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ABSTRAKSI 
 
NAMA PENYUSUN : HADARNA 
J U D U L  :“PERANAN PESANTREN ISTIQAMAH 

YAMINAS PEMBINAAN AQIDAH ISLAM DI 
DESA SALU MAKARRA 

 
  

 Skripsi ini adalah suatu studi tentang peranan Pesantren 

Istiqamah Yaminas sebagai sala satu wadah pendidikan formal di 

desa Salu makarra. Dimana Pesantren Istiqamah Yaminas 

merupakan suatu realitas aktivitas dari adanya pendidikan dalam 

.sejarah Islam yang besar peranannya dalam mempertahankan dan 

mengembangkan pendidikan Islam Indoneisa  pada abad ke 20 

sampai sekarang ini yang dapat dirasakan  manfaatnya oleh 

masyarakat. Usaha –usaha yang dilakukan oleh Pesantren Istiqamah 

Yaminas mempunyai andil yang besar ditengah-tengah masyarakat 

antara lain ; melakukan ceramah-ceramah agama,  memacuh 

gerakan memberantas  buta aksara al-Qur’an mengadakan 

pengajian. Hal tersebut adalah merupakan  salah satu  cara untuk 

menanamkan dan membina aqidah dan pokok dalam agama yang 

pertama-tama harus ditanamkan. 

 Agama Islam adalah agama yang satu-satunya mengajar  

manusia dalam segala aspek kehidupannya. Salah satu ajaran Islam 

yang paling mendasar adalah aqidah, yang semua peraturan dan 

hukum akan dijalankan sebagai cermin dalam hidupnya. 
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BAB  1 
 

PENDAHULUAN 

 

A . Latar  Belakang   Masalah 

           Agama Islam adalah satu-satunya agama yang mengajar manusia 

dalam segala lapangan hidup dan kehidupannya. Salah satu aspek 

ajaran Islam yang paling mendasar adalah aqidah,  semua peraturan-

peraturan dan hukum-hukum yang dijalankan oleh manusia  harus 

tercermin terhadap aqidah Islam. Karena ia  merupakan penentu dalam 

kehidupan manusia di dunia ini.  

         Aqidah meliputi semua persoalan keimanan, persoalan tersebut 

harus dipercayai dan diyakini oleh setiap muslim dan mukmin, 

termasuk rukun iman. Adapun syari’ah meliputi peraturan Allah yang 

mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, baik muslim 

mau pun non muslim serta alam sekitarnya.  

         Untuk menumbuhkan aqidah, baik dalam diri seseorang maupun 

dalam kehidupan masyarakat. Maka haruslah mengetahui apa yang 

memerlukan penjelasan, yaitu sesuatu yang mendorong manusia untuk 

mengetahui apa yang diberikan padanya, tanggapan-tanggapan yang 

timbul yang belum diketahui.1 

 Aqidah adalah merupakan spirit dan pendorong untuk beramal 

shaleh.  Hal ini sesuai dengan kandungan  Alquran  surah al-Baqarah 

(2); 177 yang berbunyi: 

                                                 
1Hasbi Ash-shiddieqy, Sejarah dan pengantar ilmu Tauhid/Kalam,  (Cet. V;  Jakarta: 

Bulan Bintang, 1990), h. 50. 
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 َمْن   اْلِبرَّ  َوَلِكنَّ  َواْلَمْغِرِب  اْلَمْشِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  ُتَولُّوا  َأْن  اْلِبرَّ َلْيَس

َيْوِم اْلآِخِر َواْلَمَلاِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوَءاَتى اْلَماَل َعَلى َءاَمَن ِباللَِّه َواْل

 َوِفي   َوالسَّاِئِليَن  السَِّبيِل  َواْبَن  َواْلَمَساِكيَن  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي ُحبِِّه

 ِبَعْهِد  َواْلُموُفوَن  الزََّكاَة  َوَءاَتى  الصََّلاَة  َوَأَقاَم  َعاَهُدوا الرَِّقاِب  ِإَذا ِهْم

 َصَدُقوا   الَِّذيَن  ُأوَلِئَك  اْلَبْأِس  َوِحيَن  َوالضَّرَّاِء  اْلَبْأَساِء  ِفي َوالصَّاِبِريَن

 .َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن

Terjemahnya: 

  “Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat 
itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu 
ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, 
kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya 
kepada kerabatnya, orang-orang  yatim orang-orang  miskin, 
musafir (yang memerlukan pertolongan ) dan orang-orang  
yang meminta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,  
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat;  dan orang-orang 
yang menunaikan zakat ; dan orang-orang yang menepati 
janjinya apabila ia berjanji,  dan orang-orang  yang benar  
(imannya); dan mereka  itulah  orang-orang  yang bertaqwa.2” 

                 Dari ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa orang yang benar 

dan bertakwa adalah, orang yang senantiasa menanamkan kebaikan 

dan keyakinan dalam dirinya. Untuk kebaikan dan kemaslahatannya. 

Aqidah adalah ruh setiap orang , dengan berpegang teguh 

kepadanya, maka manusia akan hidup dalam keadaan baik dan 

menggembirakan. Aqidah merupakan makanan rohani yang diperlukan 

jiwa, seperti halnya badan memerlukan makanan. Namun jiwa ( hati) 

adalah wadah yang dengan mudah merasuk ke dalamnya aqidah yang 
                                                 

2Departemen Agama RI., Alquran dan terjemahannya, (Jakarta; PT. Bumi Restu, 
1978), h. 45.    
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salah, tampa disadari karena sudah dicampuri secara keseluruhan  oleh 

pemikiran-pemikiran yang diada–adakan oleh manusia. Bahkan ada 

yang dinodai oleh sekumpulan pendapat yang tidak mencerminkan 

keyakinan yang murni. Sehingga aqidah yang pada masa 

kepemimpinan Rasulullah saw sudah tercemar. Ajaran keimanan yang 

sudah berubah itu akhirnya tidak lagi mencerminkan keimanan yang 

dengannya  jiwa mendapat suci amal perbuatan menjadi mulia yang 

baik ataupun yang dapat memberikan semangat gerak pada perorangan 

yang dapat memberikan daya hidup pada umat dan bangsa. 

 Sebagai umat Islam berkewajiban untuk menanamkan dan 

membina aqidah kedalam hati dan jiwanya dengan menempuh jalan 

yang dilandasi dengan pendidikan Islam yang murni sehingga dapat 

memberikan konstribusi keimanan yang mengacu kepada 

kesejahteraan hidup dan kehidupan yang baik di dunia maupun di 

akhirat. 

    Pesantren Istiqamah Yaminas adalah merupakan salah satu 

wadah dan pendidikan yang sangat vital dan esensial didalam membina 

aqidah Islam. Demikian halnya pesantren istiqamah yaminas sebagai 

obyek riset penulis. 

    Keberadaan pesantren Istiqamah Yaminas ditengah-tengah 

masyarakat, khususnya masyarakat Salu Makarra mempunyai fungsi 

yang utama sebagai lembaga pendidikan yang sama derajatnya dengan 

sekolah tingkat pertama lainnya. Pesantren Istiqamah Yaminas 

mempunyai andil yang besar dan  patut dihargai dengan mengemban 

dua amanat pembangunan pada bidang agama, utamanya membina 
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dan mendidik umat serta menegakkan cita-cita agama Islam yang 

murni dengan maksud dan tujuan agar umat Islam menjadi umat yang 

mampu berbuat baik demi tercapainya cita-cita agama dan bangsa. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah  

      1.Terpeliharanya keaslian aqidah Islam sebagai aqidah yang 

diwahyukan Allah swt., merupakan bagian dari terpeliharanya keaslian 

kitab suci Alquran sehingga tidak menyimpang dari aqidah yang benar. 

Namun demikian untuk memelihara  keaslian  dalam kehidupan 

manusia perlu aturan yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh 

dan ikhlas oleh setiap individu dan kelompok yang terlibat langsung di 

dalamnya. Dengan analisa tersebut, timbul suatu pertanyaan sejauh 

manakah peranan aqidah Islam dalam kehidupan manusia?  

     2. Untuk dapat membina aqidah yang baik tugas itu bukan hanya 

terletak pada pundak ulama melainkan pada semua anggota 

masyarakat  yang terlibat didalamnya seperti Guru, dan  pada pemuka-

pemuka agama, untuk menuju kearah tersebut tentu akan menemui 

hambatan-hambatan oleh sebab itu seluruh komponen yang 

berkompotensi di dalamnya teristimewa Pesantren Istiqamah Yaminas 

untuk mengatasinya. Dengan demikian usaha-usaha apa sajakah yang 

dilakukan oleh Pesantren Istiqamah Yaminas dalam pembinaan aqidah 

Islam di Desa Salu Makarra untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut?  

  3. Keimanan merupakan syarat utama bagi seorang dalam 

menanamkan aqidah (keyakinan)  dalam dirinya, sebab rasa keimanan 

dan ketaqwaan itu akan menuntun manusia untuk menghayati dan 
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mengamalkan ajaran agamanya karena dari padanya akan timbul 

keyakinan bahwa apa yang dilakukan pasti dinilai oleh Allah swt., 

dengan demikian pula kuat dan tipisnya iman seorang ditentukan oleh 

kualitas aqidahnya. Oleh Karena itu sejauh mana pengaruh yang 

ditimbulkan oleh Pesantren Istiqamah Yaminas terhadap sistem 

penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam. 

C. Hipotesis 

           Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas penulis 

mencoba memberikan jawaban yang sifatnya sementara yang nantinya 

akan menjadi bahan pembahasan dalam uraian tersebut. Adapun 

jawaban yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:  

       1.Dalam kehidupan manusia, peranan aqidah sangat penting tanpa 

aqidah yang mantap, manusia akan lepas kontrol dalam melaksanakan 

tugas dan profesi sehari-harinya.  

       2. Pesantren Istiqamah Yaminas di samping sebagai wadah 

pendidikan agama maka ia juga bercita-cita meningkatkan dan 

membina kualitas umat terhadap agama Islam, sebagai usaha untuk 

menciptakan hal tersebut maka Pesantren Istiqamah Yaminas 

mengadakan berbagai kegiatan yang bernafaskan Islam, dan sampai 

kini berjalan lancar berkat kerja sama yang baik tujuannya tiada lain 

adalah untuk memperkokoh keyakinan para santri tentang Kebesaran 

dan ke Maha Kekuasaan Allah swt., serta menciptakan rasa kesatuan 

dan persaudaraan umat. 

     3. Adapun pengaruh yang ditimbulkan terhadap masyarakat 

sangatlah nampak, terutama dalam hal penghayatan dan pengamalan 
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ajaran Islam, hal tersebut terlihat pada saat mengadakan pertemuan 

yang dihadiri oleh remaja-remaja yang putus sekolah maupun santri 

dan santriwati lainnya dan tidak luput pula hadirnya para orang tua. 

Hal tersebut menandakan betapa besarnya antusias masyarakat untuk 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan rasa ikhlas sebagai 

umat yang beragama. 

D. Pengertian Judul         

   Skripsi ini berjudul  Peranan Pesantren Istiqamah 

Yaminas   dalam pembinaan aqidah Islam di Desa Salu 

Makarra, yang dimaksud di sini adalah  sekolah yang dikelola oleh 

umat Islam    dalam rangka membina para generasi mudah Islam 

sehingga dengan demikan merupakan satu wadah penyampaian ajaran 

Islam di Desa  Salu Makarra kecamatan Bupon.  

   Sedangkan pembinaan yang dimaksud adalah membina, 

membimbing atau membangun masyarakat  agar senantiasa berbakti 

kepada Allah swt.,  sehingga senantiasa tertanam dalam dirinya  rasa 

keimanan dan ketaqwaan  serta rasa keyakinan kepada Allah swt.,  

   Untuk menghindari kekeliruan  pengertian  di atas maka 

penyusun akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut. 

Pembinaan adalah proses yaitu rangkaian tindakan, perbuatan  atau 

pengolahan yang menghasilkan produk,  sedang yang dimaksud proses 

dalam dunia pendidikan  ialah  tingkat atau fase-fase dilalui anak atau 

sasaran  didik dalam mempelajari sesuatu.3 

                                                 
3Departemen Pendidikan  dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. II; 

Jakarta Balai Pustaka 1989), h. 895. 
 



 7 

   Kata “Aqidah”  berasal dari kata “aqadah” artinya “pengikat”. 

Aqidah Islam berarti pengikat Islam. Menurut terminology Syari’ah 

ialah semacam benang emas yang mengikat hati seorang hamba dengan 

penciptanya yang disebut iman. Keyakinan dan kepercayaan  yang kuat 

tentang keberadaan Allah, terutama ke- Esaan dan Kekuasaan-Nya 

serta mengakui kerasulan  Nabi Muhammad saw. Tegasnya bahwa 

aqidah Islam  yaitu landasan ajaran yang memurnikan keyakinan  dan 

pengabdian kepada Allah, sebagai ajaran yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad saw.4 

   Menurut bahasa perkataan Islam berasal dari bahasa Arab dari 

kata dasarnya   سالمة -يسلم -سلم  kemudian dari kata tersebut lahirlah 

kata  اسالم Yang artinya selamat sentosa.5 Kemudian Islam menurut 

Humphrey Edward bahwa: “Islam which means submitting one self to 

god”…6  maksudnya Islam adalah penyerahan diri kepada Allah. 

   “Salu Makarra” yang dimaksud disini adalah salah satu Desa 

yang ada di Kecamatan Bupon. 

E. Tinjauan Pustaka 

   Dalam Islam aqidah  ialah  iman atau kepercayaan  yang sumber 

pokoknya adalah al-quran. Untuk mengetahui perlu tidaknya 

pembahasan  tersebut penulis akan mengemukakan  beberapa 

pendapat yang erat kaitannya dengan judul skripsi  ini yaitu: 

                                                 
4Muhlis, Badri Rasyidi, Pelajaran Aqidah Akhlak Madrasah Aliyah  Kelas  I, 

Caturwulan kedua 1,2,3, (cet.   ;  Bandung: Armico, 1994), h. 12.  
 

5Nasruddin Razak, Dienul Islam ,  (Cet, II; Bandung: PT. Al. Al-Ma’rif, 1993), h. 56. 
  

6Humphry Edward, Encyclopedia Internasional, ( Grolir;  New York, 1975. 
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1. Dalam Buku Akhlak Seorang  Muslim karangan Imam al-  

Ghazali Dikatakan bahwa seorang yang aqidahnya mantap,  bagaikan 

mata air yang tidak kunjung  habis terhadap  semangat beribadah. 

