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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
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ABSTRAK
Nama
NIM
Konsentrasi
Judul Tesis

: Bustaman A
: 80100209030
: Pendidikan Qur’an Hadis
: Konsep Pendidikan Dalam Kitab Hadis Sunan Abi> Da>wud
(Tinjauan Metode dan Pendekatan Pendidikan Islam)

Tesis ini berangkat dari sebuah keinginan mendeskripsikan istilah pendidikan
dalam Sunan Abi> Da>wud mengenai metode pendidikan, dan mengacu kepada dua
titik permasalahan, yaitu: Bagaimana istilah dan makna pendidikan yang digunakan
dalam kitab hadis Sunan Abi> Da>wud? Bagaimanakah metode dan pendekatan
pendidikan Islam dalam Kitab hadis Sunan Abi> Da>wud ? dan relevansi metode dan
pendekatan Pendidikan Islam yang digunakan oleh pakar pendidikan Islam.
Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut penulis mengumpulkan
data yang sumber utamanya dari al-Qur’an, sunnah Rasul dan buku-buku tafsir
keduanya, serta didukung dengan buku-buku tentang pendidikan Islam lainnya. Data
yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan pendekatan diskriptif dan analisis logis,
penulis menyeleksi, menganalisa dan menyusunnya sesuai dengan sub masalah yang
telah dirumuskan.
Penulis menemukan bahwa metode pendidikan yang digunakan sekarang
sudah ada pada zaman Rasulullah saw. tetapi tidak sistimatis seperti sekarang ini,
begitu pula mengenai pendekatan pendidikan yang sekarang, sangatlah relevan
dengan pendidikan Rasulullah saw. dan beliau telah menerapkan dalam
mengembangkan ajaran Islam.
Implikasi dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi ide dan arahan
kepada para pendidik agar dalam pendidikan Islam dapatlah merujuk pada
pendidikan masa Rasulullah saw. terutama peranannya dalam membentuk pribadi

muslim yang beriman, bertakwa, dan berprilaku Islami. Oleh karenanya perlu adanya
metode dan pendekatan dalam mendidik sebagai wadah atau alat dalam pendidkan
Islam, jika kedua hal ini tidak ada, maka akan membuat pincang dalam
pengembangan pendidikan Islam.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada dasarnya, pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta
didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
serta berakhlak mulia sebagaimana tertuang dalam UUSP Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem Pendidikan Nasional, pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa:
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama,
pendidikan kewarganegaraan, bahasa, maatematika, ilmu pengetahuan social, seni
dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan
lokal.1 Sejalan dengan hal itu, pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang
didirikan dan diselenggarakan dengan hasrat dan niat (rencana yang sungguhsungguh) untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam.2
Agama merupakan dasar utama dalam mendidik anak, karena dengan
menanamkan nilai-nilai agama akan sangat membantu terbentuknya sikap dan
kepribadian anak kelak pada masa dewasa.3 Untuk memahami pendidikan Islam
harus dianalisis secara pedagogis suatu aspek utama dari misi agama yang
1

Abdul Rahman Saleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, (Ed. 1-2;
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 16.
2

Lihat Muhaimin, Pengembangan Kurikuulum Pendidikann Agama Islam di Sekolah,
Madrasah dan Perguruan Tinggi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h..7.
3

Zuhairin, dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet.II; Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h. 152.

diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad saw. 14 abad yang lalu.4
Sejarah Islam telah mencatat mengenai Pendidikan Islam sebagai sarana untuk
menyampaikan petunjuk dan kebaikan kepada individu, masyarakat, dan seluruh
umat manusia. Dalam proses tersebut Rasulullah

merupakan guru pertama,

sebagaimana firman Allah Q.S. al-Jumu’ah/62: 2.

           
         
Terjemahnya :
Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara
mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka
dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (al-Sunnah) dan Sesungguhnya
mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.5
Hadis6 merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an,7 dan alQur’an sendiri memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah saw. Hadis memberikan

4

M.Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan
Interdisplineer (Cet.1; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h. 21.
5

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (PT. Karya Toha Putra, Semarang,
2004), h. 441.
6

Hadis secara bahasa berarti sesuatu yang baru, dekat dan berita. Menurut Istilah adalah
segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Rasulullah saw. Lihat M. Syuhudi Ismail, Kaedah

Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Krtitis dan Tinjauan dengan Pendekatan Tinjauan Ilmu Sejarah
(Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 3. Lihat pula Hasbi al- Siddiqi, Sejarah dan Pengantar
Ilmu-Ilmu Hadis (Cet.11; Jakarta: Bulan-Bintang, 1993), h. 205. Bandingkan dengan Subhi al-S{a>lih},
‘Ulu>m al-Hadi>s\ wa Mus}t}ala>hahu diterjemahkan oleh tim pustaka Firdaus dengan judul Membahas
Ilmu-Ilmu Hadis (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 133-136.
7

Yusuf al-Qard}a>wi>, Taisir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu ‘a>sarah fi> Dau al-Qur’a>n wa alSunnah, diterjemahkan oleh Zuhairi Mizrawi dan Imaduddin Rahman dengan judul Fiqh Taysir:
Metode Praktis Mempelajari Fiqhi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 50.

petunjuk kepada manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupannya. Dalam
kaitannya dengan masalah ini, Muh}ammad Ajja>j al-Kha>tib mengatakan:

ِ ﺎن ﻣﺘَﻼَ ِزﻣ
ِ
ِ ﻓَﺎﻟْ ُﻘﺮاَ ُن واﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔُ ﻣ
ﺎن ﻻَ ُﳛﻜﻦ ﻟِ ُﻤﺴﻠِ ِﻢ أ ْن ﻳَـ ْﻔ َﻬ َﻢ اﻟ ﱠﺸ ِﺮﻳْـ َﻌﺔَ إﻻﱠ ﺑِﱡﺮ ُﺟﻮِع
ْ َ
َ ُ َﺼ َﺪ َران ﺗَﺸ ِﺮ َﻳﻌﻴ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ إﻟَْﻴ ِﻬﻤﺎ َﻣ َﻌﺎ وﻻَﻏ َﲎ ﻟ ْﻠﻤ ْﺠﺘَ ِﻬﺪ ْأو َﻋ
َﺣﺪﳘَﺎ
َ ﺎﱂ َﻋﻦ أ
ُ
َ
َ
8

Artinya:
Al-Qur’an dan al-Sunnah (al-Hadis) merupakan dua sumber hukum syari’at
Islam yang tetap, orang Islam tidak mungkin mampu memahami syari’at Islam
tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Mujtahid dan orang
alimpun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari
keduanya.
Firman Allah Q.S. al-Nisa/ 62: 136.

           
             
   
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan RasulNya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang
Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka
Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.9
Semua petunjuk tersebut di antaranya mengandung nilai-nilai pendidikan,
sebagaimana al-Qur’an, Sunnah juga berisi tentang akidah dan syari’ah. Sunnah

8

Ajja>j al-Kha>tib,‘Usu>l al-Hadi>s|<\‘Ulu>muha> wa Must}ala>h}uhu> (Beirut: Dar al-Fikkr, 1981), h. 35

9

Departemen Agama RI, op. cit, h. 79.

mengandung petunjuk atau pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam
segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim
yang bertakwa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa nabi bersabda :

ِ َﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗَﺎل ﺗَـﺮْﻛﺖ ﻓِﻴ ُﻜﻢ أَﻣﺮﻳ ِﻦ ﻟَﻦ ﺗ-ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻀﻠﱡﻮا َﻣﺎ
َ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ ﻗَ َﺎل أَ ﱠن َر ُﺳ
ْ َْ ْ ْ ُ َ
(ﺴﻜْﺘُﻢ ِِﻤﺎ ﻛِﺘَﺎب اﻟﻠﱠ ِﻪ وﺳﻨﱠﺔَ ﻧَﺒِﻴﱢﻪ ِ )رواﻩ اﳊﺎﻛﻢ
َُ َ
َ ْ َﲤَ ﱠ

ِﻲ
َﺪَﺛﻨ
ﺣﱠ
ِﻲ
َﺪَﺛﻨ
ﺣﱠ

ِﻲ
َﺪَﺛﻨ
ﺣﱠ

10

Artinya :

Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Telah aku tinggalkan untuk
kalian dua perkara yang bila kalian berpegang teguh kepada keduanya niscaya
kalian tidak akan tersesat. (Dua perkara itu adalah) al-Qur’an dan Sunnah”.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertama, Nabi saw. adalah guru dan
pendidik utama. Indikatornya dapat dilihat dalam sejarah bahwa dalam mendidik
umat salah satu tempat yang biasa digunakannya adalah rumah al-Arqa>m ibn Abi> alArqa>m..Kedua, Nabi saw. juga memanfaatkan tawanan perang untuk mengajar baca
tulis. Ketiga, Rasulullah mengirim beberapa sahabat ke beberapa daerah untuk
mengajarkan Islam.11 Semua itu merupakan pendidikan dalam rangka membentuk
manusia muslim dan masyarakat Islam. Sunnah merupakan landasan kedua bagi cara
pembinaan pribadi manusia muslim. Sunnah selalu membuka kemungkinan
penafsiran berkembang.
10

Jala>l al-Di>n ‘Abd. al-Rah}ma>n bin Abi> Bakar al-Suyu>ti>, al-Ja>mi‘ al-S{agi>r, jilid I (Beirut: Da>r
al-Fikr, t.th), h. 505.
11

Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam (Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 19
Lihat juga ‘Abd al-Ha>mid al-Ha>syimi>, al-Rasu>l al-‘Arabi al-Murabbi diterjemahkan oleh Ibnu
Ibrahim dengan judul Mendidik ala Rasulullah (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 32.

Pendidikan Islam berupaya membentuk pribadi manusia yang berorientasi ke
depan. Nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan masa kini memiliki daya eksistensi
yang tinggi untuk menjangkau masa depan yang lebih baik. Hal tersebut dapat
dilihat pada perkembangan pendidikan Islam, awalnya tertuju pada pemberdayaan
akidah sebagaimana yang diupayakan oleh Nabi saw. dan akhirnya pendidikan Islam
berlangsung melalui proses operasional menuju pada peningkatan nilai-nilai moral
spiritual dan intelektual. Nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan berdasarkan
kebutuhan perkembangan manusia yang dipadukan dengan pengaruh lingkungan
kultural yang ada, sehingga dapat dicapai cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia disegala aspek hidupnya.
Keberadaan Nabi Muhammad saw. sebagai sosok individu yang mampu
mengarahkan manusia dalam kurun waktu 23 tahun dengan hasil yang luar biasa,
olehnya itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi konsep pendidikan Islam dan
istilah-istilah yang bermakna pendidikan dalam hadis-hadis nabi, sehingga membuka
wawasan pemikiran akan fungsi dari pengistilahan ini dan melihat kedudukannya
sebagai sumber dalil kedua.
Salah satu pembahasan mengenai istilah pendidikan yang dipakai oleh
Rasulullah dalam hadisnya dapat ditemukan dalam hadis kitab Sunan Abi> Da>wud
sebagai berikut:

1. Kata tarbiyah terdapat dalam hadis :

ِ َ ﻋـﻦ اﺑـ ِﻦ ﻋﻤـﺮ أَﻧـﱠـﻪ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻪ اَ ﱠن رﺳـ
ُ ﺻـﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠـﻪُ َﻋﻠَْﻴـ ِـﻪ َو َﺳـﻠﱠ َﻢ َﻛــﺎ َن ﻳَـ ُﻘ
ْ َﺧـ َﺬ َﻣ
َ ـﻮل إِ َذا أ
ُـﺠ َﻌﻪ
َ ـﻮل اﻟﻠﱠـﻪ
َ ﻀـ
ُ َ ُ َ ُ ََُ ْ ْ َ
ِ
ِ ِِ ْ
ﻀـ َـﻞ َواﻟﱠـ ِـﺬي أ َْﻋﻄَـ ِـﺎﱐ
َ ْاﳊَ ْﻤـ ُـﺪ ﻟﻠﱠــﻪ اﻟﱠــﺬي َﻛ َﻔـ ِـﺎﱐ َو َآوِاﱐ َوأَﻃْ َﻌ َﻤـ ِـﲏ َو َﺳ ـ َﻘ ِﺎﱐ َواﻟﱠــﺬي َﻣ ـ ﱠﻦ َﻋﻠَـ ﱠـﻲ ﻓَﺄَﻓ
ٍ
ِ ٍ
ٍ اﳊﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَﻰ ُﻛـ ﱢﻞ ﺣ
ـﻚ ِﻣ ْـﻦ
ـﺎل اﻟﻠﱠ ُﻬـ ﱠﻢ َر ﱠ
َ ِب ُﻛ ﱢـﻞ َﺷ ْـﻲء َوَﻣﻠﻴ َﻜـﻪُ َوإِﻟَـﻪَ ُﻛ ﱢـﻞ َﺷ ْـﻲء أَﻋُـﻮذُ ﺑ
ْ ﻓَﺄ
ْ َْ َﺟَﺰَل
َ
(اﻟﻨﱠﺎ ِر )رواﻩ اﺑﻮاداود
12

Artinya :
Dari Ibnu ‘Umar Bahwasanya ia menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah
s}allallahu 'alaihi wa sallam jika ingin berbaring: Mengucapkan segala puji bagi
Allah yang telah mencukupi dan melindungiku, memberi makan dan minum
kepadaku, melimpahkan karunia dan melebihkannya, dan Tuhan yang memberi
dan memperbanyaknya. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Ya Allah,
yang memelihara segala sesuatu dan yang memilikinya, Tuhan segala sesuatu,
aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka.
2. Kata ta’lim terdapat dalam hadis :

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ُ ﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة ﻗَﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ُﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻌﻠﱠ َﻢ ﻋ ْﻠ ًﻤﺎ ﳑﱠﺎ ﻳـُْﺒﺘَـﻐَﻰ ﺑِﻪ َو ْﺟﻪ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َْ
َُ
َ َْ ُ
ِ ﺼ
ِ
ِ ِ ِ
اﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ
ْ ف
َ ﺿﺎ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﱂْ َِﳚ ْﺪ َﻋ ْﺮ
ً ﻴﺐ ﺑِﻪ َﻋَﺮ
َ ُاﻟﻠﱠﻪ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﻻ ﻳَـﺘَـ َﻌﻠﱠ ُﻤﻪُ إﱠﻻ ﻟﻴ
(ِرﳛَ َﻬﺎ)رواﻩ اﺑﻮاداود
13

Artinya:

Dari Abu> Hurairah ia berkata, "Rasulullah s}allallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Barangsiapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah ‘Azza Wa
Jalla, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari
dunia, maka ia tidak akan mendapatkan baunya Surga pada Hari Kiamat."

12

Al-Imam al-Hafiz} Abi> Da>wud Sulaiman bin al-Asy‘as al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi>

Da>wud, Juz V, (Cett. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), h. 191.
13

Ibid, Juz IV, h. 47.

3.Kata ta’dib terdapat dalam hadis

ٍ َث ﺑـﻨ
ﺎت
َ َ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣ ْﻦ َﻋ َﺎل ﺛََﻼ
Artinya :

ٍ ِﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ِ ُ ي ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ْ ﻴﺪ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َْ
َُ
َ
(اﳉَﻨﱠﺔُ ِ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ َُﺣ َﺴ َﻦ إِﻟَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ ﻓَـﻠَﻪ
ْ ﻓَﺄَ ﱠدﺑَـ ُﻬ ﱠﻦ َوَزﱠو َﺟ ُﻬ ﱠﻦ َوأ
14

Dari Abu> Sa‘i>d al-Khudri> ia berkata, "Rasulullah s}allallahu 'alaihi wa sallam
bersabda: "Barangsiapa memelihara tiga orang anak wanita, lalu ia mendidik
dan menikahkan mereka, serta berbuat baik kepada mereka. maka ia akan
mendapatkan surga."
Tiga istilah pendidikan Islam yang terdapat dalam hadis kitab Sunan Abi>

Da>wud di atas merupakan landasan akan tersirat dan tersuratnya teori-teori
pendidikan zaman sekarang yang sudah ada pada zaman rasulullah saw. dengan
menganalisis hadis-hadisnya walaupun belum sistimatis seperti sekarang ini. Hal
inilah yang melatar belakangi penulis untuk menggali khazanah pendidikan yang
terpendam dalam hadis-hadis nabi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan
dibahas dalam penelitian ini bagaimana konsep pendidikan dari sudut pandang
hadis-hadis Nabi dalam kitab Sunan Abi> Da>wud ? Permasalahan pokok tersebut
dibatasi pada beberapa sub masalah, yaitu :

14

Ibid, Juz V , h. 223.

1. Bagaimana istilah dan makna pendidikan yang digunakan dalam kitab hadis

Sunan Abi> Da>wud?
2. Bagaimanakah metode dan pendekatan pendidikan Islam dalam kitab hadis

Sunan Abi> Da>wud?
3. Bagaimanakah relevansi metode dan pendekatan yang digunakan oleh pakar
pendidikan Islam?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan
1. Definisi Oprasional.
Judul penelitian ini adalah “Konsep Pendidikan dalam hadis kitab Sunan
Abu> Da>wud” (Tinjauan metode dan pendekatan pendidikan Islam). Untuk lebih
mengarahkan dan menghindari terjadinya interpretasi yang keliru dalam memahami
maksud yang terkandung dalam judul ini, maka penulis perlu memberikan definisi
terhadap variable yang terdapat di dalamnya sekaligus membatasi ruang lingkup
pembahasannya.
Di antara variabel pokok dalam judul penelitian ini yang diuraikan
definisinya adalah Pendidikan, Hadis, kitab Sunan Abi> Da>wud, Metode, Pendekatan
dan Pendidikan Islam.
a. Pendidikan
Pendidikan berasal dari kata didik, mendidik yang artinya memelihara dan
memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan

pikiran. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau
kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.15
b. Hadis
Kata hadis\ berasal dari bahasa Arab;  اﻟﺤ ﺪﯾﺚjamaknya: al-ah}a>di>s\, al-h}ids\an
dan al-h}uds\an. Dari segi bahasa, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya: (1) اﻟﺠﺪﯾ ﺪ
"yang baru", lawan dari " اﻟﻘ ﺪﯾﻢyang lama"; (2) " اﻟﺨﺒ ﺮkabar atau berita" yaitu sesuatu
yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang ke orang lain; dan " اﻟﻘﺮﯾ ﺐyang
dekat atau yang belum lama terjadi", seperti dalam perkataan "h}adis\ul 'ahdi bi'l-

Isla>m" yaitu orang yang baru memeluk agama Islam.16
Sedangkan menurut istilah, ulama hadis pada umumnya berpendapat, bahwa
yang dimaksud hadis ialah: "اﻗﻮاﻟﮫ ﺻ ﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿ ﮫ وﺳ ﻠﻢ واﻓﻌﺎﻟ ﮫ وﺗﻘﺮﯾ ﺮه واﺣﻮاﻟ ﮫsegala sabda,
perbuatan, taqri>r (ketetapan) dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi
Muhammad saw".17 Dengan demikian, menurut umumnya ulama hadis, bentukbentuk hadis ialah segala berita yang berkenaan dengan (1) sabda; (2) perbuatan; (3)

taqrir, yaitu keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau
menyetujui apa yang telah diperbuat atau dikatakan oleh para shahabat di hadapan

15

Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.263.
16

S{ubh}i al-S{a>lih}, 'Ulu>m al- H{adi>s\ Wa Mus{t}ala>huhu (cet. I; Beirut: Da>r al-'ilmi Lilmalayiin,
1959 M), h. 3.
17

Al- Majlis al-'Ala Lissyu'un al-Islamiyah, Mausu'ah 'Ulum al-H{adi>s\ al-Syarif (cet. I; Kairo:
wizaratul Awqaf, 2003M/1424H), h. 357.

beliau dan (4) hal ihwal Nabi Muhammad saw. Yang dimaksud dengan hal ihwal
dalam hal ini ialah segala sifat dan keadaan pribadi Nabi Muhammad saw.
Kalangan ulama ada yang menyatakan, apa yang berasal dari sahabat Nabi
dan tabi'i>n disebut juga hadis. Sebagai buktinya, telah dikenal adanya istilah hadis

marfu' (hadis yang disandarkan kepada Nabi), hadis mawqu>f (hadis yang disandarkan
kepada sahabat Nabi), dan hadis maqtu' (hadis yang disandarkan hanya sampai
kepada tabi'i>n).
Sebenarnya para ulama hadis berbeda-beda pendapatnya dalam menta'rifkan
hadis. Perbedaan itu disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya objek
peninjauan mereka masing-masing sehingga melahirkan dua macam ta'rif hadis
yaitu: ta'rif yang terbatas disatu pihak dan ta'rif yang luas di pihak lain.18
Adapun ta'rif hadis yang terbatas itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh
para ulama hadis ialah: " ﻣﺎ اﺿـﻴﻒ ﻟﻠﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻗـﻮﻻ او ﻓﻌـﻼ او ﺗﻘﺮﻳـﺮاsesuatu yang
disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan,
pernyataan atau taqrir". Dari ta'rif tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud hadis
adalah semua yang hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad saja, tidak termasuk
hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada tabi'in. Sedangkan

ta'rif hadis yang luas, tidak hanya mencakup sesuatu yang disandarkan kepada Nabi
Muhammad saja, tetapi juga perkataan, perbuatan, dan taqri>r yang disandarkan
kepada Shahabat dan Tabi'in
18

Fathur Rahman, Ikhtis{ar Must}alahul H{adi>s\, (cet ke-7, PT. al-Ma'arif Bandung 1991, h. 6.

c. Sunan Abi> Da>wud

Sunan Abi> Da>wud adalah sebuah kitab hadis yang dikarang oleh Ima>m Abu>
Da>wud mempunyai nama lengkap Sulaiman bin al-Asy’as Ishak bin Ba>syir bin
Syida>d bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Lahir di Sijistani, tahun 202 H dan wafat di
Bas}rah tanggal 16 Syawal 275 H.19
Tidak semua hadis yang didapatkan oleh Abu> Da>wud ditulis dalam kitabnya,
dalam suratnya kepada penduduk Mekkah, Abu> Da>wud mengatakan bahwa ia pernah
menulis sebanyak 500.000 hadis. Tetapi, kemudian dia menyaringnya dan hanya
memasukkan sebanyak 4.800 hadis dalam kitab sunannya. Tetapi, ada juga sebagian
ulama yang menghitungnya sebanyak 5.274 hadis. Hal ini terjadi perbedaan karena
adanya perbedaan dan cara menghitungnya. karena ada yang menghitung hadis yang
diulang sebagai satu hadis, sedangkan yang lain tidak demikian. Kedua cara
penghitungan hadis seperti ini sudah dikenal dikalangan ulama hadis sehingga tidak
menjadi masalah.20
Sistematika kitab sunan Abu> Da>wud terbagi ke beberapa bagian kitab dan
setiap kitab dibagi lagi ke dalam beberapa bab. Adapun jumlah kitabnya ada 35
kitab. Akan tetapi, dari beberapa kitab, ada juga yang tidak dibagi ke dalam bab,
ssedangkan jumlah keseluruhan babnya adalah 1. 871 bab.

19

Ibn Ah}mad ‘Alimi, Tokoh dan Ulama Hadis (P. Mashun Buana Pustaka: Sidoarjo. 2008),

20

Lihat Ibid, h. 211.

h. 206.

c. Metode
Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk
memudahkan pelaksanaan suatu kegiatn guna mencapai tujuan yang ditentukan.21
Menurut M. Dahlan al-Bany menjelaskan metode adalah cara yang teratur dan
sistematis untuk pelaksanaan sesuatu, cara kerja.22Jadi, dalam melakukan suatu
pekerjaan diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dimiliki dan digunakan
agar dapat mencapai tujuan yang di inginkan.
d. Pendekatan
Pendekatan adalah proses, perbuatan, cara mendekati, dapat pula berarti
usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek
yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah
penelitian.23 Jadi jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan.
e. Pendidikan Islam
Pendidikan Islam,dalam hal ini dapat dikemukakan defenisi dari beberapa
ulama, antara lain :
1) Ahmad Tafsir berpendapat bahwa Pendidikan Islam adalah bimbingan yang
diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal

21

Tim Penyusun Kamus, Op.cit., h. 740.

22

M. Dahlan al-Barry, Kamus Modern Bahasa Indonesia (Cet. I; Surabaya: Arkola, 1994), h.

395.
23

Tim Penyusun Kamus, Op.cit., h. 246.

sesuai dengan ajaran Islam atau bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi
muslim semaksimal mungkin.24
2) Zakiah Daradjat memandang bahwa Pendidikan Islam adalah suatu usaha dan
kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembentukan kepribadian muslim.25
3) A. Rahman Getteng mengemukakan bahwa Pendidikan Islam pada dasarnya
merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia, meliputi
potensi jasmaniah dan rohaniah seperti akal, perasaan, kehendak, dan aspek
rohaniah lainnya agar tujuan kehadirannya di muka bumi ini sebagai hamba Allah
dan sebagai khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Dalam hal ini mewujudkan
manusia muslim yang berakhlaq al-karimah.26 Singkatnya, Pendidikan Islam
adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk
manusia yang berkepribadian Islam.27
4) Muhaimin mengemukakan bahwa Pendidikan Islam adalah pendidikan yang teoriteorinya di susun berdasarkan al-Qur’an dan Hadis.28
Berdasarkan definisi Pendidikan Islam di atas dapat disimpulkan bahwa
Pendidikan Islam merupakan tuntutan dan kebutuhan mutlak bagi setiap umat Islam
24

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Cet. III; Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2000), h. 32.
25

Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.27-

28.
26

A. Rahman Getteng, Pendidikan Islam dalam Pembangunan (Ujung Pandang: Yaayasan alAhkam, 1997), h. 25.
27

A. Rahman Getteng, Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, Tinjauan Historis dari
Tradisional hingga Modern (Cet. I; Graha Guru: Yokyakarta, 2005), h. 47.
28

Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam…, Op. cit., h. 4.

untuk dapat melaksankan ajaran-ajaran Islam atau dengan kata lain Pendidikan
Islam merupakan suatu usaha untuk mempersiapkan umat Islam dalam rangka
melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya berdasarkan al-Qur’an dan hadis.

2. Ruang Lingkup Penelitian.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa defenisi operasional yang
dimaksud pada kajian ini adalah mengumpulkan dan menganalisis data terkait serta
mengkaji lebih jauh metode dan pendekatan pendidikan Islam dalam hadis Nabi
yang terdapat pada kitab hadis Sunan Abi> Da>wud, sehingga dari itu semua akan
tergambar konsep pendidikan menurut hadis Nabi.
D. Kajian Pustaka
Penulis menyadari bahwa kajian mendalam mengenai pendidikan sudah
sering dijadikan objek penelitian. Pembahasan ini telah banyak ditemukan baik
dalam bentuk buku maupun tesis. Akan tetapi, berbicara secara spesifik tentang
konsep pendidikan Islam terutama yang menyangkut pendekatan pendidikan Islam
masih kurang referensi yang penulis temukan terlebih lagi kajian mengenai konsep
pendidikan dalam hadis kitab Sunan Abi> Da>wud

yang merupakan kajian yang

bersifat telaah hadis dan istilah pendidikan Islam sampai sejauh ini belum ada
referensi yang penulis temukan. Karena itu penulis cukup kesulitan untuk
mendapatkan referensi-referensi utama yang mengkaji tema tersebut secara
mendalam.

Dalam berbagai literatur, masalah konsep pendidikan Islam belum banyak
disinggung secara tuntas bahkan beberapa ahli dan peneliti sekedar menyinggung hal
itu secara sekilas dan tematis.

Us}ul> al-Tarbiyah al-Isla>miyah wa Asa>libiha fi al- Bait wa al-Madrasah wa alMujtama‘, sebuah buku yang ditulis oleh ‘Abd al-Rahman al-Nahlawi, telah banyak
memberikan uraian tentang berbagai penyampaian atau metode pendidkan Islam dan
uraian tentang pentingnya tarbiyah al-Imaniyah atau keimanan kepada hal yang
gaib.

Us}ul> fikr wa al-Tarbawi fi al-Isla>>m, sebuah buku yang ditulis oleh Abbas
Mahjub, mencoba menjelaskan tujuan pendidikan Islam, obyek-obyek yang dididik
dan disamping itu telah menjelaskan tentang sisi pendidikan dalam Islam. Dalam
buku ini telah dikupas pendidikan akhlak, pendidikan ruh dan pendidikan akal.
Namun bahasanya tidak menyeluruh dan sangat global sehingga tidak menyentuh
aspek yang dimaksudkan dalam tesis ini.
Selain itu, banyak referensi yang menulis tentang hal yang berkaitan secara
umum dengan referensi yang telah disebutkan, seperti “Ilmu Pendidikan Islam”
karya Zakiyah Darajat, buku “al-Tarbiyah wa T\\{uruq al-Tadris” karya S{alih{ ‘abd alAziz, buku “Ruh} al-Tarbiyah wa al-Ta‘lim” karya Muhammad ‘Atiyah al-Abra>syi,
tesis yang berjudul prinsip-prinsip pendidikan anak dalam hadis karya Ruqayah alBar, dan konsep kurikulum pendidikan Islam menurut al-Gazali oleh Syaifuddin,
tetapi kesemuanya berbeda dengan pembahasan yang akan penulis paparkan.

Pembahasan dalam tesis yang sederhana ini akan berfokus khusus kepada penelitian
hadis-hadis mengenai konsep dan istilah pedidikan Islam dalam kitab hadis Sunan
Abu Dawud
.
E. Kerangka Teoritis
Uraian tinjauan pustaka di atas telah memberikan wawasan umum dari arah
pola pikir konseptual tentang Istilah-istilah Pendidikan Islam. Dengan uraian itu,
diharapkan memberikan pemahaman tentang penggunaan istilah-istilah pendidikan
Islam dalam Hadis-hadis Nabi.
Selanjutnya untuk mengilustrasikan secara menyeluruh intisari pembahasan
ini lebih lanjut, penulis perlu menggaris bawahi hal-hal sebagai berikut :
1.

Uraian terhadap tema tesis ini menitikberatkan pada pengtakhrijan hadis-hadis
Nabi yang memakai istilah pendidikan Islam.

2.

Dimaksudkan dalam penelitian ini, untuk mengetahui penempatan istilahistilah pendidikan Islam oleh Rasulullah saw dalam hadis-hadisnya.

3.

Penelitian ini menghasilkan metode-metode yang digunakan dalam pendidikan
Islam, hal ini menentukan berhasilnya sebuah lembaga pendidikan ataupun
tercapainya tujuan pendidikan Islam itu sendiri.
Kerangka Pikir ini dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut :

Hadis-hadis Nabi
saw. yang terdapat
dalam kitab Sunan

Abi Dawud

Penerapan
makna dan
istilah
pendidikan
Islam,
pendekatan dan
metode
pendidikan
Islam

Aktualisasi istilahistilah pendidikan
Islam dalam
pendekatan dan
metode pendidikan
Islam

F. Metode Penelitian
1. Sumber Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) karena
datanya diambil dari literatur-literatur yang ada hubungannya langsung atau tidak
langsung dengan pembahasannya. Literatur yang paling utama adalah kitab Sunan
Abi Dawud dan referensi-referensi yang berisikan teori-teori pendidikan Islam dan
hadis-hadis Rasulullah saw. Selain itu, kitab-kitab Tafsir yang ditafsirkan dengan
hadis-hadis terutama ayat-ayat yang memakai pengistilahan pendidikan Islam, buku
metodologi ilmu hadis dan takhrij hadis, yang menjadi kajian utama dalam tesis ini.
2. Metode Pembahasan
Setelah data penelitian terkumpul melalui studi kepustakaan, penulis
membahas dengan menggunakan pendekatan paedagogis. Pendekatan paedagogis

adalah analisa pokok masalah dengan menggunakan dua metode pembahasan , yaitu
metode deskriptif dan analisis logis. Pedekatan paedagogis yang penulis maksudkan
adalah pendekatan terhadap konsep-konsep atau teori-teori pendidikan Islam. Data
yang diperoleh dari sumber-sumber rujukan akan dianalisis dengan menggunakan
pendekatan paedagogis yang bertujuan menemukan data tersebut di sesuaikan
dengan konsep pendidikan yang ada sekarang.
Metode deskriptif pengungkapan data penelitian mengenai persoalan yang
diajukan yang berhubungan dengan pendidikan Islam secara umum dan metode
analisis menguraikan pokok bahasan ke dalam bagian-bagian yang lebih terperinci
dan spesifik. Pokok masalah tesis terbagi kepada beberapa bagian permasalahan.
Setiap bagian masalah dibagi melalui satu pokok bahasan. Setiap analisis dilakukan
secara logis yaitu dengan pemahaman rasional dan kritis terhadap setiap statemen
dan mengimplementasikannya ke dalam wacana pemikiran pendidikan Islam.
Penggunaan pendekatan dan metode tersebut dalam tesis ini tidak dipisahkan
secara kaku, Dalam hal-hal tertentu, penggunaannya dapat dipadukan dan pada
bagian lain kadang digunakan tersendiri. Hal demikian sesuai dengan kebutuhan
dalam tesis ini.
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagi berikut :
1. Untuk mengetahui pemakaian Istilah dan makna Pendidikan Islam dalam
hadis-hadis Nabi yang terdapat pada kitab Sunan Abi> Da>wud.

2. Untuk mengungkap metode dan pendekatan yang dipergunakan Rasulullah
saw. dalam rangka memperkenalkan Pendidikan Islam pada umatnya.
3. Untuk mengetahui relevansi metode dan pendekatan yang digunakan oleh
pakar pendidikan Islam dengan metode yang dipergunakan oleh Rasulullah
dalam pengembangan pendidikan Islam.
Kegunaan hasil Penelitian
a. Kegunaan Ilmiah
1) Tesis ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran di bidang
pendidikan Islam dalam rangka penyempurnaan materi dan pencapaian tujuan
pendidikan Islam, yaitu pemahaman lebih mendalam mengenai hakekat
pendidikan Islam.
2) Sebagai Literatur bagi pemerhati, penanggung jawab pendidikan khususnya
dan seluruh umat Islam pada umumnya dalam rangka pengembangan
pendidikan Islam.
b. Kegunaan Praktis
Tesis ini diharapkan dapat memberi ide dan arahan kepada para pendidik
agar berupaya dalam memakai Istilah pendidikan Islam dapatlah membedakan di
antaranya kesejarahan pendidikan merujuk kepada masa Rasulullah saw.

H. Garis Besar Isi Tesis

Guna memperoleh gambaran mengenai isi tesis ini, penulis mengetengahkan
garis-garis besar isi tesis yang disusun dalam llima bab dan beberapa sub bab, garisgaris besar isi tesis tersebut sebagai berikut:
Pada bab I, pendahuluan, yang merupakan suatu kerangka berpikir tentang
hal yang melatar belakangi masalah pookok yang akan dikaji dan diformulasikan
dalam bentuk pertanyaan dan memerlukan jawaban dalam penelitian ini, baik dalam
perumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan, kajian
pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta
garis besar isi tesis.
Pada bab II, tinjauan umum tentang pendidikan Islam, di dalamnya
menguraikan secara umum tentang pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan
Islam. Selaanjutnya dibahas mengenai landasan pendidikan Islam yang memuat
penjelasan mengenai landasan ideal dan landasan operasional.
Pada bab III, adalah biografi Ima>m Abu> Da>wud dan kitab Sunan Abi> Da>wud,
yang berisi tentang Biografi Ima>m Abu> Da>wud, Kitab Sunan Abi> Da>wud, Pendapat
Ulama terhadap Ima>m Abu> Da>wud dan Kitab Sunan Abi> Da>wud.
Pada bab IV, metode dan pendekatan pendidikan Islam dalam kitab hadis

Sunan Abi> Da>wud , pembahasan pada bab ini meliputi: Metode dan pendekatan
pendidikan Islam dalam kitab hadis Sunan Abi> Da>wud, di dalamnya menguraikan
istilah dan makna pendidikan yang digunakan dalam kitab hadis Sunan Abi> Da>wud,

dasar dan prinsip metode pendidikan Islam, pendekatan dalam pendidikan Islam,
relevansi metode dan pendekatan pendidikan Islam menurut pakar pendidikan
Islam.
Pada bab V, penutup yang berisi tentang kesimpulan atas segala pengkajian
yang telah dilakukan pada bab sebelumnya sehingga memiliki hasil dalam penelitian
ini, terutama memberikan jawaban atas masalah pokok dalam penelitian dan
implikasi.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Dalam al-Qur’an dan Hadis, terdapat beberapa istilah yang dipergunakan
untuk menunjukkan pengertian “Pendidikan”. Istilah yang sering dipakai untuk
menunjukan konsep dan kegiatan pendidikan sebagai berikut :

1) al-Tarbiyah
Penggunaan istilah al-tarbiyah berasal dari kata rabb. Walaupun kata ini
memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh,
berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau
eksistensinya.29Dalam penjelasan lain, kata al-tarbiyah berasal dari tiga kata, yaitu30 :
a. Raba-yarbu yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang, dapat dilihat pada
firman Allah QS. al-Rum /30: 39.

             
  
 
     
  
   
    
                 
      

29

Ibn ‘Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad al-Ans}a>ri al-Qurt}ubi, Tafsir al-Qurt}ubi, Juz I,
( Kairo : Da>r al-Sya‘biy,t.th), h. 120.
30

‘Abd al-Rahman al-Nah}lawi, Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam ( Bandung:
CV. Dipanegoro, 1992 ), h. 31.

Terjemahnya :
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada
harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan
Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat
gandakan (pahalanya).31
b. Rabba-yarubbu berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan
memelihara.
Kata rabb sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al-Fatihah/1: 2.

 


     
  
 
 
 
  
Terjemahnya :
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam32
Kata rabbi mempunyai kandungan makna yang berkonotasi dengan istilah al-

tarbiyah. Kata rabb (Tuhan) dan murabbi (pendidik) berasal dari akar kata yang
sama. Berdasarkan hal ini, maka Allah adalah Pendidik Yang Maha Agung bagi
seluruh alam semesta.33
Uraian di atas, secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses pendidikan
Islam adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan oleh Allah sebagai pendidik
seluruh ciptaan-Nya, termasuk manusia. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar
dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, mendalami,
menghayati hinggga menjiwai ajaran agama Islam yang dibarengi dengan tuntunan
31

Departemen Agama RI, op.cit, h.320 .

32

Ibid, h.2.

