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MOTTO 

 

 
 “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan 

siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, 

dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia 

hidupkan bumi sesudah mati (kering) dan Dia sebarkan di bumi itu segal ajenis 

hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan 

bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (keEsaan dan kebesaran 

Allah) bagi kaum yang memikirkan.”Q.S. Al-Baqarah (2):164
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟ân dan Terjemahnya (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 

hlm. 25. 
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3. Ta‟ marbutah  

a. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hibah هبت

 Ditulis Jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang „‟al‟‟ serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan „‟h‟‟. 

 كراهت االولياء
 

Ditulis Karâmah al-auliyâ´ 

 

b. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis „‟t‟‟. 

الفطرزكاة  
 

Ditulis Zakâtul fiṭri 

 

4. Vokal Pendek 

͵ Kasrah Ditulis I 

︠ Fathah Ditulis A 

ۥ  Dammah Ditulis U 

 

5. Vokal Panjang 

Fathah+alif      contoh جاهليت ditulis  â      jûhiliyyah 

Fathah+alif      contoh يسعي ditulis  â      yas„â 

Kasrah+ya‟ mati      كر ين ditulis  î       karîm 

Dammah + wawu mati      فر وض ditulis  û      furûḍ 
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6. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ mati      contohبينكن  Ditulis ai      bainakum 

Fathah + wawu mati      contoh قول Ditulis au      qaul 

 

7. Huruf Sandang  „‟ال „‟ 

Huruf sandang“ ال”  ditransliterasikan dengan “al”  diikuti dengan tanda 

penghubung “-” , baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 

syamsiyyah. 

a. Bila diikuti huruf qamariyah 

 Ditulis Al-qalam القلن

 Ditulis Al-Qur‟ân القراى

 

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf „al‟. 

 Ditulis Asy-syamsu الشوس

 „Ditulis As-samâ السواء

 

8. Huruf  Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 

huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 

ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 

kapital; contoh: 

 ditulis Wa mâ Muḥammadun illâ rasûl وها هحود اال رسول
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ABSTRAK 

PENDIDIKAN AQÎDAH GENERASI MUDA DALAM AL-QUR’ÂN  

(STUDI Q.S. AL-AN‘ÂM AYAT 74-79) 

 

 

Pendidikan aqîdah generasi muda adalah proses membimbing dan 

mengarahkan segala potensi yang ada pada generasi muda terutama ketauhidan. 

Pendidikan aqîdah generasi muda sangatlah penting karena pendidikan aqîdah 

generasi muda akan menimbulkan kepercayaan dan keyakinan yang tertanam kuat 

dalam hati sebagai pegangan dan landasan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh 

karena itu bagaimana pendidikan aqîdah generasi muda dapat dilihat dalam Al-

Qur‟ân surat al-An‟âm ayat 74-79. 

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk pendidikan Aqîdah dalam 

upaya meningkatkan kualitas aqîdah generasi muda seperti yang terkandung 

dalam Q.S.Al-An‟âm ayat 74-79. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah 

menambah wawasan bagi generasi muda bagaimana meningkatkan dan 

memantapkan  aqîdahnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pendidikan aqîdah 

generasi muda yang terdapat dala Al-Qur‟ân ayat 74-79 adalah mengesakan atau 

mentauhidkan Allah, yang dapat dibuktikan melalui dalil fitrah dan dalil ‟aqli 

(akal). Fitrah manusia adalah bertuhan dan menyembah Tuhan yang satu, ketika 

generasi muda mencari makna hidup, kecenderungannya adalah menemukan 

Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang dialami oleh nabi Ibrahim menjadi contoh 

untuk generasi muda dalam proses menemukan jati dirinya sehingga tidak 

terjerumus ke jalan yang salah dengan menjadikan benda-benda yang tidak kekal 

sebagai tuhan. 

Sedangkan dalil akal berbicara bahwa akal yang dimiliki manusia 

merupakan anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta, dengan mengoptimalkan 

akal generasi muda akan ditemukan bukti keesaan Allah melalui benda-benda 

yang diciptakan oleh Sang Pencipta di alam raya ini seperti bintang, bulan, 

maupun matahari. Dengan akal juga generasi muda dapat menemukan 

ketidaklogisan benda-benda di alamraya ini dijadikan sebagai tuhan sebab mereka 

tidaklah kekal padahal diketahui bersama bahwa Allah memiliki sifat kekal. 

Metode pendidikan aqîdah generasi muda yang ada pada Q.S. Al-An„am 

ayat 74-79 yaitu metode nasehat, dan metode keteladanan, sedangkan pendekatan 

pendidikan yang ditemukan pada ayat tersebut pendekatan rasional dan 

keteladanan. 

  

Kata kunci: Pendidikan aqîdah, generasi muda.  
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KATA PENGANTAR 

 

 

  َد َد   اُد   ْيَّن َحْل ِد ِد   َد َحْل  أَدعَحْل َد  ِد َد   ِد  سَد ِّْيئَد   ِد َحْل   َد  شُد ُد َحْلرِدأَد ْيَحْل ُد ِد َد   ِد َحْل   ِد اِد   ْيَد ُد َحْل ُد   َد   َد َد َحْل ْيَد َحْل ِد ُد ُد   َد َد َحْل َد ِد ْيَحْل ُد ُد   َدَحْل َد ُد ُد   ِد َّن ِد   اَحْلَد َحْل َد   ِد َّن 
 رَدسُد َحْل ُد ُد   َد  عَد َحْل ُد ُد  ُمُدَد َّنً   أَد َّن   َدشَحْل َد ُد   َد   َد ُد  شَد ِد َحْل َد   َد   َد َحْل َد ُد   اُد   ِد َّن   ِد َد َد   َد  أَد َحْل   َدشَحْل َد ُد   َد ُد   َد اِد َد   َد َد   ُد َحْل ِد َحْل ُد   َد َحْل   َد   َد ُد   ُد ِد َّن 

    ِّ َحْل   ْيَد َحْل ِد   ِد َد   ِد ِد َحْل َد  ٍد   َد ِد َد ُد َحْل   َد َحْل   َد  أَد َحْل َد  ِد ِد   َد   َد ِد ِد   َدعَد َدى ُمُدَد َّن ٍد  عَد َدى  َد ِّ   َد  َّن ُد َّن 
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