KONSEP MURABBĪ DALAM ALQURAN

Oleh:
ABDUL RAHMAN
NIM. 94310020163

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ISLAM

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017

ABSTRAK
KONSEP MURABBĪ DALAM ALQURAN
Abdul Rahman

NIM
Prodi
Tempat/Tgl. Lahir
Nama Orangtua
No. Alumni
IPK
Yudisium
Pembimbing

: 94310020163
: Pendidikan Islam
: Medan / 12 Desember 1974
: Sofyan
:
:
:
:
1. Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA
2. Prof. Dr. Hasan Asari, MA

Peran sebagai pendidik merupakan hal yang terpenting untuk baiknya
pendidikan yang akan berdampak baik pula pada moral manusia. Berprofesi
sebagai pendidik merupakan tugas mulia dan amanah yang tidak mudah untuk
dilaksanakan bahkan begitu berat untuk mengaplikasikannya dengan benar.
Dalam Alquran sebagai pendidik disebut dengan kata rabbanī. Kata ini jauh
memiliki makna yang mendalam dari kata terjemahannya sebagai pendidik.
Perintah untuk menjadi rabbanī sebuah kewajiban sebagai satu bentuk
mengaplikasikan Alquran dalam kehidupan.
Disertasi ini menjelaskan untuk memahami bagaimana menjadi rabbanī
dengan meneliti makna kata yang dipaparkan oleh para ulama tafsir. Sehingga
dapat diketahui apa makna yang dipahami dan dirumuskan dari simpul-simpul
rabbani menurut Alquran, serta bagaimana implikasi konsep murabbī terhadap
kejiwaan, tingkah laku dan tanggung jawab?
Penelitian ini menggunakan metode penafsiran tematik (mauḍūʻī), dan
bercorak penelitian kepustakaan (library research), yaitu semua sumber datanya
berasal dari bahan-bahan tertulis sekitar permasalahan atau penelitan yang
dibahas. Dalam upaya untuk mendapatkan makna-makna kosa kata dari ayat-ayat
Alquran yang dibahas dipergunakan beberapa rujukan, seperti kamus. Pendekatan
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kewahyuan.
Pembahasan dibagi kepada lima bab yang mempunyai kaitan erat antara satu
dengan yang lain. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab kedua membahas
tentang murabbī dan istilah terkait dalam Alquran. Bab ketiga merupakan tema
penelitian, yaitu ragam simpul rabbanī dalam Alquran Pada bab empat dibahas
implikasi rabbanī sebagai pendidik. Bab lima kesimpulan memahami konsep
murabbī sesuai dengan perintah Alquran dan mengimplikasikan konsep terhadap
kejiwaan (hulamā`, atqiyā`, ahl ʻibadah, rabbaniyah, mardiyan, mursyid, ulul albāb, muzakki). Terhadap tingkah laku (hukamā`, ʻulamā`, fuqahā`, muʻallim, alahbār, dirāsah al-kitāb, dan mudarris). terhadap tanggung jawab( seperti alwalāh, ʻilmu wa ʻamal, ahl żikr, ar-rāsikh fi al-ʻilm dan mawāiẓ).
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As educator is the most important thing for good education that will have good impact
on human morale. Profession as an educator is a noble and trustful task that is not easy to
implement even so heavy as to apply it properly. In the Koran as educators called rabbani.
This word has a deep meaning from the translation as an educator. The command to be
rabbani an obligation as a form of applying the Koran in life.
This dissertation explains to understand how to be rabbani by examining the meaning
of the words expressed by the scholars of tafseer and by the addition of identical term words
to rabbani. So that can be known what the meaning understood and formulated from the knot
rabbani according to the Koran, and how the implications of the concept of murabbi against
psychological, behavior and responsibility?
This research is method of mauḍū'i tafsir. a literature research (library research),
namely all the data source comes from written materials around the problems or research
discussed. Because this is related to the meaning of the murabbi in the Koran, the primary
sources of this research are all the murabbi nodes contained in the Koran and the study of
some scholars of the commentary. In an attempt to derive vocabulary meanings from the
verses discussed, some references, such as dictionaries, are used. The approach used in this
research is the apocalypse approach. The discussion is divided into five chapters that are
closely related to each other. The first chapter is the introduction that leads to the discussion
in later chapters. The second chapter discusses the murabbi and related terms in the Koran.
Then the third chapter is the theme of research, namely the variety of rabbani knot in the
Koran by the interpretation of the scholars of tafsir and terminology which is identical with
murabbi. In chapter four we discuss rabbinic implications as educators. Finally in chapter five
the study concludes with conclusions which are the research findings and recommendations
deemed necessary.
Finally this research can be used to find out the essence of the definition of murabbi in
the view of Islam, to understand the concept of murabbi in accordance with the Koran
command and to imply the concept of murabbi on psychology such (as hulamā`, atqiyā`, ahl
'ibadah, rabbaniyah, mardiyan, mursyid, ulul al-bāb, muzakki). Then to such behavior (as
hukamā`,'ulamā`, fuqahā`, mu'allim, al-ahbār, dirāsah al-kitāb, and mudarris). The same is
true of responsibilities (such as al-walāh, 'ilmu wa'amal, ahl żikr, ar-rāsikh fi al-'ilm and
mawāiẓ).
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TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang
lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan
huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini
berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor:
0543bJU/1987.
A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan translitersinya
dengan huruf Latin.
No

Huruf

Nama

Huruf Latin

Alif

Tidak

Nama

Arab
1

ا

Tidak dilambangkan

dilambangkan
2

ب

Ba

b

be

3

خ

Ta

t

te

4

ث

Sa

ṡ

Es (dengan titik di atas)

5

ج

Jim

J

Je

6

ح

Ha

ḣ

ha (dengan titik di atas)

7

خ

Kha

kh

ka dan ha

8

د

Dal

d

de

9

ذ

Zal

ż

zet (dengan titik di atas)

10

ز

Ra

r

er

11

ش

Zai

z

zet

12

ض

Sin

s

es

13

ش

Syin

sy

es dan ye

ii

iii

14

ص

Sad

ṣ

es (dengan titik di bawah)

15

ض

Dad

ḍ

de (dengan titik di bawah)

16

ط

Ta

ṭ

te (dengan titik di bawah)

17

ظ

Za

ẓ

zet (dengan titik di bawah)

18

ع

„Ain

„

koma terbalik di atas

19

غ

Gain

g

ge

20

ف

Fa

f

ef

21

ق

Qaf

q

kiu

22

ك

Kaf

k

ke

23

ل

Lam

l

el

24

م

Mim

m

em

25

ى

Nun

n

en

26

و

Waw

w

we

27

ه

Ha

h

ha

28

ء

Hamzah

`

apostrof

29

ي

Ya

y

ye

B. Vokal
Vokal bahasa Arab sebagaimana juga bahasa Indonesia terdiri dari vokal
tunggal, vocal rangkap dan vokal panjang.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan
harkat, transliterasinya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:
Harkat

Nama

Huruf Latin

Nama

َ___

fatḥah

a

a

___

kasrah

i

i

__ُ_

ḍammah

u

u

iv

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap yang dalam bahasa Arab berupa gabungan harkat
dan huruf, tranliterasinya berupa gabungan huruf :
Tanda dan

Nama

Gabungan

Huruf

Nama

Huruf

_ي-

fatḥah dan ya

ai

a dan i

_و-

fatḥah dan waw

au

a dan u

Contoh :
Arab

Latin

Arab

Latin

كتة

kataba

فعل

faʻala

ذكس

żukira

يرهة

yażhabu

3. Vokal Panjang
Vokal

panjang

yang

lambangnya

berupa

harkat

huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Hurufdan

Nama

Harkat

Huruf dan

Nama

tanda

ا

(fathah)

Ā

قام

ي

(kasrah)

Ī

زحين

و

(dammah)

Ū

علوم

4. Ta` al-marbūtah ( ) ج
Ada tiga trnasliterasi :

1) Ta` al-marbūtah hidup, yang mendapat baris fatḥah, kasrah dan
ḍammah, transliterasinya adalah / t /. Contoh :

 زوضح األطفال: rauḍatul aṭfāl.
2) Ta` al-marbūtah mati, yang mendapat baris sukun, transliterasinya
adalah / h /. Contoh :

v

 طلحح: Ṭalḥah
3) Ta` al-marbūtah pada kata terakhir diikuti kata sandang “al” ( ) ال
serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ditransliterasikan dengan
“ha”. Contoh :

 الوديسح الونوزج: al-madīnah al-munawwarah.
5. Syaddah (Tasydīd).
Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda,
dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh :

Arab

Latin

Arab

Latin

زتّنا

rabbanā

الث ّس

al-birr

ن ّصل

nazzala

نعّن

nuʻʻima

6. Kata Sandang.
Kata sandang dilambangkan dengan huruf yaitu : ال
Dalam transliterasi dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf
syamsiah atau qamariah.
1) Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiah, huruf / l / diganti
dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu. Contoh :

 السّجل: ar-rajulu
2) Kata sandang yang diikuti dengan huruf qamariah, ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula
dengan bunyinya. Contoh :

 الودزسح: al-madrasah.
7. Hamzah.
Dinyatakan dengan apostrof jika terletak di tengah kata atau di akhir
kata. Bila terletak di depan maka tidak dilambangkan.

vi

Contoh :
Arab

Latin

Arab

تأخروى

Ta`khużūn

أهسخ

umirtu

أكل

akala

شيء

Syai`un

Latin

8. Huruf Kapital.
Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan
permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,
bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

 الصيد: az-Zaidu,  الفسعوى: al-Firʻaun.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai landasan normatif, Alquran merupakan petunjuk bagi manusia
yang bertujuan agar hidup manusia menjadi bermoral. Upaya dalam mewujudkan
manusia bermoral tersebut adalah dengan pendidikan. Dengan demikian peran
sebagai pendidik merupakan hal yang terpenting untuk baiknya pendidikan yang
akan berdampak baik pula pada moral manusia. Berprofesi sebagai pendidik
merupakan tugas mulia dan amanah yang tidak mudah untuk dilaksanakan bahkan
begitu berat untuk mengaplikasikannya dengan benar. Tidak akan ada peradaban
di bumi ini, tanpa keberadaan sosok pendidik. Hal ini dikarenakan sebagai
pendidik harus dapat untuk membimbing dan mengarahkan orang lain sebagai
peserta didiknya ke arah yang positif dan lebih baik, terhadap seluruh aspek yang
ada pada peserta didik, baik dari kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.
Bila ditinjau secara umum, pendidik bisa siapa saja,

pendidik yang

pertama kali dijumpai oleh setiap orang adalah orang-tuanya sendiri, kemudian
pendidik pada pendidikan formal. Di tengah masyarakat, pimpinan masyarakat
juga dapat berfungsi sebagai pendidik untuk masyarakatnya. Dari pengertian yang
luas seperti ini bahwa siapa saja yang melakukan pekerjaan berupa proses transper
pengetahuan dan internalisasi nilai kepada peserta didik, maka dapat disebut
sebagai pendidik.
Apabila dicermati maka simpul-simpul pendidik yang berakar kata

ّرب
ّ

terdapat dalam Alquran sebanyak 129 kali pada 125 ayat. Dalam Alquran profesi
sebagai pendidik sangat dituntut bahkan menempati tingkat kemuliaan. Kemuliaan
tersebut bukan hanya dinilai dari sisi duniawi akan tetapi juga ukhrawi. Salah satu
di antaranya terdapat dalam Q.S. Ali Imran/3 : 79

ّّل ّ ِمن
ِّ ّ َّّاس ّ ُكونُوّاّْ ِعبَادا
ِّ ول ّلِلن
َّ اْلُ ْك َّم ّ َوالنُّبُ َّوةَّ ّ ُّثَّّيَ ُق
َّ ََما ّ َكا َّن ّلِبَ َشرّ ّأَن ّيُ ْؤتِيَّوُ ّاللّّوُ ّالْ ِكت
ْ اب ّ َو
﴾٩٧﴿ّابَّّوِِبَاّ ُكنتُ ّْمّتَ ْد ُر ُسو َّن
َّ َيِِّبَاّ ُكنتُ ّْمّتُ َعلِ ُمو َّنّالْ ِكت
َّ ِونّاللِّّوّ َولَ ِكنّ ُكونُوّاّْ َربَّانِي
ِّ ُد
1

2

Artinya : “Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepada-Nya
al-kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia:
"Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah
Allah." akan tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orangorang rabbānī (Rabbānī ialah orang yang sempurna ilmu dan takwanya
kepada Allah swt.), Karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan
disebabkan kamu tetap mempelajarinya.”1
Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia yang berada dalam ruang
lingkup pendidikan (Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani), yang dalam
hal ini sebagai insan yang rabbānī. Kata perintah untuk menjadi rabbānī seolaholah manusia dituntut sebagai pendidik atau bersikap dan berjiwa pendidik.
Dengan demikian bagi yang berprofesi sebagai seorang pendidik sudah barang
tentu menjadi sebuah kewajiban untuk memahami bagaimana menjadi rabbānī.
Dalam kaidah uṣūl fiqh dijelaskan :

ِ َأألُمور ِِّب
قاص ِد َىا
ُْ ُ

2

“Perintah itu sesuai dengan maksud tujuannya”.

َّ
ّاْل ْم ّر
ّأمرّيَ ُك ْو ُن
ْ ص ْو ُد ِّم ْنّذالِك
َ َّعلىّم ْقت
َ ب
ُ ض
ْ لى
ُ ىّماى َوّالْ َم ْق
ُ
ْ أنّا ْْلُ ْك َم
ُ َّّالذيّيَتَ َرت
َ ّع

3ِ

“Sesungguhnya sesuatu yang diperintahkan untuk melakukannya maka segala
yang berkaitan dengan perintah itu juga merupakan keharusan”.
Sesuai dengan kaidah di atas dengan adanya perintah menjadi rabbānī maka kita
harus memahami akan perintah tersebut dan harus sesuai dengan arahan perintah,
selanjutnya segala upaya yang berkaitan untuk menuju rabbānī juga merupakan
keharusan.
Ibn al-Jauzī menjelaskan, bahwa Allah swt. menciptakan akal bagi
manusia untuk dapat memahami Alquran agar memperoleh hikmah dari seluruh
syariat-Nya. Oleh sebab itu dijelaskan ketinggian kedudukan akal manusia dalam
Alquran bukan berada pada zatnya akan tetapi pada fungsinya seperti perintah at1 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Bandung : Gema Risalah Press,
1989), h. 199.
2 Muṣṭafā Aḥmad Zarqā, Syarh al-Qawāʻid al-Fiqhiyah, cet. 3 (Beirut : Dār al-Qalam,
1989), h. 47.
3 Ibid.
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tafakkur, at-tadabbur, at-ta`mmul, al-idrāk, dan lain sebagainya dari bentukbentuk fungsi kerja akal. Ada beberapa model Alquran menyinggung tentang
fungsi akal tersebut, ada kalanya dengan istifhām (bertanya), at-tarajjī (harapan),
at-taqrīr (ketetapan/penegasan), dan nafyun (menafikan/meniadakan).4
Ibn Jauzī mengemukan pentingnya ilmu terletak pada penyampaian
seorang murabbī. Ia mengatakan bahwa memiliki guru sebanyak delapan puluh
sembilan guru (delapan puluh enam guru laki-laki dan tiga orang guru
perempuan), akan tetapi dari sekian banyak gurunya hanya dua guru yang sangat
berkesan pada dirinya sebagai sosok seorang murabbī. Ia mengatakan, “yang
terpenting bagiku adalah apa yang didapatkan dari guruku untuk kujadikan
persiapan dan kamatangan diriku, bukan banyaknya yang kudapat dari guruku.”
Adapun dua guru yang memberikan kesan itu adalah, ʻAbdul Wahāb bin alMubārak bin Aḥmad bin al-Ḥasan al-Anmāṭī (yang masyhur dengan nama Abu
Barakāt, seorang ulama hadis dari Bagdad, 462 H – 538 H). Kemudian Abu
Manṣūr al-Jawāliqī (seorang ulama lugah, 465 H – 540 H). Kedua gurunya ini
memiliki ilmu yang sangat dalam, akhlak yang sangat baik, lebih banyak diam,
dan ketika berbicara yang keluar adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga dua
sosok maha guru ini memberikan kesan yang mendidik kepribadiannya.5
Secara empiris juga banyak ditemui para pendidik saat sekarang ini yang
tidak lagi memiliki kriteria sebagai murabbī. Sehingga nilai-nilai berupa akhlak
mulia yang tertanam dalam diri seorang pendidik tidak lagi merupakan unsur
pokok yang terpenting untuk diterapkan.
Mempelajari Kitab (Alquran) dan mengamalkannya akan mewujudkan
insan rabbānī yang mendapat keridaan Allah swt., ilmu yang tanpa didukung
dengan pengamalan tidak akan menjadi ilmu yang baik. 6 Begitu juga halnya yang
dikatakan oleh Muḥammad ʻAbduh dalam tafsirnya al-Manār.7
4 Lailī ʻAbd ar-Rasyīd ʻAṭṭār, Arā`u Ibn aj-Jauzī at-tarbawiyah (Disertasi, Jāmiʻatul
azhar, 2015), h. 280.
5 Ibid., h. 89.
6 Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī, cet. 1 (Mesir : Syirkah Maktabah wa
Maṭba„ah al-Bāb al-Ḥilbi wa Aulādih, 1946), juz III, h. 191-193.
7 Muḥammad „Abduh, Tafsīr al-Manār, cet 3 (Mesir : Dār al-Manār, 1367 H), juz III, h.
348.
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Selanjutnya mafhūm ad-dīn (pemahaman terhadap agama) dan manāhij attarbiyah (metode pengajaran) memiliki hubungan yang sangat erat. Sebab agama
adalah merupakan dasar dari segala peraturan undang-undang dan rujukan metode
yang terbaik.8 Sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran surah al-Mā`idah/5
ayat 49 :

