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ABSTRAK  

 

Mustofa, To’at Mardafi Darul. 2019. Studi Relevansi 

Materi Kitab Tauhid Ja>wan  Karya Syekh Asnawi 

Kudus Dengan Bahan Ajar Akidah Akhlak Di 

Madrasah Tsanawiyah, Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. M. 

Irfan Riyadi, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Akidah, Kitab Tauhid Ja>wan   

 

Akidah atau keyakinan adalah suatu nilai yang 

paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama halnya dengan 

nilai dirinya sendiri, bahkan melebihinya. Hal itu terbukti 

bahwa orang rela mati untuk mempertahankan 

keyakinannya. Aqidah adalah dasar, fondasi untuk 

mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan 

didirikan, harus semakin kokoh fondasi yang dibuat. Kalau 

fondasinya lemah bangunan itu akan cepat ambruk. Tidak 

ada bengunan tanpa fondasi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Mengetahui isi kitab 

Tauhid Jāwan karya Syekh Asnawi Kudus 2) Mengetahui 

relevansi materi Kitab Tauhid Jāwan karya Syekh Asnawi 

Kudus dengan bahan ajar Akidah Akhlak Di Madrasah 

Tsanawiyah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian kajian pustaka (library research). 

Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data 

kepustakaan, yaitu dengan mengkaji kitab Kitab Tauhid 

Ja>wan  Karya Syekh Asnawi Kudus, kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode content analysis atau analisis 

isi. 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Isi kitab 

Tauhid Jāwan diantaranya penjelasan tentang Ilmu Tauhid, 

faedah mempelajari ilmu tauhid, hukum mempelajari tauhid, 

dalil tauhid, dan rukun Iman: Iman kepada Allah, Iman 

kepada Malaikat, Iman kepada Kitab, Iman kepada Rasul, 

Iman kepada hari akhir, dan Iman kepada Qada>’ dan Qadar. 

2) Relevan dengan materi Akidah Akhlak Di Madrasah 

Tsanawiyah kelas VII meliputi, menyakini sifat-sifat wajib 

Allah SWT, sifat-sifat mustahil, serta sifat- sifat  jaiz  Allah, 

Meyakini sifat-sifat Allah SWT. melalui al-Asmā al-Husnā, 

Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib 

lainnya seperti jin, iblis dan setan dalam fenomena 

kehidupan. Kelas VIII yaitu: Beriman kepada kitab-kitab 

Allah SWT. Beriman kepada Rasul Allah SWT. Meyakini 

sifat- sifat Rasul Allah SWT. Dalil dan pentingnya beriman 

kepada Rasul Allah SWT. dan kelas IX yang terdiri dari 

Meyakini adanya hari akhir, Meyakini macam-macam alam 

ghaib yang berhubungan dengan hari akhir, Beriman kepada 

Qad}a>’ dan Qadar Allah SWT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar 

dan terencana dalam menyiapkan peserta didik 

untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan 

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain 

dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat 

beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa. Materi Pendidikan agama Islam itu secara 

keseluruhannya dalam lingkup Al-Qur
r
an dan al-

Hadis, keimanan/Aqidah, akhlak, fiqih/ibadah, dan 

sejarah sekaligus menggambarkan bahwa ruang 

lingkup pendidikan agama Islam mencakup 

perwujudan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan hubungan.
1
 

Akidah atau keyakinan adalah suatu nilai yang 

paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama halnya 

dengan nilai dirinya sendiri, bahkan melebihinya. Hal itu 

terbukti bahwa orang rela mati untuk mempertahankan 

keyakinannya. Aqidah adalah dasar, fondasi untuk 

mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang 

akan didirikan, harus semakin kokoh fondasi yang 

                                                           
1
 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT Rosdakarya, 2004), hlm 130. 
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dibuat. Kalau fondasinya lemah bangunan itu akan cepat 

ambruk. Tidak ada bengunan tanpa fondasi. 

Akidah lebih mahal daripada segala sesuatu yang 

dimiliki manusia. Demikianlah yang kita alami dan kita 

saksikan dari segenap lapisan masyarakat, baik yang 

masih primitif maupun yang sudah modern. Sesuatu 

yang telanjur menjadi keyakinan sangat sulit untuk 

ditinggalkan begitu saja oleh penganutnya walaupun 

keyakinan tersebut dalam bentuk takhayul atau khurafat 

sekalipun. 

Peperangan yang terjadi antara pasukan Islam di 

bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. dan para 

sahabatnya melawan pasukan kafir terjadi karena 

mempertahankan akidah, bukan karena berebut negeri 

atau materi. Kaum musyrik tidak keberatan berbagi 

materi dengan Nabi, apakah harta, tahta, atau wanita 

sekalipun. 

Akidah yang sudah mendarah daging bagi 

pemeluknya tidak bisa dibeli atau ditukarkan dengan 

benda apa pun. Sejarah mengatakan bahwa tatkala kaum 

musyrik Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk 

menghentikan perjuangan dakwahnya dengan 

memberikan imbalan materi apa saja asalkan 

Muhammad mau meninggalkan dakwah islamiah 

dengan tegas Nabi menjawab, jangankan materi yang 

sebesar itu, bahkan matahari dan bulan pun mereka 

berikan kepadaku, tetap aku menolaknya sampai aku 

berhasil ataupun aku mati karenanya. 
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Manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari 

kepercayaan dan keyakinan. Tanpa adanya kepercayaan 

dan keyakinan, mustahil manusia bisa hidup. Orang 

tidak akan berani makan dan minum sebelum lebih 

dahulu yakin dan percaya bahwa makanan dan minuman 

itu tidak membahayakan dirinya. Orang tidak berani 

berlayar di lautan lepas atau mengadakan penerbangan 

di angkasa bebas melainkan setelah ia yakin dan percaya 

bahwa pelayaran dan penerbangannya itu aman dan 

tidak membahayakan.
2
 

Demikian pula segala kegiatan manusia lainnya 

yang bertalian dengan hidup dan kehidupan. Semuanya 

tidak lepas dari unsur yakin dan percaya. 

Ketergantungan manusia kepada kepercayaan dan 

keyakinan dapat melebihi ketergantungannya terhadap 

makanan dan minuman. Karena yang disebut terdahulu 

adalah kebutuhan sepanjang waktu, sementara yang 

disebut terakhir hanyalah temporer. 

Di antara segala macam kepercayaan dan 

keyakinan, kepercayaan terhadap Zat Gaib yang Maha 

Kuasa menempati posisi yang paling dalam dari lubuk 

hati manusia. Memang pada hakikatnya secara naluri 

(fithrah) manusia meyakini wujud Tuhan sebagai Zat 

Mutlak, dan causa primeir (penyebab pertama). Manusia 

adalah makhluk bertuhan. Dalam hal ini semua manusia 

sama, apakah ia primitif atau modern, tidak ada 

                                                           
2
Syihab, Akidah Ahlus Sunnah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 

hlm. 3.  
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bedanya, tetap berTuhan meskipun dalam bahasa dan 

istilah masing-masing. 

Kalau ajaran Islam kita bagi dalam sistematika 

Akidah, Ibadah, Akhlak, dan Mu‟amalat, atau Akidah, 

Syari‟ah, dan Akhlak, atau Iman dan Ihsan, maka ketiga 

aspek atau keempat aspek di atas tidak dapat dipisahkan 

sama sekali. Satu sama lain saling terikat. 

Seseorang yang memiliki akidah yang kuat, pasti 

akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki 

akhlak yang mulia dan bermu‟amalat dengan baik. 

Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah SWT. 

kalau tidak dilandasi dengan akidah. Seseorang tidaklah 

dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki akidah 

yang benar. Begitu seterusnya bolak-balik dan bersilang. 

Seseorang bisa saja merekayasa untuk terhidar 

dari kewajiban formal, misalnya zakat, tapi dia tidak 

akan bisa menghindar dari akidah. Atau seseorang bisa 

saja pura-pura melaksanakan ajaran formal Islam, tapi 

Allah tidak akan memberi nilai kalau tidak dilandasi 

dengan akidah yang benar (iman). 

Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW. selama 

13 tahun periode Mekah memusatkan dakwahnya untuk 

membangun akidah yang benar dan kokoh. Sehingga 

bangunan Islam dengan mudah bisa berdiri di periode 

Madinah dan bangunan itu akan bertahan terus samapai 

akhir kiamat.
3
 

                                                           
3
 Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah Islam, (Yogyakarta: LPII, 2006), 

hlm. 10. 
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Agar iman dan tauhid tetap berada di hati orang 

Islam, maka K.H Asnawi Kudus mengarang kitab yang 

berjudul Tauhid Jāwan yang disitu terdapat banyak 

materi-materi tentang ketauhidan maupun keimanan 

kepada Allah SWT. beliau juga menginginkan kitab 

Tauhid Jāwan bisa dipahami oleh umat Islam baik 

zaman dahulu maupun paserta didik yang belajar tauhid 

pada saat ini. Di dalam kitab Tauhid Jāwan juga 

dijelaskan bagaimana 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. 

Dengan kita mengkaji kitab Tauhid Jāwan 

tersebut kiranya menjadikan sebuah solusi atau lebih 

menambah keyakinan kita terhadap Allah SWT. dan 

segala yang diciptakannya. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka 

penelitian ini akan mengkaji tentang STUDI 

RELEVANSI MATERI KITAB TAUHID JĀWAN  

KARYA SYEKH ASNAWI KUDUS DENGAN 

BAHAN AJAR AKIDAH AKHLAK DI 

MADRASAH TSANAWIYAH 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas terdapat pokok-

pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini di 

antaranya adalah sebgai berikut:  

1. Apa isi kitab Tauhid Ja>wan karya Syekh Asnawi 

Kudus? 
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2. Bagaimana relevansi materi Kitab Tauhid Ja>wan 

karya Syekh Asnawi Kudus dengan bahan ajar 

Akidah Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui materi tauhid pada Kitab Tauhid 

Ja>wan karya Syekh Asnawi Kudus. 

2. Untuk mengetahui relevansi materi Kitab Tauhid 

Ja>wan karya Syekh Asnawi  Kudus dengan bahan 

ajar Akidah Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah. 

 

D. Manfaat Penelitian  

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 antar materi tauhid di dalam 

kitab Tauhid Ja>wan dengan materi tauhid di 

Madrasah Tsanawiyah, sehingga akan bermanfaat 

sebagai kontribusi materi tauhid di bidang 

kependidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Menjadi pengetahuan baru yang akan 

memberikan manfaat bagi kehidupan penulis 

kedepan, terlebih ketika penulis terjun di dunia 

lembaga pendidikan. 
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b. Bagi Orang Tua 

Memberikan pemahaman dan arti penting 

sebuah pendidikan tauhid untuk menjaga 

anaknya tetap beriman kepada Allah SWT. 

sehingga jauh dari kemusyrikan. 

c. Bagi Peserta Didik 

Untuk menambah ilmu tauhid agar tetap 

menjaga diri dari aturan-aturan agama Islam. 

d. Bagi Pihak yang Relevan Dengan Penelitian ini 

Sebagai referensi, sebuah refleksi, 

ataupun sebagai bahan perbandingan kajian yang 

dapat digunakan lebih lanjut dalam 

mengembangkan materi tauhid di Madrasah 

Tsanawiyah. 

 

E. Telaah  Hasil Penelitian Terdahulu Dan Atau Kajian 

Teori 

1. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu: pertama, Rohmah 

Hayati, tahun 2015, NIM: 210311144, dengan judul 

Studi Relevansi Kitab „Aqi>datul Awa>m Karya Al-

Allamah As-Sayyid Ah}mad AL-Marzuki Dengan 

Materi Aqidah Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah, 

yang kesimpulannya adalah: Iman kepada Allah 

yaitu mempercayai ke-Esaan Allah, dengan cara 

menyatukan kepercayaan, tidak terpecah-pecah 

kepada yang lain, mengakui bahwa alam seluruhnya 

ini diatur oleh satu pengukur, menurut satu aturan. 

Umat manusia itu pun satu adanya sama-sama 
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makhluk 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 dialam kubur, 

pembagi rezeki dan lain-lain. Kemudian iman 

kepada hari akhir yaitu mempercayai bahwa alam 

semesta beserta isinya akan binasa setelah datangnya 

hari kiamat dan ditandai suara sangkakala malaikat 

Israfil. 

 

Adapun relevansi materi tauhid di dalam 

kitab „Aqi>datul Awa>m dengan materi tauhid di 

Madrasah Tsanawiyah yaitu tentang aqidah 

ketauhidan yang terdapat dikelas VII, VIII, dan IX. 

Kelas VII diantaranya menyakini sifat-sifat wajib, 

mustahil, serta sifat jaiz Allah, menyakini sifat-sifat 

Allah SWT. melalui al-Asmā al-Husnā, menyakini  

adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib 

lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena 

kehidupan. Kelas VIII diantaranya beriman kepada 

kitab-kitab Allah SWT, kepada Rasul Allah SWT, 

menyakini  sifat-sifat Rasul Allah SWT. Kelas IX 

meliputi, beriman tentang adanya hari akhir, dan 

menyakini macam-macam alam gaib yang 

berhubungan dengan hari akhir. Dalam kaitannya 

dengan materi tauhid di Madrasah Tsanawiyah, juga 
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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‟ani, dan 

sifat Ma‟nawiyah, sifat  mustahil, dan jaiz bagi Allah 

SWT. memahami iman kepada 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. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa materi 

tauhid didalam kitab „Aqi>datul Awa>m terdapat 

relevansi dengan materi tauhid di Madrasah 

Tsanawiyah saat ini. 

Kedua, Mahfadhotun Nashihah, tahun 2014, 

NIM: 210310041, dengan judul Relevansi Materi 

Tauhid Dalam Kitab “Nur Al-Zalam” Karya Syekh 

Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Dengan Standar 

Kompetensi Pelajaran Akidah Di Madrasah 

Tsanawiyah, yang kesimpulannya adalah: teori 

tentang tauhid dalam kitab “Nur Al-Zalam” Karya 

Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ditinjau dari segi 

ruang lingkupnya meliputi: pembahasan tentang 

kewajiban meyakini akan sifat-sifat bagi Allah SWT. 

secara terperinci adalah termasuk dalam ruang 

lingkup Ilahiyat. Pembahasan tentang meyakini 

bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus nabi-

nabi sebagi rasul dan meyakini sifat-sifatnya, dan 
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meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab 

sebagai pedoman hidup adalah termasuk kedalam 

ruang lingkup Nubuwat. Meyakini tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik 

adalah termasuk kedalam ruang lingkup Ruhaniat. 

Pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa 

diketahui dan diyakini melalui al-Qur‟an dan Sunnah 

adalah termasuk kedalam ruang lingkup Sam‟iyat. 

Telah jelas bahwasannya sebagian materi 

tauhid dalam kitab “Nur Al-Zalam” relevan dengan 

materi pembelajaran Akidah tauhid di Madrasah 

Tsanawiyah. Pembahasan tauhid dalam kitab “Nur 

Al-Zalam” yang termasuk dalam ruang lingkup 

Ilahiyat relevan dengan Pelajaran Akidah di 

Madrasah Tsanawiyah kelas VII semester 1, yaitu: 

Meningkatkan keimanan kepada Allah melalui 

pemahaman sifat-sifat-Nya. 

Pembahasan tauhid dalam “Nur Al-Zalam” 

yang termasuk dalam ruang lingkup Nubuwat  

relevan dengan Pelajaran Akidah di Madrasah 

Tsanawiyah  kelas VIII semester 1 dan 2: 

Meningkatkan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah, 

Meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah 

SWT, serta memahami mu‟jizat dan kejadian luar 

biasa lainnya. 

Pembahasan tauhid dalam kitab “Nur Al-

Zalam” yang termasuk dalam ruang lingkup 

Ruhaniyat  relevan dengan Pelajaran Akidah di 

Madrasah Tsanawiyah kelas VII semester 2: 
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Meningkatkan keimanan kepada malaikat-malaikat 

Allah dan makhluk gaib selain malaikat. 

Pembahasan tauhid dalam kitab “Nur Al-

Zalam” yang termasuk dalam ruang lingkup 

Sam‟iyat relevan dengan Pelajaran Akidah di 

Madrasah Tsanawiyah kelas IX semester 1 dan 2: 

meningkatkan keimanan kepada hari akhir dan alam 

gaib yang masih berhubungan dengan hari akhir, 

meningkatkan keimanan kepada Qada>’ dan Qadar  , 

dan kelas VII semester 2: memahami Al-Asma al-

Husna.  

Perbedaan penelitian ini dengan kedua 

penelitian tersebut ialah, penelitian ini menjelaskan 

kesesuaian materi Akidah Akhlak pokok bahasan 

tauhid di Mts kelas VII, VIII, dan IX dengan Kitab 

Tauhid Ja>wan karya Syekh Asnawi Kudus. Kelas 

VII diantaranya meyakini sifat-sifat wajib, mustahil,  

dan sifat jaiz Allah, meyakini sifat-sifat Allah SWT. 

melalui al-Asmā al-Husnā, meyakini adanya 

malaikat, makhluk gaib di dalam fenomena 

kehidupan. Kelas VIII diantaranya 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. 
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2. Kajian Teori 

a. Tauhid  

Batasan makna “al-Tauhid” menurut 

bahasa adalah menyakini keesaan Tuhan atau 

menganggap hanya ada satu, tidak ada yang lain. 

Daamajaran Islam tauhid berarti kenyakinan 

akan keesaan Allah. Tauhid merupakan inti dan 

dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam, 

sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai 

agama tauhid, yaitu agama yang mengesakan 

Tuhan.
4
 

Dalam hubungannya dengan agama 

Islam, menurut istilah, tauhid bermakna bahwa di 

dunia ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. 

Tidak ada yang disebut Tuhan atau dianggap 

sebagai Tuhan kecuali Allah SWT. jadi semua 

yang ada di alam semesta ini adalah makhluk 

belaka. Tidak boleh ada kepercayaan yang 

menyelinap dalam hati bahwa selain-Nya ada 

yang pantas untuk dipertuhankan. Keesaan Allah 

sebagai Tuhan tidak terdiri dari beberapa benda 

yang disatukan, dan tidak sama dengan air yang 

bisa dibagi-bagi atau sebatang lidi yang dapat 

dipotong-potong. Disinilah bedanya Allah 

dengan semua makhluk yang terdapat di alam 

ini. Dalam Ilmu „Aqaid, sifat ini dikenal dengan 

                                                           
4
 Imam Munawir, Memahami Prinsip-Prinsip Dasar al-Islam 

(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 86. 
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istilah “Mukhālafatu lil hawādisi” yaitu 

berbeda-beda dengan sesuatu yang bersifat baru.
5
  

Selanjutnya, setelah mencintai Allah 

wajib mencintai rasul-Nya, yakni Nabi 

Muhammad SAW. sebab beliau adalah orang 

yang menyeru kepada Allah, yang mengenalkan 

kepada-Nya, yang menyampaikan syariat-Nya, 

dan yang menjelaskan hukum-hukum-Nya. 

Mencintai Rasulullah SAW. mengharuskan 

adanya pengagungan, ketundukan, dan 

keteladanan kepada beliau serta mendahulukan 

sabda beliau, serta mengagungkan sunnah-

sunnahnya.
6
 Keingkaran kepada hari kiamat 

umpamanya berarti pula keingkaran kepada 

Allah yang sekaligus ingkar kepada rasul yang 

menyampaikan berita tersebut, termasuk kepada 

malaikat yang menyampaikan wahyu kepada 

para rasul, dan percaya kepada kitab-kitab yang 

merupakan risalah para rasul-rasul itu. Oleh 

karena itu, al-Qur‟an mengajarkan kepada 

manusia tentang Iman.
7
  

b. Akidah  

Secara etimologis, akidah berasal dari kata 
„
aqada yang mengandung arti ikatan atau keterkaitan, 

                                                           
5
 Moehammad Thahir Badrie, Terjemah Syarah Kitab al-Tauhid 

(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 25. 
6
 Shalih Bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan, Kitab Tauhid (Jakarta: 

Darul Haq, 1999), hlm. 104. 
7
 Kaelany, Islam, Iman Dan Amal Saleh (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2000), hlm. 66. 



14 

atau dua utas tali dalam satu buhul yang tersambung. 

Akidah berarti pula janji, karena janji merupakan 

ikatan kesepakatan antara dua orang yang me-

ngadakan perjanjian. Secara terminologis, akidah 

dalam Islam berarti keimanan atau keyakinan 

seseorang terhadap Allah yang menciptakan alam 

semesta beserta seluruh isinya dengan segala sifat dan 

perbuatan-Nya. Definisi tersebut menggambarkan 

bahwa seseorang yang menjadikan Islam sebagai 

akidah ia sudah terikat oleh segala aturan atau hukum 

yang terdapat dalam Islam. 

Akidah merupakan dasar utama dalam ajaran 

Islam. Karena itu, ia merupakan dasar-dasar pokok 

kepercayan atau keyakinan seseorang yang wajib 

dimilikinya untuk dijadikan pijakan dalam segala 

sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Seseorang 

dipandang muslim atau bukan muslim bergantung 

pada akidahnya, apabila ia berakidah Islam, maka 

segala sesuatu yang dilakukan akan bernilai sebagai 

amaliah seorang muslim, apabila tidak, maka segala 

amalnya tidak akan bernilai sebagai amaliah muslim.
8
 

 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu berusaha 

menggali sedalam mungkin terhadap sumber-

                                                           
8
 Erwi Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, 

(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), hlm. 107.  
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sumber yang digunakan.
9
 Penggalian ini 

dilakukan terhadap materi akidah dalam kitab 

Tauhid Ja>wan karya Syekh Asnawi Kudus dan 

merelevansikannya dengan bahan ajar Akidah 

Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

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.
10

 

Data-data yang terkumpul diperoleh melalui sumber 

buku dengan rujukan utama Kitab Tauhid Ja>wan 

karya Syekh Asnawi Kudus. Yang ditunjang dengan 

buku sekunder yang ada kaitannya dengan 

pembahasan yang ada pada rujukan utama, serta 

dibangun dengan menggunakan metode deskriptif. 

 

 

                                                           
9
 M. Nur Hakim, Metodologi Studi Islam, (Malang: UMM Press, 

2005), hlm.  84. 
10

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah,  Metodologi Penelitian 

Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2010), 

hlm. 28.  
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2. Data Dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data adalah segala fakta atau keterangan 

tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan, 

untuk menyusun suatu informasi atau bahan 

pengungkap gejala. Bahan buku dalam penelitian 

ini adalah Kitab Tauhid Ja>wan karya Syekh 

Asnawi Kudus. Dengan demikian data berbeda 

dengan informasi.
11

 

b. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan 

dalam kajian ini merupakan sumber data yang 

diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang 

dikategorikan sebagai berikut: 

1). 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: 

a) Kitab Tauhid Ja>wan karya Syekh Asnawi 

Kudus. Semarang:  PT. Karya Toha 

Putra, t.t. 

b) Buku paket Madrasah Tsanawiyah kelas 

VII, VIII, dan IX: 

                                                           
11

 Andita Dessy Wulandari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik Dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN 

Press, 2012), hlm. 61-62. 
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1) Lukman Chakim dkk. Aqidah Akhlak 

Untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas 

VII. Jakarta: Kementrian Agama, 

2014. 

2) Masan. Aqidah Akhlak Untuk 

Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII. 

Semarang: Karya Toha Putra, 2009. 

3) Masan. Aqidah Akhlak Untuk 

Madrasah Tsanawiyah Kelas  IX. 

Semarang: Karya Toha Putra, 2008. 

2). Sumber Data Sekunder 

Yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh-

tokoh lain yang berkaitan dengan masalah 

dalam kajian ini, yaitu diantaranya: 

a) Syeikh Mahmud Shaltut. Aqidah Dan 

Syari‟ah Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 

1990. 

b) Rosihon Anwar. Aqidah Akhlak. 

Bandung: Pustaka Setia, 2008. 

c) Sayyid Sabiq. Aqidah Islamiyah. Jakarta: 

Rabbani Press, 2008. 

d) Noer Iskandar Al-Barsani. Aqidah Kaum 

Sarungan. Kediri: Tim Saluran Teologi 

Lirboyo, 2008. 

e) Yunahar Ilyas. Kuliah Aqidah Islam. 

Yogyakarta: LPPI, 2010. 

f) Zaky Mubarok. Akidah Islam. 

Yogyakarta: UII Press, 2003.  
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g) Samidi Khalim. Tauhid benteng moral 

umat beriman. Semarang: CV. Robar 

Bersama, 2011. 

h) M.Yusran Asmuni dari Tim penyusun 

kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Departemen P & K, Jakarta,1989. dalam 

bukunya “Ilmu Tauhid”. Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 1993. 

i) Zainuddin,  Ilmu Tauhid Lengkap. Jakarta: 

Rineka Cipta, 1992. 

j) Mulyono dan Bashori, Studi Ilmu 

Tauhid/Kalam. Malang : UIN-Maliki Press, 

2010. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, 

oleh karena itu teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah pengumpulan data literer yaitu 

yaitu dengan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan 

obyek pembahasan yang dimaksud.
12

 Setelah data-data 

yang diperlukan terakumulasi, akan dilakukan 

pengolahan data-data tersebut dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut:
13

 

1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua 

yang terkumpul dari segi kelengkapan, kejelasan 

                                                           
12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 24.  
13

Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik 

Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.112.  
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makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, 

masing-masing dalam kelompok data, baik data 

primer maupun sekunder sebagimana telah 

disebutkan di atas. 

2. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus 

mensistematis data-data yang diperoleh dalam 

kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan 

sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. 

3. 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.
14

 Dari 

beberapa uraian yang telah disajikan tersebut, peneliti 

membuat suatu kesimpulan dengan merelevansikan 

materi tauhid pada Kitab Tauhid Jawa>n karya Syekh 

Asnawi Kudus dengan materi tauhid di Madrasah 

Tsanawiyah. 

 

H. Teknik Analisis Data 

     Analisis data dalam kajian pustaka (library 

research)  ini adalah analisi 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 analysis, merupakan analisis 

ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.
15

 Yaitu 

                                                           
14

Ibid,hlm. 24. 
15

Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Bayu Indra Grafika, 1998), hlm. 49.  
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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. 

 

I. 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 pertama adalah pendahuluan yang berisi 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

kajian, manfaat kajian, telaah pustaka, metode 

penelitian, analsis data dan sistematika pembahasan 

sebagai beberapa sub-babnya. 

Bab kedua, berisikan tentang kajian, kajian 

teoritis tentang materi tauhid di Madrasah Tsanawiyah 

yang meliputi tauhid dalam Islam diantaranya pengertian 

tauhid, pengertian Islam, macam-macam tauhid, tujuan 

mempelajari ilmu tauhid, dan materi tauhid di Madrasah 

Tsanawiyah. 

Bab ketiga adalah paparan data yang berisikan 

tentang biografi syekh Asnawi Kudus, isi Kitab Tauhid 
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Jāwan, dan pengembangan materi tauhid di dalam Kitab 

Tauhid Jāwan. 

Bab keempat, merupakan analisis data. Bab ini 

merupakan inti dari skripsi yaitu analisis relevansi 

materi Akidah di dalam Kitab Tauhid Jāwan  dengan 

materi Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. 

Bab kelima, 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 

RELEVANSI DAN BAHAN AJAR AKIDAH AKHLAK 

DI MADRASAH TSANAWIYAH  

 

A.   Relevansi  

Secara umum, arti dari relevansi adalah 

kecocokan. Relevan adalah bersangkut paut, berguna 

secara langsung. Relevansi berarti kaitan, hubungan. 

Menurut Froelich, relevansi ialah sesuatu sifat yang 

terdapat pada dokumen yang dapat membantu 

pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan 

informasi. Dokumen dinilai relevan bila dokumen 

tersebut mempunyai topik yang sama, atau 

berhubungan dengan subjek yang diteliti. Pada berbagai 

tulisan mengenai topik merupakan faktor utama dalam 

penilaian kesesuaian dokumen. Joan M. Reitz dalam 

buku Dictionary for Library and Information Science 

(2004: 606) mengemukakan bahwa “relevance the 

extent to which information retrieved in a search of a 

library collection or other resource, such as an online 

catalog or bibliographic database, is judged by to user 

to be applicable to (about) the subject of the query. 

