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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Pendidikan Aqidah merupakan pendidikan yang sangat vital dalam 

dunia kependidikan, yang mana pendidikan aqidah sangat berarti bagi seluruh 

umat. Arti penting Allah menciptakan semua makhluk-Nya kecuali untuk 

beribadah dan menyembah-Nya saja, dan itu semua tidak dapat diperoleh 

kecuali dengan pendidikan yang benar yaitu pendidikan aqidah. 

Kehidupan dewasa ini telah berkembang menjadi demikian 

materialistis. Materi menjadi tolok ukur dalam segala hal; kesuksesan dan 

kebahagian, ditentukan oleh materi. Sebagian besar manusia berlomba-lomba 

mendapatkan materi sebanyak-banyaknya, karena dengannya manusia merasa 

dirinya sukses dan akan bahagia. Akibatnya manusia sering bertindak tanpa 

control demi mendapatkan materi. Semakin terlihat kecenderungan manusia 

menghalalkan segala cara unuk mencapai tujuannya. Nilai-nilai kemanusiaan 

semakin surut, sosial dan solidaritas sesama serta ukhuwah islamiyah di 

kalangan umat Islam nampak memudar dan hilang, manusia cenderung 

individualis. Di tengah suasana dan kondisi seperti ini, manusia merasakan 

kerinduan yang sangat mendalam akan nilai-nilai kebaikan yang pada 

dasarnya adalah fitrah manusia (Ilyas, 2004: 16). 

Aqidah adalah unsur yang paling urgen dalam agama Islam. Tidaklah 

Allah menciptakan alam semesta ini, melainkan agar mereka menyembah 



 

kepada-Nya. Al-Qur'an dalam banyak ayatnya menekankan tentang arti 

penting aqidah/tauhid dan menjelaskan bahaya syirik. Bahkan Allah mengutus 

semua Rasul agar setiap dari mereka menyeru manusia untuk mengesakan-

Nya. Allah berfirman:  

دبا فَاعإِآل أَن آل إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِالَّنسن رم كلن قَبا ملْنسآأَرمواألنبياء ( ون:(                          
Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami 
wahyukan kepadanya, 'Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan 
Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku’. (QS. al-Anbiya [21]: 25) 
 

Rasulullah tinggal di kota Makkah selama tiga belas tahun. Selama itu, 

beliau tiada henti-hentinya mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah, 

memohon hanya kepada-Nya semata, tidak kepada yang lain. Di antara wahyu 

yang diturunkan kepada beliau saat itu adalah: 

                              ):اجلن(قُلْ إِنمآ أَدعوا ربي وآل أُشرِك بِه أَحًدا 
Katakanlah, 'Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak 
mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya’.  (QS. al-Jin [72]: 20) 

 
Aqidah / Tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad ε adalah utusan Allah. 

Maknanya, tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada ibadah 

yang benar kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah ε. Kalimat ini merupakan 

kalimat syahadat. Orang yang mengikrarkannya akan masuk surga selama ia 

tidak dirusak dengan sesuatu yang bisa membatalkannya, misalnya syirik dan 

kufur. Hal ini sebagaimana firman Allah: 

   ):األنعام( نالَّذين َءامنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم اَْألمن وهم مُّهتدو
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat 



 

keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. 
al-An'am [06]: 82) 

 
Ayat diatas memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman yang 

mengesakan Allah, yaitu orang-orang yang tidak mencampur-adukkan antara 

keimanan dengan kesyirikan, dan selalu menjauhi segala bentuk perbuatan 

kesyirikan. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari 

siksaan Allah di dunia dan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mendapat 

petunjuk di dunia (Zainu, 2007: 18). 

