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       “    

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi, 

Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan 

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya” (Al-Ahzab : 56)
*
 

 
“Dan saat engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, 

 seluruh jagad raya bersatu padu  

untuk membantu mewujudkannya” 

( Paulo coelho )
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hal. 678 
 Paulo Coelho,  Alchemis, penerjemah: Tantri Lesmana, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), hal. 31 



Persembahan 

 
Kupesembahkan skripsi ini untuk 

Almamaterku Tercinta 

Jurusan Pendidikan Agama Islam  

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 بسن هللا الّرحوي الّرحين

الحود هلل رّب العالويي، أشهد أى ال اله إال هللا و أشهد أّى هحّودا رسىل هللا و الصالة و السالم 

 على أشرف األًبياء و الورسليي و على اله و أصحابه أجوعيي، أها بعد

Segala puji dan syukur kepada sumber yang Maha Mulia, sumber 

pengetahuan dan sumber kebenaran, Allah swt, yang telah memberikan petunjuk 

dan jalan yang berarti bagi kehidupan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah 

kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, serta pemimpin umat yang telah 

mewariskan agama Allah swt dan telah terbukti kebenarannya.  

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh 

gelar sarjana strata satu Pendidikan Islam yang diajukan kepada Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak 

mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun material. Untuk 

itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih, 

khususnya kepada : 

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

2. Ketua dan sekretaris Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

3. Ibu Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta member 

petunjuk dalam penulisan skripsi ini 



4. Bapak Drs. Sarjono, M.Si., selaku pembimbing akademik yang telah 

meluangkan waktu, memberi nasehat dan masukan yang tidak ternilai 

5. Bapak Purwadi, S.Pd., selaku kepala SMP IT At-Tahdzib yang telah 

memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian di sekolahnya 

6. Ibu Nailin, S.Hi, selaku guru Kewahidiyahan di SMP IT At-Tahdzib 

Tirtomoyo yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan bimbingan 

dalam melaksanakan penelitian 

7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta atas didikan, nasehat, perhatian, pelayanan, 

serta sikap ramah dan bersahabat yang telah diberikan 

8. Kepada Kedua Orang tuaku tersayang, kakakku tercinta yang telah 

memberikan ketulusan kasih sayang, do’a, motivasi dengan penuh 

ketulusan dan pengorbanan 

9. Kepada Seluruh Sahabatku PAI-D 2008 yang senantiasa berjalan bersama 

dalam suka maupun duka (Furqon, Sunu, Sandra, Reza, Wisnu, Ghandi, 

Halim, Yasida, Rohmat, Ridho, Fahmi, Hendri), Teman-teman PPL-I, 

Teman-teman PPL-II, terima kasih atas nasehatnya 

10. Serta semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik secara 

langsung maupun tidak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya serta 

panjatkan doa semoga amal kebajikan mereka diterima disisi-Nya, serta diberikan 

pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap 

semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta 



bagi para pembaca pada umumnya, terutama bagi para pendidik (guru) saat ini 

dan di masa yang akan datang. 

 

 

 Yogyakarta, 20 Januari 2014 

 Penulis 

 

 

 

 Joni Wiratama 

 NIM. 08410159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

JONI WIRATAMA, 08410159. Implementasi Shalawat Wahidiyah 

Sebagai Pendidikan Tauhid Di SMP IT At-Tahdzib Tirtomoyo Wonogiri Skripsi. 

Yoygakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014 

Latar Belakang Penelitian ini adalah karena perubahan zaman serta 

makin kompleksnya pemikiran manusia membuat nilai Tauhid tergerus sedikit 

demi sedikit, maka dari pada itu para ulama’ banyak yang merasa prihatin dan 

akhirnya membuat dan menempuh berbagai cara untuk melaksanakan operasi 

mental. Melalui pengajaran dan pendidikan, lewat sistem da’wah dan penerangan-

penerangan agama, menggunakan media masa, surat-surat kabar, majalah, radio, 

televisi dan buku-buku, melalui perkumpulan, organisasi-organisasi sosial, dll. 

Masing-masing menggunakan metode dan sistematika yang berbeda-beda. Salah 

satu orang yang ikut prihatin adalah Beliau KH. Abdul Madjid Ma’ruf yang 

kemudian menyusun sebuah shalawat dan dengan shalawat inilah beliau ikut 

membantu manusia agar kembali kepada Allah. Dan akhirnya shalawat ini 

diterapkan di lembaga formal maupun non formal. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar di 

SMP IT At-Tahdzib Tirtomoyo Wonogiri. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara analisis yang 

cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang 

didapatkan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan 

trianggulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Materi ajaran Shalawat Wahidiyah 

meliputi bab ajaran dan adab 2) Metode dan Strategi implementasi pembelajaran 

Shalawat Wahidiyah dalam pelaksanaanya metode yang digunakan tidak jauh 

beda dengan metode yang digunakan pada pembelajaran mapel lainnya seperti 

ceramah diskusi, dll, adapun alokasi waktu yang di pakai adlah 2x40 menit setiap 

minggunya 3) implementasi shalawat wahidiyah sebagai pendidikan dibuktikan 

dengan didalam shalawat wahidiyah mengandung tiga aspek ruang lingkup tauhid, 

yaitu sebagai berikut : mengesakan Allah baik dalam dzat dan perbuatan-Nya 

(Rububiyah) di shalawat wahidiyah memakai istilah Billah, mengesakan Allah 

dalam menyembah dan beribadah kepada-Nya (Uluhiyah) dalam shalawat 

wahidiyah memakai nama Lillah, dan mengesakan Allah dengan nama yang 

disandang-Nya sendiri maupun yang diucapkan oleh rasul-Nya (Asma Wa Sifat), 

sebagai pengagungan dan cinta terhadap Allah dalam shalawat wahidiyah juga 

memakai nama-nama Allah ( Al-Wahidu, Al Ahad dan Al Wajidu). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

    Usaha manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, bencana, dan 

malapetaka duniawi tidak menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian yang 

diharapkan. Sebaliknya, justru berakibat semakin parahnya nestapa yang 

diderita. Sebab, setiap penyelesaian masalah justru semakin menjauhkan 

manusia dari kemanusiaan, juga semakin jauh dari ketuhanan. Hampir seluruh 

jalan hanya mengutamakan bidang material. 