33

Omar Muhammad al-T{umy al-Syaibani>, Falsafah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan
Bintang 1979), h.41.

untuk menghargai agama lain dan hubungannya dengan kerukunan antar umat
beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.34
Dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan

Islam yang dikandung

dalam term al-tarbiyah terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu :
a. memelihara dan menjaga fitrah peserta didik menjelang dewasa
b. mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan
c. mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan
d. melaksanakan pendidikan secara bertahap.35
2) al-Ta’lim
Istilah al-ta’lim telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan
Islam. Rasyid Rid}a mengartikan al-ta’lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu
pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu36.
Argumentasinya didasarkan dengan merujuk pada ayat Q.S. Al-Baqarah/2 :151.

 

 
     
 
         
 
   
     
 
  
 
  
 
    
    
 
 
 
      
  
   
 
      
 
     
  
  
Terjemahnya :
Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami
telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat
Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-kitab
34

Lihat Abd. Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi, Konsep dan
Implementasi kurikulum 2004, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset), h. 131.
35
36

‘Abd al-Rah}ma>n al-Nahlawi, op. cit, h. 32.

Muh}ammad Rasyid Rid}a, Tafsir al-Qur’an al-Hakim; Tafsir al-Mana>r Juz VII (Beirut : Dar
al-Fikr, tt ), h.262.

dan al-hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu
ketahui.37
Kalimat ayat di atas menjelaskan tentang aktivitas Rasulullah mengajarkan
al-Qur’an dan hikmah kepada kaum muslimin pada zaman itu. Dalam argumentasi
yang agak berbeda, istilah al-’Ilmu dalam al-Qur’an tidak terbatas hanya berarti ilmu
saja. Lebih jauh kata tersebut dapat diartikan ilmu dan amal. Hal ini didasarkan ayat
berikut ini Q.S. Muhammad/47: 19.

            
  
Terjemahnya :
Maka ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan)
selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang
mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu
berusaha dan tempat kamu tinggal.38
Kata fa’lam (ketahuilah) pada ayat di atas memiliki makna tidak sekedar
mengetahui (ilmu) secara teoritis yang tidak memiliki pengaruh bagi jiwa, akan
tetapi mengetahui yang membekas dalam jiwa dan ditampilkan dalam bentuk
amaliah.
3) Al-Ta’dib,
Istilah al-Ta’dib yang berarti pendidikan yang bersifat khusus, konsep ini
didasarkan pada sabda Rasulullah saw:
37

Departemen Agama RI, op. cit, h. 18.

38

Ibid, h. 406

ِ ٍ َﻋﻦ أَﻧ
ﻒ َوﻗَ ْﺪ ﻗَ َﺎل أَ ﱠدﺑَِ ْﲏ َرﱢ ْﰊ
َ ﺎس ُﺧﻠًُﻘﺎ َﻛْﻴ
َْ
َ َﺲ َرﺿ َﻲ اﻟﻠّﻪُ َﻋْﻨﻪُ ﻗَ َﺎل َﻛﺎ َن َر ُﺳﻮل اﻟﻠّﻪ أَ ْﺣ َﺴ ُﻦ اﻟﻨ
ِ َﻓَﺄﺣﺴﻦ ﺗ
 ﺄدﻳِْ ْﱯ
ََ ْ
39

Artinya:

Dari radiallahu anhu berkata adalah Rasulullah manusia yang paling baik
akhlaknya sebagaimana beliau telah bersabda”Tuhanku telah mendidikku, maka
ia sempurnakan pendidikanku”.
Kata Addaba dalam hadis di atas dimaknai sebagai ”mendidik” yang berarti
pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri
manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari sesuatu di dalam tatanan
penciptaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan akan berfungsi sebagai pembimbing
kearah pengenalan dan pengakuan tempat tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan
kepribadiannya.

2. Tujuan Pendidikan Islam.

Cara atau alat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan
pendidikan adalah pengajaran. Karena itu, pengajaran sering diidentikkan dengan
pendidikan.40 Ada beberapa tujuan pendidikan, yaitu :

Tujuan Umum atau Tujuan Nasional : adalah cita-cita hidup yang ditetapkan
untuk dicapai melalui proses kependidikan dengan berbagai cara atau sistem, baik
sistem formal (sekolah), sistem non-formal (non-klasik dan non-kurikuler), maupun

39

Muh}ammad ‘Ali> bin Muhammad ‘Ula>n bin Ibra>him al-Bakri>, Dali>l al-Fa>lihi>n: Syarah}

Riyad}u al-S{a>lih}i>n,> Jild 5 (Beirut : Dar al-Ma’arif, t.t), h.83.
40

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 30.

sistem informal (yang tidak terikat oleh formalitas program, waktu, ruang dan
materi)41.

Tujuan Akhir, adapun tujuan akhir pendidikan Islam pada hakikatnya adalah
realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi
kesejahteraan umat Islam sebagai hamba Allah lahir dan bathin, di dunia dan di
akhirat42. Oleh karena itu pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkembangkan
pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak,
penalaran, perasaan dan indera.
Pendidikan ini harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya,
baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah, maupun bahasanya,
serta mendorong semua aspek tersebut ke arah keutamaan serta pencapaian
kesempurnaan hidup dalam realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah
yang terkandung dalam kalimat ajaran Allah QS. al-An‘am/6 : 162 :

         
Terjemahnya :
“Sesungguhnya shalatku dan ibadahku dan hidupku serta matiku hanya untuk
Allah, pendidikan sekalian alam”.43

Tujuan Sementara, ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi
sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam bentuk tujuan instruksional

41

H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Cet : IV ; Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 39.

42

Ibid.h. 40.

43

Departemen Agama RI, op. cit, h. 119.

yang dikembangkan menjadi tujuan instruksional umum dan khusus (TIU dan TIK),
dapat dianggap tujuan sementara dengan sifat yang agak berbeda.44 TIU, diarahkan
pada penguasaan atau pengamalan suatu bidang studi secara umum atau garis
besarnya sebagai suatu kebulatan. TIK, diarahkan pada setiap bidang studi yang
harus dikuasai dan diamalkan oleh anak didik.

Tujuan operasional : dalam tujuan ini lebih banyak dituntut dari peserta didik
suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan
dari sifat penghayatan dan kepribadian. Untuk tingkat yang paling rendah, sifat yang
berisi kemampuan dan keterampilanlah yang ditonjolkan. Misalnya, dapat berbuat
terampil melakukan, lancar mengucapkan, mengerti, memahami, meyakini dan
menghayati adalah soal kecil.45 Ibn Khaldun menyatakan bahwa tujuan pendidikan
Islam mempunyai dua tujuan, yaitu :
1. Tujuan keagamaan maksudnya ialah beramal untuk akhirat, sehingga ia
menemui Tuhan-Nya dan telah menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan
atasnya.
2. Tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan, yaitu apa yang diungkapkan oleh
pendidikan modern dengan tujuan kemanfaatan atau persiapan untuk hidup.46
Mustafa Amin menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah :
mempersiapkan seseorang bagi amalan dunia dan akhirat. Selanjutnya al-Gaza>li>
44

Zakiah Daradjat, op.cit., h. 32.

45

Ibid.

46

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. II : Jakarta : Kalam Mulia, 1998), h. 25.

berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam yang utama adalah beribadah dan

taqarrub kepada Allah, dan kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan dunia
dan akhirat.47 Semua rumusan tujuan di atas berdasarkan firman Allah swt QS: ‘Ali
‘Imran/ 3:14:

          
           
   
Terjemahanya :
“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang
diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah
kesenangan hidup di dunia; dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik
(surga)”.48
Selanjutnya firman Allah QS: al-Qasas/ 28 : 77:

            
Terjemahnya :
“Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
kampung akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari
(kenikmatan) duniawi”.49

47

Ibid.

48

Departemen Agama RI. op.cit., h. 77.

49

Ibid. h., 623.

Dari beberapa defenisi diatas, terlihat bahwa tujuan pendidikan Islam lebih
berorientasi pada nilai-nilai luhur dari Tuhan yang harus diinternalisasikan ke dalam
diri individu peserta didik lewat proses pendidikan. Dengan penanaman

nilai,

diharapkan pendidikan Islam mampu mengantarkan, membimbing dan mengarahkan
peserta didik (manusia) untuk melaksanakan fungsinya sebagai hamba dan khalifah,
guna membangun dan memakmurkan alam sesuai dengan konsep-konsep yang telah
ditetapkan oleh Allah. Perwujudan ini tidak terlepas dari insan kamil yang bertaqwa
dan berkualitas intelektual.
Tujuan pendidikan Islam memiliki dimensi yang lebih luas bila dibandingkan
dengan tujuan pendidikan. Hal ini dapat dimengerti, karena tujuan yang hendak
dicapai oleh pendidikan Islam bukan saja pada pemenuhan aspek material, akan
tetapi lebih luas lagi dengan terpenuhinya aspek rohaniah dengan nilai-nilai Ilahiah,
sebagai alat kontrol yang tertinggi dari seluruh aktivitas manusia. Keunggulan
tujuan pendidikan Islam antara lain bersumber pada kesempurnaan ilahi, yang
kemudian tercermin pada semua aspek kehidupan, berlaku pada setiap manusia
tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sesuai dengan fitrah manusia; tujuannya jelas,
realis, seimbang dan fleksibel. Keunggulan ini yang membedakannya dengan
pendidikan lain pada umumnya. Keluasan cakupan aspek yang menjadi tujuan
pendidikan Islam meliputi pencapaian tujuan jasmaniah,, rohaniah, mental, sosial
dan bersifat universal. Bila kesemua aspek ini dapat terealisasi secara maksimal,

maka akan terwujud kehidupan manusia yang harmonis dan seimbang ke arah
pencapaian mard{a>tillah. Dalam hal ini layak diangkat sabda nabi Muhammad SAW :

ِ
ﺐ إِ َﱃ اﻟﻠﱠ ِﻪ
َﺣ ﱡ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣ ُﻦ اﻟْ َﻘ ِﻮ ﱡ
َ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل َر ُﺳﻮُل اﻟﻠﱠﻪ
َ ي َﺧْﻴـٌﺮ َوأ
ِ ِِﻣﻦ اﻟْﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ اﻟﻀﱠﻌ
( ﻴﻒ )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
ُ ْ
50

Artinya:
Dari Abu Hurairah dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah
Subhanahu wa Ta 'ala daripada orang mukmin yang lemah.
Demikian luasnya cakupan tujuan yang diinginkan ajaran Islam, menjadikan
pendidikan Islam sebagai suatu sistem yang utuh dan kompleks, serta mampu
mengayomi seluruh dimensi dan potensi manusia secara harmonis. M. Mokesteen,
melihat pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan yang adaptik. Mokesteen
mengklasifikasikan tujuan pendidikan Islam itu kepada dua macam, yaitu tujuan
religius dan sekuler.51
Tujuan pendidikan religius dalam konteks ini dipahami sebagai tujuan
pendidikan Islam, yang disusun berdasarkan asas-asas ajaran yang ada dalam alQur’an dan hadis. Sedangkan pendidikan sekuler yang dimaksud adalah pola
pendidikan Islam yang disusun berdasarkan ijtihad ilmuwan atau pakar barat sesuai
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al-Ima>m Abi> al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. S{ah}ih} Muslim bi

syarh} al-Nawawi, (Indonesia : Maktabah dahlan, t.th), h. 2052.
51

Samsul Nizar. Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam. (Cet. I; Jakarta : Gaya Media
Pratama, 2001), h. 114.

dengan kebutuhan. Perkembangan zaman yang terlebih dahulu disterilkan dengan
nilai-nilai universal menurut Islam.52 Dengan demikian, penyusunan pendidikan pada
dimensi ini, bukanlah berarti sama sekali melepaskan diri pada nilai agama (alQur’an dan hadis), akan tetapi melakukan elaborasi pola pendidikan yang ada dan
tidak ditemukan dalam nas} tersebut. Dalam konteks ini Nabi bersabda :
53

( )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ

Artinya:

ٍ ََﻋ ْﻦ أَﻧ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل أَﻧْـﺘُ ْﻢ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ﺑِﺄ َْﻣ ِﺮ ُدﻧْـﻴَﺎ ُﻛ ْﻢ
ﺲ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
َ ﱠﱯ

Dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kalian lebih
mengetahui urusan dunia kalian.
Dari hadis diatas, terlihat dengan jelas, bahwa ajaran Islam merupakan ajaran
yang bersifat fleksibel dan universal. Bukan semata-mata ajaran dogmatis non
elastis. Ajarannya mencakup kepentingan kehidupan di dunia dan di akhirat secara
serasi seimbang, serta menghormati dinamika intelektual umat, selama tetap
mengacu pada norma dan ajaran Islam, sehingga pelaksanaan pendidikannya
berkembang secara dinamis. Al-Ghazali dalam Ihya ‘Ulumiddin, mengutip sebuah
pernyataan dari Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi, yang teksnya sebagai
berikut:

 وﻻ ﺗﻜﻦ،ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ أو
ً
ً  ﻣﻌﻠﻢ اﳋﲑ وﻣﺘﻌﻠﻤﻪ ﰲ اﻷﺟﺮ ﺳﻮاءﻛﻦ ﻋﺎﳌًﺎ أو:ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺪرداء
اﺑﻌﺎ ﻓﺘﻬﻠﻚ
ًر
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Artinya:
“ Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu berserikat pada kebajikan.
Hendaklah engkau menjadi orang yang berilmu atau belajar atau mendengar,
dan jangan engkau menjdi orang yang keempat (tidak termasuk salah seorang
dari yang tiga tadi), maka binasalah engkau .’54
Dari pernyataan Abu> Darda>, dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan
satu-satunya jalan untuk menyebarluaskan keutamaan, mengangkat harkat dan
martabat manusia, dan menanamkan nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan,
kemakmuran dan kejayaan suatu masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada
sejauh mana keberhasilan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Bukti-bukti
terpampang di hadapan kita. Jepang, misalnya, negeri ini miskin sumber daya alam,
tetapi karena pendidikan dan pengajarannya berhasil menggali potensi sumber daya
manusia, negara ini menjadi kaya dan diperhitungkan dunia. Sebaliknya, ada negara
yang sangat kaya sumber daya alam, namun karena pendidikannya kurang mampu
menggali sumber daya manusia, negara tersebut miskin.
Yang dianjurkan oleh Abu> Darda> dalam pernyataannya di atas ialah, manusia
harus berilmu dan mengajarkan ilmunya. Oleh karena ada firman Allah swt. QS:
Yusuf/12:76:

         
Terjemahnya:
Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap
orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha mengetahui.55
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Maka batasan orang alim tidak ada. Berarti, selama hayatnya manusia
ditunutt untuk melibatkan diri dari pendidikan sehingga menjadi insan kamil.
Menurut al-Ghazali, pendidikan dalam prosesnya haruslah mengarah kepada
pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insani, mengarahkan manusia untuk
mencapai tujuan hidupnya yaitu bahagia dunia dan akhirat. Al-Ghazali berkata :
“ Hasil dari ilmu sesungguhnya ialah mendekatkan diri kepada Allah tuhan
semesta alam, dan menghubungkan diri kepada para malaikatyang tinggi dan bergaul
dengan alam arwah, itu semua adalah kebesaran, pengaruh, pemerintahan bagi rajaraja dan penghormatan secara naluri .”56
Pendekatan diri kepada Allah merupakan tujuan pendidikan. Orang dapat
mendekatkan diri kepada Allah hanya setelah memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu
pengetahuan itu sendiri tidak akan dapat diperoleh manusia kecuali melalui
pengajaran.
Selanjutnya, dari kata-kata tersebut dapat dipahami bahwa menurut alGhazali tujuan pendidikan dapat dibagi dua yaitu: tujuan jangka panjang dan tujuan
jangka pendek.
a. Tujuan jangka panjang
Tujuan pendidikan jangka panjang ialah pendekatan diri kepada Allah.
Pendidikan dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan dan
kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam.
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Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa untuk dapat mendekatkan diri kepada
Allah adalah dengan melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah :

إﱄ ﳑـﺎ
ّ إﱄ ﻋﺒﺪي ﺑﺸﻲء
ّ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل ﻣﻦ ﻋﺎدى وﻟﻴﺎ ﻓﻘﺪ آذﻧﺘﻪ ﺑﺎﳊﺮب وﻣﺎ
ّ أﺣﺐ
ّ ﺗﻘﺮب
إﱄ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓــﻞ ﺣــﱴ أﺣﺒــﻪ ﻓــﺈذا أﺣﺒﺒﺘــﻪ ﻛﻨــﺖ ﲰﻌــﻪ اﻟــﺬي
ّ اﻓﱰﺿــﺘﻪ ﻋﻠﻴــﻪ وﻻ ﻳـﺰال ﻋﺒــﺪي ﻳﺘﻘـ ّـﺮب
ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ وﺑﺼﺮﻩ اﻟﺬي ﻳﺒﺼﺮ ﺑﻪ وﻳﺪﻩ اﻟﱵ ﻳﺒﻄﺶ ﺎ ورﺟﻠﻪ اﻟﱵ ﳝﺸﻲ ﺎ وإن ﺳﺄﻟﲏ ﻷﻋﻄﻴﻨـﻪ
ـﺮددي ﻋــﻦ ﻗــﺒﺾ ﻧﻔــﺲ اﳌــﺆﻣﻦ ﻳﻜــﺮﻩ
ّ ـﺮددت ﻋــﻦ ﺷــﻲء أﻧــﺎ ﻓﺎﻋﻠــﻪ ﺗـ
ّ وإن اﺳــﺘﻌﺎذﱐ ﻷﻋﻴﺬﻧــﻪ وﻣــﺎ ﺗـ
(اﳌﻮت وأﻧﺎ أﻛﺮﻩ ﻣﺴﺎءﺗﻪ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة
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Artinya:
“ Sesungguhnya Allah telah berfirman, “Barang siapa memusuhi orang yang
setia kepada-Ku (Orang yang Aku cintai), maka sesungguhnya Aku telah
menyatakan perang terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba-Ku bertaqarub
kepada-Ku dengan suatu amal yang lebih Kusukai dari apa yang telah
kuperintahkan kepadanya, dan senantiasa bertaqarub kepada-Ku dengan
amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya dan apabila Aku telah
mencintainya, jadilah Aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk
mendengar. sebagai penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, sebagai
tangannya yang ia gunakan untuk berjuang, sebagai kakinya yang ia gunakan
untuk berjalan. Dan jika ia meminta kepada-Ku pasti aku memberinya, dan jika
ia minta perlindungan kepada-Ku pasti Aku memberi perlindungan kepadanya.:
(HR. Bukhari dari Abi> Hurairah).
Di samping harus melaksanakn ibadah wajib dan sunnah, untuk mendekatkan
diri kepada Allah manusia harus senantiaasa mengkaji ilmu-ilmu fard}u ‘ain.
Alasannya, di sanalah terdapat hidayah al-Di>n. Hidayah agama, yang termuat dalam
ilmu syari’ah. Sementara orang-orang yang hanya menekuni ilmu fard}u kifa>yah
sehingga memperoleh profesi-profesi tertentu dan akhirnya mampu melaksanakan
tugas-tugas keduniaan dengan hasil yang semaksimal dan seoptimalmungkin tetapi
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tidak disertai hidayah al-din, orang tersebut tidak semakin dekat kepada Allah,
bahkan semakin jauh dariNya. Orang semacam ini tidak dapat melaksanakan amalan
ukhrawi dengan baik, ia lebih cinta dunia dan karena itu lupa akhirat. Akibatnya, ia
tidak mencapai tujuan hidupnya, yakni bahagia di akhirat, Karena tidak
melaksanakan tugas-tugas akhirat. Inilah maksud hadis yang dikutip oleh al-Ghazali
sebagai berikut :
“ Barang Siapa menambah ilmu (keduniaan) tetapi tidak menambah hidayah, ia
tidak semakin dekat kepada Allah , dan justru semakin jauh dariNya.”58
Menurut konsep ini, dapat dinyatakan bahwa semakin lama seorang duduk di
bangku pendidikan,, semakin bertambah ilmu pengetahuannya, maka semakin
mendekat kepada Allah. Tentu saja, untuk mewujudkan hal itu bukanlah sistem
pendidikan sekuler yang memisahkan ilmu-ilmu keduniaan dari nilai-nilai kebenaran
dan sikap religious, juga bukan sistem islam tradisional yang konservatif. Tetapi,
sistem pendidikan yang memadukan keduanya secara integral. Sistem inilah yang
dapat membentuk manusia yang mampu melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan,
dan tampkanya sistem pendidikan al-Ghazali mengarah ke sana.
b. Tujuan jangka pendek
Tujuan pendidikan jangka pendek ialah diraihnya profesi manusia sesuai
dengan bakat dan kemampuannya.59 Syarat untuk mencapai tujuan itu, manusia
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mengembangkan ilmu pengetahunnya, baik yang termasuk fardhu ‘ain maupun
fardhu kifayat. Oleh kerna itu, pengiriman para pelajar dan mahasiswa ke Negara
lain untuk memperoleh spesifikasi ilmu-ilmu kealaman demi kemajuan Negara
tersebut, menurut konsep ini, tepat sekali. Sebagai implikasi dari konsep tersebut,
umat Islam dalam menuntut ilmu untuk menegakkan urusan keduniaan atau
melaksanakan tugas-tugas keakhiratan tidak harus dan tidak terbatas kepada
Negara-negara islam, akan tetapi boleh di mana saja, bahkan di negara anti Islam
sekalipun.
Dengan menguasai ilmu-ilmu fardhu kifayah dan selanjutnya menguasai
profesi-profesi tertentu, manusia dapat melaksanakan tugas-tugas keduniaan, dapat
bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetapi, jika kurang menguasai bahkan tidak kenal
sama sekali ilmu-ilmu itu, lalu menyerahkan suatu urusan kepada orang yang bukan
ahlinya, maka kejadiannya akan seperti yang dikatakan Nabi:
60

( )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري

Artinya :

ِ ِِ
َﺎﻋﺔ
َ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة ﻗَ َﺎل… ﻗَ َﺎل إِ َذا ُو ﱢﺳ َﺪ ْاﻷ َْﻣ ُﺮ إِ َﱃ َﻏ ِْﲑ أ َْﻫﻠﻪ ﻓَﺎﻧْـﺘَﻈ ْﺮ اﻟ ﱠﺴ

Dari Abu Hurairah berkata: " Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: “
Apabila suatu perkara atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya,
yang tidak ada pengetahuan dalam pekerjaan itu, maka tunggulah
kehancurannya.”
Berhubungan dengan tujuan pendidikan jangka pendek, yakni terwujudnya
kemampuan manusia melkasanakan tugas-tugas keduniaan dengan baik, al-Ghazali
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menyinggung masalah pangkat, kedudukan, kemegahan, popularitas dan kemuliaan
dunia secara naluri.semua itu bukan menjadi tujuan daasar seseorang tang
melibatkan diri dalam dunia pendidikan. Seorang penuntut ilmu, seorang yang
terdaftar sebagai siswa, atau mahasiswa, dosen, guru dan sebagainya. Mereka akan
memperoleh derajat, pangkat dan segala macam kemuliaan lain yang berupa pujian,
popularitas, dan sanjungan manakla ia benar-benar mempunyai motivasi hendak
meningkatkan kualitas dirinya melalui ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu
untuk diamalkan. Sebagaimana firman Allah swt. QS: al-Mujadalah/58:11:

             
             
    
Terjemahnya :
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapanglapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.61
Karena itulah al-Ghazali menegaskan bahwa langkah awal seseorang dalam belajar
untuk mensucikan jiwa dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela, dan motivasi
pertama adalah untuk menghidupkan syari’at dan misi rasulullah, bukan untuk
mencari kemegahan duniawi, mengejar pangkat, atau popularitas.
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Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa tujuan pendidikan
menurut al-Ghazali adalah sebagai berikut:
1) Mendekatkan diri kepada Allah, dan wujudnya adalah kemampuan dan
dengan kesadaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunnah.
2) Menggali dan mengembangkan potensi dan fitrah maanusia.
3) Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengemban tugas keduniaan
dengan sebaik-baiknya.
4) Membentuk menusia yang berakhlak mulia, suci jiwanya dari kerendahan
budi dan sifat-sifat tercela.
5) Mengmbangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga menjadi manusia
yang manusiawi.62
Kalau kita perhatikan unsur-unsur dalam rumusan di atas, itulah yang
membentuk manusia salih. Yang disebut (orang) salih ialah “Manusia yang
mempunyai kemampuan melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada tuhan
sebagai hambaNya”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan menurut
al-Ghazali ialah membentuk manusia salih.
Tujuan pendidikan Islam berdasarkan tinjauan filsafat, dan aksiologi, Secara
umum tujuan pendidikan dapat dikatakan membawa anak ke arah tingkat

62

Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran al-Gazali Tentang Pendidikan (Cet. II; Yokyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009). h. 61.

kedewasaan. Artinya, membawa peserta didik agar dapat berdiri sendiri (mandiri) di
dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat.
Secara sederhana filsafat pendidikan itu adalah nilai-nilai dan keyakinankeyakinan

filsafat

yang

menjiwai,

mendasari

dan

memberikan

identitas

(karakteristik) suatu sistem pendidikan. Filsafat, pendidikan adalah jiwa roh,
kepribadian sistem kependidikan nasional,

karena sistem pendidikan nasional

wajarlah dijiwai, didasari dan menemukan identitas Pancasila, citra dan karsa
bangsa, atau tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia yang tersimpul dalam
pembukaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.63
Filsafat menjadikan manusia berkembang, mempunyai pandangan hidup yang
menyeluruh secara sistematis, agar dapat terarah untuk mencapai tujuan pendidikan
penuangan pemikiran ini dimuatkan dalam bentuk kurikulum. Dengan kurikulum
sistem pengajarannya dapat terarah, dan lebih dapat mempermudah para pendidik
dalam penyusunan yang akan diberikan pada peserta didik.
Usaha berfilsafat adalah usaha berpandangan menyeluruh dan sistematis
yang diharapkan manusia itu dapat menguasainya, dengan melalui proses ilmu
pengetahuan, melalui proses ini manusia menjadikan pikirannya bekerja sesuai
dengan aturan-aturan dan hukum yang ada, berusaha menyerap semua yang berasal
dari alam, baik yang berasal dari dalam dirinya ataupun di luar dirinya.
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Berdasarkan pendekatan filosofis, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai
suatu proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam
menurut konsepsi filosofis, bersumberkan kitab suci al-Qur’an dan hadis Nabi
Muhammad Saw. Pendekatan filosofis memandang bahwa manusia adalah makhluk
rasional atau sehingga segala sesuatu menyangkut pengembangannya didasarkan
kepada sejauhmana pengetahuan berpikir dapat dikembangkan.64
Dalam proses belajar mengajar pendekatan filosofis dapat diaplikasikan
ketika guru mengajar. Contohnya pada pelajaran mengenai proses terjadinya
penciptaan alam atau pada proses penciptaan, manusia, dari mana manusia berasal,
bagaimana proses kejadiannya sampai pada saat terciptanya bentuk manusia. Hal ini
terus berlangsung sampai batas maksimal pemikiran manusia (hingga pada zat yang
tidak dapat dijangkau oleh pemikiran yaitu Allah Swt).
Dalam hal ini, al-Qur’an benar-benar memberikan motivasi kepada manusia
untuk selalu menggunakan pikirannya (rasio) secara tepat guna menemukan
hakikatnya selaku hamba Allah Swt, selaku makhluk sosial dan selaku khalifah di
bumi.
Pendekatan filosofis, al-Qur’an memberikan konsep secara konkrit dan
mendalam. Terbukti dengan adanya penghargaan Allah Swt. kepada manusia yang
selalu menggunakan pemikirannya (rasio). Ungkapan penghargaan tersebut terulang
sebanyak 780 kali salah satu diantaranya adalah QS: al-Baqarah/ 2 : 269:
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Terjemahnya :
“Allah memberikan hikmahNya (mengerti filsafat) kepada siapa yang
dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberi hikmahNya, sungguh telah
diberikan kebijakan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil
pelajaran kecuali orang-orang yang berakal”.65
Tujuan pendekatan ini dimaksudkan agar peserta didik dapat menggunakan
pemikiran (rasio) seluas-luasnya sampai titik maksimal dari daya tangkapnya,
sehingga peserta didik terlatih untuk terus berpikir dengan menggunakan
kemampuan berpikirnya.
Istilah, yang digunakan al-Qur’an yang diajukan sebagai pengganti kata
falsafah adalah hikmah. Dalam hal ini, hikmah pendidikan dalam teori pendidikan
berarti landasan teori yang diturunkan dari al-Qur’an. Karakteristik utama hikmah
yang ditegaskan ulama tafsir adalah, terdiri dari dua elemen dasar : ilmu dan amal.
Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa orang yang diberi hikmah menerima anugerah
kebajikan yang banyak. Jika hikmah dievaluasikan dengan pembentuk atau orangnya
(yakni yang diberi hikmah) maka hikmah menempati derajat yang tinggi.66 Filsafat
merupakan salah satu ilmu terapan, adalah cabang ilmu pengetahuan yang
memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan
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kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia pada umumnya dan manusia yang
berpredikat pendidik atau guru khususnya.
Masalah pendidikan merupakan hidup dan kehidupan manusia. Proses
pendidikan berada dan berkembang bersama perkembangan hidup dan kehidupan
manusia bahkan keduanya merupakan proses yang satu. Masalah pendidikan tidak
dapat dipecahkan secara keseluruhan hanya dengan menggunakan metode ilmiah
semata-mata, akan tetapi untuk memecahkan masalah pendidikan seseorang harus
menggunakan analisa filsafat.
Ilmu pengetahuan apapun di muka bumi ini pasti tidak terlepas dari nilai,
tidak terkecuali ilmu pendidikan. Filsafat dalam kaitannya dengan ilmu pendidikan
juga menyelidiki nilai-nilai (value). Dalam bidang filsafat yang menyelidiki nilainilai disebut aksiologi.
Nilai dan implikasi aksiologi didalam pendidikan ialah pendidikan menguji
dan mengintegrasikan semua nilai-nilai tersebut didalam kehidupan manusia dan
membinanya didalam kepribadian anak. Karena untuk mengatakan sesuatu itu
bernilai baik, bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi menilai dalam arti yang
mendalam untuk membina kepribadian ideal.67 Bramel membedakan aksiologi dalam
tiga bagian :
1. Moral conduct, tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin khusus yakni
etika.
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2. Esthetic Expression, ekspresi keindahan, yang melahirkan estetika.
3. Socio-political life, kehidupan sosial politik, bidang ini melahirkan ilmu filsafat
sosial politik.68
Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya, nilai timbul karena manusia
mempunyai bahasa, maka dengan demikian menjadi mungkin adanya saling
berhubungan seperti dalam pergaulan masyarakat. Jadi masyarakat menjadi wadah
timbulnya nilai. Dikatakan mempunyai nilai-nilai, apabila berguna (nilai berguna),
benar (nilai kebenaran atau logis), baik nilai moral, etis maupun nilai religius.

B. Landasan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk insan kamil (manusia yang
sempurna dan utuh) harus mempunyai landasan tujuan dan oprasionalisasi dalam
pelaksanaannya sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Landasan pendidikan Islam terdiri dari dua, yaitu : landasan ideal dan
landasan operasional.
1. Landasan Ideal
Landasan ideal pendidikan Islam terdiri atas al-Qur’an dan Sunnah Nabi
yang dapat dikembangkan dengan ijtihad.69Berdasarkan landasan tersebut, beberapa
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pkar pendidikan muslim brlomba merumuskan tujuan pendidikan Islam, tetapi hal
itu tidak dapat terlepas dari rumusan pendidikan pertama dalam Islam, Muhammad
saw, yang pada hakikatnya dari Allah.
a. Al-Qur’an
Al-Qur’an merupakan firman Allah berupa wahyu yang disampaikan kepada
Nabi Muhammad saw. melalui malaikat jibril as. yang didalamnya terkandung ajaran
pokok menyangkut seluruh aspek kehidupan yang dapat dikembangkan melalui
ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an terdiri dari dua prinsip besar, yakni
akidah dan syari’ah atau iman dan amal.70
Dalam al-Qur’an, ajaran yang berkenaan dengan iman tidak lebih banyak
dibicarakan ketimbang ajaran tentang amal perbuatan. Ini berarti bahwa amal itulah
yang paling banyak dilaksanakan, sebab ruang lingkup amal saleh (syari’ah) itu
meliputi semua amal perbuatan manusia baik yang berhubungan dengan Allah
(ibadah), yang berhubungan dengan selain Allah dalam hal ini sesama manusia
(masyarakat), alam dan lingkungan, serta makhluk lain (muamalah), dan juga
menyangkut etika dan budi pekerti dalam pergaulan (akhlak).71
Pendidikan merupakan suatu bentuk kegiatan atau usaha untuk membentuk
manusia maka ia termasuk kedalam ruang lingkup mu’amalah. Pendidikan ini sangat
penting sebab ia turut serta menentukan corak dan bentuk amal dalam kehiupan.