Sebagian dari fitnah zaman sekarang adalah merebaknya ajakan 

kepada perbuatan syirik, kufur, khurafat, bid’ah dan sesat serta menyebarnya 

aqidah-aqidah yang menyimpang di mana-mana. Padahal, sudah barang tentu 

Allah telah meletakkan fitrah pada diri manusia untuk mengenal-Nya. Dan 

untuk mengakui-Nya sebagai Rabb dan Ilaah (sesembahan). Hal ini 

ditegaskan dalam firman-Nya:  

 كلْقِ اِهللا ذَلخيلَ لدبا الَتهلَيع اسالن ي فَطَراِهللا الَّت تطْرنِيفًا فينِ حلدل كهجو مفَأَق
  ):رومال( الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ الَيعلَمونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 
tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. ar-Rum [30]: 30) 

 

Sebuah perjanjian antara manusia dengan Allah, ketika manusia 

diciptakan masih di dalam rahim ibunya, Allah memberikan sebuah informasi 

bahwa Dialah Tuhan semesta alam, sebagaimana dalam firman-Nya.  

... كُمببِر تاألعراف( ... أَلَس:(  
 …bukankah Aku ini Tuhan kalian?...( QS. al-A’rof [07] : 172).   



 

 

Allah bertanya kepada manusia dengan pertanyaan diatas sebelum ia 

dilahirkan. Dan setiap manusia pun kemudian menjawab sebagaimana firman-

Nya: 

  ):األعراف( ... ى شهِدنآبلَ ...
 

....Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi (Kami lakukan yang 

demikian itu)...(QS. al-A’rof [07] : 172).   

Dari penggalan ayat diatas dapat dipetik sebuah informasi bahwa 

manusia pada dasarnya memiliki fitrah berupa keimanan kepada Allah. Ia 

dilahirkan dengan bekal tauhid, bukan dalam keadaan ateis atau musyrik 

(Natta, 2002: 46). 

Rasulullah juga telah menegaskan hal itu dalam sabdanya:  

 انِـهدوهي اهوفَأَب ةطْرلَى الْفع لَدوي دلُووكُلُّ م أَو  ـرصني انِهأَو   ـانِهسجمرواه (ي
  )البخاري ومسلم

Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah (muslim muwahhid), namun kedua 
orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi (HR. al-
Bukhori dan Muslim) (Al-Jibrin, 2007: 5). 
 
 

Dalam hadits di atas Rasulullah menjelaskan bahwa seorang insan 

lahir ke dunia dalam keadaan yang sempurna, siap menerima kebaikan. Akan 

tetapi di sekitarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, ada yang baik, 

yang akan menghidupkan fitrah dan nalurinya, dan ada yang buruk, yang 

membelokkannya dari aqidah yang benar, hingga terjerumus dalam aqidah-



 

aqidah sesat. Faktor berpengaruh tersebut bisa jadi dari orang tuanya sendiri 

dan bisa jadi dari guru atau orang lain (Al-Jibrin, 2007: 5). 

 

Fenomena dan kenyataan perbuatan syirik yang terjadi saat ini dan 

bertebaran dimana-mana merupakan sebab utama terjadinya musibah yang 

menimpa umat Islam. Juga sebab dari berbagai fitnah, kegoncangan dan 

peperangan serta berbagai siksa lainnya yang ditimpakan Allah atas kaum 

muslimin. Hal itu terjadi karena mereka berpaling dari tauhid, serta karena 

perbuatan syirik yang mereka lakukan dalam aqidah dan perilaku mereka 

(Zainu, 2007: 45). 

Dalam suasana kehidupan modern yang dibanjiri oleh berbagai macam 

kriminalitas, sering menyeret manusia kepada kehidupan yang penuh 

persaingan, rakus, boros saling menerkam dan lain sebagainya. Keadaan 

tersebut semakin diperburuk dengan munculnya berbagai produk budaya yang 

negatif mulai dari hiburan yang melupakan diri, pakaian yang mengundang 

syahwat, tempat-tempat pelacuran dan sebagainya. Hal tersebut kemudian 

memberi pengaruh negatif terhadap generasi muda. Untuk mengatasi masalah 

tersebut banyak membutuhkan pemikiran, biaya, tenaga dan waktu yang tidak 

sedikit. Dalam keadaan yang demikian, maka solusi yang terbaik bagi seluruh 

umat adalah pendidikan aqidah kembali pada ajaran yang benar. 

