifat wajib bagi Rasul maksudnya adalah bahwa Rasul pasti dan 

wajib memiliki sifat-sifat itu.  Sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul ada 

empat macam yaitu: S}iddiqun, Ama>natun, Tabli>ghun, dan Fat}a>natun.  Sifat 

mustahil bagi Rasul adalah bahwa Rasul tidak mungkin memiliki sifat-sifat 

yang bertentangan dengan sifat-sifat wajib. Sedangkan sifat-sifat mustahil 
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bagi Rasul ada empat macam yaitu: Kidhbun, H}iya>natun, Kitma>nun dan 

Bala>datun. 

Sifat jaiz bagi Rasul maksudnya adalah bahwa para Rasul memiliki 

sifat-sifat yang pada umumnya dimiliki oleh manusia seperti lapar,  haus,  

tidur, mencari nafkah, berumah tangga, sakit dan sebagainya. Namun Allah 

menakdirkan bahwa sifat jaiz ini tidak sampai merendahkan martabat 

kerasulannya.
53

 

d. Dalil dan pentingnya beriman kepada Rasul Allah Swt.
54

 

Adapun dalil tentang pentingnya beriman kepada Rasul Allah Swt. 

terdapat di dalam al-Qur‟an Surat an-Nisa>’ ayat 165: 

                    
 

Artinya: “ (Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita 

gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada 

alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya 

Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.”55
 

 

Pengiriman Nabi dan Rasul kepada umat manusia sangat 

diperlukan, karena akal manusia terbatas untuk mngetahui rahasia 

kehidupan, baik kehidupan dunia, maupun kehidupan ahirat. Untuk dapat 
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melaksanakan penyembahan kepada Allah dengan benar dan tepat perlu 

ada pedoman pelaksanaannya. Maka perlu diutus para Rasul untuk 

mengajarkan bagaimana mengajarkan ibadah dalam arti yang seluas-

luasnya.
56

 

3. Materi Tauh}id di Madrasah Tsanawiyah Kelas IX di antaranya: 

a. Meyakini adanya hari akhir.
57

 

Beriman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati 

adanya pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Hari 

akhir itu bersifat abadi dan tidak berakhir, sebagaimana hari-hari di dunia 

ini. Tidak ada seorangpun bahkan satu makhlukpun yang dapat mengetahui 

waktu terjadinya hari akhir, kecuali Allah Swt. 
58

 Firman Allah di dalam al-

Qur‟an Surat al-A’ra>f ayat 187: 
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Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah 

terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang 

kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang 

dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. kiamat itu 

Amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di 

bumi. kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan 

dengan tiba-tiba". mereka bertanya kepadamu seakan-akan 

kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguh-

nya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, 

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".”59
 

 

b. Meyakini macam-macam alam ghaib yang berhubungan dengan hari 

akhir.
60

 

Macam-macam alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir 

yaitu alam barzah} yaitu hari manusia di dalam kubur,  yaumul ba’as  yaitu 

hari bangkitnya manusia dari alam kubur, yaumul h}asyr  dan yaumul miza>n 

yaitu tempat berkumpulnya manusia dan menjalani perhitungan dan 

pertimbangan amal, surga yaitu sebutan bagi tempat yang penuh nikmat 

pada hari akhir kelak, dan neraka yaitu sebutan bagi suatu tempat yang 

penuh penderitaan dan siksa di akhirat kelak.
61

 

c. Beriman kepada Qad}a>‟ dan Qadar Allah Swt.
62

 

Qad}a>‟ dan qadar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan,  

satu sama lainnya. Sebab yang satu ibarat satu rencana sedangkan yang 

lainnya merupakan implementasi (perwujudan) dari rencana tersebut. 
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Menurut bahasa qad}a>’ memiliki beberapa arti yaitu hukum, ketetapan, 

perintah, kehendak, pemberitauhan, dan penciptaan. Sedangkan menurut 

istilah, qad}a>’ adalah ketentuan atau ketetapan Allah. Dari sejak zaman azali 

tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk-Nya sesuai dengan 

kehendak-Nya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. 

Menurut bahasa qadar berarti kepastian, peraturan dan ukuran. 

Sedangkan menurut istilah, qadar adalah perwujudan ketetapan (qad}a>’) 

terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk-Nya yang telah 

ada sejak zaman azali sesuai dengan kehendak-Nya, qadar juga disebut 

takdir Allah Swt.
63

 

Iman kepada qad}a>’ dan qadar artinya percaya dan yakin dengan 

sepenuh hati bahwa Allah Swt. telah menentukan tentang segala sesuatu 

bagi makhluk-Nya. Takdir Allah merupakan kehendak Allah. Oleh sebab 

itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita.
64
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BAB III 

MATERI TAUH{ID PADA KITAB ‘AQI<<<<<<<<<< <<<<DATUL ‘AWA<M  

KARYA AL-ALLAMAH AS-SAYYID AH{MAD AL-MARZUKI 

 

A. Biografi al-Allamah as-Sayyid Ah}mad al-Marzuki 

Tidak banyak yang mengetahui tentang biografi ulama yang satu ini. Hal 

ini karena sikap beliau yang tidak mau menonjolkan keahliannya. Bahkan tahun 

kelahiran dan kewafatan sang pujangga yang hidup ditahun 1281 H/1864 M. Ini 

tidak terdeteksi dengan pasti. Nama beliau adalah Syaikh Ah}mad Marzuki atau 

lebih dikenal dengan sebutan 'Abdul Fauzy.
65

 Nama lengkap beliau Syekh 

Ahmad bin Muhammad bin Sayid Ramadhan Mansyur bin Sayid Muhammad al-

Marzuqi Al-Hasani,  dilahirkan sekitar tahun 1205 H di Mesir, beliau sepanjang 

waktu bertugas mengajar masjid Mekah karena kepandaian dan kecerdasannya 

Syaikh Ah}mad Marzuki diangkat menjadi mufti mazhab al-Maliki di Mekah 

menggantikan Sayyid Muhammad yang wafat sekitar tahun 1261 H, Syaikh 

Ah}mad Marzuki juga terkenal sebagai seorang pujangga dan dijuluki dengan 

panggilan Abu Alfauzi.
66

 

Di masa mudanya beliau sangat gigih dan ulet dalam menimba ilmu 

ditangan ulama-ulama besar di masanya. Salah satu guru beliau adalah asy-
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Syaikh al-Kabir as-Sayyid Ibrahim al-„Ubaidiy, beliau adalah ulama yang 

berkonsentrasi pada qira‟ah al-‘Asyrah (Qira‟ah 10). Dan di antara murid-murid 

beliau adalah Syaikh Ahmad Damhan (1260 –1345 H), Syaikh as-Sayyid Ahmad 

Zaini Dahlan  (1232–1304 H), Syaikh Thahir at-Takruniy dan lain sebagainya. 

Salah satu kitab yang beliau karang adalah kitab „Aqi>datul ‘Awa>m.
67

 

 Berkat kegigihannya dalam mencari ilmu itulah akhirnya beliau muncul 

sebagai ulama yang sangat mendalami berbagai disiplin ilmu. Setelah sekian 

lama beliau belajar, akhirnya beliau mengabdikan dirinya. Beliau yang sehari-

harinya dikenal pengajar di Masjidil H}aram Mekah. Beliau enggan menerima 

gaji yang ditetapkan bagi pengajar sepertinya. Hal ini dilakukan beliau dengan 

alasan supaya tidak menodai keikhlasannya dalam mengamalkan ilmu .
68

 

Ketidak masyhuran nama beliau sangat berbalik dengan ketenaran kitab 

yang di karangnya. Kitab„Aqi>datul ‘Awa>m yang ditulisnya telah dikenal di 

dunia. Bahkan pesantren-pesantren di nusantara telah menjadikan kitab 

karangannya sebagai salah satu kurikulumnya. Maka tak heran jika santri-santri 

di negeri ini banyak yang menghafalnya di luar kepala. Penulisnya begitu lincah 

dalam menggoreskan penanya, terutama yang besangkut-paut dengan puji-

memuji kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.
69
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Kitab „Aqi>datul ‘Awa>m disusun oleh Syaikh Ah}mad Marzuki dalam 

bentuk nad}am. Kitab ini terdiri atas 57 nad}am. Syaikh Ah}mad Marzuki adalah 

seorang yang sangat  „alim  dan wara‟, bahkan dikenal sebagai waliyullah. 

Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa nad}am-nad}am yang dimuat di dalam 

kitab ini berasal langsung dari Nabi Muhammad Saw. melalui wasilah 

(perantara) mimpi.70  

Syaikh Ah}mad Marzuki bermimpi bertemu Nabi Saw. di penghujung 

malam Jum‟at, pada Jum‟at  pertama di bulan Rajab, hari ke enam tahun 1258 H, 

sedangkan para Sahabat ra berdiri di sekelilingnya. Nabi Saw. bersabda kepada 

Syaikh Ah}mad Marzuki: “Bacalah nad}am-nad}am tauh}id, yang barangsiapa bisa 

menghafalnya, maka ia masuk surga dan bisa menggapai tujuan dari setiap 

kebaikan yang sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.”71
  

Nad}am tauh}id yang telah diberikan Rasulullah kepada Syaikh Ah}mad 

Marzuki, beliau tuangkan dalam sebuah kitab yang diberi nama „Aqi>datul 

‘Awa>m (Aqidah untuk orang awam). Selang beberapa waktu lamanya Syaikh 

Ah}mad Marzuki bermimpi kembali bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah 

berkata ”Bacalah apa yang telah kau kumpulkan di hatimu (pikiranmu)”, lalu 

Syaikh Ah}mad Marzuki berdiri membacanya dari awal sampai akhir nad}am dan 

para sahabat Rasulullah di samping Nabi Muhammad Saw. mengucapkan 

                                                           
70 Toto Edi, Ensiklopedi Kitab Kuning (Pamulang: Aulia Press, 2007), 125. 
71 https://pondokhabib.wordpress.com/2010/10/18/mimpi-allamah-al-imam-syaikh-ahmad-al-

marzuki-al-maliki-radiyallahuanhu-bertemu-rasulullah-saw-yang-mengajar-beliau-sifat-20/, 27 
Februari 2015. 

https://pondokhabib.wordpress.com/2010/10/18/mimpi-allamah-al-imam-syaikh-ahmad-al-marzuki-al-maliki-radiyallahuanhu-bertemu-rasulullah-saw-yang-mengajar-beliau-sifat-20/
https://pondokhabib.wordpress.com/2010/10/18/mimpi-allamah-al-imam-syaikh-ahmad-al-marzuki-al-maliki-radiyallahuanhu-bertemu-rasulullah-saw-yang-mengajar-beliau-sifat-20/
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“Ami>n” pada setiap bait-bait nad}am ini dibacakan. Setelah selesai Syaikh 

Ah}mad Marzuki menyelesaikan bacaannya, Nabi Muhammad Saw. bekata 

kepadanya dan mendoakannnya: ”Semoga Allah memberimu taufiq kepada hal-

hal yang menjadi Rid}a-Nya dan menerimanya itu darimu dan memberkahi kamu 

dan segenap orang mukmin dan menjadikannya berguna kepada hamba-hamba 

Allah Swt Ami>n”.72
 Syaikh Ah}mad Marzuki selesai menyusun kitab ini pada 

tahun 1258 H.
73  

 

B. Isi kitab kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m 

Kitab „Aqi>datul ‘Awa>m berisi syair-syair (nad}am) tentang Tauh}id. Di 

sini akan di paparkan mengenai bab-bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat 

Allah Swt,  mengetahui para Nabi dan Rasul serta sifat-sifatnya,  beriman kepada 

malaikat dan sifat-sifatnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari 

akhir dan iman kepada takdir Allah Swt.  