70

Zakiah Darajat, op. cit. h. 19

71

Ibid., h. 20

Al-Qur’an banyak mengandung ajaran yang berisi prinsip-prinsip terkait
dengan kegiatan pendidikan, Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam Q.S.
Luqman/31: 12-19 yang berkenaan dengan kisah Luqman ketika mengajari anaknya:

               
               
            
             
               
               
                
              
               
  

           
         

Terjemahnya :
Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu:
"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah),
Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang
tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah,

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang
besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang
ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku
dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu
yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti
keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan
orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu,
Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan)
seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi,
niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah
Maha Halus lagi Maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah
(manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang
mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya
yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan
janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.72
Kisah yang digambarkan oleh ayat-ayat tersebut di atas mengandung prinsip
materi pendidikan yang terdiri atas masalah iman, akhlak, ibadah, sosial dan ilmu
pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan islam harus menggunakan al-Qur’an
sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai teori tentang pendidikan Islam
dalam arti bahwa Pendidikan Islam harus berlandaskan ayat-ayat al-Qur’an tentang
Penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad disesuaikan dengan Perubahan
dan Pembaruan.73Dan tetap sesuai dengan kedua sumber pokok, al-Qur’an dan Hadis
yang menjadi landasan tujuan dan pelaksanaan pendidikan Islam.
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b. Sunnah
Adapun "Sunnah", juga berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti
menurut bahasa, diantaranya: (pertama) jalan yang dijalani baik yang terpuji maupun
yang tidak terpuji.74 Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim:

ﻟﺘﺘﺒﻌﻦ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺷﱪا ﺑﺸﱪ وذراﻋﺎ ﺑﺬراع ﺣﱵ ﻟـﻮ دﺧﻠـﻮا ﺣﺠـﺮ اﻟﻀـﺐ ﻟـﺪﺧﻠﺘﻤﻮﻩ
()رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
75

Artinya:
"Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah (jalan-jalan) orang sebelum
kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya
mereka memasuki sarang biawak sungguh kalian juga akan memasukinya".
Juga sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan
Imam Muslim:

 وﻣــﻦ ﺳــﻦ ﺳــﻨﺔ ﺳــﻴﺌﺔ. ﻣــﻦ ﺳــﻦ ﺳــﻨﺔ ﺣﺴــﻨﺔ ﻓﻠــﻪ اﺟﺮﻫــﺎ واﺟــﺮ ﻣــﻦ ﻋﻤــﻞ ــﺎ اﱄ ﻳــﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ
(ﻓﻌﻠﻴﻪ وزرﻫﺎ و وزر ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺎ اﱄ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
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Artinya:
" Barang siapa menunjukkan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya
pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengikutinya hingga hari kiamat.
Dan barangsiapa yang menunjukkan sesuatu sunnah (jalan) yang buruk, maka
baginya dosa atas perbuatan itu dan dosa orang yang mengikutinya hingga hari
kiamat".; dan (kedua) "sesuatu tradisi yang sudah dibiasakan juga disebut
sunnah".
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Sedangkan sunnah menurut istilah sangat banyak ragamnya pengertian yang
dikemukakan oleh para ulama, perbedaan pengertian tersebut ditinjau dari perbedaan
tujuan dan arah dalam pembahasan mereka, dan hal tersebut bisa dirumuskan sebagai
berikut:77
Pertama: Sunnah menurut ulama ahli hadis, adalah: "segala sesuatu yang
disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat
kelakuan, perjalanan hidup, sampai kepada gerak-gerik dan diamnya baik ketika tidur
maupun ketika terbangun, yang demikian itu baik sebelum beliau diangkat menjadi
Rasul maupun sesudahnya". Sebagian besar ahli hadis menetapkan bahwa sunnah
dalam arti yang begini menjadi sinonim bagi hadis.
Kedua: Sunnah menurut ahli fiqh, adalah: "segala sesuatu yang berasal dari
Nabi saw. yang bukan berupa wajib atau fardhu" atau "apa saja yang ditunjukkan
oleh dalil baik dari al-Qur'an ataupun dari Nabi saw. ataupun ijtihad para shahabat
yang bertolak belakang dengan bid'ah".
Ketiga: Sunnah menurut ahli ushul fiqh, adalah: "segala yang dinukilkan dari
Nabi saw., baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqrir yang mempunyai
hubungan dengan hukum".
Dari ketiga pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa
pengertian sunnah itu sangat tergantung dari subjek dan latar belakang dalam
memberikan pengertian tentangnya. Namun tentunya dalam mengkaji hadis
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sepantasnya dan seharusnya mengambil pengertian sunnah menurut ahli hadis, yang
sebagian besar mereka menjadikan sunnah sinonim terhadap hadis.
c. Ijtihad
Ijtihad merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh para ahli fikih,
yakni berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan
syari’at Islam untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syari’at Islam
dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh al-Qur’an dan sunnah.
Dasar kebolehan ijtihad adalah hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

ِ ِ
ِ ْ ﻋﻦ
ِ ْﺎس ِﻣﻦ أَﻫ ِﻞ ِﲪ
ِ
ِ َﺻﺤ
ﺎب
ْ ْ ٍ َاﳊَﺎ ِرث ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو اﺑْ ِﻦ أَﺧﻲ اﻟْ ُﻤﻐ َﲑة ﺑْ ِﻦ ُﺷ ْﻌﺒَﺔَ َﻋ ْﻦ أُﻧ
َ ْ ﺺ ﻣ ْﻦ أ
َْ
َ
ِ َ ﻣﻌ ِﺎذ ﺑ ِﻦ ﺟﺒ ٍﻞ ﱠن رﺳ
ﺚ ُﻣ َﻌﺎ ًذا إِ َﱃ اﻟْﻴَ َﻤ ِﻦ ﻗَ َﺎل
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻟَ ﱠﻤﺎ أ ََر َاد أَ ْن ﻳَـْﺒـ َﻌ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ ََ ْ َ ُ
ِ ْﻀﺎء ﻗَ َﺎل أَﻗ
ِ
ِ َﺎب اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َﺎل ﻓَِﺈ ْن َﱂ َِﲡ ْﺪ ِﰲ ﻛِﺘ
ِ َﻀﻲ ﺑِ ِﻜﺘ
ﺎب اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َﺎل
َ َض ﻟ
َ َﻛْﻴ
َ ﻒ ﺗَـ ْﻘﻀﻲ إِذَا َﻋَﺮ
ْ
ٌ َ َﻚ ﻗ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل ﻓَِﺈ ْن َﱂْ َﲡ ْﺪ ِﰲ ُﺳﻨﱠﺔ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻓَﺒِ ُﺴﻨﱠﺔ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ِ ُ ﺎب اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َﺎل أَﺟﺘَ ِﻬ ُﺪ رأْﻳِﻲ وَﻻ آﻟُﻮ ﻓَﻀﺮب رﺳ
ِ َوﺳﻠﱠﻢ وَﻻ ِﰲ ﻛِﺘ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ ََ
َ َ ْ
َ َ ََ
ِ ِ ِ ْ ﺻ ْﺪرﻩ وﻗَ َﺎل
ِ ﻮل رﺳ
()رواﻩ اﺑﻮاداود
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟِ َﻤﺎ ﻳـُْﺮ ِﺿﻲ َر ُﺳ
ُ َ َ اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬي َوﻓﱠ َﻖ َر ُﺳ
َ َُ َ
ِ
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Artinya:
Dari al-H{a>ris\ bin ‘Amru anak saudara al-Mughirah bin Syu‘bah, dari beberapa
orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu‘adz bin Jabal.
Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin
Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan
apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab,
"Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda:
"Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab,
78
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"Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."
Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz
menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak
akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk
dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk
kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang
Rasulullah."
Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk
aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada al-Qur’an dan sunnah. Namun
demikian, ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid
tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur’an dan sunnah tersebut. Karena itu
ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan
sepanjang masa setelah Rasul Saw. wafat. Sasaran ijtihad adalah segala sesuatu yang
diperlukan dalam kehidupan, yang senantiasa berkembang. Ijtihad bidang pendidikan
sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin urgen dan
mendesak, tidak saja dalam hal materi atau isi, melainkan juga pada sistem dalam
arti yang luas.79
Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari al-Qur’an dan sunnah
yang diolah oleh akal yang sehat oleh para ahli pendidikan Islam. Ijtihad tersebut
harus dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup di suatu
tempat pada kondisi dan situasi tertentu. Teori-teori pendidikan baru hasil ijtihad
harus dikaitkan dengan ajaran Islam dan kebutuhan hidup. Ijtihad dalam bidang
pendidikan ternyata semakin perlu sebab ajaran Islam yang terdapat dalam al-qur’an
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dan Sunnah hanya bersifat pokok-pokok dan prinsipnya saja. Bila ternyata ada yang
agak terperinci, maka perincian itu adalah sekedar contoh dalam menerapkan prinsip
tersebut. Sejak diturunkan sampai Nabi Saw wafat, ajaran Islam telah tumbuh, dan
berkembang melalui ijtihad yang dituntut oleh perubahan situasi dan kondisi sosial
yang tumbuh dan berkembang pula. Sebaliknya ajaran Islam sendiri telah berperan
mengubah kehidupan manusia menjadi kehidupan muslim.80
Pergantian dan perkembangan zaman terutama karena kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, yang bermuara pada perubahan kehidupan sosial telah
menuntut ijtihad dalam bentuk penelitian dan pengkajian kembali prinsip-prinsip
ajaran Islam. Bila ajaran itu memang prinsip maka lingkungan dan kehidupan
sosiallah yang perlu diciptakan dan disesuaikan dengan prinsip itu. Sebaliknya, jika
dapat ditafsirkan, maka-ajaran itulah yang menjadi lapangan ijtihad. Kehidupan di
zaman ini tentu jauh berbeda dengan kehidupan dan lingkungan ketika ajaran Islam
itu diterapkan untuk yang pertama kali. Di samping itu, ajaran Islam berlaku di
segala zaman dan tempat, di segala situasi dan kondisi lingkungan sosial. Perubahan
zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan kebutuhan manusia
semakin kompleks. 81
Sebagai mahluk individu dan sekaligus makhluk sosial, manusia tentu saja
masing-masing mempunyai kebutuhan individu dan sosial yang meliputi berbagai
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aspek kehidupan individu dan sosial, seperti sistem politik, ekonomi, sosial, dan
pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan yang terpenting

sebab menyangkut

pembinaan generasi mendatang dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuan yang
tersebut sebelumnya. Sistem pembinaan, di satu sisi dituntut agar sesuai dengan
perkembangan zaman, ilmu dan teknologi yang berkembang pesat. Di sisi lain
dituntut agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini senantiasa manuntut para
cendikiawan muslim di bidang pendidikan agar selalu berijtihad sehingga teori
pendidikan Islam senantiasa relevan dengan tuntutan zaman, ilmu dan teknologi
tersebut.
Khusus di Indonesia, ijtihad di bidang pendidikan harus pula relevan dengan
falsafah hidup bangsa. Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang merupakan tugas
warga Negara dan pemerintah harus berlandaskan falsafah hidup bangsa ini dalam
membina warga Negara.82
Falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah pancasila yang digali
dan diramu dari berbagai falsafah dan pandangan hidup yang terdapat dalam
komunitas-komunitas masyarakat yang menyatu dalam masyarakat besar bangsa
Indonesia. Pancasila adalah rumusan manusia, hasil kombinasi dan godokan yang
diserasikan dari berbagai unsur tradisi dan kebudayaan daerah. Kegiatan itu
merupakan kegiatan ijtihad. Yakni ijtihad para pemimpin bangsa dalam menciptakan
prinsip ide kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Semua ajaran yang terdapat dalam
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Negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Di lain pihak, ajaran
Islam harus diamalkan oleh penganutnya dalam kehidupan bernegara dengan cara
dipertentangkan dengan pancasila.83
Sejalan dengan itu, maka pendidikan agama Islam sebagai suatu tugas dan
kewajiban pemerintah dalam mengemban aspirasi rakyat harus mencerminkan dan
menuju ke arah terciptanya masyarakat pancaila dengan warna agama. Dalam
kegiatan pendidikan, agama dan pancasila harus dapat saling mengisi dan saling
menunjang. Pancasila harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kehidupan
beragama, termasuk pendidikan agama. Dengan demikian pendidikan Islam selain
berlandaskan al-qur’an dan sunnah juga berlandaskan ijtihad. Dengan ijtihad itu
ditemukan persesuaian antara pancasila dengan ajaran agama yang

secara

bersamaan dijadikan landasan pendidikan, termasuk pendidikan agama khususnya
pendidikan agama Islam.
2. Landasan Operasional
Landasan operasional pendidikan Islam merupakan landasan yang terbentuk
sebagai aktualisasi dari landasan ideal. Menurut Hasan Langgulung bahwa
operasional pndidikan Islam terbagi menjadi enam asas, yaitu :
a. Asas historis, yakni asas yang memberi persiapan dengan hasil-hasil
pengalaman masa lalu, undang-undang dan peraturannya, batas-batas dan
kekurangan.
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Lihat Ibid, h. 24

b. Asas sosial, yakni asas yang memberi kerangka budaya dari mana
pendidikan itu bertolak dan bergerak dalam hal ini memindah budaya
memilih dan mengembangkannya.
c. Asas ekonomi, yakni asas yang member perspektif tentang potensi-potinsi
manusia dan keuangan, materi dan persiapan yang mengatur sumbersumbernya dan bertangguang jawab atas anggaran belanjanya.
d. Asas politik dan administrasi, yakni asas yang memberi bingkai ideologi
dari mana ia bertolak dalam mencapai tujuan sesuai dengan cita-cita dan
rencana yang telah dibuat.
e. Asas psikologis, yakni asas yang memberi informasi mengenai watak
peserta didik dan guru, cara-cara terbaik dalam praktek, pencapaian dan
penilaian, pengukuran dan bimbingan.
f. Asas filosofis, yakni asas yang memberi kemampuan memilih yang terbaik,
memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua
asas-asas yang lain.84
Jadi landasan operasional bersifat relatif sesuai dengan cita-cita dan falsafah
bangsa tempat umat Islam hidup di dalamnya, dengan syarat tidak bertentangan
dengan sumber dan dasar pendidikan Islam.
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BAB III
BIOGRAFI IMAM ABU>< DA<WUD DAN KITAB SUNAN ABI< DA<WUD

A. Biografi Imam Abu> Da>wud

Imam Abu> Da>wud mempunyai nama lengkap Sulaiman Ibn al-Asy’as\ Ibn
Syada>d ibn ‘Amru ibn ‘Amir al-Azdi as-Sijistani.Seorang ulama hadis yang telah
berjasa menyusun kitab al-sunan dan mengumpulkan hadis hukum.85
Beliau dilahirkan pada tahun 202 H di Sijistani, daerah yang terletak antara
Iran dan Afghanistan sehinnga iapun dinisbatkan kepada tempat kelahirannya itu.
Aktifitasnya adalah melakukan kegiatan ilmiah, mengajar ilmu di bidang hadis, dan
menghasilkan karya-karya, Imam Abu> Da>wud wafat di Bas}rah tanggal 16 Syawal
275 H pada usia 73 tahun.86
Abu> Da>wud merupakan ulama terkemuka dan seorang yang tinggi ibadahnya,
menjaga kesucian diri, kesalihan dan wara’. Abu> Da>wud juga terkenal memuliakan
ilmu dan ulama.
Ada satu hal yang patut diperhatikan dari kepribadian Imam yang satu ini
dalam falsafah berpakain bahwa salah satu lengan baju Imam Abu> Da>wud lebih lebar
dari yang satunya. Ketika orang menanyakannya. Imam Abu> Dawud menjawab, “
Lengan yang lebar ini untuk membawa kitab, sedang yang satunya tidak diperlukan.
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Jama>l al-Di>n Abi> al-Hajja>j al-Ma>zi>, Tahzi>b al-Kama>l Fi> Asma>’ al-Rija>l, Juz XI (Beirut:
Muassasah al-Risa>lah, 1998), h. 255.
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Qayyim al-Jauziyyah, ‘Aunu al-Ma‘bud,: Syarh} Sunan Abi> Da>wud Juz I (al-Madi>nah alMunawwarah: Maktabah al-Salafiyah. 1979), h. 4.

Kalau dia lebar berarti pemborosan”. Sungguh ini mencerminkan ketinggian akhlak
dan kemuliaan ilmu Imam Abu> Da>wud.
Abu> Da>wud juga dikenal sangat menghargai ilmu dan para ulama. Ada satu
kisah menarik yang mencerminkan sikap tersebut. Kisah ini diceritakan oleh Imam
al-Khatib dari Abu> Bakar bin jabir, pembantu Abu> Da>wud berkata bahwa ia bersama
Abu> Da>wud tinggal di Baghdad. Suatu hari usai salat magrib, pintu diketuk oleh
seorang pelayan yang melaporkan bahwa Amir Abu Ahmad al-Muwafaq minta izin
ingin bertemu Abu> Da>wud. Amir tersebut dipersilahkan masuk setelah diizinkan
oleh Abu> Da>wud. Abu> Da>wud pun bertanya, “ Apa yang mendorong Amir kesini?”
Amir menjawab, “ Ada tiga kepentingan”. “ Kepentingan apa ?” Tanya sang Imam.
Amir mengatakan, “ sebaiknya anda tinggal di Basrah, agar para pelajar dari seluruh
dunia belajar padamu. Dengan demikian kota Basrah akan makmur lagi. Karena
Basrah telah hancur dan ditinggalkan orang akibat tragedi Zenji”. Abu> Da>wud
berkata, “ itu yang pertama, lalu apa yang kedua?” Amir menjawab, “ Hendaknya
anda mau mengajarkan Sunan kepada anak-anakku”. “ yang ketiga?” Tanya Abu>
Da>wud. “ Hendaknya anda membuat majlis tersendiri untuk mengajarkan hadis
kepada keluarga khalifah, sebab mereka enggan duduk bersama orang umum.” Abu>
Da>wud menjawab, “ Permintaan ketiga tidak bisa aku kabulkan. Sebab, derajat
manusia itu, baik pejabat terhormat maupun rakyat jelata dalam menuntut ilmu
dipandang sama”. Ibnu Jabir menjelaskan; “ Sejak itu putera-putera khalifah
menghadiri majlis taklim, duduk bersama orang umum, dengan diberi tirai pemisah”.

Inilah gambaran bagi kita, bukan ulama yang mendatangi raja untuk meeminta
kekuasaan, tapi raja yang mendatangi ulama untuk menuntut ilmu.87
Sebagaimana tradisi para ulama hadis terkemuka lainnya, Abu> Da>wud sudah
aktif menimba ilmu dari para ulama sejak masa kecilnya. Hingga ketika usianya
menginjak remaja, iapun mulai melakukan perjalanan ilmiah sebagaimana ulama
hadis lainnya untuk belajar kepada banyak guru di berbagai negeri. Abu> Da>wud
banyak mengumpulkan hadis dari hasil kegiatan ilmiahnya itu. Berbagai negeri
pernah ia singgahi, seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, dan Khurasan.88
Dari sekian banyak hadis yang ia terima, disaringlah hadis itu sesuai standar
yang ia tentukan, dan dimasukkan dalam kitab Sunan yang ia susun. Kitab inilah
yang menjadi karyanya yang terkenal di bidang hadis. Ketika menghadap gurunya,
yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Abu> Da>wud pun menunjukkan kitab sunannya
kepadanya. Sang gurupun mengatakan bahwa kitabnya itu sangat bagus. Ibrahim alHarbi, seorang ulama hadis, berkata, “ Hadis telah dilunakkan bagi Abu> Da>wud,
sebagaimana besi dilunakkan untuk nabi Da>w
> ud. “ Hal ini adalah perumpamaan bagi
keistimewaan seorang ahli hadis, yang memudahkan sesuatu yang rumit dan
mendekatkan yang jauh. Itulah gambaran keilmuan Abu> Da>wud.
Adapun kitab-kitab yang ia tulis antara lain :
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1. Sunan Abu> Da>wud
2. Al- Mara>sil
3. Al-Qadar
4. al-Zuhud
5. Ibtida>’u al-Wahyu
6. Fad{a>’il al-A‘mal
7. Ahba>r al-Khawarij
8. Dala>’il al-Nubuwwah,dan
9. al-Nasikh wa al-Mansukh89

Seoarang ulama besar tentu biasanya juga seorang murid dari sekian banyak
guru. Melalui banyak guru itulah ia memperoleh ilmu yang banyak pula. Begitu pula
dengan abu> Da>wud, ia mempunyai banyak guru. Sebagian gurunya adalah guru dari
Imam Bukhari dan Imam Muslim, misalnya saja Abu Saur, Abu al-Jamahir
Muhammad ibn Usman, , dan Qutaibah bin Said.90 Adapun guru lainnya :
1. Al-Qa’nabi
2. Abu> amar al-Darir
3. Muslain bin Ibrahim
4. Abdullah bin Raja’
5. Abd al- Walid al-T{aya>lisi91
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Imam Abu> Da>wud juga mengajarkan hadisnya kepada orang yang belajar
kepadanya. Murid-murid yang belajar dan meriwayatkan hadis darinya adalah juga
ulama hadis terkemuka, antara lain :
1. Abu> Isa al-Tirmizi
2. Abu> Abd al-Rahman al-Nasa’i
3. Abu> Awana
4. Abu> Sa’id al-Lu’lu’i
5. Abu> Bakar bin Dassah
6. Abu> Sa>lim Muhammad bin said al-Jaldawi.92

Bahkan putera Abu> Da>wud sendiri yang bernama Abu> Bakar bin Abu> Da>wud
juga belajar dan meriwayatkan hadis darinya. Sebaik-baik ayah adalah yang bisa
mendidik dan mewariskan ilmu kepada anaknya, dan sebahagia-bahagia anak adalah
yang dididik dan diwarisi oleh ilmu ayahnya.

B. Kitab Sunan Abi> Da>wud dan Pendapat Ulama terhadap Imam Abu> Da>wud
Pada zaman Abu> Da>wud, metode penulisan kitab hadis masih berupa jam’i
ataupun Musnad, dan metode lain. Disamping memuat hadis hukum, juga memuat
hadis amalan yang terpuji (fadhail al ‘amal), kisah-kisah, nasihat, adab , dan tafsir.
Karen itulah, Abu> Da>wud berupaya menyusun kitab hadis yang memuat sunnah dan
hadis hukum. Usaha keraspun ia lakukan sehingga lahirlah kitab sunannya yang
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terkenal. Kitab karyanya kemudian ia hadapkan kepada gurunya, yaitu Ima>m Ah}mad
bin Hambal, setelah selesai menyusunnya. Kitabnya mendapat pujian dari Ima>m
Ah}mad bin Hambal. Ulama lainpun tidak ketinggalan memujinya, seperti al-H{afiz
Abu> Sulaiman al-Khit}a>bi, Ibnu ‘Arabi>, Ima>m Abu> H{a>mid al-Gaza>li, Ima>m Nawawi>,
dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.93
Ibnu ‘Arabi juga menjadi salah seorang perawi al-Sunan menilai, “ Apabila
seseorang sudah memiliki kitabullah dan kitab sunan Abu> Da>wud maka dia tidak
lagi memerlukan kitab lainnya”. Sementara itu, Ima>m Abu> H{a>mid al-Gaza>li
mengatakan, “ Sunan Abu> Da>wud sudah cukup para mujtahid untuk mengetahui
hadis hukum”.
Dalam kitabnya itu, Abu> Da>wud tidak hanya memasukkan hadis s}ah}ih saja
sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi juga memasukkan hadis h}asan
dan d{a‘if yang tidak ditinggalkan (dibuang) oleh ulama hadis. Ketika ia
mencantumkan hadis d{a‘if, maka ia pun menjelaskan kelemahan hadis tersebut,
sehingga pembaca mendapat kejelasan.
Dalam suratnya kepada penduduk mekkah, Abu> Da>wud mengatakan bahwa
ia pernah menulis sebanyak 500.000 hadis. Tetapi, kemudian dia menyaringnya dan
hanya memasukkan sebanyak 4.800 hadis dalam kitab sunannya. Tetapi, ada juga
sebagian ulama yang menghitungnya sebanyak 5.274 hadis. Hal ini terjadi perbedaan
93

Muh}ammad Abu> Syuhbah, Fi> Rihabi al-Sunnat al-Kutub al-S{ih}ah}i al-Sittah, diterjemahkan
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karena adanya perbedaan dan cara menghitungnya. karena ada yang menghitung
hadis yang diulang sebagai satu hadis, sedangkan yang lain tidak demikian. Kedua
cara penghitungan hadis seperti ini sudah dikenal dikalangan ulama hadis sehingga
tidak menjadi masalah.
Kitab Sunan Abu> Da>wud terbagi ke beberapa bagian kitab dan setiap kitab
dibagi lagi ke dalam beberapa bab. Adapun jumlah kitabnya ada 35 kitab. Akan
tetapi, dari beberapa kitab, ada juga yang tidak dibagi ke dalam bab, ssedangkan
jumlah keseluruhan babnya adalah 1. 871 bab.94
Kitab-kitab Penjelasan (Syarh) dan Ringkasan (Mukhtasar) atas Kitab Sunan
Abi> Da>wud dan juga membawa inspirasi bagi penulisan Syarh dan mukhtasar atas
kitab tersebut. Beberapa ulama telah berupaya membuatnya sebagai wujud perhatian
dan pentingnya kitab Sunan Abi> Da>wud.
1. Kitab-kitab syarh Sunan Abi> Da>wud, antara lain:
a. Kitab Ma‘a>lim al-Sunan karya Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim
bin Khitab al-Bisti al-Khatabi (wafat 388 H). kitab ini syarah sederhana
yang mengupas masalah bahasa, meneliti riwayat, menggali hukum, dan
membahas adab.
b. Kitab Aunul Ma‘bud ‘ala> Sunan Abu Dawud yang ditulis oleh Syekh Abu
Tayyib Muhammad Syams al-Haq Muhammad al-syaraf bin’Ali Haidar
al-Siddiqi al-Azim Abadi (wafat abad ke 14 H). kitab ini hanya
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menjelaskan kata-kata sulit dan menguatkan hadis satu atas lainnya
secara ringkas tanpa menjelaskan berbagai dalil yang ditunjukkan oleh
mazhab-mazhab secara menyeluruh, kecuali hanya sebagian saja, dan
c. Kitab Al-Manhalu ‘Azbu al-Maurud Syarh Sunan Abi Dawud yang
disusun oleh Syaikh Mahmud bin Muhammad bin Khattab al-Subki
(wafat 1352 H). kitab ini menjelaskan

kata-kata sulit, menunjukkan

nama periwayat hadis, mengungkap hukum dan adab dari hadis tersebut.
Dalam kitab ini juga disebutkan periwayat selain Abu> Da>wud, dan
menunjukkan pula derajat hadisnya, s}ah}ih, h}asan dan d{a‘if. Namun
sayangnya penulis kitab syarh ini wafat mendahului penyelesaiann
penulisan kitabnya.
2. Kitab mukhtas}ar Sunan Abi> Da>wud, misalnya adalah kitab al-Mujtaba yang
disusun oleh Imam al-Hafiz} Abd al-‘Azim bin Abd al- Qawi al-Minziri
(wafat 656 H). kitaab ini disusun secara baik dan menarik. Setiap hadisnya,
al-Munziri menyebutkan ulama lain dari “ Lima Imam Hadis” yang juga
meriwayatkan hadis tersebut. Selanjutnya kitab al-Mujtaba diperbaiki dan
disyarah oleh Imam Muhammad bin Abu Bakar Ibnul Qayim al-Jauziyah
(wafat 751 H). Ibnu Qayim juga memberikan tambahan penjelasan dalam
kitabnya ini mengenai kelemahan hadis yang dijelaskan oleh al-Munziri,

menegaskan kesahihan hadis yang belum disahihkan, serta menjelaskan
matan hadis yang musykil.95
Imam Abu Dawud dipandang sebagai seorang mujtahid yang agung dalam
kesalehan, ketaqwaan, keyakinan dan kekuatan hafalannya.96 Beliau termasuk ulama
yang mencapai derajat tinggi dalam beribadah, kesucian diri dan wara’ yang patut
diteladani.
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BAB IV
METODE DAN PENDEKATAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM
KITAB HADIS SUNAN ABI DAWUD

A. Metode dan Pendekatan Pendidikan Islam dalam kitab hadis Sunan Abi Dawud
1. Istilah dan makna pendidikan dalam kitab hadis Sunan Abi Dawud

Dalam bahasa Arab terdapat beberapa istilah yang dipergunakan untuk
menunjukkan pengertian pendidikan. Berdasarkan al-Qur’an dan hadis istilah yang
sering dipakai untuk menunjuk konsep dan kegiatan pendidikan adalah sebagai
berikut:
a. Al-Ta‘lim, yang berarti pengajaran, seperti dalam QS. al-Baqarah/2 : 31 :
……  
    
    
 
  
   
  
      
 
     
  
 
Terjermahnya :
“Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya
kemudian mengemukakannya kepada para malaikat…”.97
b. Al-Ta’dib yang berarti pendidikan yang bersifat khusus, seperti sabda Rasul saw :

ٍ ِﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ٍ َث ﺑـﻨ
ِ
ِ ُ ي ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ﺎت ﻓَﺄَ ﱠدﺑَـ ُﻬ ﱠﻦ
ْ ﻴﺪ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣ ْﻦ َﻋ َﺎل ﺛََﻼ
َْ
َُ
َ
(اﳉَﻨﱠﺔُ ِ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ َُﺣ َﺴ َﻦ إِﻟَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ ﻓَـﻠَﻪ
ْ َوَزﱠو َﺟ ُﻬ ﱠﻦ َوأ
98

Artinya :

Dari Abu> Sa‘i>d al-Khudri> ia berkata, "Rasulullah s}allallahu 'alaihi wa sallam
bersabda: "Barangsiapa memelihara tiga orang anak wanita, lalu ia mendidik
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dan menikahkan mereka, serta berbuat baik kepada mereka. maka ia akan
mendapatkan surga."
c. Al-Tarbiyah yang berarti pendidikan, seperti dalam QS. al-Isra’/17 : 24

   
     
  
 
  
   
   
Terjemahnya :
"... dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku. kasihanilah mereka keduanya
sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil "99
Ditinjau dari segi etimologi, kata “ta‘lim" dengan kata kerjanya ”‘allama"
mengandung pengertian sekedar memberitahu atau memberi pengetahuan, tidak
mengandung arti pembinaan-pembinaan kepribadian. Sedangkan kata "ta'dib"
dengan kata kerja "addaba" juga mengandung arti pendidikan tetapi mengarah
kepada pengamalan dan pengakuan yang secara berangsur ditanamkan kepada
manusia.100
Adapun kata "al-tarbiyah" dalam leksikologi al-Qur’an tidak ditemukan
istilah al-tarbiyah tetapi ada beberapa istilah yang senada dengan istilah al-tarbiyah,
yaitu al-rabb, rabbaya>ni>, ribbiyyi>n dan rabba>ni>. Sedang dalam hadis lebih banyak
digunakan istilah rabba>ni>. Semua fonem tersebut mempunyai konotasi makna yang
berbeda. Jika al-tarbiyah diidentikkan dengan kata al-rabb, maka dapat didefinisikan
sebagai berikut:
1)
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Zakiah Daradjat dkk., Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 27.

mengumpulkan, dan memperindah.101
2) Al-rabb berarti pemilik, yang maha memperbaiki, yang maha mengatur, yang
maha menambah, dan yang maha menunaikan.102
3) Al-rabb .yang berarti memelihara, memberi makan, dan mengasuh.103
Jika al-tarbiyah diidentikkan dengan bentuk mad{inya rabbaya>ni> seperti yang
tertera dalam QS. al-Isra/17: 24 di atas dan bentuk mudhadri'-nya murabbi dalam
ayat QS. al-Syu'ara/26: 18 :

          
Terjemahnya:
"(Fir'aun) menjawab: Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga)
kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami
beberapa tahun dari umurmu.",104
Al-tarbiyah dapat berarti mengasuh, menanggung memberi makan,
mengembangkan, memelihara, membesarkan, mempertumbuhkan, memproduksi,
dan menjinakkan.105 Akan tetapi dalam konteks kalimat dalam QS. al-Isra'
cakupannya lebih luas karena meliputi aspek jasmani dan rohani, sedang dalam QS.
al-Syu'ara' hanya mencakup aspek jasmani saja. Sayyid Qutub sendiri memberikan
101
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interpretasi fonem rabbayani sebagai pemeliharaan anak serta menumbuhkan
kematangan sikap mentalnya.106
Selanjutnya jika al-tarbiyah diidentikkan dengan istilah rabbaniyyah dan ribbiyyah
seperti yang termaktub dalam QS. Ali Imran/3:79 dan 146 berikut ini :

 
 
  
  
   
   
  
   
 
    
   
  
        
   ….
Terjemahnya :
“…Akan tetapi (dia berkata) : Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani,
karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan kamu tetap
mempelajarinya.”107

….. 
  
  
  
   
   
    
  
     
       
   
       
Terjemahnya :
“Dan berapa banyak Nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah
besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena
bencana yang menimpa mereka di jalan Allah...”108
Juga dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas :

ِ
ِ ﻮل اﻟﻞ ه ُﻛﻮﻧـُﻮار
ﺎل
ُ ﲔ ُح َ ﻟَ َﻤﺎءَ ﻓُـ َﻘ َﻬﺎءَ ﻋُﻠَ َﻤﺎءَ َوﻳـُ َﻘ
َ ْ ب َ اﻧ
ً َ ْ ْ َ ً ُ ﺎس ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
ْ ََﻋﻦ اﺑْ ُﻦ َﻋﺒ
ِ ِب
ِ اَﻟﺮ َ ب َ ِاﱏ ُ اًَل َ ِذى ﻳـﺮب ِ ى اﻟﻦ َ اس
()رواه اﻟﺒﺨﺎري.ِﺻﻐَﺎ ِر اﻟْﻌِْﻠ ِﻢ ﻗَـْﺒﻞ ﻛِﺒﺎ ِرﻩ
ً َُ ْ
َ َ
َ ً
ً ً ً
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Artinya :

“Jadilah kamu para pendidik yang penyantun, ahli fiqh, dan berilmu
pengetahuan. Dan dikatakan seseorang itu rabbaniy apabila seseorang telah
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Syed Muhammad Al-Naquib al-Att}as, op .cit. h. 70-73.
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Departemen Agama RI, op. cit, h. 47.
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Ibid, h. 54.
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al-H{afiz} Abi> al-Fad}l Ah}mad bin Ali bin Hajar Syihab al-Din al-Asqalani>, Fath} al-Ba>ri> :

Syarah} S}ah}ih} al-Bukhari>, jilid 1 (Beirut : Dar al-Ma’arif, t.t), h. 160.

mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan dari sekecil-kecilnya menuju pada
yang tinggi.”
Kalau hadis tersebut diamati, maka dapat dipahami bahwa arti al-tarbiyah
adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dari tingkat dasar menuju tingkat
selanjutnya. Proses rabba>ni> bermula dari proses pengenalan, hapalan, dan ingatan
yang belum menjangkau proses pemahaman dan penalaran. Sedangkan bila dilihat
dari kedua ayat di atas dipahami al-tarbiyah sebagai proses transformasi ilmu
pengetahuan dan sikap pada anak didik, yang mempunyai semangat tinggi dalam
memahami dan menyadari kehidupannya sehingga terwujud ketakwaan, budi pekerti
dan pribadi yang luhur.
Berbeda dengan ‘Abd al-Rah}ma>n al-Nah}lawi> yang menjelaskan bahwa altartiiyah memiliki tiga asal kata sebagai berikut :
1) Raba>-yarbu> yang berarti bertambah dan tumbuh. Ini dapat dilihat pada firman
Allah QS. al-Rum [30]: 39:


  
 
     
  
   
    
                 
Terjemahnya :
"Dari sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah
pada harta mereka, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah..."110

2) Rabiya-yarba, yang berarti menjadi besar.
3) Rabba-yarubbu, .yang berarti memperbaiki. menguasai urusan, menuntun,
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Departemen Agama RI, op. cit, h. 647.

menjaga dan memelihara.111
Adapun pengertian pendidikan ditinjau dari terminologinya, para ahli
berbeda pandangan. Dalam hal ini terjadi perbedaan konsep oleh karena mereka
berbeda dalam penggunaan istilah ta‘lim, ta'dib dan tarbiyah. Syekh Muhammad alNaquib al-Att}a>s menyatakan bahwa yang paling sesuai dengan konsep pendidikan
dalam Islam adalah ta’dib bukan ta‘lim atau tarbiyah.112 Sementara Abd al-fattah}
Jalal mengemukakan bahwa istilah yang paling tepat untuk dipergunakan dalam
konsep pendidikan adalah ta‘lim bukan ta'dib atau tarbiyah.113
Muhammad Jamal al-Di>n al-Qasimi> menyebut pendidikan dengan istilah altarbiyah. Menurutnya tarbiyah adalah proses penyampaian sesuatu sampai pada
batas kesempurnaan yang dilakukan secara tahap demi tahap.114 Berbeda dengan
Mus}ta} >fa al-Galaya>ni> yang mendefinisikan al-tarbiyah dengan penanaman etika yang
mulia pada jiwa anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan
nasehat, sehingga ia memiliki potensi-potensi dan kompotensi-kompotensi jiwa
yang mantap yang dapat membuahkan sifat-sifat bijak, baik, cinta akan kreasi, dan
berguna bagi tanah airnya.
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Abd al-Rah}ma>n al-Nah}lawi>, Us}u>l al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asa>libiha>, fi al-Bait wa alMadrasah wa al-Mujtama’, (Damsyi : Dar al-Fikr, 1979), h. 12.
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Syed Muhammad al-Naquib al-Att}as, op.cit., h. 75.

113

Abd al-Fattah Jalal, Min Us}u>l al-Tarbawiyah fi al-Isla>m, (Mesir : al-Dauliy li al-Ta‘lim alWaz}if li al-Kiba>r fi al-Alam al-Arabiy, 1997),h . 16.
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Muh}ammad Jama>l al-Di>n al-Qa>simi>, Tafsi>r Mahasin al-Ta’wil, (Kairo : Da>rul-Ah}ya>, t.th),

h.8.

Ahmad Mus}ta} >fa al-Maragi> mendefinisikan al-tarbiyah dengan dua bagian,
yakni : Pertama, tarbiyah khalqiyah yang mengarah pada pembinaan dan
pengembangan jazad, jiwa dan akal dengan berbagai petunjuk; kedua, tarbiyah

diniyah tahzibiyah yang mengacu pada pembinaan jiwa dengan wahyu untuk
kesempurnaan akal dan kesucian jiwa.115
Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarbiyah adalah
proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia melalui pemberian petunjuk
yang dijiwai oleh wahyu Ilahi. Inilah yang kemudian menyebabkan potensi yang
dimiliki manusia dapat tumbuh dengan produktif dan kreatif tanpa menghilangkan
etika Ilahi yang telah ditetapkan dalam wahyu-Nya.
Sementara Muh{ammad ‘Atiyah al-Abrasyi> mendefinisikan al-tarbiyah
dengan upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna,
kebahagiaan hidup, cinta tanah air, kekuatan raga, kesempurnaan etika, sistematik
dalam berpikir, tajam berperasaan, giat dalam berkreasi, toleransi pada yang lain,
berkompetensi dalam mengungkapkan bahasa tulis dan bahasa lisan, dan terampil
berkreatif.116
Jika pendidikan Islam disebut dengan term al-ta'lim, para ahli memiliki
beberapa definisi. Muhammad Rasyid Rid{a, mendefinisikan al-ta’lim dengan proses
transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan atau
115

Lihat Ah}mad Mus}t}a>fa al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, jilid 1, Juz I (Bairut Da>r Ih}ya> al-Turas
al-‘Arabi>, 1985), h. 30.
116

Lihat Muhammad ‘At}iyah al-Abrasyi>, Ru>h} al-Tarbiyah wa al-Ta’li>m (Mesir : al-Bab alHalabi>, t.th), h. 7.

ketentuan tertentu.117 Pendefenisian Rasyid Rid{a ini didasarkan pada firman Allah
QS. al-Baqarah/2:31.

            
  
Terjemahnya :
Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya,
kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman:
"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar
orang-orang yang benar.118
Ayat ini memberitahukan tentang bagaimana Allah mengajarkan nabi Adam
as. proses transmisinya berlansung secara bertahap sebagaimana Nabi Adam
rmenyaksikan dan menganalis nama-nama yang diajarkan Allah kepadanya.
Abd al-fattah{ Jala>l mendefinisikan al-ta'lim dengan proses pemberian
pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah,
sehingga terjadi penyucian atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan
menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk
menerima al-hikmah serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan
yang tidak diketahuinya.119
Dari beberapa argumen para ahli di atas, dapat ditemukan perbedaan konsep
dari masing-masing ahli. Muh{ammad 'At}iyah al-Abrasyi> menguraikan perbedaan
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Muh}ammad Rasyid Rid}a, Tafsir al-Mana>r, juz 1 (Kairo : Da>r al-mana>r, 1373 H), h. 262.
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Departemen Agama RI, op. cit., h. 6.
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Abd al-Fattah jala>l, op. cit. h. 12.

antara al-tarbiyah dengan al-ta'lim, bahwa al-tarbiyah memiliki cakupan yang lebih
luas dari al-ta'lim. Al-tarbiyah menurutnya adalah usaha mempersiapkan seseorang
dengan segala sarana yang bermacam-macam agar ia dapat hidup dan bermanfaat
dalam masyarakatnya. Al-tarbiyah mencakup keseluruhan aspek-aspek pendidikan
yaitu wat}aniyah, jasmaniyah, khuluqiyah, ‘aqliyah, ijtima>‘iyah, wah{daniyah dari

ijmaliyah. Melalui tarbiyah dikembangkan potensi seseorang untuk mencapai tujuan
yaitu kesempurnaan. Tarbiyah juga menuntut adanya pekerjaan yang teratur,
kemajuan yang terus menerus, kesungguhan dan pemusatan pikiran pada anak untuk
perkembangan jasmani, akal, emosi, dan kemauannya. Selain itu, tarbiyah juga
menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi serta mencarikan jalan keluarnya.
Karenanya,

tarbiyah

menjadikan

seseorang

dapat

hidup

dengan

berilmu

pengetahuan, berakhlak mulia, dan mempunyai jasmani yang sehat, dan akal yang
cerdas. Adapun ta‘lim hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan dan
pemikiran-pemikiran guru dengan metode yang dikehendakinya. Anak didik hanya
sekedar mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru sehingga anak bersifat pasif.
Berbeda dengan Syekh Muh{ammad al-Naquib al-Att}as, yang memberikan
makna al-ta‘lim dengan pengajaran tanpa adanya pengenalan secara mendasar,
Menurutnya, jika ta‘lim disinonimkan dengan tarbiyah maka ta'lim, mempunyai
makna pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah sistem. Bahwa, ada konotasi
tertentu yang dapat membedakan antara term tarbiyah dengan ta‘lim, yaitu ruang
lingkup ta‘lim lebih universal dari ruang lingkup tarbiyah. Akan tetapi term yang

cocok untuk dipergunakan sebagai istilah dalam pendidikan Islam adalah ta'dib
dengan argumen bahwa konsep inilah yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Pada
umatnya pada masa awal Islam.
Sedangkan definisi al-ta’dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara
berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat
dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga
membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di
dalam tatanan wujud dan keberadaannya.120
Demikian pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli pendidikan
terhadap pendidikan Islam, pengertian-pengertian tersebut berbeda disebabkan
perbedaan pengambilan dasar kata pendidikan, yaitu antara ta'lim, ta'dib dan
tarbiyah.
Jika pendidikan dikaitkan dengan Islam yang kemudian membentuk kata
"pendidikan Islam", para ahli memiliki rumusan yang variatif. Muh{ammad Ibrahimi>
menyatakan bahwa pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah
suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan
kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam sehingga dengan mudah ia dapat
membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.121
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Syed Muh}ammad Naquib al-Att}as, op. cit., h. 68.
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Lihat H.M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum (Jakarta : Bumi Aksara,
1991), h. 3-4.