Malapetaka kemanusiaan itu melanda masyarakat islam secara luas karena 

tanpa seleksi masyarakat islam menggunakan paradigma pemikiran yang 

materialistik, positivistik, dan sekularistik. Paradigma ini tidak hanya 

digunakan di forum akademis, tetapi juga merembes dalam pandangan dunia 

mereka. Dengan demikian, tidak sedikit masyarakat islam yang mengabaikan 

ajaran spiritual Islam.
1
 Penolakan terhadap ajaran spiritual Islam terjadi akibat

adanya sikap masa bodoh maupun pandangan yang formalistik tentang agama 

sehingga dimensi ruhani yang merupakan inti ajaran islam yaitu bertauhid 

lama-kelamaan mulai diabaikan.  

Perubahan zaman serta makin kompleksnya pemikiran manusia 

membuat nilai Tauhid tergerus sedikit demi sedikit, maka dari pada itu para 

ulama‟ banyak yang merasa prihatin dan akhirnya membuat dan menempuh 

1
 Syamsun Ni‟am “Wasiat Tarekat Hadratus Syaikh Hasyim Asy‟ari, (Yogyakarta; Ar-ruzz 

Media, 2011), hal. 7. 
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berbagai cara untuk melaksanakan operasi mental. Melalui pengajaran dan 

pendidikan, lewat sistem da‟wah dan penerangan-penerangan agama, 

menggunakan media masa, surat-surat kabar, majalah, radio, televisi dan 

buku-buku, melalui perkumpulan, organisasi-organisasi sosial, dll. Masing-

masing menggunakan metode dan sistematika yang berbeda-beda. 

Salah satu orang yang ikut prihatin adalah Beliau KH. Abdul Madjid 

Ma‟ruf yang kemudian menyusun sebuah shalawat dan dengan shalawat inilah 

beliau ikut membantu manusia agar kembali kepada Allah, dan alasan beliau 

menggunakan shalawat didasarkan pada surat al ahzab ayat 56 

                          

   

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi, Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan 

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”
2

 Shalawat Wahidiyah merupakan suatu amalan yang berupa shalawat 

kepada Rasulullah SAW dan merupakan permohonan do‟a kepada Allah SWT, 

didalam shalawat ini juga terdapat ajaran, adab-adab serta tata cara 

pelaksanaannya agar manusia dapat kembali bertuhid tanpa terpengaruh 

perubahan zaman. Beliau beranggapan bahwa orang yang ingat Rasululloh 

pasti akan ingat Allah juga. Sesuai dengan tujuannya yaitu bertauhid maka 

shalawat ini dinamakan shalawat wahidiyah. 

2
 Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), 

hal. 678 
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Shalawat Wahidiyah seperti shalawat yang lain, boleh diamalkan oleh 

siapa saja tanpa disyaratkan adanya sanad atau silsilah seperti yang berlaku 

dalam amaliah Thariqah, karena seluruh shalawat sanadnya adalah shahibush 

shalawat sendiri, yaitu Rasululloh 

Dan akhirnya shalawat ini banyak dipakai atau diterapkan oleh 

lembaga formal maupun non formal sebagai sarana pendidikan akhlak maupun 

tauhid. Agar dapat mencapai tujuan undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat. Dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang berimtak, sehat, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di lembaga pendidikan 

pada umumnya kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap 

ketercapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas. 

Sebagai indikasi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan kemampuan 

ibadah termasuk aspek integritas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT.  

Wahidiyah sebagai paket ajaran dan amalan yang berfokus pada 

dimensi ilahiyah dipandang sangat perlu untuk menyusun sebuah konsepsi di 

bidang pendidikan dalam rangka ikut serta mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional sebagaimana tersebut di atas yang selaras dengan misi pendidikan 

wahidiyah yakni mencetak SDM yang wali dan intelek. 
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Dan salah satu lembaga yang menerapkan shalawat ini adalah 

pesantren At-Tahdzib Rejoagung Ngoro Jombang, yang juga mempunyai 

lembaga pendidikan formal (MTs, MA, SMK, PT). Pesantren ini juga 

memiliki cabang dibeberapa daerah, salah satunya berada di kecamatan 

Tirtomoyo Wonogiri. 

Dari sebuah pesantren, Kemudian para tokoh alumni Pesantren At-

Tahdzib Tirtomoyo Wonogiri bersepakat mendirikan sebuah institusi sebagai 

wadah pendidikan formal bagi para santri yang bersekolah. Maka pada tahun 

2011 berdirilah SMP IT At-Tahdzib yang merupakan Sekolah Islam terpadu 

pertama di kecamatan tersebut. 

Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji secara lebih dalam tentang shalawat wahidiyah.  dan 

kemudian menyusun sebuah skripsi dengan judul “Implementasi Shalawat 

Wahidiyah Sebagai Pendidikan Tauhid di SMP IT At-Tahdzib Tirtomoyo 

Wonogiri”. 

B. Rumusan  Masalah 

1. Apa materi ajaran Shalawat Wahidiyah? 

2. Bagaimana metode dan strategi pembelajaran Shalawat Wahidiyah di 

SMP IT At-Tahdzib Tirtomoyo Wonogiri? 

3. Bagaimana implementasi Shalawat Wahidiyah sebagai pendidikan 

tauhid di SMP IT At-Tahdzib Tirtomoyo Wonogiri? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui tentang materi ajaran Shalawat Wahidiyah 

b. Untuk mengetahui metode dan strategi pembelajaran Shalawat 

Wahidiyah di SMP IT At-Tahdzib Tirtomoyo Wonogiri 

c. Untuk mengetahui implementasi Shalawat Wahidiyah sebagai 

pendidikan tauhid dalam kurikulum SMP IT At-Tahdzib 

Tirtomoyo Wonogiri 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan secara teoritik.  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah 

keilmuan dalam dunia pendidikan, terutama tentang wacana 

pengembangan karakter berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa  

b. Kegunaan secara praktis 

1) Bagi Peneliti sebagai ajang latihan untuk melatih daya nalar dan 

mengasah intelektualitas peneliti. Juga sebagai bukti dan 

implementasi dari ilmu yang di terima di bangku kuliah, sekaligus 

untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana 

strata satu (S1). 