1. Bab mengetahui sifat-sifat Allah Swt. 

Berikut  ini  tentang  sifat wajib bagi zat Allah dan juga sifat jaiz yang 

wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin yang mukalaf. 

74. ـٍ ِا ِع ْشرِ َن ِ َ  ْ : َ بَ ْع ُد فَاْعَلْ  ِبُ ُج ِب  ْاَمْعرِفَ ْ   ِمْن َ  ِج   

                                                           
72 http://choppie.mywapblog.com/biografi-syekh-ahmad-al-marzuqi.xhtml, 27 Februari 2015. 

 
73 Toto Edi, Ensiklopedi Kitab Kuning, 125. 
74 Sayyid Ah}mad al- Marzuki, ‘Aqi>datul ‘Awa>m (Surabaya: Imam, t.t.),  2. 

http://choppie.mywapblog.com/biografi-syekh-ahmad-al-marzuqi.xhtml,%2027%20Februari%202015.
http://choppie.mywapblog.com/biografi-syekh-ahmad-al-marzuqi.xhtml,%2027%20Februari%202015.
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“Dan selanjutnya, ketahuilah dengan yakin bahwa Allah itu mempunyai 

20 (dua puluh) sifat yang wajib.”75
 

76. ـَ ْلِق بِااْإَ  ِ :  ف َااُ َم ْ ُج  ٌد ق َِدٌم بَاقِ    ُ َ ااِ ٌ  اِْل   

 

“Yaitu Allah itu mauju>d (ada), qadi>m (telah ada sebelum sesuatu 

ada), baqi> (kekal abadi tanpa akhir), mukha>lifun (bertentangan dengan 

makhluk) secara mutlaq.” 
77

 

 

78. قَ اِدٌ  ُم ر  ٌد ع َاِاٌ ببّك َ  ْ : َ قَ اِئٌ  َغ  ِ ْ  َ َ  ِح ٌد َ َحّ    

“Dan qa>imun (berdiri sendiri tidak membutuhkan bantuan siapa-

siapa), ghaniyyun (Yang Maha Kaya), wa>h}idun (Yang Maha Esa), dan 

h}ayyun (yang Maha tidak mengalami kematian), qa>dirun (yang Maha 

Kuasa), muri>dun (yang Maha menghendaki), ‘a>limun (Yang Maha 

Mengetahui) segala sesuatu.”79
 

 

ـِ ْ  ُر   ْاُمَ َبلِ  ُ  َاُ  ِ  َ  اٌت َ  ْل َع ٌة تَ ْ  َ ِظُ  :   َِم  ٌي  الَ 
ـَْر   .80َح  َ اٌة  اْ ِعْل ُ  َ   ٌا  ْ  َ َمرْ : فَ ُق ْدَ ٌة إ  َدٌة   َْم ٌي بَ 

 
‚Sami>’un (Maha mendengar), albas}i>ru (yang Maha melihat), dan 

almutakalimu (yang Maha berbicara). Allah mmpunyai tujuh sifat yang 
teratur: yaitu qudrah (berkuasa), ira>datun (menghendaki), sam’un 
(mendengar), bas}ar (melihat), h}aya >tun (hidup), al’ilmu (berpengetahuan), 
kala>m (bercakap) secara terus-menerus.81 

 

 .82ت َْرٌ  ا ُِب ّك ُ ْ ِب ٍن َ ِ ْعِل ِ : َ َجائ ٌِز ب َِ  ْض ِلِ    َعْداِِ  

“Dengan karunia serta keadilan-Nya, Allah memiliki sifat ja>izun 
(wenang) yaitu boleh mengerjakan sesuatu.”83

 

                                                           
75 Achmad Sunarto, Tarjamah ‘Aqi>datul ‘Awa>m (Surabaya: al-Miftah, 2012), 6. 
76 Al-Marzuki, ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 2. 
77 Sunarto, Tarjamah ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 7. 
78 Al-Marzuki, ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 3. 
79 Sunarto, Tarjamah ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 7. 
80 Al-Marzuki, ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 3. 
81 Sunarto, Tarjamah ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 7. 
82 Al-Marzuki, ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 3. 
83 Sunarto, Tarjamah ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 8. 
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Rukun iman dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut: 

Iman terhadap Allah artinya percaya secara duniawi dan ukhrawi, 

bahwa Allah adalah Zat yang memiliki sifat-sifat yang pertama  20 sifat wajib 

(pasti) yang terdiri dari:  

a. Wuju>dun (ada) 

b. Qida>mun (terdahulu) 

c. Baqa>’un (kekal) 

d. Mukha>lafatu lil h}awa>dithi (berbeda dengan makhluk) 

e. Qiya>muhu binafsihi (berdiri sendiri) 

f. Wa>h}da>niyatun (Esa) 

g. Qadratun (berkuasa) 

h. Ira>datun (berkehendak) 

i. ‘Ilmun (mengetahui) 

j. H}aya>tun  (hidup) 

k. Sama>’un (mendengar) 

l. Bas}a>run (melihat) 

m. Kala>mun  (berfirman) 

n. Kaunuhu qa>diran (Zat Yang Maha Kuasa) 

o. Kaunuhu muri>dan (Zat Yang Maha Berkehendak) 

p. Kaunuhu‘a>liman  (Zat Yang Maha Mengetahui ) 

q. Kaunuhu h}ayyan  (Zat Yang Maha Hidup) 
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r. Kaunuhu sami>’an (Zat Yang Maha Mendengar) 

s. Kaunuhu bas}i>ran (Zat Yang Maha Melihat) 

t. Kaunuhu mutakalliman  (Zat Yang Maha Berfirman).
84

 

Kedua  sifat mustahil (tidak mungkin) di antara lain:  

a. „Adamun (tidak ada) 

b.  H}uduthun (baru) 

c. Fana’un (rusak) 

d. Muma>thalatun lil h}awadithi  (sama dengan makhluk) 

e. Ih}tiya>jun  (butuh kepada yang lain) 

f. Ta’addudun (berbilang) 

g. ‘Ajzun (lemah) 

h. Kara>hatun (terpaksa) 

i. Jahlun  (bodoh) 

j. Mautun  (mati) 

k. S}amamun (tuli) 

l. ‘Amyun (buta) 

m. Bakamun (bisu) 

n. Kaunuhu ‘a>jizan (Zat Yang Maha Lemah) 

o. Kaunuhu ka>rihan (Zat Yang Maha Terpaksa) 

p. Kaunuhu ja>hilan (Zat Yang Maha Bodoh) 

                                                           
84 Ibid., 8-9. 
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r. Kaunuhu mayyitan (Zat Yang Maha Mati) 

s. Kaunuhu as}amma (Zat Yang Maha Tuli) 

t. Kaunuhu a’ma > (Zat Yang Maha Buta) 

u. Kaunuhu abkama (Zat Yang Maha Bisu).85  

Ketiga  sifat jaiz Allah yaitu fi’lu kulli mumkinin awtarkuhu 

(mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya).
86

  Allah Swt. 

bisa mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, apa bila Allah 

memberi pahala kepada orang yang taat itu merupakan ke anugerahan-Nya 

dan apa bila Allah Swt. menyiksa orang-orang yang maksiat itu merupakan 

keadilan-Nya. 

Sifat-sifat Allah tidak ada yang menyekutukan-Nya. Jika Esa Zat-Nya, 

tiada sekutu bagi-Nya. Dia Tuhan yang hidup, dengan kehidupan yang 

terdahulu dan Zat-Nya berdiri sendiri tanpa ruh.  Allah adalah Tuhan yang 

mengetahui dengan pengetahuan yang qadi>m yang berdiri sendiri dengan Zat-

Nya meliputi segala perkara yang wajib, jaiz dan mustahil adanya. Allah 

bersifat Maha Kuasa dengan kekuasaan yang qadi>m dan berdiri sendiri dengan 

Zat-Nya tanpa usaha dan perantara. Berkuasa yang tak ujung lemah, berkuasa 

meliputi hubungan segala perkara yang mungkin wujudnya lagi menghendaki 

                                                           
85 Ibid., 9-10. 
86 Ibid., 11.  
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dengan kehendak yang terdahulu dan yang berdiri sendiri tetap pada Zat-

Nya.
87

 

Allah Tuhan yang Maha Mendengar, maksudnya mendengar segala 

macam perkara yang didengar  dengan pendengaran yang qadi>m yang tetap 

dengan Zat-Nya. Maha Melihat, yaitu melihat segala perkara yang terlihat di 

kala wujudnya perkara yang dilihat itu dengan penglihatan yang qadi>m yang 

tetap dengan Zat-Nya. Allah juga Maha Berbicara dengan Pembicaraan yang 

qadi>m lagi kekal yang berdiri sendiri dengan Zat-Nya. Pembicaraan Allah 

tanpa huruf dan tanpa suara.  Jadi ucapan Allah tidak didahului sifat tidak ada 

dan tidak kedatangan sifat tidak ada. Pembicaraan Allah itu ada yang 

berhubungan perkara yang wajib wujudnya.
88

  Sebagaimana Firman-Nya di 

dalam al-Qur‟an Surat T}aha ayat 14: 

               

 
Artinya: “ Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) 

selain Aku, Maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk 

mengingat Aku.”89
 

Ada yang berhubungan dengan perkara yang mustahil wujudnya.
90

 

sebagaimana Firman Allah Swt. di dalam al-Qur‟an Surat al-Maidah ayat 73: 

                                                           
87 Ibid., 13-14. 
88 Ibid., 14. 
89 al-Qur’an Surat T}aha ayat 14. 
90 Sunarto, Tarjamah ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 14. 
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Artinya: “Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: 

"Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal 

sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika 

mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti 

orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan 

yang pedih.”91
 

 

Dan yang berhubungan dengan perkara yang jaiz.
92 Sebagaimana 

Firman Allah Swt. di dalam al-Qur‟an Surat as}-S}affat ayat 96:  

        

Artinya: “Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu 

perbuat itu".
93

 

Menurut pendapat yang benar, arti lafad} al-Qur‟an yang kita baca adalah 

perkataan yang menjadi hubungan dengan perkataan Allah yang qadi>m. 

Perkataaan-perkataan itu dinamakan kalam Allah karena mengandung arti 

perkataan Allah, yang biasanya dipahami hanya apa bila dikatakan. Jika 

dikatakan dengan bahasa Arab disebut al-Qur‟an, jika dengan bahasa Ibrani 

                                                           
91 Al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 73. 
92 Sunarto, Tarjamah ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 14. 
93 Al-Qur’an Surat as}-S}affat ayat 96. 
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yaitu bahasa orang Yahudi disebut Taurat, apabila dengan bahasa Suryani 

disebut Injil dan Zabur.
94

 

Perbedaan perkataan itu tidak memastikan perbedaan ucapan. 