Bahkan merupakan pendorong yang memberikan semangat  beribadah. 

Bahkan merupakan  pendorong yang memberikan  semangat hidup 

dalam pengabdian sampai menemui ajal tanpa  rasa takut.7 

2. Dalam Buku Cakrawala Islam karangan Amin Rais beliau 

memberikan  ulasan bahwa  Keterbelakangan ekonomi, stagnasi 

intelektual, degenerasi sosial, dan pelbagai macam kejumudan lainnya 

yang diderita oleh masyarakat  Islam sesungguhnya  berasal pada 

kemerosotan  Aqidah.  Oleh karena itu untuk melakukan  restorasi  dan 

rekonstruksi manusia muslim baik secara kolektif,  aqidah yang 

benarlah  dan yang mantap adalah  masalah pertama yang  terpenting  

untuk segera dipersegar dan diluruskan.8 

3. Demikian pula dalam buku Modernisasi dalam persoalan  

Bagaimana Sikap Islam karangan Zidi Gazalba dikemukakan bahwa  

jika Islam masih ada, selama itu pula perjuangan terhadap aliran yang 

merusak aqidah Islam tetap berlangsung.9 

     Demikian pula Islam menolak pandangan dan sikap hidup yang 

bernilai westers yang implisitnya adalah pelecehan aqidah Islam. 

F. Metode yang digunakan 

                                                 
7 mereka Al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, (Cet. IV; Semarang :  Wicaksana,  

1991), h. 15 
           

8Amin Rais, cakrawala Islam,  (Cet III; Bandung: Mizan 1991), h. 15.  
           

9Zidi Gazalba,  Modernisasi dalam Persoalan Bagaimana Sikap Islam, (Cet. II; 
Jakarta: Bulan Bintang 1985), h. 82.  



 9 

    Dalam penyusunan  Skripsi ini digunakan beberapa  metode 

sebagai berikut: 

1. Metode pendekatan  

a. Pendekatan sosiologi yaitu mengamati secara langsung keadaan dan 

tingkah laku dalam masyarakat. 

b. Pendekatan religious  yaitu mengamati dan meneliti keadaan 

masyarakat berdasarkan dasar-dasar agama. 

2. Metode pengumpulan data 

a. Metode Library research  yaitu mengumpulkan data dengan 

membaca buku-buku  yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, 

dengan menggunakan tehnik kutipan langsung maupun tidak langsung. 

b. Metode Field Research yakni penulis mengadakan penelitian ke 

lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut: 

      1. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan di sekolah dan 

ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. 

      2. Interview yaitu dengan mengadakan wawancara kepada guru-

guru atau tenaga pendidik di sekolah tersebut. 

     3. Metode pengelolaan data/Penulisan. 

Setelah menggunakan metode Library Research dan Field 

Research maka penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengelola 

data-data yang bersifat ide-ide yang tidak dapat disusun secara 

klasifikasi dalam bentuk grafik.10   

4. Metode Analisa atau Metode Penulisan 

                                                 
10Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid I. (Cet. V; Yokyakarta: Penerbit Fakultas 

Psikologi universitas Gajah Mada, t.th.), h. 42. 
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a. Metode induktif, yaitu mengadakan penganalisaan  dengan bertitik 

tolak pada uraian-uraian tertentu, kemudian pada uraian   tertentu 

tersebut penulis menarik suatu  kesimpulan  yang bersifat umum 

kemudian dianalisa  dan dijabarkan untuk memperoleh  data yang lebih 

umum. 

b. Metode Deduktif, yaitu mengambil data yang bersifat umum 

kemudian dianalisa  dan dijabarkan untuk memperoleh data yang lebih 

khusus dan jelas. 

c. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan  hasil 

bacaan, kemudian mengambil kesimpulan dan bila terdapat  perbedaan 

dilakukan  pengecekan  dan mendapatkan  data yang lebih benar. 

G. Tujuan dan Kegunaan 

   Untuk lebih terlihat manfaat yang dikandung  dalam Skripsi ini, 

maka penulis mengemukakan  beberapa tujuan dan kegunaan  yang 

menyebabkan terpilihnya judul ini sebagai berikut: 

     1. Karena aqidah merupakan  suatu hal yang sangat mendasar dalam 

kehidupan manusia  sebab baik atau buruknya  perbuatan manusia  

sangat tergantung pada tinggi rendahnya  kualitas  aqidah yang 

dimilikinya, maka jadikanlah aqidah ini sebagai landasan pokok dalam 

berbuat dan bertindak.  

    2. Karena Pondok Pesantren Istiqamah Yaminas adalah  salah satu  

sarana pendidikan yang banyak mewarnai umat Islam di desa Salu 

Makarra dan sekitarnya, yang patut dicontoh karena memiliki 

semangat  yang tinggi untuk membela dan menegakkan agama Islam, 

terutama dari segi penerapan  aqidah Islam. Sehingga dengan adanya 
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Skripsi ini bertujuan agar dapat lebih memperkukuh segi-segi mental 

spritual kaum muslimin, dapat mendorong semangat kaum muslimin 

dalam memperjuangkan Islam  dari kehancuran aqidah. 

     3.  Dalam judul Skripsi penyusun yakin dapat membawa  kegunaan 

yang praktis,  karena dengan memahami   dan menjadikan aspirasi  

Pesantren tersebut  untuk berbuat lebih banyak  dalam menegakkan 

dan membela Islam.  Guna menghindari faham yang tidak benar 

terhadap prinsip-prinsip dasar ajaran agama Islam yakni Alquran dan 

As-Sunnah. Maka  dengan menjadikan sebagai pegangan   untuk 

berbuat dan bertindak,  penyusun yakni manusia   dapat terhindar dari  

kehidupan yang sesat dan kehancuran.  Sehingga secara  Praktis  dapat 

berdampak positif  dalam hidup dan kehidupan manusia. 

H. Garis-garis Besar Isi Skripsi 

 Skripsi ini terdiri dari lima bab yang garis besarnya sebagai 

berikut: 

 Bab pertama,  berupa pendahuluan  berisi tentang latar belakang 

masalah  dan rumusan  batasan masalah serta hipotesis sebagai 

jawaban sementara,  berikut dibahas pula tentang pengertian judul,  

tinjauan pustaka, lalu metode yang digunakan  serta garis-garis besar 

isi  skripsi.   

 Bab kedua mengenai latar belakang didirikannya Pesantren 

Istiqamah Yaminas tersebut serta perkembangannya, struktur 

organisasinya serta Pesantren Istiqamah Yaminas sebagai sebagai 

wadah pembinaan aqidah Islam. 
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 Bab ketiga berisi tentang aqidah Islamiyah, pokok-pokok aqidah 

Islamiyah serta tujuan dan kedudukan aqidah  Islamiyah serta 

kedudukan aqidah dalam Islam. 

 Bab keempat adalah Pesantren Istiqamah Yaminas  dan 

pembinaan aqidah  Islamiyah, yang akan diuraikan  tentang perlunya 

aqidah dalam kehidupan manusia, usaha-usaha yang dilakukan  dalam 

pembinaan aqidah Islam  serta hambatan-hambatan yang dihadapi 

sekaligus usaha mengatasinya. 

 Bab kelima adalah  bab penutup yang berisi tentang kesimpulan 

dan saran-saran.  Kemudian  dilanjutkan dengan daftar pustaka sebagai 

bahan rujukan  dalam penyusunan  Skripsi ini. 
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BAB  II 

SEKITAR PESANTREN ISTIQAMAH 

 

A. Latar Belakang berdirinya 

 Sebagaimana telah ditetapkan oleh garis-garis besar haluan 

Negara, pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka 

pembangunan yang demikian itu, agama mempunyai peran yang 

sangat penting dalam usaha menciptakan  

landasan yang kokoh bagi pembangunan yang itu sendiri. Nilai-nilai 

agama dengan  penjabaran  yang nyata, akan  sangat lancar 

membantu pembangunan,  terutama  dalam menggerakkan potensi 

umat beragama supaya lebih mantap berperan serta dalam bidang 

pembangunan.1 

 Tujuan negara Indonesia pada hakekatnya sangat ideal bagi 

bangsa Indonesia, bahkan umat manusia pada umumnya. Tujuan 

pembangunan Nasional  yang dituangkan dalam garis-garis  besar 

haluan Negara menjamin terwujudnya  hidup dan kehidupan serasi, 

selaras dan seimbang dalam  keseluruhan aspeknya. Secara yuridis 

formal dirumuskan bahwa  pembangunan Nasional bertujuan untuk 

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan 

spritual berdasarkan pancasila. 

 Pesantren Istiqamah merupakan sarana pendidikan  formal 

dengan  pertimbangan bahwa dengan berdirinya sekolah ini maka  

sebagian besar dari  masyarakat di desa Salu Makarra merasakan 

manfaatnya  karena dapat membantu dan membimbing anak-

                                                
1 Ali Yafi, Menggagas Fiqih Sosial,  (Cet. II ; Bandung: Mizan 1994), h. 268. 
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anaknya untuk lebih memahami tentang agama, di desa Salu 

Makarra.  Karena di samping mendapatkan ilmu-ilmu  pengetahuan 

umum juga ilmu keagamaan tidak dikesampingkan. 

 Beberapa sebab  lain di antaranya adalah para siswa-siswi 

lulusan SD, Madrasa Ibtidayyah  yang ada di Desa Salu Makarra  

masih banyak yang tidak tertampung  untuk melanjutkan 

pendidikan  di SMP kecamatan  Bupon, akhirnya berhentilah 

pendidikannya dan  menjadi anak putus sekolah,  putus harapan di 

masa depan akhirnya timbullah kemerosotan  moral, krisis akhlak 

terbatasnya  ilmu pengetahuan kemudian  muncullah pencurian. 

Sering terjadi perkelahian  yang memuat keresahan masyarakat. 

 Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan hasil wawancara 

dengan Ustaz Mustafa Hamma Pimpinan Pesantren Istiqamah 

Yaminas bahwa Pesantren Istiqamah Yaminas  ini dibangun adalah 

merupakan  salah satu syiar Islam. Wadah pendidikan, untuk 

mengantisipasi gejolak sosial  dan kerawanan agama. Dari berbagai 

pertimbangan dan permasalahan  tersebut di atas maka berdirilah 

Pesantren Istiqamah Yaminas, dan para pendiri Nya berkeinginan 

mewujudkan  bahwa dengan melalui jalur Pesantren Istiqamah  

Insya Allah akan berhasil, karena Pesantren Istiqamah Yaminas  

mempunyai massa, punya pendukung simpatisan di mana saja.2 

 Disisi lain  Latar belakang keberadaan Pesantren Istiqamah 

Yaminas   di samping usaha turut serta bertanggung jawab sebagai 

pendidikan formal Pesantren Istiqamah Yaminas  akan punya andil 

yang sangat besar dalam usaha pembinaan aqidah Islamiyah untuk 

mengingatkan tugas dan peranannya di tengah-tengah masyarakat. 

                                                
2 Ustaz Mustafa Hamma, Pimpinan Pesantren Istiqamah Yaminas, “Wawancara” 

di Desa Salu Makarra,  tgl 16 januari 1998. 
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 Juga dihadapan Pesantren Istiqamah Yaminas  mempunyai 

andil dalam  gerakan tajdid  untuk melakukan pendalaman 

pemahaman aqidah Islamiyah dan pemurnian Nya serta  gerakan 

pembaharuan untuk memacu pengembangan budaya Islam dan 

Islamisasi ilmu pengetahuan. 

 Banyak hal yang mendorong berdirinya Pesantren Istiqamah 

Yaminas  antara lain timbulnya beberapa faktor, yaitu faktor intern 

Islam itu sendiri  dan faktor ekstern Islam. Faktor ekstern Islam ini 

ditandai dengan banyaknya  masyarakat yang lemah aqidahnya, 

seperti bid’ah, khurafat dan tahayul. Sedangkan faktor ekstern Islam 

yaitu adanya kristenisasi  dan Westernisasi yang diluncurkan oleh 

pihak-pihak tertentu yang ternyata saling bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan yakni menjauhkan umat Islam dari 

aqidahnya untuk melumpuhkan kekuatan Islam. Program 

Westernisasi  dalam praktek Nya banyak disisipkan dan  

direkayasa ke dalam berbagai jenjang  pendidikan, ini merupakan 

sesuatu yang sangat  berbahaya bagi eksistensi Islam di masa 

sekarang maupun masa yang akan datang. 

 Kondisi yang seperti ini meminta perhatian dari segenap 

cendekiawan muslim untuk memberikan pendidikan dan pembinaan 

kepada seluruh umat manusia  dengan berupaya menanamkan nilai-

nilai Islam dan mengajak mereka untuk mengenal fitrah Nya dengan 

memeluk suatu keyakinan yang sebenarnya agar tidak mudah 

terjebak ke dalam hal-hal yang dapat merusak aqidah. 

 Itulah sebabnya dengan berdirinya Pesantren Istiqamah 

Yaminas  sebagai wadah untuk menuntut  ilmu karena di Desa bahwa 
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ilmu merupakan  salah satu per kakas yang bersifat mendasar dalam 

meraih kesuksesan, cita-cita dan merupakan suatu kewajiban. 

 Dalam semua aspek kehidupan, maka ilmulah yang menjadi  

faktor penentu, baik kepada soal ritual, peribadatan. Bahkan wahyu  

yang pertama turun kepada Rasulullah saw saat  penobatannya 

sebagai Nabi dan Rasul Allah, berkaitan dengan hal tersebut, 

sebagaimana firman Allah dalam Q.S-Alaq (96); 1-5: 

 َخَلَق(  الَِّذي  َربَِّك  ِباْسِم اْقَرْأ

 

 ِم1  اْلِإْنَساَن  َعَلٍق()َخَلَق ْن

 

)اْقَرْأ 2

َوَربَُّك اْلَأْكَرُم(

 

)الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم(3

 

)َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم(4

 

5

 

( 
Terjemahnya: 

 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. 
Yang mengajar ( manusia) dengan perantaraan kalam. Dia 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.3 

 Berdasarkan ayat tersebut  bahwa kesuksesan Nabi 

Muhammad saw,  dalam menyebarkan agamanya adalah 

memperhatikan faktor ilmiah.  