Pendapat ini menyatakan bahwa relevansi merupakan 

kesesuaian permintaan informasi pada perpustakaan 

atau sumber lainnya seperti katalog online dan database 

bibliografi, dimana informasi yang diberikan sesuai 

22 



23 
 

 
 

dengan subjek pada query dan relevan dengan 

kebutuhan pengguna.
16

 

Dapat diketahui bahwa relevansi bahan pustaka 

adalah suatu transaksi temu balik dianggap sukses jika 

dokumen yang diperoleh relevan dengan kebutuhan 

pengguna yang memintanya karena relevansi dapat 

dijadikan kriteria keberhasilan suatu ukuran 

keefektifitasan antara sumber informasi dengan  

penerima informasi atau relevansi bahan pustaka 

merupakan suatu tolok ukur bagi pencari informasi 

untuk mengetahui apakah ada kesesuaian antara bahan 

pustaka dengan informasi yang dibutuhkan pengguna.
17

 

 

B. Bahan Ajar Akidah Akhlak Di Madrasah 

Tsanawiyah 

1. Silabus Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah 

a. Silabus Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah 

Kelas VII Semester Ganjil
18

 

 

 

                                                           
16

 Galih Prasetyo,“Relevansi Kompetensi Siswa Smk Bidang 

Keahlian Teknik Pemesinan Dengan Kompetensi Yang Dicapai Di  

Dunia Usaha  Dan Industri (Dudi),”Sripsi (Semarang: UNIVERSITAS 

NEGERI Semarang, 2016), hlm. 6. 
17

Abdul Ghaffar,” Relevansi Ketersediaan Koleksi Perpustakaan 

Dengan Kebutuhan Informasi Pemustaka Pada Badan Perpustakaan Dan 

Arsip Daerah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan,” Skripsi 

(Makassar: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN Makassar, 

2017), hlm. 11-12. 
18

 Silabus Aqidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Kelas VII 

Semester Ganjil. (Grobogan: MTs. Mambaul Huda, 2018). 
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KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR MATERI POKOK 

3.2. Mengidentifik

asi  sifat-sifat 

wajib Allah 

SWT yang 

nafsiyah, 

salbiyah, 

ma„ani, dan 

ma„nawiyah 

beserta 

bukti/dalil 

naqli dan 

aqlinya, sifat-

sifat mustahil 

dan jaiz bagi 

Allah SWT.  

 

3.2.1.Menjelaskan 

pengertian sifat 

wajib Allah SWT 

yang nafsiyah, 

salbiyah, ma‟ani, 

dan maknawiyah. 

3.2.2.Mengidentifikasi 

dalil tentang sifat 

wajib Allah SWT 

yang nafsiyah, 

salbiyah, ma‟ani 

dan maknawiyah. 

3.2.3.Menguraikan 

pengertian sifat 

mustahil bagi Allah 

SWT yang 

nafsiyah, salbiyah, 

ma‟ani , dan 

maknawiyah. 

 3.2.4.Membandingkan 

sifat wajib,sifat jais 

sifat mustahil Allah 

SWT yang 

nafsiyah, salbiyah, 

ma‟ani dan 

maknawiyah. 

 3.2.5.Menyimpulkan 

sifat-sifat Allah 

SWT yang harus 

dimengerti orang 

beriman.  

Sifat-sifat wajib 

Allah SWT yang 

nafsiyah, salbiyah, 

ma„ani, dan 

ma„nawiyah 

beserta bukti/dalil 

naqli dan aqlinya, 

sifat-sifat mustahil 

dan jaiz bagi Allah 

SWT.  
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b. Silabus Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah 

Kelas VII Semester Genap
19

 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

POKOK 

3.1.Menguraikan al-

asma> al-H}usna, 

(al-azi>z, al-

Gaffa>r, al-Basi>t}, 
an-Na>fi’, ar-

Ra’u>f, al-Barr, 

al-Fatta>h, al-

„Adl, al-

Qayyu>m.  

 

2.1.2.Menyebutkan al-

asma > al-H}usna, (al-

azi>z, al-Gaffa>r, al-

Basi>t}, an-Na>fi’, ar-

Ra’u>f, al-Barr, al-

Fatta>h, al-„Adl, al-

Qayyu>m. 

 2.1.3.Menjelaskan arti  

masing-masing 

asma>ul h}usna.  

Sifat -sifat 

Allah SWT. 

 

3.2. 

Mendeskripsika

n tugas dan 

sifat-sifat 

malaikat Allah 

serta makhluk 

gaib lainnya, 

seperti jin,iblis, 

dan setan. 

3.2.1. Menjelaskan tentang 

tugas dan sifat 

malaikat Allah 

serta makhluk gaib 

lainnya. 

Pengertian 

tugas dan sifat-

sifat malaikat 

Allah serta 

mahluk ghaib. 

 

 

 

 

 

                                                           
19

Ibid. Kelas VII Semester Genap, 2018. 
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c. Silabus Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah 

Kelas VIII Semester Ganjil
20

 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR MATERI 

POKOK 

3.1.Memahami 

hakikat beriman 

kepada kitab-

kitab Allah 

SWT. 

3.1.1. Menjelaskan 

pengertian beriman 

kepada kitab-kitab 

Allah SWT. 

3.1.2. Mengidentifikasi 

dalil tentang 

beriman kepada 

kitab-kitab Allah 

SWT. 

Beriman 

kepada kitab-

kitab Allah 

SWT. 

 

d. Silabus Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah 

Kelas VIII Semester  Genap
21

 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR MATERI 

POKOK 

3.1.Memahami 

pengertian, 

dalil, dan 

pentingnya 

beriman kepada 

Rasul Allah 

SWT. 

3.3.1.Menjelaskan 

pengertian dalil, dan 

pentingnya beriman 

kepada Rasul Allah 

SWT. 

 

 

Pengertian, 

dalil, dan 

pentingnya 

beriman 

kepada Rasul 

Allah SWT. 

                                                           
20

Ibid. Kelas VIII Semester Ganjil, 2018.  
21

Ibid, Kelas VIII Semester Genap, 2018. 
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3.2.Menguraikan 

sifat-sifat Rasul 

Allah SWT. 

3.2.1. Menjelaskan tentang 

sifat-sifat Rasul 

Allah SWT.  

Sifat-sifat 

Rasul Allah 

SWT. 

 

e. Silabus Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah 

Kelas IX Semester Ganjil
22

 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR MATERI 

POKOK 

3.1.Memahami 

pengertian 

beriman kepada 

hari akhir, 

dalil/buktinya 

serta tanda dan 

peristiwa yang 

berhubungan 

dengan hari 

Akhir tersebut. 

 

3.2.Memahami 

macam-macam 

alam gaib yang 

berhubungan 

dengan hari 

akhir (yaumul 

3.1.1.Menjelaskan 

pengertian beriman 

kepada hari akhir. 

 

3.1.2.Menjelaskan 

dalil/buktinya serta 

tanda dan peristiwa 

yang berhubungan 

dengan hari Akhir. 

 

3.2.1.Menjelaskan tentang 

macam-macam alam 

gaib yang 

berhubungan dengan 

hari akhir (yaumul 

ba„ts, yaumul 

mahsyar, yaumul 

Pengertian 

beriman 

kepada hari 

akhir, 

dalil/buktinya 

serta tanda 

dan peristiwa 

yang 

berhubungan 

dengan hari 

Akhir 

tersebut. 

Macam-

macam alam 

gaib yang 

berhubungan 

dengan hari 

                                                           
22

Ibid. Kelas IX Semester Ganjil, 2018. 
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ba„ts, yaumul 

mahsyar, 

yaumul mizan,  

yaumul hisab, 

shirath, surga, 

dan neraka). 

mizan,  yaumul 

hisab, shirath, surga, 

dan neraka). 

akhir 

(yaumul 

ba„ts, yaumul 

mahsyar, 

yaumul 

mizan,  

yaumul 

hisab, 

shirath, 

surga, dan 

neraka). 

 

f. Silabus Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah 

Kelas IX Semester Genap
23

 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR MATERI 

POKOK 

3.1.Menunjukkan 

bukti/dalil 

kebenaran akan 

adanya qadla‟ 

dan qadar dan 

ciri-ciri perilaku 

orang yang 

beriman 

kepadanya. 

3.1.1.Menjelaskan 

bukti/dalil kebenaran 

akan adanya qadla‟ 

dan qadar dan ciri-

ciri perilaku orang 

yang beriman 

kepadanya. 

Bukti/dalil 

kebenaran 

akan adanya 

qadla‟ dan 

qadar dan 

ciri-ciri 

perilaku 

orang yang 

beriman 

kepadanya. 

 

                                                           
23

 Ibid. Kelas XI Semester Ganjil, 2018. 
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2. Bahan Ajar Akidah akhlak Di Madrasah Tsanawiyah 

Adapun materi PAI di Madrasah Tsanawiyah 

meliputi materi Aqidah, Akhlak, fiqh, Al-Qur'an 

Hadits dan Sejarah Kebudayaan Islam. Adapun 

materi yang termasuk dalam materi aqidah pokok 

bahasan tauhid di Madrasah Tsanawiyah yaitu:
24

 

kelas VII meliputi, l) menyakini sifat-sifat wajib 

Allah SWT, sifat-sifat mustahil, serta sifat- sifat  jaiz  

Allah, 2) Meyakini sifat-sifat Allah SWT. melalui 

al-Asmā al-Husnā, 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: 

a. Materi Tauhid di Madrasah Tsanawiyah kelas 

VII meliputi: 

1) Meyakini sifat-sifat wajib Allah SWT, sifat-

sifat mustahil, dan sifat-sifat jaiz Allah.
25

  

Yang dimaksud sifat wajib Allah Swt. 

ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh 

                                                           
24

 Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi 
25

Ibid . 
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Allah Swt. yang sesuai dengan keagungan-

Nya sebagai Pencipta alam seisinya. 

Sedangkan sifat mustahil Allah 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:
26

 

a) Wajib : Wujud artinya ada. Mustahil 

'Adam artinya tidak ada. 

Adanya Allah Swt. dapat dibuktikan 

dengan adanya alam ini. Semua barang 

yang ada di lingkungan 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 mungkin ada dengan sendirinya. 

Allah Swt berfirman dalam Qs. Ali 

Imran ayat 2: 

                 

Artinya: "Allah, tidak ada Tuhan (yang 

berhak disembah) melainkan 

Dia, Yang Hidup Kekal lagi 

Terus Menerus Mengurus 

makhluk-Nya”. (QS. Ali 

Imran: 2). 

                                                           
26
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b) Wajib : Qidam artinya terdahulu. 

Mustahil: Huduts artinya baru. 

Akal sehat mengatakan bahwa tukang 

kayu lebih dahulu ada daripada meja 

yang dibuatnya- Allah Swt. adalah 

pencipta alam semesta, Dia lebih dahulu 

ada sebelum alam ini ada. Firman Allah 

Qs. Al-Hadid ayat 3: 

                    

        

Artinya: "Dialah Yang Awal dan Yang 

Akhir, Yang Lahir dan Yang 

Batin; dan Dia Maha 

Mengetahui segala sesuatu”. 

(QS. Al-Hadid: 3). 

c) Wajib : Baqa' artinya kekal. Mustahil: 

Fana' 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.
27

 Firman Allah Swt. dalam Q.S Ar-

Rahman ayat 27: 

                 

                                                           
27

 Ibid.  hlm. 19. 
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Artinya:”Dan tetap kekal Zat Tuhanmu 

Yang Mempunyai kebesaran 

dan kemuliaan”. (QS. Ar-

rahman: 27) 

d) Wajib : Mukhālafatu lil hawādisi artinya 

Berbeda dengan Makhluk, Mustahil : 

Muma>salatu lil hawādisi artinya serupa 

dengan Makhluk. 

Allah Swt. memiliki sifat yang sempurna 

dan istimewa. Sifat Allah Swt. berbeda 

dengan sifat makhluk-Nya. Allah Swt. 

berfirman: 

                     

Artinya: ”Tidak ada sesuatupun yang 

serupa dengan Dia, dan Dia-

lah ¡yang Maha Mendengar 

dan Melihat".(QS. Asy-Syu>ra: 

11) 

e) Wajib: Qiyamuhu Binafsihi artinya 

berdiri sendiri. Mustahil : Ihtiya>juhu 

Lighoirihi artinya butuh kepada yang 

lain.  

Allah Swt. sebagai pencipta alam adalah 

Maha kuasa. Dia tidak memerlukan 

bantuan dari kekuatan lain karena 

mempunyai kekuatan yang ada pada diri-
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Nya.
28

 Firman Allah Swt. Qs. al-

Ankabuut ayat 6: 

                 

        

Artinya: “dan Barang siapa yang 

berjihad, maka sesungguhnya 

jihadnya itu adalah untuk 

dirinya sendiri. Sesungguhnya 

Allah benar-benar Maha 

Kaya (tidak memerlukan 

sesuatu) dari semesta alam”. 

(QS. Al-Ankabut: 6). 

 

f) Wajib : Wahdaniah artinya esa. 

Mustahil: Ta 'addud artinya berbilang. 

Manusia dituntut untuk meyakini bahwa 

wujud Allah Maha Esa (satu). Firman 

Allah Swt Qs. Al-Ikhlash ayat 1: 

      

Artinya: ”katakanlah: Dia-lah Allah, 

Yang Maha Esa”. (QS. Al-

Ikhlash: 1). 

 

                                                           
28
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g) Wajib: Qudratun artinya Kuasa, 

Mustahil: „Ajzun artinya: Lemah. 

Manusia dapat berkuasa tetapi 

kekuasaannya sangat terbatas. Manusia 

tidak akan dapat mempertahankan 

dirinya untuk tetap hidup.
29

 Kuasa Allah 

Swt. di atas segala-galanya, Allah Swt, 

berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 

20: 

              

Artinya: “Sesungguhnya Allah berkuasa 

atas segala sesuatu”. (QS. Al-

Baqarah: 20). 

h) Wajib: Iradah artinya berkchehdak. 

Mustahil: Karahah artinya  terpaksa. 

Manusia mempunyai kehendak, tetapi 

banyak yang tidak terlaksana. Kehendak 

Allah Swt. pasti terlaksana karena Dia 

Maha Kuasa. Jika Allah Swt. 

berkehendak, tidak satu pun yang dapat 

menolak. Allah Swt. mempunyai 

kemauan dan kehendak sendiri dalam 

menciptakan alam semesta. Dia tidak 

akan pernah diperintah dan diatur pihak 

lain. Firman Allah Swt dalam Qs. Ya>Si>n 

ayat 82: 
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Artinya: "Sesungguhnya perintah-Nya 

apabila Dia menghendaki 

sesuatu hanyalah berkata 

kepadanya: «Jadilah!» maka 

terjadilah  ia”. (QS. Yaasiin: 

82). 

i) Wajib: 'Ilmun artinya mengetahui. 