2) Sebagai masukan berupa koleksi pustaka di SMP IT At-

Tahdzib Tirtomoyo Wonogiri dan juga Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 



6 

 

D. Kajian Pustaka 

Dari judul di atas, penulis dapat kaitkan beberapa karya ilmiah 

yang berhubungan dengan tema yang sama, berikut karya-karya tersebut: 

1. Skripsi Andi Wahyudin, Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul “Pola 

interaksi sosial Kiai dan Santri pengamal ajaran shalawat wahidiyah. 

Skripsi ini menyimpulkan tentang pola interaksi kiai dan pengamal 

ajaran Shalawat Wahidiyah serta implikasi sosial kiai dan santri 

pengamal ajaran Shalawat Wahidiyah di Pesantren At-Tahdzib Ngoro 

Jombang. Hasil penelitian menunjukkan pola interaksi sosial kyai 

dengan pengamal ajaran Shalawat Wahidiyah di Pondok Pesantren at-

Tahdzib Rejoagung Ngoro Jombang Sesuai dengan konsep-konsep 

perbedaan dalam status sosial, maka para ulama, muallif, mursyid, 

atau lebih khususnya kiai di Pesantren At-Tahdzib menerima 

penghormatan yang tinggi dari santrinya atau pengamal Shalawat 

Wahidiyah. Hal ini menjadi ciri khas yang membedakan Wahidiyah 

dari aliran tarekat (tasawuf) lain terletak pada penggunaan pola 

hubungan antara mursyid dan murid. Dalam Wahidiyah, hubungan 

antara mursyid dengan murid atau antara muallif dengan pengamal 

adalah seperti hubungan antara guru dengan murid sebagaimana 

layaknya.
3
 

                                                 
3
 Andi Wahyudin, Pola interaksi sosial Kiai dan Santri pengamal ajaran shalawat 

wahidiyah. Skripsi, Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2009. 
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2. Skripsi Fathurrohman, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Fakultas Adab (NIM. 06120016), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Tahun 2011 yang berjudul Shalawat Wahidiyah di Desa Margasari 

Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap (1971-2009). Skripsi ini 

menyimpulkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah 

adalah dengan cara membaca Shalawat Wahidiyah (mujahadah) yang 

di ijazahkan oleh pemimpinnya. Hasil penelitiannya adalah 

masyarakat desa Margasari yang setiap ba'da shalat lima waktu (shalat 

wajib), mereka selalu melakukan wirid dengan tujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, di antaranya adalah dengan 

membaca Shalawat Wahidiyah secara bersama-sama dengan waktu 

yang sudah ditentukan yaitu usbu'iyah (mujahadah mingguan), 

syahriyyah (mujahadah bulanan) dan rubu' as-sanah (mujahadah tiap 

tiga bulan sekali).
4
 

3. Skripsi Mustaman Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2002, yang berjudul 

Pendidikan Ahkhlak Dalam Aliran Shalawat Wahidiyah (Studi 

Tentang Materi Dan Metode Pendidikan Akhlak). Skripsi ini 

menyimpulkan bahwa pendidikan akhlak yang dirumuskan dan 

diajarkan shalawat wahidiyah mempunyai karateristik berbeda dengan 

pendidikan pada umumnya. Yakni pendidikan yang bersifat hierarkis 

dengan kontemplasi sebagai jalan utama dengan perantara zikir terus 

                                                 
4
 Fathurrohman, Shalawat Wahidiyah di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten 

Cilacap , Skripsi, Jurusan Sejarah dan kebudayaan islam  Fakultas Adab (NIM. 06120016), UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 
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menerus, dengan tujuan pendidikan akhlak shalawat wahidiyah 

mengarah kepada pendidikan sufistik yang mengutamakan kesucian 

jiwa.
5
 

Dengan mengkaji beberapa pustaka di atas, penelitian yang 

penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu karena belum 

ada yang memfokuskan penelitian terhadap implementasi shalawat 

tersebut sebagai pendidikan tauhid dalam sebuah kurikulum sekolah.   

E. Landasan Teori 

1. Shalawat Wahidiyah 

a. Pengertian Shalawat Wahidiyah 

 Shalawat Wahidiyah merupakan suatu amalan yang berupa 

shalawat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW dan merupakan 

permohonan do‟a kepada Allah SWT. Shalawat Wahidiyah 

merupakan kategori shalawat ghairu ma‟tsuroh yang artinya secara 

bahasa adalah tidak diriwayatkan dan secara istilah yaitu shalawat 

yang disusun oleh selain baginda nabi. Banyak macam-macam 

shalawat yang termasuk shalawat ghairu ma‟tsuroh. Diantaranya 

adalah shalawat An Nur yang dita‟lif oleh Syekh Ahmad Badawi, 

shalawat Nariyah, shalawat Munjiat, shalawat Khusnul Khotimah, 

shalawat Dawa‟, shalawat Isthighostah, shalawat Masyisyiah, 

shalawat Basya „irul khoirot dan masih banyak lagi berbagai 

shalawat termasuk shalawat Wahidiyah. Di samping shalawat 

                                                 
5
 Mustaman, Pendidikan Akhlak Dalam Aliran Shalawat Wahidiyah Studi Tentang Materi 

Dan Metode Pendidikan Akhlak,  Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2002 
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ghairu ma‟tsuroh di atas ada juga kategori shalawat ma‟tsuroh 

seperti shalawat Badar, bahkan ada shalawat yang dibaca 

Rasulullah secara rutin yakni shalawat Ibrahimiyah yang dibaca 

ketika Rasulullah SAW melaksanakan shalat.
6
 

b. Shalawat Wahidiyah 

 الفاتحة .أ

اللّـُهمَّيَاَواِحُديَاَأَحْد.يَاَواِجُديَاَجَواْد.َصلَِّوَسلِّْمَوبَاِرْكَعَلىَسيِِّدنَا .ب