ِ
ِ
ّاح ُكمّبَْي نَ ُهم
ِّ َيّيَ َديِّْوّ ِم َّنّالْ ِكت
َّ ْ َصدِقاّّلِ َماّب
َّ َكّالْ ِكت
َّ َنزلْنَاّإِلَْي
ْ ِابّب
ْ َابّ َوُم َهْيمناّّ َعلَْي ّوّف
َ َوأ
َ اْلَ ِّقّ ُم
ِ
ّاْلَ ِّقّلِ ُكلّّ َج َعلْنَاّ ِمن ُك ّْمّ ِش ْر َعةّّ َوِمْن َهاجاّّ َولَّْو
َّ اءى ّْمّ َع َّماّ َج
ْ ّاءكّ ِم َّن
ُ َنزَّلّاللّّوُّ َو ّْلَّتَتَّبِ ّْعّأ َْى َو
َ ِبَاّأ
ِ َشاء ّاللّّو ّ ََلعلَ ُك ّم ّأ َُّمةّ ّو
ّل ّاهلل
َّ ِات ّإ
ِّ استَبِ ُقوا ّاخلَْي َر
ّ ِّ اح َدةّ ّ َولَ ِكن ّلِيَْب لُ َوُك ّْم
ْ َف ّ َما ّآتَا ُكم ّف
َ
ْ ََ ُ
َِ ّمرِجع ُك ّم
﴾٨٤﴿َّجيعاّّفَيُنَبِئُ ُكمِِّبَاّ ُكنتُ ّْمّفِ ِّيوّ ََتْتَلِ ُفو َّن
ْ ُ َْ
Artinya : “Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain
itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap
umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya
kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada
Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu
apa yang telah kamu perselisihkan itu,.”9
Ayat di atas menjelaskan bahwa agama merupakan aturan dalam
kehidupan manusia agar memperoleh kesuksesan di dunia. Dan aturan agama
tersebut tertuang dalam Alquran.
Kata murabbī yang menjadi judul disertasi menurut penulis adalah kata
yang sangat tepat untuk mewakili sosok pendidik. Dimana di dalamnya
terkandung simpul-simpul yang terdiri dari ilmu, iman dan akhlak terpuji dalam
diri seroang pendidik. Yang lebih lanjut akan tampak jelas dalam pembahasan
yang penulis paparkan. Kata tarbiyah yang merupakan pengembangan dari kata
rabb adalah suatu jalan untuk mengimplementasikan pendidikan kepada setiap
generasi umat. Dalam makna tarbiyah ini terkandung pemahaman mempersiapkan
8 ʻAli Aḥmad Madkūr, Manāhij at-tarbiyah (Cairo : Dār al-Fikr, 2001), h. 23.
9 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 168.
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generasi yang sempurna, penuh kesadaran, kesempurnaan pada ruh, fisik, akal dan
jiwa.10
Istilah kata murabbī pada pendidik adalah kata yang sering dipakai pada
masa-masa sejarah pendidikan klasik Islam. Hal ini tentulah memiliki maksud dan
tujuan tertentu dibalik pengertian makna istilah yang digunakan dalam sejarah
pendidikan Islam. Sebagaimana yang banyak ditemui dalam tulisan-tulisan sejarah
pendidikan Islam di antaranya, al-fikr at-tarbawī ʻinda Ibn Khaldūn wa Ibn alAzraq karangan ʻAbd al-Amīr Syamsu ad-Dīn, at-tarbiyah ʻibru at-tārīkh min alʻuṣūr al-qadīmah hatta awā`ili al-qurni al-ʻisyrīn karangan ʻAbdullah ʻAbd adDā`im, al-ahdafu at-tarbawiyah as-sulūkiyah ʻinda Syeikh al-Islām Ibn Taimiyah
karangan Fauziyah Riḍā Amīn Khiyāṭ, al-fawā`id at-tarbawiyah min fatāwā Ibn
Taimiyah karangan Aḥmad Yūsuf Aḥmad al-Anṣārī.
Adanya infansi para penjajah juga memberikan dampak terhadap
perubahan penggunaan istilah murabbī pada pendidikan. Tentulah perubahan
tersebut dapat menghilangkan makna yang terpenting dalam istilah murabbī yang
terhimpun dari ilmu, iman, dan akhlak pada diri seorang pendidik. Sebab arti dari
sebuah kata dalam bahasa Arab memiliki makna yang unik yang tak dimiliki pada
bentuk kata dari bahasa-bahasa lain. Seperti adanya istilah musytarak (arti dari
suatu kata yang memiliki makna ganda), mutarāḍif (arti dari suatu kata yang
memiliki persamaan). Berbeda pengertiannya dengan istilah sinonim atau
akronim. Perbedaannya adalah bahwa istilah musytarak dan mutarāḍif berujung
pada pemahaman yang berbeda dan maksud yang tersendiri, sedangkan istilah
sinonim dan akronim memiliki pemahaman dan maksud yang sama dengan asal
katanya. Sehingga Allah swt. menurunkan Alquran dalam bahasa Arab agar kita
mampu untuk menggunakan akal dalam memahami pesan Alquran yang mana
pesan tersebut dalam bentuk informasi mujmal (universal) yang dapat dijabarkan
sesuai dengan situasi dan kondisi sampai akhir zaman. Firman Allah swt. dalam
surah Yusuf/12 ayat 2 :

10 Aḥmad Rajab al-Asmar, an-Nabiyu al-Murabbī, cet. 1 (Yordania : Dār al-Furqān,
2001), h. 1.
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﴾٢﴿ّّعَربِيّاّلَّ َعلَّ ُك ْمّتَ ْع ِقلُو َن
َ َنزلْنَاهُّقُ ْرآنا
َ إِنَّاّأ
Artinya : “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur'an dengan
berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.”11
Sudah saatnya bagi seorang pendidik terlebih seorang muslim untuk
mencoba menggali pemahaman Alquran yang menjelaskan tentang profesi
sebagai seorang murabbī. Bagaimana Alquran menguraikan konsep seorang
murabbī yang ideal dan baik. Maka dari itu perlu untuk diteliti lebih lanjut kajian
profesi pendidik dalam ayat-ayat Alquran yang akan dapat dijadikan sebagai
standart ukur seorang pendidik. Kesuksesan menjadi seorang pendidik sangat
memberikan dampak yang positif terhadap peserta didik, bahkan seluruh umat.
Memahami hal di atas, perlu pendidikan yang dapat menghasilkan SDM
berkemauan dan berkemampuan untuk senantiasa meningkatan kualitasnya secara
terus menerus dan berkesinambungan (continuous quality improvement). Oleh
sebab itu penelitian terhadap murabbī dalam konsep Alquran ini sangat penting
dilakukan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka objek material
penelitian ini sepenuhnya adalah Alquran, maka dialog akan dijelaskan dan
dijabarkan terhadap simpul-simpul murabbī dalam ayat-ayat Alquran, sehingga
masalah pokok yang akan dibincangkan sebagai kajian utama adalah sejauh
manakah makna-makna murabbī dalam perspektif Alquran yang dapat
dirumuskan melalui simpul-simpul murabbī .
Pengupasan makna kata “rabbānī” tersebut oleh para ulama tafsir
merupakan tujuan utama dengan ditambahnya term-term kata yang identik
terhadap rabbānī yang secara jumhur ulama mengarah kepada pengertian
“pendidik.”
Untuk menemukan jawaban yang mendalam, maka masalah pokok itu
dijabarkan sebagai berikut :
11 Departeman Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 348.
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1. Apa makna yang dapat dipahami dan dirumuskan dari simpul-simpul murabbī
yang diungkap dalam Alquran?
2. Bagaimana posisi konsep murabbī terhadap konsep muʻallim dan muaddib
dalam Alquran?
3. Bagaimana implikasi konsep murabbī

terhadap jiwa, tingkah laku, dan

tanggung jawab pendidik?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dapat dilihat dari sudut pentingnya masalah pokok di
atas. Pentingnya meneliti maslah pokok tersebut dapat dijabarkan yang sekaligus
menjelaskan kegunaan penelitian itu :
1) Untuk mengetahui apa hakikat pengertian murabbī yang identik dengan arti
pendidik dalam pandangan Islam menurut ayat-ayat yang terdapat dalam
Alquran.
2) Untuk dapat memahami konsep murabbī terhadap konsep muʻallim dan
muaddib dalam Alquran.
3) Untuk dapat menerapkan konsep murabbī

yang bersumber dari Alquran

sebagai pedoman bagi pendidik terhadap jiwa, tingkah laku, dan tanggung
jawab.
D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut :
1. Sebagai masukan dan sumbangan pada dunia pendidikan, khususnya kepada
para pendidik muslim agar dapat menerapkan konsep sebagai pendidik dalam
Alquran.
2. Semoga dapat menjadi bahan rujukan materi pengayaan dalam sisi literatur
bagi para pendidik yang ingin lebih dalam mengetahui konsep rabbānī yang
merujuk kepada Alquran.
3. Selanjutnya dapat menjadi sebuah inspirasi bagi para peneliti berikutnya agar
dapat melakukan penelitian lebih spesifik dan mendalam sehingga menjadi
sebuah kajian yang sempurna khususnya yang terkait dengan dunia
pendidikan Islam.
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E. Pengertian Istilah dan Batasan Masalah
Agar tidak mengambang dan lebih mengarah, peneliti akan membuat
batasan istilah dari pembahasan yang akan dilakukan, dengan demikian batasan
istilah pembahasan tersebut terfokus pada pengertian rabbānī yang identik sebagai
pendidik yang diambil dari kata musytarak dan mutarāḍif dengannya yang ada di
dalam Alquran, mengidentifikasi ayat-ayat yang berhubungan dengan kata
pendidik, guna mendapat pengertian rabbānī pada makna pendidik dari Alquran
dari berbagai kajian ulama tafsir. Lalu menarik pengertian yang dapat pada sisi
sifat atau etika yang ada pada ayat-ayat tersebut yang berkenaan dengan pendidik,
serta kompetensi yang ada serta tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam literatur kamus bahasa, kata konsep adalah rancangan, naskah, isi,
juga dapat berartikan pengertian. Sebuah konsep dapat diartikan rancangan
undang-undang dasar.12
Kata konsep pada judul disertasi ini bukanlah ditujukan pada Alquran,
sebab Alquran bukanlah sebuah konsep akan tetapi wahyu kalamullah. Maksud
dari konsep pada kalimat judul disertasi ini adalah mengkaji dari beberapa
pendapat ulama tentang penafsiran term-term dalam ayat Alquran yang berkaitan
dengan kata murabbī

kemudian disimpulkan dan dirumuskan sehingga

melahirkan menjadi sebuah konsep. Disertasi ini akan membahas tentang berbagai
pendapat para ulama tafsir pada makna rabbānī dan kata-kata yang senonim
dengannya yang berartikan sebagai pendidik atau pengajar.
F. Kajian Pustaka
Kajian-kajian tentang pendidik yang merujuk pada Alquran banyak ditulis
oleh para pakar, khususnya pakar pendidikan Islam. Akan tetapi penulisan atau
kajian tersebut telah melahirkan berbagai kesimpulan yang menjabarkan secara
umum dari aspek pendidikan, dan belum adanya penelitian atau tulisan yang
menelaah secara khusus mengarah kepada murabbī dari simpul-simpul Alquran

12 Arif Mansur Makmur, Tesaurus Plus Indonesia-Inggris : Referensi Kata-kata
Indonesia Bermakna Ganda dan Padanannya dalam Bahasa Inggris (Jakarta: Hikmah, 2009), h.
237.
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yang dilakukan secara komprehensif. Adapun kajian-kajian tersebut tertuang
dalam bentuk tesis, disertasi atau buku, antara lain :
1. Kajian dalam bentuk tesis:
a. Konsep Pendidikan Islam dalam Surat az-Zumar/39 ayat 10-14, oleh
Sholahuddin, Tesis Pendidikan Islam IAIN/UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, tahun 2005 2136.
b. Konsep Ta'lim dalam Alquran (Suatu Kajian Tafsir), oleh Nasir A. Baki.
Tesis Pendidikan Islam IAIN/UIN Alaudin Makasar, tahun 1992.
c. Konsep Pendidikan Anak dalam Kisah Luqman al-Hakim. Oleh
Bassihannor. Tesis Pendidikan Islam IAIN/UIN Alaudin Makasar, tahun
1996.
d. Reformulasi Konsep Pendidikan Islam di Tengah Pliralitas Agama (Suatu
Kajian Strategik), oleh Hamiruddin. Tesis Pendidikan Islam IAIN/UIN
Alaudin Makasar, tahun 1998.
e. Implikasi paradigmatik eksistensi manusia dalam perspektif Alquran bagi
konsep pendidikan Islam. Oleh Sulalah. Tesis Pendidikan Islam IAIN/UIN
Sunan Ampel Surabaya, tahun 1999.
f. Konsep Pendidikan Akhlak di Lingkungan Keluarga Menurut Alquran.
Oleh M.Nurdin. Tesis Pendidikan Islam IAIN/UIN Alaudin Makasar,
tahun 2002.
2. Kajian dalam bentuk disertasi:
a. Konsep Manusia Sebagai Pembentuk Kebudayaan Dalam Alquran. Oleh
Musa Asyʻarie. Disertasi Kajian Alquran IAIN/UIN Sunan Kalijaga,
tahun 1990.
b. Konsep Pendidikan Islam Muhammadiyah (Sistematisasi dan Interpretasi
Berdasarkan Perspektif Ilmu Pendidikan). Oleh Dja‟far Sidik. Disertasi
Pendidikan Islam IAIN/UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, tahun 1997.
c. Konsep pendidikan dalam kitab Ta`lim al Muta`allim karya az-Zarnuji dan
aplikasinya di pondok pesantren al-Falah Ploso Mojo Kediri. Oleh
Marwazi. Disertasi Pendidikan Islam IAIN/UIN Sunan Ampel Surabaya,
tahun 1998.
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3. Karya dalam bentuk buku:
a. Buku berjudul Tafsir Tarbawi yang banyak ditulis oleh para ilmuwan, di
antaranya seperti yang ditulis oleh Kadar M. penerbit Nuansa Cendikia.
Dalam buku ini dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan.
Pembahasan tersebut sebagai berikut:
1) Kedudukan belajar mengajar, (surah alʻAlaq/96, ayat 1-5), penulis buku
ini menjelaskan bahwa ayat ini merangkan : salah satu makhluk ciptaan
Allah swt disebut secara khusus sebagai Manusia, karena manusia
diberi kedudukan istimewa, dengan tubuh, panca indera, akal dan hati
yang sempurna. Alaqah adalah zygote yang sudah menempel di rahim
ibu, yang secara fisik tidak ada artinya dan lemah dan labil karena
sewaktu-waktu dapat gugur dari rahim ibunya. Perintah membaca untuk
memantapkan bahwa pengetahuan yang dibaca, minimal satu objek
dibaca dua kali. Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.
Allah menciptakan alam untuk dijadikan pena, dan memberikan
kemampuan kepada manusia untuk menggunakan pena tersebut.
Dengan adanya baca tulis manusia berkembang ilmu pengetahunnya,
agar dapat bermanfaat bagi generasi berikutnya
Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung:
a) Seorang muslim hendaknya pandai membaca, menulis dan
berhitung.
b) Ummat Islam harus gairah mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi
c) Objek yang dibaca adalah ayat-ayat Allah.
d) Setinggi apapun ilmu manusia ia perlu ingat dari apa ia diciptakan.
Berikutnya surah at-Taubah/9 ayat 112, perintah kepada kaum
muslimin agar jangan pergi seluruhnya ke medan perang secara, tapi
harus ada orang yang bertugas mendalami ilmu agama, karena
mendalami ilmu agama kedudukannya disamakan dengan perang secara
phisik.
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Surah al-Mujādilah/58 ayat 11, pendidikan itu harus demokratis, untuk
semua kalangan dan semua pihak bukan monopoli pihak tertentu, yang
mengharuskan kepada semua manusia untuk diperkenankan seluasluasnya dalam menuntut ilmu.
2) Tentang Pendidikan Anak. Surah al-Isrā`/17 ayat 23-28, bahwa manusia
atau seorang anak itu harus melakukan dua hal yang baik yaitu
menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, anak
bukan hanya yang masih kecil, tapi siapa saja yang merasa anak dari
orang tuanya. Selanjutnya orang tuapun bukan hanya yang masih hidup
saja

tetapi

yang

sudah

matipun

harus

kita

mendo‟akannya.

Mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama
apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan
lebih kasar daripada itu.
Nilai-Nilai Pendidikan:
a) Pendidikan keimanan kepada anak dan hormat kepada orang tua
b) Sikap yang harus dimiliki anak adalah , tidak berkata kasar, tidak
menghardik, sopan-santun dan mendo‟akannya.
Berikutnya surah Luqman/31, ayat 12-19, bersyukur memiliki makna
mengakui adanya Tuhan (iman), memuji-Nya dan mematuhi segala
perintah-Nya, ini juga berarti menggunakan nikmat yang Allah berikan
sesuai dengan kehendak-Nya.
Bentuk syukur yang dinasehatkan Luqman kepada anaknya dengan
tidak menyekutukan-Nya, hal ini juga dengan mendidik anak, jangan
membiarkan anak menemukan kebenaran sendiri, karena mustahil anak
menemukan kebenaran sendiri karena pikirannya belum kuat.
Nilai-Nilai Pendidikan:
a) Orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya dengan pendidikan
agama.
b) Anak harus ditanamkan untuk berbuat baik, dan melarang berbuat
yang tidak baik
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c) Melakukan kegiatan sehari-hari seperti ibadah, tabah menghadapi
kesulitan, danm menghindari perbuatan sombong, angkuh serta
memperkuat sifat sederhana dalam bertindak dan bertutur kata
3) Tujuan Pendidikan. Surah Ali Imran/3, ayat 137-139. Alquran
merupakan bayān bagi seluruh manusia, yaitu penjelasan-penjelasan
tentang apa yang baik dan yang buruk untuk disikapi, penjelasanpenjelasan tentang masa lampau, hukum bahwa masyarakat yang baik
akan langgeng dan yang jahat akan binasa. Selanjutnya Alquran juga
berisikan hudan, yaitu petunjuk, bimbingan, atau pdoman keselamatan
hidup baik di dunia maupun di akhirat.
Nilai-Nilai Pendidikan:
a) Mendidik anak agar merasa bisa, percaya diri, optimis dan inovatif.
b) Mendidik anak agar jangan mudah kecewa dan putus asa.
c) Menamamkan iman di dalam jiwa anak.
4) Subyek Pendidikan. Surah ar-Rahman/55 ayat 1-4.
Nilai-Nilai Pendidikan:
a) Allah swt adalah subyek pendidikan pertama bagi manusia, yang
mengingatkan manusia pertama kali tentang Alquran
b) Kemapuan yang yang pertama kali Allah berikan adalah
kemampuan menjelaskan atau al-bayān.
5) Obyek Pendidikan. Surah an-Nisā`/4 ayat 170, seruan kepada seluruh
manusia di muka bumi ini, bukan hanya bangsa Arab saja. Berarti
obyek dari pendidikan adalah manusia, yang diusahakan menjadi orang
yang beriman dan baik, agar menguntungkan dirinya sendiri, Allah
tidak akan rusak atau berkurang ketuhanan-Nya, walaupun semua
manusia ingkar kepada-Nya.
6) Metode Pendidikan. Surah an-Nahl/16 ayat 125-128, kata serulah,
panggilah, ajaklah adalah metode pendidikan yang diajarkan dalam
ayat tersebut dengan hikmah (yaitu kebenaran yang diperoleh melalui
ratio). Seruan atau ajakan harus disampaikan dengan nasehat yang
menyentuh hati dan ratio.
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Nilai-Nilai Pendidikan:
a) Metode mengajar adalah dengan seruan, ajakan atau panggilan.
b) Metode diskusi, argumentasi, dan debat.
c) Metode hukuman yang selektif.
d) Metode ketabahan.
e) Metode tidak mudah putus asa
7) Materi Pendidikan. Surah al-Gāsyiyah/88, ayat 17-21.
Nilai-Nilai Pendidikan:
a) Siswa harus diperkenalkan dahulu dengan lingkungan yang
terdekat dan penting bagi mereka.
b) Pengetahuan dan penguasaan alam harus mengarah kepada
keimanan.
c) Tugas guru membimbing bukan memaksa.
d) Materi pendidikan yang sebenarnya ayat-ayat Allah baik yang
tersirat maupun yang tersurat.
b. Buku dengan judul Mengembangkan Profesionalitas Guru, penulis
Iskandar Agung, penerbit Bee Media Pustaka, menjelaskan beberapa
dengan inti penjabaran sebagai berikut:
Upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerja guru harus
dilakukan

secara

berkelanjutan.

Pengakuan

kompetensi

dan

profesionalisme tidak cukup hanya ditandai dengan perolehan sertifikat
pendidik, melainkan disertai dengan upaya pengembangan diri terus
menerus dan pembinaan yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak
yang terkait. Buku yang disajikan ini merupakan kumpulan pemikiran
mengenai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerja
guru. Tulisan membahas mengenai peran guru snediri serta sejumlah pihak
dalam pembinaan dan pengembangan kompetensi dan profesionlisme
guru.
c. Buku berjudul Menjadi Guru Profesional, penulis E. Mulyasa, penerbit PT
Remaja Rosdakarya ini menjelaskan pembahasan sebagai berikut :
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Di Indonesia posisi guru kurang diperhitungkan bahkan cenderung
dikesampingkan parahnya lagi, profesionalisme guru di Indonesia
umumnya belum tampak. Karena tiu, jika ingin menjadi guru atau sudah
menjadi guru, jadilah sosok profesional yang kreatif dan menyenangkan.
Membenahi profesionalisme guru adalah awal yang baik untuk
meningkatkan mutu pendidikan.
Dari ketiga tulisan di atas, seluruhnya menjelaskan dan memaparkan
bagaimana menjadi seorang pendidik yang idial dan sempurna. Akan tetapi
sebagai seorang yang beragama Islam, khususnya pendidik muslim
hendaknya merujuk kepada acuan yang bersumber kepada ajaran Allah
swt yaitu Alquran, sebab Alquran pedoman hidup dari berbegai aspek
termasuk dalam bidang pendidikan. Maka dari itu dianggap perlu
melengkapi dengan dasar-dasar Islam. Atau mencoba untuk menggali dan
menemukan bagaimana sebenarnya yang tertera dalam Alquran tentang
seorang pendidik. Kekurangan hal tersebutlah yang kiranya pada
penelitian ini akan menjadi salah satu pengayaan bacaan dunia pendidikan,
khususnya pendidikan Islam.
G. Metodologi Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian tafsir.
Secara umum pengertian tafsir oleh para ulama seperti Al-Jurjanī adalah
“menjelaskan makna ayat-ayat Alquran dari berbagai seginya, baik konteks
historisnya maupun seabab turunnya ayat, dengan menggunakan ungkapan atau
keterangan yang dapat menunjuk kepada makna yang dikehendaki secara terang
dan jelas”13. Sedangkan menurut Az-Zarqanī “Tafsir adalah ilmu pengetahuan
sebagai petunjuk yang membahas kandungan Alquran baik dari segi pemahaman
makna atau arti sesuai dengan yang dikehendaki Allah swt. menurut kadar
kesanggupan manusia”.14

13 Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir, Sebuah Rekonstruksi Memantapkan Keberadaan
Ilmu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1999), h. 2.
14 Ibid.
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Dalam penelitian disertasi ini digunakan metode yang bercorak pada tafsir
mauḍūʻī (tematik), yaitu “metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Alquran
dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang mempunyai tujuan satu, yang
bersama-sama

membahas

topik

tertentu

dan

menertibkannya

kemudian

memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasannya, keteranganketerangan dan hubungannya dengan ayat yang lain.”.15
Berdasarkan metode tafsir mauḍūʻī (tematik) ini maka langkah-langkah
yang penulis lakukan dalam penulisan penelitian adalah:
1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (pembahasan tentang murabbī).
2. Menghimpun seluruh ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan tema yang
dikaji.
3. Menjelaskan munāsabah atau korelasi antara ayat-ayat.
4. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap
dengan out linenya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
5. Mengemukakan hadis-hadis Rasulullah saw. yang berbicara tentang tema
kajian.
6. Menyusun kesimpulan-kesimpulan penelitian yang dapat dianggap jawaban
Alquran terhadap masalah yang dibahas.
Berdasarkan hal di atas, sumber data penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research), yaitu semua sumber datanya berasal dari bahanbahan tertulis sekitar permasalahan atau penelitan yang dibahas. Oleh karena
penilitan ini menyangkut makna murabbī dalam Alquran, maka sumber utama
dan primer dari sumber penelitan ini adalah semua simpul murabbī yang terdapat
dalam Alquran dan kajian beberapa para ulama ulama tafsir.
Penulis mencari makna-makna kosa kata dari ayat-ayat yang dibahas atau
mencari makna penjelasan kata dengan mempergunakan beberapa rujukan, di
antaranya, Kamus Lisān al-„Arab, karangan Ibn al-Manẓūr (tt), Mufradāt al-Fāẓ
al-Qur`ān karangan ar-Rāgib al-Aṣfahānī. Qāmūs al-Qur`ān karangan Ḥusain bin
Muhammad ad-Dāmagānī. Muʻjam al-Wajiz karangan Kementrian Pendidikan
15 Muhammad Baqir Ṣadr, al-Madrasah al-Qur`āniyah (Beirut : Dār at-Taʻāruf, 1399 H),
h. 12.
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Dan Pengajaran Mesir, Ketua Tim Ibrahim Madkur dkk (1415 H./1994 M.), alMuʻjam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur`ān al-Karīm karangan Muhammad Fuād
ʻAbdu al-Bāqī (1364 H./1945 M.), al-Muʻjam al-Mufahras li Maʻāni al-Qur`ān
al-ʻAẓīm karangan Muhammad Basām Rusydi az-Zain (1416 H./1995 M.).
sedangkan

dalam

menerjemahkan

ke

dalam

bahasa

Indonesia

penulis

menggunakan Kamus Arab – Indonesia Al-Munawir, karangan Ahmad Warson
Munawir (1404 H./ 1984 M.).
Selanjutnya kitab-kitab Tafsir yang ditulis dengan metode taḥlīlī, dengan
berbagai dan segala kelebihan serta kekurangannya sangat memberikan bantuan
dalam upaya menjelaskan makna kosa kata yang dijadikan sebagai sumber
pembanding, di antaranya : Tafsir Baḥr al-ʻUlūm (as-Samarqindī) karangan Abu
Laiṡ Naṣr bin Muhammad bin Ibrahīm as-Samarqindī (w. 373 H./ 983 M.). Tafsir
ad-Dur al-Manṡūr fi at-Tafsīr bi al-Ma`ṡūr karangan Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī (w.
911 H./ 1505 M.). Tafsīr Ibn Abi Ḥātim karangan Abu Muhammad ʻAbdu arRahmān bin Muhammad bin Idrīs bin al-Munżir al-Hanẓalī ar-Rāzī (w. 327 H./
938 M.). Jāmiʻ al-Bayān ʻan Ta`wīl al-Qur`ān karangan Abu Jaʻfar Muhammad
bin Jarīr bin Yazid bin Kaṡīr bin Galib al-Amalī at-Ṭabarī (w. 310 H. / 922 M.).
Maʻālimu at-Tanzīl (Tafsīr al-Bagawī) karangan Abu Muhammad al-Husain ibn
Masʻūd ibn Muhammad al-Bagawī asy-Syafiʻī (w. 510 H. / 1117 M.). Tafsīr alQur`ān al-ʻAẓīm (Tafsīr Ibn Kaṡīr) karangan ʻImād ad-Dīn, Abu al-Ismaʻīl ibn
Amr ibn Dau' ibn Kaṡīr ibn Zar'i al-Baṣrī ad-Dimasyqī (w. 774 H. / 1372 M.).
Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta`wīl (Tafsīr al-Baiḍāwī) karangan Naṣr ad-Dīn
Abu al-Khair ʻAbdullah bin Umar bin Muhammad bin ʻAli al-Baiḍāwī al-Syairazī
(w. 72 H. / 691 M.). Tafsīr al-Marāgī karangan Ahmad Muṣṭafa bin Muhammad
bin ʻAbd al-Munʻim al-Marāgī (w. 1371 H. / 1952 M.).
Langkah selanjutnya membahas term-term rabbānī dalam Alquran, dari
kata-kata yang secara langsung membawa makna

pendidik dan seluruh

derivasinya. Hal ini dilakukan karena akan memberikan dan membawa maknamakna yang akan memperkaya arti murabbī. Dengan demikian tafsir tahlīlī
merupakan sumber bacaan yang membahas tentang rabbānī lalu dikumpulkan dan
dijabarkan menjadi sebuah pembahasan mauḍūʻī (tematik).
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Kemudian langkah terakhir yang memuat beberapa kesimpulan dari
seluruh kajian dan penelitian, yang diharapkan akan memberi jawaban terhadap
permasalahan pokok. Pada kesimpulan ini terjawablah makna murabbī dalam
perspektif Alquran.
Teknik penulisan yang digunakan adalah buku Pedoman Penulisan
Proposal Dan Disertasi Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017.
Transliterasi yang digunakan untuk menyalin kata-kata atau ungkapanungkapan berbahasa Arab kedalam bahasa Indonesia berpedoman pada
transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan
Nomor: 0543bJU/1987.
Terjemahan ayat-ayat Alquran pada prinsipnya berpedoman kepada
Alquran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Depag RI, kecuali pada hal-hal
tertentu penulis membuat terjemahan sendiri atau menambah komentar
seperlunya.
H. Sistematika Pembahasan
Pembahasan pada penelitian ini dibagi kepada lima bab yang mempunyai
kaitan erat antara satu dengan yang lain. Bab pertama adalah pendahuluan yang
mengantarkan pada pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
pengertian istilah dan batasan masalah, kajian pustaka, metodologi dan sismatika
pembahasan.
Selanjutnya bab kedua membahas tentang signifikansi murabbī dalam
Alquran yang terdiri dari sub bab Rabbānī, Tarbiyah, Murabbī. Kemudian bab
ketiga merupakan tema penelitian, yaitu ragam simpul rabbānī dalam Alquran
oleh penafsiran para ulama tafsir dan term-term yang identik dengan murabbī.
Seperti mursyid, mudarris, ulū al-albāb, ahl żikr, ar-rāsikh fi al-ʻilmi, muazakkī,
dan mawaʻiẓ.
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Pada bab empat dibahas implikasi rabbānī sebagai pendidik sebagai
tanggung jawab manusia. Tanggung jawab ini ditinjau secara nafsiyah, syakhṣiyah
dan mas`uliyah.
Terakhir pada bab lima penelitian ditutup dengan kesimpulan yang merupakan
temuan penelitian dan rekomendasi yang dianggap perlu.