Mustahil: Jahlun artinya bodoh. 

Akal sehat pasti mengakui bahwa orang 

yang membuat sesuatu pasti mengetahui 

sesuatu yang akan dibuat. Allah Swt 

adalah pencipta alam ini dan Dia 

mengetahui semua ciptaan-Nya. Firman 

Allah Swt dalam Qs. Al-Hujura>t ayat 16: 

                 

                

      

Artinya: “dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu”. (QS. Al-

Hujura>t: 16). 

j) Wajib: Hayat artinya hidup. Mustahil: 

Mautun artinya mati. 

Seluruh kehidupan makhluk tunduk 

kepada Allah Swt. dia yang mengatur 
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semua kehidupan makhluk hidup. Allah 

swt. tidak akkan mati dan dia kekal 

serlamanya.
30

 Firman Allah dalam Qs. 

Ali Imran ayat 2: 

                 

Artinya: ”Allah, tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) 

melainkan dia, Yang Hidup 

Kekal lagi terus menerus 

mengurus makhluk-Nya”. 

(QS. Ali Imran: 2). 

k) Wajib : Sama' artinya mendengar. 

Mustahil: Shummun artinya tuli. 

Tidak ada suatu yang tidak didengar oleh 

Allah Swt. Walaupun jumlah suara 

manusia ratusan juta, semua akan 

didengar oleh Allah Swt. Allah Swt 

berfirman dalam Qs. Al-Hujura>t ayat 1: 

          

Artinya: "Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha 

Mengetahui". (Q.S. Al-

Hujura>t: 1). 

l) Wajib : Bashar artinya melihat. 

Mustahil: 'Umyun artinya buta.Allah 

melihat segala sesuatu, baik yang besar 

                                                           
30

 Ibid.  hlm. 21. 



37 
 

 
 

maupun yang kecil, bahkan yang 

tersembunyi, tanpa bantuan alat untuk 

melihat. Penglihatan Allah tidak ada 

batasnya. Teknologi manusia yang 

paling canggih pun tidak mungkin dapat 

mengimbangi penglihatan Allah.
31

 

Firman Allah Swt. dalam Qs. Al-Isra‟ 

ayat 1: 

 

             

Artinya: "Sesungguhnya Dia adalah 

Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat".(Q.S. Al-Isra‟: 1). 

m) Wajib : Kalam artinya berfirman. 

Mustahil: Bukmun artinya bisu. Kalam 

berarti Allah Swt. berbicara melalui 

firman-Nya yang berupa wahyu. Allah 

Swt. berfirman dalam Qs. An-Nisa ayat 

164: 

          

   

Artinya:"Dan Allah telah berbicara 

kepada Musa dengan 
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langsung". (Qs. An-Nisa: 

164). 

n) Wajib : Qadiran artinya Yang Maha 

Kuasa. Mustahil: 'Ājizan artinya yang 

lemah. 

Sesungguhnya Allah Zat Yang Maha 

Kuasa atas segala sesuatu. 

o) Wajib : Muridan artinya yang Maha 

Berkehendak. Mustahil: Mukrahan 

artinya yang terpaksa. 

Sesungguhnya Allah Zat Yang Maha 

Berkehendak atas segala sesuatu. 

p) Wajib : 'Āliman artinya Yang Maha 

Mengetahui. Mustahil :  Jāhilan artinya 

yang bodoh. 

Sesungguhnya Allah Zat Yang Maha 

Mengetahui atas segala sesuatu.
32

 

q) Wajib : Hayyan artinya Yang Maha 

Hidup. Mustahil: Mayyitan artinya yang 

mati. 

Sesungguhnya Allah Zat Yang 

Mahahidup, hidup selamnya dan tidak 

akan mati 

r) Wajib : Sami 'an artinya Maha 

Mendengar. Mustahil: Asammu artinya 

yang tuli. 
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Sesungguhnya Allah Zat Yang Maha 

Mendengar atas segala sesuatu. 

s) Wajib : Basiran artinya Yang Maha 

Melihat. Mustahil: A'ma artinya yang 

buta. 

Sesungguhnya Allah adalah Zat Yang 

Maha Melihat atas segala sesuatu. 

t) Wajib : Mutakalliman artinya Yang 

Maha Berfirman. Mustahil: Abkam 

artinya yang Bisu. 

Sesungguhnya Allah Zat Yang Maha 

Berkata-kata atau Maha Berfirman. 

Sifat-sifat wajib Allah Swt. tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok 

sebagai berikut:
33

 sifat Nafsiyah, yaitu sifat 

yang berhubungan dengan zat Allah Swt. 

semata. Sifat nafsiyah ini hanya satu, yaitu 

wujud. 

Sifat Salbiyah, yaitu sifat yang 

menolak segala sifat-sifat yang tidak layak 

dan patut bagi Allah Swt., sebab Allah Maha 

Sempurna dan tidak memiliki kekurangan. 

Yang termasuk sifat Salbiyah antara lain: 

Qidam, Baqa‟, Mukhālafatu lil hawādisi, 

Qiyāmuhu binafsihi, Wahdaniyah. 
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Sifat Ma‟ani, yaitu sifat yang ada 

pada zat Allah yang sesuai dengan 

kesempurnaan Allah. Yang termasuk sifat 

Ma‟ani antara lain: Qudrat, Iradat, Ilmu, 

Hayāt, Sama‟, Basar, Kalām.  

Sifat Ma‟nawiyah, yaitu sifat yang 

selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak 

mungkin pada suatu ketika Allah tidak 

bersifat demikian. Yang termasuk sifat 

Ma‟nawiyah antara lain: Qadiran, Muridan, 

„Āliman, Hayyan, Sami‟an, Basīran, 

Muttakaliman.
34

 

Adapun sifat Jaiz Allah Swt. berarti 

sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang 

dimiki-Nya sebagai tuhan semesta alam. Sifat 

jaiz Allah Swt., ialah kebebasan untuk 

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu 

sesuai dengan kehendak-Nya yang mutlak. 

Berikut ini kebebasan-kebebasan mutlak 

yang dimiliki Allah Swt:
35

 

a) Kebebasan untuk mencipta atau tidak 

mencipta sesuatu. 

b) Kebebasan untuk mengatur semua 

makhluk sesuai yang Dia kehendaki. 

2) Menyakini sifat-sifat Allah Swt., melalui al-

Asmā al-Husnā 

                                                           
34
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Secara bahasa arti dari al-Asmā 

adalah nama-nama, sedangkan al-Husnā 

adalah terbaik. Al-Asmā al-Husnā adalah 

nama-nama terbaik yang mencerminkan 

kebesaran Allah dan keagungan-Nya yang 

mesti menyatu dalam diri-Nya. Allah 

berfirman di dalam al-Qur'an Surat Thāhā 

ayat 8: 

                     

Artinya: "Dialah Allah, tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) melainkan 

Dia. Dia mempunyai ai-Asma' al-

Husna (nama-nama yang baik)”. 

(Q.S. Thāhā: 8). 

Diantaranya yaitu al-Azīz (Maha 

Perkasa), al-Adl (Maha Adil), al-Qayyūm 

(Maha Berdiri Sendiri), al-Ghaffār (Maha 

Pengampun), al-Basīt (maha melapangkan), 

an-Nāfi' (Maha Memberi), ar-Ra‟ūf (Maha 

Pengasih), al-Barr (Maha Baik), dan al-

Fattāh (Maha Membuka atau 

Memenangkan).
36

 

3) Menyakini adanya malaikat-malaikat Allah 

dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, 

dan setan dalam fenomena kehidupan. 

                                                           
36
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Menurut bahasa kata Malāikat 

merupakan kata jamak yang berasal dari 

kata mufrad malaka yang berarti kekuatan. 

Dalam mengemban misi dan tugasnya, 

malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari 

cahaya (nur). 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. 

Adapun malaikat yang wajib kita ketahui 

ada 10 diantaranya: malaikat Jibril, malaikat 

Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, 

malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat 

Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, 

malaikat Ridwan. 

Kata jin berasal dari bahasa Arab 

artinya menutupi atau merahasiakan, yang 

dimaksudkan adalah jin tertutup dari panca 

indra. Jin 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. dan jin muslim yaitu jin yang 

mengakui tentang ke-Esaan Allah, jin Islam 

telah mendengar ayat-ayat al-Qur'an mereka 
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langsung mengatakan bahwa al-Qur'an itu 

menakjubkan dan dapat memberikan 

petunjuk kejalan yang benar. 

Adapun kata "Iblis" berasal dari 

bahasa Arab "Iblās” artinya putus asa (dari 

rahmat atau kasih sayang Allah). Sedangkan 

kata Setan berasal dari bahasa Arab yaitu 

Syaitāna 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 

merangsangnafsu rendah manusia. Iblis 

adalah makhluk yang pertama kali 

mengingkari perintah Allah.
37

 

b. Materi Tauhid Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII 

meliputi: 

1) Beriman kepada kitab-kitab Allah Swt. 

Pengertian beriman kepada kitab-

kitab Allah yaitu mempercayai dan 

meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah 

Swt. telah menurunkan kitab-kitab-Nya 

kepada Rasul yang berisi wahyu Allah 

supaya disampaikan kepada umat manusia 

sebagai pedoman hidup. 

                                                           
37
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Allah berfirman dalam al-Qur‟an 

surah al-Baqarah ayat 2: 

              

     

Artinya: ”Kitab (al-Qur‟an) ini tidak ada 

keraguan padanya, petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa”. (Q.S. al-

Baqarah: 2). 

Macam-macam kitab Allah Swt. yang 

diwahyukan 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 S.A.W.
38

 

2) Beriman kepada Rasul Allah Swt. 

Rasul menurut bahasa adalah utusan 

atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. 

Menurut istilah agama, Rasul adalah 

seorang lelaki yang terpilih untuk menerima 

wahyu dari Allah dan ditugaskan untuk 

menyampaikan risalah kepada manusia. 

Iman kepada para nabi dan rasul Allah, 

merupakan salah satu rukun iman. 

Keimanan seseorang itu tidak sah, sampai ia 
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mengimani semua nabi dan rasul Allah dan 

membenarkan bahwa Allah telah mengutus 

mereka untuk menunjukkan, membimbing 

dan mengeluarkan manusia dari kegelapan 

kepada cahaya kebenaran. Ditambah juga 

keharusan membenarkan bahwa mereka 

telah menyampaikan apa yang Allah 

turunkan kepada mereka dengan benar dan 

sempurna, dan mereka telah beijihad dengan 

sebenar- benarnya di jalan Allah. Jadi 

seorang Rasul berarti ia juga sebagai Nabi, 

tetapi tidak setiap Nabi itu Rasul. 

Iman kepada rasul berarti meyakini 

bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah 

Swt yang di tugaskan untuk membimbing 

umatnya ke jalan yang benar agar selamat di 

dunia dan akhirat. 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 adalah salah satu rukun 

iman. Jadi seseorang tidak dikatakan 

beriman kalau tidak mempercayai rasul-

rasul Allah.
39

 

Rasul-rasul yang diterangkan di 

dalam al-Qur‟an dalam berbagai ayat ada 25 

                                                           
39
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orang, yaitu: Adam a.s., Idris a.s., Nuh a.s., 

Hud a.s., Shaleh a.s., Ibrahim a.s., Luth a.s., 

Ismail a.s., Ishak a.s., Ya‟kub a.s., Yusuf 

a.s., Ayub a.s., Syu‟aib a.s., Musa a.s., 

Harun a.s., Zulkifli a.s., Dawud a.s., 

Sulaiman a.s., Ilyas a.s., Ilyasa a.s., Yunus 

a.s., Zakaria a.s., Yahya a.s., Isa a.s., dan 

Muhammad Saw.
40

  

3) Meyakini sifat-sifat Rasul Allah Swt. 

Allah mengangkat orang-orang yang 

terpilih untuk menjadi rasul di muka bumi 

ini.Tugas yang diemban oleh para rasul 

amatlah berat. Untuk suksesnya tugas yang 

dipercayakan Allah, para rasul didukung 

oleh sifat-sifat yang sangat istimewa yang di 

antaranya tidak sama dengan sifat-sifat 

manusia biasa. Sifat-sifat tersebut terdiri 

dari tiga macam, yaitu: sifat wajib, sifat 

mustahil, sifat jaiz. 

Pengertian sifat wajib rasul Allah 

adalah sifat yang harus ada pada diri rasul-

rasul Allah. Ada empat macam sifat wajib 

bagi rasul-rasul Allah antara lain: Siddiq 

(jujur), Amanah (dipercaya), Tabligh 

(menyampaikan), Fatanah (cerdas). 

Pengertian sifat mustahil bagi rasul Allah 

adalah sifat yang tidak mungkin ada pada 
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diri rasul-rasul Allah atau sifat yang 

berlawanan dengan sifat wajib bagi rasul-

rasul Allah. Adapun diantara sifat-sifat 

mustahil rasul yaitu: Kidhbun (bohong), 

Hiyānatun (berkhianat), Kitmānun 

(menyembunyikan), Balādatun (bodoh). 

Sifat jaiz bagi rasul 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. 

4) Dalil dan pentingnya beriman kepada Rasul 

Allah Swt. 

Diantara para rasul itu ada yang 

diceritakan kisahnya di dalam al-Qur‟an dan 

ada juga yang tidak diceritakan.
41

 Salah satu 

dalilnya terdapat dalam al-Qur‟an surat an-

Nisa‟ ayat 165: 

                                                           
41
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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”. 

(Q.S. an-Nisa‟: 165). 

 

c. Materi Tauhid di Madrasah Tsanawiyah kelas 

IX meliputi: 

1) Meyakini adanya hari akhir 

Yang dimaksud Hari Akhir adalah 

kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh 

seluruh umat manusia sesudah berakhirnya 

kehidupan dunia ini. Hari Akhir bisa juga 

diartikan dengan hari hancurnya alam 

semesta (Hari Kiamat). Mengenai kapan akan 

terjadi kiamat, tidak seorangpun dapat 

mengetahui kepastian kapan terjadinya, 

bahkan Nabi Muhammad Saw. sendiri dan 

malaikat yang paling utama yakni malaikat 

Jibril as. sekalipun tidak mengetahui, karena 
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hanya Allah Swt. semata yang menentukan 

kapan kiamat dan yang mengetahui kapan 

terjadinya. Allah berfirman dalam Q.S. al-

A’ra>f ayat 187: 

                    

                             

                 

                       

                  

 

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: 

"Sesungguhnya pengetahuan 
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tentang bari kiamat itu adalah di 

sisi Allah, tetapi kebanyakan 

manusia tidak Mengetahui".(Q.S. 

al-A‟ra >f: 187). 