ُمَحمٍَّدوََّعَلىاِلسيِِّدنَاُمَحمَّْدِفىُكلَِّلْمَحٍةوَّنـََفٍسِبَعَدِدَمْعُلْوَماِت

 َداِدهْاهلِلَوفـُيـُْوَضاتِِوَوَامْ

اللّـُهمََّكَمااَْنَتَاْىُلْوَصلََّوَسلِّمَوبَاِرْكَعلىَسيِِّدنَاَوَمْوالنَاَوَشِفْيِعَنا .ج

َأْىُلْو. ُىَو َكَما َوَسلََّم َعَلْيِو اهلُل َصلَّى ُمَحمٍَّد َأْعيُِنَنا َوَحِبْيِبَناَوقـُرَِّة

 َنا تـُْغرِقـَ َاْن ِبَحقِِّو اللّـُهمَّ َحتَّىالََنرىَنْسأَُلَك ْالَوْحَدْة َبْحِر ُلجَِّة ِفى

َواَلنـََتَحرََّكَوالََنْسُكَنإالَِّبَها.وتـَْرزُقـَنَا َوالََنْسَمَع,َواَلَنِجَدَواَلُنِحسَّ

يَاَاهللَوَتَماَم َمْعرِفَِتَك يَاَاهللَوَتَماَم نِْعَمِتَك يَاَاهللَوَتَماَم َمْغِفَرِتَك َتَماَم

َوَعلىَمَحبَّتِ َعَلْيِو َوبَاِرْك َوَسلِّْم يَاَاهللَوَصلِّ ِرْضَواِنَك يَاَاهللوَتَماَم َك

                                                 
6
 Huda, sokhi, Tasawuf Kultural Fenomena Shalawat Wahidiyah, Yogyakarta: LkiS, 2008. 

Hal. 149 
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ِبَرْحَمِتَك ِكَتاُبْك. َوَاْحَصاُه ِعْلُمَك ِبِو َأَحاَط َمآ َعَدَد َوَصْحِبو اِلِو

العاَلِمْين  يَآَاْرَحَمالرَّاِحِمْينَواْلَحْمِدهلِلَربِّ

الصَّ .د اْلَخْلِق االَناَْميَاَشاِفَع َىاِدَي اْلَخْلِق نـُْوَر َعَلْيَك َوالسَّاَلْم اَلُة

َولَْيَسِلىيَاَسـيِِّدى وَّرَبِـِّنْي ظََلْمُتاَبَـًدا َأْدرِْكِنىفـََقْد َوُرْوَحـُو َوَأْصتَلُو

 ِسَواَكفَِاْنتَـُردَُّكْنُتَشْخًصاَىاِلَكا

 اهلل يارسـول ياسـيدى .ه

ْالَغْوثُ .و َسـيِِّدىيَااَيُـَّها ِإَلىَّ َواْنظُْر اهلْل بِِإْذِن رَبِِّنى َعَلْيَك اهلْل َساَلُم

 بَِنْظَرْةُمْوِصَلٍةلِْلَحْضَرِةْالَعِليَّةْ

َساَلِموَضلَّْتَوَضلَّْت .ز َعلَـْيَكَمْع َحِبْيَباهلِلَصالَتُُو اْلَخـْلِق يَاَشاِفـَع

َلِتىِفىبـَْلَدِتُخْذبَِيِدىيَاَسيِّ  ِدىَوْاألُمَّةِحيـْ

 اهلل يارسـول ياسـيدى .ح

يَارَبَـَّناالّلُهمََّصلَِّسلِِّمَعلَىُمَحمٍَّدَشِفْيِعْاألَُمـِمَوْاآلِلَواْجَعِلْاألَنَاَم .ط

َواْىِدنَاقَـرِّْب َتْح افـْ يَارَبَـَّنااْغِفْرَيسِِّر ْالَعاَلِمْين ِلَربِّ بِْالَواِحِديَِّة ُمْسرِِعي

نَـَنايَارَبَـَّناَواَلِّْفبَـ  يـْ
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ْالمُجَاَىَدْة .ي ىِذِه َوِفى يَااهلل، ْالبَـْلَدْة َوىِذِه ِفْيَماَخَلْقَت بَاِرْك الَلّـُهمَّ

 يَااهلل.

  مرة الفاتحة وقراءة الطاقة بقدر ساعة اإلستغراق ثم .ك

  :الدَُّعاءْ .ل

اْسِمَكْاأَلْعظَ ْمَوِبَجاِهَسيِِّدنَاِبسِماهلِلالرَّْحمِنالرَِّحْيِم﴿اللّـُهمَِّبَحقِّ

َأْولَِياِئَكيَاَاهلليَاَاهلل َوَساِئِر َوَاْعَوانِِو الزََّماْن َغْوِثىَذا َوبِبَـرََكِة ُمَحمٍَّد

ىَذا ِنَداَءنَا ْالَعاَلِمْين َجِمْيَع بـَلِّْغ ، ُهْم َعنـْ تـََعاَلى اهلُل َرِضَى يَاَاهلل

َغا،فَ ًرابَِليـْ  ِإنََّكَعلىُكلَِّشْيٍئَقِديْرَوبِْاإِلَجابَِةَجِديْر﴾َواْجَعْلِفْيِوتَْأثِيـْ

 اهلل ِالىَ َفِفُرْوا .م

 َوُقْلَجآَءْالَحقَُّوزََىَقْالَباِطْلِإنَّْالَباِطَلَكاَنزَُىْوقًا .ن

 7الفاتحة .س

2. Pendidikan tauhid 

a. Pengertian pendidikan tauhid 

 Kata pendidikan berasal dari kata dasar didik atau 

mendidik, yang secara harfiah berarti memelihara dan memberi 

                                                 
7
 Shalawat ini adalah shalawat wahidiyah yang disusun oleh Romo KH Abdul Majid 

Ma‟roef 
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latihan.
8
 Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani 

yaitu “paedagogic” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada 

anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. 

Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan 

“tarbiyah” yang berarti “pendidikan”.
9
 

 pendidikan juga sering diambilkan dari kata „allama dan 

addaba. Kata allama berarti mengajar (menyampaikan 

pengetahuan), memberitahu, mendidik. sedang kata addaba lebih 

menekankan pada melatih, memperbaiki, penyempurnaan akhlak 

(sopan santun) dan berbudi baik. Namun kedua kata tersebut jarang 

digunakan untuk diterapkan sebagai wakil dari kata pendidikan, 

sebab pendidikan itu harus mencakup keseluruhan, baik aspek 

intelektual, moralitas atau psikomotorik dan afektif.  

 Dengan demikian, ada tiga istilah pendidikan dalam 

konteks Islam yang digunakan untuk mewakili kata pendidikan, 

yaitu tarbiyah, ta‟lim dan ta‟dib. Dalam kaitannya dengan hal 

tersebut, kata tarbiyah dipandang tepat untuk mewakili kata 

pendidikan, karena kata tarbiyah mengandung arti memelihara, 

                                                 
8
 Muhibin Syah, M. Ed., Psikologi Pendidikan, Editor : Anang Solihin Wardan, PT. Remaja 

Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm 32 
9
 Ramayulis, “Ilmu Pendidikan Islam”, (Jakarta: Kalam Mutiara, 1994), cet. I, hal. 1. 
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mengasuh dan mendidik yang ke dalamnya sudah termasuk makna 

mengajar atau „allama dan menanamkan budi pekerti (addab).
10

  

 Walaupun demikian, baik tarbiyah, ta‟lim dan ta‟dib, semua 

merujuk kepada Allah. Tarbiyah ditengarai sebagai kata bentukan 

dari kata Rabb, yang mengacu kepada Allah sebagai Rabbal 

„alamiin. Ta‟lim yang berasal dari kata „allama, juga menuju 

kepada Allah sebagai Zat Yang Maha Alim. Selanjutnya kata 

ta‟dib memperjelas bahwa sumber utama pendidikan adalah Allah. 

 Pendidikan adalah sebuah proses atau sebuah aktivitas yang 

bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam 

perilaku manusia. Demikian halnya para ahli telah memberikan 

argumennya tentang pendidikan antara lain : 

1. Ki Hajar Dewantara dalam kongres taman siswa yang pertama 

pada tahun 1930 menyebutkan; pendidikan umumnya berarti 

daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti 

(kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak.
11

  

2. Sedangkan menurut pendapat M. Athiyah Al-Abrasyi, 

pendidikan ialah mempersiapkan manusia, supaya hidup dengan 

sempurna dan berbahagia, mencintai tanah airnya, tegap 

jasmaninya, sempurna budi pekerti (akhlaknya), teratur 

pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, 

bertolong-tolongan dengan orang lainnya, manis tutur 

bahasanya, baik dengan lisan atau tulisan.
12

  

3. M Fadhli al-Jamaly, menyatakan pendidikan sebagai upaya 

mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih 

maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan 

                                                 
10

 Abdul Halim (ed.), Filsafat Pendidikan Islam : Pendekatan Historis, Teoritis dan 

Praktis, (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), hal. 25 
11

 Fuad Ikhsan, “Dasar-Dasar Kependidikan”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), cet. I, 

hal. 5. 
12

 H. Mahmud Yunus, “Pokok Pendidikan dan Pengajaran”, (Jakarta: PT Hidakarya 

Agung, 1978), cet. II, hal. 13. 
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yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, 

baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.
13

  

4. Abdurrahman al-Bani memberikan definisi bahwa pendidikan 

tercakup tiga unsur yaitu menjaga dan memelihara anak, 

mengembangkan bakat dan potensi anak sesuai dengan 

kekhasan masing-masing; mengarahkan potensi dan bakat agar 

mencapai kebaikan dan kesempurnaan; dan seluruh proses di 

atas dilakukansecara bertahap sesuai dengan konsep “sedikit 

demi sedikit” nya atau perilaku demi perilaku-nya.
14

  

 

 Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan ialah proses bimbingan kepada peserta didik 

baik jasmani maupun rohani dalam upaya mengembangkan 

potensinya menuju pribadi yang sempurna. 

 Sedangkan kata tauhid berasal dari kata kerja wahhada, 

yang berarti  “mengesakan, menyatakan atau mengakui Yang Maha 

Esa”.
15

 Maksudnya ialah keyakinan atau pengakuan terhadap 

keesaan Allah, Zat Yang Maha Mutlak. Dalam kamus agama 

dijelaskan tentang pengertian tauhid yaitu Tauhid adalah meng-

Esakan Tuhan, suatu kepercayaan yang menegaskan bahwa Tuhan 

itu Esa, tiada sekutu bagi-Nya, tiada beranak dan tiada pula 

diperanakkan, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta 

segala isinya yang mengatur dan memelihara serta yang 

membinasakan.  

 Tauhid menurut pendapat Muhammad Abduh adalah “asal 

makna tauhid ialah meyakinkan bahwa Allah adalah satu, tidak ada 

                                                 
13

 Jalaluddin, “Teologi Pendidikan”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), cet. I, hal. 

73. 
14

 Abdurrahman An-Nahlawi, “Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat”, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 21. 
15

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir, (Yogyakarta : PP. Al Munawwir, 

1989), hal. 164 
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syarikat bagi-Nya”. Keyakinan tentang satu atau Esanya Zat Allah, 

tidak hanya percaya bahwa Allah ada, yang menciptakan seluruh 

alam semesta beserta pengaturannya, tetapi haruslah percaya 

kepada Allah dengan segala ketentuan tentang Allah meliputi Sifat, 

Asma dan af‟al-Nya”.
16

  

 

 Dengan demikian, tauhid adalah suatu bentuk pengakuan 

dan penegasan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, Zat 

Yang Maha Suci yang meliputi sifat, asma dan af‟al-Nya. 

b. Pengertian pendidikan tauhid 

Secara sederhana pendidikan tauhid mempunyai arti suatu 

proses bimbingan untuk mengembangkan dan memantapkan 

kemampuan manusia dalam mengenal keesaan Allah. Menurut 

Hamdani pendidikan tauhid yang dimaksud di sini ialah  

Suatu upaya yang keras dan bersungguh-sungguh dalam 

mengembangkan, mengarahkan, membimbing akal pikiran, jiwa, 

qalbu dan ruh kepada pengenalan (ma‟rifat) dan cinta (mahabbah) 

kepada Allah SWT. Dan melenyapkan segala sifat, af‟al, asma dan 

dzat yang negatif dengan yang positif (fana‟fillah) serta 

mengekalkannya dalam suatu kondisi dan ruang (baqa‟billah).
17

  