Sebagaimana  Allah Pencipta langit dan bumi, ini dapat dikatakan dengan 

berbagai macam perkataan. Sedangkan Zat Allah Swt. adalah Esa. Dia Maha 

Kekal dengan Zat-Nya yang Maha Luhur, maksudnya kekal wujudnya dan 

tidak menerima kerusakan.
95

 

Allah Maha Pencipta, maksudnya banyak sekali menciptakan berbagai 

macam makhluk dengan kekuasaan-Nya. Dia terus menerus menentukan apa 

saja yang ditentukan dengan kehendak-kehendak-Nya. Allah Pemberi rezeki, 

artinya yang menciptakan dan terus menerus memberikan rezeki kepada 

seluruh makhluk-Nya. Sebutan rezeki itu tidak tertentu pada makanan dan 

minuman saja. Tetapi segala apa saja yang memberikan manfaat bagi 

binatang. Baik berupa makanan, minuman, bahkan pakaian dan lainnya. Di 

antara rezeki yang terbesar adalah pertolongan Allah Swt. untuk melakukan 

ketaatan.
96

 

Allah juga mempunyai sifat-sifat diantaranya sifat wajib. Allah Swt. 

mempunyai sifat wajib yang jumlahnya dua puluh dan mempunyai beberapa 

aspek yang perlu diketahui di antaranya: 

a. Sifat Nafsiyah 

                                                           
94 Sunarto, Tarjamah ‘Aqi>datul ‘Awa>m,15. 
95 Ibid., 15. 
96 Ibid., 16. 
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Sifat Nafsiyah ialah hal (keadaan) yang wajib bagi zat yang berlaku 

selamanya, tanpa melalui suatu sebab seperti semua benda menempati 

ruang selama ia masih dalam bentuk benda dan adanya bukan pula melalui 

sebab. yang termasuk sifat Nafsiyah: sifat wujud.
97

 Sesuai nad}aman di 

dalam kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m  yang berbunyi. 

.ف َااُ َم ْ ُج  دٌ   

b. Sifat Salbiyah 

Yang dinamakan sifat Salbiyah yaitu sifat yang mengandung arti 

meniadakan yang tidak layak bagi Allah. Yang termasuk sifat Salbiyah: 

Qida>mun, Baqa>’un, Mukha>lafatun li> al-h}awa>dithi, Qiya>muhu binafsihi>, 

wahda>niyatun.98
 Sesuai nad}aman di dalam kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m. 

ْإَ  ِ . ق َِدْمٌ بَاقِ  ٌ  ـَ ْلِق بِاْاِ    َ قَ اِئٌ  َغ  ِ ْ  َ َ  ِح دٌ .ُ َ ااِ ٌ  اِْل 

c. Sifat Ma’a>ni> 

 Yang dikatakan sifat Ma’a>ni> ialah sifat yang ada pada zat, baik 

sifat itu baru seperti warna putih atau warna hitam pada yang baru atau 

sifat itu Qadi>m seperti sifat ‘Ilmun dan Qudratun bagi Allah.
99

 Yang 

termasuk sifat Ma’a>ni>: Qudratun, Irada>tun, ‘Ilmun, H}aya>tun, Sama>’, 

Bas}a>run, Kala>mun.  Sesuai nad}aman di dalam kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m. 

                                                           
97

 Muhammad Dasu>qi>, Ha>syiah  ‘ala Um al-Bara>hi>n (Semarang: Thaha Putra, t.t),  93. 
98

 Ibid., 95. 
99

 Ibid., 97. 
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ـِ ْ  ُر   ْاُمَ َبلِ  ُ  ـَْر .   َِم  ٌي  الَ  فَ ُق ْدَ ٌة ِإ َ َدٌة   َْم ٌي بَ 
 

 

d. Sifat Ma’nawiyah 

Dan yang dinamakan sifat Ma’nawiyah yaitu sifat yang melazimi 

tujuh sifat Ma’a>ni>. Sifat Ma’nawiyah yaitu yang tidak ada pada zat 

melainkan adanya disebabkan oleh sesuatu sebab dan sifat itu wajib bagi 

zat itu selama sebabnya masih ada. Tujuh sifat Ma’nawiyah  yaitu adanya 

Allah Qa>diran, Muri>dan, ‘a>liman, H}ayyan, Sami>’an, Bas}i>ran, 

Mutakaliman.100 Sesuai nad}aman di dalam kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m. 

ـِ ْ  ُر َ  ْاُمَ َبلِ ُ  . قَ اِدٌ  ُم ر  ٌد ع َاِاٌ ببّك َ  ْ . َ َح ُ      َِم  ٌي  الَ 

Allah mempunyai sifat-sifat wajib, jaiz dan mustahil. Sifat wajib 

terdapat dua puluh sifat yang kemudian sifat wajib dua puluh tadi dibagi 

menjadi beberapa aspek yaitu  sifat nafsiah, sifat salbiyah, sifat ma’a>ni>, dan 

sifat ma’nawiyah. Sifat jaiz Allah hanya satu yaitu fi’lu kulli mumki>nin 

awtarkuhu (mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya), 

kemudian sifat mustahil, sifat mustahil bagi Allah juga terdapat dua puluh 

sifat.  

2. Bab mengetahui iman kepada Nabi 

                                                           
100

 Ibid., 118. 
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Masalah iman kepada Nabi akan di jelaskan lebih lanjut di antara 

nad}amannya adalah sebagai berikut: 

ـّ ْدِ  َ  ا  َ ْللِ ْ ِ  َ ْ َ َمانَ ْ :       َْ َ  َك  َنْ ِلَ ا َ ِ   فَ ـَ انَ  ْ        بِاا

ْ  ِمْن َع َر ِ  ـِ ِ ْ ِ   ْاَم َر ِ   : َ َج ائٌِز ِ  َحّق  ـَ    .101 ِب َ ْ  ِر نَ ْقٍ  َ 

“Allah telah mengutus para nabi yang memiliki 4 sifat yang wajib yaitu 

cerdas, jujur, menyampaikan (risalah) dan dipercaya” 

“Dan sifat yang jaiz (wenang) bagi mereka ialah kebiasaan yang 

berlaku bagi manusia biasa tanpa mengurangi kedudukannya sebagai Nabi 

seperti sakit yang ringan.”102
 

 

Para Nabi menyampaikan berita ghaib, seprti hari kiamat dan ihwalnya, 

pembangkitan manusia dari kuburnya, penghalauan dan pengumpulan 

manusia di mahsyar untuk dih}isab dan dibalas amalnya, ada syafa’at, 

timbangan amal, asyira>t, surga, neraka dan yang lain. Mereka memberikan 

nasehat dengan benar, tidak pernah menipu kaumnya dari apa yang 

diberitakan dan didakwahkan. Mereka menyampaikan hukum-hukum Allah 

Swt. kepada para umatnya karena mereka diperintahkan untuk 

menyampaikannya. Mereka memerintahkan ketaatan kepada Allah dan 

melarang kemaksiatan.
103

 

Para Rasul adalah manusia-manusia yang dipercaya oleh Allah untuk 

menyampaikan wahyu-Nya, yaitu pengetahuan rahasia yang datangnya dari 

Allah untuk para Nabi-Nya sesuai yang dikehendaki, dengan perantaraan kitab 

                                                           
101 Al-Marzuki, ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 3. 
102 Sunarto, Tarjamah ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 17-18. 
103 Ibid., 18-19. 
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atau mengutus malaikat melalui mimpi dalam tidur atau dengan ilham atau 

tanpa perantaraan. Seperti yang terjadi pada diri Nabi Muhammad  Saw. di 

malam  Isra‟ tentang perintah shalat fard}u lima waktu diterima secara 

langsung dari Allah Swt.  tanpa perantara. Para Nabi juga terjaga dari dosa-

dosa besar baik lahir maupun batinnya, bahkan terjaga dari perkara terlarang 

sekalipun secara makruh sejak masa kecilnya. Seperti yang disebutkan Syaikh 

Ahmad Dardiri berdasarkan pendapat mayoritas ulama sebagai pendapat yang 

benar: “ bahwasanya para Nabi terpelihara dari dosa besar dan dosa kecil 

sebelum mereka diangkat menjadi Nabi dan sesudahnya”. Jadi kita wajib 

mempercayai dan meyakininya dengan seteguh hati.
104

 

Iman kepada Rasul juga harus meyakini bahwa para Rasul itu 

mempunyai sifat-sifat yang  pertama  sifat wajib yang terdiri dari: 

a. S}idqun (jujur dalam segala yang disampaikan) 

b. Ama>natun  (dapat dipercaya) 

c. Tabli>ghun  (menyampaikan ajaran) 

d. Fat}a>natun  (pandai).  

Yang kedua  sifat mustahil di antaranya: 

a. Kidhbun  (bohong) 

b. Khiya>natun  (berkhianat) 

c. Kitma>nun  (menyimpan ajaran) 

                                                           
104 Ibid., 19. 
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d. Bala>datun  (bodoh). 

 Ketiga  sifat jaiz, yaitu melekatkan sifat-sifat manusia pada umumnya 

yang tidak menurunkan derajat mereka, seperti makan, minum, sakit, 

berkumpul dengan istri dan lain-lain.
105

 

Adapun jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada beberapa  

perbedaan pendapat. Menurut Abu „Abdillah Adib di dalam buku 

tarjamahannya kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m disebutkan bahwa jumlah Nabi dan 

Rasul yaitu ada 25, tetapi selain 25 tadi ada pendapat lain diantaranya di 

dalam bukunya Achmad Sunarto dijelaskan bahwa jumlah Nabi menurut satu 

riwayat ada 124.000, kemudian jumlah Nabi yang menjadi utusan (Rasul) 

menurut satu riwayat ada 313, sama dengan jumlah Sahabat yang ikut perang 

Badar. Riwayat lain menyebutkan bahwa Allah mengangkat 8.000 Nabi yang 

4.000 dari kalangan Bani Israil dan yang 4.000 dari yang lainnya.  

Dari beberapa pendapat di atas jumlah Nabi yang wajib kita ketahui dan 

juga terdapat di dalam al-Qur‟an ialah 25 Nabi dan Rasul akan tetapi selain 25 

tadi masih banyak Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah di 

bumi dan hanya Allahlah yang mengetahui kebenaran jumlahnya. 

3. Bab mengetahui iman kepada malaikat-malaikat Allah Swt.  

Selain beriman kepada Rasul Allah maka seorang muslim juga harus 

beriman kepada malaikat-malaikat Allah: 

                                                           
105 Ibid., 24-25. 
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ـِْ  ِب َ َ ٍب َ  ُاْ  ـُ ْ    :  َ  ْاَم َلُك  اَ   .106:  َ َ ْ َك  َ ُ  ْرَب َ  َ نَ ْ َا اَ 
“Dan ketahuilah bahwa malaikat itu tidak punya ayah dan ibu, tidak 

makan, tidak minum dan tidak tidur.”107
  

 

Para malaikat tidak berbapak dan tidak beribu, karena malaikat adalah  

jisim dari cahaya pada umumnya. Terkadang malaikat itu terjadi dari tetesan 

air Jibril,  setelah Jibril mandi dari sungai di bawah Arasy. Para malaikat 

dapat bertasyakkul,  yaitu berubah-ubah bentuknya.  Seluruh malaikat juga 

tidak ada yang maksiat terhadap segala perintah Allah. Mereka semua 

melakukan apa saja yang diperintahkan.
108

 

Firman Allah di dalam al-Qur‟an Surat al-Anbiya‟ ayat 26-27: 

                    
 

Artinya: “Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang 

dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan 

dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.” 