 Disini diharapkan  kepada masyarakat bahwa keberadaan 

Pesantren Istiqamah Yaminas  hendaknya dijadikan media untuk 

mencapai cita dari   tempat Beramal bagi setiap muslim yang merasa 

memilikinya, apabila manusia mengetahui akan tugas dan fungsi 

utamanya  dalam hidup Beramal  yakni beribadah dan  menuntut 

ilmu  sepanjang kemampuan yang dimiliki. Maka Pesantren 

Istiqamah Yaminas    salah satu exponent dan komponen ilmu 

pengetahuan yang perlu didukung sebagai  wadah untuk berjuang 

menegakkan agama, kesadaran beragama, Beramal dengan ikhlas,  

                                                
3Departemen Agama RI., Alquran dan terjemahan. (Jakarta : CV.Toha Putra 

Semarang, 1989). H.637 
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maka akan jadi orang Islam yang penuh kreasi, dinamis dan 

constructive, hingga terwujud kehidupan yang penuh harmonis, 

masyarakat yang penuh amalan-amalan  yang penuh  diridhai oleh 

Allah swt., dengan keridhaan Allah itulah berkembang maju 

menurut  fungsi masing-masing, berkembang dalam keseimbangan  

dari tingkat-tingkat yang  lebih tinggi,  hingga tercapai kehidupan 

yang sebenarnya. Sehingga firman Allah dalam Q.S-Angkabut (29); 

64 : 

 الدُّ  اْلَحَياُة  َهِذِه  َلِهَي َوَما  اْلآِخَرَة  الدَّاَر  َوِإنَّ  َوَلِعٌب  َلْهٌو  ِإلَّا ْنَيا

اْلَحَيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن(

 

64

 

( 
Terjemahnya: 

Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sanda gurau 
dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat  yang 
sebenarnya kehidupan,  kalau mereka mengetahui.4 

 Kehidupan ukhrawi inilah yang lebih tinggi mutunya dari pada 

di dunia,  serta puncak kebahagiaan untuk bertemu Khalik 

Azzawajallah, itu adalah hasil pembinaan  hubungan manusia 

dengan penciptanya. Dan disitulah  kelebihan manusia 

dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang hanya 

sekedar mengisi kebutuhan hidupnya secara bernafsi-nafsi. 

 Menurut Ustaz Mustafa Hamma bahwa: Tokoh perintis 

berdirinya Pesantren Istiqamah Yaminas   adalah sebagai berikut :  
1. Mappasessu Barata 
2. Ustaz Hasli 
3. Ustaz   Mustafa Hamma 
 Pendiri Pesantren Istiqaman Yaminas : 
 a. Ketua : Alm H. Abdul  Aziz Abdullah 
 b. Sekretaris : Ustaz Hasli 
 
 Badan Pembinaan Pesantren Istiqamah Yaminas  : 

                                                
4Ibid., h.638 
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 1. Pimpinan Pesantren : Ustaz Mustafa Hamma 
 2. Ketua : Ahmad Sawati 
 3. Sekretaris : Andi Rahman Nur SE. 

 Keadaan Gedung Nya : 
 a). Satu Lokasi semi/setengah Permanen 
 b). Satu lokasi darurat 
 c). Satu lokasi pondasi persiapan Permanen.5  

 Didalam lokasi kampus juga didirikan Masjid dan saran 

pendidikan yang khusus untuk TK/TPA dan tingkat Madrasa 

Ibtidayyah,  hal ini dimaksudkan untuk  memudahkan menampung 

santri dan santriwati di pondok  Pesantren Istiqamah Yaminas. 

B. Struktur organisasinya 

   Dalam hal ini penulis akan mengemukakan tenaga-tenaga 

pendidik serta santri dan santriwati pondok Pesantren Istiqamah 

Yaminas Desa Salu Makarrah tahun ajaran 1987/1988 sampai 

dengan tahun ajaran 1998/1999) sebagai berikut : 

1. Tenaga-tenaga pendidik Pesantren Istiqamah Yaminas: 

  a. Ustaz Mustafa Hamma (Pimpinan pondok Pesantren Istiqamah 

Yaminas) 

  b. Ahmad Sawaty (Wakil Pimpinan pondok Pesantren Istiqamah 

Yaminas)  

  c. Dewan Guru: 

 1). Drs. Andi Rahman  
 2). Drs. Muslimin 
 3). Dra. Ratnawati 
 4). Andi Suwardi BA., 
 5). Mochtar Efendi  
 6). Harira 
 7). Yusran S.ag 

                                                
5 Mustafa Hamma, Pimpinan Pesantren Istiqamah YaminasDesa Salu Makarra, 

Tanggal 16 Januari 1998 
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 8). Bakri  
 9). Iskandar 
        10). Masrura 
        11). Amiruddin 
        12). Gunawan L 
        13). Sanusi 
        14). Misbahuddin   
        15). Sanatia 
        16). Hasruddin 
        17). Mansur Sag 
        18). Abd.Hafid S.ag 
        19). Sitti Nafsa  Sag 
        20). Siti Eja 
        21). Sabri 
        22). Wahyuni. 
        23). Sultan 6 

       Setelah dipaparkan tenaga-tenaga pendidik tersebut di atas 

dengan sendirinya dapat dipahami bahwa pendidikan itu adalah hal 

yang sangat utama bagi generasi. 

      DR. Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa akan sengsara 

dan kebingunganlah generasi yang tidak mempunyai bekal 

pengertian akan dirinya dan tidak mengenal agama dalam arti yang 

praktis dan rill. Sebab semua faktor yang mengoncangkan yang telah 

timbul dalam dirinya. karena itu pada usia seperti ini sangat perlu 

mendapat perhatian khusus.7 

2. Keadaan Pesantren Istiqamah Yaminas tingkat madrasa 

Tsanawiyah yang dimulai pada tahun ajaran 1984/1985 sampai 

dengan tahun ajaran 1998/1999. Sedangkan tingkat Aliyah mulai 

                                                
6 h.639 
7 h.340 
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tahun ajaran 1987/1988 sampai dengan tahun ajaran 1998/1999 

sesuai table berikut ini: 
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PERKEMBANGAN SANTRI DARI TAHUN KE TAHUN 
TINGKAT TSANAWIYAH SEJAK TAHUN 1984-1999 

 

NO 
TAHUN  

AJARAN 

KELAS 

I II III 

  LK PR LK PR LK PR 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1984/1985 

1985/1986 

1986/1987 

1997/1988 

1988/1999 

1989/1990 

1990/1991 

1991/1992 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

1996/1997 

1997/1998 

1998/1999 

17 

14 

13 

12 

13 

9 

11 

10 

7 

6 

8 

7 

5 

8 

7 

13 

16 

15 

13 

10 

11 

12 

12 

9 

8 

9 

10 

7 

9 

8 

- 

12 

12 

11 

10 

8 

10 

9 

9 

5 

7 

4 

6 

7 

6 

- 

13 

11 

12 

9 

10 

11 

10 

10 

9 

8 

8 

7 

10 

7 

- 

- 

10 

9 

8 

7 

9 

8 

6 

5 

6 

5 

4 

7 

5 

- 

- 

11 

10 

7 

9 

10 

9 

9 

8 

8 

7 

6 

9 

6 

 JUMLAH 147 162 116 137 89 109 
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TABEL  II 

PERKEMBANGAN SANTRI TINGKAT ALIYAH SEJAK 
TAHUN 1987-1999 

 

NO 
TAHUN 

AJARAN 

KELAS 

 

I 

 

II 

 

III 

  LK PR LK PR LK PR 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

1987/1988 

1988/1989 

1989/1990 

1990/1991 

1991/1992 

1992/1993 

1993/1994 

1994/1995 

1995/1996 

1996/1997 

1997/1998 

1998/1999 

15 

14 

14 

13 

14 

10 

13 

8 

10 

7 

9 

6 

17 

15 

16 

15 

13 

11 

10 

11 

13 

9 

11 

9 

- 

14 

13 

12 

12 

13 

10 

9 

8 

5 

7 

10 

- 

15 

14 

13 

11 

12 

11 

10 

7 

7 

9 

6 

- 

- 

11 

10 

133 

8 

9 

10 

6 

4 

4 

6 

- 

- 

13 

11 

10 

11 

10 

11 

7 

8 

7 

9 

 JUMLAH 133 150 111 119 82 97 

 
Sumber data : Kantor Pesantren Istiqamah Yaminas  T.P 1998/1999  
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C. Pesantren Istiqamah Yaminas sebagai Wadah 
pendidikan dan     Pembinaan Aqidah Islam 

 Berdirinya Pesantren Istiqamah Yaminas adalah merupakan 

realisasi dari adanya pendidikan dalam sejarah Islam sebagai 

landasan kemasyarakatan  yang besar peranannya dalam 

mempertahankan dan memperkembangkan pendidikan Islam di 

Indonesia sejak dari abad ke-20 sampai era pembangunan sekarang 

ini, dalam perkembangannya telah menunjukkan aktivitasnya baik 

dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang penyelidikan/ 

pendidikan. 

 Sebagai lembaga  yang formal Pesantren Istiqamah Yaminas 

mengajarkan berbagai ilmu  dan ilmu keagamaan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku  di sekolah yang setingkat dengannya. 

Pesantren Istiqamah Yaminas bukan berarti memisahkan antara 

pelajaran ilmu agama dengan ilmu umum, karena kedua-duanya  

adalah penting untuk dipelajari, sebagaimana firman Allah swt., 

mengajarkan kepada Nabi Adam dalam Q.S-Baqarah (2); 31:   

 َفَقاَل   اْلَمَلاِئَكِة  َعَلى  َعَرَضُهْم  ُثمَّ  ُكلََّها  اْلَأْسَماَء  َءاَدَم َوَعلََّم

َأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َهُؤَلاِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن(

 

31

 

( 

Terjemahnya: 

 Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama 
seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada malaikat lalu 
berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika 
kamu memang  orang-orang yang benar 

 Manusia hendaknya meyakini bahwa menuntut ilmu yang 

bermanfaat adalah merupakan perintah Allah swt., 

mengesampingkan ilmu agama  dengan ilmu umum berarti 

memisahkan   antara kepentingan  dunia dan kepentingan akhirat,  
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yang demikian itu dilarang oleh agama  sebab dengan menguasai 

kedua ilmu tersebut akan menjadi mudah untuk mencapai 

kesuksesan. 

 Teori pengetahuan menurut Islam tidak hanya menonjolkan 

sudut yang khusus dimana kaum muslimin memandang ilmu, akan 

tetapi juga menekankan keharusan yang mendasar untuk mencari 

ilmu. Seperti diketahui perintah Allah yan pertama kepada Nabi 

melalui wahyu pertama yang diterima adalah bacaan yang menyebut 

nama Allah. Dari sudut pandangan Islam,  membaca itu bukan 

hanya pintu ilmu, dan akan tetapi juga cara untuk mengetahui dan 

meyakini Allah. Alquran mewajibkan kaum muslimin menundukkan 

kekuatan-kekuatan alam untuk kebaikan manusia, dan itu tidak 

akan mungkin tanpa kemahiran dalam ilmu murni dan terapan. 

Oleh sebab itu, tujuan Ilahi dan tujuan duniawi. 

 Ilmu berfungsi untuk mengenal tanda-tanda Allah, sebab 

orang yang mempelajari alam dan proses-Prosesnya dengan 

seksama dan mendalam akan menjumpai banyak kasus yang 

menunjuk kepada tangan yang tidak tampak. Yang membina dan 

mengawasi semua kejadian di dunia,  tangan itu adalah tangan yang 

maha Kuasa dan Maha Tahu. Tujuan duniawi adalah untuk 

memungkinkan seseorang hidup, dengan berhasil dan efektif dengan 

jalan memahami alam, baik yang fisis maupun yang psikis, dan jalan 

memanfaatkan ilmu untuk kemaslahatan para individu dan 

masyarakat-masyarakat mereka. 

 Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama 

dan ilmu. Islam sebelum membebankan pengikutnya untuk 

mencapai maksud keduaniaan, lebih dahulu mewajibkan  
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pengikutnya menjadi orang yang berilmu, berakal  sehat. Olehnya itu 

ilmu pengetahuan bagi Islam bagaikan ruh (nyawa ) bagi manusia. 

Dengan kemampuan, kecerdasan dan keteguhan fitrah,  manusia 

dapat meresapi ajaran Islam didalam hatinya. Sebab orang yang 

picik  pandangannya tidak akan bisa maju didalam beragam.8 

 Tubuh manusia berasal dari materi dan mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan materi sedangkan roh manusia bersifat 

immaterial dan mempunyai kebutuhan spritual. Karena mempunyai 

hawa nafsu bisa membawa kepada kejahatan,  sedang roh,  karena 

berasal dari unsure yang suci, mengajak kepada kesucian. Kalau 

seseorang hanya mementingkan hidup kematerian ia mudah sekali 

dibawah hanyut olah kehidupan yang  tidak bersih bahkan dapat 

dibawah hanyut  kepada kejahatan. 

 Dengan demikian pendidikan jasmani manusia harus 

disempurnakan dengan pendidikan rohani, pengembangan daya-

daya jasmani seseorang tanpa dilengkapi dengan  pengembangan 

daya-daya rohani akan membuat hidupnya berat sebelah dan 

kehilangan keseimbangan. Orang yang demikian akan menghadapi 

kesulitan-kesulitan dalam kehidupan duniawi. Apalagi kalau hal itu 

membawa kepada perbuatan-perbuatan tidak baik dan  kejahatan ia 

akan merupakan manusia yang merugikan, bahkan manusia yang 

membawa kerusakan bagi masyarakat. Selanjutnya ia akan 

kehilangan hidup bahagia di akhirat dan akan menghadapi hidup 

kesengsaraan disana. Oleh karena itu amatilah penting supaya roh 

                                                
8 Al-Ghazali. “khulukul Muslim”. Diterjemahkan oleh Mohammad Rifai dengan 

judul Akhlak Seorang  Muslim. (Cet. IV; CV. Adi Grafika Semarang, 1993), h.446 
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yang ada dalam diri manusia mendapat latihan sebagaimana  badan 

manusia mendapat latihan.9 

 Ilmu pengetahuan yang tinggi tanpa serasi dengan keyakinan 

beragama, akan gagal dalam memberikan  kebahagiaan kepada yang 

memilikinya. Ahli-ahli pengetahuan yang tidak percaya kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan telah meninggalkan ajaran agamanya, 

akan menggunakan pengetahuan  yang dimilikinya itu memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya, yang kadang-kadang  berlawanan dengan 

Dasar-dasar moral dan hokum  agama, bahkan mungkin 

membahayakan masyarakat dengan cara yang tidak dapat   diketahui 

oleh orang banyak.  