Dari sinilah bangsa Indonesia yang mayoritas beragam Islam, melihat 

adanya fenomena-fenomena pergeseran nilai-nilai kehidupan negatif yang 

sudah mulai berkembang pengaruhnya seperti sikap materialisme, sikap acuh 



 

tak acuh, kurangnya kesadaran kehidupan beragama dengan baik dan benar, 

maraknya bentuk-bentuk kemaksiatan, berkurangnya perhatian terhadap 

pendidikan agama, nilai-nilai aqidah tidak lagi diperhatikan, merosotnya 

moral masyarakat dan tata susila pergaulan yang merendahkan harga diri dan 

kepribadian sebagai seorang manusia yang mulia derajatnya. Akibat dari 

penyimpangan-penyimpangan tersebut, muncullah tatanan kehidupan baru 

yang merusak, seperti syirik dan khurafat, fanatisme golongan, idealisme, 

individualisme, kriminalisme, kesenjangan sosial, dan sebagainya. 

Setelah melihat pelajaran dari fenomena-fenomena yang ada dalam 

masyarakat Indonesia dan pengalaman negara maju, bangsa Indonesia 

berupaya mengantisipasi dengan salah satu usaha untuk membentengi anak 

didik dari pengaruh pergeseran nilai kehidupan yang negatif, yaitu dengan 

menanamkan dan memperkenalkan nilai-nilai agama melalui pendidikan, baik 

pendidikan formal maupun non formal. 

Sejarah membuktikan bahwa kemerosotan akhlak atau dekadensi 

moral hanya dapat dibendung dengan agama, karena hanya dengan ajaran 

agamalah derajat manusia diletakkan pada proporsi yang sebenarnya yaitu 

dengan cara mengabdi menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan 

semua larangan-Nya. Dengan fenomena seperti ini seolah-olah naluri manusia 

menyuruh kita kembali ke fitrah jalan yang benar.  

Dalam situasi dan keadaan zaman yang semakin maju inilah Sekolah 

Dasar Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan Islam, menjadi semakin 

besar tanggung jawabnya dalam peranannya sebagai media pendidikan aqidah 



 

Islamiyah, karena pada umumnya peserta didik mempunyai latar belakang 

kehidupan yang berbeda-beda, ada yang memiliki kualitas keagamaan yang 

tinggi dan ada pula yang memiliki kualitas keagamaan yang rendah.  

Pendidikan yang telah dilakukan Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 

Wonogiri terhadap peserta didik, tidak lain untuk mengembalikan manusia 

kepada aqidah yang benar, yakni aqidah yang dapat membawa kepada 

penghambaan diri serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga 

implementasi dari aqidah itu adalah bentuk-bentuk peribadatan dan amal 

shalih yang benar.  

 Pada umumnya peserta didik Sekolah Dasar Muhammadiyah memiliki 

kualitas keagamaan yang tinggi dan ada pula yang memiliki kualitas 

keagamaan yang rendah. Hal inilah yang mendorong kesadaran Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

pengetahuan agamanya. Oleh karena itu, perlu adanya mediator dan fasilitator 

yang memadai, agar harapan dan cita-cita Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 

Wonogiri dapat terwujudkan. Karena itu berdirilah sebuah lembaga  formal 

yang bergerak dibidang pendidikan dan dakwah. Pendidikan dan dakwah 

Islamiyah yang dilakukan lembaga ini, dibawah pimpinan ustadz Darmin. 

Adapun pendidikan dan dakwah terhadap peserta didik Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri telah menanamkan pendidikan aqidah Islamiyah 

sebagai pondasi utama kehidupan umat beragama.                                                                      



 

Dasar pemikiran diadakannya kegiatan pendidikan dan dakwah 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri terhadap peserta didik, sesuai 

dengan firman Allah dalam surah Ali Imron ayat 104, yang berbunyi: 

ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ 

  ):ال عمران( وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ

 
Dan hendaklah (ada) di antara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, 
dan menyuruh kepada yang ma’ruf serta mencegah yang munkar, maka 
mereka itulah yang menang (QS. Ali Imron: 104) (Abu Ridho, 1994: 31). 
 