Maksudnya bahwa para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang 

mulia,  karena mereka terpelihara dari maksiat, tidak pernah mendahului Allah 

dengan perkataan, mereka melakukan segala yang diperintah oleh Allah. Hal 

ini karena sangat memperhatikan Allah. Mereka mengumpulkan ketaatan 

dengan ucapan dan perbuatan. Dengan demikian maka malaikat sangat taat 
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kepada Allah Swt. Mencintai para malaikat termasuk syarat sahnya iman, dan 

membenci malaikat adalah kufur.
109

 

Ada pendapat-pendapat yang menyebutkan nama-nama malaikat yang 

perlu kita ketahui. Menurut Abu „Abdillah Adib di dalam buku tarjamahannya 

kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m dia menyebutkan bahwa jumlah jumlah malaikat 

yang wajib diketahui ada 10 malaikat yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, 

Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Dan selain yang 

wajib diketahui di dalam bukunya Achmad Sunatro disebutkan nama-nama 

malaikat-malaikat yang diantarnya malaikat H}amalatul ‘Arsyi, malaikat  

Ha>fun, malaikat Ruh}a>niyyun, malaikat Kara>biyyun, malaikat Safarah, 

malaikat H}afad}ah dan malaikat Katabah. 

Dari berbagai jumlah maupun nama-nama malaikat hanya sebagian saja 

yang wajib kita ketahui yaitu 10 malaikat, akan tetapi masih banyak lagi 

malaikat-malaikat lain yang belum kita ketahui sehingga menjadikan banyak 

perbedaan pendapat. Kita sebagai orang Islam harus mengetahui nama-nama 

malaikat yang diwajibkan untuk kita ketahui meskipun masih banyak nama-

nama malaikat lain dan hanya Allah yang mengetahui semua nama dan jumlah 

malaikat tersebut. 
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4. Bab mengetahui iman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para Nabi-Nya. Yaitu 

kitab-kitab yang diturunkan kepada para Rasul di papan atau melalui malaikat.  

Kitab-kitab yang diturunkan itu termasuk qadi>m (terdahulu).
110

 

ا َ  ـَ ُل ـِ  ْ ـٍ تَ ْ  ا:   ْ بَ َع ٌة ِمْن ُ ُ  ـَ َُدى تَ ْ  زِ ْ ُل ْْ  تَ ْ  َ ُة ُمْ َ   بِا

ِْْ ْ  ُك َعَل   ِعْ  َس  َ فُ ْرقَاُن َعَل  َخْ ِ  ْاَم َ  :  َزبُ ْ ُ  َد ُ َد َ ِ 

َ ِلْ ِك َ  ْاَبِلْ ِ   ْْ ـَ ا َ َ ُا  اْ َح َبِ   ْاَعلِ ْ  ِ  :  َ ُ ُح ُ     ِف  ْ

   .111َفَح ُق ُ   اَ ْس لِ ْ ُ  َ  ْاَقلُ ْ لُ  :   َُ  ُك َما  ََت  ِبِ   ا َرُ  ْ لُ 

“Ada empat kitab suci yang diturunkan sebagai petunjuk umat manusia 

yaitu taurat diturunkan kepada Nabi Musa.” 

“Zabur diturunkan pada Nabi Dawud, Injil diturunkan pada Nabi Isa, 

dan al-Qur’an diturunkan pada seutama-utama manusia.” 

“Dan S}uh}uf (lembaran-lembaran suci) diturunkan pada Nabi Ibrahim 

dan Nabi yang diajak bicara (Nabi Musa) di dalamnya terdapat firman-

firman yang penuh hikmah dari yang Maha Mengetahui.” 

“Maka hendaklah kita menerima dan tunduk atas apa-apa yang dibawa 

oleh Rasulullah Saw.”112
 

 

Orang yang meragukan terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada 

Rasul, seperti tidak beriman kepada salah satu kitab dari kitab-kitab Allah itu,  

baik berupa satu ayat atau satu kalimat, maka orang itu benar-benar kafir.
113

 

                                                           
110 Ibid., 37. 
111 al- Marzuki, ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 5. 
112 Sunarto, Tarjamah ‘Aqi>datul ‘Awa>m, 36-37. 
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Di dalam buku tarjamahannya kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m Abu „Abdillah 

Adib dijelaskan bahwa kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4 yaitu 

kitab Taurat, Zabur, Injil, dan al-Qur‟an dan yang lainnya kita tidak 

diwajibkan untuk mengetahui jumlahnya. Adapun di dalam bukunya Achmad 

Sunarto disebutkan bahwa ada 104 kitab yang diturunkan oleh Allah 10 suhuf 

pada Adam, 50 suhuf kepada Syits, 30 sahifah kepada Ibrahim, kemudian 

kitab Taurat, Zabur, Injil, dan al-Qur‟an. 

Sebagai orang yang beriman kita wajib tahu tentang kitab-kitab Allah 

terutama yang 4 tadi dan yang selebihnya kita tidak diwajibkan untuk 

mengetahuinya tetapi jika kita mengetahuinya juga lebih baik akan tetapi kita 

tidak bisa memastikan berapa jumlahnya dan hanya Allah sajalah yang 

mengetahui semua. 

Kitab yang diturunkan oleh Allah merupakan ajaran tentang 

ketauh}idan agar umat manusia beriman kepada-Nya. Mengetahui jalan yang 

lurus tanpa ada keragu-raguan untuk menjadi orang Islam, jadi semua kitab 

yang diturunkan merupakan pedoman untuk mengantarkan manusia ke jalan 

yang benar dan dapat mengantarkan untuk menuju surga. 
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5. Bab iman kepada hari akhir. 

ـْ  ـْ  :  ِإ ْ َم انُ َ ا بِ  َ ْ ِا آِخٍر َ َج 114 َُ ّك َم ا َ اَن بِ ِ  ِمَن  ْاَعَ 
. 

 

“Dan wajib bagi kita mengimani akan datangnya hari akhir (hari 

kiamat) dan semua kejadian yang ada seprti adanya Mah}syar, H}isab 

(perhitungan amal), Mi>zan (timbangan amal), s}ira>t} (titian s}ira>tal mustaqi>m ) 
dll.‛ 115 

 
Apa bila kamu ditanya: bagaimana kamu beriman kepada hari akhir?” 

Maksudnya permulaan terjadinya hari akhir yang ditandai dengan tiupan 

sengkala Israfil yang pertama, dan kedua tiupan menghidupkan kembali 

manusia yang sudah mati. Disebut hari akhir karena hari itu merupakan hari 

terakhir kehidupan dunia. Juga disebut hari kiamat, karena para manusia 

bangun dari kuburnya menunggu menghadap Tuhan semesta alam.
116

 

Di dalam bukunya Achmad Sunarto tajamah kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m 

dijelaskan bahwa hari akhir ditandai dengan tiupan sengkala, sewaktu 

sengkala ditiup pada hari kiamat, maka matilah seluruh manusia. Kecuali yang 

berada di surga dan neraka. Kemudian Allah menghidupkan kembali orang-

orang yang telah mati dengan mengembalikan nyawa ke seluruh tubuh. 

Selain itu di dalam tarjamah kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m buku Abu 

„Abdillah Adib dijelaskan bahwa akan datang hari kiamat di mana akan ada 
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kejadian di hari tersebut yaitu terdapat padang mah}syar, h}isab, adanya 

pertimbangan amal, kemudian surga, neraka dan lain-lain.
117

 

Dari kedua pendapat tadi dapat kita ketahui bahwa hari akhir adalah 

hari balasan bagi orang-orang yang hidup di dunia ini dan hari-hari dimana di 

dunia ini belum ada sebelumnya. Kita wajib mengimani hari akhir tersebut 

karena kita adalah orang Islam. Datangnya hari akhir tersebut tidak ada satu 

orangpun yang mengetahuinya kecuali Allah Swt. 

Jadi, hari akhir merupakan hari bahagia bagi orang beriman dan hari 

penderitaan bagi orang yang melanggar perintah Allah. Akan datang hari 

tersebut dan manusia wajib beriman kepadanya, manusia diciptakan Allah 

mempunyai batas kemampuan jadi, tidak akan ada yang mampu menolak 

datangnya hari tersebut. 

Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Malaikat dan iman kepada 

hari akhir adalah rangkaian materi yang tidak dapat dipisahkan karena iman 

kepada Allah tanpa disertai iman kepada yang lainnya tadi, imannya 

seseorang tidak akan sempurna begitupun sebaliknya. Jika hanya iman kepada 

Rasul dan yang lainnya tadi dan tidak iman kepada Allah maka juga akan 

menjadi syirik. 
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 Abu „Abdillah Adib, Tarjamah ‘Aqi>datul ‘Awa>m (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 17-18. 
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C. Pengembangan Materi Tauh}id di Dalam Kitab ‘Aqi>datul ‘Awa >m  

Materi tauh}id di dalam kitab „Aqi>datul ‘Awa>m  merupakan ilmu yang 

menjelaskan tentang ke-Esaan Allah dan pembuktiannya melalui sifat-sifat-Nya. 

Allah mempunyai sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil. 

Sifat yang wajib bagi Allah bukan hanya terbatas dua puluh sifat saja, 

karena sifat Maha Sempurna (Kamal) Allah tidak ada batasnya, namun manusia 

tidak mampu menemukan semuanya, karena sebagiannya tidak disebutkan 

melalui dalil naqli (al-Qur‟an dan Sunnah),  dan sebagiannya tidak pula dapat 

dijangkau oleh akal manusia, namun dengan Rah}mad Allah hanya sebagian saja 

yang diwajibkan kepada manusia untuk mengenalnya.
118

 

Sifat Allah tidak tidak hanya sifat wajib, tatapi juga sifat jaiz,  di antara 

yang jaiz bagi Allah menciptakan atau tidak menciptakan. Dan termasuk dalam 

bagian sifat jaiz Allah memberi pahala dan siksa, mengutus para Rasul, dan 

memberikan yang lebih baik kepada makhluknya. Semua ini tidak termasuk 

wajib bagi Allah dan tidak pula yang termasuk mustahil. Allah Maha Kuasa 

memberikan yang lebih baik dan kebaikan tanpa menemui kesulitan atau beban 

yang memberatkan  manusia. Dan juga kalau Allah memberikan kebaikan, 

kebaikan itu bukan untuk semua orang dan orang yang menerima 

pembebananpun tidak semua orang, bahkan kesengsaraan dan pembebanan 

agama selalu ada, siksa dikenakan kepada orang yang kafir agar mereka 
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memohon perlindungan dan terhindar dari siksa yang pedih yang ditimpakan 

kepada mereka yang sifatnya abadi.
119

 

Dari uraian tadi kita harus percaya, yakin bahwa Allah itu ada, kuasa, 

tidak menyerupai sesuatu, sedia (adanya tidak di dahului sesuatu), kekal, berdiri 

sendiri, Esa (satu), berpengetahuan, berkemauan, dan sifat-sifat kesempurnaan. 