BAB II
MURABBĪ DAN ISTILAH TERKAIT DALAM ALQURAN

Studi tafsir Alquran senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan lain seperti linguistik, hermeneutika, sosiologi,
antropologi dan juga komunikasi yang dipandang sebagai ilmu bantu bagi „ulūm
al-Qur`ān (ilmu-ilmu Alquran) berkenaan dengan objek penelitian dalam kajian
teks Alquran. Tafsir berasal dari kata bahasa Arab, fassara, yufassiru, tafsīran,
yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu tafsir dapat pula
berarti al-iḍāḥ wa at-tabyīn yaitu penjelasan dan keterangan. Selanjutnya ada
yang berpendapat lain mengatakan bahwa kata tafsir sejajar dengan timbangan
(wazan) kata tafʻīl, diambil dari kata al-fasr yang berarti al-bayān (penjelasan)
dan al-kasyfu yang berarti membuka atau menyingkap, dan dapat pula diambil
dari kata at-tafsarah, yaitu istilah yang digunakan untuk suatu alat yang biasa
digunakan oleh dokter untuk mengetahui suatu penyakit.27
Muhammad Husain aż-Żahabi dalam “Tafsīr wa al-Mufassirūn”
menerangkan arti etimologi tafsir dengan “al-iḍāḥ (penjelasan) dan al-bayān
(keterangan)”, makna tersebut digambarkan dalam QS. al-Furqān/25 ayat 33,
sedangkan dalam kamus, tafsir berarti “al-ibāḥah wa kasyf mugṭā” (menjelaskan
atau membuka yang tertutup).28
Secara umum pengertian tafsir dapat dipahami seperti yang dijelaskan oleh
az-Zarqanī, tafsir adalah ilmu pengetahuan sebagai petunjuk yang membahas
kandungan Alquran baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai dengan yang
dikehendaki Allah swt. menurut kadar kesanggupan manusia.29
Manusia merupakan makhluk yang unik, sekaligus makhluk dengan
sebaik-baik ciptaan dibanding dengan kebanyakan makhluk lainnya. Dikatakan
unik karena dalam diri manusia terhimpun potensi al-malak (kebaikan) dan juga
27

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.

161-162.
28

Muhammad Ḥusain aẓ-Ẓahabī, at-Tafsīr wa al-Mufassirūn, I (Mesir: Dār al-Kutub alḤadīṡ, 1976), h 13.
29
. Salim, Metodologi Tafsir Sebuah Rekonstruksi Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir
sebagai Disiplin Ilmu (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1999), h. 2.
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potensi al-iblīs (keburukan), dan dua potensi inilah yang disebut Muhammad
„Abduh al-quwwah at-tabiʻiyyah sebagai kekuatan alami manusia.30 Tidak heran
jika banyak kajian yang mengupas tentang manusia. Sementara itu, perkembangan
ilmu pengetahuan pun telah banyak mengkaji sosok manusia dari segala aspek.
Hal ini terlihat dari munculnya berbagai macam disiplin keilmuan yang
membahas makhluk yang bernama manusia. Sebagai contoh ilmu kedokteran
yang banyak membahas tentang anatomi manusia. Ilmu antropologi dan sosiologi
mengkaji aspek manusia dari sisi perilaku manusia serta hubungannya dengan
lingkungan. Ilmu psikologi mengkaji kejiwaan manusia. Sebagaimana yang
dikutip M. Quraish Shihab, A. Carrel dalam bukunya Man the Unknown
menjelaskan bahwa, manusia telah menjadi objek kajian dari para ilmuwan,
filosof, sastrawan dan juga ahli kerohanian sepanjang masa. Namun dari hasil
kajian tersebut manusia masih hanya mampu mengetahui beberapa segi saja,
belum mengetahui secara utuh.31
Kajian untuk menguak misteri manusia pun terus berkembang dari waktu
ke waktu. Berbagai research pun dilakukan oleh kalangan ahli untuk menguak
segala potensi yang dimiliki manusia. Di antaranya muncul dan berkembang ilmu
neurosains, salah satu ilmu yang membahas tentang syaraf dan juga berkenaan
dengan otak manusia.
A. Murabbī
Kata murabbī yang memiliki akar kata dari kata rabb (sifat Allah swt.),
penyandaran kata ini kepada sifat Allah disebut dengan rabbānī.
Kata rabbānī dari segi bahasa mengandung beragam arti, sebab ia sebuah
kosa kata yang mengandung makna yang sangat luas. Dari sekian makna itu,
dalam tafsir al-Bagawi disimpulkan: Rabbānī berartikan „ulama dan fuqahā֜,
menurut Qatadah perintah tersebut untuk menjadi hākim dan ʻulamā`, sedangkan
menurut Sa„īd bin Jabir bermakna orang yang mengamalkan ilmunya, fuqahā֜
mu„allimīn, ada juga yang mengatakan mengajari anak diusia dini sebelum
30

Muhammad „Abduh, Tafsīr al-Manār, cet. 2 (Cairo: Dār al-Manār, 1947), juz I, h. 265-

275.
31

M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran Tafsir Maudhu‟i atas Pelbagai Persoalan Umat,
(Bandung: Mizan, 2005), h. 278.
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dewasa. Abu ʻUbaidah berkata; “aku mendengar seorang yang berilmu berkata;
“rabbānī adalah seorang yang berilmu yang mengetahui halal haram dan
mengetahui perintah dan larangan.”32
Dengan demikian kata rabbānī memiliki arti yang begitu penting bagi
seorang pendidik, sehingga ada yang mengatakan rabbānī itu lebih tinggi dari
ahbār dan ahbār itu adalah orang yang memiliki ilmu yang mampu mengajari
orang lain dengan ilmu itu semenjak kecil sampai besarnya penuntut ilmu. Ketika
Ibn ʻAbbās wafat, Muhammad bin Ḥuzaifah berkata; “Telah wafat seorang
rabbānī pada umat sekarang ini”.33
Dalam kitab kamus Lisān al-„Arab, Abu Ṭālib mengatakan makna dari arrabbānī adalah al-„ālim (seorang yang berilmu), Abu al-ʻAbbās mengartikan
rabbānīyūn adalah al-ulufun (persahabatan) dan „ulamā` (orang-orang yang
berilmu).34

Gassān

Himdūn

dalam

tafsirnya

min

Nasamāt

al-Qur`ān,

menjelaskan; kata rabbānīyyīn bentuk jamak dari kata rabbānī, yang dinisbahkan
kepada salah satu asma Allah (Rabb), yaitu berpegang teguh pada agama Allah
dan taat kepada-Nya. Dan rabbānī juga bermakna orang yang berilmu yang
mengamalkan ilmunya.35
Muhammad Abu Zahrah menjelaskan makna penisbahan kata rabbānī
kepada asma Allah, menunjukan agar seorang mukmin memiliki pancaran cahaya
yang tercermin dalam akhlaknya atau sifatnya seperti:
1. Tidak menyembah selain Allah, semata-mata karena keiklasan baik akalnya,
hatinya dan seluruh anggota tubuhnya.
2. Tidak mencari makna hakikat dalam syariat ini kecuali dari penjelasan Allah
swt.
3. Tidak menerapkan hukum selain hukum yang didatangkan Allah swt.
4. Seluruh amalannya dilakukan karena Allah swt. yang tidak tercampur dengan
kemunafiqkan.

32

Abu Muhammad al-Ḥusain Ibn Masʻūd Ibn Muhammad al-Bagawī asy-Syafiʻī,
Ma„ālim at-Tanzīl, (t.t.p : Maktabah Masyakkah al-Islāmiyah, 1424), jilid I, h. 27.
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5. Bersifat rendah hati. 36
Selanjutnya ia mengatakan bahwa “belajar tanpa mengajari adalah suatu hal
yang sia-sia.”
Dalam Qāmūs al-Qur`ān karangan ad-Dāmagānī asal kata rabb memiliki
empat empat jalur makna, yaitu :
1. ar-Rabbānī yang memiliki arti al-ʻālim dan aṣ-ṣābir. Seperti dalam surah alMā`idah/5 ayat 63 :

ِالربَّان
ِت لَب
ِ َِحبَار َعن قَوِلِِم ا ِإل ْْثَ وأَ ْكل
ئ
ح
الس
م
ه
أل
ا
و
ن
و
ي
ُّ
ْس َما َكانُوا
َ
ُّ
َّ اى ُم
ْ
َ
ُ لَ ْوالَ يَنْ َه
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
﴾ٖٙ﴿ صنَ ُعو َن
ْ َي
Artinya : “Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak
melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan
yang haram?. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka
kerjakan itu.”37
2. ar-Rabb yang memiliki arti al-Malik dan as-Sayyid. Terdapat pada surah
Yusuf/12 ayat 50 :

ِ َ َول ق
ِ َ َوق
ِ
ّْس َوِة
ُ َاسأَلْوُ َما ب
ُ الر ُس
َّ اءه
َ ّْال ْارج ْع إِ َل َرب
ُ ال الْ َمل
ْ َك ف
ُ ك ائْ تُ ِوِن بِو فَلَ َّما َج
ْ ال الن
َ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
﴾٘ٓ﴿ يم
ٌ الالَِِّت قَطَّ ْع َن أَيْديَ ُه َّن إ َّن َرِّّْب ب َكْيدى َّن َعل

Artinya : “Raja berkata: "Bawalah dia kepadaku." Maka tatkala utusan itu
datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf: "Kembalilah kepada tuanmu dan
tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai
tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka."38

3. ar-Rabb yang memiliki arti al-Kabīr. Dalam surah al-Mā`idah/5 ayat 24 :

ِ َ ُّقَالُواْ يا موسى إِنَّا لَن نَّ ْدخلَها أَبداً َّما دامواْ فِيها فَا ْذىب أَنت ورب
اىنَا
ُ ك فَ َقاتال إِنَّا َى
َ َُ
َ ُ َ
ََ َ ْ َ َ ُ َ
ِ َق
﴾ٕٗ﴿ اع ُدو َن
Artinya: “Mereka berkata: "Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan
memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya,
karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah
36

Muhammad Abu Zahrah, Zahrah at-Tafāsīr, ( Mesir : Dār al-Fikr al-„Arabī, 1987), jilid
II, h. 1290-1291.
37
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kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini
saja."39
4. ar-Rabīb yang memiliki arti walad zaujah ar-rajl. Dalam surah an-Nisā` ayat
23 : 40

َخ
ِ ات األ
ْ ُحّْرَم
ُ ََخ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َو َخاالَتُ ُك ْم َوبَن
َ ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم َوبَنَاتُ ُك ْم َوأ
ِ الرض
ِ وب نَات األُخ
ات نِ َسآئِ ُك ْم
َ ت َوأ َُّم َهاتُ ُك ُم الالَِِّت أ َْر
ْ ُ ََ
َ َ َّ َخ َواتُ ُكم ّْم َن
ُ اعة َوأ َُّم َه
َ ض ْعنَ ُك ْم َوأ
ِ
ِ
ِ ِ
ّْسآئِ ُك ُم الالَِِّت َد َخلْتُم ِبِِ َّن فَِإن ََّّلْ تَ ُكونُواْ َد َخلْتُم
َ َوَربَائبُ ُك ُم الالَِّت ِف ُح ُجورُكم ّْمن ن
ِ ِبِِ َّن فَالَ جنَاح علَي ُكم وحالَئِل أَب نَائِ ُكم الَّ ِذ
ْي
َ ْ ََصالَبِ ُك ْم َوأَن ََْت َم ُعواْ ب
ْ ين م ْن أ
َ
ُ ْ ُ ََ ْ َْ َ ُ
ِ ْ َُخت
﴾ٕٖ﴿ ًف إِ َّن اللّوَ َكا َن َغ ُفوراً َّرِحيما
ْ األ
َ َْي إَالَّ َما قَ ْد َسل

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”41
Murabbī adalah merupakan kata bentuk sabjek atau pelaku (isim fāʻil),

yang berasal dari kata rabba, yarubbu, yang memiliki arti sebagai pendidik.
Dalam kaedah bahasa, kata Murabbī yang berasal dari kata rabba merupakan
kata kerja taʻdiyah (menjadikan kalimat pasif menjadi aktif). Sehingga memiliki
makna “mendidikan” atau “menjadikan sesuatu menjadi berpendidikan”. Dengan
demikian seorang murabbī harus memahami dirinya bahwa ia harus mampu
menjadikan objeknya memiliki pendidikan, tanpa harus memikirkan apakah
39
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objeknya tersebut mau atau tidak menerima didikan tersebut. Dan jangan menjadi
sebuah beban moral jika didikan tersebut tidak dihiraukan atau tidak diterima
sama sekali.
Oleh sebab itu profesi sebagai Nabi atau Rasul yang menyampaikan
risalah dari Allah swt. sangat prihatin terhadap umatnya terlebih umatnya yang
menolak risalah tersebut akan menjadi pikiran bagi para Nabi dan Rasul sehingga
dikalangan para Nabi dan Rasul merasa sedih diakibatkan mereka mimiliki sifat
rabbānī dalam diri mereka yang seolah-olah tak mampu untuk menanamkan
didikan risalah kepada umatnya.
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alquran al-Gāsyiah/88 ayat 21 :

﴾ٕٔ﴿ َنت ُم َذ ّْكٌر
َ فَ َذ ّْك ْر إََِّّنَا أ
Artinya: “Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang
yang memberi peringatan.”42
Dalam tafsir al-Marāgī dijelaskan makna dari fażakkir adalah “sampaikan
kepada mereka risalah-Ku, dan berikan peringatan kepada mereka jika mereka
meninggalkannya.” Selanjutnya makna dari innamā anta mużakkir “sesungguhnya
engkau diutus hanya untuk pemberi peringatan, bukan merupakan kewajiban atas
dirimu apakah mereka mau beriman atau tidak, cukuplah engkau menyampaikan
kabar gembira dan kabar peringatan, jika mereka beriman maka mereka berada
dalam petunjuk, jika mereka berpaling maka mereka berada dalam kelalaian yang
telah dikuasai oleh syahwat.”43 Hal yang senada juga dijelaskan oleh Baiḍāwī
dalam tafsirnya Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta`wīl (falā ʻalaika in lam yanẓurū
wa lam yażkurū)44.
Samarqindī dalam tafsirnya menjelaskan makna dari fażakkir innamā anta
mużakkir yaitu khawwafahum bi al-ʻażāb (takuti mereka dengan azab)45,
42
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mengisyaratkan bahwa murabbī juga mampu untuk memberikan penjelasan
dampak negatif jika apa yang diajarkannya tidak diterapkan atau dilakukan. Maka
penalaran dan wawasan sangat dibutuhkan dalam berprofesi sebagai pendidik.
Berdasarkan hal di atas dapat juga dipahami bahwa murabbī atau pendidik
itu adalah ketika memberikan yang baik. Maka pengajaran hal-hal yang tidak baik
dari orang yang mengajarkan tidak dapat dikatakan sebagai pendidik. Maka dari
itu pendidik dari konsep murabbī terlebih dahulu harus memperbaiki diri dengan
baik dan selanjutnya memberikan atau mentransfer sesuatu yang baik pula.
Sungguh amat aneh bagi pendidik yang memberikan pembelajaran yang baik
namun dirinya sendiri tak berada dalam kebaikan (baik dari sisi niat, ucapan dan
perbuatan). Sifat-sifat yang sering mucul pada diri manusia terlebih pada saat
sekarang ini seperti; tak sesuainya prilaku dengan ilmunya, memberi ilmu dengan
niat membanggakan diri atau dengan imbalan yang ditentukan, adalah merupakan
hal yang terlarang pada diri seorang murabbī.
Kecerdasan akal bukan merupakan modal utama dalam profesi murabbī
sebab murabbī penekanannya lebih pada segala hal-hal yang baik. Tidak akan
timbul suatu kebaikan jika bukan berasal dari hati dan sifat yang baik pula.
Demikian halnya dengan kecerdasan emosi sebagaimana yang dicetuskan oleh
Daniel Goleman, bahwa kecerdasan manusia tidak hanya pada aspek intelektual
semata (olah fikir), namun kecerdasan manusia juga meliputi sisi emosi
(pengelolaan jiwa). Ary Ginanjar, penemu ESQ Model, secara sederhana
mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kecerdasan merasa.46 Kecerdasan
merasa ini erat kaitannya dengan qalb (hati). Menurutnya, orang yang memiliki
kecerdasan emosi senantiasa mampu mendengarkan suara hati, sebagai bagian
dari fitrahnya. Demikian halnya dengan kecerdasan merasa. Alquran juga
menegaskan bahwasanya manusia yang tidak memiliki kecerdasan emosi, derajat
kemanusiaannya telah turun seperti binatang bahkan lebih rendah dari pada
binatang, sebagaimana dalam surat al-Aʻrāf/7 ayat 179 :