 

Setelah kiamat seluruh umat manusia 

akan dibangkitkan kembali untuk 

mempertanggung jawabkan semua amal 

perbuatannya sewaktu hidup di dunia, dan 

akan menerima balasannya sesuai dengan 

amal perbuatannya tersebut. Dengan 

demikian beriman kepada Hari Akhir adalah 

meyakini dengan hati adanya kehidupan 

akhirat sebagai pembalasan atas amal 

perbuatan manusia selama hidup di dunia. 

Sekecil apapun perbuatan tersebut, pastilah 

Allah Swt. membalasnya dan tidak ada 

satupun yang tertutupi oleh manusia di 

hadapan Allah Swt. kelak. 

Hari Akhir merupakan salah satu 

peristiwa yang wajib kita imani dan percayai 

adanya sebagai umat muslim, sebab percaya 

kepada Hari Akhir merupakan rukun Iman ke 

lima dalam ajaran kita sebagai umat muslim. 

Dosa besar jika kita sampai menganggap 

bahwa Hari Akhir dan segala yang berkaitan 

dengannya adalah hal yang mustahil terjadi 

dan tidak pernah terjadi.
42
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Kelas IX. (Jakarta: Kementrian Agama, 2014), hlm. 5. 
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2) Meyakini macam-macam alam ghaib yang 

berhubungan dengan hari akhir. 

Peristiwa yang berhubungan dengan 

hari akhir yaitu alam Barzakh juga disebut 

alam kubur, Yaumul Ba‟ts artinya hari 

kebangkitan manusia dari alam kubur, 

Yaumul Mahsyar artinya berkumpulnya 

seluruh umat manusia, Yaumul Mizan artinya 

hari penimbangan amal baik dan amal buruk 

yang dilakukan manusia selama hidup, 

Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal 

baik dan amal buruk yang dilakukan manusia 

selama hidup, Shirath artinya titian penentu 

dari setiap manusia setelah diperhitungkan 

dan ditimbang perbuatan baik-buruknya, 

Surga adalah tempat yang penuh dengan 

kenikmatan pada hari Akhir kelak, Neraka 

adalah tempat yang penuh penderitaan dan 

siksaan di akhirat kelak.
43

 

3) Beriman kepada Qada>’ dan Qadar  Allah 

Swt. 

Beriman kepada Qad}a>’ dan Qadar  

berarti kita meyakini adanya ketentuan Allah 

Swt. yang berlaku buat manusia sebagai 

bukti dari kekuasaan Allah Swt. dengan kata 

lain iman kepada Qad}a>’ dan Qadar  artinya 

percaya dan yakin dengan sepenuh hati 
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bahwa Allah Swt. telah menentukan tentang 

segala sesuatu bagi makhluk-Nya, agar 

manusia bertambah kuat Akidahnya dan 

kesadarannya untuk taat dan tunduk kepada 

Allah Swt.
44

 

Menurut bahasa Qad}a>’ berarti 

ketetapan, perintah, kehendak, 

pemberitahuan, dan penciptaan. Adapun 

menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak 

zaman azali sesuai dengan iradah 

(kehendak)-Nya tentang segala sesuatu yang 

berkenaan dengan makhluk. 

Menurut bahasa  Qadar  berarti 

kepastian, peraturan, dan ukuran. Adapun 

menurut istilah adalah perwujudan ketetapan 

Allah terhadap semua makhluk dalam kadar 

dan bentuk yang sesuai dengan iradah-Nya.
45
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BAB III 

KITAB TAUHID JA<WAN  KARYA SYEKH 

 ASNAWI KUDUS 

 

A. Biografi  Syekh Asnawi Kudus 

1. Kehidupan Awal 

Nama kecil Kyai Haji Raden Asnawi adalah 

Raden Ahmad Syamsyi. Beliau adalah ulama lokal, 

asli Kudus, yang lahir di kampung Damaran, Kudus 

pada tahun 1281 H (1861 M). Ia terlahir dari 

pasangan Haji Abdullah Husnin dan Raden 

Sarbinah, keduanya merupakan pedagang konveksi 

yang cukup besar di kota Kudus. KH. R Asnawi 

termasuk keturunan ke-14 dari Sunan Kudus (Raden 

Ja'far Shodiq) dan keturunan ke-5 dari Kyai Haji 

Mutamakin seorang wali yang kramat di desa Kajen 

Margoyoso Pati, yang hidup pada zaman Sultan 

Agung Mataram.
46

 

2. Pendidikan  

Sejak kecil, Raden Asnawi sudah terlihat 

kegemaran dalam belajar dan melakukan perjalanan 

keilmuan. Pendidikan keagamaan perdana seperti 

ilmu tajwid dan penguasaan bacaan al-Qur‟an 

diperoleh dari ayahnya. Ketika keluarganya pindah 

ke Tulungagung, Asnawi kemudian melanjutkan 

pendidikan agamanya di Pondok Pesantren 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Raden_Asnawi,  (diakses pada 

tanggal 15 Agustus 2019, jam 10:33). 
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Mangunsari. Sebelum menunaikan ibadah Haji, ia 

kemudian berguru kepada Kiai Haji Irsyad Naib di 

kawasan Mayong, Jepara. Pada usia 25 tahun dia 

menunaikan ibadah haji yang pertama, dan berguru 

kepada ulama-ulama nusantara di Mekkah saat itu 

seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Sholeh 

Darat as-Samarani (Semarang), serta Syekh 

Muhammad Mahfudz at-Tarmasi (Tremas, 

Pacitan).
47

 

3. Pergi Haji 

Pada usia 25 tahun Raden Asnawi menunaikan 

ibadah haji yang pertama, Sepulang dari haji 

pertamanya nama Raden Ahmad Syamsi kemudian 

diganti menjadi Raden Haji Ilyas. Nama Ilyas ini 

kemudian diganti lagi dengan Raden Haji Asnawi, 

setelah pulang dari menunaikan ibadah haji untuk 

ketiga kalinya. Pada usia sekitar 30 tahun Raden 

Asnawi diajak oleh ayahnya untuk pergi haji yang 

kedua dengan niat bermukim di tanah suci, namun 

ayahnya wafat di saat melakukan ibadah haji. 

Meskipun demikian, niat bermukim tetap diteruskan 

selama 20 tahun (dari tahun 1891 – 1911). Selama 

itu Raden Asnawi juga pernah pulang ke Kudus 

beberapa kali untuk menjenguk ibu beserta adiknya. 

Ibunya wafat di Kudus sewaktu Raden Asnawi telah 

kembali ke tanah suci. Kemudian Raden Asnawi 

menikah dengan Nyai Hj. Hamdanah (janda Syekh 
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https://daerah.sindonews.com/read/1186976/29/karomah-kiai-
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Nawawi al-Bantani) di Mekkah dan dikaruniai 9 

orang putra-putri. 

4. Mengajar  

Sejak berusia 20 tahun, Raden Asnawi sudah 

mulai mengajar pada setiap Jumat Pahing sesudah 

salat Jumat. Raden Asnawi mengajar Tauhid di 

Masjid Sunan Muria yang berjarak sekitar 18 

kilometer dari kota Kudus, dan jalan pegunungan 

yang menanjak tersebut ditempuhnya dengan 

berjalan kaki. Raden Asnawi juga selalu berkeliling 

mengajar dari masjid ke masjid sekitar kota setelah 

shalat Subuh. Secara khusus Raden Asnawi juga 

mengadakan pengajian rutin, seperti Khataman 

Tafsir al-Jalalain setiap bulan Ramadan di Pondok 

Pesantren Bendan Kudus, Khataman kitab Bidayatul 

Hidayah dan al-Hikam setiap bulan Ramadan di 

Tajuk Makam Sunan Kudus, Membaca kitab Hadist 

Bukhari yang dilakukan sesudah berjamaah subuh 

selama bulan Ramadan di Masjid Al Aqsha Manarat 

Qudus. Selain itu, selama mukim di Mekkah Raden 

Asnawi juga pernah mengajar di Masjidil Haram dan 

di rumahnya, di antara yang ikut belajar padanya 

antara lain adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah 

(Jombang), Kiai Haji Bisri Sansuri (Pati/Jombang), 

Kiai Haji Dahlan (Pekalongan), KH. Shaleh (Tayu, 

Pati), Kiai Haji Chambali (Kudus), Kiai Haji Mufid 

(Kudus), dan Kiai Haji Ahmad Mukhit (Sidoarjo). 
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5. Mendirikan Madrasah dan Pesantren 

Pada tahun 1919, Raden Asnawi resmi 

mendirikan Madrasah Qudsiyyah. Madrasah 

Qudsiyyah Menara Kudus merupakan madrasah 

salafiyah murni yang didirikan Raden Asnawi di 

kelurahan Kerjasan, Kota Kudus. Raden Asnawi 

juga mendirikan sebuah pondok pesantren bernama 

Raudlatuth Tholibin pada tahun 1927. Pesantren 

tersebut didirikan di atas tanah wakaf dari bapak 

mertuanya yang bernama Kiai Haji Abdullah Faqih 

di dukuh Bendan, kelurahan Kerjasan, kota Kudus. 

Pendirian pondok tersebut didukungan para saudagar 

dan para dermawan Muslim di Kudus, yang saat itu 

masih dalam masa penjajahan Belanda.
48

 

6. Organisasi  

KH.R. Asnawi termasuk salah seorang pelopor 

berdirinya organisasi massa Islam terbesar di 

Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), berupaya 

menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui 

karya-karyanya, salah satunya adalah kitab Tauhid 

Ja>wan ini. Kitab tersebut masih diajarkan di 

beberapa pondok pesantren di Kudus, dengan tujuan 

untuk membentengi aqidah umat Islam dari 

gempuran gelombang modernisasi yang telah banyak 

menenggelamkan akidah umat Islam dewasa ini. 

Sehingga pantas jika KH. R. Asnawi menjadikan 
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belajar ilmu Tauhid itu wajib atau fardlu „ain bagi 

setiap muslim.
49

 

7. Wafat  

Raden Asnawi wafat pada tanggal 25 

Jumadilakhir 1378 Hijriah, bertepatan dengan 26 

Desember 1959 Masehi. Raden Asnawi meninggal 

dunia dalam usia 98 tahun, dengan meninggalkan 3 

orang istri, 9 orang putera, 23 cucu dan 18 cicit 

(buyut). Kabar wafatnya Raden Asnawi disiarkan di 

Radio Republik Indonesia Jakarta lewat berita pagi 

pukul 06.00 WIB. Penyiaran itu atas inisiataif 

Menteri Agama RI Abdul Wahab Hasbullah. Sampai 

saat ini, wafatnya Raden Asnawi selalu diperingati 

pada tanggal 24 atau 25 Jumadil Akhir setiap 

tahunnya di Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibin, 

Kudus.
50

 

 

B. Profil Kitab Tauhid Ja>wan 

Kitab Tauhid Ja>wan adalah salah satu buah 

pemikiran KHR. Asnawi yang di tulis ulang dan 

diberikan kata pengantar oleh KH. Ahmad Minan Zuhri. 

Dalam kata pengantar tersebut, terdapat keterangan yang 

menyebutkan bahwa kitab tersebut selesai ditulis pada 

tanggal 30 Rajab 1377 H atau 19 Februari 1958 M di 

Kudus oleh putra beliau, al Muratib (penyusun) Ahmad 
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Samidi Khalim dkk, Tauhid Benteng Umat Beriman, 

(Semarang: CV. Robar Bersama, 2011), hlm. 4. 
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Minan Zuhri. Pengantar yang diberikan oleh KH. Minan 

Zuhri memberikan penjelasan tentang maksud dan 

tujuan penulisan kitab tersebut, yaitu : (1) menambah 

syiar agama Islam;  (2) untuk belajar siapa saja yang 

membutuhkan; (3) sebagai bahan pengajaran di 

madrasah, tempat pengajian, dan tempat pengajaran 

lainnya. 

Kitab Tauhid Ja>wan tergolong kitab dasar, yang 

memiliki ketebalan hanya 43 halaman, dengan ukuran 

21 cm x 15 cm. Kitab tersebut berisi tentang dasar-dasar 

akidah atau keimanan yang harus ditanamkan dalam diri 

setiap muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh dalam kitab 

tersebut, bahwa hukum mempelajari Tauhid adalah 

wajib bagi setiap muslim. 

Kitab Tauhid Ja>wan, sesuai dengan nama kitab 

tersebut bahwa kata Ja>wan itu mengandung arti Bahasa 

Jawa. Artinya, kitab Tauhid tersebut ditulis dalam 

Bahasa Jawa, adapun aksara yang digunakan adalah 

Pegon. Kitab tersebut bukan lagi hasil tulisan tangan tapi 

sudah dicetak dengan mesin oleh PT. Karya Toha Putra 

Semarang pada tahun 1997. Meskipun demikian,  kitab 

tersebut memiliki nilai historis penulisan dan karismatis 

sang penulis.
51
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C. Ringkasan Kitab Tauhid Ja>wan 

1. Penjelasan Tentang Ilmu Tauhid 

a. Ilmu Tauhid 

Ilmu tauhid yaitu ilmu yang membicarakan 

mengenai „aqa>id (kepercayaan) melalui dalil-

dalil yang benar dan shohih. Wujudnya 

kepercayaan dan matapnya hati kepada Allah 

dengan kuat melalui dalil-dalil yang benar dan 

shohih, yang demikian itu dinamakan iman. Jadi 

iman yaitu pekerjaannya hati serta pekerjaannya 

pikiran. Orang yang beriman dinamakan mukmin 

sedangkan orang yang tidak beriman dinamakan 

kafir. 

b. Faedahnya mempelajari tauhid 

Faedah orang yang belajar ilmu tauhid 

yaitu, supaya mempunyai kemantapan yang kuat 

serta mengetahui sifat-sifat Allah dan rasul 

dengan dalilk-dalil yang benar dan shahih yang 

pada akhirnya supaya bisa mendapatkan 

keselamatan di dunia dan akhirat.
52

 

c. Hukum mempelajari tauhid 

Hukum mempelajari ilmu tauhid yaitu, 

fardlu „ain. Sehingga setiap orang harus dan 

wajib mempelajari ilmu tauhid, supaya 

mempunyai kemantapan yang kuat tidak 

gampang dibujuk oleh setan serta tidak gampang 

disesatkan. 
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d. Dalil tauhid 

Ada 2: 

1).  Dalil naqli, yaitu dalil yang diambil dari ayat-

ayat al-Qur‟an dan hadits. 