Allah Swt. Berfirman di dalam Al-Qur‟an Surat Ali-Imran ayat 62 dan al-

Baqarah ayat 163:
120

 

             ن        
 

Artinya: ”Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang 

berhak disembah) selain Allah dan Sesungguhnya Allah, Dialah yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

              
 

Artinya:“Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa tidak ada Tuhan  

melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” 

  

Sebenarnya menurut akal yang sehat dan biasa, tidak terlalu sukar untuk 

menerima atau membuktikan bahwa Tuhan Allah Swt itu ada. Hanya saja kalau 

                                                           
119 Ibid. 
120 Imam Zarkasyi, Usuluddin (‘Aqa’id) ‘Ala Madzhab Ahli Sunnah wal Jama’ah (Ponorogo: 

Trimurti Press, 1994), 23. 
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otak itu diputar-putar atau sengaja dipersulit. Apa bila otak melalui jalan sukar 

maka sering menjadi sesat, atau kebingungan dengan sendirinya.
121

 Sehingga 

rasa kepercayaan kepada Tauh}idullah akan hilang. Tauh}id mempunyai beberapa 

pembagian yang meliputi: 

1. Tauh}id Rubu>biyah 

Tauh}id rubu>biyah artinya mengesakan Allah dengan segala perbuatan-

Nya.
122

 Yang dimaksud dengan mengimani rubu>biyah-Nya Allah atau 

mengimani secara rubu>biyah adalah di mana seseorang meyakini dan 

mempercayai bahwa Dialah satu-satunya yang berhak menciptakan semua 

makhluk-Nya, mengatur, menguasai, memberikan rezeki, serta menghidupkan 

dan mematikan.  Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala alam semesta ini. 

Mengimani rubu>biyah Allah adalah Allah harus diyakini sebagai pelaku 

tunggal. Hal ini dapat dibaca melalui beberapa ayat yang diabadikan dalam al-

Qur‟an. Allah menciptakan segala sesuatu Firman-Nya:  

              
 

Artinya: “Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala 

sesuatu.” (az-Zumar: 62)
123

 

                                                           
121 Ibid., 24. 
122 Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, Syarah Kitab Tauh}id Jalan Menuju Pemurnian 

Aqidah dari Noda Syirik (Bogor: Darul Ilmi, 2012 ), 2. 
123 Darwis Abu Ubaidah, Panduan Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah (Jakarta Timur: Pustaka 
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Seperti di dalam nad}aman juga dijelaskan bahwa lafad}  ٌـ  berarti َ  ِا 

“Yang Maha Esa” dan juga lafad}    ٌ ِـا َ  yang berarti “ berdiri sendiri tidak 

membutuhkan bantuan siapa-siapa.”  

2. Tauh}id Ulu>hiyah 

Tauh}id ulu>hiyah  rangkaian dua kata alla>ha-ya’la >hu yang artinya 

peribadatan yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan sepenuhnya. 

Tauh}id ini sering juga disebut dengan segala perbuatan hamba.
124

 Mengimani 

atau mempercayai ulu>hiyah Allah adalah dengan cara mengesakan  Allah 

dengan perbuatan para hamba yang dilandasi oleh niat yang ikhlas untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya sesuai dengan apa yang disyariatkan. Seperti 

berdo‟a, bernadhar, berkurban, dan berbagai bentuk ibadah lainnya,  yang 

kesemuanya itu yang dikerjakan dengan rasa raja>’ (penuh harap), h}auf  (rasa 

takut, cemas), raghbah (rasa senang). Menjadikan Allah sebagai sasaran 

(tujuan) tunggal dalam menjalankan aktivitas ubudiyah. Allah berfirman:  
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Artinya: “Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat 

(untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah 

Thaghut itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi 

petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang 

telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi 

dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang 

mendustakan (Rasul-rasul).”125
 

 

Tauh}id ulu>hiyah merupakan jenis tauh}id yang paling terpenting dan 

paling mendasar. Di atas tauh }id ulu>hiyah kehidupan dijalankan dan syariat 

ditegakkan. Tak ada perintah dan ketaatan kecuali hanya kepada Allah dan 

Rasul-Nya.
126

 

3. Tauh}id Asma>’ wa S{ifat 

Tauh}id Asma>’ wa S{ifat artinya seorang hamba meyakini bahwa Allah 

Maha Esa dalam segala nama dan sifat-sifat-Nya. Tiada yang menyerupai  

Allah dalam  nama-nama  dan  sifat-sifat-Nya tersebut.
127

 Yang dimaksud 

tauh}id nama-nama dan sifat-sifat Allah di sini adalah menetapkan nama-nama 

dan sifat-sifat yang sudah  ditetapkan Allah untuk diri-Nya dalam kitab suci-

                                                           
125 Darwis Abu Ubaidah, Panduan Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jama’ah, 50. 
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 Muhammad Anis Matta, Pengantar Studi Aqidah Islam (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 154. 
127 Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, Syarah Kitab Tauh}id, 2. 
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Nya atau menetapkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk diri-Nya melalui 

lisan (sabda) Rasul-Nya dengan cara yang sesuai dengan kebesaran-Nya.
128

 

Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang Maha Mulia ini 

merupakan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Bahkan setiap kali hendak 

berdo‟a kepada Allah disyari‟atkan untuk senantiasa untuk memakai nama-

nama dan sifat-sifat Allah. Allah telah berfirman di dalam al-Qur‟an:  

                          

 

Artinya: “Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama 

yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al-Asma>’ al-H}usna 

(nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan 

suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan 

carilah jalan tengah di antara kedua itu." 
129

 
 

Seperti di dalam nad}aman sifat-sifat Allah juga dijelaskan: 

ـٍ ِا ِع ْشرِ َن ِ َ  ْ : َ بَ ْع ُد فَاْعَلْ  ِبُ ُج ِب  ْاَمْعرِفَ ْ     ِمْن َ  ِج 
 

“Dan selanjutnya, ketahuilah dengan yakin bahwa Allah itu mempunyai 

20 (dua puluh) sifat yang wajib.  

 

Sesungguhnya Allah adalah Zat yang memiliki sifat-sifat ketauh}idan 

Yang Maha Sempurna (Kami>l), Yang Maha Agung (Jama>l), Yang Maha 

                                                           
128 Darwis Abu Ubaidah, Panduan Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, 52. 
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Perkasa (Qahha>r), di samping nama-nama yang terbaik keempat sifat itu 

terpancar pada sifat-sifat nafsiyah (keadaan zat-Nya), sifat salbiyah (sifat 

yang tidak layak bagi-Nya), sifat ma’a>ni >  (sifat yang tampak pada ciptaan-

Nya), dan sifat ma’nawiyah (sifat yang tidak tampak).
130

 

Dan dari sifat wajib bagi Allah yang termasuk dalam sifat Nafsiyah 

yaitu sifat wujud. Makna  wujud dapat dipahami oleh semua orang, wujud 

kalau dianggap sebagai sifat diartikan majazi. Karena wujud adalah zat-Nya, 

wujud tidak berada di luar zat namun kata wujud dipergunakan untuk 

menunjuk sifat zat hanya dalam sebutan saja, karena itu dikatakan zat Allah 

maujud. Allah wajib bersifat wujud yaitu jika alam semesta ini tidak ada yang 

menciptakan tetapi tiba-tiba ada dengan sendiri maka akan tejadi keunggulan 

salah satu dari dua perkara yang kekuatannya sama tetapi bertentangan 

(seperti wujud dan ‘adam) dengan tanpa sebab. Dan buktinya kalau alam itu 

merupakan hal yang baru adalah  segala suatu  yang ada di alam juga baru 

seperti diam dan bergerak.
131

 

Jadi, wujud apabila dikatakan suatu sifat itu cuma suatu arti yang tidak 

susungguhnya karena wujud itu merupakan zatnya Allah Swt. dan zat-Nya 

Allah itu pasti ada, karena apabila ada perkataan kata wujud yang dipahami 

yaitu kata zat. apabila wujud itu bukan zat-Nya Allah maka akan 

menimbulkan ketetapan apakah zat-Nya Allah itu ada atau tidak ada. Karena 
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wujud yang h}akiki yaitu wujud-Nya Allah. Apabila zat itu ada berarti 

memang ada dan apabila zat itu tidak ada berarti tidak ada, padahal alam 

semesta ini ada pasti ada yang membuat. 

Sifat Salbiyah yakni sifat yang mengandung arti meniadakan yang 

tidak layak bagi Allah Swt. Sifat salbiyah meliputi: a) sifat Qida>m, b) sifat 

Baqa>’, c) sifat Mukha>lafatun li> al-H}awa>dithi, d) Qiya>muhu bi Nafsihi>, e) 

Wah}da>niyatun. Artinya Qida>m ialah menolak didahulu oleh tiada bagi 

wujudnya. Sifat ini cuma suatu keterangan bukan berdiri pada zat. Adapun 

dalil tentang wajibnya Allah bersifat Qida>m yaitu kalau Allah tidak bersifat 

Qida>m berarti Allah bersifat baru, yang seterusnya berhajat kepada yang 

menciptakannya dan kalau seperti ini akan terjadi salah satu dari dua hal yakni 

daur (perputaran) dan tasalsul (kesinambungan).
132 

Jadi, Allah bersifat Qida>m maksudnya wujudnya Allah tidak ada 

permulaannya. Tidak seperti makhluk yang tadinya tidak ada kemudian ada 

dan apabila Allah tidak Qida>m  maka Allah itu baru padahal setiap yang baru 

membutuhkan yang menciptakan dan kalau seperti ini akan terjadi perputaran 

dan kesinambungan yang tidak ada ujungnya. 

Sifat Ma’nawiyah yaitu sifat yang melazimi tujuh sifat Ma’a>ni >. Sifat 

ini dinamakan sifat Ma’nawiyah karena sifat ini menjadi cabang sifat yang 

tujuh yang terdahulu. Maka setiap sifat yang dihubungkan kepada zat yang 
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mempunyai sifat seperti keadaannya Maha berkuasa, keadaan Allah maha 

mengetahui atau maha kuasa tidak akan mungkin didapat sifat itu terkecuali 

pada zat yang mempunyai sifat ilmu atau mempunyai sifat kuasa. Dan 

diqiyaskan kepada sifat-sifat yang lainnya sehingga jumlah tujuh sifat yang 

terdahulu ialah sifat Ma’a>ni>  yang melazimkan timbulnya sifat-sifat ini. Tujuh 

sifat Ma’nawiyah yaitu adanya Allah Qa>diran (keadaan Allah maha kuasa), 

Muri>dan (keadaan Allah berkehendak), ‘A>liman (keadaan Allah maha 

mengetahui), H}ayyan (keadaan Allah maha hidup), Sami>’an (keadaan Allah 

maha mendengar), Bas}i>ran (keadaan Allah maha melihat), Mutakalliman 

(keadaan Allah maha berkata).
133   

Sifat Ma’a>ni > yaitu sifat yang ada pada zat, baik sifat itu baru seperti 

warna putih atau warna hitam pada yang baru atau sifat itu lama seperti sifat 

‘Ilmu dan Qudrat bagi Allah. Yang tergolong dalam sifat Ma’a>ni> yaitu 

Qudratun, Ira>datun, ‘Ilmu, H}aya>tun, Sama’, Bas}a>run, Kala>mun. Qudrat  

merupakan suatu sifat yang menyebabkan ada atau tidak adanya segala yang 

mungkin terjadi, Qudrat berkaiatan dengan segala sesuatu yang belum ada 

lalu di wujudkan juga berkaiatan dengan sesuatu yang telah ada lalu di 

tiadakan atau dimusnahkan. Sedangkan Ira>dat membekasi dari Qudrat tadi.134 

‘Ilmu yaitu sifat yang membukakan bagi-Nya segala yang menjadi 

ta’aluqnya terbuka dengan Ilmu-Nya dan tidak akan terjadi segala yang 
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menjadi ta’aluqnya tidak diketahui-Nya. Ta’aluqnya sifat „Ilmu pada semua 

yang wajib, jaiz dan mustahil. Yang dimaksud dengan Ilmu berta’aluq kepada 

semua yang wajib yaitu sesungguhnya semua perkara itu terbuka bagi Ilmu 

Allah dan jelas bagi Allah sejak azali dan akan terus menerus tanpa melalui 

bukti dan alasan dan tidak mungkin „Ilmu Allah berbeda dengan apa yang 

diketahui Allah.
135

  

Sifat H}aya>t yang membenarkan bagi setiap yang mempunyai sifat 

yang menerima rangsangan atau sensitif. Setiap yang mati tidak bisa 

menerima rangsangan. Sifat ini cuma berhubungan dengan zat-Nya Allah saja 

agar tidak timbul sesuatu diluar zat-Nya. 