 Ajaran Islam menegaskan pula, bahwa manusia yang paling 

tinggi derajatnya disisi Tuhan, atau manusia akan memperoleh 

martabat tinggi, manakala seseorang itu beriman dan berilmu. 

Firman Allah QS.  58 (al-Mujaadilah); 11:  

َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه 

 ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر

Terjemahnya : 

 Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan ilmu    

pengetahuan itu beberapa derajat.10 

 Untuk membangun kembali umat Islam faktor ilmu adalah 

mendasar. Yang dimaksud ilmu ialah segala  macam ilmu yang 

dibutuhkan manusia muslim dalam hidupnya, baik merupakan 

kebutuhan duniawi maupun kebutuhan ukhrawi. Sebab itu  umat 

                                                
9 Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (cet. V; Jakarta : UIP 

19856), h.36 
10 Departeman Agama RI., Op.cit., h.910. 



  

                                                                                                                        

                                                                                                                             29 

 

Islam wajib menguasai  ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan dua segi kebutuhan itu.11 

 Tegasnya ilmu merupakan kepala dari amal, berangkat dari 

ilmu yang dimilikinya, maka  seseorang  mampu bekerja dengan 

beres, seseorang tidak akan mampu bekerja dengan baik apabila 

ilmunya tentang suatu hal serba kurang, semakin mendalam ilmu 

yang dimiliki  seseorang maka semakin mudahlah ia dalam 

melakukan pekerjaan. 

 Dengan cara mengkombinasikan kedua pelajaran tersebut 

adalah menciptakan santri-santri yang utuh kepribadian Nya tidak 

terbelah menjadi pribadi yang berilmu umum atau yang berilmu 

agama   saja. Sudah menjadi kenyataan bagi orang-orang yang hanya 

memiliki keahlian dalam bidang umum yang tidak didasari ilmu 

agama, mereka akan mudah goncang hidupnya dalam menghadapi 

berbagai macam problema dan cobaan, pentingnya ilmu agama 

sebagai kendali dalam menghadapi berbagai masalah dan sekaligus 

untuk menyelesaikannya, tetapi bukan diselesaikan dengan hawa 

nafsu. 

 Usaha yang dilakukan oleh Pesantren Istiqamah Yaminas 

dalam memadukan ilmu tersebut agar tidak terjadi perbedaan 

memadukan kedua ilmu umum dan  ilmu agama karena semuanya 

perintah untuk memilikinya. Yang perlu diingat bahwa Pesantren 

Istiqamah Yaminas bukan berarti pelajar-pelajar dari sekolah-

sekolah agama saja yang  diperbolehkan untuk menuntut  di sekolah 

ini. Tetapi juga berasal  dari sekolah umum diperbolehkan untuk 

belajar. 

                                                
11Nasruddin Razak, Dienul Islam, (Cet. II ; Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1993), h.34. 
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 Pesantren Istiqamah Yaminas sebagai wadah pendidikan juga  

melakukan berbagai-berbagai kegiatan keagamaan yang dapat 

dinilai sebagai penanaman dan pembinaan  aqidah Islamiyah, 

kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : memacu gerakan, 

memberantas buta aksara al-Qur’an mengadakan perlombaan MTQ 

cerdas cermat agama, hafal quran terutama jus ammah, pengajian 

lomba pidato pada saat bulan Ramadan atau hari-hari libur juga 

pada hari  peringatan hari-hari besar Islam.12 

 Bukan Hanya Pesantren Istiqamah Yaminas beserta 

organisasi-organisasi saja yang mempunyai tanggung jawab untuk 

menyerukan amar  ma’ruf nahi mungkar, tetapi sudah mutlak 

ditugaskan kepada  seluruh kaum muslimin untuk 

melaksanakannya. 

 Amar ma’ruf nahi mungkar atau yang lebih dikenal dengan 

istilah dakwah merupakan suatu bagian  yang pasti ada dalam umat 

beragama. Dalam ajaran agama Islam, ia merupakan suatu  

kewajiban yang dibebankan oleh agama kepada pemeluknya. 

Sehingga  dengan demikian, dakwah bukanlah semata-mata  timbul 

dari pribadi atau golongan  yang melaksanakannya. 

 Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau 

usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan 

sempurna, baik terhadap pribadi maupun terhadap masyarakat. 

Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman 

keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja. Tetapi 

juga menuju kepada pelaksanaan ajaran agama Islam secara lebih 

menyeluruh dalam berbagai macam aspek hidupnya. 

                                                
12 Mustafa Mahha, Pimpinan Pesantren Istiqamah Yaminas, “Wawancara” Salu 

Makarra, Tanggal 16 Januari 1998 
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 Dakwah Islamiyah adalah suatu proses usaha yang tidak 

pernah mengenal henti dan selesai, selama planet bumi ini masih 

didiami oleh manusia dengan aneka ragam permasalahannya, 

selama itu pulalah proses dakwah mutlak diperlukan. Frop. KH. 

Abdul Kahar Muzakkir (Pendiri dan Guru Besar UII Yogyakarta) 

Mengemukakan: 

 
Dakwah Islamiyah adalah tugas suci atas tiap-tiap muslim 
dimana dan bila ia berada di dunia ini. Baikpun dalam al-
Qur’an maupun Sunnah Rasulullah saw kewajiban dakwah 
menyerukan dan menyampaikan agama Islam kepada 
masyarakat. Kewajiban ini adalah tugas tiap-tiap orang 
Islam, masyarakat kaum muslimin dan pemerintah13 

  

 Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah diatas 

makhluk yang lain, ditetapkan sebagai khalifah Allah dalam 

kehidupan di muka bumi ini. Pengertian khalifah atau pengganti 

berfungsi penugasan dan pembebanan kepada manusia untuk 

melaksanakan tugas-tugas kehidupan di dunia ini. Dalam hal ini 

manusia dibekali potensi dan kegiatan fisik dan kekuatan berfikir. 

 Oleh karenanya dalam kehidupan social dituntut dan 

bertanggung jawab untuk mengajak mengerjakan ma’ruf sekaligus 

meninggalkan kemungkaran. Ini berarti manusia tidak bisa terlepas 

dari fungsi dakwah. Bahwa dakwah tidak bisa lepas dari nafsu dan 

berbagai kecenderungan negatif. 

 Manusia dalam hidupnya sesuai dengan fitranya selalu 

mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan yang alami 

maupun yang dirancang oleh manusia itu sendiri. Perubahan itu 

tidak selamanya menjadi lebih baik, bahkan sering terjadi sebaliknya 

                                                
13 A.S.Hasanuddin, Rethorika Dakwah dan Publisistik Dalam Kepemimpinan, 

(Cet.  ; Surabaya : Usaha nasional, 1982), h. 34 
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manusia  justru mengalami krisis identitas dirinya sebagai makhluk 

yang mulia disisi Allah maupun  bagi sesamanya. Disinilah dakwah 

akan berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan bahkan 

mengembangkan kemuliaan manusia karena itu dakwah juga 

mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan transformasi social 

yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi.14 

 Sasaran pendidikan adalah masyarakat umum yang 

memerlukan pembinaan dan meningkat terus-menerus untuk 

membentuk masyarakat  yang Islami. Agar mereka memiliki 

tanggung jawab yang tinggi terhadap agamanya. Dalam  hal 

pembinaan ini adalah untuk menciptakan umat yang ber aqidah dan 

kader-kader bangsa pejuang agama pada masa-masa yang akan 

datang dengan demikian  Islam akan tetap berkembang dan lestari 

dalam hidup dan kehidupan di suatu masyarakat.  

 Secara kenyataan banyak timbul gejala kemerosotan akhlak 

pada generasi muda sebenarnya faktor-faktor yang menimbulkan 

gejala kemerosotan  moral dalam masyarakat sangat banyak. 

Terpenting diantaranya adalah kurang tertanamnya jiwa agama 

dalam hati tiap-tiap orang dan tidak dilaksanakan agama dalam 

kehidupan sehari-hari baik oleh individu maupun oleh masyarakat. 

 Dalam dunia modern, orang kelihatannya kurang 

mengindahkan agama terutama dalam rumah tangga. Keluarga-

keluarga banyak yang menumpahkan perhatiannya kepada 

pengetahuan umum tetapi sedikit sekali terhadap  pengetahuan 

agama. Mereka tidak menyadari bahwa apabila keyakinan beragama 

                                                
14 KH.M.A. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqhi Sosia, (Cet. I; Yogyakarta: LKS 

Yokyakarta 1994), h.111-112. 
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itu telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka 

keyakinan itulah yang akan mengawasi segala tindakannya. 

 Akan tetapi sudah menjadi tragedy dari dunia maju dimana 

segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, 

sehingga  keyakinan beragama mulai terdesak. Kepercayaan kepada 

Tuhan  tinggal symbol, larangan-larangan-Nya dan seruan-seruan-

Nya tidak dipindahkan lagi. Dengan longgarnya pegangan seseorang 

kepada agama maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada 

didalam dirinya. 

 Semakin jauh masyarakat dari agama, semakin jauh  meraja 

lelah kemerosotan-kemerosotan akhlak dan semakin kaca ulah 

suasana karena semakin banyak pelanggaran-pelanggaran atas hak-

hak, hokum dan nilai-nilai moral. 

 Disinilah letak pentingnya peranan keluarga, guru dan 

lingkungan jika si anak dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua 

yang tidak bermoral atau tidak mengerti cara mendidik, kemudian 

dilanjutkan di sekolah-sekolah yang di ajar oleh guru-guru yang 

kurang pandai mendidik. Ditambah pula  dengan 

lingkungan/masyarakat  yang goncang dan kekurangan 

mengindahkan moral, maka sudah barang tentu hasil yang akan 

terjadi pada si anak itu tidak menggembirakan dari segi moral. 15 

 Telah diketahui betapa pentingnya pendidikan moral bagi 

generasi muda dan betapa pula bahaya –bahaya  yang akan terjadi 

akibat kurangnya moral itu. Telah diketahui pula faktor-faktor yang 

menimbulkan kemerosotan moral itu sehingga  perlu dicari jalan 

yang dapat membawa kepada terjaminnya moral generasi muda 

                                                
15 Zakiyah Darajat, Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental, (Cet. X; Jakarta : 

CV Haji Masagung 1990), h. 65 
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yang diharapkan menjadi warga negara yang cinta  akan  bangsa  

dan tanah airnya. Dapat menciptakan dan memelihara ketentraman 

dan kebahagiaan masyarakat  dan bangsa di kemudian hari. Jalan 

yang paling utama adalah  pendidikan moral harus diintensipkan 

dan perlu dilaksanakan di rumah tangga, sekolah dan di dalam 

lingkungan. 

 Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam 

agama, nilai-nilai moral yang dipatuhi dengan kesadaran sendiri 

tanpa ada paksaan dari luar. Kesadaran datangnya dari keyakinan 

beragama, keyakinan itu harus di tanam kan dari kecil, sehingga  

menjadi bagian dari kepribadian anak,  karena itu pendidikan moral 

tidak lepas dari pendidikan agama. 

 Hendaknya dapat diusahakan supaya sekolah menjadi wadah 

yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental moral anak-

anak didik, disamping tempat pembinaan, pengetahuan, 

pengembangan bakat dan kecerdasan. Dengan kata lain, supaya  

sekolah merupakan lapangan social bagi siswa dimana pertumbuhan 

moral, mental dan social  dan segala aspek kepribadian dapat 

berjalan dengan baik. 

 Pendidikan agama haruslah dilakukan secara intensif supaya 

ilmu dan amal dapat dirasakan oleh anak didik di sekolah. Bahkan 

mungkin terhalang, apalagi jika rumah tangga kurang dapat 

memberikan pendidikan agama itu dengan cara yang sesuai ilmu 

pendidikan dan ilmu jiwa. 
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BAB  III 
AQIDAH ISLAM DAN MASALAHNYA 

 
 
A. Pengertian Aqidah Islamiyah 

 Untuk membahas lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

aqidah Islamiyah, maka perlu lebih dahulu diperjelas tentang pengertian 

aqidah.  Dan untuk itu akan dikemukakan  dua sudut pengertian yang 

yaitu menurut bahasa dan menurut istilah 

     1. Pengertian  aqidah menurut bahasa adalah 

a. Kamus Arab Indonesia, aqidah ialah : 

           

     Artinya: Menyimpulkan, membetulkan tali.1 

b. Dalam al-munjid fil Lugha wa-A’lam, aqidah ialah : 

 

      Artinya; Yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikannya 

pegangan.2 

c. Dalam Kamus Istilah Agama, aqidah berarti: 

Keyakinan atau kepercayaan tentang  adanya wujud Allah Yang 
Maha Esa, tidak berana  dan tiada diperanakkan, dengan 
mempercayai segala sifat-sifat-Nya Yang Maha Sempurna dan 
Kemaha Besaran serta Kemaha Sucian dari selainnya.3 

 Dengan demikian aqidah adalah keyakinan atau kepercayaan yang 

tik boleh di lupakan dan menjadi titik sentral aktivitas manusia  

     2. Pengertian aqidah menurut Terminologi 

 pengertian aqidah menurut terminology ada beberpa pendapat 

yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut Ibnu Taymiyah aqidah adalah 

                                                
1  
2  
3Shadiq Se, H. Shalahuddin Chaery, Kamus Istilah Agama (Cet. I; Jakarta : CV. 

Sientrama, 1983), h. 20  
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 Sesuatu perkara yang harus dibenarkan oleh hati, yang denganya 
jiwa dapat menjadi tenang sehingga jiwa itu menjadi yakin serta 
mantap tidak dipenuhi oleh keragu-raguan dan tidak dipengaruhi 
oleh syakwa sangka.4 

     b. M.H.Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa : 

Aqidah adalah pendapat dan pikiran atau anutan yang 
mempengaruhi jiwa manusia, lalu menjadi sebagai suatu suku dari 
manusia sendiri, dibela, dipertahankan dan dii’tikadkan bahwa hal 
itu adalah benar, harus dipertahankan dan diperkembangkan.5  

     c. Menurut Gustaven Lrbon Mengemukakan bahwa aqidah     adalah : 

Keimanan yang tumbuh dari suatu sumber yang tak dapat 
dirasakan memaksa manusia mempercayai sesuatu ketentuan 
tanpa dalil.6 

 Aqidah menurut istilah dikaitkan dengan agama tertentu, misalnya 

aqidah Islam, artinya kepercayaan dan keimanan menurut agama Islam, 

ajaran-ajaran suatu agama  tentang  keimanan itu disebut aqidah karena 

ajaran tentang keimanan itu merupakan tali pengikat dan janji setia yang 

harus diyakini kebenarannya  dan harus dipatuhi oleh masing-masing 

pemeluknya. Bagi seseorang  yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk 

agama Islam, berarti ia telah mengikat tali perjanjian setia  untuk 

meyakini kebenaran-kebenaran ajaran-ajaran Islam itu dan mematuhinya. 