Kemudian Rasulullah pernah bersabda: 

  فَلْيكُن أَولُ ماتدعوا الَيه شهادةَ أَنْ الَاله االَّ اُهللا
 
Hendaknya yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah 
persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah 
(Muttafaqun ‘alaih) (Zainu, 2003: 52-53). 
 

Dalam riwayat yang lain disebutkan: 

  إِلَى أَنْ يُّوحّدوااَهللا...
 
 …agar mereka mentauhidkan Allah(Muttafaqun ‘alaih) (Zainu, 2003: 52-53). 

 

Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa keberadaan Sekolah 

Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri sebagai lembaga pendidikan, keagamaan, 

dan dakwah menjadi lebih penting dan dibutuhkan bagi pembentukan dan 

pendidikan aqidah Islamiyah peserta didik. Dapat pula dikatakan, 

pembentukan dan pendidikan aqidah Islamiyah terhadap peserta didik, 

khususnya Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri merupakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai lembaga pendidikan agama Islam di daerah 

tersebut. 



 

 

B. Penegasan Istilah 
 

Dalam kajian ini penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai 

bentuk rumusan judul dalam proposal skripsi ini. Agar tidak terjadi kesimpang 

siuran atau kerancuan dalam memaknainya, maka penulis mencoba 

memberikan penegasan atas batasan terhadap istilah yang digunakan dalam 

kajian ini, sebagi berikut: 

1. Pendidikan  

Pendidikan berasal dari kata “didik”, mendidik yang berarti 

memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan 

kecerdasan pikiran. Sedangkan arti pendidikan sendiri adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; 

perbuatan cara mendidik (Depdikbud, 1990:204). 

2. Aqidah  

Aqidah adalah kepercayaan; keyakinan (Depdikbud, 1991: 17). 

Adapun yang dimaksud dengan aqidah disini adalah aqidah Islamiyah atau 

aqidah ahlus sunnah waljama’ah yaitu keimanan yang teguh dan bersifat 

pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid, dan 

ta’at kepada-Nya, beriman kepada Malaikat-Malaikat-Nya, Rasul-Rasul-

Nya, Kitab-Kitab-Nya, Hari Akhir, Taqdir baik dan buruk dan mengimani 

seluruh apa-apa yang sudah shahih tentang prinsip-prinsip agama 

(Ushuluddin), perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang 

menjadi ijma’ (konsensus) dari Salafush Shalih, serta seluruh berita-berita 



 

qath’i (pasti), baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah 

ditetapkan menurut al-Quran dan as-Sunnah yang shahih serta ijma’ 

Salafush Shalih (al-Jawaz, 2006: 13).  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, 

pendidikan aqidah yang dimaksud adalah proses pengubahan sikap dan 

tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan latihan yang berdasarkan pada 

aqidah yang benar yaitu, aqidah ahlus sunnah wal jama’ah. 
 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah yang telah 

dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pendidikan Aqidah Islamiyah di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri ? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat 

Pendidikan Aqidah Islamiyah di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 

Wonogiri ? 
 

 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah : 



 

a. Untuk mengetahui Pendidikan Aqidah Islamiyah di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri ? 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat Pendidikan Aqidah Islamiyah di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri ? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

 Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai gambaran 

dan bahan pertimbangan tentang proses pendidikan aqidah di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri. 

b. Secara Praktis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pendidik 

umumnya da’i dan pada khususnya guru agama yang melakukan 

pendidikan aqidah Islamiyah di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 

Wonogiri. 
 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Fungsi kajian pustaka adalah untuk mengemukakan hasil-hasil 

penelitian yang diperoleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

1. Skripsi yang ditulis  oleh Sila Harnani (UMS, 2005), yang berjudul Nilai 

Pendidikan Aqidah Pada Surah Qoof Ayat 19-23, menyimpulkan bahwa 

secara i’tiqodi keyakinan hari akhir melahirkan sikap menjaga diri dari 



 

perbuatan yang jahat dan menjaga diri agar tetap diisi perbuatan baik 

(Istiqomah). 