Sayyid Sabiq mengartikan pendidikan Islam sebagai usaha mempersiapkan
anak dari segi jasmani, akal dan rohani sehingga ia menjadi anggota masyarakat
yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi umatnya.122 Ini senada dengan apa yang
dikemukakan oleh Muh{ammad Fad{il al-Jama>li>, bahwa pendidikan Islam adalah
upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan
berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan, yang mulia, sehingga terbentuk
pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun
perbuatan.123 Dari kedua pengertian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan Islam
merupakan proses pencapaian tingkat kesempurnaan yaitu manusia yang mencapai
tingkat keimanan dan berilmu yang disertai dengan amal saleh.
Umar Muh{ammad al-T{u>mi al-Syaibani> mendefinisikan pendidikan Islam
sebagai suatu proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi,
masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas
asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.
Pendefenisian tersebut terfokus pada perubahan tingkah laku manusia yang
berkonotasi pada pendidikan etika. Di samping itu pendidikan tersebut menekankan
aspek produktivitas dan kreativitas manusia dalam peran dan profesinya dalam
kehidupan di masyarakat dan alam semesta..
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Sayyid Sabiq, Isla>muna> (Bairut : Da>r al-Kitab al-Arabi>, t.th), h. 237.
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Muh}ammad Fad}il al-Jamali>, Filsafat Pendidikan dalam al-Qur’an (Surabaya : Bina Ilmu),

h. 37.

Tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh H. Mappanganro, bahwa
pendidikan Islam merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dengan
membimbing, mengasuh anak didik agar dapat meyakini, memahami, menghayati
dan mengamalkan Islam. Pendidikan Islam yang menyelaraskan antara pertumbuhan
fisik dan perkembangan mental, jasmani dan rohani, pengembangan individu dan
masyarakat, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.124
Sedangkan Harun Nasution mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah
upaya untuk mengaktualkan atau mengembangkan tiga unsur kemanusiaan yaitu
tubuh, hayat, dan jiwa.125 Sementara Abd al-Rahman al-Nahlawi> mengkategorikan
pendidikan Islam ke dalam empat

unsur yaitu :

a. Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balig.
b. Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam.
c. Mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kepada kebaikan dan
kesempurnaan yang loyal baginya.
d. Proses ini dilakukan secara bertahap.126

124

H. Mappanganro, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Ujung Pandang : Yayasan
Ahkam, 1998), h. 4.
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Dengan memperhatikan beberapa rumusan pendidikan Islam di atas, dapat
dipahami bahwa hampir seluruh defenisi mengandung arti bahwa dalam proses
pendidikan Islam terdapat usaha mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses
setingkat demi setingkat menuju tujuan, yaitu menanamkan takwa dan akhlak serta
menegakkan kebenaran, sehingga terbentuklah manusia yang berkepribadian dan
berbudi luhur sesuai dengan ajaran Islam.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah :
a. Usaha mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik melalui proses yang
berlangsung secara terus menerus.
b. Yang dipersiapkan dan ditumbuhkan meliputi aspek jasmani dari rohani
sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
c. Persiapan dan pertumbuhan itu diarahkan agar ia menjadi manusia yang
berdaya guna dan berhasil guna baik bagi dirinya maupun orang lain serta
dapat memperoleh suatu kehidupan yang sempurna beriman dan bertakwa
kepada Allah swt.
Ketiga point tersebut di atas tampaknya sudah cukup apabila mewarnai
pelaksanaan pendidikan Islam, karena ketiganya merupakan intisari dari pendidikan
Islam itu sendiri.

2. Dasar dan Prinsip metode Pendidikan Islam
Metode pendidikan Islam dalam penerapannya banyak menyangkut
permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri, sehingga
dalam menggunakan metode seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar
umum metode pendidikan Islam. Sebab metode pendidikan itu hanyalah merupakan
sarana atau jalan menuju tujuan pendidikan, sehingga segala jalan yang ditempuh
oleh seorang pendidik haruslah mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan
tersebut. Dalam hal ini tidak bisa terlepas dari dasar agamis, biologis, psikologis dan
sosiologis.
a. Dasar Agama
Pelaksanaan metode pendidikan Islam, yang dalam praktiknya banyak terjadi
diantara pendidik dan peserta didik dalam kehidupan masyarakat yang luas,
memberikan dampak yang besar terhadap kepribadian peserta didik. Oleh karena itu,
agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan dan pengajaran oleh pendidik.
Al-Qur'an dan hadis tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan metode
pendidikan Islam. Dalam kedudukannya sebagai dasar ajaran Islam, maka dengan
sendirinya, metode pendidikan Islam harus merujuk pada kedua sumber ajaran
tersebut. Sehingga segala penggunaan dan pelaksanaan metode pendidikan Islam
tidak menyimpang dari tujuan pendidikan itu sendiri. Misalnya dalam mata pelajaran
olah raga, maka seorang pendidik harus mampu menggunakan metode yang

didalamnya terkandung ajaran al-qur'an dan hadis, seperti masalah pakaian yang
Islami dan lain-lain praktek olah raga.127
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa metode pendidikan Islam
berdasarkan pada agama, dan agama Islam yang menjadi sumber ajarannya adalah alQur'an dan hadis. Sehingga dalam pelaksanaannya metode tersebut disesuaikan
dengan kebutuhan yang muncul secara efektif dan efisien yang dilandasi nilai-nilai
keduanya (al-Qur'an dan hadis).
Kaitannya dengan metode dasar pendidikan adalah agama Islam itu sendiri,
sesuai hadis Nabi dalam Sunan Abi> Da>wud :

ِ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻣﻦ اﺳﺘَـﻌﺎذَ ُﻛﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَﺄ
َﻋﻴ ُﺬوﻩُ َوَﻣ ْﻦ
ُ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ُﻋ َﻤَﺮ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
َ
ْ َ ْ َْ َ ََ َْ ُ
َﺳﺄَﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَﺄ َْﻋﻄُﻮﻩُ َوﻗَ َﺎل َﺳ ْﻬ ٌﻞ َوﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن َوَﻣ ْﻦ َد َﻋﺎ ُﻛ ْﻢ ﻓَﺄ َِﺟﻴﺒُﻮﻩُ ﰒُﱠ اﺗﱠـ َﻔ ُﻘﻮا َوَﻣ ْﻦ آﺗَﻰ إِﻟَْﻴ ُﻜ ْﻢ
ِ
ِ
ٌ َﻣ ْﻌ ُﺮوﻓًﺎ ﻓَ َﻜﺎﻓﺌُﻮﻩُ ﻗَ َﺎل ُﻣ َﺴﺪ
ُﱠد َوﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن ﻓَِﺈ ْن َﱂْ َﲡ ُﺪوا ﻓَ ْﺎدﻋُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻟَﻪُ َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮا أَ ْن ﻗَ ْﺪ َﻛﺎﻓَﺄُْﲤُﻮﻩ
128

()رواﻩ اﺑﻮاداود

Artinya:
Dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Barangsiapa memohon perlindungan kepada kalian dengan nama Allah maka
berilah perlindungan, dan barangsiapa meminta (pemberian) kepada kalian
dengan nama Allah maka berilah." - Sahl dan Utsman menyebutkan; "Barangsiapa mengundang kalian maka penuhilah undangannya."-Lalu
keduanya sepakat pada lafadz- "Barangsiapa datang kepada kalian dengan
membawa kebaikan maka balaslah kebaikannya." Musaddad dan Utsman
menyebutkan, "Jika kalian tidak mendapatkan sesuatu (untuk diberikan), maka
berdoalah kepada Allah untuknya, hingga tahu bahwa kamu telah membalas
mereka."
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Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam… op. cit, h. 19.
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Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim Abadi, op. cit h. 12.

b. Dasar Biologis
Perkembangan biologis manusia, mempunyai pengaruh dalam perkembangan
intelektualnya sehingga semakin lama perkembangan biologi seseorang, maka
dengan sendirinya meningkat pula daya intelektualnya.129 Dalam memberikan
pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Islam, seorang pendidik harus
memperhatikan perkembangan biologis peserta didik.130
Perkembangan kondisi jasmani (biologis) seorang juga mempunyai pengaruh
yang sangat kuat terhadap dirinya. Seseorang yang menderita cacat jasmani akan
mempunyai kelemahan dan kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang
normal, misalnya seorang yang mempunyai kelainan pada matanya (rabun jauh),
maka dia cenderung untuk duduk di bangku barisan depan, karena dia berada di
depan, maka dia tidak dapat bermain-main pada waktu guru memberikan
pelajarannya, sehingga dia memperhatikan seluruh uraian guru. Karena hal ini
berlangsung terus menerus, maka dia akan mempunyai pengetahuan lebih dibanding
dengan teman lainnya, apalagi dia termotivasi dengan kelainan mata tersebut.
Berdasarkan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan jasmani dan
kondisi jasmani itu sendiri, memegang peranan yang sangat penting dalam proses
pendidikan sehingga dalam menggunakan metode pendidikan seorang pendidik
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harus memperhatikan kondisi biologis peserta didik. Seorang peserta didik yang
cacat akan berpengaruh terhadap prestasi peserta didik, baik pengaruh positif
maupun negatif. Hal ini memberikan hikmah dari penciptaan Tuhan, maka dengan
harapan besar pendidik dapat memberikan pengertian secukupnya pada siswanya
untuk menerima penciptaan Allah yang sedemikian rupa.
Kaitannya dengan metode dasar pendidikan adalah dasar biologis, sesuai
hadis Nabi dalam Sunan Abi> Da>wud :

ِ ُ ـﺎل رﺳـ
ٍ َﻋـ ْـﻦ َﻋ ْﻤـ ِﺮو ﺑْـ ِﻦ ُﺷـ َـﻌْﻴ
ﺻـﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠــﻪُ َﻋﻠَْﻴـ ِـﻪ َو َﺳـﻠﱠ َﻢ ُﻣـ ُـﺮوا
َ ﺐ َﻋـ ْـﻦ أَﺑِﻴـ ِـﻪ َﻋـ ْـﻦ َﺟـﺪﱢﻩِ ﻗَـ
َ ـﻮل اﻟﻠﱠــﻪ
ُ َ َ ـﺎل ﻗَـ
ِ أَوَﻻ َد ُﻛــﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ِِ
ﻮﻫ ْﻢ َﻋﻠَْﻴـ َﻬــﺎ َوُﻫـ ْـﻢ أَﺑْـﻨَــﺎءُ َﻋ ْﺸ ـ ٍﺮ َوﻓَـﱢﺮﻗُـﻮا ﺑَـْﻴ ـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ِﰲ
ْ ﲔ َو
َ ﺼـ َـﻼة َوُﻫـ ْـﻢ أَﺑْـﻨَــﺎءُ َﺳـ ْـﺒ ِﻊ ﺳــﻨ
ُ ُاﺿ ـ ِﺮﺑ
ْ ْ
ِ اﻟْﻤﻀ
(ﺎﺟ ِﻊ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ َ
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Artinya:

Dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk
melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila
sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak
melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.
Hadis ini mengandung makna mengenai mengajar anak untuk mengerjakan
salat sebelum dia balig, merupakan dasar pendidikan Islam dari segi dasar biologis,
dikarenakan pendidikan Islam tidaklah membedakan antara orang dewasa dan anakanak dalam beribadah kepada Allah swt. Hadis ini pula mengajarkan sesuai
pendidikan Islam bahwa penanaman nilai-nilai spritual itu dimulai sejak kecil
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sehingga setelah dewasa akan lebih memudahkan menerima ajaran Islam sebagi
pedoman hidupnya.
c. Dasar Psikologis
Metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan secara efektif, bila
didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik. Sebab
perkembangan dan kondisi psikologis siswa memberikan pengaruh yang sangat besar
terhadap internalisasi nilai dan transformasi ilmu. Dalam kondisi jiwa yang labil
(jiwa yang tidak normal), menyebabkan transformasi ilmu pengetahuan dan
internalisasi nilai akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Perkembangan psikologis seseorang berjalan sesuai dengan perkembangan
biologisnya, sehingga seorang pendidik dalam menggunakan metode pendidikan
bukan saja memperhatikan psikologisnya tetapi juga biologisnya. Seseorang yang
secara biologis menderita cacat, maka secara psikologis dia akan merasa tersiksa
karena ternyata dia merasakan bahwa teman-temannya tidak mengalami seperti apa
yang dideritanya. Dengan memperhatikan hal yang demikian ini, seorang pendidik
harus jeli dan dapat membedakan kondisi jiwa peserta didik, karena pada dasarnya
manusia tidak ada yang sama.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam menggunakan metode
pendidikan seorang pendidik disamping memperhatikan kondisi jasmani peserta
didik juga perlu memperhatikan kondisi jiwa atau rohaninya, sebab manusia pada
hakekatnya terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, yang kedua-duanya

merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Kondisi psikologis yang
menjadi dasar dalam metode pendidikan Islam berupa sejumlah kekuatan psikologis
peserta didik termasuk motivasi, emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakatbakat, dan kecakapan akal (intelektual). Sehingga seorang pendidik dituntut untuk
mengembangkan potensi psikologis yang ada pada peserta didik.132
Kaitannya dengan metode dasar pendidikan adalah dasar psikologis, sesuai
hadis dalam Sunan Abi> Da>wud :

ِ
ِ
ُ ﺾ َﺷ ْﻌ ِﺮﻩِ َوﺗُِﺮَك ﺑَـ ْﻌ
َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤَﺮ أ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ُﻀﻪ
ُ ﺻﺒِﻴﺎ ﻗَ ْﺪ ُﺣﻠ َﻖ ﺑَـ ْﻌ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َرأَى
َ ﱠﱯ
ِ
(ﻛﻠﱠﻪُ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ُ ُاﺣﻠِ ُﻘﻮﻩُ ُﻛﻠﱠﻪُ أ َْو اﺗْـ ُﺮُﻛﻮﻩ
َ ﺎﻫ ْﻢ َﻋ ْﻦ َذﻟ
ُ ﻓَـﻨَـ َﻬ
ْ ﻚ َوﻗَ َﺎل
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Artinya:

Dari Ibnu Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat anak kecil
yang rambutnya dicukur sebagian dan disisakan sebagian, lalu beliau melarang
hal itu. Beliau bersabda: "Cukurlah semua atau sisakan semua."
Hadis ini menunjukkan akan adanya perubahan tingkah laku yang
ditimbulkan sesuai psikologi seorang anak dalam mempelajari Islam, gambaran
tentang larangan Rasululllah untuk tidak mencukur rambut anak sebagian saja
dikarenakan hal ini dapat mempengaruhi psikologi anak seperti tidak percaya diri,
anggapannya dirinya beda dengan orang lain.
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d. Dasar Sosiologis
Interaksi yang terjadi antara sesama siswa dan interaksi antara guru dan
siswa, merupakan interaksi timbal balik yang kedua belah pihak akan saling
memberikan dampak positif pada keduanya. Dalam kenyataan secara sosiologi
seseorang

individu

dapat

memberikan

pengaruh

pada

lingkungan

sosial

masyarakatnya dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik
dalam berinteraksi dengan siswanya hendaklah memberikan tauladan dalam proses
sosialisasi dengan pihak lainnya, seperti dikala berhubungan dengan siswa, sesama
guru, karyawan, dan kepala Sekolah.134
Interaksi pendidikan yang terjadi dalam masyarakat justru memberikan
pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peserta didik dikala ia berada
dilingkungan

masyarakatnya.

Kadang-kadang

interaksi

dan

pengaruh

dari

masyarakat tersebut, berpengaruh pula terhadap lingkungan kelas dan sekolah.
Salah satu fungsi pendidikan adalah proses pewarisan nilai budaya
masyarakat dari satu generasi kepada generasi berikutnya atau oleh pihak yang lebih
tua kepada yang lebih muda. Dalam interaksi sosiologis terjadi pula proses
pembelajaran. Pada saat itu seseorang yang lebih tua (pendidik) dituntut untuk
menggunakan nilai-nilai yang sudah diterima oleh aturan etika dan kaidah umum
masyarakat tersebut. Diharapkan pula agar pendidik mampu mengembangkan dan
mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik dengan memperhatikan
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perkembangan

kebudayaan

dan

peradaban

yang

muncul

sehingga

proses

pembelajaran yang terjadi dapat menginternalisasikan nilai, dan nilai tersebut
aplikatif dalam kehidupan peserta didik selanjutnya.
Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa, dasar penggunaan sebuah
metode pendidikan Islam salah satunya adalah dasar sosiologis, baik dalam interaksi
yang terjadi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan
masyarakat, maupun guru dengan masyarakat, bahkan di antara mereka semua
dengan

pemerintah.

Dengan

dasar

di

atas,

seorang

pendidik

dalam

menginternalisasikan nilai yang sudah ada dalam masyarakat (social value)
diharapkan dapat menggunakan metode pendidikan Islam tidak menyimpang jauh
dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri.135
Dari beberapa uraian diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan metode
pendidikan Islam harus dijalankan atas dasar agama, biologis, psikologis, dan
sosiologis. Dengan keempat dasar tersebut metode pendidikan akan mampu
melaksanakan perannya sebagai jembatan menuju tercapainya tujuan pendidikan
Islam. Peran ini tidak boleh dilupakan oleh seorang pendidik, walaupun dalam
keadaan bagaimanapun.
Kaitannya dengan metode dasar pendidikan adalah dasar sosiologis, sesuai
hadis dalam Sunan Abi> Da>wud, Nabi saw bersabda :
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ِ
ِ
ﱠﱯ َ ﱠ ﱠ ِ ﱠ
ﺲ اﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻌ ِﺸ َﲑةِ أ َْو
ْ ََﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َﺸﺔَ ﻗَﺎﻟ
اﺳﺘَﺄْ َذ َن َر ُﺟ ٌﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِ ﱢ
ْ ﺖ
َ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﺑْﺌ
ِ ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﺖ َﻋﺎﺋِ َﺸﺔُ ﻳَﺎ َر ُﺳ
ْ َﺲ َر ُﺟ ُﻞ اﻟْ َﻌﺸ َﲑة ﰒُﱠ ﻗَ َﺎل اﺋْ َﺬﻧُﻮا ﻟَﻪُ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َد َﺧ َﻞ أََﻻ َن ﻟَﻪُ اﻟْ َﻘ ْﻮَل ﻓَـ َﻘﺎﻟ
َ ﺑْﺌ
ِ ِ
ِ ِ ِ أَﻟَْﻨﺖ ﻟَﻪ اﻟْ َﻘﻮَل وﻗَ ْﺪ ﻗُـ ْﻠﺖ ﻟَﻪ ﻣﺎ ﻗُـ ْﻠﺖ ﻗَ َﺎل إِ ﱠن َﺷﱠﺮ اﻟﻨ
َ َُ َ
ُﱠﺎس ﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ َﻣْﻨ ِﺰﻟَﺔً ﻳَـ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ َﻣ ْﻦ َوَد َﻋﻪ
َ ْ ُ َ
ِ ِ أَو ﺗـَﺮَﻛﻪ اﻟﻨ
(ﺤ ِﺸ ِﻪ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ ُﱠﺎس ﻻﺗﱢـ َﻘﺎء ﻓ
ُ َُ ْ
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Artinya:

Dari 'Aisyah ia berkata, "Seorang laki-laki minta izin kepada Nabi shallallahu
'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Ia adalah orang yang jelek dalam
kaumnya, atau beliau mengatakan, "Ia adalah laki-laki jelek dalam kaumnya."
Setelah itu beliau mengatakan: "Biarkan ia masuk." Dan ketika laki-laki
tersebut telah masuk, beliau melembutkan tutur katakanya kepada laki-laki itu.
'Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melembutkan tutur kata
kepadanya?, padahal engkau telah mengatakan tentang orang itu sebagaimana
yang telah engkau katakan?" beliau menjawab: "Seburuk-buruk manusia di sisi
Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang ditinggalkan oleh manusia karena
ingin menghindari keburukannya."
Metode pendidikan Islam harus digunakan dengan memperhatikan prinsipprinsip yang mampu memberikan pengarahan dan petunjuk tentang pelaksanaan
metode pendidikan tersebut sebab dengan prinsip-prinsip ini diharapkan metode
pendidikan Islam dapat berfungsi lebih efektif dan efisien dan tidak menyimpang
dari tujuan semula dari pendidikan Islam. Oleh karena itu seorang pendidik perlu
memperhatikan prinsip-prinsip metode pendidikan, sehingga para pendidik mampu
menerapkan metode yang tepat dan cocok sesuai dengan kebutuhannya. Prinsipprinsip tersebut adalah sebagai berikut :
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a. Mempermudah
Metode pendidikan yang digunakan oleh pendidik pada dasarnya adalah
menggunakan suatu cara yang memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk
menghayati dan mengamalkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sekaligus
mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu
pengetahuan dan keterampilan tersebut. Metode yang digunakan haruslah mampu
membuat peserta didik untuk merasa mudah menguasai ilmu pengetahuan dan
keterampilan itu. Inilah barangkali yang perlu dipahami oleh seorang pendidik.
Pendidik tidak harus menggunakan metode yang muluk-muluk sementara materi
yang disampaikan tidak mampu diserap oleh peserta didik. Bagaimana peserta didik
akan mengaktualisasikan nilai-nilai materi tersebut, sementara materinya itu sendiri
belum dapat dipahami dan dikuasai oleh peserta didik.137
Perlu juga kiranya diperhatikan pesan Rasulullah terhadap sahabat Mu’az bin
Jabal ketika memberikan pendidikan pada Gubernur Romawi di Damaskus dengan
ucapan yang memberi pengertian untuk mempermudah bukannya mempersulit.
Hal inilah kiranya, yang perlu bagi seorang pendidik dalam menggunakan
metode pendidikannya sehingga para peserta didik tidak menjadi jemu dan bosan.
Apalagi para peserta didik yang berusia muda belum memiliki kemampuan yang
cukup untuk memahami materi yang sulit. Mungkin ada pendidik merasa bangga,
kalau peserta didiknya tidak mampu menguasai materi, Sehingga ada asumsi bahwa
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peserta didik tersebut benar-benar bodoh dan intelengensinya rendah, akan tetapi
dibalik itu, justru hal itu merupakan sebuah tindakan yang tercela yang dilakukan
oleh pendidik, yang dapat menjatuhkan profesinya sebagai seorang pendidik.
Kaitannya dengan prinsip pendidikan adalah mempermudah, sesuai hadis
dalam Sunan Abi Dawud :

ِ ﻋﻦ ﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ أَ ﱠن ﲪَْﺰةَ ْاﻷ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱢﱐ َر ُﺟ ٌﻞ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻳَﺎ َر ُﺳ
َﺳﻠَﻤ ﱠﻲ َﺳﺄ ََل اﻟﻨِ ﱠ
َ َْ
ْ َ
َ ﱠﱯ
ِ
ِ
ِ
(ﺖ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َﺳ ُﺮُد اﻟ ﱠ
َ ﺖ َوأَﻓْﻄ ْﺮ إِ ْن ﺷْﺌ
َ ﺻ ْﻢ إِ ْن ﺷْﺌ
ْأ
ُ ﻮم ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻔ ِﺮ ﻗَ َﺎل
ُ َﺻ
ُ ﺼ ْﻮَم أَﻓَﺄ
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Artinya:
Dari Aisyah bahwa Hamzah Al Aslami telah bertanya kepada Nabi shallallahu
'alaihi wasallam, ia berkata; wahia Rasulullah, saya adalah seorang laki-laki
yang melakukan puasa secara berturut-turut, apakah saya boleh berpuasa ketika
sedang bersafar? Beliau berkata: "Berpuasalah jika engkau menghendaki dan
berbukalah jika engkau menghendaki!"
Dalam hadis yang lain Nabi menganjurkan untuk mempermudah jangan
mempersulit, sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda :

ِ ﺚأ
ِ
ِ ُ ﻋﻦ أَِﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﻗَ َﺎل َﻛﺎ َن رﺳ
ِ
َﺻ َﺤﺎﺑِِﻪ ِﰲ
ْ َﺣ ًﺪا ﻣ ْﻦ أ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ إ َذا ﺑَـ َﻌ
َُ
َ ُ َْ
ِِ ِ ﺑَـ ْﻌ
(ﺴﺮوا )رواﻩ اﺑﻮاداود
ُ ﺾ أ َْﻣﺮﻩ ﻗَ َﺎل ﺑَﺸ ُﱢﺮوا َوَﻻ ﺗُـﻨَـﻔ ُﱢﺮوا َوﻳَ ﱢﺴ ُﺮوا َوَﻻ ﺗُـ َﻌ ﱢ
139

Artinya:

Dari Abu Musa ia berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ingin
mengutus salah seorang sahabatnya atas suatu urusan, beliau berpesan:
"Gembirakanlah dan jangan membuat mereka lari, mudahkan dan jangan
mempersulit."
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b. Berkesinambungan
Berkesinambungan dijadikan sebagai prinsip metode pendidikan Islam,
karena dengan asumsi bahwa pendidikan Islam adalah sebuah proses yang akan
berlangsung terus menerus sehingga dalam menggunakan metode pendidikan
seorang pendidik perlu memperhatikan kesinambungan pelaksanaan pemberian
materi. Jangan hanya karena mengejar target kurikulum seorang pendidik
menggunakan metode yang tidak efektif yang pada gilirannya akan memberikan
pengaruh yang negatif pada peserta didik, karena peserta didik merasa dibohongi
oleh pendidik.
Metode pendidikan yang digunakan pendidik pada waktu yang lama
merupakan landasan dan pijakan metode sekarang yang sedang digunakan,
sementara metode yang sekarang dipakai menjadi dasar perencanaan bagi metode
berikutnya, demikian seterusnya. Dengan beraneka macam metode yang saling
berkesinambungan tersebut materi pendidikan dan pengajaran dapat berjalan dengan
sistematis dan gamblang. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan metode yang sudah
lewat perlu diperhatikan letak kekurangan dan kelemahannya, dan selanjutnya
ditutup pada pertemuan berikutnya. Sedangkan pertemuan berikutnya perlu juga
dilihat kelemahan dan kekurangannya, sehingga secara berkesinambungan metode
tersebut mampu memecahkan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pendidik untuk
masa berikutnya.140
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Kaitannya dengan prinsip pendidikan adalah berkesinambungan, sesuai hadis
dalam Sunan Abi> Da>wud :

ِ َ ﺖ ﻗَ َﺎل َِﲰﻌﺖ رﺳ
ٍ ِﻋﻦ َزﻳ ِﺪ ﺑ ِﻦ ﺛَﺎﺑ
ﻮل ﻧَﻀَﱠﺮ اﻟﻠﱠﻪُ ْاﻣَﺮأً َِﲰ َﻊ ِﻣﻨﱠﺎ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
ْ ْ َْ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ ُ ْ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ ِ ب ﺣ ِﺎﻣ ِﻞ ﻓِ ْﻘ ٍﻪ إِ َﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ أَﻓْـ َﻘﻪ ِﻣْﻨﻪ ور ﱠ
ﺲ ﺑَِﻔ ِﻘ ٍﻴﻪ
َ َﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻓَ َﺤﻔﻈَﻪُ َﺣ ﱠﱴ ﻳـُﺒَـﻠﱢﻐَﻪُ ﻓَـ ُﺮ ﱠ
َُ ُ ُ َ ُ ْ َ
َ ب َﺣﺎﻣﻞ ﻓ ْﻘﻪ ﻟَْﻴ
141

()رواﻩ اﺑﻮاداود

Artinya:
Dari Zaid bin Tsabit ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadits
dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain, berapa banyak
orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak
pembawa ilmu yang tidak berilmu."
Dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, Nabi
Muhammad saw tidak serta merta langsung memberikan semua bahan materi yang
ada. Namun, beliau memberikan (menstransfer) ilmu tersebut melalui sistem
pentahapan dan berkesinambungan. Sehingga peserta didik tidak mengalami
kesulitan dalam memahami ilmu yang diberikan. Melalui metode pentahapan ini,
peserta didik lebih dapat memahami materi yang disampaikan secara maksimal
daripada langsung tanpa sebuah pentahapan. Beliau menyampaikan secara bertahap
(sedikit demi sedikit) hingga semua materi yang beliau ajarkan dapat diterima dan
dipahami dengan mudah dan lebih kuat dalam ingatan peserta didik. Rasulullah
sangat memperhatikan urut-urutan pentahapan dalam penyampaian bahan materi.
Pada materi dasar, beliau ajarkan pada penyampaian pada tahap awal. Setelah
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tersampaikan, beliau menyampaikan materi yang berikutnya, yang sesuai dengan
urutan-urutan materi yang akan diberikan oleh beliau. Bila peserta didik belum
paham akan sebuah materi maka Rasulullah tidak melanjutkan ke materi berikutnya
sebelum materi itu sudah peserta kuasai.
Diantara ilmu pengetahuan yang disampaikan pada setiap tahapan, beliau
memerhatikan kesinambungan antar materi pada tahap sebelumnya ke tahap
berikutnya. Sehingga ada hubungannya antara materi yang sebelumnya dengan
materi yang sesudahnya. Hal tersebut menjadi tidak membingungkan peserta didik
dalam memahami materi yang sangat banyak dari Rasulullah. Agar materi yang
telah diberikan tidak cepat hilang dari ingatan para peserta didik, Nabi Muhammad
saw sering kali mengulang-ulang materi-materi yang sudah beliau sampaikan. Hal
tersebut sangat berguna untuk membantu agar tetap dapat mengingat dan
mengulang kembali apa-apa yang telah diberikan.

c. Fleksibel dan Dinamis
Metode pendidikan Islam harus digunakan dengan prinsip fleksibel dan
dinamis. Sebab dengan kelenturan dan kedinamisan metode tersebut, pemakaian
metode tidak hanya monoton dan taklik dengan satu macam metode saja. Seorang
pendidik mampu memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ditawarkan oleh
para pakar yang dianggapnya cocok dan pas dengan materi, multi kondisi peserta
didik, sarana dan prasarana, situasi dan kondisi lingkungan, serta suasana pada
waktu itu. Prinsip kedinamisan ini, berkaitan erat dengan prinsip berkesinambungan,

karena dalam kesinambungan tersebut metode pendidikan Islam akan selalu dinamis
bila disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.142
Dengan prinsip ini diharapkan akan muncul metode-metode yang relatif baru
dari para pendidik Islam. Dengan prinsip kelenturan dan kedinamisan ini
memberikan peluang yang sangat luas bagi para pendidik untuk mengembangkan
metode yang sudah ada (tentunya dengan memperhatikan dasar-dasar metode
pendidikan yang sudah penulis kemukakan di atas), khususnya dalam menerapkan
metode ilmu pengetahuan modern dan teknologi, sehingga pendidikan Islam mampu
berbicara banyak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang benarbenar utuh (manusia yang menguasai iptek dan berhati imtaq).
Dari uraian di atas kiranya dapat penulis katakan bahwa pendidikan Islam
memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi para pendidik untuk mengembangkan
metode yang sudah dikenal oleh mereka, yang jelas dalam metode ini pendidik
berusaha menggunakan metode yang efektif dan efisien sehingga tidak harus
memerlukan biaya yang berlebihan dalam sebuah proses transformasi materi
kurikulum, kecuali memang mengharuskan atau tidak boleh tidak harus
menggunakan peralatan yang tentunya membutuhkan biaya untuk pengadaannya.
Akan tetapi perlu diingat bahwa kebebasan yang diberikan oleh prinsip-prinsip
tersebut dibatasi oleh dasar-dasar metode pendidikan Islam itu sendiri.

Abd al-Rahman al-Nah}lawi, op. cit. h. 55.
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3. Pendekatan dalam Pendidikan Islam
Ada tiga istilah yang hampir tidak bisa dibedakan dalam membahas masalah
ini yaitu, metode, pendekatan dan teknik.
Metode secara etimologi, metode berasal dari dua kata, yaitu metha dan
hodos. Meta berarti "melalui" dan hodos berarti "jalan" atau "cara".143 Menurut
Ahmad Husain al-Liqaniy, metode adalah langkah-langkah yang diambil oleh guru
guna membantu para peserta didik merealisasikan tujuan tertentu.144 Dalam bahasa
Arab dikenal dengan istilah t}ari>qah yang berarti langkah-langkah strategis yang
harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan
pendidikan, maka langkah tersebut harus diwujudkan dalam proses pendidikan
dalam rangka pembentukan kepribadian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa
metode merupakan cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.
Pendekatan juga sinonim dari teknik. yang berarti metode, atau sistem untuk
mengerjakan sesuatu. Metode dan teknik mempunyai pengertian yang berbeda
meskipun tujuannya sama. Metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai
tujuan sedangkan teknik adalah cara mengerjakan sesuatu, dengan demikian metode
mempunyai pengertian yang lebih luas dan konsepsional. Sedangkan pendekatan
atau approach merupakan pandangan falsafi terhadap subject materi yang harus
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diajarkan, yang urutan selanjutnya melahirkan metode mengajar, dan dalam
pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk teknik penyajian bahan pelajaran.145
Ada beberapa macam pendekatan dalam pendidikan Islam :
a. Pendekatan Pengalaman
Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman keagamaan kepada
siswa dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Dengan pendekatan ini siswa
diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman keagamaan baik secara
individual maupun kelompok.146
Syaiful Jamarah dkk, menyatakan bahwa pengalaman yang dilalui oleh
seseorang adalah guru yang baik. Pengalaman merupakan guru tanpa jiwa, namun
selalu dicari oleh siapapun juga, belajar dari pengalaman adalah lebih baik dari
sekedar bicara dan tidak pernah berbuat sama sekali.147
Meskipun pengalaman diperlukan dan selalu dicari selama hidup, namun
tidak semua pengalaman dapat bersifat mendidik. Suatu pengalaman dikatakan
tidak mendidik jika guru tidak membawa anak ke arah tujuan pendidikan akan tetap
menyelewengkan dari tujuan tersebut, misalnya mendidik anak menjadi pencuri.
Karena itu ciri-ciri pengalaman edukatif adalah berpusat pada suatu tujuan yang
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berarti bagi anak, kontinyu dengan kehidupan anak, interaktif dengan lingkungan
dan menambah integrasi anak.
Betapa tingginya nilai suatu pengalaman, maka disadari akan pentingnya
pengalaman itu bagi perkembangan jiwa anak. Sehingga dijadikanlah pengalaman
itu sebagai suatu pendekatan. Maka jadilah pendekatan pengalaman sebagai fase
yang baku dan diakui pemakaiannya dalam pendidikan.
Dengan

demikian

pendekatan

pengalaman

ini

cenderung

ke

arah

pengaplikasian teoritis: kepada praktis dan juga nilai dari ilmu tersebut. Pendekatan
ini sangat relevan untuk dipergunakan dalam pendidikan agama Islam.
Kaitannya dengan pendekatan pengalaman dan metode demonstrasi
Rasulullah saw memberikan nasehat atau petunjuk kepada para pendidik dengan
memakai kata ﻋﻠﱢ َﻤﻨَﺎ
َ

ِ
ِ ِ
ﺼﻨَ ُﻊ ﺑِﺎﻟﻄﱠ ُﻬﻮِر
ْ َﺻﻠﱠﻰ ﻓَ َﺪ َﻋﺎ ﺑِﻄَ ُﻬﻮٍر ﻓَـ ُﻘ ْﻠﻨَﺎ َﻣﺎ ﻳ
َ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒﺪ َﺧ ٍْﲑ ﻗَ َﺎل أَﺗَﺎﻧَﺎ َﻋﻠ ﱞﻲ َرﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋْﻨﻪُ َوﻗَ ْﺪ
ٍ ﻳﺪ إِﱠﻻ ﻟِﻴـﻌﻠﱢﻤﻨَﺎ ﻓَﺄُِﰐ ﺑِِﺈﻧَ ٍﺎء ﻓِ ِﻴﻪ ﻣﺎء وﻃَﺴ
ِْ غ ِﻣ ْﻦ
اﻹﻧَ ِﺎء َﻋﻠَﻰ َﳝِﻴﻨِ ِﻪ ﻓَـﻐَ َﺴ َﻞ
َ ﺖ ﻓَﺄَﻓْـَﺮ
َ َوﻗَ ْﺪ
ْ ٌََ
َ َ ُ ُ ﺻﻠﱠﻰ َﻣﺎ ﻳُِﺮ
َ
ﻒ اﻟﱠ ِﺬي ﻳَﺄْ ُﺧ ُﺬ ﻓِ ِﻴﻪ ﰒُﱠ َﻏ َﺴ َﻞ
ﺾ َوﻧَـﺜَـَﺮ ِﻣ ْﻦ اﻟْ َﻜ ﱢ
ْ اﺳﺘَـْﻨﺜَـَﺮ ﺛََﻼﺛًﺎ ﻓَ َﻤ
ْ َﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ ﺛََﻼﺛًﺎ ﰒُﱠ َﲤ
َ ﻀ َﻤ
ْ ﺾ َو
َ ﻀ َﻤ
ِْ ﱢﻤ َﺎل ﺛََﻼﺛًﺎ ﰒُﱠ َﺟ َﻌﻞ ﻳَ َﺪﻩُ ِﰲ
اﻹﻧَ ِﺎء ﻓَ َﻤ َﺴ َﺢ
َ َو ْﺟ َﻬﻪُ ﺛََﻼﺛًﺎ ﰒُﱠ َﻏ َﺴ َﻞ ﻳَ َﺪﻩُ اﻟْﻴُ ْﻤ َﲎ ﺛََﻼﺛًﺎ َو َﻏ َﺴ َﻞ ﻳَ َﺪﻩُ اﻟﺸ
َ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ﱢﻤ َﺎل ﺛََﻼﺛًﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َﺎل َﻣ ْﻦ َﺳﱠﺮﻩُ أَ ْن ﻳَـ ْﻌﻠَ َﻢ
َ ﺑَﺮأْﺳﻪ َﻣﱠﺮًة َواﺣ َﺪ ًة ﰒُﱠ َﻏ َﺴ َﻞ ر ْﺟﻠَﻪُ اﻟْﻴُ ْﻤ َﲎ ﺛََﻼﺛًﺎ َور ْﺟﻠَﻪُ اﻟﺸ
ِ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﱠ ﱠ
ِ ﺿﻮء رﺳ
(ﺳﻠﱠﻢ ﻓَـ ُﻬﻮ َﻫ َﺬا )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ
ُ َ َ ُ ُو
َ َ َ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو
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Artinya:

Dari Abdi Khair, dia berkata; Ali radliallahu 'anhu pernah menemui kami
sedangkan dia telah shalat, lalu dia meminta untuk didatangkan air bersuci,
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maka kami katakan; "Apa yang akan dia lakukan dengan air suci sedangkan dia
sudah shalat? Dia tidak berkehendak kecuali untuk mengajari kita." Lalu
didatangkan bejana berisi air, kemudian dia menuangkan air dari bejana
tersebut pada tangan kanannya, dia membasuh kedua tangannya tiga kali, lalu
berkumur dan beristinsyaq tiga kali, dia berkumur dan beristinsyaq dari telapak
tangan yang dia gunakan untuk mengambil air (yakni dengan tangan kanannya),
lalu dia membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangan kanannya
tiga kali dan membasuh tangan kirinya tiga kali, lalu mengusap kepalanya satu
kali, kemudian membasuh kaki kanannya tiga kali dan kaki kirinya tiga kali
kemudian berkata; "Barangsiapa yang ingin mengetahui wudhu Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam, maka ia adalah seperti ini."
Metode pengajaran rasulullah ini adalah dengan cara mendemonstrasikan
sesuatu melalui sahabatnya Ali radliallahu 'anhu oleh beliau ketika hendak
mengajarkan sesuatu. Dalam metode ini, cara yang rasululah terapkan adalah dengan
menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu yang menjadi objek pembahasan ke
hadapan peserta didik beliau. Dengan metode ini, dapat menarik perhatian peserta
didik untuk lebih tergugah dalam memperhatikan apa yang sedang di ajarkan. Dan
metode ini dapat lebih mempermudah peserta didik untuk memahami materi-materi
yang sedang diajarkan. Metode demonstrasi dimaksudkan sebagai suatu kegiatan
memperlihatkan suatu gerakan atau proses kerja sesuatu. Pekerjaannya dapat saja
dilakukan oleh pendidik atau peserta didik yang diminta mempraktekkan sesuatu
pekerjaan. Metode demonstrasi bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat
dikerjakan dengan baik dan benar. Dalam penerapan metode ini, rasulullah terkadang
menggunakan alat-alat atau benda-benda yang ada di lingkungan sekitar, dan
terkadang pula memanfaatkan anggota-anggota tubuh beliau.

Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada peserta didik beliau tentang suatu
kaedah yang besar yaitu tentang ilmu pengetahuan, dan menanamkan metode umum
dalam penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal tersebut merupakan
hasil perubahan dan pengalaman, pengamatan dan penelitian. Oleh karena itu,
diperlukan metode eksperimen untuk mendapatkan hakekat ilmu pengetahuan.
Untuk menguatkan kaedah ini dan mengajarkannya serta agar senantiasa terekam
kuat dalam ingatan peserta didik, rasulullah membimbing peserta didik beliau untuk
melakukan suatu percobaan dan pengamatan, bukan hanya sekedar menyampaikan
teori.
b. Pendekatan Pembiasaan
Pembiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa
direncanakan terlebih dahulu dan berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Dengan
pembiasaan pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik terbiasa
mengamalkan ajaran agamanya, baik secara individual maupun secara berkelompok
dalam kehidupan sehari-hari. Berawal dari pembiasaan itulah peserta didik
membiasakan dirinya menuruti dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku di
tengah kehidupan masyarakat.149
Menanamkan kebiasaan yang baik bukan suatu hal yang mudah, tetapi
membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang, tapi bila sudah menjadi
kebiasaan maka sulit pula untuk mengubahnya.
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Adalah sangat penting menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada
awal kehidupan anak, oleh karena itu Rasulullah banyak memberikan sinyal pada
setiap orang tua agar membiasakan anaknya dalam hal kebaikan sejak dini, misalnya
Rasulullah memerintahkan untuk mengazani telinga bayi ketika baru dilahirkan, hal
ini diharapkan agar sang anak terbiasa mendengarkan kalimat tauhid atau kalimat

t}ayyibah. Rasulullah menganjurkan pada orang tua untuk memerintahkan s}alat lima
waktu pada usia tujuh tahun walaupun di usia tersebut seseorang belum diwajibkan
s}alat, namun ini juga dimaksudkan agar seorang anak membiasakan dirinya untuk
melakukan s}alat lima waktu. Rasulullah saw bersabda :

ِ
ِ
ِ َِﻋﻦ َﻋﺒ ِﺪ اﻟْﻤﻠ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ﻚ ﺑْ ِﻦ اﻟﱠﺮﺑِﻴ ِﻊ ﺑْ ِﻦ َﺳْﺒـَﺮَة َﻋ ْﻦ أَﺑِﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﺟﺪﱢﻩ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل اﻟﻨِ ﱡ
َ ﱠﱯ
َ ْ ْ
ِ ﺼِﱯ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ِِ
ِِ
(ﺎﺿ ِﺮﺑُﻮﻩُ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ َﲔ ﻓ
ُﻣ ُﺮوا اﻟ ﱠ ﱠ
َ ﲔ َوإِ َذا ﺑَـﻠَ َﻎ َﻋ ْﺸَﺮ ﺳﻨ
َ ﺼ َﻼة إِ َذا ﺑَـﻠَ َﻎ َﺳْﺒ َﻊ ﺳﻨ
150

Artinya:
Dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya dia
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah anak kecil
untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan
apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak
melaksanakannya".
Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang baik perlu ditanamkan pada diri
anak sejak dini baik kebiasaan yang berhubungan dengan dirinya sebagai seorang
hamba, maupun posisinya sebagai makhluk sosial dan lain sebagainya. Untuk itu
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metode ceramah yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah metode latihan
(drill), pelaksanaan tugas, demonstrasi dan pengalaman langsung di lapangan.151
c. Pendekatan Emosional
Pendekatan emosional adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi
siswa dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan mana
yang buruk. Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada dalam diri seseorang, emosi
berhubungan dengan masalah perasaan. Nilai perasaan pada diri manusia pada
dasarnya dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan sekitarnya. Misalnya dalam diri
seseorang dapat timbul rasa senasib dan sepenanggungan setelah menyaksikan
beragam penderitaan yang dialami seseorang dalam tayangan televisi. Begitu juga
kesadaran akan ajaran kitab sucinya yang menyuruh berbuat kebaikan dan menjauhi
yang mungkar.152
Emosi berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Justru itulah
pendekatan emosional dijadikan salah satu pendekatan dalam pendidikan Islam.
Metode mengajar yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah metode
ceramah, bercerita, Tanya jawab, demonstrasi, meniru, diskusi, sosio drama, dan
pelaksanaan tugas.153
Inti dari pendekatan ini adalah upaya yang dilakukan oleh guru dengan cara
apa saja untuk menggugah perasaan dan emosi subyek didik sehingga perasaan dan
151
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emosinya termotivasi ke arah internalisasi nilai agama Islam ke dalam diri subyek
didik.
Kaitannya dengan pendekatan emosional, Rasulullah saw memberikan
nasehat atau petunjuk kepada para pendidik dengan memakai kata ﱠب
َ َ أَد

ٍ ِﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ٍ َث ﺑـﻨ
ِ
ِ ُ ي ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ﺎت ﻓَﺄَ ﱠدﺑَـ ُﻬ ﱠﻦ
ْ ﻴﺪ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣ ْﻦ َﻋ َﺎل ﺛََﻼ
َْ
َُ
َ
(اﳉَﻨﱠﺔُ ِ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ َُﺣ َﺴ َﻦ إِﻟَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ ﻓَـﻠَﻪ
ْ َوَزﱠو َﺟ ُﻬ ﱠﻦ َوأ
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Artinya :

Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Barangsiapa memelihara tiga orang anak wanita, lalu ia mendidik
dan menikahkan mereka, serta berbuat baik kepada mereka. maka ia akan
mendapatkan surga."
Hadis ini mengajarkan tata cara pendekatan emosional dalam mengembangkan
pendidikan Islam, karena banyak hal yang perlu dihadapi dengan menampakkan
penguasaan emosional yang matang dan bagus sebagaimana makna yang dikandung
oleh hadis ini.
Dalam membangkitkan perhatian peserta didik, Rasulullah menggunakan
beberapa cara diantaranya, memanggil peserta didik, memegang tangan atau bahu
peserta ddidik, dan merubah posisi. Hal ini dimaksudkan agar perhatian peserta didik
menjadi bertambah, serta demi mengarahkan pendengaran penglihatan, dan hati
peserta didik agar secara fisik dan psikologis lebih siap dan lebih memperhatikan apa
yang beliau ajarkan. Ketika didapati ada peserta didik beliau yang menampilkan

154

Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim Abadi, op. cit, Juz xiv, h. 55

sikap atau berbuatan yang tak semestinya ia lakukan, maka dengan segera
Rasulullah memperingatkannya. Namun bila sikap dan berbuatan tersebut sudah
terlampau batas kewajaran (keterlaluan) maka Rasulullah pun mulai menampakkan
kemarahannya. Kemarahan disini bukanlah luapan emosi yang tak terkendali, namun
adalah sebuah sikap yang berupa jalan untuk mendidik atau mengarahkan ke jalan
yang benar.
Dengan berdalil pada al-Qur’an dan hadis, bahwa setiap insan yang mencari
ilmu (belajar) akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah swt dan
mendapatkan kedudukan yang mulia. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi pesrta
didik untuk senantiasa giat dalam menuntut ilmu (belajar).
d. Pendekatan Fungsional
Pendekatan fungsional adalah usaha memberikan materi agarna dengan
menekankan dari segi kemanfaatan ilmu bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari,
sesuai dengan tingkat perkembangannya.
Ilmu agama yang dipelajari bukan hanya sekedar melatih otak melainkan
diharapkan berguna bagi kehidupan anak, baik dalam kehidupan individu maupun
dalam

kehidupan

sosial.

Dengan

agama

anak-anak

dapat

meningkatkan

kesejahteraan hidupnya.155 Dengan demikian dengan pendekatan fungsional berarti
anak dapat memanfaatkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan fungsional
yang diterapkan di sekolah dapat menjadikan agarna lebih hidup dan dinamis.
Kaitannya dengan pendekatan fungsional, Rasulullah saw memberikan :
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ِ
ِ
ِ
ٍِ َﻋ ْﻦ َﺳ
َﺧﻮ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻢ َﻻ ﻳَﻈْﻠِ ُﻤﻪُ َوَﻻ
ﺎﱂ َﻋ ْﻦ أَﺑِﻴﻪ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ ُﻢ أ
َ ﱠﱯ
ِ
ِ ِ َﺧ ِﻴﻪ ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ِﰲ ﺣ
ِ ﻳﺴﻠِﻤﻪ ﻣﻦ َﻛﺎ َن ِﰲ ﺣﺎﺟ ِﺔ أ
ُﺎﺟﺘﻪ َوَﻣ ْﻦ ﻓَـﱠﺮ َج َﻋ ْﻦ ُﻣ ْﺴﻠ ٍﻢ ُﻛ ْﺮﺑَﺔً ﻓَـﱠﺮ َج اﻟﻠﱠﻪُ َﻋْﻨﻪ
َ َ َ
َ َ
ْ َ ُُ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
(ﺎﻣ ِﺔ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ ََﺎ ُﻛ ْﺮﺑَﺔً ﻣ ْﻦ ُﻛَﺮب ﻳَـ ْﻮم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ َوَﻣ ْﻦ َﺳﺘَـَﺮ ُﻣ ْﺴﻠ ًﻤﺎ َﺳﺘَـَﺮﻩُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْﻘﻴ
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Artinya :
Dari Salim dari Bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau
bersabda: "Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh
menzhalimi atau merendahkannya. Barang siapa memenuhi kebutuhan
saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan Barang siapa
membebaskan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan
membebaskan kesulitannya di akhirat. Dan barangsiapa menutupi aib seorang
muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat."
Hadis ini menjelaskan mengenai fungsi seseorang dalam mengembangkan
ilmunya ataupun menjadikan diri sumber untuk orang lain mendapatkan manfaat
dari dirinya.
e. Pendekatan Keteladanan
Pendekatan keteladanan adalah memperlihatkan keteladanan, baik yang
berlangsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal
sekolah, perilaku pendidikan dan tenaga pendidikan lain yang mencerminkan akhlak
terpuji, maupun yang tidak berlangsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah
keteladanan. Keteladanan pendidik terhadap peserta didik merupakan kunci
keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral spiritual dan sosial
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anak.157 Hal ini disebabkan karena pendidik adalah seorang figur terbaik dalam
pandangan anak yang akan dijadikannya sebagai teladan dalam mengidentifikasikan
diri dalam, segala aspek kehidupannya atau figur pendidik tersebut terpatri dalam
jiwa dan perasaannya dan tercermin dalam ucapan dan perbuatannya.
Kecenderungan manusia untuk belajar lewat peniruan menyebabkan
keteladanan menjadi sangat penting artinya dalam proses pendidikan. Oleh karena
itu, dalam Islam Rasulullah dikenal sebagai teladan yang baik, Allah swt, berfirman
dalam QS. al-Ahzab/33: 21.

               
 
Tejemahnya :
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.158
Oleh karena itu keteladanan menjadi faktor penting dalam hal baik buruknya
akhlak anak.

ِ
ٍ
ِ
ِ ُ ﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة ﻗَﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ُﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ُﻛ ﱡﻞ َﻣ ْﻮﻟُﻮد ﻳُﻮﻟَ ُﺪ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻔﻄَْﺮةِ ﻓَﺄَﺑَـ َﻮاﻩ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ َ
َ َْ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ِْ ﺼﺮاﻧِِﻪ َﻛﻤﺎ ﺗَـﻨَﺎﺗَﺞ
ِِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﺲ ِﻣ ْﻦ َﺟ ْﺪ َﻋﺎءَ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ َر ُﺳ
ﻴﻤ ٍﺔ ﲨَْ َﻌﺎءَ َﻫ ْﻞ ُِﲢ ﱡ
ُ
َ َ اﻹﺑ ُﻞ ﻣ ْﻦ
َ َ ﻳـُ َﻬ ﱢﻮَداﻧﻪ َوﻳـُﻨَ ﱢ
ِِ
ِ أَﻓَـﺮأَﻳﺖ ﻣﻦ ﳝَُﻮت وﻫﻮ
ِ
(ﲔ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ ﺻﻐﲑٌ ﻗَ َﺎل اﻟﻠﱠﻪُ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا َﻋﺎﻣﻠ
َ ََُ ُ ْ َ َ ْ َ
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Artinya:
Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuannya-lah
yang menjadikan ia yahudi atau nashrani. Sebagaimana unta melahirkan
anaknya yang sehat, apakah kamu melihatnya memiliki aib?" Para sahabat
bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang meninggal saat
masih kecil?" Beliau menjawab: "Allah lebih tahu dengan yang mereka lakukan.
Hadis ini mengandung makna mengenai mengajar peserta didiknya dengan
keteladanan. Sebagai seorang pendidik dan pengajar harus dapat memberikan
keteladanan yang baik kepada peserta didiknya. Dalam tercapainya kualitas yang
baik dalam pengajaran harus didasarkan pada akhlak dan tingkah laku dari seorang
pendidik. Dasar kaedah ini adalah bahwa pengajaran yang dilakukan melalui
keteladanan yang didapatkan oleh peserta didik dari gurunya lebih baik dari pada
sekadar menyampaikan pemikiran melalui lisan kepada peserta didiknya. Begitu pula
bila seorang pendidik yang hanya memberikan nasehat-nasehat berupa akhlak yang
mulia, tetapi tingkah laku pendidik tersebut sangat berlawan dengan yang
disampaikannya, dapat menimbulkan kegagalan dalam memberikan keteladanan
terhadap peserta didik. Sehingga untuk dapat dijadikan sebagai sebuah keteladanan,
seorang pendidik harus dapat memberikan pemikiran-pemikiran berupa nasehatnasehat akhlak serta mampu untuk mengaplikasikannya pada kepribadiannya.
Melirik pada kata-kata berikut, “Nabi Muhammad saw sebagai seorang
pribadi adalah contoh terbaik sebagaimana al-Qur’an berjalan, sebagaimana alQur’an hidup dan dihidupkan dalam kehidupan keseharian” diharapkan seorang
pendidik dan pengajar mencontoh dari pribadi agung, Nabi Muhammad saw, yang

merupakan cerminan akhlak dari al-Qur’an yang mulia. Sehingga setiap peserta
didik memiliki sosok teladan yang baik dan pantas untuk ditiru, yaitu pendidiknya
sendiri, yang akan lebih terkesan (menyentuh jiwa) pada jiwa peserta didik.
Dalam setiap penyampaian materi-materi ilmu pengetahuan perlu dihiasi
dengan nilai-nilai akhlak. Dengan seorang pendidik yang menjadi teladan bagi
peserta didiknya dan perhatian seorang pendidik dalam mendidik ahklak peserta
didiknya maka generasi yang terbentuk yaitu selain menguasai bidang-bidang
tertentu dalam ilmu pengetahuan, memiliki nilai-nilai akhlak (moralitas yang baik)
pula. Perlu untuk ditekankan bahwa belajar dan mengajar dalam kaca mata
rasulullah adalah mengubah prilaku dan mendidik jiwa dan kepribadian manusia.
Sehingga peserta didik memilki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi.
Sebagai seorang pendidik untuk menstransfer ilmu pengetahuan, sepatutnya
memiliki modal dasar yaitu berupa ilmu pengetahuan yang akan diajarkan kepada
peserta didik. Hal ini adalah sebuah poin yang amat penting dalam kelancaran
sebuah proses pembelajaran dan merupakan salah satu faktor yang menentukan
tercapainya tujuan pendidikan itu. Bila seorang pendidik tidak menguasai bahan
yang akan diajarkan, tidak mempunyai pemahaman tentang sebuah ilmu
pengetahuan,

maka

dikhawatirkan

akan

terjadi

pembodohan

(kesalahan

pentransferan ilmu pengetahuan) kepada peserta didik. Efeknya, peserta didik
mendapat ilmu pengetahuan yang salah (tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran).

Bahwasnya Nabi Muhammad saw mengecam pada seseorang yang
memberikan atau memberitakan sesuatau yang tidak benar, yang tidak secara pasti
ia ketahui tentang kebenarannya. Oleh karena pentingnya faktor ini, maka
diaharapkan, bahkan diharuskan setiap pendidik untuk mempelajari (belajar) ilmu
pengetahuan yang kelak akan ditransfer (diajarkan) kepada peserta didik. Sehingga
terciptalah generasi yang berilmu yang akan tetap mewariskan dan terus
mengembangkan ilmu pengetahuan pada setiap generasi. Sehingga terbentuk
generasi yang memiliki tingkat kecerdasan rasio yang tinggi.
Ilmu agama adalah sebuah kebutuhan bagi setiap individu. Agama Islam
ditujukan pada setiap insan, mengenalkan kepadanya siapa Tuhan mereka, apa
hakekat hidup mereka, apa dosa dan pahala itu, dan lain sebagainya. Dengan
dimilikinya (memahami) ilmu agama maka akan terciptalah ketenangan batin pada
diri seorang pribadi tersebut. Sehingga ilmu agama tidak dapat dipisahkan dari
setiap penyampaian ilmu pengetahuan. Jadi seorang pendidik harus paham terhadap
ilmu agama Islam. Sehingga diharapkan akan dapat memberikan efek positif
terhadap peserta didik yang berupa pengetahuan ilmu agama yang dapat
diaplikasikan dengan amal berbuatan yang baik dan benar. Dalam hal ini, maka
diharapkan tercipta generasi yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi.
Pada zaman sekarang, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, sangat
cepat dalam pencarian dan penyebaran informasi, sehingga sebuah informasi itu
dapat diakses oleh siapaun dengan cepat dan mudah. Oleh sebab itu, maka seorang

guru harus senantiasa menambah wawasannya dengan senantiasa menguasai dan
menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
Jadi, menjadi seorang pendidik adalah seseorang yang menjadi teladan bagi setiap
peserta didiknya, baik dari segi akhlaknya dan keilmuannya.

B. Relevansi Metode dan Pendekatan Pendidikan Islam Menurut Pakar Pendidikan
Islam

Metode, dalam bahasa Arab, dikenal dengan istilah t}ariqah yang berarti
langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan.160 Bila
dihubungkan dengan pendidikan, maka strategi tersebut haruslah diwujudkan dalam
proses pendidikan, dalam rangka pengembangan sikap mental dan kepribadian agar
peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif dan dapat dicerna dengan
baik.
Dalam pandangan filosofi pendidikan, metode merupakan alat yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat itu mempunyai dua fungsi
ganda, yaitu bersifat polipragmatis dan monopragmatis.

Polipragmatis bilamana metode mengandung kegunaan yang serba ganda
(multipurpose), misalnya suatu metode tertentu pada suatu situasi kondisi tertentu
dapat digunakan membangun dan memperbaiki. Kegunaannya dapat bergantung
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pada si pemakai atau pada corak, bentuk, dan kemampuan dari metode sebagai alat,
sebaliknya monopragmatis bilamana metode mengandung satu macam kegunaan
untuk satu macam tujuan. Penggunaan mengandung implikasi bersifat konsisten,
sistematis dan kebermaknaan menurut kondisi sasarannya mengingat sasaran metode
adalah

manusia,

sehingga

pendidik

dituntut

untuk

berhati-hati

dalam

penerapannya.161
Para ahli mendefinisikan metode sebagai berikut :
1. Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang
harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Abd al-Rahman Gunaimah mendefinisikan bahwa metode adalah cara-cara
yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran.
3. Al-Abrasy mendefinisikan pula bahwa metode adalah, jalan yang kita ikuti
untuk memberikan pengertian kepada peserta didik tentang segala macam
metode dalam berbagai pelajaran.162
Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode
adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang harus dimiliki dan digunakan oleh
pendidik dalam upaya menyampaikan dan memberikan pendidikan dan pengajaran
kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang termuat dalam
kurikulum yang telah ditetapkan.
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Langgulung berpendapat bahwa penggunaan metode didasarkan atas tiga
aspek pokok yaitu :
1. Sifat-sifat dan kepentingan yang berkenaan dengan tujuan utama pendidikan
Islam, yaitu pembinaan manusia mukmin yang mengaku sebagai hamba
Allah.
2. Berkenaan dengan metode-metode yang betul-betul berlaku yang disebutkan
dalam Al-Qur'an atau disimpulkan daripadanya.
3. Membicarakan tentang pergerakan (motivation) dan disiplin dalam istilah Al
Qur'an disebut ganjaran (shawab) dan hukuman ('iqab). 163
Dalam pendidikan yang diterapkan di Barat, metode pendidikan hampir
sepenuhnya tergantung kepada peserta didik, para guru hanya bertindak sebagai
motivator, stimulator, fasilitator, ataupun hanya sebagai instruktur. Sistem yang
cenderung dan mengarah kepada peserta didik sebagai pusat (child centre) ini sangat
menghargai adanya perbedaan individu para peserta didik (individual differences).
Hal ini menyebabkan para guru hanya bersikap merangsang dan mengarahkan para
siswa mereka untuk belajar dan mereka diberi kebebasan, sedangkan pembentukan
karakter hampir kurang menjadi perhatian guru.
Akibat penerapan metode yang demikian itu menyebabkan pendidikan
kurang membangun watak. Dihubungkan dengan fenomena yang timbul di
masyarakat, guru semakin tidak dihormati oleh peserta didiknya.
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Pada titik awal ini sudah terdapat perbedaan besar antara metode pendidikan
Islam dengan metode pendidikan barat yang dianggap sebagai metode pendidikan
model itu. Metode pendidikan Islam sangat menghargai kebebasan individu, selama
kebebasan itu sejalan dengan fitrahnya, sehingga seorang pendidik dalam mendidik
tidak dapat memaksa peserta didiknya dengan cara yang bertentangan dengan
fitrahnya. Akan tetapi sebaliknya pendidik harus bertanggung jawab dalam
membentuk karakter peserta didiknya. Dia tidak boleh duduk diam sedangkan
peserta didiknya memilih jalan yang salah.
Upaya pendidik untuk memilih metode yang tepat dalam mendidik peserta
didiknya adalah disesuaikan pula dengan tuntutan agama. Jadi, dalam berhadapan
dengan peserta didik ia harus mengusahakan agar pelajaran yang diberikan kepada
peserta didik itu supaya mudah diterima, tidaklah cukup dengan bersikap lemah
lembut saja. la harus memikirkan metode-metode yang akan digunakannya, seperti
memilih waktu yang tepat, metode yang cocok, pendekatan yang baik, efektivitas
penggunaan metode dan sebagainya. Untuk itu seorang guru dituntut agar
mempelajari berbagai metode yang digunakan dalam mengajarkan suatu mata
pelajaran, seperti

bercerita, mendemonstrasikan, mencobakan,

memecahkan

masalah, mendiskusikan yang digunakan oleh ahli pendidikan Islam dari zaman
dahulu sampai sekarang mempelajari prinsip-prinsip metodologi dalam ayat-ayat AlQur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Selain itu harus pula diperhatikan tahapan-tahapan penggunaan metode.
Turunnya ayat-ayat al-Qur'an secara bertahap yang menjawab masalah-masalah
yang timbul saat itu, membuktikan bahwa metode al-Qur'an adalah pendekatan
masalah atau problem yang terjadi sehari-hari (problem Solving), demikian juga
dengan hadis nabi. Dikenalnya istilah : asba>b al-nuzul dan asba>b al-wurud,
memperkuat keterangan diatas. Mempelajari metode turunnya al-Qur'an dan hadis

(asba>b al-nuzul dan asba>b al-wurud) membuktikan bahwa metode yang dianut oleh
al-Qur'an adalah induktif, yaitu berangkat dari kenyataan yang terjadi dan sampai
pada satu kesimpulan.
Namun al-Qur'an juga menganut metode deduktif berupa wahyu yang
diturunkan menyangkut hal-hal yang terjadi untuk dipakai sebagai pedoman pada
hal-hal yang berlaku umum dikemudian hari (sebagaimana kaedah ushul Fiqh: "al-

ibrah fi- umum al-lafz la fi khusus al-sabab").
Para ahli pendidikan Islam telah merumuskan berbagai metode pendidikan
Islam diantaranya :
a. Al-Gazali
Penjelasan tentang bagaimana pengajaran itu berlangsung, al-Ghazali
mengutip sebuah hadis yang artinya sebagai berikut :
“ Seorang anak pada tujuh hari dari kelahirannya disembelihkan hewan akikah dan
diberi nama baik serta dijaga kesehatannya. Ketika telah berusia 6 tahun, didiklah ia.
Ketika berusia 9 tahun, latihlah ia hidup mandiri, dipisahkan dari tempat tidur orang
tuanya.ketika telah berusia 13 tahun, berilah sangsi bila ia meninggalkan shalat.
Setelah sampai pada usia 16 tahun, nikahkanlah. Setelah ia terlepas tanggugung
jawab orang tua terhadap segala perbuatan anaknya, seraya berkata di hadapannya.,

“ Aku telah mendidikmu , mengajarmu, menikahkanmu, maka aku mohon
perlindungan kepada Allah dari fitnahmu di dunia maupun siksamu di akhirat. ( HR.
Ibnu Hibban dari Anas bin Malik). 164
Implikasi dari hadis ini ialah, bahwa pengajaran dan pendidikan dapat
dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan perkembangan anak, baik fisik
maupun psikisnya. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak, minimalnya
hingga berusia 16 tahun. Selanjutnya pembentukan pribadi anak menjadi tanggung
jawab diri anak itu sendiri dan masyarakat secara luas.
Dari uraian di atas, dapatlah dirumuskan pendidikan menurut al-Ghazali
yaitu: “ proses memanusiakan manusia sejak kejadiannya sampai akhir hayatnya
melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran
secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua
dan masyarakat menuju pendekatan dari kepada Allah sehingga menjadi manusia
sempurna.”
Seharusnya agama diberikan kepada anak sejak usia dini, sewaktu ia
menerimanya dengan hafalan diluar kepala. Ketika ia menginjak dewasa, sedikit
demi sedikit makna agama akan tersingkap baginya. Jadi, prosesnya dimulai dengan
hafalan, diteruskan dengan pemahaman, Demikianlah keimanan tumbuh pada anak
tanpa dalil terlebih dahulu.
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Proses penuntutan anak dalam pendidikan ibarat penanaman benih.
Sedangkan keyakinan dengan memberikan keterangan ibarat proses penyiraman dan
pemeliharaan. Benih ini dapat tumbuh, berkembang dan meninggi bagaikan sebuah
pohon yang baik lagi kokoh. Akarnya tertancap kekar dan cabangnya menjulang
tinggi kelangit.
Kutipan di atas menjelaskan tentang metode al-Gazali dalam menerangkan
dan mengokohkan dasar-dasar agama dalam jiwa peserta didik yang pada pokoknya
dimulai dengan hafalan beserta pemahaman lalu disusul dengan keyakinan dan
pembenaran. Sesudah itu ditegakkan dengan dalil-dalil dan keterangan-keterangan
yang menunjang pengokohan aqidah.165
b. Adullah Nas}ih ‘Ulwan
Selanjutnya Adullah Nas}ih‘Ulwan, menguraikan pula empat macam yang
harus

dilakukan

oleh

pendidikan

di

rumah

tangga

(orang

tua)

dalam

tanggungjawabnya mendidik keinginan anak.
1) Menyuruh anak-anak semenjak awal membaca La ilaha Illallah;
2) Memperkenalkan sejak awal tentang pemikiran hukum halal dan haram;
3) Menyuruh anak beribadah semenjak umur tujuh tahun;
4) Mendidik anak cinta kepada Rasul dan keluarganya serta cinta membaca
al-Qur'an.166
165

Ibid. h. 97.

166

Abdullah Nasih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam (Bandung: Asyifa’, 1981).

h. 34.

b. Abd al-Rahman al-Nahlawi
Al-Nahlawi mengemukakannya pula metode al-Qur'an dan hadis yang dapat
menyentuh perasaan yaitu :
1) Metode hiwar (percakapan) Qur'ani dan Nabawi.
2) Mendidik dengan kisah Qur'ani dan Nabawi.
3) Mendidik dengan ams\al Qur'ani dan Nabawi
4) Mendidik dengan memberi teladan.
5) Mendidik dengan pembiasaan diri dan pengalaman
6) Mendidik dengan mengambil ‘ibrah (pelajaran) dan mau‘iz}ah
(peringatan)
7) Mendidik dengan membuat senang (targib) dan membuat takut (tarhib).167
c. Umar Muhammad al-T{umi> al-Syaibani>
Mengemukakan metode-metode adalah:
1) Metode pengambilan kesimpulan-kesimpulan atau induktif. Metode ini
dimulai dengan membahas dari bagian-bagian yang kecil untuk sampai pada
undang-undang umum.
2) Metode perbandingan
3) Metode kuliah dengan menyiapkan pelajaran dan kuliah, mencatat materi
yang penting, mengutarakan secara sepintas tentang yang penting tersebut,
kemudian menjelaskan dengan terperinci.
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4) Metode dialog dan perbincangan.
5) Metode lingkaran (halaqah), riwayat, mendengarkan dan membaca, dikte,
hafalan, pemahaman, dan lawatan.168
d. Abdurrahman Saleh Abdullah, mengemukakan beberapa metode pendidikan dan
peranannya, yaitu :
1) Metode cerita dan ceramah, tujuan yang hendak dicapai dari metode cerita
dan ceramah adalah untuk memberi dorongan psikologis kepada peserta
didik.
2) Metode diskusi, tanya jawab atau dialog. Teknik ini akan membawa kepada
penarikan deduksi. Dalam pendidikan, deduksi merupakan suatu metode
pemikiran logis yang sangat bermanfaat. Formulasi dari suatu prinsip umum
di luar fakta ternyata lebih berguna sebab peserta didik akan dapat
membandingkan dan menyusun konsep-konsep.
3) Metode perumpamaan atau metafora. Penjelasan konsep-konsep abstrak
dengan makna-makna kongkrit memberi gambaran yang jelas bagi peserta
didik.
4)

Metode hukuman dan ganjaran. Efektifitas metode hukuman dan ganjaran
berasal dari fakta yang menyatakan bahwa metode ini secara kuat
berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan individu. Seorang peserta didik
yang menerima ganjaran akan memahaminya sebagai tanda penerimaan
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kepribadiannya yang membuat merasa aman. Keamanan merupakan salah
satu kebutuhan psikolofis, sementara hukuman yang berkaitan dengan halhal yang tidak disukainya akan dapat menguatkan rasa aman tersebut.169
Dari kutipan-kutipan di atas, dapat dilihat bahwa metode mengajar yang
dikemukakan oleh para ahli di atas dilaksanakan sejak dini, bertahap,
berkesinambungan dan tuntas, serta dengan cara bijaksana, penuh kasih sayang,
teladan yang baik, yang sesuai dengan perkembangan anak, yang dapat
membangkitkan minat dan dengan cara yang praktis.
Semua metode tersebut sebenarnya sudah terkandung dalam metode
mengajar dalam al-Qur'an yang ditempuh melalui tiga cara, sebagaimana dalam
firman Allah swt. Q.S. al-Nahl/16:125

             
           

Terjemahnya :
"Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang paling mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". 170
Pada ayat tersebut metode mengajar ditempuh melalui tiga cara :
169
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(1) al-hikmah
(2) al-mauizhah hasanah dan
(3) mujadalah hi allati hiya ahsan.
a. Al-Hikmah

Kata “hikmah” dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 20 kali dalam bentuk

nakirah dan ma’rifah. Bentuk masdarnya adalah “hukman” yang diartikan secara
makana aslinya adalah mencegah. Jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah
dari kezaliman.
Menurut M.Abduh bahwa, hikmah adalah mengetahui rahasia dan faidah di
dalam tiap-tiap hal. Hikmah juga digunakan dalam arti ucapan yang sedikit lafaz
akan tetapi banyak makna ataupun diartikan meletakkan sesuatu pada tempat yang
semestinya.171
Orang yang memiliki hikmah disebut al-hakim yaitu orang yang memiliki
pengetahuan yang paling utama dari segala sesuatu. Kata hikmah sering juga
dikaitkan dengan filsafat. Karena filsafat juga berarti mencari pengetahuan hakikat
segala sesuatu.
Toha Yahya Umar, mengartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan
brfikir, berusaha menyusun dan mengatur dengan cara yang sesuai keadaan zaman
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dengan tidak bertentangan dengan larangan Tuhan.172 Al-hikmah diartikan pula al-

adalah (keadilan), al-haq (kebenaran), al-hilan (ketabahan). Disamping itu, alhikmah juga diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Hikmah

adalah perkataan yang tegas disertai dengan dalil-dalil yang memperjelas kebenaran
dan menghilangkan keraguan. Menurut Muh.Nasir hikmah adalah ilmu yang sehat
yang sudah dicernakan, ilmu yang terpadu dengan rasa periksa. Sehingga menjadi
daya penggerak untuk melakukan Sesutu yang bermanfaat dan berguna.173
b. Al-Mau‘izat al-hasanah

Secara bahasa, mau‘izat al-hasanah terdiri dari dua kata, Mau‘izatil dan

hasanah. Kata Mau‘izat berasal dari kata wa‘aza- ya‘iza- wa‘izatan yang berarti,
nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, sementara hasanah adalah
lawannnya kejelekan.
Adapun pengertian secara istilah, ada beberapa pendapat anttara lain:
1. Menurut Imam Abdullah bin Ahmad al-Nasafi, Mau‘izat al-hasanah adalah
perkataaan –perkataan yang tidak tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau
memberikan nasehat dan menghendaki manfaat kepada mereka dengan alQur’an.174
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Menurut Hamka, Mau‘izat al-hasanah diartikan sebagai pengajaran yang baik

2.

atau pesan-pesan yang baik, yang disampaikan sebagai nasehat.175
3. Abd. Hamid al-Bilali, Mau‘izat al-hasanah adalah salah satu metode dakwah
untuk mengajak kejalan Allah swt dengan memberikan nasehat atau
membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik.176

Mau‘izat al-hasanah diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur
bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah berita gembira, peringatan, pesanpesan positif (wasiat) yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar
mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi Mau‘izat al-hasanah mengandung
arti perkataan yang masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang serta ke dalam
perasaan dengan penuh kelembutan, tidak membongkar dan membeberkan kesalahan
orang lain sebab kelemah lembutan dalam menasehati seringkali dapat meluluhkan
hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar, dan lebih mudah melahirkan
kebaikan dari pada laraangan dan ancaman.

c. Al-Mujadalah bi al-Lazi Hiya Ahsan.
Dari segi bahasa lafaz mujadalah terambil dari kata ja>dalah yang bermakna
meminta, melilit. Apabila ditambahkan alif pada huruf jim yang mengikuti wazan

fa‘ala, jaadala bermakna debat, dan mujadalah perdebatan.177 Kata Jadalah dapat
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bermakna menarik tali dan mengikatnya guna menguatkan sesuatu. Orang yang
berdebat bagaikan menarik dengan ucapan untuk meyakinkan lawannya dengan
pendapaatnya melalui argumentasi yang disampaikan.178
Menurut istilah terdapat beberapa pengertian al-mujadalah yang berarti
upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis tanpa adanya
suasan yang mengharuskan lahirnya permusuhan di antara keduanya. Sedangkan
Sayyid Muhammad Tantawi ialah suatu upaya bertujuan untuk mengalahkan
pendapat lawan dengan cara memberikan argumentasi dan bukti yang kuat.179
Metode Qur’ani tersebut di atas menuntut kepada pendidik untuk
berorientasi kepada "educational needs" dari peserta didik berupa faktor "human

nature" yang potensial tiap pribadi anak dijadikan sentrum proses kependidikan
sampai kepada batas maksimal perkembangan. Pelaksanaan dan pemilihan metode
yang tepat guna ini selain memudahkan bahan pengajaran ini untuk diterima peserta
didik, juga hubungan guru dengan peserta didik tidak terputus. Hubungan yang
demikian itu sangat penting untuk membina karakter peserta didik dan kewibawaan
guru sebagai pendidik yang harus dihormati dan dimuliakan. Peserta didik akan
mengenal gurunya dan guru akan mengenal peserta didiknya dengan seksama. Saling
menghormati hanya akan tercipta kalau ada saling mengenal. Tanggungjawab guru
terhadap peserta didik selain dari menghargai fitrah dan membina pembentukan
178
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karakter mereka, juga memberikan perasaan aman dan ketenteraman pada diri
peserta didik, yaitu dengan menggalakkan peserta didik belajar menerima ganjaran
dan hukuman.
1. Metode Mengajar Dalam Pendidikan Islam
Metode mengajar dalam pendidikan Islam sebenarnya dapat saja mengadopsi
metode yang umum dipakai dalam pengajaran selama tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip yang mendasarinya dalam al- Qur'an dan hadis.
Metode-metode tersebut diantaranya;
(1) Metode Ceramah, (2) Metode Diskusi, (3) Metode Tanya Jawab, (4) Metode
Demonstrasi, (5) Metode Karyawisata, (6) Metode Penegasan, (7) Metode
Pemecahan Masalah, (8) Metode Simulasi, (9) Metode Ekspriment (10) Metode
Unit, (11) Metode Sosio Drama, (12) Metode Kelompok, (13) Metode Studi
Kemasyarakalan, (14) Metode Modul, (15) Metode Berprogram, (16) Dan lainlain.180
2. Teknik Mengajar dalam Pendidikan Islam
Berbeda dengan metode, teknik lebih bersifat spesifik. ‘Abd al-Rahman alNah}lawi, menawarkan beberapa teknik pendidikan Islam.
a. Mendidik Melalui Keteladanan

180

‘Abd al-Rahman al-Nah}lawi, Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, op. cit, h. 61.