 Adapun aqidah Islam ialah pokok-pokok keimanan yang wajib 

diyakini dengan mantap kebenarannya dan dipercayai adanya, tanpa 

dihinggapi rasa keraguan sedikitpun. Keimanan itu merupakan aqidah 

pokok, yang diatasnya berdiri syariat Islam, kemudian dari pokok itu 

keluarlah cabang-cabangnya. Keimanan dan perbuatan, atau dengan kata 

lain  aqidah dan syariat. Keduanya  itu antara satu dengan yang lain 

                                                
4 Ibnu Taymiyah, Aqidah Islam Menurut Ibnu Taymiyah, (Cet.  II; Bandung : PT. 

Al-Ma’arif 1983), h. 6 
5 M.M Ash-Shidieqy, Sejarah Penantar Ilmu Tauhid/Kalam, (Cet. IV ; Jakarta : 

Bulan Bintang, 1992), h. 43 
6 Ibid., h. 44 
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sambung-menyambung, hubung-menghubungi  dan tidak dapat berpisah 

yang satu dengan yang lainnya, keduanya adalah sebagai buah dengan  

pohonnya, sebagai musabab dengan sebabnya. 

 Dalam aqidah islam kepercayaan pokok  itu diungkapkan dalam 

suatu ucapan tauhid yang berarti tidak ada Tuhan sealin Allah. Aqidah itu 

haruslah  menjadi kepercayaan yang mutlak dan bulat. Aqidah keyakinan 

yang mutlak kepada Tuhan, dengan membenarkan dan mengakui wujud 

Allah, sifat Allah, hokum-hukum Allah, kekuasaannya, hidayah dn taufik 

Allah, pokok aqidah Islam ialah Allah swt sendiri juga kepercayaan kepada 

malaikat-malaikat-Nya,  rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kemudian 

dan  ketentuan taqdirnya. 

 Menurut Sayid sabiq pengertian keimanan tersusun enam perkara 

yaitu : 

 
1. Ma’rifat  kepada  Allah, ma’rifat dengan nama-namaNya  yang 

mulia dan sifat-sifat-Nya  yang tinggi juga ma’rifat dengan  bukti-
bukti wujud atau ada-Nya serta perenyataan sifat keagungan-Nya 
dalam alam semesta atau didunia ini. 

2. Ma’rifat dengan alam yang ada dibalik alam semesta pula kekuatan-
kekuatan kebaikan yang tidak dapat dilihat. Demikian pula 
kekuatan-kekuatan kebaikan  yang terkandung di dalam yakni  yang 
berbentuk malaikat. Juga  kekuatan-kekuatan jahat yang berbentuk 
iblis dan sekalian tentaranya dari golongan syaitan. Selain itu juga 
ma’rifat dengan apa  yang ada  didalam alam yang lain lagi seperti 
jin dan ruh. 

3. Ma’rifat dengn kitab Allah ta’ala yang diturukan olehNya  kepada 
para rasul. Kepentingannya adalah dijadikan sebagai batas untuk 
mengetahui antara  yang hak dan  yang bathil,  yang baik dan yang 
jelek, yang halal dan yang haram, juga antara  yang bagus dan yang 
buruk. 

4. Ma’rifat dengan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah ta’ala yang dipilih 
olehnya untuk  mejadi pembimbing  kearah  petunjuk seta 
pemimpin seluruh makhluk guna  menuju  kepada  yang hak. 

5. Ma’rifat dengan hari akhir dan peristiwa-peristiwa  yang terjadi 
disaat itu seperti kebangkitan dari kbur (hidup lagi sesuda amti ) 
memperolah balasan, pahala atau siksa, sorga atau neraka. 
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6. Ma’rifat kepada  takdir (qadla dan qadar) yang diatas landasannya 
itulah berjalan peraturan segala yang ada di alam semesta  ini, baik 
dalam penciptaan atau cara mengaturnya.7 

 

Dari  pendapat tersebut diatas menunjukkan bahwa yang pertamam 

di tanamkan dalam diri masing-masing adalah iman dan keyakinan akan 

wujud dan Allah dan iradat-iradat-Nya  serta kodrat-Nya harus diatas 

segala-galanya, kemudian iamn yang demikian harus diimbangi dan 

diikuti dengan kepatuhan dan  ketundukkan kepada Allah swt. 

B. Pokok-pokok Aqidah Islamiyah 

 Islam adalah agama yang diwahyukan kepada semua rasul-Nya, 

sejak Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad saw. Sebagai  petunjuk 

kepada  tercapainya dambaan hidup sejahtera di dunia dan diakhirat. 

Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw merupakan mata 

rantai terakhir agama Allah yang ditujukan kepada  seluruh umat  

manusia mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan mu’amalat 

duniawi atau kehidupan bermasyarakat. Sumber-sumber ajaran Islam 

adalah Alquran dan sunnah Rasul. 

 Islam adalah agama tauhid yang akan  berbekas pada diri amnusia, 

dengan pandangan yang tidak sempit, sebab dia  akan percaya  kepada 

Tuhan yang menciptakan segala-galanya  ini. Yang memberikan rizki, yang 

menuntun hidupnya, kearah pengaruh yang benar, yang selalu belas dan 

kasih sayang. Dia telah  menyediakan apa saja  yang terbentang luas di 

muka manusia untuk kepentingannya.8 

 Pokok keimanan yang lebh dikenal dengan rukun iman dalam Islam 

dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh iman 

Muslim berbunyi sebagai berikut : 

                                                
7 Sayid sabiq, “Al-Aqidah Islamiyah”, dierjemahkan oleh Abdai Rathomy dengan 

judul Aqidah Islam, (Cet. XIII; Bandung : Di Ponegoro. 1995), h. 16-17. 
8 Ali Yafi, Menggagas Fiqih Sosial, (Cet. II; Bandung, Mizan 1994), h.1. 
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Artinya: Dari Umar ra. Berkata : Baritahulah kami (hai Rasulullah), 

tentang iman nabi menjawab : Engkau percaya kepada aanya Allah, 

Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta 

qada dan qadar-Nya.9 

 Dari keterangan diatas, dapat dirumuskan kedalam eman gasie 

besar sebagai pokok aqidah dalam Islam yakni: 

1. Imam akan Allah awr. 

2. Imam akan malaikat-malaikat-Nya. 

3. Imam akan Kitab-kitab-Nya 

4. Imam akan Rasul-rasul-Nya 

5. Imam akan adanya hari akhirat 

6. Imam akan qadha dan qadar 

Ke enam hal tersebut diatas adalah : sebagai landasan pokok dan 

menjadi suatu kewajiban bagi  penganut agam Islam untuk memepelajari  

dan  mengetahui serta  mengetahui serta meyakini, urainnya sebagai 

berikut : 

      1.Iman akan Allah swt. 

 Keimanan kepada Allah yang dimaksudkan adalah kita  wajib 

mempercayai ke Esaan zat, sifat dan Af’alNya Allah swt. Artinya Allah 

sajalah yang patut dan berhak disembah, karena Dia  yang menciptakan 

alam ini. Dialah yang bersifaty dengan segala sifat kesempurnaan, jauh 

berbeda dengan makhluk. Segala apa yang diciptakan Allah, diciptakan-

Nya dengan sendiri-Nya, tidak dengan bantuan siapapun.10 

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipertegas dalam firman 

Allah QS. al- Ikhlas (12) ; 1-4 : 

                                                
9  
10 Taib Thahir Add mu’in, Ilmu Kalam, (Cet. V; Jakarta : Wijaya 1980), h. 149 
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ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد(

 

)اللَُّه الصََّمُد(1

 

)َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد(2

 

 )َوَلْم َيُكْن َلُه 3

ُكُفًوا َأَحٌد(

 

4

 

( 

Terjemahnya: 

 Katakanlah Dialah Allah, Yang Maha Esa, Dia adalah Tuhan yang 
bergantung  kepada-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan 
tidak pula  diperanakkan, dan tidak seorangpun  yang seytara 
dengan Dia.11 

 Untuk memperbaiki kepercayaan Tuhan mengutus Rasul-Nya  yang 

memberi tahu kepada manusia bahwasanya Tuahn hanya satu, tiada  

berserikat datang membawa satu inti seruan dan satu maksud. Sebab itu 

maka nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa dan Muhammad 

mempunyai maksud  yang satu juga. 

 Bertambah bersih cara berpikir bertambah  terbuka pulalah jalan 

kepada  tauhid,  lahir perjalanan akal. Walaupun dari pangkal nama 

dimulai  hanya  satu uacapan  saja’ la ilaaha illa la’  tiada Tuhan melainkan 

Allah. Tiada satu makhlukpun dari yang sebesar-besarnya sampai yang 

sekecil-kecilnya akan sanggup dikandidatkan menjadi Tuhan. 

 Orang-orang musyrik di mekkah waktu nabi Muhammad diutus 

Tuahn disuruh menanyakan baik-baik, siapakah yang menjadikan langit 

dan bumi ? mereka mengakui jua bahwasanya  yang menjadikan itu ialal 

Allah . Pengakuan mereka  itu adalah kesan asal dalam pikiran dan 

perasaan. Namun dimanakah kesalahannya ? mereka dikalah berpikir  

tenang, mengakui Tuhan itun Esa. Tetapi karena ada  juga  perasaan  lain 

yang mempengaruhi hidup mereka, maka ketika menuju Ilahi timbullah 

kesalahan. Lalu dibikinlah patung dan berhala untuk disembah. Mereka 

berasumsi bahwa manusia  tidak layak  sampai  kepada Yang Maha  

Kkuasa maka patutlah ada perantara. 

                                                
11 Depertemen  Agama RI., Alquran Dan terjemahnya, (Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1994), h. 1118 
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 Nyatalah bahwasanya perbuatan ini timbul  dari cara  berfikir yang 

tidak beres,  Tuhan tidak beranak laki-laki dan beranak perempuan, tidak 

pula mengadakan agen-agen yang akan menjadi perantaraan. Apa yang 

terkenang di hati, dan apa  yang dihajatkan dan diingini mohonkanlah 

langsung  kepada Allah Ta’alah kalau berdosa dan bersalah  setiap orang 

berhak memohon sendiri kepada Tuhan supaya diampuni dan diberi 

taubat, sebab Dialah yang  memerintahkan manusia menyembah-Nya 

langsung begitulah yang disampaikan-Nya dengan perantaraan rasul-

rasul-Nya. 

 Besar sekali kecelakaan syirik itu, mulanya dianggap spele saja, 

orang memperserikatkan Tuhan dengan yang lain, tetapi lama kelamaan 

penyakit ini bertambah mendalam dan meluas,  sehingga  tertutuplah 

jalan kepada Allah. Dari segala sudut dan jurusan fikiran salah itu 

mempengaruhi diri dan lunturlah iman yang sebenarnya. 

 Dipandang dari sudut ilmu jiwa, tauhid adalah ajaran yang sangat 

besar pengaruhnya menggembleng jiwa  sehingga  kuat dan teguh, 

kebeabasan jiwa, kemerdekaan pribadi dan hilangnya rasa takut 

menghadapi segala kesukaran hidup, keberanian menghadapi segala 

kesulitan sehingga tidak berada diantara hidup dengan mati, asal untuk 

mencapai ridha Alah, adalah bekas ajaran tauhid yang jarang  diantaranya 

perjuangan hidup dengan manusia ini.  Bahkan boleh dikatakan 

bahwasanya tauhid ini adalah pembentuk tujuan hidup yang sejati bagi 

manusia.12 

  

                                                
12 Hamka,Filsafat Ketuhanan, (Cet.    Surabaya, Karunia 1987), h.71 
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  2. Iman akan Malaikat-malaikat-Nya 

 Iman kepada malaikat yaitu percaya  bahwa malaikat adalah 

makhluk dan hamba Alah yang ghaib, para malaikat itu mempunyai sifat-

sifat yang tidak perna maksiat dan durhaka kepada Allah swt. Sehubungan 

dengan itu Allah mengabadikan dalam firman-Nya at-Tharim (66); 6: 

 النَّاُس   َوُقوُدَها  َناًرا  َوَأْهِليُكْم  َأْنُفَسُكْم  ُقوا  َءاَمُنوا  الَِّذيَن َياَأيَُّها

 َأَمَرُهْم   َما  اللََّه  َيْعُصوَن  َلا  ِشَداٌد  ِغَلاٌظ  َمَلاِئَكٌة  َعَلْيَها َواْلِحَجاَرُة

َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن(

 

6

 

( 

Terjemahnya: 

 …Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang 
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang  diperintahkan-Nya 
mereka  dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.13 

Selanjutnya dijelaskan QS. Al-Anbiya’ (21); 20: 

 ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر َلا َيْفُتُروَن

Termahnya: 

 Mereka (malaikat) senantiasa, mengucapkan tasbih (memuji 

Allah) siang dan malam, sedikit pu tidak merasah letih.14 

Yang penting adalah kita harus mempercayai makhluk Allah yang 

telah membawa wahyu kepada para rasul, dan para malaikat yang 

tercantum namanya dalam Alquran dan hadits Nabi  diantara tugas-

tugasnya masing-masing mereka melaksanakan dengan penuh kepatuhan 

seperti diantaranya ; membagi rizki, mencata  amal perbuatan manusia, 

serta ada yang diperintahkan menjaga pintu syurga dan neraka. Adapun 

tentang hakikat malaikat tak seorangpun  yang mengetahuinya, kecuali 

Allah dan orang-orang yang ditentukan-Nya, dalam Alquran disebut 

beberapa sifat dan hakikat malaikat, antara lain mengatakan bahwa 

malaikat mempunyai kekuatan yang luar biasa. 