Pendidikan yang dimaksud ialah agar manusia dapat 

memfungsikan instrumen-instrumen yang dipinjamkan Allah 

kepadanya, akal pikiran menjadi brilian di dalam memecahkan 

rahasia ciptaan-Nya, hati mampu menampilkan hakikat dari rahasia 

                                                 
16

 Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 1 
17

 M. Hamdani B. DZ, Pendidikan Ketuhanan dalam Islam, (Surakarta : Muhammadiyah 

University Press, 2001), hlm. 10 
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itu dan fisik pun menjadi indah penampilannya dengan 

menampakkan hak-hak-Nya.
18

  

Pendidikan tauhid yang berarti membimbing atau 

mengembangkan potensi (fitrah) manusia dalam mengenal Allah 

ini, menurut pendapat Chabib Thoha, “supaya siswa dapat 

memiliki dan meningkatkan terus menerus nilai iman dan taqwa 

kepada Allah Yang Maha Esa sehingga peningkatan nilai tersebut 

dapat menjiwai tumbuhnya nilai kemanusiaan yang luhur”.
19

  

Dengan pendidikan tauhid ini, manusia akan menjadi 

manusia hamba bukan manusia yang dehumanis kemudian timbul 

rasa saling mengasihi, tolong menolong, memberikan hartanya 

yang lebih kepda mereka yang membutuhkan selalu waspada 

terhadap tipu daya dunia dan manusia zalim, dapat belaku 

sederhana (zuhud) dan hati yang wara serta sebagainya  

Dengan demikian pendidikan tauhid mempunyai makna 

yang dapat kita pahami sebagai upaya untuk menampakkan atau 

mengaktualisasikan potensi laten yang dimiliki oleh setiap 

manusia, yang dalam bahasa Islamnya potensi laten ini disebut 

dengan fitrah. Salah satu fitrah manusia adalah fitrah beragama 

maka dari itu pendidikan tauhid lebih diarahkan pada 

pengembangan fitrah keberagamaan seseorang sebagai manusia 

tauhid.  

                                                 
18

 Ibid., hal. 10 
19

 M. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

1996), hal. 62 
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Dengan kata lain pendidikan tauhid adalah usaha mengubah 

tingkah laku manusia berdasarkan ajaran tauhid dalam kehidupan 

melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan dengan dilandasi oleh 

keyakinan kepada Allah semata.  

Hal ini sesuai dengan karakteristik ajaran Islam sendiri 

yaitu, mengesakan Allah dan menyerahkan diri kepada-Nya. 

Allahlah yang mengatur hidup dan kehidupan umat manusia dan 

seluruh alam. Dialah yang berhak ditaati dan dimintai pertolongan-

Nya.
20

  

3. Materi (ruang lingkup) Pendidikan Tauhid 

 Makna bertauhid atau beriman kepada Allah SWT yaitu 

pembenaran yang pasti akan wujud (keberadaan) Allah Ta‟ala, 

mengakui rububiyah, uluhiyah serta asma dan sifatNya. 

a. Beriman kepada wujud Allah  

Sesungguhnya mengakui wujud Allah adalah perkara fitrah 

bagi manusia. Sebagian besar manusia mengakui wujud Allah. Dan 

tidak ada yang menyelisihinya kecuali sedikit sekali dari kalangan 

orang-orang atheis. 

Sesungguhnya setiap makhluk telah diberikan fitrah untuk 

beriman kepada Penciptanya tanpa harus diajari terlebih dahulu. Di 

samping itu, kita juga mendengar dan menyaksikan terkabulnya 

do‟a dan diberi-Nya orang yang meminta, hal yang menunjukkan 

                                                 
20

 Zaky Mubarok Latif, dkk., Akidah Islam, UI Press, Yogyakarta, 1998, hal. 80 
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secara yakin atas wujud Allah subhanahu wata‟ala. Allah Ta‟ala 

berfirman dalam surat Al-Anfal: 9 

                

        

“ (ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, 

lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan 

mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat 

yang datang berturut-turut".
21

 

Lalu, semua orang mengetahui, bahwa setiap yang baru 

pasti ada yang membuatnya. Dan makhluk makhluk yang banyak 

ini serta apa saja yang kita saksikan setiap saat pastilah ada yang 

menciptakannya. Dan pencipta itu adalah Allah subhanahu 

wata‟ala. Sebab mustahil ada makhluk tanpa ada yang 

menciptakannya, sebagaimana mustahil pula makhluk itu 

menciptakan dirinya sendiri, sebab sesuatu tidak mungkin 

menciptakan dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surat Ath-

Thuur: 35 

               

“Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka 

yang menciptakan (diri mereka sendiri)”
22
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 Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Adi Grafika, 

1994),  hal. 261 
22

 Ibid. hal. 868 
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Makna ayat diatas adalah bahwa mereka tidaklah diciptakan 

tanpa pencipta, dan tidak pula mereka menciptakan diri mereka 

sendiri. Karena itu jelaslah bahwa yang menciptakan mereka 

adalah Allah subhanahu wata‟ala. 

Sesungguhnya keteraturan alam semesta ini, langitnya, 

buminya, bintang bintangnya dan pepohonannya adalah bukti kuat 

bahwa alam semesta ini memiliki Pencipta Yang Maha Esa, dan 

Dia adalah Allah subhanahu wata‟ala. Allah berfirman dalam surat 

An-Naml: 88 

                   

                    

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di 

tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. 

(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap 

sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”
23

 

Maka, planet-planet dan bintang-bantang misalnya, 

semuanya beredar dengan aturan yang tetap tanpa ada keganjilan. 