Dari pemaparan di atas, bahwasannya sifat H}aya>t ini merupakan 

tauh{id sifat dan tauh{id zat. Sifat H}aya>t terkandung konsep pendidikan tauh{id 

bahwa hanya Allah yang maha hidup dan tak akan mati. 

Jadi, sifat H}aya>t sifat yang melekat dengan zat Allah yang tidak 

mempunyai keterkaitan diluar zat-Nya. sifat H}aya>t memberi arti bahwa 

hanya Allah Swt. yang maha hidup dan tidak akan mati, maksudnya setiap 

makhluk yang hidup itu akan mati dan hanya Allah yang tidak akan 

mengalami kematian. 

sifat Kala>m merupakan sifat yang azali tidak dengan kata dan suara 

serta berada pada zatnya Allah Swt. Dan Kala>m Allah tidak ada dahulu dan 
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sekarang, apabila Kala>m Allah memakai kata dan suara akan sama dengan 

kalam makhluk dan apabila Kala>m Allah ada dahulu atau sekarang maka 

Kala>m Allah tidak azali dan akan menyamai kalam makhluk. 

Jadi Kala>m Allah tidak serupa dengan perkataan manusia, Kala>m 

Allah tidak menggunakan lantaran sedangkan manusia mengucapkan sesuatu 

dengan menggunakan mulut untuk berbicara. 
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BAB IV 

RELEVANSI MATERI TAUH{ID DI DALAM KITAB ‘AQI<DATUL ‘AWA<M 

DENGAN MATERI TAUH{ID DI MADRASAH TSANAWIYAH 

 

A. Materi Tauh}id di dalam Kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m 

Kitab „Aqi>datul ‘Awa>m merupakan kitab yang berisi syair-syair (nad}am) 

tentang Tauh}id. Di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Swt, juga 

terdapat bab-bab yang menjelaskan tentang mengetahui para Nabi dan Rasul 

serta sifat-sifatnya,  beriman kepada malaikat dan sifat-sifatnya, beriman kepada 

kitab-kitab Allah Swt, dan iman kepada hari akhir. Kitab„Aqi>datul ‘Awa>m ini 

sebagi sebuah kitab yang mengedepankan ketauh}idan, kitab ini mempunyai 

pengaruh besar bagi kehidupan masa kini. 

Materi  tauh}id di dalam kitab „Aqi>datul ‘Awa>m mengajarkan kita untuk 

mengesakan Allah Swt. dengan cara menyatukan kepercayaan, tidak terpecah-

pecah kepada yang lain, mengakui bahwa alam seluruhnya ini diatur oleh satu 

pengatur, menurut satu aturan. Segala yang ada ini takluk kepada hukum-hukum 

yang satu. Umat manusia itu pun satu adanya sama-sama makluk yang diberi 

akal dan pikiran oleh Allah.
136

 Seperti di dalam kalimat la>ila> ha illa Alla>h (Tiada 

Tuhan selain Allah), keberadaan dua Tuhan adalah sesuatu yang mustahil.
137

 

Allah maha Esa di dalam Zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya ke-Esaan 
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Zat maksudnya adalah bahwa Zat Allah itu tidaklah tersusun dari bagian-bagian. 

Ke-Esaan sifat yaitu tidak ada seorangpun yang menyerupai salah satu dari sifat-

sifat-Nya sedangkan ke-Esaan perbuatan maksudnya adalah bahwa tidak 

seorangpun selain Allah mempunyai perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh 

Allah. Allah Maha Pencipta sesuatu, pembuat pertama kali segala sesuatu, maka 

Dialah yang bersendirian mewujudkan dan yang membuat pertama kali segala 

sesuatu.
138

 Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa Allah lah yang berhak disembah. 

Materi  tauh}id di dalam kitab „Aqi>datul ‘Awa>m  yaitu mengenai sifat-

sifat Allah yang terdiri sifat wajib, jaiz dan mustahil Allah, sedangkan sifat 

wajib Allah dikelompokkan menjadi empat bagian yang terdiri dari sifat 

Nafsiyah, sifat Salbiyah, sifat Ma’a >ni>, dan sifat Ma’nawiyah. 

Sifat Nafsiyah ialah hal (keadaan) yang wajib bagi zat yang berlaku 

selamanya, tanpa melalui suatu sebab seperti semua benda menempati ruang 

selama ia masih dalam bentuk benda dan adanya bukan pula melalui sebab. yang 

termasuk sifat Nafsiyah: sifat wujud. 

wujud adalah zatnya Allah karena wujud itu tidak terlepas dari zatnya 

Allah Swt. Yang dikehendaki yaitu apabila dikatakan wujud maka yang 

difahami ialah zatnya Allah Swt. Wujud termasuk tauh}id sifat juga  tauh}id zat. 

Sifat wujud mengandung ketauh}idan yaitu mempercayai bahwa Zat yang wujud 
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yang h{akiki yaitu zatnya Allah Swt. karena zat yang wujud selain Allah akan 

mati sehingga makhluk zatnya tidak h}akiki. 

Jadi, wujud Allah berbeda dengan wujudnya manusia yang tampak 

dipandang mata akan tetapi wujud Allah adalah Zat yang tidak dapat di 

pandang oleh panca indra manusia. Allah memberikan batasan kepada akal 

fikiran manusia untuk tidak mengetahui wujud-Nya, akan tetapi manusia 

diperbolehkan untuk mengetahui dan mempelajari tentang sifat wujud-Nya.   

Sifat Salbiyah yaitu sifat yang mengandung arti meniadakan yang tidak 

layak bagi Allah. Yang termasuk sifat Salbiyah: Qida>mun, Baqa>’, Mukha>lafatun 

li> al-hawa>dithi, Qiya>muhu binafsihi>, wahda>niyah. 

Allah wajib bersifat wahda>niyah karena Allah itu satu dalam zat-Nya, 

sifat-Nya dan perbuatan-Nya, maksudnya zat Allah tidak tersusun dari berbagai 

macam anggota badan dan tidak ada zat di muka bumi ini yang menyerupai 

Allah. Yang dimaksud Allah satu dalam sifatnya yaitu bahwa Allah tidak 

memiliki dua sifat yang sama. Sedangkan yang dimaksud Allah itu satu dalam 

perbuatannya yaitu tak ada satu makhlukpun yang memiliki perbuatan yang 

sama dengan perbuatan Allah Swt. 

 Dari uraian di atas, terkandung pemahaman mengenai ketauh}idan bahwa 

dengan jalan menanamkan dalam berfikir bahwa Allah itu satu dalam zat-Nya, 

dan satu dalam sifat-Nya serta satu dalam perbuatan-Nya. Sifat Wahda>niyah 

termasuk dalam tauh{id Sifat, tauh{id Zat, tauh{id Af’al serta tauh{id Rubu>biyah.  
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Jadi, Sifat Wahda>niyah. Artinya ialah Allah tidak terbilang baik zat, tidak 

memiliki dua sifat sama, dan tidak ada perbuatan yang dengan perbuatan Allah. 

Karena kalau Allah bukan Maha Esa dalam zat, sifat maupun perbuatan maka 

tidak akan didapati alam raya ini. Maksudnya ialah kalau ada yang serupa dengan 

Allah dalam segala hal maka tidak akan ada semua yang baru ini karena akan 

saling ingin menciptakan sesuai kehendak masing-masing.  

Sifat Ma’a>ni>  ialah sifat yang ada pada zat, baik sifat itu baru seperti 

warna putih atau warna hitam pada yang baru atau sifat itu Qadi>m seperti sifat 

‘Ilmu dan Qudrat  bagi Allah. Yang termasuk sifat Ma’a>ni> : Qudratun, Ira>datun, 

‘Ilmu, H}aya>tun, Sama>’, Bas}arun, Kala>mun. 

Allah wajib bersifat ‘Ilmu yaitu Allah mengetahui. ‘Ilmu merupakan 

suatu sifat yang melekat pada zat Allah dengan sifat tersebut segala yang 

maklum dapat diketahui-Nya tanpa didahului ketidaktahuan terlebih dahulu. 

Sifat‘Ilmu  berhubungan dengan segala yang wajib, jaiz dan mustahil. 

Jadi, sifat ‘Ilmu bersamaan dengan Zat Allah, dengan sifat ini Allah 

mengetahui segala sesuatu karena kesemuanya makhluk yang menciptakan Allah 

Swt. maka tidak akan ada sesuatu makhluk yang mana Allah tidak 

mengetauhinya karena tidak mungkin sesuatu yang diciptakan tidak diketahui-

Nya. 

 Dari uraian di atas, bahwa sifat ‘Ilmu merupakan tauh}id Zat, Sifat dan 

Rubu>biyah. Sifat ‘Ilmu mengandung pemahaman tauh{id bahwa Allah 
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mengetahui segala sesuatu dan tidak diawali dengan tidak tahu. Berbeda dengan 

manusia jika ingin mengetahui suatu pengetahuan harus belajar dan berusaha 

menggali informasi terlebih dahulu. 

Sifat Ma’nawiyah yaitu sifat yang melazimi tujuh sifat Ma’a>ni>. Sifat 

ma’nawiyah yaitu yang tidak ada pada zat melainkan adanya disebabkan oleh 

sesuatu sebab dan sifat itu wajib bagi zat itu selama sebabnya masih ada. Tujuh 

sifat Ma’nawiyah  yaitu adanya Allah Qa>diran, Muri>dan, ‘a>liman, H }ayyan, 

Sami>’an, Bas}i>ran, Mutakalliman. 

Allah wajib bersifat ‘a>liman, keadaan Allah maha mengetahui. Di 

manapun Zat Allah berada Dia akan mengetahui apa yang berada di langit 

maupun di bumi, apa yang telah dikerjakan makhluk-Nya tanpa melalui 

perantara apapun. Sifat ‘a>liman merupakan tauh}id Zat, Sifat dan Rubu>biyah 

Jadi, sifat ‘a>liman Allah berbeda dengan pengetahuan manusia yang 

terbatas oleh tempat atau keadaan yang berbeda. Sehingga manusia harus 

percaya bahwa pengetahuan Allah berbeda dengan makhluk-Nya. 

Selain sifat-sifat wajib di atas tadi Allah juga mempunyai sifat mustahil 

dan jaiz. Sifat mustahil Allah ada dua puluh, adapun dua puluh itu merupakan 

lawan dari sifat wajib bagi Allah. Yang dimaksud dengan lawan di sini adalah 

lawan menurut arti bahasa ialah semua yang bertentangan baik Wuju>diyah 

(yang terwujud) atau ‘Adamiyah (yang tidak terwujud). Jadi seolah-olah 

dikatakan Mustahi>l bagi Allah setiap sifat yang menjadi lawan dari sifat-sifat 
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wajib, yang salah satunya adalah sifat ‘Adam (tiada) lawan dari sifat yang 

pertama yaitu wujud (ada). Mustahil kalau Allah Swt ini tidak ada, alam 

semesta dan seisinya diciptakan oleh Allah, ada ciptaan berarti ada yang 

menciptakan atau membuat. 