                                                
13 Departemen Agama RI., Op.cit., h. 951 
14 Ibid.,497 
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Dan selanjutnya dalam QS. Fushilat (41); 30; 

 َألَّا   اْلَمَلاِئَكُة  َعَلْيِهُم  َتَتَنزَُّل  اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اللَُّه  َربَُّنا  َقاُلوا الَِّذيَن

َتَخاُفوا َوَلا َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن(

 

30

 

( 
Terjemahnya: 

 Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : “Tuhan kami 
ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, 
maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan 
mengatakan:” kamu rasa takut dan janganlah kamu 
mengatakan sedih; dan gembirakanlah mereka dengan 
(memperolah) syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.15 

 Dengan ayat Alquran di atas, memberikan pemahaman kepada 

manusia agar senantiasa mempertebal dan  menanmkan bahwa  segala 

tindak tanduknya tidak akan terlepas dari pengawasan Allah dan 

pencatatan dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah swt. 

    3. Iman akan kitab-kitab Allah 

 Dalam ajaran islam, telah menjadi satu kewajiban untuk percaya 

kepada semuah kitab-kitab suci yang diturunkan  oleh Allah. Sehubungan 

dengan itu Nasaruddin, Razak mengatakan: 

 Umat Islam wajib percaya kepada semuah kitab-kitab yang 
diturunkan, kitab suci yang Allah turunkan kepada makhluknya 
adalah Taurat, Zabur, Injil dan Alquran bagi umat islam, 
kedudukan kitab taurtat, Zabur Injil hanya dituntut untuk 
memepercayai tidak wajib untuk melaksanakannya.16 

 Dengan demikian jelas bahwa semua umat memeprcayai Alquran 

sebagai wahyu Allah swt. Serta untuk  mengamalkannya Allah kepada 

Rasulullah sebagai Nabi terakhir adlah untuk  menjadi pedoman hidup di 

dunia demi mencapai  kebahagiaan di akhirat kelak.  

                                                
15 Ibid.,777 
16 Nasaruddin Razak, Dienul Islam, (Cet. . II; Bandung : PT. Al-Maarif, 1993), h. 

152 
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 Uraian tersebut diatas sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-

Baqarah (2); 2-3 : 

 ُهًدى ِلْلُمتَِّقيَن(  ِفيِه  َرْيَب  َلا  اْلِكَتاُب َذِلَك

 

 ِباْلَغْيِب 2  ُيْؤِمُنوَن )الَِّذيَن

َوُيِقيُموَن الصََّلاَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن(

 

3

 

( 

Terjemahnya: 

 Kitab  (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya: petunjuk bagi 
mereka yang bertaqwa, (yaitu)  mereka yang beriman kepada 
yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian 
rezki yang kami anugrahkan kepada mereka.17 

 Dari ayat tersebut  diatas paling tidak di dalamnya mengandung 

lima prinsip : Adanya kepercayaan tentang yang gaib yaitu  percaya 

kepada  wahyuy yang diturunkan oleh Allah, percaya adanya hari akhirat 

dan mendirikan shalat serta bahagian rezki. 

     4. Iman akan rasul-rasul Allah 

 Iman kepada  Rasul berarti mempercayai bahwa Allah swt.,  telah 

memilih diantara manusia menjadi  utusan untuk menyampaikan isi dari 

pada risalah dan menjadi petunjuk bagi manusia dalam hidupnya. 

 Nabi dan Rasul itu banyak “sampai 124.000 3,5 Orang” dan sebagai 

Nabi yang pertama adalah Nabi Adam as, dan yang terakhir adlah Nabi 

Muhammad saw. 

Nabi dan Rasul   yang  wajib diketahui namanya  ada 25 orang,  yaitu yang  

tercantum di dalam Alquran yang lainnya tidak wajib untuk  diketahui. 

 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui adalah sebagai berikut: 

1. Nabi Adam as 
2. Nabi Idris as 
3. Nabi Nuh as 
4. Nabi Hud as 
5. Nabi Saleh as 
6. Nabi Ibrahim as 

                                                
17 Ibid., h. 8. 
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7. Nabi Luth as 
8. Nabi Luth as 
9. Nabi Ishak as 

10. Nabi Ya’kub as 
11. Nabi Hud as 
12. Nabi Ayub as 
13. Nabi Suaib as 
14. Nabi Musa as 
15. Nabi   Harun as 
16. Nabi Zulkifli as 
17. Nabi Daud as 
18. Nabi Sulaiman as 
19. Nabi Ilyas as 
20. Nabi Ilyasa as 
21. Nabi Yunus as 
22. Nabi Zakariyah as 
23. Nabi Yahya as 
24. Nabi Isa as 
25. Nabi Muhammad saw.18 

 

Kedua puluh lima nabi dan Rasul ini wajib dipercaya dan diyakini 

kebenarannya. Dan lebih terhusus lagi bagi umat Islam supaya 

kepercayaan akan nabi Muhammad saw dapat dijadikan contoh segala 

tindakan dan prilakkunya  dalam mengarungi hidup dan kehidupan di 

dunia ini. 

     5. Imam kepada Hari Kemudian 

 Telah difahami bahwa dunia ini adalah  alam perbahan dan 

prgantian, segalanya akan senantiasa berubah, memudar dan setelah itu 

mati, atau kejadian demikian iman kepada hari akhir akan menumbhkan 

kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud ialah bahwa akan terjadi suatu 

hari pembalasan. 

 Menurut Alquran, hari akhir bagaikan hari perhentian terakhir dari 

penggambaran manusia di dunia ini, dan bermula dari tujuan manusia 

                                                
18 Sirajuddin Abbas, I’tiqad Ahlussunnah Waljama’ah, (Cet. XX; Jakarta : Bulan 

Bintang. 1992), h.58 
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yakni untuk apa ia  diciptakan Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-

Najm (53) 39- 42 yang berbunyi : 

َوَأْن َلْيَس ِلْلِإْنَساِن ِإلَّا َما َسَعى(

 

)َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف 39

ُيَرى(

 

)ُثمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اْلَأْوَفى(40

 

)َوَأنَّ ِإَلى َربَِّك 41

َهى(اْلُمْنَت

 

42

 

( 

Terjemahnya: 

 Dan bahwa manusia itu memperoleh apa  yang diusahakannya. 
Dan bahwa hasil usahanya nanti akan dilihatnya, kemudian itu 
diberikan kepadanya balasan yang cukup dan kepada Tuhan 
engkau akhir Tujuannya.19 

 Dengan demikian, iman  kepada hari akhir mempunyai nilai-nilai 

yang sangat tinggi bagi kehidupan manusia di dunia ini, sebab dengan 

iman kepada hari kemudian menunjukkan bahwa kehidupan  di dunia ini 

diibaratkan dengan tanah lading tempat bertanam, sedangkan akhirat 

adalah suatu masa atau tempat untuk memetik hasil dari yang tertanam 

semasa hidup di dunia. 

     6. Iman kepada Takdir 

 beriman kepada ketentuan takdir Allah berarti tiap-tiap yang 

terjadi di alam ini adalah atas ketentuan Allah swt., sebagaimana firman 

Allah dalam QS.

 

 al-Furqaan (25); 2: 

 اْلُمْلِك َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديًرا
Terjemahnya 

“Dan Dia menciptakan sesuatu, dan Dia menentukan ukuran-

ukurannya dengan serapi-rapinya”20 

 Maksudnya adalah percaya bahwa semua urusan ada pada 

Kekuasaan-Nya. Apakah  hal itu berupa kebaikan ataupun keburukan, 

                                                
19 Departemen Agama RI., Op.cit.,  h. 874 
20 Ibid., 559 
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maka Allahlah yang memberi dan menahan, Dia pulahlah yang memberi 

kebahagiaan dan mendatangkan penderitaan bagi yang layak 

menerimanya kecuali Allah swt. 

 Jadi beriamn kepada Takdir  yakni berkewajiban mempercayai  

bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini dan dalam kehidupan 

manusia dan diri manusia adalah menurut hukum, yang berdasarkan 

aturan yang terdahulu, iman pada taqdir akan membawa ketaqwaan, 

bahwa baik sebagai keberuntungan maupun kegagalan dapat dianggap 

sebagai ujian dari Tuhan. Ujian itu perlu di b erikan yang beriaman agar 

sejahtera dan bahagia hidupnya. 

 Percaya kepada taqdir memberikan keseimbangan jiwa, tidak 

berputus asa karena kegagalan dan tidak pula membanggakan  diri atau 

sombong karena  suatu kemujuran. Sebab segala sesuatu tidak hanya 

bergantung kepada manusia melainkan juga kepada yang Maha Kuasa. 

Oleh karena  setiap diperintahkan oleh Allah agar senantiasa berusaha dan 

berikhtiar yang dibarengi dengan do’a dan tawaqqal kepada Allah swt., 

Sebagaimana firman Allah dalam QS.Ar-Ra’du (13); 5: 

 َأِئَذا ُكنَّا ُتَراًبا َأِئنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد ُأوَلِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم 

Terjemahnya: 

 “Apakah kami sesungguhnya akan (dikembalikan) menjadi 
makhluk yang baru ? orang-orang itulah yang kafir kepada 
Tuhannya”.21 

 Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia adalah 

merupakan ajang atau langkah awal untuk meraih atau mendapatkan 

sesuatu. Oleh karena itu usaha adalah sebagai factor penunjang dalam 

mencapai ketentuan Allah. Dengan demikian usaha adalah penting 

                                                
21 Ibid., h. 370 
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disamping adanya taqdir Allah swt., dan atas iman kepada taqdir akan 

membawa manusia kepada tingkat taqwa, sebab bilamana manusia 

mendapatkan sesuatu maka manusia tersebut mengembalikan bahwa 

semua itu adalah datangnya dari Allah swt. 

C. Tujuan dan Kegunaan Aqidah dalam Islam 

 Tujuan aqidah Islam ada dua, pertama untuk menankan keyakinan 

yang benar tentang pokok-pokok keimanan dalam Islam melalui dalil yang 

pasti kebenarannya. Kedua, untuk membersihkan keyakinan yang benar 

itu dari kepercayaan-kepercayaan yang sesat, yang penuh dengan 

takhayyul, khurafat dan syirik, dengan demikian umat akan berada di 

jalan yang lurus dan dalam naungan keridhaan Allah swt., Dalam 

kehidupan sehari-hari manusia  harus mempunyai pegangan hidup yang 

teguh kokoh dan kuat yaitu aqidah. 

 Aqidah sebagai pegangan hidup, bagi manusia yang mempunyai 

kesadaran dan keyakinan yang mantap. Pasti yakin bahwa aqidah  Islam 

itu dapat mengendalikan dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. 

Aqidah Islam bertujuan untuk membawa peningkatan hidup yang baik 

dan layak dunia dan akhirat. Islam diturunkan ke muka bumi bukan untuk 

merusak manusia dan alam semesta, malinkan  untuk menuntun, 

memberi petunjuk kepada manusia agar dapat mengarti artti hidup. Islam 

benar-benar membawa kehidupan manusia dalam bentuk dan corak yang 

harmonis, tentram dan ideal.22 

  Aqidah Islam dalam kehidupan umatnya merupakan pegangnan  

yang dapat memberikan penekanan yang seimbang, keserasian dan 

keselarasan antara kehidupan dunia dan ukhrawi. Posisi  Islam mampu 

                                                
22 Masyhur Amin dkk,Aqidan dan Akhlak,  (Cet. III; Yogyakarta : Kota Kembang, 

1991), h. 9 
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mengantar manusia di alam ini dlam suasan nyaman, menuju masyarakat 

yang adil dan makmur, spitual dan maerial. 

 Seandainya Allah tidak menurunkan para rasul-Nya ke dunia ini   

niscaya semuah manusia akan sesat tetapi atas berkat adanya petujuk, 

namun demikian  masih banyak diantara manusia akan sesat akan tatapi 

atas berkat  adanya petunjuk, namun demikian masih banyak diantara 

manusia yang diugkapkan lewat sejarah dalam Alquran yang sesat, hal ini 

terjadi karena  tidak mematuhi ajaran yang dibawah oleh para rasul yang 

diutus oleh Allah kepada mereka. Beberapa kaum atau suku bangsa 

terdahulu yang menyimpang dari ajaran Allah tatkala Islam belum 

datanng sebagai pengganti sekaligus sebagai penyempurna agama-agama 

yang datang sebelumnya, karena keadaan yang sebenarnya yaitu tauhid. 

 umat manusia kala itu  sudah jauh meleset dari yang dibawah olah 

nabi Ibrahim. Kerusakan aqidah semakin meraja lela  dan dengan 

mengembalikan ajaran tauhid yang telah menyimpang diumat saat itu. 

Hal ini dipertegas oleh firman Allah QS. al-Anbiya’ (21) ; 107 : 

 َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن

Terjemahnya: 

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi0 

rahmat bagi semesta alam “.23 

 Allah tidak  akan membebankan hambanya hidup di dunia  ini 

tanpa tujuan dan tuntunan dalam hal ini tentunya bagi manusia  yang 

berakal. Karena orang yang menggunakan akalnya yang mendapat 

penerangan dan petunjuk Islam senantiasa memparalelkan antara 

kehidupan duniawai dan kehidupan ukhrawi. Oleh karena itu aqidah 

                                                
23 Ibid., h. 508 
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Islam sebagai rukun utamanya dan sekaligus sebagai alat kontrol serta 

pembimbing agar supaya manusia dapat sampai kepada kehidupan 

akhirat dengan selamat. 