2). Dalil aqli, yaitu dalil yang keluar dari akal 

pikiran yang sehat. 

e. Artinya rukun 

Rukun adalah pokok. Jadi rukun iman yaitu 

pokok-pokoknya iman, begitu pula pokok-

pokoknya kewajiban agama islam dinamakan 

rukun islam.
53

 

2. Rukun Iman 

Rukun iman ada 6: 

a. Iman Kepada Allah 

Iman kepada Allah yaitu kita supaya 

percaya bahwa Allah itu pemilik sifat-sifat 

kesempurnaan dan bukan pemilik sifat 

kekurangan. Sedangkan sifat-sifatnya Allah yang 

41 yaitu sifat wajib 20, sifat mustahil 20, dan 

sifat jaiz 1. 

1) Sifat Wajib Allah 

a) Wujud artinya Allah harus ada, buktinya 

yaitu adanya alam semesta beserta isinya 

dan mulai dari alam itu asalnya tidak ada 

menjadi ada. Yang demikian itu mesti 

ada yang menciptakan. Tidak ada yang 

bisa menciptakan kecuali hanya Allah 

sendiri yang menciptakan. 
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b) Qidam artinya Allah itu terdahulu tidak 

awalan, adanya Allah yaitu sebelum 

bumi dan seisinya ada. 

c) Baqa' artinya Allah itu mesti kekal, tidak 

akan mati. 

d) Mukhālafatu lil hawādisi artinya Allah 

berbeda dengan sesuatu yang baru seperti 

bumi, langit, dan seisinya. 

e) Qiyamuhu Binafsihi artinya Allah itu 

berdiri sendiri tidak membutuhkan dari 

selainnya. 

f) Wahdaniah artinya Allah hanya satu 

tidak ada yang menyerupai. 

g) Qudrat artinya Allah berkuasa 

menciptakan apapun. 

h) Iradah artinya Allah berkehendak sesuai 

yang Dia inginkan. 

i) 'Ilmu artinya  Allah mengetahui semua 

perkara yang samar, yang jelas, yang 

lahir, dan yang batin. 

j) Hayat artinya Allah hidup, tidak 

bernyawa seperti hidupnya makhluk.
54

 

k) Sama' artinya Allah mendengar semua 

hal yang jalas, yang samar, serta kata 

hati. Adapun Allah mendengar tidak 

melalui telinga seperti makhluk. 
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l) Bashar artinya Allah mengetahui semua 

hal yang jelas, yang samar, dan tidak 

melihat melalui mata seperti makhluk. 

m) Kalam artinya Allah berfirman, tidak 

melalui perkataan dan tulisan, tidak 

seperti perkataan makhluk. 

n) Qadiran artinya Allah adalah dzat yang 

Maha Kuasa menciptakan apapun. 

o) Muridan artinya Allah adalah dzat yang 

Maha Berkehendak menciptakan apapun. 

p) 'Āliman artinya Allah adalah dzat yang 

Maha Mengetahui apapun, yang lahir, 

yang batin, yang jelas, dan yang samar. 

q) Hayyan artinya Allah adalah dzat yang 

Maha Hidup. 

r) Sami 'an artinya Allah adalah dzat yang 

Maha Mendengar. 

s) Basiran artinya Allah adalah dzat yang 

Maha Melihat. 

t) Mutakalliman artinya Allah adalah dzat 

yang Maha Berfirman.
55

 

2) Sifat Mustahil Allah 

a) 'Adam artinya Allah mustahil tidak ada. 

b) Huduts artinya Allah mustahil baru. 

c) Fana' artinya Allah mustahil rusak. 

d) Muma>salatuhu lil hawādisi artinya Allah 

mustahil serupa dengan Makhluk. 
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e) Ihtiya>juhu Lighoirihi artinya Allah 

mustahil butuh kepada yang lain. 

f) Ta 'addud artinya Allah mustahil 

berbilang (lebih dari satu). 

g) „Ajzun artinya Allah mustahil lemah, 

tidak bisa berbuat apa-apa. 

h) Karahah artinya Allah mustahil terpaksa 

. 

i) Jahlun artinya Allah mustahil bodoh, 

tidak mengerti apa-apa. 

j) Mautun artinya Allah mustahil 

meninggal sesudah hidup. 

k) Shummun artinya Allah mustahil tuli, 

tidak bisa mendengar apa-apa. 

l) 'Umyun artinya Allah mustahil buta, 

tidak bisa melihat apa-apa. 

m) Bukmun artinya Allah mustahil bisu, 

tidak bisa berfirman. 

n) 'Ājizan artinya Allah mustahil dzat yang 

lemah. 

o) Mukrahan artinya Allah mustahil dzat 

yang terpaksa. 

p) Jāhilan artinya Allah mustahil dzat yang 

bodoh, tidak mengerti apa-apa.
56

 

q) Mayyitan artinya Allah mustahil dzat 

yang mati sesudah hidup. 
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r) Asammu artinya Allah mustahil dzat 

yang tuli, tidak bisa mendengarkan. 

s) A'ma artinya Allah mustahil dzat yang 

buta, tidak bisa melihat. 

t) Abkam artinya Allah mustahil dzat yang 

bisu, tidak bisa berfirman dan tidak bisa 

berbicara. 

3) Sifat Jaiz Allah 

Sifat jaiz Allah hanya ada satu yaitu:  

    ِف ْع ُل  ُل ِّل  ُلْع ِف ٍن  َا ْع  َتَا ْع ُل ُل 
Artinya: “Allah itu berwenang untuk 

menciptakan dan berbuat sesuatu atau 

tidak sesuai dengan kehendak-Nya.”   

 

b. Iman Kepada Malaikat 

Iman kepada Malaikat yaitu kita percaya 

bahwa malaikat itu ada. Malaikat yaitu makhluk 

yang lembut terbuat dari nur (cahaya), tidak ada 

yang mengetahui rupa malaikat kecuali hanya 

Allah dan para Nabi. 

Malaikat itu setengah dari utusannya Allah 

yang dimuliakan, mentaati semua perintah-

perintah Allah dan tidak pernah melakukan 

maksiat. Malaikat tidak laki-laki dan tidak 

perempuan, tidak makan dan tidak minum, serta 

tidak tidur.
57
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Adapun malaikat yang wajib kita Imani 

antara lain: 

1) Malaikat Jibril, bertugas membawa wahyu 

dari Allah kemudian disampaikan ke Rasul. 

2) Malaikat Mikail, bertugas menurunkan hujan 

(membawa rizeki umtuk semua makhluk). 

3) Malaikat Israfil, bertugas meniup terompet 

sangkakala dihari kiamat. 

4) Malaikat „Izrail, bertugas mencabut nyawa. 

5) Malaikat Raqib, bertugas mencatat amal baik 

makhluk. 

6) Malaikat „Atid, bertugas mencatat amal 

buruk makhluk. 

7) Malaikat Munkar, bertugas menanya dalam 

kubur. 

8) Malaikat Nakir, bertugas menanya dalam 

kubur. 

9) Malaikat Ridwan, menjaga surga. 

10) Malaikat Malik, menjaga neraka. 

c. Iman Kepada Kitab Allah 

Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita 

percaya bahwa Allah menurunkan kitab kepada 

para Rasul. Kitab kitab tadi menerangkan semua 

perintah Allah dan semua larangan Allah, serta 

menerangkan janji dan ancaman. Kitab-kitab 

diturunkan sebagai wahyu kepada para Nabi dan  

Rasul.
58

 

                                                           
58

 Ibid. hlm. 23-25. 



66 

Adapun kitab Allah antara lain: 

1).  Kitab Taurat, yang diturunkan kepada Nabi 

Musa a.s., kitab Taurat menerangkan bab 

hukum syari‟at dan tauhid yang benar. 

2).  Kitab Zabur, yang diturunkan kepada Nabi 

Daud a.s., kitab Zabur menerangkan bab 

do‟a, dzikir, nasehat,dan hukum. Tidak 

menerangkan hukum syari‟ah. 

3).  Kitab Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa 

a.s., kitab Injil menerangkan bab mengajak 

kepada semua makhluk supaya beriman 

kepada Allah dan sebagai ganti dari hukum-

hukumnya Nabi Musa yang sudah tidak 

cocok dengan zamannya. Kitab Injil yang kita 

bisa kita percaya hanya yang masih asli, yang 

belum dirubah. Adapun kitab Injil yang 

dipakai orang Nasrani (kristen) sudah tidak 

ada yang asli, buktinya banyak macan-

macamnya salah satunya tidak cocok. 

4). Kitab Al-Qur‟an, yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad s.a.w. kitab Al-Qur‟an 

diturunkan paling akhir sehingga menjadi 

bagus-bagusnya kitab. Al-Qur‟an 

menerangkan hukum-hukum syari‟at yang 

bisa merubah kepada semua kitab-kitab yang 

sudah diturunkan dahulu. Hukumnya al-

Qur‟an akan terus-menerus. Tidak akan 

dirubah dan tidak akan diganti sampai hari 
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kiamat. Al-Qur‟an itu termasuk mukjizatnya 

Nabi Muhammad yang besar.
59

 

d. Iman Kepada Rasul 

Iman kepada Rasul yaitu kita percaya bahwa 

Allah mengutus beberapa utusan untuk 

menerangkan firman Allah kepada manusia, 

supaya mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat, dengan membawa kekuatan 

dan tanda bukti dari Allah yang disebut dengan 

mukjizat. 

 Nabi yaitu orang yang mendapatkan wahyu 

dari Allah, tetapi tidak diperintahkan 

menerangkan wahyu kepada manusia. 

 Rasul yaitu orang yang mendapatkan wahyu 

dari Allah yang diperintahkan menerangkan 

wahyu kepada manusia. Jadi Rasul juga sebagai 

Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Adapun 

jumlahnya Nabi banyak tidak ada yang 

mengetahui kecuali hanya Allah sendiri. Adapun 

yang wajib kita ketahui antara lain: Adam a.s., 

Idris a.s., Nuh a.s., Hud a.s., Shaleh a.s., Ibrahim 

a.s., Luth a.s., Ismail a.s., Ishak a.s., Ya‟kub a.s., 

Yusuf a.s., Ayub a.s., Syu‟aib a.s., Musa a.s., 

Harun a.s., Zulkifli a.s., Dawud a.s., Sulaiman 

a.s., Ilyas a.s., Ilyasa a.s., Yunus a.s., Zakaria a.s., 

Yahya a.s., Isa a.s., dan Muhammad Saw.
60

 

                                                           
59

Ibid. hlm.  25-27. 
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Sesudahnya Nabi yang 25, ada Rasul lima 

yang mempunyai kekuatan luar biasa yang 

disebut dengan Ulul „Azmi, diantaranya: Nabi 

Muhammad s.a.w., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa 

a.s., Nabi Isa a.s., dan Nabi Nuh a.s. 

1)  Sifat Wajib Rasul 

a) Siddiq artinya semua perkataan Rasul pasti 

benar 

b) Amanah artinya para Rasul dapat 

dipercaya perkatan serta tindakannya. 

c) Tabligh artinya para Rasul selalu 

menyampaikan keterangan-keterangan 

semua hukum-hukumnya Allah kepada 

semua manusia. 

d) Fatanah artinya para Rasul harus cerdas, 

cedas akalnya dan sempurna 

pengetahuannya untuk mengetahui ajaran-

ajaran Allah. 

2) Sifat Mustahil Rasul 

a) Kadzib artinya para Rasul mustahil 

berdusta. 

b) Khianat artinya para Rasul mustahil tidak 

dapat dipercaya perkataan maupun 

perbuatannya. 

c) Kitman artinya para Rasul mustahil tidak 

mau menerangkan perintah-perintahnya 

Allah atau yang menjadi larangan Allah. 

d) Bala >dah artinya para Rasul mustahil 

bodoh, tidak cerdas. 

3) Sifat Jaiz Rasul 
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Sifat jaiznya Rasul hanya ada satu yaitu seperti 

sifat-sifatnya manusia dengan tidak 

mengurangi derajat Rasul, misalnya: makan, 

tudur, sakit, mempunyai anak.
61

 

e. Iman Kepada Hari Kiamat 

Iman kepada hari Akhir yaitu kita percaya 

bahwa hari Akhir itu pasti ada. Dimana dan 

kapannya kita tidak bisa mengetahui tetapi pasti 

ada. Hari Akhir juga disebut dengan hari Kiamat. 

Kita harus percaya bahwa sesudahnya hari 

Kiamat ada, semua manusia yang sudah 

meninggal akan dihidupkan kembali, sesudah 

malaikat Israfil meniup terompetnya. Sesudah 

dihidupkan para manusia akan dikumpulkan di 

padang Mahsyar untuk dihitung dan ditimbang 

amal baik atau amal buruknya. 

Kita harus percaya adanya pertanyaan kubur, 

nikmat kubur, dan siksa kubur, adanya Sirat al-

Mustakim, masuknya orang kedalam surga dan 

masuknya orang kedalam neraka. 

 

f. Iman Kepada Qada>’ dan Qadar 

Iman kepada Qada>’ dan Qadar (takdir dan 

kepastian) yaitu kita percaya bahwa semua 

kejadian yang dirasakan oleh makhluk serta baik 

atau buruk semua itu takdir dan kepastianya 

Allah. Semua kejadian itu sudah ditetapkan atau 
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sudah takdir oleh Allah sejak zaman azali, namun 

tidak ada yang mengetahui sebelum adanya 

kejadian itu ada. Para manusia diwajibkan 

berikhtiyar melalui yang dimaksud. Serta baik 

atau buruknya semua itu hanya kepastian dari 

Allah. Para manusia diperintahkan berdo‟a 

kepada Allah menurut apa yang dimaksud. Tetapi 

kepastiannya itu hanya Allah yang menentukan. 