Rasulullah adalah panutan terbaik bagi umatnya, pada diri beliau senantiasa
ditemukan teladan yang baik serta kepribadian mulia. Sifat-sifat yang ada pada
beliau adalah s}idiq, ama>nah, tablig, dan fat}anah, Pribadi seperti yang diteladankan
Rasulullah itulah seyogyanya dimiliki dan ditampilkan oleh setiap pendidik karena
Rasulullah adalah manusia pilihan yang dimuliakan Allah SWT. Dalam proses
pendidikan berarti setiap pendidik harus berusaha menjadi teladan peserta didiknya.
Teladan dalam semua kebaikan dan bukan sebaliknya. Dengan keteladanan itu
dimaksudkan peserta didik senantiasa akan mencontoh segala sesuatu yang baikbaik dalam perkataan maupun perbuatan.181
b. Mendidik Melalui Kebiasaan
Faktor ini perlu diterapkan pada peserta didik sejak dini. Contoh sederhana
misalnya membiasakan mengucapkan salam pada waktu masuk dan keluar rumah,
membaca basmallah setiap memulai suatu pekerjaan dan mengucapkan hamdalah
setelah menyelesaikan pekerjaan.
Faktor pembiasaan ini hendaknya dilakukan secara kontinu dalam arti dilatih
dengan tidak jemu-jemunya, dan faktor ini pun harus dilakukan dengan
menghilangkan kebiasaan buruk. Ada dua jenis pembiasaan yang perlu ditanamkan
melalui proses pendidikan yaitu:
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Kebiasaan yang bersifat otomatis, dan kebiasaan yang dilakukan atas dasar
pengertian dan kesadaran akan manfaat atau tujuannya.182
c. Mendidik Melalui Nasihat dan Cerita
Dalam mewujudkan interaksi antara pendidik dan peserta didik, nasihat dan
cerita merupakan cara mendidik yang bertumpu pada bahasa, baik lisan maupun
tertulis. Cara ini banyak sekali dijumpai dalam al-Qur'an, karena nasehat dan cerita
pada dasarnya bersifat penyampaian pesan (massage/informasi) dari sumbernya
kepada pihak yang dipandang memerlukannya. Banyak dalam al-Qur'an berupa
nasehat dan cerita mengenai para Rasul atau Nabi terdahulu sebelum Nabi
Muhammad SAW yang bertujuan menimbulkan kesadaran bagi yang mendengarkan
atau yang membacanya, agar meningkatkan iman dan berbuat amal kebaikan dalam
menjalani hidup dan kehidupan masing-masing.183 Demikian al-Qur'an berfungsi
sebagai penerang bagi seluruh manusia, petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang
yang bertakwa.
Dalam Q.S.Luqman/31:13-19, misalnya, merupakan contoh menarik dalam
menasehati anaknya. Demikian juga dalam Q.S. al-Maidah/5:27-30, cerita yang
mengandung petunjuk dan pelajaran.
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Terjemahnya :
Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil)
menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka
diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari
yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata
Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang
bertakwa" "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk
membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu
untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru
sekalian alam." "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan
(membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan
menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orangorang yang zalim." Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap
mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia
seorang diantara orang-orang yang merugi.184
Sekali lagi, demikian banyak cerita yang mengandung nasihat, pelajaran, dan
petunjuk yang sungguh sangat efektif untuk menciptakan suasana interaksi
pendidikan. Cerita-cerita dan nasehat itu akan sangat besar pengaruhnya pada
perkembangan psikologis peserta didik, bila disampaikan secara baik.
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d. Mendidik Melalui Disiplin
Kehidupan ini penuh dengan berbagai pelaksanaan kebiasaan dan
pengulangan kegiatan secara rutin dari hari ke hari yang berlangsung tertib. Di
dalam kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan secara rutin itu, terdapat nilai-nilai
atau norma-norma yang menjadi tolok ukur tentang benar tidaknya sesuatu yang
dilakukan oleh seseorang. Norma-norma itu terhimpun menjadi aturan yang harus
dipatuhi, karena setiap penyimpangan atau pelanggaran, akan menimbulkan
keresahan, keburukan, dan kehidupan pun berlangsung tidak efektif atau bahkan
tidak efisien. Dengan demikian berarti manusia dituntut untuk mampu mematuhi
berbagai ketentuan atau harus hidup secara disiplin, sesuai dengan nilai-nilai yang
berlaku di masyarakatnya.
Peserta didik sejak dini harus dikenalkan dengan nilai-nilai yang mengatur
kehidupan manusia, yang berguna bagi dirinya masing-masing agar berlangsung
tertib, efisien, dan efektif. Dengan kata lain setiap peserta didik harus dibantu hidup
secara disiplin, dalam arti mau dan mampu mematuhi atau mentaati ketentuan yang
berlaku di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya.185
e. Mendidik Melalui Partisipasi
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri tanpa
manusia lain. la saling membutuhkan satu dengan yang lain, sehingga perlu bekerja
sama, agar percaya mempercayai dan saling hormat menghormati. Kehidupan seperti
185
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ini mengharuskan manusia saling memperlakukan sebagai subyek dan bukan yang
satu menempatkan dan memperlakukan yang lain sekedar sebagai obyek.186
Dalam interaksi pendidikan, di satu sisi peserta didik tidak boleh
diperlakukan sebagai manusia kecil yang tidak patut berpartisipasi dengan semua
kegiatan orang dewasa. Di sisi lain anak tidak boleh pula diperlakukan sebagai orang
dewasa yang berbadan kecil, sehingga harus memikul tanggung jawab dan ikut
berpartisipasi terhadap semua aktivitas orang dewasa. Banyak aktivitas orang
dewasa yang dapat diikut sertakan kepada peserta didik, yang pada gilirannya dapat
mengantarkannya pada tingkat kedewasaan. Sebaliknya banyak pula aktivitas orang
dewasa yang tidak pantas diikuti oleh anak, akan berakibat pada perkembangan
psikisnya.
Sehubungan dengan itu Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 125.

             
           
Terjemahnya :
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.187
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Ibid,.

187

Departemen Agama RI, op. cit., h.224.

Interaksi pendidikan, kata ud‘u (mengajar) dapat diartikan, memberikan
kesempatan berpartisipasi antara lain melalui proses bertukar pikiran, antara
pendidik dan peserta didik. Untuk itu ia diberikan kesempatan, sesuai dengan taraf
umur dan perkembangan, untuk ikut serta memikirkan masalah, baik yang datang
dari anak maupun dari lingkungan keluarga dan bahkan dari masyarakat sekitarnya.
Persesuaian dengan ungkapan di atas, sebagai pendidik hendaknya pandai-pandai
dan selektif dalam memilih jenis kegiatan untuk mengikut sertakan peserta didik
sebagai dimakud dengan firman Allah di atas, yaitu:188 "Ajaklah dengan penuh

kebijaksanaan, agar memperoleh pengajaran.
f. Mendidik Melalui Pemeliharaan
Setiap anak yang lahir dalam keadaan lemah dan tak berdaya, dalam keadaan
belum dewasa, sedangkan kedewasaan merupakan syarat mutlak bagi kehidupan
manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu
bentuk pemeliharaan adalah bahwa sang ibu agar menyusukan bayinya.
Pemeliharaan itu akan semakin rumit mana kala anak semakin tumbuh dan
berkembang. Khususnya yang berkenaan dengan masalah aqidah, akhlak, dan
syariah. Dalam masalah ini, anak-anak memerlukan perlindungan agar terhindar dari
pengaruh buruk dari kawan-kawan atau lingkungannya.189
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dalam al-Qur’an dan Hadis, terdapat beberapa istilah yang dipergunakan untuk
menunjukkan pengertian “Pendidikan”. Istilah yang sering dipakai untuk
menunjukan konsep dan kegiatan pendidikan adalah pertama al-Tarbiyah walaupun
kata ini memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna
tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau
eksistensinya, kedua al-Ta’lim adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan
pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu dan pengetahuan
yang membekas dalam jiwa dan ditampilkan dalam bentuk amaliah, ketiga al-Ta’dib
yang berarti pendidikan yang bersifat khusus, dimaknai sebagai ”mendidik” yang
berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke
dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari sesuatu di dalam tatanan
penciptaan.
2. Metode dan Pendekatan pendidikan Islam yang terdapat dalam kitab hadis Sunan
Abi Dawud sejalan dengan metode dan Pendekatan pendidikan Islam yang dipakai
oleh para ahli pendidikan Islam. Pelaksanaan proses pembelajaaran atau interaksi
pendidik dengan peserta didik dapat diwujudkan melalui beberapa cara, yang
memungkinkan sikap dan mental dan keseluruhan pribadi peserta didik, ikut
mengalami perubahan dan perkembangan ke arah pencapaian kedewasaannya

masing-masing. Metode dan pendekatan pendidikan Islam dalam kitab hadis Sunan
Abi Dawud menunjukkan akan luasnya cakupan yang ada dalam hadis, sehingga
mengenai metode dan pendekatan pendidikan Islam yang ada saat ini sudah ada pada
zaman Rasulullah saw tapi belum sistematis.
3. Dapat dilihat bahwa metode pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli
dilaksanakan sejak dini, bertahap, berkesinambungan dan tuntas, serta dengan cara
bijaksana, penuh kasih sayang, teladan yang baik, yang sesuai dengan perkembangan
anak, yang dapat membangkitkan minat dan dengan cara yang praktis.
Semua metode tersebut sebenarnya sudah terkandung dalam metode dan pendekatan
pendidikan dalam al-Qur'an dan hadis.
B. Implikasi
Dalam usaha pengembangan pendidikan Islam dewasa ini, terutama peranannya
dalam membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa, dan berprilaku Islami.
Oleh karenanya perlu adanya metode dan pendekatan dalam mendidik sebagai
wadah atau alat dalam pendidkan Islam, jika kedua hal ini tidak ada, maka akan
membuat pincang dalam pengembangan pendidikan Islam.
Dari hasil penelitian tentang metode dan pendekatan pendidikan ini, diharapkan
berguna sebagai sumbangan pemikiran dibidang pendidikan Islam dalam rangka
penyempurnaan materi dan penyampaian

tujuan pendidikan Islam,

yaitu

pembentukan pribadi muslim yang bermoral dan berperilaku Islami, serta beriman
dan bertakwa kepada Allah swt dan diharapkan dapat menggugah pola pengkajian

yang selama ini untuk menjadikan hadis Rasulullah sebagai rujukan utama bukan
sekedar mencari pembenaran.
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Lampiran Hadis-hadis pendidikan

ٍ َﻋ ْﻦ َﻛﺜِ ِﲑ ﺑْ ِﻦ ﻗَـْﻴ
ﺖ َﺟﺎﻟِ ًﺴﺎ َﻣ َﻊ أَِﰊ اﻟﺪ ْﱠرَد ِاء ِﰲ َﻣ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ِد َﻣ ْﺸ َﻖ ﻓَ َﺠﺎءَﻩُ َر ُﺟ ٌﻞ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻳَﺎ
ُ ﺲ ﻗَ َﺎل ُﻛْﻨ
ِ ِ ِ َ ُأَﺑﺎ اﻟﺪﱠرد ِاء إِ ﱢﱐ ِﺟْﺌﺘ
ٍ ﻮل ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ِﳊ ِﺪ
ِ
ﱠﻚ ُﲢَ ﱢﺪﺛُﻪُ َﻋ ْﻦ
َ ﻳﺚ ﺑَـﻠَﻐَِﲏ أَﻧ
َْ َ
َ ﻚ ﻣ ْﻦ َﻣﺪﻳﻨَﺔ اﻟﱠﺮ ُﺳ
َ َ ََ َْ ُ
ِ َ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻣﺎ ِﺟْﺌﺖ ِﳊﺎﺟ ٍﺔ ﻗَ َﺎل ﻓَِﺈ ﱢﱐ َِﲰﻌﺖ رﺳ
ِ رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ
َ َ ُ
َ َ ََ َْ ُ
َُ ُ ْ
َُ
ِ ُﻮل ﻣﻦ ﺳﻠَﻚ ﻃَ ِﺮﻳ ًﻘﺎ ﻳﻄْﻠ
اﳉَﻨ ِﱠﺔ َوإِ ﱠن
ْ ﻚ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑِِﻪ ﻃَ ِﺮﻳ ًﻘﺎ ِﻣ ْﻦ ﻃُُﺮِق
َ َﺐ ﻓ ِﻴﻪ ِﻋ ْﻠ ًﻤﺎ َﺳﻠ
َ َ ْ َ ُ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
ُ َ
ِ
ِ ﺎﱂ ﻟَﻴﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔﺮ ﻟَﻪ ﻣﻦ ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤﻮ
ِ اﻟْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔَ ﻟَﺘَﻀﻊ أ
ِ ِ ِ ِﺿﺎ ﻟِﻄَﺎﻟ
ات َوَﻣ ْﻦ ِﰲ
ً َﺟﻨ َﺤﺘَـ َﻬﺎ ِر
ْ َُ
ْ َ ُ ُ ْ َ َ ﺐ اﻟْﻌ ْﻠ ِﻢ َوإ ﱠن اﻟْ َﻌ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ْاﻷ َْر
ﻀ ِﻞ اﻟْ َﻘ َﻤ ِﺮ ﻟَْﻴـﻠَﺔَ اﻟْﺒَ ْﺪ ِر َﻋﻠَﻰ
ْ ض َو
ْ ﻀ َﻞ اﻟْ َﻌﺎﱂ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌﺎﺑِﺪ َﻛ َﻔ
ْ َاﳊِﻴﺘَﺎ ُن ِﰲ َﺟ ْﻮف اﻟْ َﻤﺎء َوإِ ﱠن ﻓ
ِ َِﺳﺎﺋِِﺮ اﻟْ َﻜﻮاﻛ
ﺐ َوإِ ﱠن اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎءَ َوَرﺛَﺔُ ْاﻷَﻧْﺒِﻴَ ِﺎء َوإِ ﱠن ْاﻷَﻧْﺒِﻴَﺎءَ َﱂْ ﻳـُ َﻮﱢرﺛُﻮا ِدﻳﻨَ ًﺎرا َوَﻻ ِد ْرَﳘًﺎ َوﱠرﺛُﻮا اﻟْﻌِْﻠ َﻢ
َ
َﺧ َﺬ ِﲝَ ﱟ
ﻆ َواﻓِ ٍﺮ
َ َﺧ َﺬﻩُ أ
َ ﻓَ َﻤ ْﻦ أ
ِ
ِ ُ ﻴﺪ ﻗَ َﺎل ﻟَِﻘ
ﻴﺐ ﺑْ َﻦ َﺷْﻴﺒَﺔَ ﻓَ َﺤ ﱠﺪﺛَِﲏ ﺑِِﻪ َﻋ ْﻦ
ُ ﱢﻣ ْﺸ ِﻘ ﱡﻲ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ اﻟْ َﻮﻟ
َ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻮِزﻳ ِﺮ اﻟﺪ
َ ﻴﺖ َﺷﺒ
ِ
ِ
ِ
ﻋُﺜْ َﻤﺎ َن ﺑْ ِﻦ أَِﰊ َﺳ ْﻮَدةَ َﻋ ْﻦ أَِﰊ اﻟﺪ ْﱠرَداء ﻳَـ ْﻌ ِﲏ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ُﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﲟَْﻌﻨَﺎﻩ
َ ﱠﱯ
()رواﻩ اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari Katsir bin Qais ia berkata, "Aku pernah duduk bersama Abu Ad Darda di
masjid Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata,
"Wahai Abu Ad Darda, sesungguhnya aku datang kepadamu dari kota
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena sebuah hadits yang sampai
kepadaku bahwa engkau meriwayatannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu." Abu Ad Darda lalu
berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan
mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para Malaikat merendahkan
sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan
dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar
laut. Kelebihan serang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan
pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi,
dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan
ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang
banyak." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Wazir Ad
Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Al Walid ia berkata; aku berjumpa

dengan Syabib bin Syaibah lalu ia menceritakannya kepadaku dari Utsman bin
Abu Saudah dari Abu Ad Darda dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan
maknanya."

ِ ُ ﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ﺐ ﻓِ ِﻴﻪ
ُ ُﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َر ُﺟ ٍﻞ ﻳَ ْﺴﻠ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
ُ ُﻚ ﻃَ ِﺮﻳ ًﻘﺎ ﻳَﻄْﻠ
َ َْ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ ْ ِﻋ ْﻠﻤﺎ إِﱠﻻ ﺳ ﱠﻬﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﻪ ﺑِِﻪ ﻃَِﺮﻳﻖ
ُاﳉَﻨﱠﺔ َوَﻣ ْﻦ أَﺑْﻄَﺄَ ﺑِﻪ َﻋ َﻤﻠُﻪُ َﱂْ ﻳُ ْﺴ ِﺮ ْع ﺑِﻪ ﻧَ َﺴﺒُﻪ
ُ ُ َ َ
َ
ً
()رواﻩ اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Tidaklah seorang laki-laki yang meniti jalan untuk mencari ilmu melainkan
Allah akan mempermudah baginya jalan menuju Surga. Dan barangsiapa yang
lambat amalannya maka nasabnya tidak akan memberinya manfaat."

ِ ي َﻋﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ أَﻧﱠﻪ ﺑـﻴـﻨَﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺎﻟِﺲ ِﻋْﻨ َﺪ رﺳ
ﻮل اﻟﻠﱠِﻪ
َﻋ ْﻦ اﻟﱡﺰْﻫ ِﺮ ﱢ
ْي أ
َ َْﺧﺒَـَﺮِﱐ اﺑْ ُﻦ أَِﰊ ﳕَْﻠَﺔَ ْاﻷَﻧ
ْ ﺼﺎ ِر ﱡ
َُ
ٌ َ َ ُ َ َْ ُ
ِ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ و ِﻋْﻨ َﺪﻩ رﺟﻞ ِﻣﻦ اﻟْﻴـﻬ
ْ ِﻮد ُﻣﱠﺮ ِﲜَﻨَ َﺎزةٍ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ َﻫ ْﻞ ﺗَـﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ َﻫ ِﺬﻩ
ُاﳉَﻨَ َﺎزة
َُ ْ ٌ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ
ِ
ِ ُ ي إِﻧـﱠﻬﺎ ﺗَـﺘَ َﻜﻠﱠﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎل رﺳ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ
ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻟﻨِ ﱡ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ اﻟﻠﱠﻪُ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد ﱡ
َ ﱠﱯ
َُ
ُ
ِ
ِ ِ
ﻮﻫ ْﻢ َوﻗُﻮﻟُﻮا َآﻣﻨﱠﺎ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َوُر ُﺳﻠِ ِﻪ
ُ ُﻮﻫ ْﻢ َوَﻻ ﺗُ َﻜ ﱢﺬﺑ
ُ ُﺼ ﱢﺪﻗ
َ ُاﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣﺎ َﺣ ﱠﺪﺛَ ُﻜ ْﻢ أ َْﻫ ُﻞ اﻟْﻜﺘَﺎب ﻓَ َﻼ ﺗ
ِ
(ﺼ ﱢﺪﻗُﻮﻩُ َوإِ ْن َﻛﺎ َن َﺣﻘﺎ َﱂْ ﺗُ َﻜ ﱢﺬﺑُﻮﻩُ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ ُﻓَِﺈ ْن َﻛﺎ َن ﺑَﺎﻃ ًﻼ َﱂْ ﺗ
Artinya:
Dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abu Namlah Al Anshari dari
Ayahnya bahwa ketika ia sedang duduk di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam yang saat itu di sisi beliau ada seorang Yahudi, lewatnya jenazah di
hadapan beliau. Lalu orang Yahudi itu berkata, "Wahai Muhammad, apakah
jenazah ini berbicara?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menjawab:
"Allah lebih mengetahui." Orang Yahudi itu pun berkata, "Sesungguhnya
jenazah tersebut berbicara." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Apa yang diceritakan oleh orang-orang ahli kitab kepada kalian maka
janganlah kalian percayai atau kalian dustakan. Tetapi katakanlah, 'aku beriman
kepada Allah dan para Rasul-Nya'. Jika mereka dusta maka kalian tidak
mempercayainya dan jika benar maka kalian tidak mendustakannya."

ِ
ِ ُ ﺖ أَﻣﺮِﱐ رﺳ
ٍِ
ٍِ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ َ َﻋ ْﻦ َﺧﺎ ِر َﺟﺔَ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ اﺑْ َﻦ َزﻳْﺪ ﺑْ ِﻦ ﺛَﺎﺑﺖ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل َزﻳْ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﺛَﺎﺑ
ِ
ِ
ﻮد َﻋﻠَﻰ ﻛِﺘَ ِﺎﰊ ﻓَـﺘَـ َﻌﻠﱠ ْﻤﺘُﻪُ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﳝَُﱠﺮ ِﰊ
َ ﻮد َوﻗَ َﺎل إِ ﱢﱐ َواﻟﻠﱠﻪ َﻣﺎ َآﻣ ُﻦ ﻳَـ ُﻬ
َ ﺎب ﻳَـ ُﻬ
ُ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـﺘَـ َﻌﻠﱠ ْﻤ
َ َﺖ ﻟَﻪُ ﻛﺘ
ِ ِ
ِ
ِ
(ﺐ إِﻟَْﻴ ِﻪ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ُ ﺼ
ُ ﻒ َﺷ ْﻬ ٍﺮ َﺣ ﱠﱴ َﺣ َﺬﻗْـﺘُﻪُ ﻓَ ُﻜْﻨ
ْ إِﱠﻻ ﻧ
َ ﺐ َوأَﻗْـَﺮأُ ﻟَﻪُ إذَا ُﻛﺘ
َ َﺐ ﻟَﻪُ إذَا َﻛﺘ
ُ ُﺖ أَ ْﻛﺘ

Artinya:
Dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit ia berkata, Zaid bin Tsabit berkata,
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mempelajari
tulisan orang-orang Yahudi. Lalu aku mempelajari penulisan orang-orang
Yahudi untuk beliau." Zaid berkata, "Demi Allah, sungguh aku tidak merasa
aman kepada orang-orang Yahudi terhadap tulisanku. Lalu aku mempelajarinya,
dan hanya berlalu setengah bulan aku telah menguasainya. Lalu aku menuliskan
untuknya apabila Beliau (ingin) menulis dan aku membacakan untuknya jika
beliau mendapat surat."

ِ ِ
ِ ْ ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑ ِﻦ ﻋﻤ ٍﺮو ﻗَ َﺎل ُﻛْﻨﺖ أَ ْﻛﺘُﺐ ُﻛ ﱠﻞ َﺷﻲ ٍء أ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ُ
َْ ْ َ
َ َﲰَﻌُﻪُ ﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َْ ْ
ُ
ْ
ِ ُ ﻳﺪ ِﺣ ْﻔﻈَﻪ ﻓَـﻨَـﻬْﺘ ِﲏ ﻗُـﺮﻳﺶ وﻗَﺎﻟُﻮا أَﺗَﻜْﺘُﺐ ُﻛ ﱠﻞ َﺷﻲ ٍء ﺗَﺴﻤﻌﻪ ورﺳ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ُ َو َﺳﻠﱠ َﻢ أُ ِر
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ ََ ُ ُ َ ْ ْ
َ ٌ َْ َ ُ
ُ
ِ ِ ِ َ ِﺎب ﻓَ َﺬ َﻛﺮت ذَﻟ
ِ
ِﻀ
ﺻﻠﱠﻰ
َ ََو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺑَ َﺸٌﺮ ﻳَـﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ ِﰲ اﻟْﻐ
َ ﺐ َواﻟﱢﺮ
ُ ْ ِ َْﺖ َﻋ ْﻦ اﻟْﻜﺘ
ُ ﺿﺎ ﻓَﺄ َْﻣ َﺴﻜ
َ ﻚ ﻟَﺮ ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ِ ِ ِ ِ ِ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻓَﺄَوﻣﺄَ ﺑِﺄ
ﺐ ﻓَـ َﻮاﻟﱠ ِﺬي ﻧـَ ْﻔ ِﺴﻲ ﺑِﻴَ ِﺪﻩِ َﻣﺎ َﳜُْﺮ ُج ِﻣْﻨﻪُ إِﱠﻻ َﺣ ﱞﻖ
ْ َْ َ َ َ ْ َ ُ
ْ ُُﺻﺒُﻌﻪ إ َﱃ ﻓﻴﻪ ﻓَـ َﻘ َﺎل ا ْﻛﺘ
()رواﻩ اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Aku menulis segala sesuatu yang aku
dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, agar aku bisa menghafalnya.
Kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mereka berkata, 'Apakah
engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar, sementara Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang manusia yang berbicara dalam
keadaan marah dan senang? ' Aku pun tidak menulis lagi, kemudian hal itu aku
ceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau lalu berisyarat
dengan meletakkan jarinya pada mulut, lalu bersabda: "Tulislah, demi jiwaku
yang ada di tangan-Nya, tidaklah keluar darinya (mulut) kecuali kebenaran."

ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ ﻓَ َﺴﺄَﻟَﻪُ َﻋ ْﻦ
َو َﺳﻠﱠ َﻢ أ ََﻣَﺮﻧَﺎ أَ ْن َﻻ

ٍ ِﺑﻦ ﺛَﺎﺑ
ﺖ َﻋﻠَﻰ
ُْ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ

ٍ َﺐ ﺑْ ِﻦ َﻋْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﺣْﻨﻄ
ِ َِﻋ ْﻦ اﻟْﻤﻄﱠﻠ
ﺐ ﻗَ َﺎل َد َﺧ َﻞ َزﻳْ ُﺪ
ُ
ٍ ﺣ ِﺪ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﻳﺚ ﻓَﺄ ََﻣَﺮ إِﻧْ َﺴﺎﻧًﺎ ﻳَﻜْﺘُﺒُﻪُ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻟَﻪُ َزﻳْ ٌﺪ إِ ﱠن َر ُﺳ
َ
(ﺐ َﺷْﻴﺌًﺎ ِﻣ ْﻦ َﺣ ِﺪﻳﺜِ ِﻪ ﻓَ َﻤ َﺤﺎﻩُ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ ُﻧَﻜْﺘ

Artinya:
Dari Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab ia berkata, " Zaid bin Tsabit
datang menemui Mu'awiyah dan bertanya kepadanya tentang suatu hadits, dan
ia memerintahkan seseorang agar menulisnya. Zaid lalu berkata kepadanya,
"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami
agar tidak menulis apapun dari hadits beliau." Maka Mu'awiyah pun
menghapusnya kembali."

ٍ ِﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ِ ﱠﺸ ﱡﻬ ِﺪ واﻟْ ُﻘﺮ
(آن )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ ﻴﺪ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َْ
َ
ْ َ َ ﺐ َﻏْﻴـَﺮ اﻟﺘ
ُ ُي ﻗَ َﺎل َﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻧَﻜْﺘ

Artinya:
Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Kami tidak pernah menulis selain
tasyahud dan Al Qur'an."

ِ
ﱠﱯ
ْ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَ َﺬ َﻛَﺮ
ْ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة ﻗَ َﺎل ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻓُﺘ َﺤ
ﺖ َﻣ ﱠﻜﺔُ ﻗَ َﺎم اﻟﻨِ ﱡ
اﳋُﻄْﺒَﺔَ ُﺧﻄْﺒَﺔَ اﻟﻨِ ﱢ
َ ﱠﱯ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﺎل ﻟَﻪُ أَﺑُﻮ َﺷ َﺎﻩ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻳَﺎ َر ُﺳ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻘ َﺎم َر ُﺟ ٌﻞ ِﻣ ْﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟْﻴَ َﻤ ِﻦ ﻳـُ َﻘ
َ
(ا ْﻛﺘُﺒُﻮا ِﱄ ﻓَـ َﻘ َﺎل ا ْﻛﺘُﺒُﻮا ِﻷَِﰊ َﺷﺎﻩَ )رواﻩ اﺑﻮاداود

Artinya:
Dari Abi Hurairah ia berkata, "Ketika Makkah ditaklukkan, Nabi shallallahu
'alaihi wasallam berdiri….. kemudian Abu Hurairah menyebutkan khutbah Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Kemudian seorang laki-laki dari
penduduk Yaman yang bernama Abu Syah berdiri dab berkata, "Wahai
Rasulullah, tuliskan untukku! Lalu beliau bersabda: "Tuliskan untuk Abu
Syah!"

ِ
ِ ٍِ
ِ
ْ ﺖ ِﻷَِﰊ َﻋ ْﻤ ٍﺮو َﻣﺎ ﻳَﻜْﺘُﺒُﻮﻩُ ﻗَ َﺎل
ُ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ اﻟْ َﻮﻟ
ُ ﻴﺪ ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ
ُاﳋُﻄْﺒَﺔَ اﻟﱠِﱵ َﲰ َﻌ َﻬﺎ ﻳَـ ْﻮَﻣﺌﺬ ﻣْﻨﻪ
()رواﻩ اﺑﻮاداود

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Al Walid ia berkata, "Aku tanyakan kepada
Abu 'Amru, "Apa yang mereka tulis?" Ia menjawab, "Khutbah yang ia dengar
dari Rasulullah pada hari itu."

ِ ﻋﻦ ﻋ ِﺎﻣ ِﺮ ﺑ ِﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑ ِﻦ اﻟﱡﺰﺑـ ِﲑ ﻋﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ
ِ ﱢث َﻋﻦ رﺳ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ُﺖ ﻟﻠﱡﺰﺑَـ ِْﲑ َﻣﺎ ﳝَْﻨَـﻌ
ُ
َْ ْ َ ْ َ
ْ َ َْ ْ
ُ َ ْ َ ﻚ أَ ْن ُﲢَﺪ
ٌَﺻ َﺤﺎﺑُﻪُ ﻓَـ َﻘ َﺎل أ ََﻣﺎ َواﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟََﻘ ْﺪ َﻛﺎ َن ِﱄ ِﻣْﻨﻪُ َو ْﺟﻪٌ َوَﻣْﻨ ِﺰﻟَﺔ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻛ َﻤﺎ ُﳛَﺪ
ْ ﱢث َﻋْﻨﻪُ أ
َ
(ب َﻋﻠَ ﱠﻲ ُﻣﺘَـ َﻌ ﱢﻤ ًﺪا ﻓَـ ْﻠﻴَﺘَﺒَـ ﱠﻮأْ َﻣ ْﻘ َﻌ َﺪﻩُ ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎر ِ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ُ َوﻟَ ِﻜ ﱢﲏ َِﲰ ْﻌﺘُﻪُ ﻳَـ ُﻘ
َ ﻮل َﻣ ْﻦ َﻛ َﺬ
Artinya:
Dari Amir bin Abdullah bin Az Zubair dari Ayahnya ia berkata, "Aku tanyakan
kepada Az Zubair, "Apa yang menghalangimu untuk menceritakan dari
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan para
sahabatnya?" kemudian ia menjawab, "Sungguh aku memiliki posisi dan
kedudukan di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, akan tetapi aku
mendengar beliau mengatakan: "Barangsiapa berdusta kepadaku dengan sengaja
maka hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di Neraka."

ِ َﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻣﻦ ﻗَ َﺎل ِﰲ ﻛِﺘ
ٍ َﻋﻦ ﺟْﻨ ُﺪ
ﺎب اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﺑَِﺮأْﻳِِﻪ
ُ ب ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
َ
َْ َ ََ
ُ ْ
(َﺧﻄَﺄَ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ ﺎب ﻓَـ َﻘ ْﺪ أ
َ ﻓَﺄ
َ َﺻ

Artinya:
Dari Jundub ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Barangsiapa berbicara tentang Kitabullah 'azza wajalla menggunakan
pendapatnya, meskipun benar maka ia telah salah."

ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻛﺎ َن
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﺳ ﱠﻼٍم َﻋ ْﻦ َر ُﺟ ٍﻞ َﺧ َﺪ َم اﻟﻨِ ﱠ
َ ﱠﱯ
َ ﱠﱯ
ِ
ٍ ث ﻣﱠﺮ
(ات )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ إِذَا َﺣﺪ
َ ﱠث َﺣﺪﻳﺜًﺎ أ
َ َ َﻋ َﺎدﻩُ ﺛََﻼ

Artinya:
Dari Abu Sallam dari Seorang laki-laki yang melayani Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila menceritakan suatu
hadits maka beliau mengulanginya sebanyak tiga kali."

ِ
ِ
ِ
ِ َﻋ ْﻦ ﻋُْﺮوَة ﻗَ َﺎل َﺟﻠَﺲ أَﺑُﻮ ُﻫﺮﻳْـﺮَة إِ َﱃ َﺟْﻨ
ﺼﻠﱢﻲ ﻓَ َﺠ َﻌ َﻞ
َ ُﺐ ُﺣ ْﺠَﺮةِ َﻋﺎﺋ َﺸﺔَ َرﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋْﻨـ َﻬﺎ َوﻫ َﻲ ﺗ
َ
ََ
َ
ِ ْ ﻮل
ِ ْ اﳊُ ْﺠﺮةِ َﻣﱠﺮﺗَـ
ﺐ إِ َﱃ َﻫ َﺬا َو َﺣ ِﺪﻳﺜِ ِﻪ إِ ْن
ُ ﻳَـ ُﻘ
ْ َﺻ َﻼﺗَـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟ
ْﻀ
َ َﲔ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗ
َ ﺖ
ُ ﺖ أََﻻ ﺗَـ ْﻌ َﺠ
َ ْ َاﲰَﻌﻲ ﻳَﺎ َرﺑﱠﺔ
ِ ْ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻟَﻴﺤﺪﱢث
ِ
ﺼﺎﻩُ )رواﻩ
ُ َﻛﺎ َن َر ُﺳ
ُ َُ َ ََ َْ ُ
َ اﳊَﺪ
ْ ﻳﺚ ﻟَ ْﻮ َﺷﺎءَ اﻟْ َﻌﺎ ﱡد أَ ْن ُْﳛﺼﻴَﻪُ أ
َ َﺣ
َ
(اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari 'Urwah ia berkata, "Abu Hurairah duduk di samping kamar Aisyah
radliallahu 'anha, sementara ia sedang melakukan shalat, Abu Hurairah lalu
berkata, "Dengarkan wahai pemilik kamar!" Abu Hurairah mengucapkannya
dua kali. Ketika Aisyah selesai shalat, ia pun berkata, "Tidakkah engkau
(Urwah) kagum terhadap orang ini (Abu Hurairah) dan pembicaraannya?
Seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan sebuah hadits
jika ada orang yang menghitung ingin menghitung maka ia mampu untuk
menghitungnya."

ِ
ِ
ٍ َﻋﻦ اﺑْ ِﻦ ِﺷﻬ
ﺖ أََﻻ
ْ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَﺎﻟ
ﺎب أَ ﱠن ﻋُْﺮَوَة ﺑْ َﻦ اﻟﱡﺰﺑَـ ِْﲑ َﺣ ﱠﺪﺛَﻪُ أَ ﱠن َﻋﺎﺋ َﺸﺔَ َزْو َج اﻟﻨِ ﱢ
َ ﱠﱯ
َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِﻚ أَﺑُﻮ ُﻫﺮﻳْـﺮةَ َﺟﺎء ﻓَ َﺠﻠَﺲ إِ َﱃ َﺟﺎﻧ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ُ ﺐ ُﺣ ْﺠَﺮِﰐ ُﳛَﺪ
َ ُﻳـُ ْﻌﺠﺒ
َ ﱢث َﻋ ْﻦ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ ََ
َ
ِ
ِ
ت َﻋﻠَْﻴ ِﻪ إِ ﱠن
َ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳُ ْﺴ ِﻤ ُﻌ ِﲏ ذَﻟ
ُ ُﺳﺒﱢ ُﺢ ﻓَـ َﻘ َﺎم ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن أَﻗْﻀ َﻲ ُﺳْﺒ َﺤ ِﱵ َوﻟَ ْﻮ أ َْد َرْﻛﺘُﻪُ ﻟََﺮَد ْد
ُ ﻚ َوُﻛْﻨ
َﺖ أ
ِ ْ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ َﱂ ﻳ ُﻜﻦ ﻳﺴﺮد
(ﻳﺚ ِﻣﺜْ َﻞ َﺳ ْﺮِد ُﻛ ْﻢ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ َر ُﺳ
َ اﳊَﺪ
ُُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
َ

Artinya:
Dari Ibnu Syihab bahwa 'Urwah bin Az Zubair menceritakan kepadanya bahwa
Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Tidakkah engkau
kagum kepada Abu Hurairah? Ia datang dan duduk di samping kamarku
menceritakan
dari
Rasulullah
shallallahu
'alaihi
wasallam,
ia
memperdengarkannya kepadaku saat aku sedang melakukan shalat, lalu ia
berdiri sebelum aku menyelesaikan shalatku, dan seandainya aku dapat
mendapatinya niscaya aku akan menjawabnya, sesungguhnya Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam tidak tergesa-gesa seperti kalian tergesa-gesa."

ِ َﻋﻦ ﻣﻌﺎ ِوﻳﺔَ أَ ﱠن اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻧَـﻬﻰ ﻋﻦ اﻟْﻐُﻠُﻮﻃ
(ﺎت )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ ﱠ
َْ َ َ َ َ َْ ُ
َ َُ ْ َ

Artinya:
Dari Mu'awiyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari
permasalahan-permasalahan yang sulit."

