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 Pendidikan akidah dan akhlak termasuk bagian atau ranah dalam 

pendidikan Islam pada pelaksanaannya memerlukan dukungan semua aspek 

terkait, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat oleh  orang tua, guru, 

tokoh, ulama atau pendidik yang ada di masyarakat. Akidah yang lurus mampu 

memberikan pembebasan dari segala taklid dan ketundukan kepada selain Allah. 

Akal sebagai karunia Allah yang paling berharga harus diberdayakan untuk 

memikirkan masalah kedunian dan keagamaan. Namun walaupun demikian 

sebagai makhluk, akalpun bisa bersifat relatif, oleh karenanya akal memerlukan 

bimbingan wahyu. Di situlah peran dan fungsi agama bagi manusia. Karena 

agama tidak hanya terbatas mengajarkan tentang norma-norma baik atau buruk 

(etika).  Namun agama lebih jauh mengajarkan tentang berprilaku, baik terhadap 

Tuhannya, sesamanya, maupun terhadap lingkungannya atau yang disebut dengan 

akhlak. 

Fokus utama penelitian ini adalah konsep pendidikan akidah dan akhlak 

menurut Gusti Haji Abdul Muis. Fokus utama  tersebut dijabarkan dalam sub. 

fokus penelitian yang lebih khusus, yaitu: 1. apa dasar dan tujuan pendidikan 

akidah dan akhlak   menurut Gusti Haji  Abdul Muis ?, 2. bagaimana materi 

pendidikan akidah dan akhlak menurut Gusti Haji Abdul Muis ?,3. bagaimana 

metode  pembelajaran pendidikan akidah dan akhlak menurut  Gusti Haji Abdul 

Muis? 

Penelitian ini menggunakan model kepustakaan murni (library research) 

artinya data penelitian berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa 

buku-buku, naskah, jurnal, majalah, kaset atau cd. Penelitian ini juga adalah 

penelitian kualitatif, karena jenis data yang dikumpulkan berbentuk narasi atau 

pengisahan (deskripsi) suatu cerita atau kejadian. Data dalam penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung ditempat kejadian berupa tulisan langsung dan atau rekaman ceramah 

Gusti Haji Abdul Muis. Sedangkan data sekunder adalah laporan hasil observasi, 

hasil penelitian, buku yang diterbitkan, atau wawancara orang lain tentang Haji 

Gusti Abdul Muis. Termasuk juga dalam data sekunder adalah tulisan–tulisan 

yang memaparkan pemikiran-pemikiran pendidikan Islam tokoh lain. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Berkenaan pendidikan akidah, 

yaitu : Menurut Gusti Haji Abdul Muis, akidah adalah kepercayaan, tetapi 

kepercayaan tidak sama dengan akidah,  akidah adalah ajaran Islam yang memberi 

petunjuk kepada manusia untuk mengenali Allah Tuhannya, melahirkan Iman atau 
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keyakinan yang kuat berupa tauhid dalam segala aspeknya.  Terkait masalah akal, 

Muis menyatakan akal adalah untuk memikirkan tentang dunia dan masalah 

keagamaan, tetapi akal terbatas untuk memikir tentang zat Allah. Pemikiran 

semacam ini lebih cenderung kepada paham tradisionalis dalam Islam. Jadi wahyu 

berfungsi sebagai informasi tentang hal-hal yang akal tidak dapat memikirkannya.  

Gusti Haji Abdul Muis menyatakan bahwa manusia bebas untuk 

menentukan perbuatan baik dan buruk, serta bukan ditentukan oleh Allah SWT. 

Pemikiran semacam ini sesuai dengan kalam rasionalis dalam Islam, yaitu bahwa 

manusia bebas berbuat dan berkehendak. Gusti Haji Abdul Muis menyatakan 

bahwa Ahlussunnah wal Jama’ah adalah orang Islam yang selalu berpegang teguh 

kepada al Qur’an dan Hadits yang shahih. Pemikiran seperti ini sesuai dengan 

pendapat aliran salafiyah, yaitu memurnikan ajaran Islam sesuai dengan al Qur’an 

dan al Hadits. 