46
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ِ
ِ ْي الَّ ي ب
ِ
ِ اِلِ ّْن َوا ِإل
ص ُرو َن
ْ َّم َكثِرياً ّْم َن
ٌ ُنس َِلُ ْم قُل
ُْ ٌ ُ وب الَّ يَ ْف َق ُهو َن ِبَا َوَِلُ ْم أ َْع
َ َولََق ْد َذ َرأْنَا ِلَ َهن
ِ
ِ
ك ُى ُم الْغَافِلُو َن
َ َِض ُّل أ ُْولَئ
َ ِِبَا َوَِلُ ْم آ َذا ٌن الَّ يَ ْس َم ُعو َن ِبَا أ ُْولَئ
َ ك َكاألَنْ َع ِام بَ ْل ُى ْم أ
﴾ٜٔٚ﴿
Artinya: “Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam)
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tandatanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak
dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah
orang-orang yang lalai.”47
Perkara hati sangat menentukan suatu perbuatan sebagaimana dinyatakan
Nabi saw. dalam hadisnya riwayat Muslim :

ِ
ٍ َخبَ رنَا َعْب ُد اللَّ ِو بْن الْمبَارِك َع ْن وَىْي
ٍ
ب
َّ َحدَّثَنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد
ُ
َ ُ ُ
َ ْ الر ْْحَ ِن بْ ِن َس ْهم ْاألَنْطَاك ُّي أ
ِ
ِ
ال
َ َال ق
َ َصالِ ٍح َع ْن أَِِّب ُىَريْ َرَة ق
َ الْ َم ّْك ّْي َع ْن ُع َمَر بْ ِن ُُمَ َّمد بْ ِن الْ ُمْن َكد ِر َع ْن ُُسَ ٍّي َع ْن أَِِّب
ِ ْ ول اللَّ ِو صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم من مات وََّل ي ْغز وََّل ُُيد
ات َعلَى ُش ْعبَ ٍة
ُ َر ُس
َ ّْث بِو نَ ْف َسوُ َم
َ َْ ُ ََْ َ َ َْ َ ََ َْ ُ
َ
ِ َّ ال عب ُد اللَّ ِو بن الْمبارِك فَن رى أ
ٍ ِمن نَِف
ِ ك َكا َن َعلَى َعه ِد رس
ول
َ َاق ق
َ َن ذَل
ْ َ َ َال ابْ ُن َس ْه ٍم ق
َُ ْ
ْ
َُ َ َُ ُ ْ
48 َّ
ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسل َم
َ اللَّو

Hadis di atas menerangkan orang yang pergi berjihad di jalan Allah, akan tetapi

hatinya bukan karena kebaikan (bukan karena Allah swt.), maka matinya dalam
keadaan munafik.
Berjihad melawan musuh Allah adalah cabang dari jihad hati melawan
hawa nafsu. Jihad terhadap nafsu adalah lebih utama, sebab tiada arti jihad di jalan
Allah dengan hati yang bercabang atau bukan karena Allah swt. Bagaimana
mungkin seseorang akan berjihad jika hatinya belum bersih.49
Kalangan ulama tafsir menjelaskan pentingnya menjadikan diri sebagai
murabbī atau rabbānīyyīn. Oleh sebab itu dalam Alquran penyampaian ayat
47

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 251-252.
Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj Ibn al-Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, al-Jāmiʻ
aṣ-Ṣaḥīḥ (t.t.p : t.p., t.t. ), juz. VI, h. 49.
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27

dengan sebuah perintah, sebagaimana yang tertera dalam surah Ali Imran/3 ayat
79 :

ِ
ِ
ِ
ِ َّاس ُكونُواْ ِعباداً ِّّْل ِمن د
ِ ول لِلن
ون
ْ اب َو
َ اْلُ ْك َم َوالنُّبُ َّوةَ ُْثَّ يَ ُق
ُ
َ ََما َكا َن لبَ َش ٍر أَن يُ ْؤتيَوُ اللّوُ الْكت
َ
ِ
ِ ّْاللّ ِو ولَ ِكن ُكونُواْ ربَّانِي
﴾ٜٚ﴿ اب َوِِبَا ُكنتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َن
َ َ
َ َْي ِبَا ُكنتُ ْم تُ َعلّْ ُمو َن الْكت
َ
Artinya: “Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al
Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia:
"Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah
Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orangorang rabbānī, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan
disebabkan kamu tetap mempelajarinya.”50
Kata rabbānī memiliki aneka makna, antara lain pendidik dan pelindung.
Mereka yang dianugrahi Kitab, Hikmah, dan kenabian menganjurkan semua orang
agar menjadi rabbānī, dalam arti semua aktivitas, gerak dan langkah, niat dan
ucapan kesemuanya sejalan dengan nilai-nilai yang dipesankan oleh Allah swt.51
Dengan demikian termasuklah profesi sebagai seorang pendidik. Dalam
pengertian bahwa lebih identiknya pendidik dikatakan sebagai murabbī. Sehingga
dapat mencerminkan konsep murabbī yang terdapat dalam Alquran.
Keberhasilan Nabi saw. dalam penyampaian Islam menjadi saksi
bagaimana Nabi telah berhasil mewujudkan dirinya sebagai seorang murabbī.
Secara umum kajian kata murabbī bersumber pada kata rabb yang terdapat
pada surah al-Fātiḥah/1 ayat 2 :

ِ ّْ ا ْْلم ُد للّ ِو ر
﴾ٕ﴿ ْي
َ ب الْ َعالَم
َْ
َ
Artinya: “Segala puji52 bagi Allah, Tuhan semesta alam53.”54

50
51

Ibid., h. 47
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al-Ḥamdu (segala puji). memuji orang adalah Karena perbuatannya yang baik yang
dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Maka memuji Allah berarti: menyanjung-Nya Karena
perbuatannya yang baik. lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang
terhadap nikmat yang diberikannya, kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah Karena Allah
sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji.
53
Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki, Mendidik dan Memelihara.
Lafal Rabbb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali kalau ada sambungannya, seperti
rabbbul bait (tuan rumah). 'Ālamīn (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari
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Kata ini pula yang merupakan kajian tentang pendidikan, yang termasuk di
dalamnya instrumen-instrumen atau unsur-unsur pendidikan seperti, pendidik,
peserta didik, sistem pengajaran, dan lain sebagainya. Dari kajian khusus pada
unsur pendidik atau murabbī, Ibn Jarīr menjelaskan makna rabb dalam tafsirnya
Jāmiʻ al-Bayān sebagai berikut:

ِ َّ الر
ِ ف عل ى م
ِ ِ
َّ َ ف:عان
َّ  فَِإ َّن,»ب
ُالسيّْ ُد الْ ُمطاع
ّ َو ّأما تَأْ ِويْ ُل قَ ْولُوُ « َر
َ َب ف ي َكالم الْ َعَرب ُمت
َ َ َ ُ صّْر
فِ ْيها يَ ْد ِعى ربّا
ِ ِ
ِ َّ ,فَربُّنا ج َّل ثَناؤه
ِِ
ِ
صلِ ُح أََمَر َخ لْ َقوُ بِما
ُ َ َ
ْ  َوالْ َم, َوال مثْ َل ف ي ُس َؤّْدده,ُالسيّْ ُد الَّذي ال شْبوَ لَو
55
ِ
.ك الَّ ِذي لَوُ الْ َخ ْل ُق َو ْاأل ْم ُر
ُ  َوالْمال,أسبَغ َعلَْي ِه ْم ِم ْن نِ َع ِم ِو
ْ
Dan adapun takwil firman Allah tentang “rabb”, sesungguhnya ar-rabb dalam
perkataan orang Arab memiliki dua makna : pertama tuan yang ditaati. Ketika
dikaitkan kepada Allah swt., maka bermakna “tuan yang tidak ada menyerupaiNya, yang memberikan kemaslahatan kepada ciptaan-Nya dengan memberikan
kenikmatan kepada makhluk. Kedua; bermakna al-mālik (yang memiliki), Ia
memiliki seluruh makhluk dan segala urusannya.
Dari penjelasan di atas, menurut penulis, jika diartikan sebagai “tuan yang
ditaati” secara lazim bahasa, maka seorang murabbī harus memiliki cerminan diri
yang baik, sebab sesuatu yang ditaati atau dipatuhi adalah segala yang merupakan
kebaikan, bagaimana seorang akan ditaati jika dirinya tidak pantas untuk ditiru
dan diteladani. Keteladanan sebagai seorang murabbī tercermin pada sikapnya,
bicaranya, dan ibadahnya. Memulai dari diri sendiri adalah merupakan latihan
yang dibutuhkan oleh seorang murabbī. Sebab secara umum peserta didik selalu
mengikuti dan meniru apa yang dilihatnya. Dalam konteks Islam jika kita hanya
pandai berbicara tapi tak pandai berbuat adalah merupakan suatu kehinaan.
Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah aṣ-Ṣāf/61 ayat 2-3:

berbagai jenis dan macam, seperti: alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, bendabenda mati dan sebagainya. Allah Pencipta semua alam-alam itu.
54
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 2.
55
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29

ِ
ِ َّ
ند اللَّ ِو أَن تَ ُقولُوا َما َال
َ ين آَ َمنُوا َّلَ تَ ُقولُو َن َما َال تَ ْف َعلُو َن ﴿ٕ﴾ َكبُ َر َم ْقتاً ِع
َ يَا أَيُّ َها الذ
﴾ٖ﴿ تَ ْف َعلُو َن
Artinhya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan
sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi
Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu
kerjakan”.56
Kata (

َكبُ َر

) kabura berarti besar, tetapi yang dimaksud adalah amat keras,

karena sesuatu yang besar terdiri dari banyak hal atau komponen. Kata ini
digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat aneh, yakni mereka
mengaku beriman, mereka sendiri yang meminta agar dijelaskan tentang amalan
yang paling disukai Allah untuk mereka kerjakan, lalu setelah dijelaskan oleh
Allah swt. mereka mengingkarinya dan enggan melaksakannya. Kata ini
selanjutnya digabungkan dengan kata (

 ) َم ْقتًاmaqtan, yang berartikan kebencian

yang sangat keras. Kedua gabungan kata ini adalah hal yang sangat besar, yaitu
mengundang murka Allah swt. Ditambah lagi dengan kalimat berupa keterangan
(

ِِعْن َد الل

) ʻinda Allah / di sisi Allah yang menjelaskan kemurkaan itu jatuh

langsung dari Allah swt.
Menurut al-Qusyairī, sebagaimana yang dikutip oleh al-Biqāʻī, “Tidak ada
ancaman terhadap satu dosa seperti ancaman yang dikemukan ayat ini”. 57
Ada perbedaan antara mengatakan sesuatu apa yang tidak dia kerjakan
dengan tidak mengerjakan apa yang dikatakan. Bentuk kalimat pertama adalah
ciri kemunafikan, sedangkan kalimat yang kedua adalah kelemahan tekad.
Keduanya ini adalah merupakan keburukan. Allah swt. menjadikan kebahagiaan
manusia dengan jalan amal kebajikan yang dipilihnya sendiri, sedangkan kunci
pelaksanaannya adalah kehendak dan tekad yang bulat. Dengan tidak adanya
56
57
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realisasi perbuatan setelah ucapan merupakan tanda kelemahan tekad dan tidak
akan membuahkan hasil kebajikan bagi yang bersangkutan.
Menurut Samarqindī, kata rabb selain berarti kan tuan, juga dapat
diartikan kepada pemilik dan pendidik, sebagaimana penjelasannya dalam tafsir
Baḣr al-ʻUlūm:

ِ
ِ ِ قال ابن عب
ِ
ب
ّّ ْي َوُى َو َر
ُّ َوقَ ْولُوُ تَعال ^ َر
َ ْ اس َرض َي اللُ َعْن ُهما َسيّْ ُد الْعالَم
َ ْ ب اْلعالَم
َّ ُ ْ َ ^ ْي
ِ
ِ ب َعلى َو ْج ِو ْاأل ْر
ْي ^ َخالِ ُق ا ْلَلْ َق
ُ ُض َوي
ُّ قال َم ْع َن قَ ْولُوُ ^ َر
َّ ُك ُّل ِذي ُرْو ٍح َد
َ ْ ب الْعالَم
ٍ ورا ِزقُهم ومربّْي ِهم وَُمُوُِلم ِمن
ب ِِف
ُّ الر
َّ  َو. ٍضغَة
ْ حال إل َح ٍال ِم ْن نُطْ َف ٍة إل َعلَ َقةٍ ُْثَّ إل ُم
ْ ُْ ْ َ ْ ْ َُ َ ْ ُ ََ
ِ ّْالسيّْ ُد قال الل تَعال ^ اِرِج ِع َإل رب
ب
ُّ الر
َّ  يَ ْع ِن إل َسيّْ ِد َك َو05 ك ^ يُ ْو ُسف
َّ اللُّغَ ِة ُى َو
ُ
ْ
َ
58 ِ
ِ
ِ
ُ ُك ي
ُّ الر
ُّ الدا ِر َوَر
ُّ قال َر
َّ الدابَِة َو
ًك َرّّْب يَُرِّّْب تَ ْربيَة
ّ ب
ّ ب
َ ب ُى َو الْ ُمَرِّّْب ِم ْن قَ ْول
ُ ُى َو الْمال