ِ
ِ ﻋﻦ أَِﰊ ﻋﺜْﻤﺎ َن اﻟﻄﱡْﻨﺒ ِﺬ ﱢ
ِِ ِ
ﻮل
ُ ﻮل ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
ُ ﺖ أَﺑَﺎ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة ﻳَـ ُﻘ
ُ ي َرﺿﻴ ِﻊ َﻋْﺒﺪ اﻟْ َﻤﻠﻚ ﺑْ ِﻦ َﻣ ْﺮَوا َن ﻗَ َﺎل َﲰ ْﻌ
ُ
َْ
َُ
اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﱠ ﱠ ِ ﱠ
ِ
ي ِﰲ
ﱵ ﺑِﻐَ ِْﲑ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ َﻛﺎ َن إِْﲦُﻪُ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ أَﻓْـﺘَﺎﻩُ َز َاد ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن اﻟْ َﻤ ْﻬ ِﺮ ﱡ
َ ْﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ َﻣ ْﻦ أُﻓ
ِ َﺷﺎر ﻋﻠَﻰ أ
ِِ ِ
ﻆ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن )رواﻩ
ُ َﺧ ِﻴﻪ ﺑِﺄ َْﻣ ٍﺮ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ أَ ﱠن اﻟﱡﺮ ْﺷ َﺪ ِﰲ َﻏ ِْﲑﻩِ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﺧﺎﻧَﻪُ َوَﻫ َﺬا ﻟَْﻔ
َ َ َ َﺣﺪﻳﺜﻪ َوَﻣ ْﻦ أ
(اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari Abu Utsman Athunbudzi orang yang disusui isteri Abdul Malik bin
Marwan, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa diberi fatwa tanpa dengan
ilmu maka dosanya ditanggung orang yang memberi fatwa." Sulaiman Al Mahri
menambahkan dalam hadits, "Barangsiapa memberi isyarat kepada saudaranya
dalam suatu perkara dan ia mengetahui bahwa yang benar ada pada orang lain,
maka sungguh ia telah berkhianat kepadanya." Dan Ini adalah lafazh Sulaiman.

ِ ُ ﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ْ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣ ْﻦ ُﺳﺌِ َﻞ َﻋ ْﻦ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ ﻓَ َﻜﺘَ َﻤﻪُ أ
َُﳉَ َﻤﻪُ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
َ َْ ُ ْ َ
(ﺑِﻠِ َﺠ ٍﺎم ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎ ٍر ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ )رواﻩ اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Barangsiapa ditanya mengenai suatu ilmu dan ia menyembunyikannya, maka
ia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat."

ِ ُ ﺎس ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ٍ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺗَ ْﺴ َﻤﻌُﻮ َن َوﻳُ ْﺴ َﻤ ُﻊ ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َوﻳُ ْﺴ َﻤ ُﻊ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
(ِﳑ ْﱠﻦ َِﲰ َﻊ ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ )رواﻩ اﺑﻮاداود

Artinya:
Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Kalian mendengarkan dan akan didengar dari kalian, dan akan didengar dari
orang yang mendengar dari kalian."

ِ َ ﺖ ﻗَ َﺎل َِﲰﻌﺖ رﺳ
ٍ ِﻋﻦ َزﻳ ِﺪ ﺑ ِﻦ ﺛَﺎﺑ
ﻮل ﻧَﻀَﱠﺮ اﻟﻠﱠﻪُ ْاﻣَﺮأً َِﲰ َﻊ ِﻣﻨﱠﺎ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
ْ ْ َْ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ ُ ْ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ ِ ب ﺣ ِﺎﻣ ِﻞ ﻓِ ْﻘ ٍﻪ إِ َﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ أَﻓْـ َﻘﻪ ِﻣْﻨﻪ ور ﱠ
ﺲ ﺑَِﻔ ِﻘ ٍﻴﻪ
َ َﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻓَ َﺤﻔﻈَﻪُ َﺣ ﱠﱴ ﻳـُﺒَـﻠﱢﻐَﻪُ ﻓَـ ُﺮ ﱠ
َُ ُ ُ َ ُ ْ َ
َ ب َﺣﺎﻣﻞ ﻓ ْﻘﻪ ﻟَْﻴ
()رواﻩ اﺑﻮاداود

Artinya:
Dari Zaid bin Tsabit ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadits
dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain, berapa banyak
orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak
pembawa ilmu yang tidak berilmu."

ٍ
ِ
ِ
ِ
ي اﻟﻠﱠﻪُ ِ ُ َﺪ َاك
َﻋ ْﻦ َﺳ ْﻬ ٍﻞ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ اﺑْ َﻦ َﺳ ْﻌﺪ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َ ﱠﱯ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل َواﻟﻠﱠﻪ َﻷَ ْن ﻳَـ ْﻬﺪ
ِ َ َاﺣ ًﺪا ﺧﻴـﺮ ﻟ
ِ رﺟ ًﻼ و
(ﱠﻌﻢ ِ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ ﻚ ﻣ ْﻦ ﲪُْ ِﺮ اﻟﻨـ
ٌَْ
َ َُ

Artinya:
Dari Sahl bin Sa'dan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Demi Allah, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seorang laki-laki
melalui perantaramu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah."

ِ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﱠ ﱠ ِ ﱠ
ﻴﻞ َوَﻻ َﺣَﺮ َج
ُ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
َ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ َﺣ ﱢﺪﺛُﻮا َﻋ ْﻦ ﺑَِﲏ إ ْﺳَﺮاﺋ
()رواﻩ اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Ceritakanlah riwayat dari Bani Israil Israil, dan itu tidak mengapa."

ِ ِ
ِ ِ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﱠ ﱠ ِ ﱠ
ﻴﻞ َﺣ ﱠﱴ
َﻋ ْﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو ﻗَ َﺎل َﻛﺎ َن ﻧَِ ﱡ
َ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ ُﳛَ ﱢﺪﺛـُﻨَﺎ َﻋ ْﻦ ﺑَِﲏ إ ْﺳَﺮاﺋ
(ﺻ َﻼةٍ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ ُﻳ
َ ﻮم إِﱠﻻ إِ َﱃ ﻋُﻈْ ِﻢ
ُ ﺼﺒِ َﺢ َﻣﺎ ﻳَـ ُﻘ

Artinya:
Dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah
menceritakan kepada kami dari Bani Israil hingga pagi hari, dan beliau tidak
berdiri kecuali untuk melakukan shalat fardlu."

ِ ُ ﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻌﻠﱠ َﻢ ِﻋ ْﻠ ًﻤﺎ ِﳑﱠﺎ ﻳـُْﺒﺘَـﻐَﻰ ﺑِِﻪ َو ْﺟﻪُ اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
َ َْ ُ ْ َ
ِ ﺼ
ِ ِ ِ
اﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ ِرﳛَ َﻬﺎ
ْ ف
َ ﺿﺎ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﱂْ َِﳚ ْﺪ َﻋ ْﺮ
ً ﻴﺐ ﺑِﻪ َﻋَﺮ
َ َُﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﻻ ﻳَـﺘَـ َﻌﻠﱠ ُﻤﻪُ إﱠﻻ ﻟﻴ
()رواﻩ اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Barangsiapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah Azza Wa

Jalla, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari
dunia, maka ia tidak akan mendapatkan baunya Surga pada Hari Kiamat."

ِ
ِ َ ﻚ ْاﻷَ ْﺷﺠﻌِﻲ ﻗَ َﺎل َِﲰﻌﺖ رﺳ
ٍ ِف ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟ
ﺺ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
ﻮل َﻻ ﻳَـ ُﻘ ﱡ
َ ﱢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ ْ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻮ
َُ ُ ْ
ِ
(ﺎل )رواﻩ اﺑﻮاداود
ٌ َﻮر أ َْو ﳐُْﺘ
ٌ إِﱠﻻ أَﻣﲑٌ أ َْو َﻣﺄْ ُﻣ

Artinya:
Dari 'Auf bin Malik Al Asyja'i ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada yang memberi nasihat kecuali
seorang pemimpin, atau orang yang diperintah (oleh Amir), atau orang yang
ingin dipuji."

ِ
ِ
ٍ ِﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ِ ٍ ي ﻗَ َﺎل ﺟﻠَﺴﺖ ِﰲ ِﻋ
ِ
ْ ﻴﺪ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ ﻳﻦ َوإِ ﱠن ﺑَـ ْﻌ
ُ ﺼﺎﺑَﺔ ﻣ ْﻦ
ُ ْ َ
َ
ُﻀ ُﻬ ْﻢ ﻟَﻴَ ْﺴﺘَﱰ
َْ
َ
َ ﺿ َﻌ َﻔﺎء اﻟْ ُﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ
ِ ُ ئ ﻳـ ْﻘﺮأُ ﻋﻠَﻴـﻨَﺎ إِ ْذ ﺟﺎء رﺳ
ِ ٍ ﺑِﺒـﻌ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎم َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ
َْ
ْ َ َ َ ٌ ﺾ ﻣ ْﻦ اﻟْ ُﻌ ْﺮ ِي َوﻗَﺎ ِر
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ َ َ
ِ
ِ ُ ﻗَﺎم رﺳ
ﺼﻨَـﻌُﻮ َن ﻗُـ ْﻠﻨَﺎ ﻳَﺎ
ُ ﺖ اﻟْ َﻘﺎ ِر
ْ َئ ﻓَ َﺴﻠﱠ َﻢ ﰒُﱠ ﻗَ َﺎل َﻣﺎ ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ﺗ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﺳ َﻜ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ َ
ِ َئ ﻟَﻨَﺎ ﻳـ ْﻘﺮأُ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﻓَ ُﻜﻨﱠﺎ ﻧَﺴﺘَ ِﻤﻊ إِ َﱃ ﻛِﺘ
ِ ِ رﺳ َ ﱠ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ ﺎب اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻘ َﺎل َر ُﺳ
ُ ْ
َُ
َ َ ٌ ﻮل اﻟﻠﻪ إﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن ﻗَﺎر
ِ ِ ِ ْ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ
ِ
ِ
َﺻِ َﱪ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ﻗَ َﺎل
ُ اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬي َﺟ َﻌ َﻞ ﻣ ْﻦ أُﱠﻣ ِﱵ َﻣ ْﻦ أُﻣ ْﺮ
ْ ت أَ ْن أ
َ
َ ََ َْ ُ
ِ ُ ﻓَﺠﻠَﺲ رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َو ْﺳﻄَﻨَﺎ ﻟِﻴَـ ْﻌ ِﺪ َل ﺑِﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ ﻓِﻴﻨَﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َﺎل ﺑِﻴَ ِﺪﻩِ َﻫ َﻜ َﺬا
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ َ َ
ِ َ ت وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻟَﻪ ﻗَ َﺎل ﻓَﻤﺎ رأَﻳﺖ رﺳ
ف ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻋَﺮ
ُ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ﻓَـﺘَ َﺤﻠﱠ ُﻘﻮا َوﺑَـَﺮَز
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ ُ َْ َ
ِ
ِ ِ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ أَﺑ ِﺸﺮوا ﻳﺎ ﻣﻌ َﺸﺮ
ﻳﻦ
ُ َﺣ ًﺪا َﻏ ِْﲑي ﻓَـ َﻘ َﺎل َر ُﺳ
َ
َ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
َأ
َ ﺻ َﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟْ ُﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ
ٍ ِ ِﱠﺎس ﺑِﻨ
ِ ِ
ﺲ ِﻣﺎﺋَِﺔ َﺳﻨَ ٍﺔ
ْ ﺑِﺎﻟﻨﱡﻮِر اﻟﺘﱠﺎ ﱢم ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﺗَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮ َن
ْ ِ اﳉَﻨﱠﺔَ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْﻏﻨﻴَﺎء اﻟﻨ
ُ َْﺼﻒ ﻳَـ ْﻮم َو َذ َاك ﲬ
()رواﻩ اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Aku duduk di antara beberapa orang
lemah dari kalangan orang-orang muhajirin, dan sebagian mereka menutupi
sebagian aurat sementara sebagian yang lain membacakan Al Qur'an kepada
kami, tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang dan berdiri di sisi
kami. Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri orang-orang yang
membaca Al Qur'an diam. Lalu beliau mengucapkan salam dan bertanya:
"Apakah yang kalian lakukan?" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, dia adalah
orang yang pandai membaca Al-Qur'an di antara kami, ia membacakan kepada

kami dan yang mendengarnya." Abu Sa'id berkata, "Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam lalu bersabda: "Segala puji bagi Allah Yang telah menjadikan
di antara umatku, seseorang yang aku diperintahkan untuk bersabar bersama
mereka." Abu Sa'id berkata, "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
duduk di tengah-tengah kami agar bisa bersama kami." Kemudian bersabda
dengan isyarat tangannya seperti ini -mereka lalu melingkar dan wajah-wajah
mereka nampak bagi beliau-." Abu Sa'id berkata, "Aku tidak melihat Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam mengetahui seorangpun di antara mereka selain
diriku. Kemudian beliau bersabda: "Bergembiralah kalian wahai orang-orang
fakir muhajirin dengan mendapatkan cahaya sempurna pada Hari Kiamat, kalian
akan masuk Surga setengah hari sebelum orang-orang kaya, dan setengah hari
itu adalah lima ratus ribu tahun."

ٍ
ِ
ِ ُ ﻚ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ٍ ِﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟ
َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻷَ ْن أَﻗْـﻌُ َﺪ َﻣ َﻊ ﻗَـ ْﻮم ﻳَ ْﺬ ُﻛ ُﺮو َن اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ ْ ِ ََﻋ ْﻦ أَﻧ
َُ
ِﺗَـﻌ َﺎﱃ ِﻣﻦ ﺻ َﻼةِ اﻟْﻐَ َﺪاة
ِﱄ ِﻣﻦ أَ ْن أ َْﻋﺘِﻖ أَرﺑـﻌﺔً ِﻣﻦ وﻟَ ِﺪ إِ ْﲰﻌ
ِﺐ إ
َﺣ
أ
ﺲ
ﱠﻤ
ﺸ
اﻟ
ﻊ
ﻠ
ﻄ
ﺗ
ﱴ
ﺣ
ﻴﻞ َوَﻷَ ْن
ْ
ﱠ
َ
ُ
ﱡ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِ أَﻗْـﻌ َﺪ ﻣﻊ ﻗَـﻮٍم ﻳ ْﺬ ُﻛﺮو َن اﻟﻠﱠﻪ ِﻣﻦ
ﱄ َﻣ ْﻦ أَ ْن أ َْﻋﺘِ َﻖ
َﺣ ﱡ
ﺐ إِ َﱠ
ْ ﺻ َﻼة اﻟْ َﻌ
َ ْ َ
ْ ب اﻟﺸ
َ ﺼ ِﺮ إِ َﱃ أَ ْن ﺗَـ ْﻐ ُﺮ
َﺲأ
ُ َ ْ ََ ُ
ُ ﱠﻤ
(أ َْرﺑَـ َﻌﺔً )رواﻩ اﺑﻮاداود

Artinya:
Dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Sungguh, aku duduk bersama kaum yang berdzikir kepada Allah
Ta'ala dari shalat Subuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada aku
membebaskan empat anak Isma'il. Dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum
yang berdzikir kepada Allah dari Shalat 'Ashar hingga matahari tenggelam
adalah lebih aku sukai daripada aku membebaskan empat orang budak."

ِ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ اﻗْـﺮأْ ﻋﻠَﻲ ﺳﻮرةَ اﻟﻨ
ﺖ
ُ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل ِﱄ َر ُﺳ
ُ ﱢﺴﺎء ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠ
َ
َ َ ُ ُ َْ ََ َ َ َ ﱠ
ِ
ِ ْ ﺐ أَ ْن أ
ِ ﻚ أُﻧْ ِﺰَل ﻗَ َﺎل إِ ﱢﱐ أ
ﺖ
ُﺣ ﱡ
َ ﻚ َو َﻋﻠَْﻴ
َ أَﻗْـَﺮأُ َﻋﻠَْﻴ
ُ َْﲰَ َﻌﻪُ ﻣ ْﻦ َﻏ ِْﲑي ﻗَ َﺎل ﻓَـ َﻘَﺮأ
ُ ت َﻋﻠَْﻴﻪ َﺣ ﱠﱴ إِ َذا اﻧْـﺘَـ َﻬْﻴ
ٍ
ٍ
ِ ِ
ِِ
ﺖ َرأْ ِﺳﻲ ﻓَِﺈ َذا َﻋْﻴـﻨَﺎﻩُ ﺗَـ ْﻬ ِﻤ َﻼ ِن
َ إِ َﱃ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ} ﻓَ َﻜْﻴ
ُ ﻒ إِ َذا ﺟْﺌـﻨَﺎ ﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ أُﱠﻣﺔ ﺑِ َﺸ ِﻬﻴﺪ { ْاﻵﻳَﺔَ ﻓَـَﺮﻓَـ ْﻌ
()رواﻩ اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata
kepadaku: "Bacakan kepadaku Surat An Nisa!" Aku katakan, "Apakah aku akan
membacakan kepadamu sementara Al Qur'an turun kepadamu?" Beliau
bersabda: "Aku senang untuk mendengarnya dari selainku." Abdullah berkata,

"Kemudian aku membacakan Al Qur'an kepadanya hingga sampai pada firmanNya: '(Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami
mendatangkan seseorang saksi (rasul) …) ' (Qs. An Nisa: 41) Kemudian aku
angkat kepalaku dan ternyata kedua mata beliau telah berurai dengan air mata."

ِ
ِ
ِ ُ ﺲ ﻗَ َﺎل َﻛﺎ َن رﺳ
ِ َﺣ َﺴ ِﻦ اﻟﻨ
ٍ ََﻋ ْﻦ أَﻧ
ﱠﺎس ُﺧﻠًُﻘﺎ ﻓَﺄ َْر َﺳﻠَِﲏ ﻳَـ ْﻮًﻣﺎ
ْ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻣ ْﻦ أ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
ِ َِِﳊﺎﺟ ٍﺔ ﻓَـ ُﻘ ْﻠﺖ واﻟﻠﱠ ِﻪ َﻻ أَ ْذﻫﺐ وِﰲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ أَ ْن أَ ْذﻫﺐ ﻟِﻤﺎ أَﻣﺮِﱐ ﺑِِﻪ ﻧ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﱡ
َ ﱯ اﻟﻠﱠﻪ
َ َ
َ ُ َ
َ ُ
ََ َ َ َ
ِ ُ ﻮق ﻓَِﺈ َذا رﺳ
ِ ﺎن وﻫﻢ ﻳـ ْﻠﻌﺒﻮ َن ِﰲ اﻟ ﱡﺴ
ٍ ِ
ُ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل ﻓَ َﺨَﺮ ْﺟ
ُﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ َ ْ ُ َ َﺖ َﺣ ﱠﱴ أ َُﻣﱠﺮ َﻋﻠَﻰ ﺻْﺒـﻴ
َُ
ِ ِ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻗَﺎﺑِﺾ ﺑَِﻘ َﻔ
ﺚ
ْ َت إِﻟَْﻴ ِﻪ َوُﻫ َﻮ ﻳ
ُ ﺐ َﺣْﻴ
ُ ﻀ َﺤ
ٌ َ ََ َْ
ُ ﺎي ﻣ ْﻦ َوَراﺋﻲ ﻓَـﻨَﻈَْﺮ
ْ ﺲ ا ْذ َﻫ
َ
ُ ﻚ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻳَﺎ أُﻧَـْﻴ
ِِ
ِ
ِ ﻚ ﻗُـ ْﻠﺖ ﻧـَﻌﻢ أَﻧَﺎ أَ ْذﻫﺐ ﻳﺎ رﺳ َ ﱠ
ﲔ أ َْو ﺗِ ْﺴ َﻊ
َ ﺲ َواﻟﻠﱠﻪ ﻟََﻘ ْﺪ َﺧ َﺪ ْﻣﺘُﻪُ َﺳْﺒ َﻊ ﺳﻨ
َُ َ ُ َ
ْ َ ُ َ ُأ ََﻣ ْﺮﺗ
ٌ َﻮل اﻟﻠﻪ ﻗَ َﺎل أَﻧ
ِ ِﺳﻨِﲔ ﻣﺎ ﻋﻠِﻤﺖ ﻗَ َﺎل ﻟِﺸﻲ ٍء ﺻﻨـﻌ
ٍ ِ
ﺖ َﻛ َﺬا
َ ﺖ َﻫ ﱠﻼ ﻓَـ َﻌ ْﻠ
ُ ﺖ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا َوَﻻ ﻟ َﺸ ْﻲء ﺗَـَﺮْﻛ
َ ﺖ ﱂَ ﻓَـ َﻌ ْﻠ
ُ ْ ََ ْ َ
ُ َْ َ َ
(َوَﻛ َﺬا )رواﻩ اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari Anas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang
paling baik akhlaknya. Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan.
Aku lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pergi." Padahal dalam hatiku aku
ingin pergi melaksanakan perintah perintah Nabi Allah shallallahu 'alaihi
wasallam. Kemudian aku pergi hingga aku melewati anak-anak yang sedang
bermain di pasar, namun tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
memagang kerah bajuku dari belakang sambil tertawa. Beliau bersabda: "Wahai
Anas kecil, pergilah sebagaimana yang aku pesan tadi." Aku menjawab, "Baik,
ya Rasulullah. Aku akan pergi." Anas berkata, "Demi Allah, aku telah
membantu beliau selama tujuh atau sembilan tahun. Namun aku tidak pernah
mendapati beliau mengomentari perbuatanku 'Kenapa kamu lakukan begini dan
begini'. Atau sesuatu yang aku tinggalkan; 'Kenapa tidak kamu melakukan
begini dan begini! '.

ِ ِ ِ ِﺲ ﻗَ َﺎل ﺧ َﺪﻣﺖ اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻋ ْﺸﺮ ِﺳﻨ
ٍ ََﻋ ْﻦ أَﻧ
ﺲ ُﻛ ﱡﻞ
َ َ َ َ ََ َْ ُ
َ َ ْ ُ ﱠ
َ ﲔ ﺑﺎﻟْ َﻤﺪﻳﻨَﺔ َوأَﻧَﺎ ﻏُ َﻼ ٌم ﻟَْﻴ
ِ
ِ أَﻣ ِﺮي َﻛﻤﺎ ﻳ ْﺸﺘَ ِﻬﻲ ﺻ
ُف ﻗَ ﱡ
ﺎﺣِﱯ أَ ْن أَ ُﻛﻮ َن َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﻣﺎ ﻗَ َﺎل ِﱄ ﻓِ َﻴﻬﺎ أ ﱟ
ﺖ َﻫ َﺬا
َ ﻂ َوَﻣﺎ ﻗَ َﺎل ِﱄ ﱂَ ﻓَـ َﻌ ْﻠ
ْ
َ
َ َ
(ﺖ َﻫ َﺬا )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ أ َْو أﱠَﻻ ﻓَـ َﻌ ْﻠ

Artinya:

Dari Anas ia berkata, "Aku membantu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di
Madinah selama sepuluh tahun. Aku hanyalah seorang anak kecil, tidak semua
pelayanan yang aku berikan sesuai dengan hati sahabatku (Nabi shallallahu
'alaihi wasallam). Namun beliau tidak pernah mengatakan 'Hei..! ' Sama sekali
kepadaku. Beliau juga tidak pernah mengatakan: "Kenapa kamu lakukan ini!
atau 'Kenapa tidak kamu lakukan begini! '.

ِ ِﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َْﳚﻠِﺲ َﻣ َﻌﻨَﺎ ِﰲ اﻟْ َﻤ ْﺠﻠ
ﺲ ُﳛَ ﱢﺪﺛـُﻨَﺎ
َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة َوُﻫ َﻮ ُﳛَ ﱢﺪﺛـُﻨَﺎ َﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
َ ﱠﱯ
ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ﲔ ﻗَ َﺎم
َ ﺾ ﺑـُﻴُﻮت أ َْزَواﺟﻪ ﻓَ َﺤ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻳَـ ْﻮًﻣﺎ ﻓَـ ُﻘ ْﻤﻨَﺎ ﺣ
َ ﻓَِﺈذَا ﻗَ َﺎم ﻗُ ْﻤﻨَﺎ ﻗﻴَ ًﺎﻣﺎ َﺣ ﱠﱴ ﻧَـَﺮاﻩُ ﻗَ ْﺪ َد َﺧ َﻞ ﺑَـ ْﻌ
ِ
ِِ
ﺖ
ﻓَـﻨَﻈَْﺮﻧَﺎ إِ َﱃ أ َْﻋَﺮِ ﱟ
َ اﰊ ﻗَ ْﺪ أ َْد َرَﻛﻪُ ﻓَ َﺠﺒَ َﺬﻩُ ﺑِ ِﺮَداﺋﻪ ﻓَ َﺤ ﱠﻤَﺮ َرﻗَـﺒَﺘَﻪُ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة َوَﻛﺎ َن ِرَداءً َﺧﺸﻨًﺎ ﻓَﺎﻟْﺘَـ َﻔ
ِ
ِْ اﰊ
ﻴﻚ
اﲪ ْﻞ ِﱄ َﻋﻠَﻰ ﺑَﻌِ َﲑ ﱠ
ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻟَﻪُ ْاﻷ َْﻋَﺮِ ﱡ
َ ِﻚ َوَﻻ ِﻣ ْﻦ َﻣ ِﺎل أَﺑ
َ ﱠﻚ َﻻ َْﲢ ِﻤ ُﻞ ِﱄ ِﻣ ْﻦ َﻣﺎﻟ
َ ي َﻫ َﺬﻳْ ِﻦ ﻓَِﺈﻧ
ِْ ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ َﻻ وأَﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ َﻻ وأَﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ َﻻ وأَﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ َﻻ أ
َﲪ ُﻞ
َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ََ َْ ُ
َ ﱡ
ِ
اﰊ َواﻟﻠﱠ ِﻪ َﻻ أُﻗِﻴ ُﺪ َﻛ َﻬﺎ ﻓَ َﺬ َﻛَﺮ
ُ ﻚ ﻳَـ ُﻘ
ﻮل ﻟَﻪُ ْاﻷ َْﻋَﺮِ ﱡ
َ ﻚ َﺣ ﱠﱴ ﺗُِﻘ
َ َﻟ
َ ﻚ اﻟﱠِﱵ َﺟﺒَ ْﺬﺗَِﲏ ﻓَ ُﻜ ﱡﻞ ذَﻟ
َ ِﻴﺪِﱐ ِﻣ ْﻦ َﺟْﺒ َﺬﺗ
ِْ
ِْ ﻳﺚ ﻗَ َﺎل ﰒُﱠ دﻋﺎ رﺟ ًﻼ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﻟَﻪ
اﲪ ْﻞ ﻟَﻪُ َﻋﻠَﻰ ﺑَﻌِ َﲑﻳِْﻪ َﻫ َﺬﻳْ ِﻦ َﻋﻠَﻰ ﺑَﻌِ ٍﲑ َﺷﻌِ ًﲑا َو َﻋﻠَﻰ ْاﻵ َﺧ ِﺮ
َ اﳊَﺪ
ُ
َُ ََ
(ﺼ ِﺮﻓُﻮا َﻋﻠَﻰ ﺑَـَﺮَﻛ ِﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ ﲤًَْﺮا ﰒُﱠ اﻟْﺘَـ َﻔ
َ ْﺖ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ ﻓَـ َﻘ َﺎل اﻧ

Artinya:
Dari Abi Hurairah menceritakan, ia mengatakan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam duduk bersama kami membacakan hadits, ketika beliau berdiri kami
pun ikut berdiri. hingga kami melihat beliau masuk ke salah satu rumah
isterinya. Kemudian beliau membacakan hadits kepada kami di hari yang lain.
lalu kami berdiri saat beliau berdiri, lantas kami melihat ke arah seorang Arab
badui yang berpapasan dengan beliau. Badui itu menarik selendang beliau
hingga lehernya merah." Abu Hurairah berkata, "Selendang Nabi tersebut
terbuat dari kain yang kasar, beliau lalu menoleh ke belakang. Badui itu berkata,
"Berikan kepadaku bekal (muatan) pada dua untaku ini. Maka sesungguhnya
kamu tidak akan mampu memberikan bekal kepadaku baik dari hartamu sendiri
maupun harta bapakmu." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda:
"Tidak. Dan aku memohon ampun kepada Allah, Tidak. Dan aku memohon
ampun kepada Allah, Tidak. Dan aku memohon ampun kepada Allah. Aku tidak
akan memberimu hingga engkau memberiku hak qishas karena tarikanmu
terhadapku." Dan setiap itu pula, orang Arab badui itu berkata, "Demi Allah,
aku tidak akan memberimu hak qishah untuk itu." Lalu perawi menyebutkan
hadits secara lengkap. Abu Hurairah berkata, "Kemudian Rasulullah memanggil
seorang laki-laki dan berkata kepadanya: "Berikanlah bekal (muatan) kepadanya

di atas dua untanya ini, berilah gandum untuk seekor unta dan kurma unta unta
yang lainnya." Setelah itu beliau berpaling ke arah kami, beliau bersabda:
"Pergilah dengan berkah dari Allah Ta'ala."

ِ ﺎس أَ ﱠن ﻧَِﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻗَ َﺎل إِ ﱠن ا ْﳍ ْﺪي اﻟ ﱠ
ٍ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ َﻋﺒﱠ
ﺖ
ﱠ
َ ﺼﺎﻟ َﺢ َواﻟ ﱠﺴ ْﻤ
َ
َ َ
َ ََ َْ ُ
ِ ٍ
ِ
ِ ِ ِ اﻟ ﱠ
(ﻳﻦ ُﺟ ْﺰءًا ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱡﺒُـ ﱠﻮةِ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ ﺼﺎﻟ َﺢ َواﻻﻗْﺘ
َ ﺼ َﺎد ُﺟ ْﺰءٌ ﻣ ْﻦ ﲬَْ َﺴﺔ َوﻋ ْﺸ ِﺮ

Artinya:
Dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Sesungguhnya pentunjuk yang baik, ketetapan (dalam agama) yang
baik dan kesederhaan adalah satu bagian dari dua puluh lima bagian tanda
kenabian."

ِ َ ﻋﻦ ﺳﻬ ِﻞ ﺑ ِﻦ ﻣﻌ ٍﺎذ ﻋﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ أَ ﱠن رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل َﻣ ْﻦ َﻛﻈَ َﻢ َﻏْﻴﻈًﺎ َوُﻫ َﻮ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ْ َ َُ ْ ْ َ ْ َ
َُ
ِ ُﻗَ ِﺎدٌر َﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻳـُْﻨ ِﻔ َﺬﻩُ َد َﻋﺎﻩُ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﻋﻠَﻰ ُرء
اﳋََﻼﺋِ ِﻖ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ َﺣ ﱠﱴ ُﳜَﻴﱢـَﺮﻩُ اﻟﻠﱠﻪُ ِﻣ ْﻦ
ْ وس
ٍ ﲔ ﻣﺎ َﺷﺎء ﻗَ َﺎل أَﺑﻮ داود اﺳﻢ أَِﰊ ﻣﺮﺣ ٍﻮم ﻋﺒ ُﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪ ِﻦ ﺑﻦ ﻣﻴﻤ
ِِ ِ ْ
ﻮن َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋُ ْﻘﺒَﺔُ ﺑْ ُﻦ
َْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ
ُ َْ ُ ْ َ
َ َ اﳊُﻮر اﻟْﻌ
ٍ
ﺼﻮٍر َﻋ ْﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ِﺪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺠ َﻼ َن
ُﻣﻜَْﺮم َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﻳـَ ْﻌ ِﲏ اﺑْ َﻦ َﻣ ْﻬ ِﺪ ﱟ
ُ ي َﻋ ْﻦ ﺑِ ْﺸ ٍﺮ ﻳـَ ْﻌ ِﲏ اﺑْ َﻦ َﻣْﻨ
ِ
ِ
ِ َﺻﺤ
ٍ َﻋ ْﻦ ُﺳﻮﻳْ ِﺪ ﺑْ ِﻦ وْﻫ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ ﻗَ َﺎل
ﺎب اﻟﻨِ ﱢ
َ ﱠﱯ
َ ْ ﺐ َﻋ ْﻦ َر ُﺟ ٍﻞ ﻣ ْﻦ أَﺑْـﻨَﺎء أ
َ
َ
ِ ُ ﻗَ َﺎل رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َْﳓ َﻮﻩُ ﻗَ َﺎل َﻣ َﻸَﻩُ اﻟﻠﱠﻪُ أ َْﻣﻨًﺎ َوإِﳝَﺎﻧًﺎ َﱂْ ﻳَ ْﺬ ُﻛ ْﺮ ﻗِ ﱠ
ُﺼﺔَ َد َﻋﺎﻩُ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
ِ
ِ ب َﲨ ٍﺎل وﻫﻮ ﻳـ ْﻘﺪر ﻋﻠَﻴ ِﻪ ﻗَ َﺎل ﺑِ ْﺸﺮ أ
َاﺿ ًﻌﺎ َﻛ َﺴﺎﻩُ اﻟﻠﱠﻪُ ُﺣﻠﱠﺔ
ُ َﺣﺴﺒُﻪُ ﻗَ َﺎل ﺗَـ َﻮ
ْ ٌ
ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ِ ﺲ ﺛـَ ْﻮ
َ َز َاد َوَﻣ ْﻦ ﺗَـَﺮَك ﻟُْﺒ
ِ اﻟْ َﻜﺮاﻣ ِﺔ وﻣﻦ َزﱠوج ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﺗَـﻌ َﺎﱃ ﺗَـ ﱠﻮﺟﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗَﺎج اﻟْﻤ ْﻠ
(ﻚ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ
َ ْ ََ َ َ
ُ َ ُ َُ
Artinya:
Dari Sahl bin Mu'adz dari Bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Barangsiapa menahan kemarahan padahal ia mampu untuk
meluapkannya, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di antara
manusia, hingga Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari sesuka hatinya."
Abu Dawud berkata, "Abu Marhum namanya adalah 'Abdurrahman bin
Maimun." Telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Mukram berkata, telah
menceritakan kepada kami 'Abdurrahman -maksudnya Abdur Rahman bin
Mahdi- dari Bisyr -maksudnya Bisyr bin Manshur- dari Muhammad bin 'Ajlan
dari Suwaid bin Wahb dari seorang laki-laki di antara anak-anak sahabat Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam, dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Allah akan memenuhi keamanan dan keimanan -

namun ia tidak menyebutkan kisah dalam hadits sebelumnya-, lalu Allah akan
memanggilnya, perawi menambahkan, "siapa meninggalkan dari memakai
pakaian yang bagus padahal ia mampu -Bisyr mengatakan; aku mengira beliau
mengatakan- karena merendah diri, Maka Allah akan memakaikan baginya baju
kemuliaan. Dan barangsiapa menikah karena Allah Ta'ala maka Allah akan
memberinya mahkota raja kepadanya."

ِ ُ ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ﺼَﺮ َﻋﺔَ ﻓِﻴ ُﻜ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا اﻟﱠ ِﺬي
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣﺎ ﺗَـﻌُﺪﱡو َن اﻟ ﱡ
َْ ْ َ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
ِ ِ
ِ
ِﻀ
(ﺐ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ُ ﺼَﺮﻋُﻪُ اﻟﱢﺮ َﺟ
ُ ﺎل ﻗَ َﺎل َﻻ َوﻟَ ِﻜﻨﱠﻪُ اﻟﱠﺬي ﳝَْﻠ
َ َﻚ ﻧَـ ْﻔ َﺴﻪُ ﻋْﻨ َﺪ اﻟْﻐ
ْ ََﻻ ﻳ

Artinya:
Dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Menurut kalian, siapa yang kalian anggap paling kuat?" para sahabat
menjawab, "Yaitu orang yang tidak terkalahkan dalam adu gulat." Beliau
bersabda: "Bukan itu, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan
dirinya saat marah."

ِ ُ ﻋﻦ ﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ ر ِﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋْﻨـﻬﺎ أَﻧـﱠﻬﺎ ﻗَﺎﻟَﺖ ﻣﺎ ﺧﻴﱢـﺮ رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ِﰲ أ َْﻣَﺮﻳْ ِﻦ إِﱠﻻ
َ َْ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
ِ ُ ﱠﺎس ِﻣْﻨﻪ وﻣﺎ اﻧْـﺘَـ َﻘﻢ رﺳ
ِ
ِ ِ
ﺻﻠﱠﻰ
ْ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ َ ُ ِ اﺧﺘَ َﺎر أَﻳْ َﺴَﺮُﳘَﺎ َﻣﺎ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ إْﲦًﺎ ﻓَﺈ ْن َﻛﺎ َن إْﲦًﺎ َﻛﺎ َن أَﺑْـ َﻌ َﺪ اﻟﻨ
َُ َ
ِ
(ﻚ ُﺣ ْﺮَﻣﺔُ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ﻓَـﻴَـْﻨﺘَ ِﻘ ُﻢ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َِﺎ)رواﻩ اﺑﻮاداود
َ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻟﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ إِﱠﻻ أَ ْن ﺗُـْﻨﺘَـ َﻬ
Artinya:
Dari 'Aisyah radliallahu 'anha ia berkata, "Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam diberi dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah dari
keduanya selama tidak termasuk dosa. Jika hal itu bagian dari dosa, maka beliau
adalah orang yang paling menjauhi dosa di antara manusia. Dan Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah merasa dendam untuk dirinya kecuali
jika itu berhubungan dengan pelanggaran terhadap kehormatan Allah, maka
beliau dendam karena Allah."

ِ ُ ﻋﻦ ﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَﺖ ﻣﺎ ﺿﺮب رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠﻢ َﺧ ِﺎد ًﻣﺎ َوَﻻ ْاﻣﺮأًَة ﻗَ ﱡ
ﻂ
َ َْ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ َ ََ َ ْ
َ
َ
()رواﻩ اﺑﻮاداود
Artinya:

Dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah
memukul budak atau seorang wanita sama sekali."

ِ َِﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳـﻌ ِﲏ اﺑﻦ اﻟﱡﺰﺑـ ِﲑ ِﰲ ﻗَـﻮﻟِِﻪ } ﺧ ْﺬ اﻟْﻌ ْﻔﻮ { ﻗَ َﺎل أ ُِﻣﺮ ﻧ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َْ َ ْ ْ َ
َ ﱡ
َْ ْ َ
َ ﱯ اﻟﻠﱠﻪ
ْ
ََ ُ
ِ
ِ َﺧ َﻼ ِق اﻟﻨ
(ﱠﺎس )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ أَ ْن ﻳَﺄْ ُﺧ َﺬ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ ﻣ ْﻦ أ

Artinya:
Dari Abdullah -maksudnya Abdullah bin Az Zubair- tentang firman Allah: '(dan
berikanlah maaf) ' -Qs. Al A'raf: 177-, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam diperintahkan untuk selalu memberi maaf kepada manusia dengan
berbagai macam akhlaknya."