 Jadi tujuan utama aqidah Islam adalah  untuk mencemari manusia 

dari perbuatan buruk atau jahat dan sebagai kelanjutan adalah mendorong 

manusia melakukan perbuatan baik dan terpuji.24 

 Sedangkan kedudukan aqidah dalam Islam adalah meliputi segala 

aspek keimanan yang harus dipercayai dan diyakini oleh setiap muslim, 

sedangkan syi’ah meliputi  semua aturan Allah  yang mengatur hubungan 

manusia dengan Allah, begitupun manusia dengan sesama serta dengan 

alam seluruhnya, dan sebagai sumbernya adanya Alquran. Dengan 

demikian ia sebagai pedoman dalam segala hal baik yang sifatnya 

mengarah kepada perkembangan peradaban ataupun bukan, dan 

sehubungan dengan itu Islam dan aqidahnya sebagai  pondasi utama  

untuk menatrilisir hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya. Dalam  

Alquran disinyalir tentang firman  tauhid ini QS. ar-Rum  (30) ; 30: 

 ا  َفَطَر  الَِّتي  اللَِّه  ِفْطَرَة  َحِنيًفا  ِللدِّيِن  َوْجَهَك  َلا َفَأِقْم  َعَلْيَها لنَّاَس

 َلا   النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلِكنَّ  اْلَقيُِّم  الدِّيُن  َذِلَك  اللَِّه  ِلَخْلِق َتْبِديَل

َيْعَلُموَن(

 

30

 

( 

Terjemahnya: 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 
(Allah);  (tetapkanlah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 
manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah 
Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengtahui.25 

                                                
24 Harun Nasution, Isalam ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, jilid I. (Cet. V; UI 

Press, 1985), h.54 
25 Departemen Agama RI., Op.cit., h. 645. 
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 Atas keterangan tersebut, memberikan pengertian bagi manusia 

agar tugas perintah dari Allah dapat membentuk diri pribadi atas  terbina, 

sebab jalan dan garis kehidupan dalam Islam hanyalah berbakti kepada 

Allah dengan penuh kebaktian. Dan berbakti dengan Allah adanya 

melengkapi semuah ketaatan Ilahi yang membawa kejayaan dan 

ketenangan untuk akhirat. Serta menjauh akan diri dari larangan  yang 

dapat menghalangi tercapainya kemenangan dunia dan akhirat yang 

memamfaatkan akalnya dan senantiasa berada pada tuntunan tauhid. 

 Kenyataan menunjukkan  bahwa sebagian penganut Islam masih 

belum mengetahui arti tauhid, sehingga mereka masih belum mengetahui 

arti tauhid, sehingga mereka masih  belum merdeka dan belum menyadari 

status manusiawinya. Di sinilah sebenarnya letak kemandekan 

kebanyakan masyrakat muslim dewasa ini. Perlu disadari bahwa pelbagai 

macam keterbelakngan dan  kemajuan dan lainnya berakan pada 

kemerosotan  tauhid. Oleh karena itu, untuk melakukan restorasi dan 

rekolektif, tsuhid adalah masalah pertama dan terpenting untuk segera 

dipersegar dan diluruskan. 
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BAB  IV 
PESANTREN ISTIQAMAH 

YAMINAS DAN PEMBINAAN AQIDAHISLAM 
 

A. Perlunya Aqidah dalam Kehidupan Manusia  

 Sebagai  seorang muslim adalah sangat mendesak dengan apa 

yang dikatakan bertauhid kepada dimana agama Islam diturunkan 

Adalah menjadi fitrah Allah tersebut sudah menjadi ketetapan-Nya 

berupa sunnatullah, yang dibahasakan hukum alam dan tidak dapat 

berubah sedikitpun  dari ketetapan itu. 

 Aqidah sebagai sumber kasih sayang terpuji, ia adalah tempat 

tertanamnya perasaan yang indah dan luhur juga sebagai tempat 

tumbuhnya akhlak yang mulia dan utama. Tidak  ada suatu 

keutamaanpun melainkan ia pasti bersumber dari padanya. 

 Perlunya aqidah Islam dapat dilihat dan dicatat dalam bukunya 

Hasbi Ash-Shiddieqy, sebagai berikut 

       Dia merupakan makanan bagi kehidupan ruh, sebagai mana 
badan membutuhkan makanan. Dia merupakan penguasa  yang 
menguasai pikiran  dan iradat, dialah yang membuat garis 
suntuk jalan  fikiran dan menodong penganutnya kepada  
berusaha, baik aqidah itu, aqidah yang benar ataupun aqidah 
yang salah, baik aqidah-aqidah keagamaan, maupun aqidah-
aqidah keduniaan, segala usaha dan daya adalah berpautan 
dengan aqidah itu.1 

 Dengan demikian dapat dipahami bahwa ajaran Islam 

mengajarkan kepada umatnya suatu kemerdekaan untuk berniat akan 

tetapi sifatnya diatur oleh aturan-aturan Islam itu sendiri, dengan kata 

                                                 
1 Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam, (Cet. IV ; 

Jakarta : Bulan Bintang Bintang, 1992),  h. 50 
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lain manusia tidak lepas berbuat tanpa  merasa diawasi oleh yang 

bersifat supranatural, tetapi manusia  diciptakan olah Allah untuk 

mengabdi serta mengelolah bumi  beserta isinya. 

 Allah berfirman dalam QS. an-Najam (53); 39: 

 َوَأْن َلْيَس ِلْلِإْنَساِن ِإلَّا َما َسَعى

Terjemahnya:  

     “Dan bahwasanya seseorang manusia  tidak memperoleh selain 

yang telah diusahakan”.2 

 Karena itu sebagai seorang muslim, dalam berprilaku keseharian 

tentunya tidak lepas dari etika, moral dan akhlak. Dengan kata lain, 

bagaimana mentaati norma-norma yang ada menjadi tatakrama di 

dalam menjalankan aktifitas dasar dalam Islam, tetap pada pendirian 

(istiqamah) dengan semboyan tiada Tuhan kecuali Allah teraplikasi 

pada segala aspek kehidupan. 

 Aqidah yang diajarkan oleh Islam adalah  aqidah tauhidiyah 

artinya keyakinan Mengesahkan Allah swt., sedangkan sumber pokok 

aqidah Islam adalah Alquran lalu timbul pertanyaan mengapa Islam 

memeilih aqidah yang bermuka dua pasti akan  menjadi sumber 

kekacauan batin dan  sumber sikap hidup hipokritm lain dibibir lain di 

hati, dunia ini akan hancur binasa manakalah ada dua sumber kekuatan 

dan kekuasaan  yang sama, hal ini dijelaskan dalam QS. al-Anbiyaa 

(21); 22: 

َءاِلَهٌة ِإلَّا اللَُّه َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا  َلْو َكاَن ِفيِهَما

َيِصُفوَن(

 

22

 

(

                                                 
2Departemen Agama RI., Alquran dan Terjemahnya, (Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/penafsirt Alquran, 1994), h. 847 
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Terjemahnya: 

Sekiranya ada di langit Tuhan-tuhan selain Allah, tentulah 
keadaan itu telah rusak binasa. Maha suci Allah yang 
mempunyai arsy dari  pada apa yang mereka sifatkan.3 

 Jadi jelas dan tegas bahwa di dalam mengi’tikatkan bahwa Allah 

itu Esa merupakan hal yang sangat prinsipil untuk benar-benar 

dinyatakan dalam praktek karena bisa saja manusia berkata beriman 

hanya kepada Allah tetapi perealisasiannya menyimpang dari aturan 

bertauhid itu  sendiri. Sebab itu pengenalan agama adalah Tuhan, 

Kalian syahadat atau pengakuan penerimaan Islam bagi kaum 

muslimin Tuahn adalah  obsesi yang agung,  seperti yang dikemukakan 

oleh Fazlur Rahman ; 

God is that dimension which makes other dimensions possible; He 
gives meaning and life to everything. He is all- enveloping, 
literally infinite, and He alone is infinite”.4 

“Tuhan adalah dimensi yang memungkinkan adanya dimensi 
lain, Dia memberikan arti dan kehidupan setiap sesuatu. Dia 
serba  meliputi secara harfiah Dia adalah tidak terhingga, dan 
hanya Dia sajalah  yang tak terhingga”.5 

 Tuhan adalah yang memberi identitas pada peradaban Islam 

yang mengikat semua unsurnya bersama-sama dan menjadikan unsure 

tersebut peradaban, olehnya itu tidak ada tauhid tidak ada Islam, 

dengan demikian sudah sepatutnya bila Allah dan Rasul-Nya 

menempatkan tauhid pada  yang tinggi  dan menjadikan penyebab 

pahala. Firman Allah dalam QS. 46 (al-Ahqaaf) 13: 

                                                 
3 Ibid ., h.498 
4 Fazlur Rahman, Mayor Thems of The Qur’an, Chicago ; Biblio Thece Islamic. H. 4 
5 Fazlur Rahman, Tema Pokok Al-Qur’an, Bandung; Pustaka . h. 5 
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مَّ اسْ��َتَقاُموا َفلَ��ا خَ��ْوٌف َعلَ��ْيِهْم َولَ��ا هُ��ْم     ِإنَّ الَّ��ِذيَن قَ��اُلوا َربُّنَ��ا اللَّ��ُه ثُ��   

َيْحَزنُ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وَن
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Terjemahnya: 

“sesungguhnya orang-orang yang banyak mengatakan “Tuhan 
Kami adalah Allah” kemudian mereka tetap istiqamah maka 
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka  tidak 
berduka cita”.6 

 Jadi dalam keadaan bagiamanapun juga, utamanya mengahadapi 

perkembangan zaman yang ada, Iman yang ada pada gilirannya mampu 

memfilter perkembangan yang ada. Karena dengan jiwa  yang mantaf  

dalam mengahadapi perkemmbangan maka manusia beriman akan 

terhindar dari hal-hal yang dapat membawa kepada yang negatif. 

B. Usaha-usaha Yang Dilakukan Dalam Pembinaan Aqidah    
Islam 

 Dalam menyuburkan dan menanamkan ke dalam hati dan jiwa 

umat manusia diharapkan  tenaga yang memiliki kekuatan mental dan 

sunguh-sungguh untuk menyuburkan,  meratakannya dan 

menyampaikannya kepada umat manusia dan segenap Lapian 

masyarakat. Penanaman aqidah ini yang semuanya dapat dikatakan 

mudah, ringan gampang juga + semuanya itu  mudah dimengerti serta 

diterima. 

 Di atas landasan  itupun Rasulullah saw. Menamkan ke dalam 

jiwa umatnya. Sehingga Rasulullah saw dapat merubah umatnya yang 

asalnya menyembah berhala  dan patung  yang dahulunya melakukan 

syirik dan kufur menjadi umat yang beraqidah, mengesakan Tuhan seru 

sekilas alam bahkan  lebih dari itu  karena beliau saw., membentuk 

generasi dari umat itu sebagai suatru bangsa  yang mulia dengan sebab 

adanya keimanan yang ada dalam mereka. 

                                                 
6 Ibid ., H. 824 
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 Dalam menamkan aqidah ke dalam hati dan jiwa umatnya, beliau 

saw, mengajak dan menganjurkan agar pandangan mereka diarahkan 

kedepan dan akal  mereka  digerakkan dan fitrah meraka dibanguinkan  

sambil mengusahakan penanaman aqidah  yang memberi didikan, lalu 

dikokohkan sehingga dapat mencapai puncak kebahagiaan yang dicita-

citakan. 

 Pembinaan aqidah merupakan proses interaksi dari serangkaian 

kegiatan  terencana  yang mengarah pada peningkatan kualitas 

keberagaan Islam. Kualitas  pemahaman ajaran Islam secara  utuh  dan 

tuntas, wawasan keberagamaan, penghayatan dan pengamalannya. 

Sebagai proses maka yang akan diorientasikan pada sumber nilai  yang 

Islami  dalam kehidupan di dunia ini. 

 Pesantren Istiqamah Yaminas telah cukup dikemal sebagai satu 

wadah pendidikan agama Islam yang mempunyai peranan untuk 

memberikan pendidikan kepada generasi muda, karena pendidikan  

adalah salah satu unsure pokok yang sangat  dibutuhkan dalam 

menciptakan, mengelolah dan membentuk serta merubah pola pikir  

masyarakat suatu bangsa agar sesuai dengan tujuan yang telah 

diharapkan. 

 Pendidikan adalah suatu persolan yang besar manfaatnya tinggi 

nilainya, agung kadarnya dan pula tidak sesuatupun yang sebanding 

dengannya dalam hal kemuliaan dan keutamaan. Khususunya  

pendidikan Islam menanamkan akhlak yang mulia  dan utama, budi 

pekerti yang luhur serta didikan  yang  luhur  dalam jiwa seseorang, 

sejak kecil hingga dewasa. Semua  ini tidak cukup ditanamkan saja, 
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tetapi pendidikan itu bagaikan benih yang ditaburkan ke dalam bumi 

perlu siraman dan pemeliharaan sedara rutinitas dan berkesinabungan. 

 Sedang menanamkan s esuatu ke dalam jiwa seseorang berupa 

aqidah, akhlak  dan budi pekerti penyiramannya dan pemeliharaannya 

adalah memberikan petunjuk yang benar dan nasehat yang berguna, 

sehingga pendidikan  yang diterimah itu tidak mengambang seperti 

gabus di atas air, tetapi betul-betul menjadi hal-hal yang meresap 

dalam kalbu dan jiwa secara mendalam bagi anak didik itu khususnya.7 

 Dari  uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam dunia 

pendidikan harus ditanamkan pada anak-anak didik sifat berani  pada 

kebenaran, maju membela yang hak, memiliki jiwa yang utama dan 

mulia, berpegang teguh kepada agama yang murni dari bid’ah, 

kemusyrikan dan segala ajaran yang  bisa menyeatkan, dari kerusakan 

akhlak serta tidak menuju ke jalan yang membinasakan. 

 Untuk  mencapai tujuan pendidikan yakni mencetak generasi 

pelanjut perjuangan Islam  dalam menyampaikan pendidikan 

hendaknya bisa memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu antara  

lain: 

    1. Menghidup suburkan ajaran agama Islam dalam tatanan 

pendidikan. 

    2. Meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.8 

    3. Memberikan contoh kepada anak didik sesuai dengan aqidah Islam 

dan ajaran agama Islam. 

                                                 
7 Syeh Mustafa Al-Ghalayani, “Idzatul Nasyii-ina” Diterjemahkan oleh Muhammad 

Abdal Rathomi, dengan judul, Bimbingan Menuju ke Akhlak Yang Lurus,  (Semarang : Toha 
Putra 1976) h. 314 

8 Ibid., h. 316 
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 Hal ini lebih dipertegas oleh M. H. Ash-Shiddieqy nahwa  

pendidikan dan pengajaran, adalah factor-fakto yang menciptakan 

suatu bangsa untuk menghadapi masa  yang akan datang, maka  

pendidikan dan pengajaran yang  akan datang, maka pendidikan dan 

pengajaran yang berkembang  dalam suatu masyarakat, adalahj 

pencerminan  baik masa mendatangnya. Apabila pendidikan  dan 

pengajaran dalam  suatu bangsa keberadaan baik, maka baiklah 

bekasannya. Sebaliknya apabila pendidikan pengajaran itu tidak 

berkeadaan baik,  maka binasalah umat itu dan kehancuranlah yang 

akan dihadapinya.9 

 Menurut perkembangan yang wajar dari suatu program 

pendidikan harus dapat membantu pribadi, meningkatkan kualitas dan 

martabat sebagai individu dan warga negara, yang dapat kemampuan 

dan kepercayaan pada diri sendiri harus dapat mengendalikan 

perubahan dan kemajuan. Inilah sesunguhnya yang menjadi inti 

daripada semua pendidikan. Di dalam keluarga, sekolah dan 

masyarakat.  Arah yang luas ini memberikan tugas, yang  makin besar 

di atas pundak pendidikan. Baik pendidikan informal, maupun non 

formal. Disadari  pula bahwa ketiga jenis pendidikan ini memiliki 

persaman dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. 

 Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pesantren Istiqamah Yaminas 

dalam pembinaan aqidah Islamiyah walaupun dikatakan kelompok 

kecil namun mempunyai andil yang besar terhadap masyarakat, usaha-

usaha tersebut yaitu: 

1. Mengadakan kelompok pengajian. 

                                                 
9 Hasbi Ash-Shiddieqy. Op.cit ., h. 47 
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2. Memberantas buta aksara 

3. Mengadakan tarwih keliling 

4. Perlombaan cerdas cermat keagamaan, dan MTQ.10 

Usaha-usaha kelompok pengajian tersebut banyak pengaruh positifnya 

terhadap masyarakat, hal ini terlihat saat-saat mengadakan pertemuan 

silaturrahmi yang dipelopori oleh santri-santri Pesantren Istiqamah 

Yaminas  yang dihindari oleh generasi-generasi putus sekolah, remaja-

remaja masjid serta hadirnya para orang tua, ini menunjukkan betapa 

besarnya minat masyarakat untuk menuntut ilmu-ilmu agama. 

 Dapat dirasakan betapa besar perbedaan antara orang yang 

berpendidikan agama dalam menghadapi kehidupan, dengan orang 

yang tidak perna menerima pendidikan agama, pada wajah orang yang 

hidup beragama terlihat ketentraman bathin, sikapnya selalu tenang, 

tidak sering merasa gelisah dan cemas. Kelakuan dan perbuatannya 

tidak ada yang akan menyengsarakan dan menyusahkan orang. 

 Melihat betapa besarnya peranan pendidikan yang harus  

disampaikan dan diharapkan dapat mewarnai kehidupan manusia 

maka sebagai seorang pendidikan dituntut kesungguhannya dalam 

memberikan pendidikan kepada siswa karena dengan memiliki  

pendidikan kita dapat memiliki masa depan dan dapat generasi penerus 

yang akan datang.  

 Dengan  demikian pendidikan yang disampaikan akan 

menambah siswa tentang ilmu pengetahuan umum maupun ilmu 

pengetahuan agama dan mengaguminya serta mendorong mereka 

                                                 
10 Ustaz Mustafa Hamma, Pimpinan Pesantren Istiqamah Yaminas , “Wawancara”, 

Salu Makarra, tgl 16 Januari 1998 
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untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya karena merupakan 

pemecahan masalah yang dihadapi dalam mengarungi kehidupan. 

C. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Serta Usaha 
Mengatasinya 

 Telah menjadi suatu hal logis dalam kehidupan manusia yang 

dapat dijadikan sebagai pengalaman hidup, bahkan pada setiap 

yangmengarah kepada kebaikan tidak akan sunyi dari tantangan yang 

menjadi hambatan untuk mencapai tujuan. Bahkan sudah merupakan 

satu kenyataan bahwa untuk mewujudkan suatu  cita-cita suci, di sana 

sini timbul berbagai macam hambatan yang memerlukan pemecahan 

secara sunguh-sungguh. Semakin  besar sesustu yang akan  diterapkan, 

maka semakin besar pula  hambatan-hambatan yang harus dihadapi. 

Hal ini merupakan hokum alamiah yang mesti dipikul oleh penegak 

kebenaran di atas persada bumi ini. 

  Demikian pula dalam menanamkan dan membina aqidah yang 

dilakukan oleh Rasulullah saw. Dalam menyampaikan ajarannya tidak 

sedikit mendapat cemohan, rintangn yang  beliau hadapi begitu pula 

dengan nabi-nabi sebelumnya sebagaimana yang dikisahkan Allah awt 

dalam QS. 36 (Yaa-Siin); 30 : 

 وَنَياَحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما َيْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئ

Terjemahnya : 

“Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, 
tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan 
mereka selalu memperolok-olokannya”11 

                                                 
11 Departemen Agama RI., op.cit., h. 709 
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 Ayat tersebut  memberikan bambaran bahwa pengembangan 

syari’ayt Islam sudah merintangi problem baik ia langsung oleh 

rasulullah saw, maupun generasi-generasi pelanjut syari’at Islam 

sekarang ini. Yang  harus dihadapi dengan penuh ketabahan. 

 Begitu pula dalam meningkatkan mutu pendidikan terhadap para 

santri tidaklah mudah seperti apa yang kita bayangkan. Hambatan-

hambatan yang dihadapi yaitu  sulitnya mencari tenaga-tenaga 

pengabdi/honor yang sesuai dengan  bidang study, seperti  bidang 

study bahasa Inggris. Hambatan-hambatan lain adalah buku paket, 

laboratarium yang merupakan penunjang untuk mutu pendidikan 

Pesantren Istiqamah Yaminas. 

 Hambatan lain dri segi peningkatan kualitas santri, ini dapat 

dilihat secara nyata bahwa besarnya minat para murid lulusan sekolah 

tingkat Ibtidaiyah yang ada di Desa Salu Makarra untuk melanjutkan 

pendidikannya di kota. Dengan anggapan bahwa pendidikan  di kota 

lebih unggul daripada di Desa. Tetapi lain kenyataannya, karena 

pendidikan yang diberikan di Desa pada hakekatnya sama yang 

diberikan di kota bahkan Pesantren Istiqamah Yaminas tidaklah sedikit 

melakukan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti yang penulis 

kemukakan sebelumnya. 

 Adapun  usaha-usaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut 

bahwa tenaga-tenaga pendidik memberikan pendidikan dan pengajaran 

semaksimal mungkin, memberikan kesejahteraan kepada tenaga-

tenaga pengajar, serta mengembangkan rasa memiliki dan rasa 

tanggung jawab bahwa Pesantren Istiqamah Yaminas  adalah wadah 

untuk perjuangan dan pengorbanan baik di bidang pendidikan maupun 
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di bidang keagamaan sebagai bekal untuk menghadapi hidup di masa 

yang akan datang yang penuh tantangan. 

 Pesantren Istiqamah Yaminas dalam meningkatkan kualitas 

santri yaitu dengan cara mengadakan berbagai macam kegiatan yang 

dapat memberikan motivasi kepada pelajar SD, Ibtidaiyah agar dapat 

memahami bahwa Pesantren Istiqamah Yaminas tidaklah kalah dari 

segi pendidikan dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan satu hal yang 

tidak dapat dipungkiri ialah partisipasi dan dukungan dari masyarakat 

sehingga dalam melakukan berbagai aktivitas tetap mendapat 

sambutan. 

 Disini antara lain tidak sedikit di kalangan umat Islam yang 

menukarkan aqidahnya hanya karena sesuap nasi, karena materi, 

bahkan karena perkawinan yang berlainan agama. Hal ini bisa saja 

terjadi di suatu masyarakat khususnya masayarakat Desa Salu Makarra 

dan masyarakat Islam pada umumnya. 

 Dari itu diharapkan semua umat Islam tumbuh semangat 

berjuang dan berkorban demi suksesnya pendidikan Islam dalam 

pembinaan aqidah Islamiyah pada  masa yang akan datang. Demikian  

pula tugas wajib menanamkan dan membina aqidah tidak boleh 

diabaikan, harus terapkan dan dilancarkan secara kontinyu agar umat 

Islam dapat lebih bersatu dalam bentuk kesatuan aqidah yang kokoh 

serta dilarang bercerai berai. 

 Bersatu dalam membentuk kesatuan aqidah tidak bercerai berai, 

firman Allah swt., dalam QS. Ali-Imran (3);  103 : 

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوَلا َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ 

 َعَلى   َوُكْنُتْم  ِإْخَواًنا  ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتْم  ُقُلوِبُكْم  َبْيَن  َفَألََّف  َأْعَداًء ُكْنُتْم
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 ِمْنَه  َفَأْنَقَذُكْم  النَّاِر  ِمَن  ُحْفَرٍة  َلَعلَُّكْم َشَفا  َءاَياِتِه  َلُكْم  اللَُّه  ُيَبيُِّن  َكَذِلَك ا

 َتْهَتُدوَن

Terjemahnya: 
Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kerpada tali (agama) 
Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan 
ni’mat Allah kepada kamu katika kamu dahulu (masa jahiliyah) 
bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan hati antara 
hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang-orang 
yang bersaudara : Dan kamu tengah berada di tepi jurang 
neraka. Lalu  
Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah  Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat 
petunjuk.12 

 

 Uasaha untuk mengantisifasi terjadinya hambatan dan tantangan 

tersebut hendaknya disadari bahwa itu adalah rangkaian perjuangan. 

Karena tidak selamanya apa yang dilaksanakan berjalan mulus, tetapi 

harus melalui perjuangan mengahadapi berbagai ujian dan cobaan 

disamping menyadari akan kedudukan  dan fungsi sebagai pengemban 

amanah dimana dan kapan saja tidak akan sunyi ujian dan cobaan baik 

lahir maupun batin. Hendaklah tetap tegar dalam mengahadapi 

hambatan dan tantangan itu dan diangap sebagai hal yang biasa dalam 

mengarungi hidup ini, selesai suatu masalah datang rintang lain. 

 Datangnya  tantanga itu harus dihadapi dengan  kekuatan iman, 

karena dengan kekuatan iman tidak mengenal kesulitan, rintangan itu 

akan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Dan diusahakan dengan 

upaya disingkirkan dengan selamat melupakan tugas dan tujuan utama. 

Karena manusia hidup di dunia ini tidak ingin salah melangkah 

tidaak ingin terjerumus kedalam kesesatan dan lain sebagainya yang 

dapat meragukan diri sendiri maupun orang lain, maka wajiblah umat 

                                                 
12 Departemen Agama RI. Op.cit h. 93 



 67 

Islam untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan  penanaman 

aqidah dan mengawasi keseimabangan serta berpedoman kepada 

risalah yang dibawah olah rasulullah saw.  

Perlu ditanamkan dalam diri generasi muda sebagai generasi 

pelanjut untuk menjadi penyuluh dan pemberi penerangan yang baik 

dan setia, berpegang teguh kepada agama  yang haq. Memberi  

penjelasan kepada umat mengenai  jangan dibiarkan manusia-manusia 

yang akan mengaku sebagai pemeluk agama, tetapi malahan 

merupakan sampah agama. Dengan demikian nasehat-nasehat agama 

semoga mencapai dua macam kebahagiaan, juga dua macam kebaikan 

yakni di dunia dan di akhirat.   
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BAB  V 

PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 

    1. Masyarakat Islam kecamatan Bupon desa Salu Makarra memang 

merupakan umat yang masyarakat mayoritas dan mendominasi wilayah 

tersebut dan yang paling patut disyukuri dalam pembinaan kegiatan-

kegiatan keagamaan khususnya dalam pembinaan   aqidah Islam cukup 

menampakkan aktifitas dan partisipasinya terutama setelah adanya 

lembaga pendidikan Islam yaitu Pesantren Istiqamah Yaminas. 

    2. Hal-hal yang mendorong berdirinya Pesantren Istiqamah Yaminas 

karena semakin banyaknya lulusan SD, Ibtidayyah dan lulusan 

Tsanawiyah atau setarafnya menjadi putus sekolah dan akibatnya 

timbul kemerosotan moral, krisis akhlak dan krisis ilmu pengetahuan 

dan lain sebagainya. Disamping  sebagai wadah pendidikan Madrasah 

Pesantren Istiqamah Yaminas juga melakukan berbagai kegiatan 

seperti, memberasantas buta aksara al-Qur’an, perlombaan MTQ, 

cerdas cermat mengadakan pengajian silaturrahmi. 

    3. Aqidah Islam dalam kehidupan masyarakat mempunyai peranan 

yang sangat penting sebab aqidah tersebut yang dapat dijadikan sebagai  

pengendalian dalam menerangkan   segala aspek hidup manusia. 

    4. Dengan demikian Pesantren Istiqamah Yaminas pada hakekatnya 

merupakan wadah pendidikan untuk menciptakan kader bangsa yang  

berkualitas dibidang ilmu pengetahuan dan bidang keagamaan. 

Disamping  itu Pesantren Istiqamah Yaminas  turut bertanggung jawab 

dalam hal pembinaan aqidah  Islamiyah yang bertujuan agar 
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masyarakat mengerti, memahami dan mengamalkan ajaran agama 

Islam secara nyata dalam mengarungi bahtera hidup di dunia ini. 

 

B. Saran-saran 

    1. Disarankan kepada semua masyarakat yang menganut agama 

Islam, di dalam mengarungi kehidupan yang semakin hari semakin 

mengahadirkan berbagai permasalahan agar membekali  dirinya 

dengan iman dan aqidah sebagaimana yang dianjurkan dalam al-

Qur’an dengan demikian dalam menjawab berbagai permasalahan 

tersebut berjalan dengan seefektif dan seefisien serta berada pada jalan 

yang semestinya. 

    2. Keberadaan Pesantren Istiqamah Yaminas adalah suatu 

kesyukuran dan keberuntungan bagi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan bagi santri-santrinya untuk memilki 

ilmu pengetahuan yang luas, oleh sebab itu penulis sarankan kepada  

masyarakat desa Salu Makarra kiranya ada rasa memiliki dan rasa 

tanggung jawab terhadap Pesantren Istiqamah Yaminas  tersebut  yakni 

memberikan sumbangannya, baik berupa moral maupun material 

untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi-generasi 

pelanjut perjuangan dan bangsa pada masa yang akan datang. 

    3. Melihat secara kenyataan bahwa keadaan Gedung yang dipakai 

untuk proses belajar mengajar masih sangat sederhana demikian pula 

buku-buku paket yang dirasakan masih sangat kurang, namun 

demikian bukanlah menjadi penghambat bagi Pesantren Istiqamah 

Yaminas untuk melakukan berbagai kegiatan ekstara kurikuler  

utamanya dalam bidang agama maka  diharapkan ada  pihak sebagai 
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donatur tetap untuk meningkatkan pembangunan baik sarana maupun 

prasarana pendidikan Pesantren Istiqamah Yaminas.  
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