“Firman Allah “rabb al-„Ālamīn”, menurut Ibn „Abbās ra. Adalah tuan alam
semesta yaitu mengatur setiap yang memiliki ruh yang berada di muka bumi,
yang menciptakan makhluk memberinya rezeki, menjaganya, setiap waktu. Kata
rabb dalam bahasa Arab bermakna tuan, seperti firman Allah pada surah
Yusuf/12 ayat 50. Dan kata rabb diartikan sebagai pemilik, seperti dikatakan
rabb ad-Dār (pemilik rumah), rabb ad-Dābbah (pemilik kendaraan). Rabb dapat
juga bermakna al-Murabbī (pendidik), seperti dikatakan yarbi tarbiyatan
(mendidik sebuah pendidikan).”
Penggunaan kata rabb yang dapat disandang kepada sifat Allah swt. dan
kepada manusia menginformasikan bahwa hendaknya sifat manusia tersebut
mengarah dan mengacu kepada kebaikan. Bukan berarti dituntut sama dengan
Allah swt. Hal inilah yang ditemui penggunaan kata rabb tersebut juga dapat
digunakan untuk manusia seperti yang dikatakan Samarqindī dalam surah
Yusuf/12 ayat 50 tersebut, dimana dalam surah ini dalam tafsir al-Mishbah cerita
atau kisah Nabi Yusuf yang memiliki kepribadian yang baik, di antara pengajaran
Nabi Yusuf adalah ketika ia tidak menyebutkan nama wanita yang telah
memfitnahnya sehingga ia masuk kedalam penjara, demi menjaga maruah
seseorang. Dan menurut para ulama tafsir bisa jadi ia mengingat jasa-jasa raja
tersebut terhadap dirinya. Nabi Yusuf pun tidak secara tegas menyatakan bahwa
dia adalah korban fitnah. Begitu juga kesabaran yang dimilikinya, ketika sang
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raja mengutus utusannya untuk menanyai mimpi yang dialaminya, Nabi Yusuf
menjawabnya, seandainya tanpa kesabaran yang tinggi, tentulah ia tidak akan
memberikan jawaban sampai meminta imbalan untuk keluar dari dalam penjara.
Sebagaimana Nabi Muhammad saw. berkata, “Aku kagum pada kesabaran
saudaraku Yusuf dan keramahannya. Seseorang diutus untuk menyatakan
kepadanya makna mimpi. Seandainya aku pada posisinya, aku tidak
menjawabnya sampai aku keluar. Aku kagum pada kesabaran dan keramahannya.
Dia diperintah untuk meninggalkan penjara, tatapi dia enggan sampai dia
menyampaikan tentang dalih penahannya. Seandainya aku, maka aku akan
bersegera ke pintu keluar, tetapi dia ingin agar uzurnya diketahui. 59
Sifat rabb pada diri Nabi Yusuf gambaran sebagai murabbī seperti pandai
menjaga harga diri seseorang (ia tidak menyebutkan wanita pejabat yang telah
memfitnahnya), dan kesabaran yang tinggi (tetap menjawab pertanyaan sang raja
walaupun telah memberikannya hukuman tanpa saksi atas kesalahan yang
dituduhkan kepadanya). Sifat ini amat terpuji bagi seorang murabbī.
Dalam dunia pendidikan yang berfungsi untuk mentransfer ilmu kepada
peserta didik, tentulah tidak dibenarkan menjelek-jelekan orang yang didik,
terlebih lagi membeda-bedakannya, menggelarinya dengan seorang yang bodoh,
pemalas, atau lainnya. Sebab salah satu kiat dalam suksesnya menstransfer ilmu
adalah tetap menghormati orang-orang yang belajar dari kita. Sering hal ini
dikenal dengan nama kode etik pendidik. Dari uraian di atas, dan disandarkan kata
rabb pada Allah swt. maka jika Allah swt. sebagai pengatur segala makhluk yang
jumlahnya sangat banyak dan beraneka ragam, maka sebagai seorang murabbī
tidak boleh membatasi orang yang akan dan ingin belajar dengannya, tidak boleh
memilih kasih dan bersikap tidak adil pada muridnya. Pengajar atau guru yang
melakukan perbedaan perlakuan terhadap para muridnya akan menghambat proses
pendidikan bahkan dapat menghancurkan sistem pendidikan. Transfer ilmu akan
bersifat subjektif. Dalam hemat penulis, pada saat kini arah dalam perlakuan
ketidak adilan dan perlakuan yang berbeda kasih terhadap anak didik mulai
59
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timbul. Sebagai contoh, adanya pendidik atau guru yang menawarkan les
tambahan di luar jam pembelajaran kelas, sehingga walaupun murid yang
mengikuti les tambahan tersebut tidak dapat menjawab soal ujian darinya tetap
diberikannya nilai yang bagus, sedangkan murid yang sama jawabannya akan
tetapi tidak mengikuti les tambahan dengannya diberikan nilai rendah. Atau
contoh lain pemberian berupa hadiah kepada guru dari muridnya. Tentulah hal-hal
tersebut dapat menjadikan seorang pendidik tidak objektif dalam penilaian. Dan
ini kerap terjadi pada saat sekarang di lingkungan sekolah.
Selanjutnya menurut penulis, dengan menyandarkan langsung kata rabb
kepada Allah swt. memberikan kesadaran kita, bahwa seluruhnya kita dan alam
ini adalah ciptaan-Nya, yang diperintahkan untuk beribadah atau selalu mengabdi
kepada-Nya, maka sebagai seorang murabbī tidak pantas untuk menyombongkan
dirinya dari ilmu yang ia kuasai dan pahami. Sebab dirinya adalah makhluk yang
harus tunduk kepada penciptanya. Kewajiban sebagai manusia yang salah satu
dari alam semesta adalah beribadah kepada penciptanya, sebagaimana dipaparkan
oleh as-Suyūṭī:

ِِ
ِ
ِِ أخر َج ابْن َج ِريْ ِر َوابْن ِأِّب
ِ ّحاِ َع ْن ابْ ِن َعب
 إلوُ ا ْلَْل ِق:قال
َ }ْي
ُّ {ر
َ ْ ب اْلعالَم
َ اس ِِف قَ ْولو
ُ
ُ َ ْ َو
ِ
ِ َّ .ُكلُّو
ض ْو َن ُكلُّ ُه َّن َوَم ْن فِْي ِه َّن َوَم ْن بَْي نَ ُه َّن ِمّا يَ ْعلَ ُم َوِمّا
ُ  َو ْاأل ْر،الس َموات ُكلُّ ُه َّن َوَم ْن فْي ِه َّن
ُ

.ال يَ ْعلَم
ِِ
ِِ
ِ
ِِ أخر َج ابْن َج ِريْ ِر َوابْن ِأِّب
س
ُّ {ر
َ ْ ب اْلعالَم
َ حاِ َع ْن ِأِّب الْ َعاليَة ِِف قَ ْولو
ُ
ُ َ ْ َو
ُ ْ اإلن:ْي} قال
ٍ َ وما ِسوى َذلِك َثانِيةَ َع َشر أل،اِلِ ُّن َعا ََّل
ِ  َولِ ْل ْر،ف َعا ََّلٌ ِم َن الْ َمالئِ َك ِة
ض ْأربَ َع
ْ  َو،ٌَعا ََّل
َ َ ٌ
َ َ
60 ِِ ِ ِ
ٍ
ٍ ِ
ٍ
.بادتو
َ ِزوايًا ِِف ُك ّْل َزا ِويَة ثَالثَةُ آالف َعا ََّلٌ َوخَْ ُسمائَة َعا ََّلٌ َخلَ َق ُه ْم لع

“Riwayat dari Ibn Jarīr dan Ibn Abi Ḥātim dari Ibn „Abbās tentang firman Allah
“rabb al-„Ālamīn” ia berkata : kalimat itu bermakna Tuhan pencipta segalanya,
langit dan bumi serta apa yang ada didalam keduanya, baik yang diketahui
ataupun yang tidak diketahui. Riwayat dari Ibn Jarīr dan Ibn Abi Ḥātim dari Abi
„Aliyah tentang firman Allah “rabb al-„Ālamīn”, ia mengatakan: bahwa manusia,
Jin, adalah alam, bahkan selain itu yang jumlahnya tak terhingga juga dikatakan
sebagai alam. Yang mana Allah swt. menciptakan seluruhnya untuk beribadah
kepada-Nya.”
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Jika dilihat dari penafsiran di atas, dapat penulis tarik pemahaman, bahwa
kata rabb jika disandarkan kepada Allah (dengan melihat sifat dan af‟al-Nya),
maka seorang guru hendaklah memiliki wawasan yang luas akan dalam
pengetahuan ilmu di luar disiplin ilmu yang diajarkannya. Paling tidak
mengetahui secara umum. Walaupun kita tak dapat menyamakan makna ini
kepada sifat Allah swt. yang Maha Mengetahui segala-galanya dengan secara
tafsīli (rinci dan mendalam), sebab Allah lah yang menciptakan seluruhnya.
Mengapa seorang murabbī harus orang yang taat beribadah dan bertaqwa
kepada Allah swt.?
Dalam proses ajar mengajar bukanlah hal yang mudah, banyak kendala yang
dihadapi sebagai seorang pendidik. Sebab yang dididik adalah manusia yang
berakal yang memiliki beraneka ragam sifat dan watak yang berbeda-beda.
Sehingga jika perbuatan tidak berlandaskan kepada ibadah tentulah akan timpang,
proses transfer ilmu akan gagal. Pengajaran akan jemu dan bosan mengajari
peserta didik yang lamban menangkap materi ajar, bahkan dapat menimbulkan
sifat kesal, jika seorang pendidik telah kesal apakah mungkin transfer ilmu dapat
terwujud?
Dengan landasan ibadah dan ketaqwaan akan timbul keikhlasan dalam
memberikan ilmu, ia akan menyantuni dan mengayomi anak didiknya dengan baik
dan penuh rasa tanggung jawab serta kasih sayang. Ibadah dapat memberikan
dampak yang positif kepada seseorang, amal kebaikan ibadah itu memiliki
pengaruh baik berupa cahaya di hati, kecerahan pada wajah, kekuatan pada tubuh,
tambahan pada rezeki dan kecintaan di hati manusia. Sebaliknya perbuatan buruk
(maksiat) itu sungguh memiliki pengaruh buruk berupa kegelapan di hati,
kesuraman pada wajah, kelemahan pada tubuh, kekurangan pada rezeki dan
kebencian di hati manusia.
Ada beberapa dampak ibadah yang positif bagi manusia dalam Alquran,
diantaranya :
1. Saʻādah al-Ḥayāh. Memiliki kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.
Firman Allah swt. surah an-Naḥl/16 ayat 97 :
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ِ من ع ِمل
ِ
َجَرُىم
ْ َّه ْم أ
ُ صاْلاً ّْمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َوُى َو ُم ْؤم ٌن فَلَنُ ْحيِيَ نَّوُ َحيَا ًة طَيّْبَةً َولَنَ ْج ِزيَن
َ َ َ َْ
﴾ٜٚ﴿ َح َس ِن َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن
ْ بِأ
Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan
kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik
dari apa yang Telah mereka kerjakan.”61
Ibn Kaṡīr mengatakan, setiap amal kebaikan yang dilakukan di dunia,
Allah swt. akan membalasnya dengan memberikan kebaikan pula di dunia
dan di akhirat. Sebagaimanya dalam tafsirnya:

ِ
َّ ِأخبَ َر ب
ُّ أح َس َن اللُ إلَْي ِو َع َملُوُ ِِف
ُّ أح َس َن َع َملُوُ َِف
دار
ْ َّ ُْث,ِالدنْيا َو ْاالَخَرة
ْ الدنْيا
ْ َم ْن
َ أن
62
ُّ اِلَز ِاء ِِف
ُّ ِاْلَياة
الدنْيا
ْ اِلَزاءُ فِْيها أََِْ ِم َن
ْ  َو,الدنْيا
ْ اْالَ ِخَرةِ َخْي ٌر أَ ْي ِم َن
“Barang siapa yang baik amalannya di dunia maka Allah akan memberikan
kebaikan padanya di dunia dan di akhirat, kemudian dinyatakan bahwa
akhirat lebih baik dari kehidupan dunia, serta balasan di akhirat lebih
sempurna dari balasan di dunia.”
Kata saleh diartikan baik, serasi atau bermanfaat dan tidak rusak.
Alquran

tidak menjelaskan tolak ukur pemenuhan nilai-nilai

atau

kemanfaatan dan ketidakrusakan itu. Dan para ulama juga berbeda pendapat,
seperti pendapat Muhammad ʻAbduh, “segala perbuatan yang berguna bagi
pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan.” Menurut
Zamakhsyarī, “segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Alquran dan
sunnah Nabi Muhammad saw.” Walau Alquran tidak menjelaskan secara
tegas apa yang dimaksud dengan amal saleh, tetapi apabila ditelusuri contohcontoh yang dikemukannya tentang al-fasād (kerusakan) yang merupakan
antonim dari kesalehan, maka paling tidak kita dapat menemukan contohcontoh amal saleh, seperti:
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a. Perusakan tumbuhan, generasi manusia dan keharmonisan lingkungan (alBaqarah/2 ayat 205):

ِ
ِ
ِ ِ وإِذَا تَوَّل سعى ِِف األَر
ب ال َف َس َاد
ْ ك
ُّ َّس َل َواللّوُ الَ ُُِي
َ اْلَْر
َ ض ليُ ْف ِس َد فيِ َها َويُ ْهل
ََ َ َ
ْ
ْ ث َوالن
﴾ٕٓ٘﴿
Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk
mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan
binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”63
b. Enggan menerima kebenaran (Ali Imrān/3 ayat 63):

ِ ِ ِ ِفَِإن تَولَّواْ فَِإ َّن اللّو عل
﴾ٖٙ﴿ ين
َْ
ٌ ََ
َ يم بالْ ُم ْفسد
Artinya: “Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat
kerusakan.”64
c. Perampokan, pembunuhan dan gangguan keamanan (al-Māidah/5 ayat 32):

ِ
ِ
ٍ ك َكتَْب نَا َعلَى بَِن إِ ْسَرائِيل أَنَّوُ َمن قَتَل نَ ْفساً بِغَ ِْري نَ ْف
س أ َْو فَ َس ٍاد ِِف
َ َج ِل َذل
ْ م ْن أ
َ
َ
َِ َجيعاً ومن أَحياىا فَ َكأَََّّنَا أَحيا النَّاس
ِ ض فَ َكأَََّّنَا قَتَل الن
ِ األ َْر
َجيعاً َولََق ْد َجاءتْ ُه ْم
َ َ ْ ْ َ َ َ َّاس
َْ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ك ِِف األ َْر
﴾ٖٕ﴿ ض لَ ُم ْس ِرفُو َن
َ ُر ُسلُنَا بِالبَ يّْ نَات ُْثَّ إِ َّن َكثِرياً ّْمْن ُهم بَ ْع َد ذَل
Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil,
bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena
membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara
kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang
kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keteranganketerangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah
itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di
muka bumi.”65
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d. Pengurangan takaran, timbangan dan hak-hak manusia (al-Aʻrāf/7 ayat 85):

ال يَا قَ ْوِم ْاعبُ ُدواْ اللّوَ َما لَ ُكم ّْم ْن إِلَ ٍو َغْي ُرُه قَ ْد َجاءتْ ُكم
َ َاى ْم ُش َعْيباً ق
ُ َخ
َ َوإِ َل َم ْديَ َن أ
ِ
اءى ْم َوالَ تُ ْف ِس ُدواْ ِِف
ُ ََّاس أَ ْشي
َ بَيّْ نَةٌ ّْمن َّربّْ ُك ْم فَأ َْوفُواْ الْ َكْي َل َوالْم َيزا َن َوالَ تَبْ َخ ُسواْ الن
ِ ِ ِض ب ع َد إ
ِِ
﴾ٛ٘﴿ ْي
َ صالَح َها َذل ُك ْم َخْي ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن
ْ ْ َ ِ األ َْر
Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara
mereka, Syu`aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekalikali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang
kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah
takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi
manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah
kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan
memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betulbetul kamu orang-orang yang beriman".”66
e. Memecah belah kesatuan (al-Anfāl/8 ayat 73):

َّ
ِ ض إِالَّ تَ ْف َعلُوهُ تَ ُكن فِْت نَةٌ ِِف األ َْر
ٍ ض ُه ْم أ َْولِيَاء بَ ْع
﴾ٖٚ﴿ ٌاد َكبِري
ٌ ض َوفَ َس
ُ ذين َك َف ُرواْ بَ ْع
َ َوال
Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi
pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin)
tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya
akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.”67
f. Berfoya-foya dan bermewah-mewah (Hūd/11 ayat 116):

ِ فَلَوالَ َكا َن ِمن الْ ُقر
ِ ون ِمن قَ ْبلِ ُك ْم أ ُْولُواْ بَِقيَّةٍ يَنْ َه ْو َن َع ِن الْ َف َس ِاد ِِف األ َْر
ًض إِالَّ قَلِيال
ْ
ُ َ
ِ َّ
ِ
ِِ
ِ
﴾ٔٔٙ﴿ ْي
َ ين ظَلَ ُمواْ َما أُتْ ِرفُواْ فيو َوَكانُواْ ُُْم ِرم
َ ّْمَّ ْن أَجنَْي نَا مْن ُه ْم َواتَّبَ َع الذ

Artinya: “Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu
orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada
(mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di
antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka,
dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang
mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang
yang berdosa.”68
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g. Makar dan penipuan (an-Naml/27 ayat 49):

ِ ِ َ ِاُسوا بِاللَّ ِو لَنُب يّْتَنَّو وأَىلَو ُْثَّ لَنَ ُقولَ َّن لِولِيّْ ِو ما َش ِه ْدنَا مهل
ص ِادقُو َن
َُ قَالُوا تَ َق
َْ
َُُْ َ
َ َك أ َْىلو َوإِنَّا ل
َ َ
﴾ٜٗ﴿
Artinya: “Mereka berkata: "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa
kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta
keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya
(bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan
sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar".”69
h. Dan lain-lin.70
2. Saḥḥil al-Umūr. Dengan ibadah menandakan sebagai sempurnanya taqwa
seseorang, dan akan dipermudah segala urusannya, mendapat rezeki dari yang
tiada diduganya. Allah cukupkan kehidupannya. Firman Allah swt. dalam
surah aṭ-Ṭalāq/65 ayat 2 dan 3:

ِ
ب َوَمن يَتَ َوَّك ْل َعلَى
ُ َوَمن يَت َِّق اللَّوَ ََْي َعل لَّوُ َمََْرجاً ﴿ٕ﴾ َويَ ْرُزقْوُ ِم ْن َحْي
ُ ث َال َُْيتَس
﴾ٖ﴿ ًاللَّ ِو فَ ُه َو َح ْسبُوُ إِ َّن اللَّوَ بَالِ ُغ أ َْم ِرهِ قَ ْد َج َع َل اللَّوُ لِ ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ْدرا
Artinya: “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan
baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada
disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada
Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.”71
Maka apakah yang harus ditakuti oleh seorang Murabbī jika benar
segala tugasnya itu diniatkan pada worship oriented (orientasi ibadah) dan
bukan semata-mata profit oriented (orientasi materi). Kehidupannya akan
dicukupkan oleh Allah swt.
Dalam hal ini perlu kiranya dipahami atas segala kesalahan
pemahaman kebanyakan awam. Makna dicukupkan Allah swt. rezeki bukan
berarti dengan berlimpah ruah dan banyak. Makna cukup disini bahwa apa
yang diterima dan didapat oleh seorang murabbī yang beribadah itu sangat
memberikan ketentraman hatinya. Betapa banyak orang yang berlimpah
69
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dengan hartanya tetapi tidak memiliki ketenangan dalam hatinya bahkan
bertambah gelisah. Seolah-olah harta tersebut tidak dapat dirasakan sebagai
nikmat.
Quraish Shihab dalam Al-Mishbah menjelaskan, banyak orang yang
bertakwa yang kehidupan materialnya terbatas. Yang perlu diingat bahwa
ayat tersebut tidak menyatakan “akan menjadikannya kaya raya.” Kepuasan
batin adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Kalau ayat di atas
menjanjikan rezeki dan kecukupan bagi yang bertakwa, maka melalui
Rasulullah saw. mengancam siapa yang durhaka dengan kesempitan rezeki.
Beliau bersabda : “Tidak ada yang menampik takdir kecuali doa, tidak ada
yang menambah umur kecuali kebaikan yang luas, dan sesungguhnya
seseorang dihindarkan dari rezeki akibat dosa yang dia lakukan.72
3. Muḥāfaẓah wa at-Taufīq. Orang yang selalu beribadah akan mendapat
pemeliharaan dan taufik dari Allah swt. dalam kehidupannya. Dalam sebuah
hadis riwayat Tirmiżī.