Allah bersifat jaiz, yaitu Allah menciptakan atau tidak menciptakan. Dan 

yang termasuk dalam bagian ini memberi pahala dan siksa, mengutus para 

Rasul, memberi yang lebih baik kepada makhluknya.  

Dan bukti bahwa jaiz bagi Allah menciptakan atau tidak menciptakan 

karena kalau dikatakan wajib melakukan semua itu menurut akal atau mustahil 

menurut akal akan terbalik yang jaiz menjadi wajib atau mustahil yang seperti 

ini tidak bisa diterima akal. sifat jaiz terkandung pemahaman ketauh}idan yaitu 

bahwa Allahlah yang berhak menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu, tauh}id 

pada sifat jaiz ini meliputi tauh}id Rubu>biyah, tauh}id Sifat, dan tauh}id Af’al. 

Tauh}id dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari tauh}id Asma>’ wa 

Sifat, tauh}id rubu>biyah, dan tauh}id ulu>hiyah. Pertama  tauh}id Asma>’ wa Sifat 

artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah 

Swt. yang sempurna yang termaktub di dalam ayat-ayat al-Qur‟an dan sunnah 

Rasulullah.
139

  Mengakui nama-nama Allah Swt. yang terdapat di al-Asma>’ al-

H}usna (nama-nama yang terbaik) kemudian mengetahui di antara sifat-sifat 
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wajib, mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Swt. Allah berfirman di dalam al-

Qur‟an Surat asy-Syura ayat 11: 

     
      

Artinya: “Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang 

Maha mendengar dan melihat.” (QS. asy-Syura ayat 11) 

 

Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat, maka Dia diberi nama dan 

disifati dengan nama dan sifat yang Dia berikan untuk diri-Nya dan dengan nama 

dan sifat yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Kita mengetahui bahwa apa yang 

Allah sifatkan untuk diri-Nya adalah h}aq (benar), tidak mengandung teka-teki 

dan tidak untuk ditebak. Maknanya sudah di mengerti, sebagaimana maksud 

orang yang berbicara juga di mengerti dari pembicaraannya.
140

 

Kedua  tauh}id Rubu>biyah yaitu suatu keyakinan seorang muslim bahwa 

alam semesta beserta isinya telah diciptakan Allah Swt, dan selalu mendapat 

pengawasan dan pemeliharaan dari-Nya tanpa bantuan siapapun. Alam semesta 

dan segala sesuatu yang berada di dalamnya tidak ada dengan sendirinya, tetapi 

ada yang menciptakan atau menjadikan yaitu Allah Swt. Allah Maha kuat, tidak 

ada kekuatan melainkan karena-Nya. Tauh}id Rubu>biyah yang tertanam pada 

dada seorang muslim akan menyadarkan seseorang sehingga dapat menghayati 
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keagungan Allah Swt. Kemudian hanya kepada Allah lah seseorang bertuhan, 

tidak kepada yang lain.
141

 

Bahwasannya Allah telah memberikan rezeki bagi setiap manusia, 

binatang dan lainnya, seperti Firman-Nya di dalam al-Qur‟an Surat Hud ayat 6: 

     
    

  
    

      
Artinya:  “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah 

lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam 

binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam 

kitab yang nyata (Lawh}il Mah}fuz}).” (QS. Hud ayat 6) 

 

Dan bahwasan-Nya Dia adalah Penguasa alam dan Pengatur semesta, Dia 

yang Mengangkat dan Menurunkan, Dia yang Memuliakan dan Menghinakan, 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengatur rotasi siang dan malam, yang 

menghidupkan dan mematikan. Allah menyatakan pula tentang ke Esaan-Nya 

dalam rubu>biyah-Nya atas segala alam semesta. Allah menciptakan makhluk-

Nya di atas fitrah pengakuan terhadap rubu>biyah-Nya. Jenis tauh}id ini diakui 

semua orang, tidak ada umat mana pun yang menyangkalnya. Bahkan hati 

manusia sudah difitrahkan untuk mengakui-Nya, melebihi fitrah pengakuan 

terhadap yang lainnya.
142
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Ketiga Tauh}id ulu>hiyah yaitu percaya atau meyakini sepenuhnya bahwa 

Allah lah yang berhak menerima peribadahan makhluk dan hanya Allah saja 

yang sebenarnya harus disembah. Seorang muslim yang di dalam hatinya 

tertanam tauh}id ulu>hiyah dengan kokoh maka jiwanya berpatri tekad yang bulat 

bahwa segala pujian, doa, harapan dan amal perbuatannya hanya semata-mata 

untuk pengabdian dan bakti kepada Allah Swt. Hanya Allah sajalah yang dituju 

oleh makhluk-Nya untuk disembah. Tauh}id ulu>hiyah dalam pengertiannya sering 

diidentikkan dengan tauh}id ubudiyah dinisbahkan kepada abada.
143

  Bentuk 

beribadah tersebut, baik beribadah yang langsung kehadirat Allah Swt. Seperti 

shalat, zakat, dan haji maupun beribadah yang tidak langsung seperti 

membangun masjid, sarana pendidikan dan sebagaimana hendaklah dilakukan 

karena Allah. Tauh}id ulu>hiyah juga disebut tauh}id ibadah karena ‘abd (hamba) 

yang wajib menyembah Allah secara iklas, karena ketergantungan mereka 

kepada-Nya. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “ketahuilah, kebutuhan 

seorang hamba untuk menyembah Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan 

sesuatupun, tidak memiliki bandingan yang dapat dikiaskan, tetapi dari sebagian 

segi mirip dengan kebutuhan jasad kepada makanan dan minuman. Akan tetapi 

di antara keduanya ini terdapat perbedaan mendasar. Karena hakikat seorang 

hamba adalah hati dan ruhnya, ia tidak bisa baik kecuali dengan Allah yang tiada 

Tuhan selain-Nya. Ia tidak bisa tenang di dunia kecuali dengan mengingat-Nya. 
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Seandainya seorang hamba memperoleh kenikmatan dan kesenangan tanpa 

Allah, maka hal itu tidak akan berlangsung lama, tetapi akan berpindah-pindah 

dari satu macam ke macam yang lain, dari satu orang kepada orang lain. Adapun 

Tuhannya maka Dia dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu, di mana pun ia 

berada maka Dia selalu bersamanya.
144

 

Ke tiga tauh}id ini tidak dapat terpisahkan karena merupakan bagian dari 

yang lainnya, kita harus selalu menauh}idkan Allah dari segi rubu>biyah, ulu>hiyah 

maupun asma >’ wa sifat-Nya. Kata tauh}id mempunyai makna mengesakan Allah 

menunjukkan bahwa setiap manusia harus mempelajari tentang tauh}id baik 

tauh}id rubu>biyah, ulu>hiyah maupun asma>’ wa sifat. 

Tauh}id merupakan bentuk keyakinan kepada Allah Swt. yang bisa 

menghindarkan dari perbuatan syirik. Tauh}id menjadi landasan dasar dan inti 

ajaran Islam yang membedakan manusia menjadi muslim atau kafir, jika manusia 

mengerti makna tauh}id,  maka akan membuat manusia dapat menghindari setiap 

bentuk keingkaran atau ateisme. 

Tauh}id berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan karakter, karena 

tauh}id membuat individu mampu melepaskan diri dari ikatan-ikatan nafsu 

duniawi yang dapat memperbudak dan merendahkan derajat kemanusiaan.  

Hendaknya manusia menyampaikan maksud, permohonan atau keinginan 

haruslah langsung disampaikan kepada Allah Swt. Karena hanya Allah sajalah 

                                                           
144

 Ibid., 55-56. 
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yang berhak disembah dan menerima ibadah manusia, hanya kepada Dia pula 

seluruh shalat dan ibadah yang kita lakukan, kita niatkan dan kita persembahkan. 

Karena dalam meyakini Tuhan Yang Maha Esa kita tiada tara dalam melakukan 

sesuatu kecuali hanyalah Allah yang Maha Kuasa yang dapat Menciptakan 

sesuatu. 

Allah adalah penguasa alam dam pengatur semesta yang tidak ada sekutu 

atau pembantu dalam kekuatannya. Allah menciptakan makhluk-Nya di atas 

fitrah pengakuan terhadap rubu>biyah-Nya. Bahkan orang-orang musrik yang 

yang menyekutukan Allah dalam ibadah juga mengakui ke-Esaan Allah. 

Jika kita perhatikan alam semesta ini, baik yang di atas maupun yang di 

bawah dengan segala bagian-bagiannya, kita pasti mendapati semua itu 

menunjukkan kepada Pembuat, Pencipta dan Pemiliknya. Maka mengingkari 

dalam akal dan hati terhadap Pencipta, sama halnya mengingkari ilmu itu sendiri 

dan mencampakkannya. 

Sesungguhnya manusia diciptakan Allah Swt. dalam keadaan lemah, 

sedangkan Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Manusia diciptakan dalam 

keadaan memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan Allah Maha Kaya dan 

Maha Terpuji. Manusia beranak dan diperanakkan, sedangkan Allah tidak 

beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah Swt Maha Sempurna secara mutlak 

dan tidak mengalami kematian. Maka dari itu sangat patutlah kita beribadah 

kepada Allah dan mempalajari tentang ketauh}idan-ketauh}idan-Nya. 
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Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Yang Maha 

Hidup Kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan 

tidak  tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi, tiada yang dapat 

memberi syafaat di sisi Allah tanpa Izin-Nya. Kita sebagai manusia hendaknya 

selalu belajar dan memahami tentang ketauh}idan agar kita tidak tersesat kejalan 

yang tidak di rid}ai-Nya. 

B. Relevansi Pengembangan Materi Tauh}id di dalam Kitab ‘Aqi>datul ‘Awa>m 

dengan Materi Tauh}id di Madrasah Tsanawiyah 

Dalam pendidikan secara umum, kemampuan intelektual sangat 

dibutuhkan terlebih lagi pendidikan tauh}id yang menyangkut masalah sifat 

wajib, mustahil dan wajib bagi Allah Swt, untuk memahami kesemuanya ini 

membutuhkan kecerdasan agar tidak keluar dari aqidah Islam. 

Berlatar belakang dari banyaknya orang yang timbul rasa sombong 

karena kepandaiannya dan merasa ilmunya paling banyak sehingga menganggap 

dirinya adalah tuhan yang kemudian membawa orang lain dalam kesesatan yang 

terjadi pada saat ini maka, harus segera di tanggulangi. Jika tidak, akan 

berdampak fatal bagi kehidupan manusia baik di dunia sampai di akhirat kelak. 

Oleh karena itu pendidikan dan materi tauh}id harus di utamakan dari ilmu-ilmu 

yang lain karena dengan pendidikan tauh}id bisa menjadi pegangan umat Islam 

agar tidak tersesat ke jalan yang di murkai Allah. 
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Maka tiada ibadah dan ketaatan kecuali hanya untuk Allah Swt.  semata 

dan tiada jalan yang benar untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan itu kecuali 

hanya sunnah Rasulullah. Semua jalan selain itu tidak akan mengantar samapi ke 

tujuan. Karena hanya dengan Rahmat Allah ibadah kita akan sampai kepada-

Nya. 