Perlu diketahui bahwa semua Qada >’ dan 

Qadarnya Allah, baik atau buruk semua itu 

mengandung hikmah, kita makhluk supaya 

berfikir tentang hikmah-hikmah tadi, dengan 

demikian akan baik pada akhirnya.
62

 Adapun 

lebih ringkasnya dipaparkan pada tabel di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Tabel Ringkasan Kitab Tauhid Ja>wan Karya Syekh 

Asnawi Kudus 

No  Isi Kitab 

Tauhid Ja>wan 

Poin 

Pembahasan 

Penjelasan 

                                                           
62

Ibid.  hlm. 38-42.  



71 
 

 
 

  

 

 

 

1. Ilmu Tauhid Ilmu tauhid 

yaitu ilmu yang 

membicarakan 

mengenai 

„aqa>id 

(kepercayaan) 

melalui dalil-

dalil yang benar 

dan shohih. 

 

1.  

 

 

Penjelasan 

Tentang Ilmu 

Tauhid 

2. Faedahnya 

mempelajari 

tauhid 

Supaya bisa 

mendapatkan 

keselamatan di 

dunia dan 

akhirat. 

  3. Hukum 

mempelajari 

tauhid 

fardlu „ain. 

  4. Dalil  tauhid Aqli dan 

naqli. 

  5. Artinya 

rukun 

Rukun adalah 

pokok. 

  1. Iman kepada 

Allah 

Sifat wajib ada 

20, sifat 

mustahil ada 

20, dan sifat 

jaiz ada 1. 

  2. Iman kepada 

Malaikat 

Allah 

Malaikat Jibril, 

Malaikat 

Mikail, 
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Malaikat Israfil, 

Malaikat „Izrail, 

Malaikat Raqib, 

Malaikat „Atid, 

Malaikat 

Munkar, 

Malaikat Nakir, 

Malaikat 

Ridwan, 

Malaikat              

Malik. 

2.  Rukun Iman 3. Iman kepada 

Kitab Allah 

Kitab Taurat, 

Kitab Zabur, 

Kitab Injil, 

Kitab Al-

Qur‟an. 

  4. Iman kepada 

Rasul Allah 

Adam a.s., Idris 

a.s., Nuh a.s., 

Hud a.s., Shaleh 

a.s., Ibrahim 

a.s., Luth a.s., 

Ismail a.s., 

Ishak a.s., 

Ya‟kub a.s., 

Yusuf a.s., 

Ayub a.s., 

Syu‟aib a.s., 

Musa a.s., 

Harun a.s., 
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Zulkifli a.s., 

Dawud a.s., 

Sulaiman a.s., 

Ilyas a.s., Ilyasa 

a.s., Yunus a.s., 

Zakaria a.s., 

Yahya a.s., Isa 

a.s., dan 

Muhammad 

Saw. 

  5. Iman kepada 

Hari Kiamat 

Kita percaya 

bahwa hari 

Akhir itu pasti 

ada. 

  6. Iman kepada 

Qada>’ dan 

Qadar 

Takdir dan 

Kepastian. 
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BAB IV 

RELEVANSI MATERI KITAB TAUHID JA<<WAN  

DENGAN BAHAN AJAR AKIDAH AKHLAK DI 

MADRASAH TSANAWIYAH 

 

A. Materi Tauhid Di Dalam Kitab Tauhid Ja>wan 

Ilmu Tauhid bertujuan untuk memantapkan 

keyakinan dan kepercayaan agama melalui akal pikiran, 

disamping ketetapan hati yang berdasar wahyu. Selain 

itu, ilmu Tauhid juga digunakan untuk membela 

keyakinan dan keimanan dengan menghilangkan 

berbagai keraguan yang melekat atau sengaja 

„dilekatkan‟ oleh lawan-lawan kepercayaan itu. Dengan 

kata lain, ilmu Tauhid bertujuan untuk mengangkat 

keimanan seseorang dari tingkatan keimanan tanpa dasar 

dalil menuju puncak keyakinan. Itulah sebabnya ilmu 

Tauhid dianggap sebagai induk ilmu-ilmu agama. Ibarat 

pohon yang menghasilkan buah, demikianlah ilmu 

Tauhid. Buah yang diperoleh dari mempelajari ilmu 

Tauhid ialah mengetahui hakikat sifat-sifat Allah Swt. 

dan para utusan-Nya berdasarkan bukti-bukti 

demonstratif. Karena dengan cara itulah kebahagian 

abadi akan didapatkan.
63

 

Rukun iman yang menjadi pokok bahasan dalam 

kitab Tauhid Ja>wan diuraikan secara sederhana dan 

mudah dicerna oleh orang awam, terutama untuk para 

santri pemula. Pemikiran KH. R. Asnawi tentang rukun 
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Noer Iskandar, Akidah Kaum Sarungan, (Kediri: Tim Saluran 

Teologi Lirboyo, 2008), hlm. 17. 

74 



75 
 

 
 

Iman sama seperti ulama-ulama ashlussunah yang lain, 

bahwa rukun iman itu ada enam (6). Hal ini dapat dilihat 

pada penjabaran rukun iman dalam kitab Tauhid Ja>wan 

tersebut, yaitu : 

1. Iman Kepada Allah 

Pengertian iman kepada Allah SWT tersebut 

sebagaimana diuraikan dalam kitab Tauhid Ja>wan 

sebagai berikut : 

 “Tegesipun iman dateng Gusti Allah inggih menika 

kita supados percados bilih Gusti Allah menika 

persifatan sedaya sifat-sifat kasampurnan lan boten 

persifatan sifat-sifat kekirangan. Dene sifat-sifatipun 

Gusti Allah ingkang sekawandasa setunggal inggih 

menika sifat Wajib kalihdasa, sifat Muhal kalihdasa 

lan sifat Jaiz setunggal”.
64

 

 

“Iman kepada Allah yaitu kita supaya percaya bahwa 

Allah SWT itu memiliki semua sifat-sifat 

kesempurnaan dan tidak memiliki sifat-sifat 

kekurangan. Adapun sifat-sifat Allah yang 

empatpuluh satu yaitu, sifat Wajib duapuluh, sifat 

Muhal duapuluh, dan sifat Jaiz satu.” 

2. Iman Kepada Malaikat 

Menurut KH. R . Asnawi, malaikat adalah 

makhluk Allah SWT yang berupa jisim halus 

diciptakan dari Nur (cahaya). Penjelasan tentang asal 
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Ahmad Minan Zuhri, Kitab Tauhid Ja>wan karya Syekh Asnawi 

Kudus, (Semarang:  PT. Karya Toha Putra, 1997), hlm. 6. 
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muasal malaikat tersebut sebagaimana diuraikan 

dalam Kitab Tauhid Ja>wan : 

 “Malaikat menika jisim ingkang alus ingkang 

kedadosan saking nur, boten wonten ingkang 

nyumerepi rupinipun ingkang asli kejawi namung 

Pengeran lan para Nabi-nabi”.
65

  

 

“Malaikat itu jisim halus yang berasal dari nur 

(cahaya), tidak ada yang mengetahui wujudnya yang 

asli kecuali hanya Allah SWT dan para nabi.”  

Meskipun banyak sekali dan yang tahu hanya 

Allah dan para nabi, tetapi bagi orang Islam wajib 

percaya dan mengetahui nama-nama malaikat yang 

10. Adapun malaikat yang wajib diketahui nama-

namanya yaitu : Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, 

Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. 

3. Iman Kepada Kitab Allah SWT 

Maksudnya iman kepada kitab-kitabnya Allah 

SWT. itu artinya setiap orang Islam wajib percaya 

bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab-Nya 

kepada para Nabi atau Rasul-Nya. Kitab-kitab 

tersebut menerangkan semua perintah dan larangan 

Allah SWT, juga janji dan ancaman Allah. Kitab-

kitab tersebut diturunkan sebagai wahyu bagi para 

nabi dan rasul. Kitab-kitab Allah yang wajib 

diketahui oleh setiap  muslim itu ada 4 (empat): 

Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa 

„Alaihissalam, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi 
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Daud „Alaihissalam, Kitab Injil diturunkan kepada 

Nabi Isa „Alaihissalam, dan Kitab Al Qur‟an, yang 

diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. 

4. Iman Kepada Rasul Allah SWT 

Maksudnya iman kepada para rasul yaitu bahwa 

setiap orang Islam wajib percaya bahwa Allah SWT 

telah mengutus beberapa orang utusan-Nya (Rasul) 

untuk menerangkan petunjuk Allah SWT kepada 

umat manusia, supaya mendapat kebaikan dan 

keberuntungan di dunia dan akhirat, dengan 

membawa kekuatan dan tanda bukti dari Allah SWT 

yang disebut dengan mukjizat. 

Nabi yaitu mansuia yang mendapat wahyu dari 

Allah SWT, tetapi tidak diperintahkan untuk 

menjelaskannya kepada manusia. Rasul yaitu 

manusia yang mendapat wahyu dari Allah SWT dan 

diperintahkan untuk menerangkannya kepada umat 

manusia. Jadi, kalau rasul sudah pasti nabi, tetapi 

jika nabi belum tentu rasul. Adapun jumlah nabi 

yang sebenarnya sangat banyak, tidak ada yang 

mengetahui secara pasti kecuali Allah SWT sendiri. 

Adapun nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh 

setiap orang muslim itu ada duapuluh lima. 

5. Iman Kepada Hari Akhir 

Iman kepada hari akhir artinya, bahwa semua 

orang Islam wajib percaya bahwa hari akhir itu pasti 

akan terjadi. Hari akhir itu dapat juga disebut dengan 

hari kiamat. Adapun bagaimana dan besok kapan 

hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang tahu, 
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tetapi pasti terjadi. Hal ini sebagaimana diungkapkan 

dalam Kitab Tauhid Ja>wan sebagai berikut :  

“Tegesipun iman dateng dinten akhir inggih menika 

kita percados bilih dinten akhir menika mesthi bade 

wonten. Namung kados pundi lan benjang menapa 

kita boten sumerep nanging mesthi wontenipun. 

Diten akhir menika ugi saged dipun wastani dinten 

kiyamat”.
66

 

 

“Maksudnya iman kepada hari akhir yaitu kita 

percaya bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. 

Adapun bagaimana dan besok kapan hari kiamat itu 

kita tidak tahu, tetapi pasti terjadi. Hari akhir itu 

dapat juga disebut dengan hari kiamat.” 

Selain diwajibkan untuk mengimani adanya hari 

akhir, orang Islam juga harus percaya bahwa setelah 

hari kiamat itu terjadi, semua manusia yang sudah 

mati akan hidup lagi setelah Malaikat Israfil 

diperintah oleh Allah SWT untuk meniup 

Sangkakala. Setelah semua hidup, semua manusia 

dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk dihisab 

(ditimbang) semua amalnya, baik itu amal kebajikan 

maupun amal kejahatannya. 

6. Iman Kepada Qad}a>‟ Dan Qadar 

Rukun Iman yang terakhir adalah percaya adanya 

ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku bagi semua 

makhluk-Nya, atau yang lebih dikenal dengan iman 

kepada takdir. Pengertian iman kepada takdir ini 
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dijelaskan oleh KH.R. Asnawi dalam kitab Tauhid 

Ja>wan sebagai berikut :  

“Tegesipun iman dateng Qadar (pesthen) inggih 

menika kita percados bilih sedaya kedadosan inggih 

dipun raosaken dening makhluk. Sami ugi sae utawi 

awon. Sedaya wau saking Qadar pesthenipun Gusti 

Allah”.
67

 

 

“Maksudnya iman kepada Qadar (kepastian) yaitu 

kita percaya bahwa semua kejadian yang dirasakan 

oleh semua makhluk, baik atau buruk semua itu dari 

Qadar  atau ketentuan Allah SWT.” 

Qadar merupakan ketentuan Allah Swt bagi 

manusia yang menunjukkan ke-Mahakuasaan Allah 

dalam menentukan nasib manusia. Allah Maha 

Kuasa menentukan segala yang dikehendaki-Nya. 

Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui tentang 

nasib seluruh makhluk-Nya, Allah sudah 

menentukan nasib setiap makhluk-Nya, tetapi tidak 

seorang pun yang tahu akan nasibnya. 

Berdasarkan kitab Tauhid Ja>wan tersebut, jelas 

bahwa Allah Swt telah menetapkan ketentuan-

ketentuan dan nasib manusia di alam azali yang 

disebut dengan “Qad}a>”. Adapun jika Allah SWt 

berkehendak akan melaksanakan qadla atau 

ketentuan tersebut maka disebutlah dengan Qadar. 
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B. Relevansi Materi Kitab Tauhid Ja>wan  Dengan Bahan 

Ajar Akidah Akhlak  Di Madrasah Tsanawiyah 

Tauhid bisa digunakan sebagai penghapus dosa 

apabila semakin kuat seorang hamba menerapkan 

Tauhid, sehingga pintu surga akan terbuka lebar, 

sebaliknya apabila melakukan kesyirikan bisa 

mend}alimi diri sendiri dan akan menjatuhkan kita pada 

api neraka. Itulah pentingnya kita harus memahami 

ketauhidan dan menetapkan iman kita kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Selain untuk diri kita ketauhidan kepada Allah, 

juga diberikan di lembaga pendidikan supaya peserta 

didik memahami bagaimana seharusnya kita 

menanamkan keimanan dan ketauhidan kepada Allah 

SWT. sehingga peserta didik tidak beranggapan ada 

Tuhan selain Allah. 

Terkait materi Tauhid di dalam kitab Tauhid 

Ja>wan merupakan materi yang menjelaskan Iman kepada 

Allah, Iman kepada Malaikat, Iman kepada kitab Allah, 

Iman kepada Rasul, Iman kepada hari kiamat, dan Iman 

kepada Qad}a>‟ dan Qadar. Materi tauhid yang ada di 

dalam kitab Tauhid Ja>wan sangat dibutuhkan di zaman 

modern seperti saat ini sebab masih banyak dari umat 

Islam yang belum memahami ketauhidan padahal 

dengan mengesakan Allah umat Islam akan masuk surga 

sebaliknya apabila manusia menyekutukan Allah dia 

akan masuk neraka. 

Materi tauhid dalam kitab Tauhid Ja>wan 

termasuk teori yang akan memberikan manfaat yang 



81 
 

 
 

besar kepada seseorang apabila menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai relevansi 

materi tauhid dalam kitab Tauhid Ja>wan dengan materi 

tauhid di Madrasah Tsanawiyah dapat dilihatketika 

menerangkan tentang Iman kepada Allah mengenai 

sifat-sifat-Nya baik sifat wajib, mustahil, dan jaiz, Iman 

kepada Malaikat, Iman kepada kitab Allah, Iman kepada 

Rasul, Iman kepada hari kiamat, dan Iman kepada Qad}a>‟ 

dan Qadar. 