ِ
ِ ك
ِ
ك
َ اى
َ َاح َفظ اللَّوَ ََت ُدهُ َُت
ْ َ ْاح َفظ اللَّوَ َُْي َفظ
ْ

73

Artinya: “Jagalah Allah maka Dia akan menjagamu, jagalah Allah, maka
kamu akan mendapati-Nya di hadapanmu.”

Maksud menjaga Allah swt. disini adalah dengan selalu melakukan dan
menjaga

syariat-Nya.

Dan

melaksanakan

syariat

tersebut

dengan

melaksanakan ibadah keapada-Nya.
4. Ḥalawāh wa Lażżah al-Īmān. Manis dan lezatnya iman akan didapat oleh
mereka yang suka melakukan ibadah. Sebab terdapat dalam dirinya itu
keridoan Allah swt. sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan
Muhammad sebagai rasulnya. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh hadis
riwayat Muslim:

ِ َاق طَعم اْ ِإلمي
ًان َم ْن َر ِض َي بِاللَّ ِو َربِّا َوبِا ِإل ْسالَِم ِدينًا َوِِبُ َح َّم ٍد َر ُس ْوال
َ ْ َ َذ
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Artinya: “Akan merasakan kelezatan/manis iman, orang yang rida dengan
Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya serta
Muhammad sebagai rasulnya.”
Dengan kekuatan iman itu seseorang akan jauh dari pada kemaksiatan.
Benci kepada kekafiran dan kefasikan. Sehingga seorang murabbī seperti ini
tak akan ada sifatnya yang tidak baik. Bahkan Allah swt. selalu memberikan
jalannya kepada jalan yang lurus. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam
surah al-Ḥujarāt/49 ayat 7:

ِ
ِْ ب إِلَْي ُكم
وق
َ اإلميَا َن َوَزيَّنَوُ ِِف قُلُوبِ ُك ْم َوَكَّرَه إِلَْي ُك ُم الْ ُك ْفَر َوالْ ُف ُس
َ ََّولَك َّن اللَّوَ َحب
ُ
ِ
﴾ٚ﴿ الر ِاش ُدو َن
َّ ك ُى ُم
َ ِصيَا َن أ ُْولَئ
ْ َوالْع
Artinya: “Tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan
menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan
kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka
Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.”75
Dari ayat-ayat di atas, tidak ada lagi yang paling terbaik bagi seorang
murabbī jika ia selalu cinta akan ibadah. Ia akan mendapat kebahagian hidup
dunia akhirat, semua urusannya lancar karena Allah swt. memberikan solusi dari
berbagai kesulitannya, mendapat rezeki dan merasa cukup dengan rezeki tersebut
sebab Allah swt. memberikan rasa cukup, selalu berada dalam lindungan Allah
swt. dapat merasakan manisnya iman yang terjauh darinya sifat buruk. Wajar dan
patutlah seorang pendidik itu memiliki tempat yang terpuji di sisi Allah swt. dan
di mata manusia menjadi terhormat.
Untuk menjadi seorang murabbī terlebih dahulu hendaknya ia mendidik
fisiknya dengan ilmu pengetahuan dan juga mendidik ruhnya dengan agama.
Harus benar-benar bertanggung jawab dengan orang yang merupakan peserta
didiknya. Tanpa

membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

Penyesuaian ilmu dengan perbuatan memang berat dilakukan, akan tetapi bukan
tidak bisa untuk diwujudkan. Sempurnanya ilmu dan amal menjadi dasar utama
74
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dari tindakan dan perbuatan manusia. Firman Allah swt. dalam surah al-Isrā`/17
ayat 36:

ًك َكا َن َعْنوُ َم ْس ُؤوال
َّ ك بِِو ِعلْ ٌم إِ َّن
َ ِصَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُول ئ
َ َس ل
ُ َوالَ تَ ْق
َ َالس ْم َع َوالْب
َ ْف َما لَي
﴾ٖٙ﴿
Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”76
Ada terdapat dua amanah pada ayat ini, yakni amānah qauliyah dan
amānah qalbiyah. Kedua amanah ini dikumandangkan oleh Alquran yang
menyatakan bahwa manusia bertanggung jawab terhadap kerja pendengaran,
penglihatan, dan hatinya. Serta bertanggung jawab kepada Allah swt. yang
menganugerahkannya pendengaran, mata dan hati. Manusiapun akan dituntut
mempertanggungjawabkan kerja hatinya.
Menurut para ulama hati juga memiliki tingkatan. Ada yang dinamai

ِ  ) ىhājis, yaitu sesuatu yang terlintas dalam pikiran secara spontan
اجس
َ
ِ  ) خkhāṭir, yaitu
dan berakhir seketika. Selanjutnya ada yang sebut dengan ( اطر
َ
dengan (

suatu yang terlintas sejenak kemudian terhenti, lalu ada juga yang dinamai dengan
(

ِ
ِ ث نَ ْف
س
ُ َْحدي

) ḥadīṡ nafs, yakni bisikan-bisikan hati yang dari saat ke saat

muncul dan bergejolak. Dan peringkat yang lebih tinggi adalah (

 ) َى ّمhamm, yaitu

kehendak melakukan akan sesuatu sambil memikirkan cara-cara pencapaiannya,

dan terakhir sebelum melangkah menjadi sebuah perbuatan adalah disebut dengan
(

َع ْزم

) ʻazm, kebulatan tekad setelah rampungnya seluruh proses hamm dan

mulainya langkah awal bagi pelaksanaan.77
Ayat di atas menerangkan bahwa ilmu dan amal harus merupakan satu
kesatuan. Hal ini tampak dalam pernyataan tidak dibenarkannya melakukan
sesuatu (beramal) tanpa adanya ilmu. Keseimbangan ilmu dan amal perbuatan

76
77
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adalah faktor yang dapat mengarahkan kebenaran dari setiap anggota tubuh
seseorang, pendengarannya, penglihatannya, serta hatinya.
Dalam sebuah riwayat bahwa Muʻāż bin Jabal mengatakan:

ِ
ُالع َم ُل تَابِ ُعو
َ الع َم ِل َو
َ ام
ُ العلْ ُم إِ َم

78

“Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang setelah adanya
ilmu.”
Dalam kitab fatḥ al-bārī, pada bab al-ʻilm qabla al-qauli wa al-„amal, dinyatakan:

إ َّن اْلعِلْ َم ال يَْن َف ُع ّاال بِاْ َلع َم ِل

79

Al-Muḥallab mengatakan, “Amalan yang bermanfaat adalah amalan yang
terlebih dahulu didahului dengan ilmu. Amalan yang di dalamnya tidak terdapat
niat ingin mengharapkan ganjaran, dan merasa telah berbuat ikhlas, maka ini
bukanlah amalan (karena tidak didahului dengan ilmu). Sesungguhnya yang
dilakukan hanyalah seperti amalannya orang gila yang pena diangkat dari
dirinya.” Ilmu tanpa diiringi dengan amal maka hanya berupa konsep belaka. Ilmu
yang tidak diteruskan dengan perbuatan maka ia hanya sebagai pengetahuan
teoritis. Namun, apa faedahnya ilmu teoritis jika tidak dilanjutkan ke dalam ilmu
praktis, dan kemudian menjadi perbuatan yang mendatangkan hasil? Abu Dardā`
berkata; “akan mendapat satu kecelakaan bagi orang yang tidak berilmu dan tidak
beramal, dan celaka sebanyak tujuh kali bagi mereka yang berilmu tapi tidak
beramal.”80
Jika ilmu tidak diimplementasikan maka akan memberikan dampak yang
negatif. Salah-satu penyakit sosial yang paling berbahaya yang melanda berbagai
umat termasuk umat Islam adalah penyakit pemutusan ilmu, khususnya ilmuilmu agama dari amal perbuatan, dan berubahnya ilmu menjadi sekumpulan teori
yang jauh dari kenyataan dan penerapan. Padahal Islam menekankan bahwa ilmu
78
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senantiasa menyeru kepada amal perbuatan. Keduanya tidak ubahnya sebagai dua
benda yang senantiasa bersama dan tidak terpisah satu sama lain. Jika amal
memenuhi seruan ilmu maka umat menjadi baik dan berkembang. Namun jika
tidak, maka ilmu akan meninggalkan amal perbuatan, dan dia akan tetap tinggal
tanpa memberikan faedah apa pun. Jika demikian nilai apa yang dimiliki seorang
manusia yang mempunyai segudang teori dan pengetahuan namun tidak
mempraktikkannya dalam dunia nyata. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.
dalam surat aṣ-Ṣāf/61 ayat 2-3:

ِ
ِ َّ
ند اللَّ ِو أَن تَ ُقولُوا َما َال
َ ين آَ َمنُوا َّلَ تَ ُقولُو َن َما َال تَ ْف َعلُو َن ﴿ٕ﴾ َكبُ َر َم ْقتاً ِع
َ يَا أَيُّ َها الذ
﴾ٖ﴿ تَ ْف َعلُو َن
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan
sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah
bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”81
Selanjutnya kesempurnaan dan kemuliaan seorang murabbī disebabkan
karena ia selalu mempelajari Alquran, mengkajinya dan tetap mengajari apa yang
diketahuinya atau apa yang telah dipelajarinya, sehingga tongkat estapet ilmu
dapat berjalan dengan baik. Sebagai seorang muslim sudah menjadi suatu
kewajiban untuk menjadikan Alquran sebagai pedoman dalam kehidupan dan dari
seluruh aspek. Sehingga seorang murabbī diperintahkan untuk mampu
mempelajari Alquran dan mengajarkannya.
Ada beberapa perintah yang mendasar untuk mempelajari Alquran dalam Islam,
diantaranya:
1. Friman Allah swt., surah al-Anʻām/6 ayat 155 – 156:

ِ
َنزلْنَاهُ ُمبَ َارٌك فَاتَّبِ ُعوهُ َواتَّ ُقواْ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َْحُو َن ﴿٘٘ٔ﴾ أَن تَ ُقولُواْ إََِّّنَا أُن ِزَل
ٌ ََوَى َذا كت
َ اب أ
ِِ
ِ ْي ِمن قَبلِنَا وإِن ُكنَّا عن ِدر
ِ
ِ ْ َاب َعلَى طَآئَِفت
﴾ٔ٘ٙ﴿ ْي
َ است ِه ْم لَغَافل
ُ َالْكت
ََ َ
َ ْ
Artiya: “Dan Alquran itu adalah Kitab yang kami turunkan yang diberkati,
Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (Kami
81
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turunkan Alquran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa Kitab
itu Hanya diturunkan kepada dua golongan (yakni orang-orang
Yahudi dan Nasrani) saja sebelum kami, dan Sesungguhnya kami
tidak memperhatikan apa yang mereka baca.”82
Kata ( ُكة
َ ) بَرbarakah, adalah sesuatu yang mantap. Seperti kebajikan

َ

yang melimpah dan beraneka ragam serta bersinambung. Dan kata barakah
juga memiliki arti (
dan berkembang.83

ياد ُة
ّْ  ) النَّماءُ َوan-namā` wa az-ziyādah, yakni tumbuh
َ الز

Adanya keberkahan pada sesuatu berarti adanya kebajikan yang menyertai
sesuatu itu. Seperti berkah dalam waktu, maka banyak kebajikan yang dapat
terlaksana pada waktu itu. Berkah pada makanan, cukupnya makanan yang
sedikit untuk orang banyak. Dengan demikian keberkahan berbeda-beda
sesuai dengan fungsi sesuatu yang diberkahi itu.
Alquran adalah kitab yang mantap, karena kandungannya tidak
berubah. Apa yang diceritakan benar-benar terjadi atau akan terjadi sehingga
tidak mengalami perubahan baik karena kesalahan atau kealpaan. Keberkahan
Alquran yang disebut di atas adalah salah satu bukti kebenarannya dan
kebenaran sumbernya, sekiranya tidak bersumber dari Allah swt. maka
keberkahan yang melimpah itu tidak mungkin akan terwujud. Keberkahan ini
dapat terwujud jika manusia berupaya untuk menyesuaikan diri dengan
sebab-sebab yang dapat mengantar kepada wujudnya keberkahan itu.
2. al-Aʻrāf/7 ayat 1 – 2:

ِ املص ﴿ٔ﴾ كِتاب أُن ِزَل إِلَيك فَالَ ي ُكن ِِف ص ْد ِرَك حرج ّْمْنو لِت
نذ َر بِِو َوِذ ْكَرى
ُ ُ ٌ ََ
َْ
ٌ َ
َ
َ
ِِ ِ
﴾ٕ﴿ ْي
َ للْ ُم ْؤمن
Artinya: “Alif Lām Mīm Ṣād. Ini adalah sebuah Kitab yang diturunkan
kepadamu, Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu
karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan Kitab itu
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(kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang
beriman.”84
Ṭabāṭabā`ī mengemukakan, bahwa ayat ini seakan-akan menyatakan
bahwa; “Ini adalah kitab yang penuh berkah yang menjelaskan ayat-ayat
Allah. Dia yang menurunkannya kepadamu, karena itu jangan ada dalam
dadamu sedikit rasa kesal atau keberatan atas kehadirannya, seakan-akan ia
bukan kitab suci dan yang menyampaikannya bukan Tuhanmu. Memang jika
demikian, engkau wajar kesal dan bersempit dada, karena dalam
menyampaikan dakwahnya engkau mengalami kesulitan dan ujian.”85
3. al-Aʻrāf/7 ayat 147:

ِ ِ
ِ َّ
ِ
ت أ َْع َما ُِلُ ْم َى ْل َُْيَزْو َن إِالَّ َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن
ْ َين َك َّذبُواْ بِآيَاتنَا َول َقاء اآلخَرةِ َحبِط
َ َوالذ
﴾ٔٗٚ﴿
Artinya: “Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan
mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka.
mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang Telah mereka
kerjakan.”86
Sia-sianya perbuatan manusia apapun profesinya jika mereka melakukan
sesuatu bukan karena Allah swt. Atau amalan-amalan mereka merupakan
amalan-amalan yang buruk di sisi Allah swt.
4. Dalam kitab Ṣaḥīḥnya, Imam al-Bukhārī meriwayatkan:

84
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ِ ٍ
ت َس ْع َد بْ َن
َ َاج بْ ُن ِمْن َه ٍال َحدَّثَنَا ُش ْعبَةُ ق
ْ ال أ
ُ َخبَ َرِِن َع ْل َق َمةُ بْ ُن َم ْرثَد َُس ْع
ُ َحدَّثَنَا َح َّج
ِ
ِ
ِ ُّ الر ْْح ِن
َ َّ ُعبَ ْي َد َة َع ْن أَِِّب َعْبد
ّْ ِالسلَم ّْي َع ْن ُعثْ َما َن َرض َي اللَّوُ َعْنوُ َع ْن الن
ُصلَّى اللَّو
َ َِّب
87 َّ
َ ََعلَْي ِو َو َسلَّ َم ق
ُال َخْي ُرُك ْم َم ْن تَ َعلَّ َم الْ ُق ْرآ َن َو َعل َمو
“Dari Ḥajjāj bin Minhāl dari Syuʻbah dari Alqamah bin Marṡad dari Saʻad
bin ʻUbaidah dari ʻAbdurrahman As-Sulami dari Uṡmān, bahwa Rasulullah
saw.. Berkata; Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Alquran dan
mengajarkannya.”