Ibadah merupakan suatu ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang 

dicintai dan diridhai Allah, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan sehingga 

dengan kita melakukan ibadah kepada Allah kita akan merasakan cinta, harap 

dan cemas  dan dapat mewujudkan rasa tauh}id kita terhadap Allah Swt. tanpa ada 

kesenjangan antara lahir dan batin. Kita harus mengkususkan peribadahan hanya 

kepada Allah Swt. semata, tidak mewujudkan ibadah kepada yang selain-Nya.  

Tauh}id berperan sebagai penghapus dosa, sehingga semakin kuat seorang 

hamba menerapkan tauh}id, maka semakin besar kesempatan masuk surga. Dan 

sebaliknya kesyirikan adalah sebuah ked}aliman terhadap diri sendiri karena akan 

dapat menjatuhkan kita kepada api neraka. Itulah betapa pentingnya kita harus 

memahami ketauh}idan dan menetapkan keimanan kita terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Selain untuk diri kita sendiri ketauh}idan kepada Allah Swt. juga harus 

diberikan di lembaga pendidikan agar peserta didik mampu memahami 

bagaimana hendaknya kita menanamkan rasa keimanan dan ketauh}idan terhadap 
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Allah Swt. sehinnga peserta didik tidak beranggapan ada tuhan lagi selain Allah 

Swt. 

Materi tauh}id merupakan materi yang mengajarkan untuk mengesakan 

Allah yang selanjutnya peserta didik diharapkan mempraktikkan ketauh}idan 

dalam kehidupan sehari-hari baik tingkah laku, berbicara dan pekerjaan serta 

dalam berfikir. 

Melalui materi  tauh}id dapat di ketahui tentang bagaimana sifat-sifat 

Allah Swt. sehingga dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan 

godaan yang merusak aqidah umat Islam sehingga menyebabkan keperbuatan 

syirik dapat ditanggulangi. 

Terkait dengan hal ini, materi tauh}id di dalam kitab „Aqi>datul ‘Awa>m 

merupakan materi yang menjelaskan ke-Esaan Allah melalui sifat-sifat-Nya. Dari 

penjelasan yang dipaparkan sebelumnya, tampak bahwa materi tauh}id yang ada 

di dalam kitab  „Aqi>datul ‘Awa>m sangat dibutuhkan di zaman modern seperti ini 

sebab masih banyak dari umat Islam yang belum memahami ketauh}idan padahal 

dengan mengesakan Allahlah umat Islam akan masuk surga dan sebaliknya 

apabila manusia menyekutukan Allah dia akan masuk neraka selama-lamanya. 

Materi tauh}id dalam  kitab „Aqi>datul ‘Awa>m merupakan rangkaian teori 

yang akan memberikan manfaat yang besar apabila seseorang menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, pemahaman mengenai relevansi materi 

tauh}id dalam kitab „Aqi>datul ‘Awa>m dengan materi tauh}id di MTs dapat terlihat 
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jelas ketika menerangkan tentang iman kepada Allah menjelaskan sifat-sifat-Nya 

baik sifat wajib, jaiz dan mustahil. mempercayai adanya Rasul, malaikat, kitab-

kitab, dan kemudian hari akhir. 

Materi di dalam kitab „Aqi>datul „Awa>m  mempunyai keterkaitan dengan 

materi tauh}id di MTs yang keduanya sama-sama membahas tentang ketauh}idan 

kepada Allah Swt. Meskipun materi di dalam kitab „Aqi>datul „Awa>m  tidak 

semuanya membahas mengenai materi ketauh}idan kepada Allah Swt. Tetapi 

keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu Agar tahu bagaimana kepercayaan 

yang diyakininya, dan bagaimana pula kewajiban-kewajiban yang harus 

dikerjakan, Agar mengetahui dan mempercayai pokok-pokok kepercayaan dalam 

agama Islam, Agar dapat mendorong jiwa raga kearah perbuatan-perbuatan yang 

diwajibkan, dan dapat menjauhkan diri dari segala yang terlarang, Agar dengan 

mudah kita dapat memahami, bahwa dalam segala perubahan itu tentu ada sebab 

atau ada yang mengubah. Berarti ada yang mengadakan dan yang menjadikan 

yaitu Allah Swt. 

Adapun pokok bahasan aqidah tentang tauh}id di dalam kitab „Aqi>datul 

„Awa>m  dijelaskan tentang iman kepada Allah, Rasul, iman kepada malaikat, 

iman kepada kitab-kitab dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah ialah 

meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat wajib, jaiz, mustahil. Allah 

menciptakan alam seisinya tanpa melalui perantara apapun tidak menggunakan 

tangan seperti manusia.  
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Pokok bahasan tauh}id tidak hanya tentang iman kepada Allah tetapi juga 

iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab dan iman 

kepada hari akhir. Iman kepada Allah harus didukung iman kepada yang lainnya 

tadi karena manusia jika hanya iman kepada Allah maka imannya kurang 

sempurna, mempercayai Allah juga harus mempercayai Rasul dan yang 

selanjutnya. Tetapi jika hanya mempercayai Rasul, malaikat, kitab-kitab, hari 

akhir maka bisa menjadi syirik. Oleh karena itu sebelum percaya adanya Rasul 

malaikat, kitab-kitab, dan hari akhir tadi terlebih dulu harus mempercayai adanya 

Allah Yang Maha Esa. Allah yang tidak berbapak dan tidak beribu, tidak pula 

diperanakkan yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang 

baik. 

Adapun relevansi materi tauh}id di dalam kitab „Aqi>datul ‘Awa>m  dengan 

materi tauh}id di MTs yaitu tentang aqidah ketauh}idan yang terdapat di kelas VII, 

VIII dan IX. Kelas VII di antaranya menyakini sifat-sifat wajib, mustahil, serta 

sifat jaiz Allah, meyakini sifat-sifat Allah Swt. melalui al-Asma> al-H}usna, 

meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, 

iblis dan setan dalam fenomena kehidupan. Kelas VIII di antaranya beriman 

kepada kitab-kitab Allah Swt, kepada Rasul Allah Swt, meyakini sifat-sifat Rasul 

Allah Swt. Kelas IX meliputi, beriman tentang adanya hari akhir, dan meyakini 

macam-macam alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir.  
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Dalam kaitannya dengan materi tauh}id di MTs, juga diharuskan kepada 

peserta didik untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifat wajib yang 

dikelompokkan menjadi empat bagian yang terdiri dari sifat Nafsiyah, sifat 

Salbiyah, sifat Ma’a>ni>, dan sifat Ma’nawiyah, sifat mustahil dan jaiz bagi Allah 

Swt. memahami iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-

kitab dan iman kepada hari akhir dengan dalil-dalil, agar peserta didik dapat 

menanamkan di dalam fikiran tentang bagaimana mengesakan Allah segala yang 

ada di alam yang diciptakan oleh Allah. 

Demikian dalam hal perbuatan dan ucapan, peserta didik tetap 

mengesakan Allah karena segala sesuatu apabila tidak dengan kehendak Allah 

tidak akan terwujud. Apapun juga yang telah terjadi pada kehidupan manusia 

maka tidak dapat dirubah karena sudah kehendak Allah Swt. Misal, 

meninggalnya manusia maka tidak ada satupun yang dapat menghindarinya. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa materi tauh}id di dalam kitab 

„Aqi>datul ‘Awa>m terdapat relevansi dengan materi tauh}id di MTs saat ini.  

Dengan materi tauh}id tersebut diharapkan peserta didik dapat 

mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalani kehidupan dan 

menghadapi tantangan-tantangan di masa depan yang semakin hari semakin 

menjauh dari mengenal Allah Swt. sebagi Tuhan yang h}ak dan wajib disembah 

bagi umat manusia di dunia ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah penulis kerjakan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Isi kitab „Aqi>datul ‘Awa>m  karya al-Allamah as-Sayyid Ah}mad al-Marzuki 

ialah membahas tentang keimanan yang di antaranya iman kepada Allah 

Swt, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat-malaikat, dan iman kepada 

hari akhir. 

 Iman kepada Allah yaitu mempercayai ke-Esaan Allah, dengan cara 

menyatukan kepercayaan, tidak terpecah-pecah kepada yang lain, mengakui 

bahwa alam seluruhnya ini di atur oleh satu pengatur, menurut satu aturan. 

Umat manusia itu pun satu adanya sama-sama makluk yang diberi akal dan 

pikiran oleh Allah.  

 Iman kepada Rasul yaitu meyakini bahwa Allah telah mengutus 

manusia yang terbaik untuk dijadikan tuntunan bagi seluruh umat manusia 

agar beriman kepada Allah Swt. 

 Iman kepada malaikat-malaikat yaitu percaya bahwa ada malaikat 

yang diberi tugas oleh Allah Swt. untuk mencatat amal baik buruk manusia, 

menanyai di alam kubur, pembagi rezeki dan lain-lain. Kemudian iman 
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kepada hari akhir yaitu mempercayai bahwa alam semesta beserta isinya 

akan binasa setelah datangnya hari kiamat dan ditandai suara sengkala 

malaikat Israfil. 

2. Relevansi materi tauh}id di dalam kitab „Aqi>datul ‘Awa>m  dengan materi 

tauh}id di MTs yaitu tentang aqidah ketauh}idan yang terdapat di kelas VII, 

VIII dan IX. Kelas VII di antaranya menyakini sifat-sifat wajib, mustahil, 

serta sifat jaiz Allah,  meyakini sifat-sifat Allah Swt. melalui al-Asma> al-

H}usna, meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya 

seperti jin, iblis dan setan dalam fenomena kehidupan. Kelas VIII di 

antaranya beriman kepada kitab-kitab Allah Swt, kepada Rasul Allah Swt, 

meyakini sifat-sifat Rasul Allah Swt. Kelas IX meliputi meyakini adanya 

hari akhir, meyakini macam-macam alam ghaib yang berhubungan dengan 

hari akhir.  

 Dalam penelitian ini peneliti merelevansikan materi tauh}id di MTs 

dengan materi tauh}id di dalam kitab  „Aqi>datul ‘Awa>m  yang yang berisi 

nad}aman, agar materi tauh}id tersebut dengan mudah diingat dan akan 

membantu untuk memutlakkan mengesakan Allah dengan segala sifat-sifat-

Nya. Sehingga akan bertambahlah rasa yakin kepada Allah Swt. dan jauh 

dari kesyirikan. 
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B. Saran 

1. Untuk pendidik supaya melengkapi dan selalu mempelajari materi tauh}id 

dalam rangka menanamkan keyakinan kepada Allah sehingga tidak 

terjerumus kedalam perbuatan syirik.  

2. Untuk orang tua agar memberikan pendidikan tentang materi ketauh}idan 

kepada anak-anaknya mulai sejak kecil supaya dalam menjalani kehidupan 

tidak keluar dari ajaran tauh}id. 

3. Untuk peserta didik supaya memperdalam dalam memahami ketauh}idan 

karena dengan ketauh}idan peserta didik akan selamat dari perbuatan syirik. 

4. Untuk penulis agar lebih serius dalam mempelajari dan mendalami tentang 

ilmu ketauh}idan sehingga tetap terjaga dari perbuatan syirik. 

 