2. Skripsi yang ditulis oleh Ova Mardian, (FAI, UMS, 2005), dengan judul 

Peranan Pondok Pesantren Dalam Penanaman Aqidah Islamiyah, 

menyimpulkan bahwa dalam penanaman aqidah pondok pesantren tersebut 

bisa melalui cara yang formal (secara langsung di dalam kelas melalui 

sebuah peringatan atau sebuah materi pelajaran) maupun secara non-

formal (diluar kelas). Dan peranan pondok pesantren dalam penanaman 

aqidah Islamiyah di pondok tersebut sangat besar  mempengaruhi aqidah 

para santri. Penulis dalam penelitiannya tersebut lebih menitik beratkan 

kepada metode yang dipakai di pesantren tersebut. Dikarenakan subyek 

dari penelitian diatas berupa sebuah lembaga pendidikan Islam 

(pesantren), secara otomatis hasil dari penelitian tersebut dalam hal ini 

problematika-problematika yang dihadapi dalam proses penanaman aqidah 

Islamiyah di pesantren itu bersifat klasik (hampir dijumpai di setiap 

pesantren lainnya). Berbeda dengan penelitian yang akan kami lakukan 

yaitu suatu komunitas sekolah dasar, yang kebanyakan dari mereka masih 

anak-anak yang mempunyai kepercayaan yang mudah mengikuti orang 

lain, apalagi ditambah dengan siaran media elektronik dewasa ini 

membuat keyakinan mereka terombang-ambing. 

Berkenaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, akan 

difokuskan pada pendidikan Aqidah. Walaupun demikian, penelitian diatas 

dapat menjadi bahan pembanding dalam penelitian yang akan penulis lakukan. 



 

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

belum ada penelitian mengenai “Pendidikan Aqidah di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri”. Dengan demikian penelitian ini memenuhi 

unsur kebaharuan. 

Apabila terdapat penelitian yang mirip atau bahkan sama dari 

penelitian yang akan penulis angkat, maka hal itu diluar pengetahuan penulis. 

Sehingga dalam hal ini penelitian tersebut menjadi pelengkap, tambahan, dan 

pendukung khasanah penelitian mengenai proses pendidikan aqidah. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian ini diperlukan metode penelitian yang 

tersusun secara sistimatis, dengan tujuan agar data yang diperoleh benar 

keabsahannya sehingga penelitian ini layak untuk diuji kebenarannya. 

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari tempat penelitiannya maka penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field research), sebab penelitian ini didasarkan atas 

data-data yang dikumpulkan dari lapangan secara langsung. Dilihat dari 

pendekatannya, jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif  

kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematis mengenai fakta-fakta atau sifat populasi atau daerah tertentu 

(Azwar, 1998: 7). 

2. Metode Penentuan Subyek. 

a. Populasi  



 

Populasi adalah meneliti secara keseluruhan terhadap subyek yang 

akan diteliti (Arikunto, 1991: 102). Adapun subyek yang dimaksud 

adalah: 

1) Para pendidik khususnya guru atau ustadz yang mendidik mata 

pelajaran tersebut. 

2) Para siswa khususnya siswa yang telah diberikan mata pelajaran 

tersebut. 

b. Sampel 

Suatu penyelidikan untuk memperoleh data yang diharapkan dengan 

menyelidiki sebagian individu yang dapat mencerminkan keseluruhan 

(Hadi, 1984:70). 