Selanjutnya, masing-masing planet beredar ditempat edarnya, tidak 

melampaui maupun menyelisihinya. Allah berfirman dalam surat 

Yasin: 40 

                                                 
23

 Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Adi Grafika, 

1994),hal. 605 
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“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan 

malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing 

beredar pada garis edarnya.”
24

 

Dari beberapa ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

jagat raya ini termasuk bumi dan isinya diciptakan oleh Allah, serta 

segala sesuatunya telah ditetapkan oleh-Nya. 

b. Beriman kepada rububiyah Allah  

Makna beriman kepada rububiyah Allah yaitu mengakui 

bahwasannya Allah subhanahu wata‟ala adalah Rabb segala 

sesuatu, pemilik, Pencipta, Pemberi rizki, Yang menghidupkan, 

Yang mematikan, Yang memberi manfaat dan mendatangkan 

bahaya, Yang baginya segala urusan, Yang ditangannya segala 

kebaikan, dan bahwasannya Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, 

dan dia tidak memiliki sekutu apapun. 

Beriman kepada Rububiyah Allah yaitu kepercayaan yang 

pasti bahwasannya Allah adalah Rabb yang tidak ada sekutu bagi-

Nya, dan mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan-Nya, 

yakni dengan meyakini bahwa Allah Dzat satu-satunya yang 

                                                 
24

 Ibid .hal. 710 



21 

 

menciptakan segala apa yang ada dialam semesta ini. Allah 

berfirman dalam surat Az-Zumar: 62 

                   

“Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala 

sesuatu.”
25

 

Dan bahwasannya Allah adalah yang memberi rizki kepada 

semua makhluk, sebagaimana firmanNya dalam surat Huud: 6 

                      

            

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan 

Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat 

berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya 

tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).”
26

 

Dan bahwasannya Allah adalah yang memiliki segala 

sesuatu. Allah berfirman dalam surat Al-Ma‟idah: 120 

                        

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada 

di dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
27
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 Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Adi Grafika, 

1994),hal. 755 
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Jika telah jelas bahwa segala urusan adalah milik Allah 

maka berarti tidaklah ada pencipta selain Allah, tidak ada yang 

memberi rizki selain Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta 

ini selain Allah semata, dan tidaklah suatu atom bergerak 

melainkan berdasarkan izin-Nya. Hal ini mewajibkan 

ketergantungan hati kita kepada Allah semata, senantiasa meminta, 

membutuhkan dan bergantung kepada-Nya. Dialah Allah yang 

menciptakan kita, yang memberi rizki dan memiliki kita. 

c. Beriman kepada uluhiyah Allah 

Makna beriman kepada uluhiyah Allah yaitu mengakui 

bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sekutu 

bagi-Nya. Dan ilah artinya adalah ma‟luh maksudnya yang 

disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Yakni, 

mengesakan Allah dengan segala bentuk ibadah, sehingga kita 

tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada 

Allah, tidak bertawakkal kecuali kepada Allah dan tidak tunduk 

kecuali kepada Allah. Dan memang tidaklah ada yang berhak 

disembah kecuali Allah. Sebagaimana firmanNya dalam surat Al-

Baqarah: 163 
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“Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan 

melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”
28

 

d. Beriman kepada asma‟ dan sifat Allah  

Makna beriman kepada asma‟ dan sifat Allah yaitu 

menetapkan asma‟ dan sifat Allah berdasarkan apa yang ditetapkan 

oleh Allah untuk diri-Nya dalam Al-Qur‟an maupun sunnah 

Rasulnya shallahu „alaihi wa sallam, sesuai dengan apa yang 

pantas bagi Allah subhanahu wata‟ala. 

Tidak ada sesuatupun yang menyerupai Allah dalam asma‟ 

dan sifatnya. Allah Ta‟ala berfirman dalam surat Asy-Syura: 11 

                    

                   

     

“(Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari 

jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang 

ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu 

berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang 

serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan 

Melihat.”
29

 

Dan Allah Maha suci dari menyerupai salah satu makhluk 

(ciptaan)Nya dalam semua asma‟ dan sifatNya 

                                                 
28
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang yang dilakukan oleh seorang 

peneliti untuk mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisa data yang 

berada pada lokasi penelitian, untuk mengungkap suatu kebenaran.
30

 

Untuk mendukung  metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

  Metode penelitian adalah cara yang yang dikukan oleh 

seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklasifikasi dan menganalisa 

data yang berada pada lokasi penelitian, untuk mengungkap suatu 

kebenaran.
31

 Untuk mendukung  metode yang digunakan dalam penelitian 

ini penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:  

2. Jenis Penelitian  

  Penelitian berikut merupakan jenis penelitian kualitatif dalam 

bentuk studi kasus (case study), yaitu suatu penelitian eksploratif yang 

bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari objek. 

Data yang dikumpulkan dari kasus tertentu diteliti sebagai suatu 

keseluruhan yang terintegrasi, tujuannya adalah untuk 

memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek 

yang bersangkutan.
32
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 Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT.Gramedia, 1991), hal. 13 
31
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32
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3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pendekatan sosiologi agama. Yaitu peneliti mengkaji bagaimana 

agama tersebut dihayati dan diamalkan oleh pemeluknya. Secara luas 

pendekatan ini menggambarkan tentang interelasi agama dengan 

masyarakat, serta bentuk-bentuk yang terjadi di antara keduanya. 

Interelasi ini dapat berupa dorongan, gagasan dan kelembagaan agama 

yang mempengaruhi dan sebaliknya juga dipengaruhi oleh kekuatan-

kekuatan sosial, organisasi dan stratifiaksi sosial.
33

 

Maka dengan pendekatan tersebut,  fokus penelitian ini dapat 

dilihat pada tata cara masyarakat, kebudayaan dan pribadi-pribadi 

dalam mempengaruhi agama sebagaimana agama itu mempengaruhi 

masyarakat. 

4. Subjek Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data 

dapat diperoleh. Adapun yang dijadikan subjek dalam penelitian 

ini meliputi:  

a. Kepala sekolah SMP IT At-Tahdzib Tirtomoyo Wonogiri 

b. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMP IT At-Tahdzib 

Tirtomoyo Wonogiri 

c. Guru kewahidiyahan SMP IT At-Tahdzib Tirtomoyo Wonogiri 

d. Siswa-siswi SMP IT At-Tahdzib 
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5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi. Metode ini merupakan tehnik 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada 

responden dan mencatat atau merekam jawaban responden. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin. 