Tujuan pendidikan aqidah  yang Muis laksanakan adalah membentuk 

aqidah tauhid yang kuat, yakni mengesakan Allah dan menjauhkan diri dari 

kemusyrikan. Materi pendidikan akidah menurut Gusti Haji Abdul Muis berkisar 

tentang ketauhidan. Metode pendidikan  Akidah Gusti Haji Abdul Muis adalah : 

metode ceramah,  metode diskusi, metode keteladanan , metode kisah 

Konsep pendidikan akhlak Gusti Haji Abdul Muis adalah pembersihan 

jiwa atau tazkiyyatun nafs, Gusti Haji Abdul Muis lebih menekankan pada usaha 

pembersihan jiwa (tazkiyyatus nafs). Tujuan pendidikan akhlak yang ingin dicapai 

oleh Muis adalah untuk mewujudkan atau menjadikan akhlak yang mahmudah 

melekat dan menjadi sifat dan sikap dalam hidup dan kehidupan kaum muslimin. 

Materi pendidikan akhlak yang paling ditekankan dan paling sering diajarkan atau 

didakwahkan oleh Muis tentang cara mewujudkan akhlak yang mulia 

(mahmudah) melalui pendidikan hati atau riyaadhah dengan tahapan takhalli, 

tahalli, dan tajalli. Metode pendidikan akhlak yang Muis terapkan, yaitu : 

a. Metode ceramah 

b. Metode diskusi 

c. Metode kisah 

d. Metode keteladanan 
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 ملخص 
 

نور   القيد  فندي،  إحممد  وفقاً    واألخالقالعقيدة  تربية  مفهوم  :  12.0351.0023رقم 
املُِعزلغوسيت   عبد  الدكتور  فضيلة  األول:  املشرف  .  احلاج  أمسران  احلاج  األستاذ 

، أطروحة املاجستري  ة يريو ج  ةجااحل  اةالدكتور   ةاألستاذفضيلة  الثاين  املشرف  اجستري.  امل
بنجرماسني ،  الدكتوراة العليا  كلية  ،  احلكومية،  الدراسات  اإلسالمية  أنتساري  جامعة 
2018 . 

 س نفتزكية الالقلب ، تربية ، تربية األخالقتربية العقيدة،  : الكلمات الرئيسية
 

الدعم  ا  يف تنفيذه  ، فتتطلبالرتبية اإلسالميةأجزاء أو جماالت  من    األخالقالعقيدة و تربية  
ل اآلابء أو املعلمني  من مجيع اجلوانب ذات الصلة، سواء يف املنزل أو يف املدرسة أو يف اجملتمع من قب

العقيدة املستقيمة قادرة على إعطاء اخلالص من  و   .أو العلماء أو املعلمني يف اجملتمع  أو األشخاص
هللا.  ليد  االتقكل   لغري  هللا  واخلضوع  من  هدية  متكينوالعقل كأفضل  يف    هجيب  شاكل املللتفكري 

كون نسبًيا، يميكن أن  من املخلوقات و ولكن على الرغم من أن العقل  ية.  لديننياوية واملشاكل االد
للبشر. ألن الدين ال   الدين ووظيفتهيكون دور    ك هنا  حي.يتطلب توجيًها من الو لذلك كان العقل  

حول   التدريس  على  احلسنة  اآليقتصر  عن  داب  أكثر  يعلم  الدين  لكن  )األخالق(.  السيئة  أو 
 ألخالق. ابأو بيئته أو ما يسمى أصحابه التصرف، سواء جتاه إهله أو 

مفهوم   هو  البحث  هلذا  الرئيسي  واألخالق  الرتكيز  العقيدة  لتربية  احلوفقا  عبد  غوسيت  اج 
ِعز
ُ
الرئيسي  تفصيل  . يتم  امل . ما  1:  يكثر حتديًدا، وهأبالفرعية  البحث    اتيف تركيز للبحث  الرتكيز 

أساس   ِعزوفقاً    ا وهدفه  قالعقيدة واألخالتربية  هو 
ُ
امل احلاج عبد  تربية  2  ،؟لغوسيت  ما هي مواد   .

ِعز،  
ُ
امل عبد  احلاج  لغوسيت  وفقاً  واألخالق  ما  3العقيدة  و .  العقيدة  تعلم  طريقة  وفقا  ق  خالاألهي 

ِعز
ُ
 .؟لغوسيت احلاج عبد امل

صادر  امل، مما يعين أن البياانت البحثية أتيت من املكتيبتستخدم هذه الدراسة منوذًجا للبحث 
املراجع أو  أو جمالت  ، سواء يف شكاملكتبية  نصوص  أو  أو  علمية  ل كتب  أشرطة  أو  أو جمالت 