Dalam mengadakan penelitian terhadap sekolah dasar Muhammadiyah 

1 Wonogiri penulis tidak mengambil semua data yang ada, namun 

mengambil sebagian untuk dijadikan sample yang akan mewakili 

seluruh subyek. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya serta 

pikiran dalam penelitian ini, dikarenakan anak didik sekolah dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri cukup banyak, maka penulis hanya 

mengambil dari beberapa siswa yang berbeda tingkatan, yaitu kelas V 

dan VI, jumlah mereka kurang dari 100 anak yang dapat memberikan 

jawaban yang riel. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Agar dapat mengungkapkan dan menganalisis terhadap fenomena-

fenomena dari unsur-unsur yang unik sampai pada titik jenuh dan 



 

pengumpulan data, maka peneliti menggunakan beberapa tehnik sebagai 

berikut: 

 

a. Metode Interview 

Metode interview mencakup cara yang dipergunakan oleh 

seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu mencoba mendapatkan 

data, informasi, keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang 

responden dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka 

(Koentjaraningrat, 1989:129). Metode ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data tentang proses pendidikan aqidah di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri. 

b. Metode Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melalui 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena 

yang diselidiki (Hadi, 1984:136). Metode observasi penulis gunakan 

untuk mengenal lebih jauh lokasi tempat penelitian, sehingga dapat 

diperoleh deskripsi tentang sesuatu yang berkaitan dengan proses 

pendidikan aqidah di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri.  

c. Metode Dokumentasi  

Yaitu mencari data tentang hal-hal atau variable-variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda, dan lain-lain (Arikunto, 1992: 202). Metode ini penulis 

gunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen yang berkaitan 



 

dengan program da’i atau guru dalam pendidikan aqidah yang ada di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri. 

 

4. Metode Analisa Data 

Dalam laporan ini penulis menggunakan metode analisa data 

deskriptif analitik non statistik. Metode analitik non statistik penulis 

gunakan untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif dengan 

menggunakan metode berfikir. 
 

a. Deduktif  

Yaitu cara berfikir untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal 

yang umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus ( Hadi, 1980: 70). 

b. Induktif  

Yaitu cara berfikir yang berangkat dari peristiwa khusus, 

kongkrit lalu ditarik generalisasi yang bersifat umum ( Hadi, 1993: 

42). 
 

 

G. Sistematika Penulisan  

Rangkaian penulisan proposal ini yang nantinya dapat dibuat menjadi 

sebuah skripsi dengan disusun menggunakan uraian yag sistematis untuk 

mempermudah proses pengakajian dan pemahaman terhadap persoalan yang 

ada. Wujud dari susunan sistematikanya terdiri dari lima bab:  

Bab I berisi: Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 



 

Bab II Pendidikan Aqidah berisi: Landasan Teori, meliputi pengertian 

pendidikan agama Islam, dasar dan tujuan pendidikan agama Islam, faktor-

faktor pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan aqidah, sumber-sumber 

aqidah, dan prinsip-prinsip aqidah. 

Bab III Gambaran Umum Sekolah dan Pelaksanan Pendidikan.              

A. Gambaran Umum Sekolah berisi: Gambaran umum sekolah dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri. Yang meliputi sejarah berdirinya, letak 

geografis, visi dan misi sekolah, keadaan guru dan murid, sarana prasarana, 

struktur organisasi. B. Pelaksanaan Pendidikan berisi: Pelaksanaan Pendidikan 

Aqidah Di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri, yang meliputi dasar 

dan tujuan pendidikan, materi pendidikan aqidah, metode, evaluasi. Faktor 

pendukung dan penghambat pendidikan aqidah di sekolah dasar 

Muhammadiyah 1 Wonogiri. 

Bab IV adalah Analisis. Pada bab ini memuat analisa tentang kegiatan 

pendidikan aqidah, tujuan pendidikan aqidah, materi dan metode pendidikan 

aqidah, kandungan materi yang disampaikan.  

Bab V adalah merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-

saran dan kata penutup. Dan pada akhir skripsi disertakan pula daftar pustaka, 

lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 

 

 

 

 