Yang artinya dalam melaksanakan wawancara, pewawancara 

membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang 

hal-hal yang akan ditanyakan sehingga dalam pelaksanaannya, 

suasana ketika wawancara terasa lebih akrab dan bersahabat.   

b. Metode Observasi  

Metode obsevasi adalah tehnik mengumpulkan data dengan 

mengadakan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap gejala-gejala, subyek atau obyek penelitian. 

Observasi yang akan dilakukan terkait dalam penelitian ini adalah 

dengan cara pengamatan langsung saat praktik persekolahan 

sedang berlangsung. 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

melalui benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
34

  

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk dapat 

mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau data yang di 

peroleh dari beberapa dokumen yang dibutuhkan. 

d. Uji Keabsahan Data 

Agar data yang disajikan dalam penelitian ini dapat 

dikatakan valid, maka untuk menguji validasi data tersebut peneliti 

menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan 

kredibilitas data, atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.35 

Triangulasi ini dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:  

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 
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4) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang 

6. Metode Analisis Data 

Tehnik analisis data dipakai setelah data selesai dikumpulkan, 

dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil 

menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 

persoalan dalam penelitian.  

Tehnik analisis ini dimulai dengan me-reduksi data. Yaitu 

kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang 

berasal dari data lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses 

penelitian hingga tersusunnya laporan akhir penelitian. Yang kedua 

yaitu penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun dalam teks naratif. Penyusunan informasi tersebut dilakukan 

secara sistematis dalam bentuk tema-tema pembahasan, sehingga 

mudah dipahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan terakhir 

adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Dari kumpulan makna setiap kategori,  peneliti berusaha 

mencari makna yang paling esensial dari setiap tema yang disajikan 

dalam teks naratif yang berupa fokus penelitian, kemudian ditarik 

sebuah kesimpuan.
36

 Sehingga dapat diambil kesipulan secara 

proporsional dan logis. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar laporan penelitian ini lebih sistematis, sistematika 

penulisannyapun dibuat sedemikian rupa, sehingga saling berkaitan satu 

dengan lainnya. Skripsi ini tersusun dari empat bab. Selain itu juga 

dilengkapi dengan halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.  

BAB I berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian,kajian pustaka, landasan teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

BAB II adalah gambaran umum SMP IT At-Tahdzib Tirtomoyo 

Wonogiri, yang berisi tentang: letak geografis dan keadaan madrasah, 

sejarah perkembangan madrasah, struktur organisasi, keadaan guru dan 

karyawan, keadaan siswa, sarana dan prasarana. 

BAB III adalah materi ajaran  shalawat wahidiyah, metode 

pembelajaran shalawat wahidiyah, strategi implementasi pembelajaran 

shalawat wahidiyah dan implementasi Shalawat Wahidiyah sebagai 

pendidikan tauhid  

BAB IV adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran-

saran, daftar pustaka lampiran-lampiran dan kata penutup.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan, penulis dapat 

menerik beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Materi Ajaran Shalawat Wahidiyah

Materi shalawat wahidiyah meliputi bab ajaran  yaitu lillah-billah, 

lirrasul birrasul, yuktii kulla dzii haqqin haqqoh, taqdiimul aham fal aham 

tsummal anfa' fal anfa dan juga bab adab antara lain : syukur, ikhlas, shabar, 

ridla, mahabbah dan khusnudhon. 

2. Metode dan Strategi implementasi pembelajaran shalawat wahidiyah

Metode yang di gunakan dalam pembelajaran shalawat wahidiyah tidak 

berbeda jauh dengan metode dan strategi yang di gunakan dalam pembelajaran 

materi lain.seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dll. Dalam implementasi 

shalawat wahidiyah sebagai pendidikan tauhid berikan alokasi waktu 2 x 40 

menit setiap minggunya. Namun juga diberikan porsi lebih di luar jam 

pelajaran, berisi mujahadah yang dilaksanakan rutin harian, mingguan, 

bulanan. 

3. Implementasi shalawat wahidiyah sebagai pendidikan tauhid

Shalawat wahidiyah digunakan sebagai pendidikan tauhid untuk 

menguatkan dan melengkapi pelajaran yang telah ada, juga karena 

didalamnya mengandung tiga aspek ruang lingkup tauhid, yaitu sebagai 
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berikut : mengesakan Allah baik dalam dzat dan perbuatan-Nya (Rububiyah) 

di shalawat wahidiyah memakai istilah Billah, mengesakan Allah dalam 

menyembah dan beribadah kepada-Nya (Uluhiyah) dalam shalawat wahidiyah 

memakai nama Lillah, dan mengesakan Allah dengan nama yang disandang-

Nya sendiri maupun yang diucapkan oleh rasul-Nya (Asma Wa Sifat), sebagai 

pengagungan dan cinta terhadap Allah dalam shalawat wahidiyah juga 

memakai nama-nama Allah ( Al-Wahidu, Al Ahad dan Al Wajidu). 

B. Saran-Saran

1. Pendidikan Tauhid merupakan sesuatu yang sangat penting dalam Islam

karena merupakan pokok dalam beribadah dan pendidikannya tidak boleh

lekang oleh waktu, semoga dengan khasanah kekayaan metode dalam

bertauhid dalam Islam ini, mampu membuka kembali cakrawala pemahaman

dunia tentang pentingnya bertauhid

2. Dengan memahami dan mengkaji kembali metode-metode untuk mendekatkan

diri kepada Allah atau bertauhid

C. Kata Penutup

Puji syukur alhamdulilah dengan rahmat dan hidayah Allah, maka 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa 

dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari 

segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Hal tersebut semata-mata bukan 

karena kesengajaan penulis. Namun demikian, karena keterbatasan referensi dan 
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kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, penulis mengharap kritik dan 

saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya kepada Allah pulalah penulis berserah diri dan kepada-Nya lah 

penulis memohon semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

para pembaca pada umumnya serta betapapun sederhananya penulisan skripsi ini 

semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Aamiin. 
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