ِ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ اﻟْﻤﺆِﻣﻦ ِﻏﱞﺮ َﻛ ِﺮﱘ واﻟْ َﻔ
َِ ﻋﻦ أَِﰊ ﻫﺮﻳـﺮَة رﻓَـﻌﺎﻩ
ﺎﺟ ُﺮ
ُ ﲨ ًﻴﻌﺎ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
ُ َ َ َ َْ ُ ْ َ
َ
ٌَ
ُ ُْ َ َ َ ْ َ ُ
ِ ِﺧ ﱞ
(ﻴﻢ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ٌ ﺐ ﻟَﺌ

Artinya:
Dari Abu Hurairah keduanya telah memarfu'kan hadits ini, ia berkata,
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang mukmin itu baik
lagi dermawan (tidak kikir), dan orang Fajir adalah seorang yang jahat lagi
bakhil."

ِﻋﻦ ﻋﺎﺋ
ِﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﺑ
ْ
ِ
ﺲ اﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻌ ِﺸ َﲑةِ أ َْو
ﺌ
ﱠﱯ
ﻨ
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ﻠ
ﻋ
ﻞ
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ﺄ
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ْ
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َ َْ
ﱢ
ْ
َ
ُ
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َ
َ
ٌ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﺖ َﻋﺎﺋِ َﺸﺔُ ﻳَﺎ َر ُﺳ
ْ َﺲ َر ُﺟ ُﻞ اﻟْ َﻌﺸ َﲑة ﰒُﱠ ﻗَ َﺎل اﺋْ َﺬﻧُﻮا ﻟَﻪُ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َد َﺧ َﻞ أََﻻ َن ﻟَﻪُ اﻟْ َﻘ ْﻮَل ﻓَـ َﻘﺎﻟ
َ ﺑْﺌ
ِ ِ
ِ ِ ِ أَﻟَْﻨﺖ ﻟَﻪ اﻟْ َﻘﻮَل وﻗَ ْﺪ ﻗُـ ْﻠﺖ ﻟَﻪ ﻣﺎ ﻗُـ ْﻠﺖ ﻗَ َﺎل إِ ﱠن َﺷﱠﺮ اﻟﻨ
َ َُ َ
ُﱠﺎس ﻋْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ َﻣْﻨ ِﺰﻟَﺔً ﻳَـ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ َﻣ ْﻦ َوَد َﻋﻪ
َ ْ ُ َ
(ﱠﺎس ِﻻﺗﱢـ َﻘ ِﺎء ﻓُ ْﺤ ِﺸ ِﻪ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ُ أ َْو ﺗَـَﺮَﻛﻪُ اﻟﻨ

Artinya:
Dari 'Aisyah ia berkata, "Seorang laki-laki minta izin kepada Nabi shallallahu
'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Ia adalah orang yang jelek dalam
kaumnya, atau beliau mengatakan, "Ia adalah laki-laki jelek dalam kaumnya."
Setelah itu beliau mengatakan: "Biarkan ia masuk." Dan ketika laki-laki
tersebut telah masuk, beliau melembutkan tutur katakanya kepada laki-laki itu.
'Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melembutkan tutur kata
kepadanya?, padahal engkau telah mengatakan tentang orang itu sebagaimana
yang telah engkau katakan?" beliau menjawab: "Seburuk-buruk manusia di sisi
Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang ditinggalkan oleh manusia karena
ingin menghindari keburukkannya."

ِ ِ
ٍ ََﻋ ْﻦ أَﻧ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـﻴُـﻨَ ﱢﺤﻲ َرأْ َﺳﻪُ َﺣ ﱠﱴ
ُ ْﺲ ﻗَ َﺎل َﻣﺎ َرأَﻳ
َ ﺖ َر ُﺟ ًﻼ اﻟْﺘَـ َﻘ َﻢ أُذُ َن َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ِ
َﺧ َﺬ ﺑِﻴَ ِﺪﻩِ ﻓَـﺘَـَﺮَك ﻳَ َﺪﻩُ َﺣ ﱠﱴ ﻳَ ُﻜﻮ َن اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ
ُ َْﺳﻪُ َوَﻣﺎ َرأَﻳ
َ ﺖ َر ُﺟ ًﻼ أ
َ ﻳَ ُﻜﻮ َن اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ُﻫ َﻮ اﻟﱠﺬي ﻳـُﻨَ ﱢﺤﻲ َرأ
(ُﻫ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي ﻳَ َﺪعُ ﻳَ َﺪﻩُ )رواﻩ اﺑﻮاداود

Artinya:
Dari Anas ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang sedang
berbisik dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian beliau
menjauhkan kepalanya, sehingga orang tersebut-lah yang menjauhkan sendiri
kepalanya. Dan aku juga tidak pernah melihat seorang pun yang menjabat
tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian beliau melepas
tangannya, sehingga orang tersebut-lah yang melepaskan tangannya sendiri."

ِ
ِ
َﺧﺎﻩُ ِﰲ
ُ ِﺼﺎ ِر َوُﻫ َﻮ ﻳَﻌ
َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤَﺮ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
َﻆأ
َ ْﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣﱠﺮ َﻋﻠَﻰ َر ُﺟ ٍﻞ ﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧ
َ ﱠﱯ
ِ ُ اﳊﻴ ِﺎء ﻓَـ َﻘ َﺎل رﺳ
ِ َاﻹﳝ
ِْ اﳊَﻴَﺎءَ ِﻣ ْﻦ
(ﺎن )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َد ْﻋﻪُ ﻓَِﺈ ﱠن
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ََْ
َُ

Artinya:
Dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati
seorang laki-laki Anshar yang sedang menasihati saudaranya karena sikap malu.
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Biarkanlah ia,
sesungguhnya malu itu bagian dari iman."

ِ َ ﺐ ﻓَﺤﺪ
ِ
ٍ ْﺼ
ٍ ْﺼ
ﲔ
َ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ﻗَـﺘَ َﺎد َة ﻗَ َﺎل ُﻛﻨﱠﺎ َﻣ َﻊ ﻋ ْﻤَﺮا َن ﺑْ ِﻦ ُﺣ
َ ﱠث ﻋ ْﻤَﺮا ُن ﺑْ ُﻦ ُﺣ
َ ٍ ﲔ َوﰒَﱠ ﺑُ َﺸْﻴـ ُﺮ ﺑْ ُﻦ َﻛ ْﻌ
ِ ُ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
اﳊَﻴَﺎءُ ُﻛﻠﱡﻪُ َﺧْﻴـٌﺮ ﻓَـ َﻘ َﺎل ﺑُ َﺸْﻴـ ُﺮ
ْ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ْ اﳊَﻴَﺎءُ َﺧْﻴـٌﺮ ُﻛﻠﱡﻪُ أ َْو ﻗَ َﺎل
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
ِ ْ ﺐ أَ ﱠن ِﻣْﻨﻪ ﺳﻜِﻴﻨﺔً ووﻗَﺎرا وِﻣْﻨﻪ ﺿﻌ ًﻔﺎ ﻓَﺄَﻋﺎد ِﻋﻤﺮا ُن
ِ ُﺾ اﻟْ ُﻜﺘ
ٍ ﺑْﻦ َﻛ ْﻌ
ِ ﺐ إِﻧﱠﺎ َِﳒ ُﺪ ِﰲ ﺑَـ ْﻌ
ﻳﺚ
َ اﳊَﺪ
ُ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ً ََ َ َ ُ
ِ
ِ ﻚ َﻋﻦ رﺳ
ﻮل
ْ ﺐ ِﻋ ْﻤَﺮا ُن َﺣ ﱠﱴ
ْ اﲪَﱠﺮ
َ َوأ
َ ت َﻋْﻴـﻨَﺎﻩُ َوﻗَ َﺎل أََﻻ أ َُرِاﱐ أ
ُ َ ْ َ ُُﺣ ﱢﺪﺛ
َ َﻋ َﺎد ﺑُ َﺸْﻴـٌﺮ اﻟْ َﻜ َﻼ َم ﻗَ َﺎل ﻓَـﻐَﻀ
ِ
(ﻚ ﻗَ َﺎل ﻗُـ ْﻠﻨَﺎ ﻳَﺎ أَﺑَﺎ ُﳒَْﻴ ٍﺪ إِ ٍﻳﻪ إِ ِﻳﻪ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ ِﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َوُﲢَ ﱢﺪﺛُِﲏ َﻋ ْﻦ ُﻛﺘُﺒ
َ اﻟﻠﱠﻪ

Artinya:
Dari Abu Qatadah ia berkata, "Aku pernah bersama Imran bin Hushain dan
Busyair bin Ka'b, lalu Imran bin Hushain bercerita. Ia mengatakan, "Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Malu itu baik semuanya." Atau beliau
mengatakan: "Malu itu semuanya baik." Busyair bin Ka'b lalu berkata, "Kami
mendapatkan dalam beberapa buku bahwa malu dapat mendatangkan

ketenangan, kewibawaan dan kelemahan!" Imran mengulangi hadits yang ia
sampaikan, sementara Busyair juga mengulangi kata-katanya." Perawi berkata,
"Imran lalu marah hingga kedua matanya memerah. Lantas ia berkata,
"Tidakkah kamu tahu bahwa aku sedang menyampaikan hadits Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam, tapi kenapa justru kamu menyampaikan apa yang
ada dalam bukumu!" Abu Qatadah berkata, "Kami lalu mengatakan, "Wahai
Abu Nujaid! jangan begitu, jangan begitu."

ٍ ﻋﻦ أَِﰊ ﻣﺴﻌ
ِﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ إِ ﱠن ِﳑﱠﺎ أ َْدرَك اﻟﻨﱠﺎس ِﻣﻦ َﻛ َﻼِم اﻟﻨﱡﺒـ ﱠﻮة
ُ ﻮد ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
َ
ُْ َ َْ
ُ
ْ ُ
َ
َ ََ َْ ُ
ِ
()رواﻩ اﺑﻮاداود
ﺖ
َ ْاﻷ
َ ُوﱃ إِ َذا َﱂْ ﺗَ ْﺴﺘَ ِﺢ ﻓَﺎﻓْـ َﻌ ْﻞ َﻣﺎ ﺷْﺌ

Artinya:
Dari Abu Mas'ud ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Perkataan pertama yang diperoleh oleh manusia dari perkataan kenabian
adalah, 'Jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu'."

ِ َ ﻋﻦ ﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ رِﲪﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻗَﺎﻟَﺖ َِﲰﻌﺖ رﺳ
ﻮل إِ ﱠن اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣ َﻦ ﻟَﻴُ ْﺪ ِرُك
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
َ َْ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ ُ ْ ْ ُ ََ َ
()رواﻩ اﺑﻮاداود
ﺼﺎﺋِ ِﻢ اﻟْ َﻘﺎﺋِ ِﻢ
ِﲝُ ْﺴ ِﻦ ُﺧﻠُِﻘ ِﻪ َد َر َﺟﺔَ اﻟ ﱠ

Artinya:
Dari 'Aisyah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli
puasa dan shalat dengan ahlak baiknya."

ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء أَﺛْـ َﻘ ُﻞ ِﰲ اﻟْ ِﻤ َﻴﺰ ِان ِﻣ ْﻦ ُﺣ ْﺴ ِﻦ
َﻋ ْﻦ أَِﰊ اﻟﺪ ْﱠرَداء َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َ ﱠﱯ
ِِ
ِ
ﻮب َوُﻫ َﻮ
ْ
ُ اﳋُﻠُ ِﻖ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ اﻟْ َﻮﻟﻴﺪ ﻗَ َﺎل َﲰ ْﻌ
َ ﺖ َﻋﻄَﺎءً اﻟْ َﻜْﻴ َﺨ َﺎرِاﱐﱠ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ َد ُاود َوُﻫ َﻮ َﻋﻄَﺎءُ ﺑْ ُﻦ ﻳَـ ْﻌ ُﻘ
ِ ُِﺧ
(ﺎل َﻛْﻴ َﺨ َﺎرِاﱐﱞ َوَﻛ ْﻮ َﺧ َﺎرِاﱐﱞ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ُ ﻴﻢ ﺑْ ِﻦ ﻧَﺎﻓِ ٍﻊ ﻳـُ َﻘ
َ
َ ﺎل إﺑْـَﺮاﻫ
Artinya:
Dari Abu Darda dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak
ada yang lebih berat dalam timbangan amal selain akhlak yang baik." Abul
Walid berkata; aku mendengar Atha' Al KaiKharani, Abu Daud berkata; "ia
adalah paman Ibrahim bin Nafi'. Ia juga dipanggil dengan nama Kaikharani dan
Kaukharani."

ٍ ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ أَﻧَﺎ َز ِﻋﻴﻢ ﺑِﺒـﻴ
ِ َﺖ ِﰲ َرﺑ
اﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻟِ َﻤ ْﻦ
ْ ﺾ
ُ َﻋ ْﻦ أَِﰊ أ َُﻣ َﺎﻣﺔَ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل َر ُﺳ
َْ ٌ
َ
َ ََ َْ ُ
ِ
ٍ اﳉﻨ ِﱠﺔ ﻟِﻤﻦ ﺗَـﺮَك اﻟْ َﻜ ِﺬب وإِ ْن َﻛﺎ َن ﻣﺎ ِزﺣﺎ وﺑِﺒـﻴ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ِ
ﺖ ِﰲ
َْ َ ً َ
َ َ
َ ْ َ َْ ﺗَـَﺮَك اﻟْﻤَﺮاءَ َوإ ْن َﻛﺎ َن ُﳏﻘﺎ َوﺑﺒَـْﻴﺖ ﰲ َو َﺳﻂ
(اﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻟِ َﻤ ْﻦ َﺣ ﱠﺴ َﻦ ُﺧﻠَُﻘﻪُ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ أ َْﻋﻠَﻰ

Artinya:
Dari Abu Umamah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan
perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi
seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bershifat gurau, Dan aku juga
menjamin rumah di syurga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak
baik."

ِ ُ ﺐ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ٍ َﻋ ْﻦ َﺣﺎ ِرﺛَﺔَ اﺑْ ِﻦ وْﻫ
ظ َوَﻻ
ْ َاﳉَﻨﱠﺔ
ْ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻻ ﻳَ ْﺪ ُﺧ ُﻞ
ُ اﳉَﱠﻮا
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
َ
ﻆ اﻟْ َﻔ ﱡ
(ﻆ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ ي ﻗَ َﺎل َو
ْ
ُ ظ اﻟْﻐَﻠِﻴ
ُ اﳉَﱠﻮا
اﳉَ ْﻌﻈَ ِﺮ ﱡ

Artinya:
Dari Haritsah bin Wahb ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang keras hati dan sombong." Perawi
berkata, "Al Jawwazh adalah orang yang keras hatinya."

ِ
ﺐ اﻟﱢﺮْﻓ َﻖ
ﻴﻖ ُِﳛ ﱡ
ٌ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َرﻓ

ِ َ ﱠﻞ أَ ﱠن رﺳ
ِ ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ُ َ ٍ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ِﻦ ُﻣﻐَﻔ
ِ وﻳـ ْﻌ ِﻄﻲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻣﺎ َﻻ ﻳـ ْﻌ ِﻄﻲ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻌْﻨ
(ﻒ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ُ
ُ َ
َُ

Artinya:
Dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Sesungguhnya Allah itu Maha lembut dan mencintai kelembutan.
Dia memberi pada kelembutan yang tidak diberikan pada kekerasan."

ِ ُ ﻋﻦ اﻟْ ِﻤ ْﻘ َﺪ ِام ﺑ ِﻦ ُﺷﺮﻳ ٍﺢ ﻋﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ ﻗَ َﺎل ﺳﺄَﻟْﺖ ﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ ﻋﻦ اﻟْﺒ َﺪاوةِ ﻓَـ َﻘﺎﻟَﺖ َﻛﺎ َن رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ
ْ
َ ُ َ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ْ َ َْ ْ
َْ
َُ
َ َ َْ
ﱄ ﻧَﺎﻗَﺔً ُﳏَﱠﺮَﻣﺔً ِﻣ ْﻦ إِﺑِ ِﻞ
اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـْﺒ ُﺪو إِ َﱃ َﻫ ِﺬﻩِ اﻟﺘ َﱢﻼ ِع َوإِﻧﱠﻪُ أ ََر َاد اﻟْﺒَ َﺪ َاوةَ َﻣﱠﺮةً ﻓَﺄ َْر َﺳ َﻞ إِ َﱠ
ﺼ َﺪﻗَِﺔ ﻓَـ َﻘ َﺎل ِﱄ ﻳَﺎ َﻋﺎﺋِ َﺸﺔُ ْارﻓُِﻘﻲ ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﱢﺮﻓْ َﻖ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ِﰲ َﺷﻲ ٍء ﻗَ ﱡ
ع ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء
اﻟ ﱠ
َ ﻂ إِﱠﻻ َزاﻧَﻪُ َوَﻻ ﻧُِﺰ
ْ
ِِ ِ
ﻗَ ﱡ
(ﺐ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ِ ﺼﺒﱠ
ﻂ إِﱠﻻ َﺷﺎﻧَﻪُ ﻗَ َﺎل اﺑْ ُﻦ اﻟ ﱠ
ْ ﺎح ِﰲ َﺣﺪﻳﺜﻪ ُﳏَﱠﺮَﻣﺔٌ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ َﱂْ ﺗُـ ْﺮَﻛ

Artinya:

Dari Al Miqdam bin Syuraih dari Bapaknya ia berkata, "Aku bertanya kepada
'Aisyah tentang kehidupan ala badui. 'Aisyah lalu berkata, "Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam pernah pergi ke daerah yang banyak airnya (daerah
orang-orang badui), dan beliau ingin merasakan kehidupan badui. Suatu kali
beliau mengirimkan kepadaku seekor unta betina dari unta zakat yang belum
pernah ditunggangi, beliau katakan kepadaku: "Wahai 'Aisyah, hendaklah
engkau bersikap lembut. Karena sesungguhnya tidaklah sikap lembut itu ada
pada sesuatu kecuali akan menjadi penghias, dan tidaklah ia terlepas dari
sesuatu kecuali akan muncul keburukkan." Ibnu Ash Shabbah menyebutkan
dalam haditsnya, "Muharramah maksudnya adalah belum pernah ditunggangi."

ﱠ
ﱠﱯ َ ﱠ ﱠ ِ ﱠ
ﱠﺎس )رواﻩ
َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة َ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ ﻗَ َﺎل َﻻ ﻳَ ْﺸ ُﻜ ُﺮ اﻟﻠﻪَ َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳَ ْﺸ ُﻜ ُﺮ اﻟﻨ
(اﺑﻮاداود
Artinya:
Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada
manusia."

ِ ُ ﻋﻦ ﺟﺎﺑِ ِﺮ ﺑ ِﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣ ْﻦ أ ُْﻋ ِﻄ َﻲ َﻋﻄَﺎءً ﻓَـ َﻮ َﺟ َﺪ
َْ ْ َ ْ َ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
ﻓَـ ْﻠﻴَ ْﺠ ِﺰ ﺑِِﻪ ﻓَِﺈ ْن َﱂْ َِﳚ ْﺪ ﻓَـ ْﻠﻴُﺜْ ِﻦ ﺑِِﻪ ﻓَ َﻤ ْﻦ أَﺛْـ َﲎ ﺑِِﻪ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﺷ َﻜَﺮﻩُ َوَﻣ ْﻦ َﻛﺘَ َﻤﻪُ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﻛ َﻔَﺮﻩُ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ َد ُاود
ِ
ِ
ٍِ
ِ
ﻴﻞ
َ َرَواﻩُ َْﳛ َﲕ ﺑْ ُﻦ أَﻳﱡ
ُ ﻴﻞ َﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑﺮ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ َد ُاود َوُﻫ َﻮ ُﺷَﺮ ْﺣﺒ
َ ﻮب َﻋ ْﻦ ُﻋ َﻤ َﺎرَة ﺑْ ِﻦ َﻏﺰﻳﱠﺔَ َﻋ ْﻦ ُﺷَﺮ ْﺣﺒ
ِ ِ
(ﱠﻬ ْﻢ َﻛ ِﺮُﻫﻮﻩُ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳُ َﺴ ﱡﻤﻮﻩُ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ُ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ َر ُﺟ ًﻼ ﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮﻣﻲ َﻛﺄَﻧـ

Artinya:
Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Siapa yang diberi suatu pemberian kemudian ia mempunyai sesuatu
hendaklah ia balas memberinya, jika tidak mempunyai sesuatu hendakah ia
memujinya. Siapa yang memujinya (si pemberi) berarti ia telah bersyukur, dan
siapa yang menutupinya maka ia telah mengkufurinya (nikmat)." Abu Dawud
berkata, " Yahya bin Ayyub meriwayatkannya dari Umarah bin Ghaziyah, dari
Syurahbil, dari Jabir." Abu Dawud berkata, "Syurahbil adalah seorang laki-laki
dari kaumku, tetapi seakan-akan mereka membencinya hingga tidak bersedia
menyebut namanya."

ٍ ِﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ِ َاﳉﻠُﻮس ﺑِﺎﻟﻄﱡﺮﻗ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﱠ ﱠ ِ ﱠ
ﺎت
ْ ﻴﺪ
َ ي أَ ﱠن َر ُﺳ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َْ
َ
ُ َ ُْ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ ﻗَ َﺎل إﻳﱠﺎ ُﻛ ْﻢ َو
ِ ُ ﱠث ﻓِﻴﻬﺎ ﻓَـ َﻘ َﺎل رﺳ
ِِ ِ
ِ َ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳﺎ رﺳ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َ ُ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َﻣﺎ ﺑُ ﱠﺪ ﻟَﻨَﺎ ﻣ ْﻦ َﳎَﺎﻟﺴﻨَﺎ ﻧَـﺘَ َﺤﺪ
َُ
َُ َ
ﻒ
ﺼ ِﺮ َوَﻛ ﱡ
َ ﻳﻖ َﺣﻘﱠﻪُ ﻗَﺎﻟُﻮا َوَﻣﺎ َﺣ ﱡﻖ اﻟﻄﱠِﺮ ِﻳﻖ ﻳَﺎ َر ُﺳ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َﺎل َﻏ ﱡ
َ إِ ْن أَﺑَـْﻴﺘُ ْﻢ ﻓَﺄ َْﻋﻄُﻮا اﻟﻄﱠِﺮ
َ َﺾ اﻟْﺒ
ِ
ﱠد َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ﺑِ ْﺸٌﺮ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ اﺑْ َﻦ
ٌ ْاﻷَذَى َوَرﱡد اﻟ ﱠﺴ َﻼِم َو ْاﻷ َْﻣ ُﺮ ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮوف َواﻟﻨـ ْﱠﻬ ُﻲ َﻋ ْﻦ اﻟْ ُﻤْﻨ َﻜ ِﺮ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﻣ َﺴﺪ
ٍ ِﱠﻞ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨﺎ ﻋﺒ ُﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪ ِﻦ ﺑﻦ إِﺳﺤﻖ ﻋﻦ ﺳﻌ
ﻴﺪ اﻟْ َﻤ ْﻘ ُِﱪ ﱢ
ي َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮَة َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َْ َ َ ِ اﻟْ ُﻤ َﻔﻀ
ُﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﱠﱯ
َ َْ َ َ ْ ُْ َ
ِ
ِ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ِﰲ ﻫ ِﺬﻩِ اﻟْ ِﻘ ﱠ
َﺧﺒَـَﺮﻧَﺎ
ْ ﺎد اﻟ ﱠﺴﺒِ ِﻴﻞ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ
ﻴﺴﻰ اﻟﻨـْﱠﻴ َﺴﺎﺑُﻮِر ﱡ
ْيأ
ُ ﺼﺔ ﻗَ َﺎل َوإِْر َﺷ
َ َ ََ َْ
َ اﳊَ َﺴ ُﻦ ﺑْ ُﻦ ﻋ
ٍ
ِ
ِ
ﺖ
َﺧﺒَـَﺮﻧَﺎ َﺟ ِﺮ ُﻳﺮ ﺑْ ُﻦ َﺣﺎ ِزم َﻋ ْﻦ إِ ْﺳ َﺤ َﻖ ﺑْ ِﻦ ُﺳ َﻮﻳْ ٍﺪ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ُﺣ َﺠ ٍْﲑ اﻟْ َﻌ َﺪ ِو ﱢ
ْ اﺑْ ُﻦ اﻟْ ُﻤﺒَ َﺎرك أ
ُ ي ﻗَ َﺎل َﲰ ْﻌ
ِ اﳋَﻄﱠ
ﻮف
ْ ﻋُ َﻤَﺮ ﺑْ َﻦ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ِﰲ َﻫ ِﺬﻩِ اﻟْ ِﻘ ﱠ
َ ﺼ ِﺔ ﻗَ َﺎل َوﺗُﻐِﻴﺜُﻮا اﻟْ َﻤ ْﻠ ُﻬ
ﺎب َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َ ﱠﱯ
وﺗَـ ْﻬ ُﺪوا اﻟﻀ ﱠ
(ﱠﺎل )رواﻩ اﺑﻮاداود
َ
Artinya:
Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Para sahabat
bertanya, "Wahai Rasulullah, kami duduk di sana hanya untuk berbincangbincang?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Jika kalian
enggan meninggalkan tempat itu, maka berilah haknya." Para sahabat bertanya,
"Wahai Rasulullah, apa haknya jalan?" beliau menjawab: "Menundukkan
pandangan, tidak menyakiti orang lain, menjawab salam, dan melaksanakan
amar ma'ruf dan nahi munkar." Telah menceritakan kepada kami Musaddad
berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr -maksudnya Bisyr bin Al
Mufadhdhal- berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ishaq
dari Sa'id Al maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
tentang kisah tersebut. Beliau bersabda: "Memberi petunjuk orang yang
tersesat." Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Isa An Naisaburi
berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnul Mubarak berkata, telah
mengabarkan kepada kami Jarir bin Hazim dari Ishaq bin Suwaid dari Ibnu
Hujair Al Adawi ia berkata, "Aku mendengar Umar Ibnul Khaththab, dari Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam tentang kisah tersebut. Beliau bersabda: "Memberi
pertolongan orang yang teraniaya dan memberi petunjuk orang yang tersesat."

ٍ ِﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
ِ َ ي ﻗَ َﺎل َِﲰﻌﺖ رﺳ
ِ ِﻮل َﺧْﻴـ ُﺮ اﻟْ َﻤ َﺠﺎﻟ
ﺲ
ْ ﻴﺪ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ُﻘ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َْ
َُ ُ ْ
َ
(ي )رواﻩ اﺑﻮاداود
ﺼﺎ ِر ﱡ
َ ْأ َْو َﺳﻌُ َﻬﺎ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ َد ُاود ُﻫ َﻮ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ أَِﰊ َﻋ ْﻤَﺮَة ْاﻷَﻧ

Artinya:
Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik majlis adalah yang paling luas." Abu
Dawud berkata, "Dia itu adalah 'Abdurrahman bin Amru bin Amrah Al
Anshari."

ِ ِﻋﻦ ﺳﻌ
اﳊَ َﺴ ِﻦ ﻗَ َﺎل َﺟﺎءَﻧَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَﻜَْﺮةَ ِﰲ َﺷ َﻬ َﺎدةٍ ﻓَـ َﻘ َﺎم ﻟَﻪُ َر ُﺟ ٌﻞ ِﻣ ْﻦ َْﳎﻠِ ِﺴ ِﻪ ﻓَﺄ ََﰉ أَ ْن
ْ ﻴﺪ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ
َ َْ
ِ
ِ ِ َِﳚﻠ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻧَـ َﻬﻰ َﻋ ْﻦ َذا َوﻧَـ َﻬﻰ اﻟﻨِ ﱡ
ﺲ ﻓﻴﻪ َوﻗَ َﺎل إِ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
َ ﱠﱯ
َ ﱠﱯ
َ ْ
ِ ِ
(ْﺴﻪُ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ُ أَ ْن ﳝَْ َﺴ َﺢ اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ﻳَ َﺪﻩُ ﺑﺜَـ ْﻮب َﻣ ْﻦ َﱂْ ﻳَﻜ

Artinya:
Dari Sa'id bin Abu Al Hasan ia berkata, " Abu Bakrah datang dalam sebuah
pertemuan, lalu ada seorang laki-laki berdiri dari tempat duduknya, namun Abu
Bakrah enggan untuk menempati tempat duduknya. Kemudian ia berkata, "Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari hal yang semacam ini, dan beliau juga
melarang seseorang mengelap tangannya dengan kain milik seseorang yang ia
juga belum mengenakannya (maksudnya menggunakan harta milik orang lain)."

ِ ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَـ َﻘ َﺎم ﻟَﻪُ َر ُﺟ ٌﻞ ِﻣ ْﻦ َْﳎﻠِ ِﺴ ِﻪ
َ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤَﺮ ﻗَ َﺎل َﺟﺎءَ َر ُﺟ ٌﻞ إِ َﱃ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ِ ُ ﻓَ َﺬﻫﺐ ﻟِﻴﺠﻠِﺲ ﻓِ ِﻴﻪ ﻓَـﻨَـﻬﺎﻩ رﺳ
ِ َاﳋ
ِ ﺼ
ْ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ َد ُاود أَﺑُﻮ
ْ ﻴﺐ
ُاﲰُﻪ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ ُ َ
َ َْ َ َ
(ﺎد ﺑْ ُﻦ َﻋْﺒ ِﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ُ َِزﻳ
Artinya:
Dari Ibnu Umar ia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu ada seseorang yang berdiri agar laki-laki itu
menempati tempat duduknya, namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
melarangnya." Abu Dawud berkata, "Abul Khashin namanya adalah Ziyad bin
'Abdurrahman."

ِ ُ ﺲ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل رﺳ
ٍ ََﻋ ْﻦ أَﻧ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻣﺜَ ُﻞ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ اﻟﱠ ِﺬي ﻳَـ ْﻘَﺮأُ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن َﻣﺜَ ُﻞ
َ ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
َُ
ِ
ﺐ َوَﻣﺜَ ُﻞ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣ ِﻦ اﻟﱠ ِﺬي َﻻ ﻳَـ ْﻘَﺮأُ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ اﻟﺘ ْﱠﻤَﺮةِ ﻃَ ْﻌ ُﻤ َﻬﺎ
ٌ ﺐ َوﻃَ ْﻌ ُﻤ َﻬﺎ ﻃَﻴﱢ
ٌ ْاﻷُﺗْـ ُﺮ ﱠﺟﺔ ِرﳛُ َﻬﺎ ﻃَﻴﱢ
ِ ِ
ِ
ﺐ َوﻃَ ْﻌ ُﻤ َﻬﺎ ُﻣﱞﺮ َوَﻣﺜَ ُﻞ
ٌ ﻳﺢ َﳍَﺎ َوَﻣﺜَ ُﻞ اﻟْ َﻔﺎﺟ ِﺮ اﻟﱠﺬي ﻳَـ ْﻘَﺮأُ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ اﻟﱠﺮْﳛَﺎﻧَﺔ ِرﳛُ َﻬﺎ ﻃَﻴﱢ
ٌ ﻃَﻴﱢ
َ ﺐ َوَﻻ ِر
ِ اﻟْ َﻔ
ِ ْ ﺎﺟ ِﺮ اﻟﱠ ِﺬي َﻻ ﻳـ ْﻘﺮأُ اﻟْ ُﻘﺮآ َن َﻛﻤﺜَ ِﻞ
ِ ِاﳉَﻠ
ﺼﺎﻟِ ِﺢ َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ
ْ ﻳﺢ َﳍَﺎ َوَﻣﺜَ ُﻞ
ﻴﺲ اﻟ ﱠ
َ اﳊَْﻨﻈَﻠَﺔ ﻃَ ْﻌ ُﻤ َﻬﺎ َﻣﱞﺮ َوَﻻ ِر
َ ْ ََ

ِ ﻴﺲ اﻟ ﱡﺴ
ِ َ ﺼﺒ
ِﺻ
ِ
ِ ِ ِ ﺎﺣ
ِ ِﻚ ِﻣ ْﻦ ِر ِﳛ ِﻪ َوَﻣﺜَﻞ َﺟﻠ
ﻮء َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ
َ ََﺻﺎﺑ
ْ ُﺐ اﻟْﻤ ْﺴﻚ إِ ْن َﱂْ ﻳ
َ ﻚ ﻣْﻨﻪُ َﺷ ْﻲءٌ أ
َ
ُ
ِِ
ِ َ ﺼﺒ
ِ ِ ﺻﺎ ِﺣ
ِ
ﱠد َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َْﳛ َﲕ ح و
َ ََﺻﺎﺑ
ٌ ﻚ ِﻣ ْﻦ ُد َﺧﺎﻧِِﻪ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﻣ َﺴﺪ
ْ ُﺐ اﻟْﻜ ِﲑ إِ ْن َﱂْ ﻳ
َ ﻚ ﻣ ْﻦ َﺳ َﻮادﻩ أ
َ
ٍ ََﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ ُﻣ َﻌ ٍﺎذ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ أَِﰊ َﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ َﻋ ْﻦ ﻗَـﺘَ َﺎدةَ َﻋ ْﻦ أَﻧ
ﺻﻠﱠﻰ
ﻮﺳﻰ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َ ﱠﱯ
َ ﺲ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻣ
ٍ
ِ ﱠ ِ ﱠ
ِِ ِ ِ ِ
ﺲ َوُﻛﻨﱠﺎ
ٌ َاﻟﻠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ َﻢ َ َﺬا اﻟْ َﻜ َﻼم ْاﻷ ﱠَول إ َﱃ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َوﻃَ ْﻌ ُﻤ َﻬﺎ ُﻣﱞﺮ َوَز َاد اﺑْ ُﻦ ُﻣ َﻌﺎذ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل أَﻧ
ِ َ ﺼﺎﻟِ ِﺢ وﺳ
ِ اﳊ ِﺪ
ِ ِﱠث أَ ﱠن َﻣﺜَﻞ َﺟﻠ
ﺎح اﻟْ َﻌﻄﱠﺎ ُر
ِ ﺼﺒﱠ
ﻳﺚ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ اﻟ ﱠ
ُ ﻧَـﺘَ َﺤﺪ
َْ َﺎق ﺑَﻘﻴﱠﺔ
َ َ ﻴﺲ اﻟ ﱠ
َ
ِ
ٍ ِﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ُ َِﺣ ﱠﺪﺛـَﻨَﺎ َﺳﻌ
ﻚ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َ ﱠﱯ
َ ْ ِ َﻴﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋﺎﻣ ٍﺮ َﻋ ْﻦ ُﺷﺒَـْﻴ ِﻞ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺰَرَة َﻋ ْﻦ أَﻧ
ِ ِاﳉَﻠ
(ﺼﺎﻟِ ِﺢ ﻓَ َﺬ َﻛَﺮ َْﳓ َﻮﻩ ُ )رواﻩ اﺑﻮاداود
ْ ﻗَ َﺎل َﻣﺜَ ُﻞ
ﻴﺲ اﻟ ﱠ

Artinya:
Dari Anas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah
Utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Permisalan seorang mukmin yang
tidak suka membaca Al-Qur'an adalah seperti buah kurma, rasanya enak namun
tidak berbau. Permisalah orang jahat yang membaca Al-Qur'an adalah seperti
buah raihanah, baunya harum namun rasanya pahit. Permisalan orang jahat yang
tidak suka membaca Al-Qur'an adalah seperti buah Hanzhalah, rasanya pahit
dan tidak berbau. Dan permisalan kawan yang baik adalah seperti pemakai
minyak wangi, jika kamu tidak mendapatkannya maka kamu mendapatkan bau
harumnya, Dan permisalan kawan yang buruk adalah seperti tukang besi, jika
kamu tidak mendapatkan hitamnya, maka paling tidak kamu akan mendapatkan
asapnya." Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah
menceritakan kepada kami Yahya. (dalam jalur lain disebutkan) Telah
menceritakan kepada kami Ibnu Mu'adz berkata, telah menceritakan kepada
kami Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah
dari Anas dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam…seperti hadits
yang pertama, hingga pada sabdanya: "…rasanya pahit." Ibnu Mu'adz
menambahkan, "Anas berkata, "Kami memperbincangkan bahwa permisalan
seorang kawan yang baik adalah…. hingga akhir hadits." Telah menceritakan
kepada kami Abdullah bin Ash Shabbah Al Aththar berkata, telah menceritakan
kepada kami Sa'id bin Amir dari Syubail bin Azrah dari Anas bin Malik dari
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Permisalah seorang kawan
yang baik …. lalu ia menyebutkan hadits yang semisal."

ٍِ
ِ ُﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻨِﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻗَ َﺎل َﻻ ﺗ
ﻚ
َ ﺐ إِﱠﻻ ُﻣ ْﺆِﻣﻨًﺎ َوَﻻ ﻳَﺄْ ُﻛ ْﻞ ﻃَ َﻌ َﺎﻣ
َ
َ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﺳﻌ َ ْ ﱢ
ْ ﺼﺎﺣ
َ ََ َْ ُ
(إِﱠﻻ ﺗَِﻘ ﱞﻲ )رواﻩ اﺑﻮاداود

Artinya:
Dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Janganlah kalian berkawan kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan sampai
memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa."

ٍ ِﻋﻦ ﺟﺪﱢﻩِ أَِﰊ ﺳﻌ
ِﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ َﻛﺎ َن إِ َذا ﺟﻠَﺲ اﺣﺘﱮ ﺑِﻴ ِﺪﻩ
ْ ﻴﺪ
َ ي أَ ﱠن َر ُﺳ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ
َ ََ ْ َ َ
َ َْ
َ
َ ََ َْ ُ
ِ ِ ِﱠ
ِ اﳊ ِﺪ
(ﻳﺚ )رواﻩ اﺑﻮاداود
َْ ﻴﻢ َﺷْﻴ ٌﺦ ُﻣْﻨ َﻜ ُﺮ
َ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ َد ُاود َﻋْﺒ ُﺪ اﻟﻠﻪ ﺑْ ُﻦ إﺑْـَﺮاﻫ

Artinya:
Dari Bapaknya dari kakeknya Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Jika Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam duduk, beliau mendekap tangannya." Abu Dawud
berkata, "Abdullah bin Ibrahim adalah seorang Syaikh yang munkar dalam hal
periwayatan hadits."