Adapun relevansi materi tauhid di dalam kitab 

Tauhid Ja>wan dengan materi tauhid di Madrasah 

Tsanawiyah yaitu tentang akidah ketauhidan yang 

terdapat di kelas VII, VIII, dan IX. Kelas VII 

diantaranya meyakini sifat-sifat wajib, mustahil, dan 

jaiz, meyakini sifat-sifat Allah 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 diantaranya beriman 

kepada kitab-kitab Allah, meyakini sifat-sifat Rasul 

Allah. Kelas IX diantaranya beriman adanya hari akhir, 

meyakini macam-macam alam gaib yang berhubungan 

dengan hari akhir, dan meyakini adanya Qad}a>‟ dan 

Qadar. 

Dengan materi tersebut diharapkan pesreta didik 

dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam hal perbuatan, perkataan, pekerjaan serta cara 

berfikir untuk menjalani kehidupan dan menghadapi 

tantangan di masa yang akan datang. 
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Untuk lebih jelasnya relevansi antara Kitab 

Tauhid Ja>wan Dengan Materi Tauhid Di Madrasah 

Tsanawiyah bisa dilihat pada tabel dibawah ini. 

4.2  Tabel Relevansi Materi Tauhid Dalam Kitab 

Tauhid Ja>wan Dengan Materi Tauhid Di Madrasah 

Tsanawiyah 

Lingkup 

Akidah 

Materi tauhid 

dalam kitab 

“Tauhid Ja>wan” 

Materi tauhid di 

Madrasah 

Tsanawiyah 

Iman 

Kepada 

Allah SWT 

1. Pengertian iman 

kepada Allah 

SWT tersebut 

sebagaimana 

diuraikan dalam 

kitab Tauhid 

Ja>wan sebagai 

berikut : 

“Tegesipun iman 

dateng Gusti 

Allah inggih 

menika kita 

supados 

percados bilih 

Gusti Allah 

menika 

persifatan 

sedaya sifat-sifat 

kasampurnan 

lan boten 

1. Mengidentifikasi  

sifat-sifat wajib   

Allah SWT yang 

nafsiyah, 

salbiyah,  

ma„ani, dan 

ma„nawiyah 

beserta 

bukti/dalil naqli 

dan aqlinya, 

sifat-sifat 

mustahil dan jaiz 

bagi Allah SWT. 
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persifatan sifat-

sifat kekirangan. 

Dene sifat-

sifatipun Gusti 

Allah ingkang 

sekawandasa 

setunggal inggih 

menika sifat 

Wajib kalihdasa, 

sifat Muhal 

kalihdasa lan 

sifat Jaiz 

setunggal”. 

(Iman kepada 

Allah yaitu kita 

supaya percaya 

bahwa Allah 

SWT itu 

memiliki semua 

sifat-sifat 

kesempurnaan 

dan tidak 

memiliki sifat-

sifat 

kekurangan. 

Adapun sifat-

sifat Allah yang 

empat puluh satu 

yaitu, sifat 
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Wajib dua 

puluh, sifat 

Muhal dua 

puluh, dan sifat 

Jaiz satu) 

 

Iman 

Kepada 

Malaikat 

2. Menurut KH. R. 

Asnawi, 

malaikat adalah 

makhluk Allah 

SWT yang 

berupa jisim 

halus diciptakan 

dari Nur 

(cahaya). 

Penjelasan 

tentang asal 

muasal malaikat 

tersebut 

sebagaimana 

diuraikan dalam 

Kitab Tauhid 

Ja>wan: 

“Malaikat 

menika jisim 

ingkang alus 

ingkang 

kedadosan 

saking nur, 

boten wonten 

2. Mendeskripsikan 

tugas dan sifat-

sifat malaikat 

Allah serta 

makhluk gaib 

lainnya, seperti 

jin,iblis, dan 

setan. 
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ingkang 

nyumerepi 

rupinipun 

ingkang asli 

kejawi namung 

Pengeran lan 

para Nabi-

nabi”. 

(“Malaikat itu 

jisim halus yang 

berasal dari nur 

(cahaya), tidak 

ada yang 

mengetahui 

wujudnya yang 

asli kecuali 

hanya Allah 

SWT dan para 

nabi”.) 

Iman 

Kepada 

Kitab Allah 

SWT. 

 

3. Maksudnya 

iman kepada 

kitab-kitabnya 

Allah SWT. itu 

artinya setiap 

orang Islam 

wajib percaya 

bahwa Allah 

telah 

menurunkan 

3. Memahami 

hakikat beriman 

kepada kitab-

kitab Allah SWT. 
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beberapa kitab-

Nya kepada para 

Nabi atau Rasul-

Nya. Kitab-kitab 

tersebut 

menerangkan 

semua perintah 

dan larangan 

Allah SWT, juga 

janji dan 

ancaman Allah. 

Kitab-kitab 

tersebut antara 

lain: Kitab 

Taurat, Kitab 

Zabur, Kitab 

Injil, dan Kitab 

Al-Qur‟an 

Iman 

Kepada 

Rasul Allah 

SWT. 

 

4. Maksudnya 

iman kepada 

para rasul yaitu 

bahwa setiap 

orang Islam 

wajib percaya 

bahwa Allah 

SWT. telah 

mengutus 

beberapa orang 

utusan-Nya 

(Rasul) untuk 

4. Memahami 

pengertian, dalil, 

dan pentingnya 

beriman kepada 

Rasul Allah 

SWT. 
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menerangkan 

petunjuk Allah 

SWT. kepada 

umat manusia, 

supaya 

mendapat 

kebaikan dan 

keberuntungan 

di dunia dan 

akhirat, dengan 

membawa 

kekuatan dan 

tanda bukti dari 

Allah SWT yang 

disebut dengan 

mukjizat. 

Iman 

Kepada 

Hari Akhir 

 

5. Iman kepada 

hari akhir 

artinya, bahwa 

semua orang 

Islam wajib 

percaya bahwa 

hari akhir itu 

pasti akan 

terjadi. Hari 

akhir itu dapat 

juga disebut 

dengan hari 

kiamat. Adapun 

5. Memahami 

pengertian 

beriman kepada 

hari akhir, 

dalil/buktinya 

serta tanda dan 

peristiwa yang 

berhubungan 

dengan hari Akhir 

tersebut. 
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bagaimana dan 

besok kapan hari 

kiamat itu tidak 

ada seorang pun 

yang tahu, tetapi 

pasti terjadi. Hal 

ini sebagaimana 

diungkapkan 

dalam Kitab 

Tauhid Ja>wan 

sebagai berikut : 

“Tegesipun 

iman dateng 

dinten akhir 

inggih menika 

kita percados 

bilih dinten 

akhir menika 

mesthi bade 

wonten. Namung 

kados pundi lan 

benjang menapa 

kita boten 

sumerep 

nanging mesthi 

wontenipun. 

Diten akhir 

menika ugi 

saged dipun 

wastani dinten 
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kiyamat”. 

(Maksudnya 

iman kepada 

hari akhir yaitu 

kita percaya 

bahwa hari akhir 

itu pasti akan 

terjadi. Adapun 

bagaimana dan 

besok kapan hari 

kiamat itu kita 

tidak tahu, tetapi 

pasti terjadi. 

Hari akhir itu 

dapat juga 

disebut dengan 

hari kiamat) 

Iman 

Kepada 

Qad}a>‟ dan 

Qadar 

 

6. Rukun Iman 

yang terakhir 

adalah percaya 

adanya 

ketentuan-

ketentuan Allah 

yang berlaku 

bagi semua 

makhluk-Nya, 

atau yang lebih 

dikenal dengan 

iman kepada 

6. Menunjukkan 

bukti/dalil 

kebenaran akan 

adanya qadla‟ 

dan qadar dan 

ciri-ciri perilaku 

orang yang 

beriman 

kepadanya. 
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takdir. 

Pengertian iman 

kepada takdir ini 

dijelaskan oleh 

KH.R. Asnawi 

dalam kitab 

Tauhid Ja>wan 

sebagai berikut : 

“Tegesipun 

iman dateng 

Qadar (pesthen) 

inggih menika 

kita percados 

bilih sedaya 

kedadosan 

inggih dipun 

raosaken dening 

makhluk. Sami 

ugi sae utawi 

awon. Sedaya 

wau saking 

Qadar 

pesthenipun 

Gusti Allah”. 

(“Maksudnya 

iman kepada 

Qadar 

(kepastian) yaitu 

kita percaya 

bahwa semua 
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kejadian yang 

dirasakan oleh 

semua makhluk, 

baik atau buruk 

semua itu dari 

Qadar  atau 

ketentuan Allah 

SWT”.) 

 

Materi di dalam kitab Tauhid Ja>wan karya Syekh 

Asnawi Kudus mempunyai keterkaitan dengan materi 

tauhid di Madrasah Tsanawiyah yang sama-sama 

membahas ketauhidan kepada Allah SWT. meskipun 

materi di dalam kitab Tauhid Ja>wan karya Syekh 

Asnawi Kudus pada setiap babnya tidak dilengkapi 

dengan dalil-dalil yang bersangkutan. Sehingga, penulis 

menyimpulkan sendiri batasan-batasannya. Tetapi 

keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu kita harus 

percaya hanya kepada Allah, percaya kepada malaikat 

Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada 

Rasul Allah, percaya adanya hari kiamat, dan percaya 

kepada Qad}a>‟ dan Qadar. Sedangkan materi dalam buku 

Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah, walaupun 

penjelasan materinya secara global saja namun 

penjelasan setiap bab maupun sub babnya sangat jelas 

dan disertai dengan dalil-dalil yang bersangkutan. Tidak 

itu saja materi dalam buku Akidah Akhlak Madrasah 

Tsanawiyah dilengkapi gambar-gambar, peta konsep, 
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kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, 

kegiatan diskusi, pendalaman karakter, ringkasan materi, 

uji kompetensi, mutiara hikmah, dan soal latihan 

disetiap babnya. 

Dari penjelasan diatas, bahwasanya materi 

Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah lebih lengkap, 

lebih sitematis, dan mudah dipahami bahasanya. Namun 

materi Akidah Akhlak di dalam kitab Tauhid Ja>wan 

karya Syekh Asnawi Kudus kurang lengkap, kurang 

sistematis walaupun sudah dibuat per bab, serta isinya 

ditulis dengan huruf pegon dengan menggunakan bahasa 

Jawa Krama Inggil sehingga pada saat menjelaskan 

materi di dalam kitab Tauhid Ja>wan karya Syekh 

Asnawi Kudus harus diterjemahkan dulu kedalam 

bahasa Indonesia. Jadi, akan lebih baik jika kitab Tauhid 

Ja>wan karya Syekh Asnawi Kudus ini digunakan sebagai 

referensi tambahan atau bahan pertimbangan dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

atau sebaliknya, mengingat saling berkaitan dan saling 

melengkapi satu sama lain.  

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

materi Akidah Akhlak di dalam kitab Tauhid Ja>wan 

karya Syekh Asnawi Kudus relevan dengan materi 

Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah. Meskipun 

demikian, ada sebagian materi Akidah di dalam kitab 

Tauhid Ja>wan karya Syekh Asnawi Kudus yang tidak 

ada kaitannya dengan materi Akidah di Madrasah 

Tsanawiyah, seperti: meyakini sifat-sifat Allah SWT. 

melalui al-Asmā al-Husnā, meyakini makhluk gaib 



93 
 

 
 

lainnya seperti jin, iblis serta setan dalam fenomena 

kehidupan, dalil serta pentingnya beriman kepada Rasul 

Allah SWT., dan meyakini macam-macam alam ghaib 

yang berhubungan dengan hari akhir. 

Materi tauhid mengajarkan untuk mengesakan 

Allah selanjutnya peserta didik dapat mempraktikkan 

ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari baik perbuatan, 

perkataan, dan pekerjaan serta cara berfikir. Melalui 

materi tauhid diharapkan dapat menghadapi era 

globalisasi yang penuh dengan godaan yang dapat 

merusak aqidah umat Islam sehingga perbuatan syirik 

dapat ditanggulangi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan judul “Studi Relevansi Materi Kitab Tauhid 

Ja>wan Karya Syekh Asnawi Kudus Dengan Bahan Ajar 

Akidah Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah” dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Isi kitab Tauhid Ja>wan yaitu penjelasan tentang Ilmu 

Tauhid, faedah mempelajari ilmu tauhid, hukum 

mempelajari tauhid, dalil tauhid, dan rukun Iman: 

Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat, Iman 

kepada Kitab, Iman kepada Rasul, Iman kepada hari 

akhir, dan Iman kepada Qada>’ dan Qadar. 

2. Relevansi materi Tauhid dalam kitab Tauhid Ja>wan 

Karya Syekh Asnawi Kudus Dengan Bahan Ajar 

Akidah Akhlak Di Madrasah Tsanawiyah terdapat 

pada bab sifat-sifat Allah dan pembagiannya, Iman 

kepada Malaikat, Iman kepada Kitab, Iman kepada 

Rasul, Iman kepada hari akhir, dan Iman kepada 

Qada>’ dan Qadar . 

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan penelitian pustaka ini, 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, 

peneliti memberikan saran-saran berikut ini: 

1. Mengetahui pentingnya rukun Iman dalam kitab 

Tauhid Ja>wan diharapkan para pembaca mau 

mengkaji dan memahami dengan membaca atau 
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mempelajari materi tersebut dari sumber lain agar 

terhindar dari ajaran sesat dan penyimpangan akidah. 

Dengan mempelajari materi tersebut dari sumber lain 

bisa meningkatkan keimanan. 

2. Diharapkan para peserta didik dapat menerapkan 

materi Tauhid dalam kehidupan sehari-hari dalam 

hal perbuatan, perkataan, dan cara berfikir. Karena 

dengan bekal keimanan akan selalu ingat kepada 

Allah serta terhindar dari kemusyrikan. 

3. Alangkah baiknya antara buku ajar Akidah Akhlak 

Madrasah Tsanawiyah dengan kitab Tauhid Ja>wan 

atau sebaliknya sebagai referensi tambahan yang 

dapat digunakan sebagai pelengkap dalam proses 

belajar-mengajar. Karena terdapat kaitan antara 

keduanya. 
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