أقراص مدجمة. هذا البحث هو أيضا حبث نوعي ، ألن نوع البياانت اليت يتم مجعها هو يف شكل 
البياانت و   األساسية  رواية أو وصف لقصة أو حدث. تتألف البياانت يف هذه الدراسة من البياانت  
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البياانت األساسية هي البياانت اليت يتم احلصول عليها مباشرة يف املوقع يف شكل كتابة  أما  الثانوية.  
اليت كتبها غوسيت   للمحاضرات  مباشر  تسجيل  امل احلأو  عبد  تقارير  و   .ِعزاج  هي  الثانوية  البياانت 

أو   املنشورة،  والكتب  البحوث،  ونتائج  املالحظات،  حول  املحول  آخرين  أشخاص  مع  قابالت 
من  . البياانت الثانوية تشمل أيضا كتاابت تصف األفكار الرتبوية اإلسالمية  احلاج عبد املِعزغوسيت  

 . األشخاص اآلخرين
العقيدة، وهي: حبسب   بتعليم  يتعلق  فيما  الدراسة:  هذه  نتائج  عبد  وجدت  احلاج  غوسيت 

لبشر هتدي اسالمية  ، العقيدة تعاليم إليس مثل العقيدة  اعتقاد، لكن االعتقادالعقيدة هي  أن    املِعز
رهب معرفة هللا  أو    وتلدم،  إىل  القوي اإلميان  يتعلق   اليقني  فيما  من مجيع جوانبه.  التوحيد  يف شكل 

ِعز  مبشكلة العقل ، يقول  
ُ
عن   يعجز   هاملشاكل الدينية، ولكنخلق هللا ويف  لتفكري يف  لهو  العقل  أن  امل

يف  ال فإن    هللا.ذات  تفكري  لذا  اإلسالم.  يف  تقليدًًي  التفكري  من  النوع  هذا  يكون  أن  األرجح  من 
 .هاعلى تفكري  للعقل عن أشياء غري قادريكون مبثابة معلومات الوحي 

غوسيت   عبد  ا احلصرح  ِعز  ج 
ُ
وال  امل والسيئة،  الصاحلة  األفعال  حتديد  يف  أحرار  البشر  أن 

حيددها هللا سبحانه وتعاىل. هذا النوع من التفكري يتماشى مع كالم العقالين يف اإلسالم ، أي أن  
ِعز  البشر أحرار يف فعله وإرادته. صرح  

ُ
امل املأن أهل السنة واجلماعة  غوسيت احلاج عبد   ونسلمهم 

واحلديث الصحيح. هذا النوع من التفكري يتماشى مع رأي طائفة السلفية    ابلقرآن  الذين يتمسكون
 اليت تنقي تعاليم اإلسالم وفقا للقرآن واحلديث. 

توحيد  هو تشكيل عقيدة قوية من التوحيد، وهو  نّفذه املعز  الغرض من تعليم العقيدة الذي  
ل العقيدة وفقا  ِعز  غوسيت اهللا واالبتعاد عن الشرك. تدور مواد تعليم 

ُ
امل د هللا.  يوحتحول  حلاج عبد 

ِعز  تعليم  وطرق  
ُ
امل احلاج عبد  املناقشة ،  و هي: طريقة احملاضرة،  العقيدة وفقا لغوسيت  طريقة  و طريقة 

 . القصةعرض طريقة  و ، القدوة
ِعز   تربية األخالقمفهوم 

ُ
غوسيت   يؤكدو نفس، تزكية ال هو تطهري أووفقا لغوسيت احلاج عبد امل

ِعز  
ُ
امل عبد  الروحاحلاج  لتطهري  املبذولة  اجلهود  على  النفس املزيد  تزكية  من  أو  اهلدف  إن  تربية  . 

حيققه  يريد  الذي  األخالق   األخالق  املعز  أن  جعل  أو  إدراك  طبيعة  راسخة  احملمودة  هو  وتصبح 
أكثر أتكيًدا، ويتم تدريسها  األخالق اليت تكون . إن مادة تربية املعيشةيف احلياة و  همومواقفاملسلمني 

قبل   دعوهتاأو   ِعز   يف أغلب األحيان من 
ُ
امل احلاج عبد  الكرمية حول كيفية حتقيق األخالق  غوسيت 

و و التخلي، والتحلي   مع مراحلالرًيضة    القلب أوتربية  ( من خالل  احملمودة) تربية  طريقة  التجلي. 
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،  القصةعرض  طريقة  ، ج(  طريقة املناقشة  ، ب(طريقة احملاضرةأ(    :هي  املعزاليت طبقها    األخالق
 القدوة. طريقة د( و 

 