5. Masih dalam hadits riwayat al-Bukhārī dari ʻUṡmān bin ʻAffān, tetapi dalam
redaksi yang agak berbeda, disebutkan bahwa Nabi saw. berkata:

السلَ ِم ّْي َع ْن
ُّ الر ْْحَ ِن
َّ َحدَّثَنَا أَبُو نَعِْي ِم َحدَّثَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن َعلْ َق َمةَ بْ ِن َم ْرثَ ٍد َع ْن أَِِّب َعْب ِد
ِ
ضلَ ُك ْم َم ْن تَ َعلَّ َم الْ ُق ْرآ َن
َ َال ق
َ َُعثْ َما َن بْ ِن َع َّفا َن ق
َ ْصلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم إِ َّن أَف
ُّ ِال الن
َ َِّب
88 َّ
َُو َعل َمو
Meriwayatkan Abu Naʻīm, Sufyān dari ʻAlqamah bin Marṡad dari
ʻAbdurrahman as-Sulami dari ʻUṡmān bin ʻAffān berkata, bersabda Nabi
saw.; “Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang
belajar Alquran dan mengajarkannya.”
Beberapa

dalil

di

atas

menjelaskan

bahwa

murabbī

dengan

kemampuannya membaca Alquran (mempelajari, mengajari dan mengamalkanya
memiliki karakteristik yang mulia. Jika dicermati dari pengertian rabbanī dapat
dipahami bahwa seseorang tak terlepas dari seorang pendidik. Terlebih lagi jika ia
adalah berprofesi sebagai seorang pendidik. Dengan demikian perlu untuk
menelaah bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan seorang pendidik, meneliti
pendidik yang dalam katagori sebagai profesi lebih khusus untuk mengetahui sifat
atau karakteristik pendidik. Tentu tak terlepas juga dengan sikap atau sifat yang
harus dimiliki sesuai dengan profesi tersebut. Profesi yang dimaksudkan di sini
bukan profesi yang hanya sebatas pada keahlian atau skill semata, seperti seorang
dokter yang ahli dalam suatu hal kesehatan penyakit, pengacara yang ahli dalam
87
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memahami kasus dan lain sebagainya. Hal ini dirasa amat timpang ketika keahlian
atau skill tersebut tidak diikat oleh norma atau nilai-nilai yang tertuang dalam
sebuah kode etik. Lahirnya kode etik tersebut akibat dirasa kurang jika hanya
mengutamakan keahlian semata. Akan tetapi dalam pembahasan ayat ini
(murabbī), profesi sebagai seorang pendidik menyatu antara keahlian ilmu yang
ada pada dirinya dengan sifat, sikap, akhlak, dalam dirinya. Sehingga seseorang
memiliki ilmu dan berprofesi sebagai pendidik jika tidak memiliki kriteria
pendidik dalam dirinya maka ia tidak dapat dikatakan sebagai seorang pendidik
dalam pandangan konsep Islam yang berdasarkan pada Alquran. Persis seperti
sebuah pepatah Arab yang mengatakan:

ِ
الش َجَرةِ بِال َثَر
َّ الع َم ٍل َك
َ ِاَلْعلْ ُم ب

89 ٍ

“Ilmu tanpa amalan bagaikan sebuah pohon tanpa buah”.

Secara umum dalam Alquran juga ada merangkan tugas pendidik,
diantaranya:
Pertama adalah pengajar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat
ar-Rahman/55 ayat 2 - 4.

ِ
َّ
﴾ٗ﴿ نسا َن ﴿ٖ﴾ َعلَّ َموُ الْبَ يَا َن
َ َعل َم الْ ُق ْرآ َن ﴿ٕ﴾ َخلَ َق ْاإل
Artinya: “Yang telah mengajarkan Alquran. Dia menciptakan manusia.
Mengajarnya pandai berbicara.”90
Kata al-bayān berasal dari bāna, yabīnu, bayānan yang berarti nyata,
terang dan jelas. Dengan demikian kata al-bayān mengindikasikan pengertian
bahwa sesuatu dapat terungkap dari apa yang belum jelas. Pengajaran al-bayān
oleh Allah tidak hanya terbatas pada satu makna sisi saja yaitu “ucapan”, tetapi
mencakup segala bentuk ekspresi, termasuk seni dan raut muka. Menurut alBiqāʻī, kata al-bayān adalah potensi berpikir, yakni mengetahui persoalan kullī
(permasalahan yang universal) dan juz‟ī (permasalahan khusus), termasuk juga
menilai yang tampak dan yang gaib serta menganalogikannya dengan yang
89
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tampak. Selanjutnya terkadang kata al-bayān berarti “tanda-tanda”, “perhitungan”
atau “ramalan”. Itu semua disertai potensi untuk menguraikan sesuatu yang
tersembunyi dalam benak serta menjelaskan dan mengajarkannya kepada yang
lain. Penyampaian kepada orang lain terkadang dengan kata-kata, kemudian
dengan perbuatan, dengan ucapan, tulisan, isyarat dan lain-lain.91
Kedua, tugas pendidik adalah sebagai pembimbing atau penyuluh. Hal ini
ditegaskan dalam firman Allah surat An-Naḥl/16 ayat 4:

ِ
ِ
ّْ اسأَلُواْ أ َْىل
الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُمو َن
َ َوَما أ َْر َسلْنَا ِمن قَ ْبل
ْ َك إِالَّ ِر َجاالً نُّوحي إِلَيْ ِه ْم ف
َ
﴾ٖٗ﴿
Artinya: “ Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki
yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada
orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”92
Ṭabaʻṭabāī berpendapat ayat ini menginformasikan bahwa dakwah
keagamaan dan risalah kenabian adalah dakwah yang disampaikan oleh manusia
biasa yang mendapat wahyu dan bertugas mengajak manusia menuju kebahagiaan
duniawi dan ukhrawi.93 Mengajak manusia bukan sekedar menyeru, akan tetapi
selalu memberikan bimbingan dan penyuluhan agar ajaran yang diberikan dapat
diterima.
Ketiga, seorang pendidik adalah bertugas sebagai penjaga. Firman Allah
swt dalam surat at-Taḥrīm/66 ayat 6:

ِ
ِ َّ
ْ َّاس َو
ٌاْلِ َج َارةُ َعلَْي َها َم َالئِ َكة
ُ ُآمنُوا قُوا أَن ُف َس ُك ْم َوأ َْىلي ُك ْم نَاراً َوق
َ ين
َ يَا أَيُّ َها الذ
ُ ود َىا الن
ِ ِ
﴾ٙ﴿ صو َن اللَّوَ َما أ ََمَرُى ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَم ُرو َن
ُ غ َال ٌظ ش َد ٌاد َال يَ ْع
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai

91.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Tafsirnya (Jakarta: Widya
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Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.”94
Merupakan tuntunan kepada kaum muslimin yang beriman bahwa,
memelihara dengan meneladani Nabi dan memelihara keluarga serta seluruh yang
berada dibawah tanggung jawab orang yang beriman itu dengan membimbing dan
mendidik mereka agar semua terhindar dari siksaan neraka.95
Keempat, pendidik bertugas sebagai penanggung jawab moral anak
didiknya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi saw.:

ِ ِ
ِ َّالعب
ِ  َحدَّثنا َعلِي بِن ِع. الد ْم ِشقي
. ِمارة
َ الوليْد
َ  َحدَّثنا َسعْي ُد بن ُع. ياش
َ اس بن
ُ َ َحدَّثنا
ِ ِ
ِ ث بن النُّع
ِ ِ َُِسعت أنَس بِن مال. مان
صلَّى اللُ َعلَْي ِو
ْ أخ ََبِِن
ُ ك َُْي ُد
ُ اْلا ِر
ْ
ْ
َ ث َع ْن َر ُس ْول الل
ُ ُ ْ
96
 ابن ماجو-) أح ِسنُ ْوا َأدبَ ُهم
ْ  قال ( أ ْك ِرُم ْوا ْأوال َد ُك ْم و: و َسلَّم

“Meriwayatkan al-„Abbās bin al-Walīd ad-Damsyiqī, „Ali bin „Iyāsy.
Menceritakan kepada kami Sa„īd bin „Umārah. Menceritakan kepadaku al-Ḥāriṡ
bin an-Nuʻmān. Aku mendengar Anas bin Mālik berkata dari Rasulullah saw.
berkata: Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah budi pekerti mereka.”
Hadis ini mengingatkan kepada seorang pendidik agar selalu memuliakan
anaknya. Kata mulia disini bisa diperluas maknanya dengan bersifat baik, adil,
jujur dan bijaksana kepada anak didiknya. Dan tugas kedua yang dicerminkan
dalam hadis ini adalah untuk mengajarkan akhlak yang baik, sesuai dengan hadis
Rasulullah saw.:

ِ
ت
ُ ْ " إََِّّنَا بُعث:َو َسلَّ َم

ِ ُ ال رس
صلَّى اللُ َعلَْي ِو
َ َ َر ِض َي اللُ َعْنوُ ق, َع ْن أَِِّب ُىَريْ َرَة
َ ول الل
ُ َ َ َ ق:ال
97 ِ
ِ
" َخ َالق
ْ ألََُتّْ َم َم َكا ِرَم ْاأل

Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah saw. berkata : “Sesungguhnya aku
diutus untuk menyempurnakan akhlak (tingkah laku).”
Akhlak atau tingkah laku merupakan penilaian terhadap manusia, sebab

manusia yang sempurna adalah manusia yang bukan hanya taat kepada Allah swt.
94
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saja dalam beribadah hablu minallah

akan tetapi juga mampu berbuat baik

kepada sesama makhluk ciptaan Allah swt. yang ada disekitarnya melakukan
hablu minannās. Sehingga pembentukan akhlak yang baik harus diwujudkan,
untuk membangun dan menjadikan manusia yang sempurna (insān kāmil).
Kelima, pendidik sebagai penuntun dan pemberi pengarahan. Firman Allah
dalam surat al-Kahfi/18 ayat 66-70:

ِ
ِ
يع
َ َ﴾ قٙٙ﴿ ًت ُر ْشدا
َ َق
َ َّال إِن
َ وسى َى ْل أَتَّبِ ُع
َ ك َعلَى أَن تُ َعلّْ َم ِن مَّا ُعلّْ ْم
َ ك لَن تَ ْستَط
َ ال لَوُ ُم
ِ
ال َستَ ِج ُدِِن إِن َشاء
َ َ﴾ قٙٛ﴿ ًصَِبُ َعلَى َما ََّلْ ُُِت ْط بِِو ُخ َْبا
َ ﴾ َوَكْيٙٚ﴿ ًص َْبا
ْ َف ت
َ َمع َي
ِ اللَّو صابِراً وَال أ َْع
ال فَِإ ِن اتَّبَ ْعتَِن فَ َال تَ ْسأَلِْن َعن َش ْي ٍء َح ََّّت
َ َ﴾ قٜٙ﴿ ًك أ َْمرا
َ َصي ل
َ َ ُ
﴾ٚٓ﴿ ًك ِمنْوُ ِذ ْكرا
َ ُح ِد
َ َث ل
ْأ

Artinya: “Musa berkata kepada Khaidhir: "Bolehkah aku mengikutimu supaya
kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang
telah diajarkan kepadamu?"Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu
sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. dan bagaimana
kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai
pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata: "Insya Allah
kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak
akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun". Dia berkata: "Jika
kamu mengikutiku, Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku
tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya
kepadamu".98
Dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan, Musa berkata kepada hamba Allah
yang memperoleh ilmu dari Allah swt. “Bolehkah aku mengikutimu secara
bersungguh-sungguh supaya engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari apa
ilmu-ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu untuk menjadi petunjuk bagiku
menuju kebenaran?” Dia menjawab, “Sesungguhnya engkau hai Musa sekali-kali
tidak akan sanggup sabar bersamaku. Yakni peristiwa-peristiwa yang engkau akan
alami bersamaku, akan membuatmu tidak sabar. Dan bagaimana engkau dapat
sabar atas sesuatu, yang engkau belum mengetahui secara menyeluruh hakikat

98

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 454
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beritanya?” Engkau tidak memiliki pengetahuan batiniah yang cukup tentang apa
yang akan engkau lihat dan alami bersamaku itu.99
Ucapan hamba Allah ini, memberi isyarat bahwa seorang pendidik hendaknya
menuntun anak didiknya dan memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan
dihadapi dalam menuntut ilmu, bahkan mengarahkannya untuk tidak mempelajari
sesuatu jika sang pendidik mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai
dengan bidang ilmu yang akan dipelajarinya.
Dalam pengertian bahasa dan istilah kata pendidik diidentikan dengan kata
guru. Tertulis pada kamus Webster‟s, kata guru dalam bahasa Inggris tertulis
“teacher” yang bermakna “tutor, eduator, dan instructor”. Tutor; seorang guru
yang memberikan pengajaran terhadap siswa. Instructor; seseorang yang
mengajar. Educator; seseorang yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan
mendidik yang lain.100 Selanjutnya lahir pula defenisi secara istilah oleh para
pakar pendidikan tentang pengertian “guru”, di antaranya:101
1) Zakiah Daradjat; guru (pendidik) adalah pendidik profesional, karenanya
secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian
tanggug jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua.
2) Ramayulis; guru (pendidik) adalah orang yang memikul tanggung jawab
untuk membimbing peserta didik menajdi manusia yang manusiawi.
3) Zahara Idris dan Lisma Jamal; guru (pendidik) adalah adalah orang dewasa
yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam
perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan
(mampu berdiri sendiri) memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan,
makhluk individu yang mandiri dan makhluk sosial.
4) Ahmad Tafsir; guru (pendidik) adalah orang yang bertanggung jawab
terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan perekembangan potensi
anak didik, baik potensi kohnitif maupun potensi psikomotoriknya.

99

.M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, cet. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. VIII,

h. 97.
100
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Ramayulis, Profesi & Etika Keguruan, cet. 7 (Jakarta : Kalam Mulia, 2013), h. 1.
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5) Imam Barnadib; guru (pendidik) adalah tiap orang yang dengan sengaja
mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan yang terdiri atas:
orang tua, orang dewasa lain yang bertanggung jawab tentang kedewasaan
anak.
6) Ahmad D. Marimba; pendidik adalah orang karena hak dan kewajibannya
bertanggung jawab tentang pendidikan si terdidik.
7) Samsul Nizar; pendidik orang yang bertanggung jawab terhadap upaya
perkembangangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat
kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya
(baik sebagai khalīfatullah fī al-arḍ maupun sebagai „abdullah) sesuai dengan
nilai-nilai ajaran Islam.
Kemudian juga lahir konsep-konsep yang mengarah kepada pendidik, seperti:
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, mengembangkan profesionalitas,
pedagogik dan lain sebagainya.
Dalam pembahasan penelitian disertasi yang penulis lakukan bukan
menguraikan konsep-konsep yang telah merupakan suatu defenisi akan seorang
pendidik dari berbagai pendapat pakar pendidik. Akan tetapi bagaimana
mendapatkan suatu konsep dalam Alquran yang amat fundamental dari pengertian
kata “rabbānī” yang difahami adanya kaitan yang didasari dengan unsur-unsur
sifat ketuhanan. Sehingga dengan menguraikan sifat-sifat ketuhanan yang
berkaitan dengan pendidik akan mendapatkan suatu konsep pengertian pendidik
dalam pandangan Islam. Sifat-sifat apa saja dari sifat ketuhanan yang berkenaan
dengan pendidik.
Hampir dari keseluruhan penafsiran para ulama terhadap makna kata rabb
miliki pemahaman yang sama, yaitu:
a) Abi Ḥātim, memaknai kata rabb dengan memiliki sifat-sifat ketuhanan:

ِ ِ  ح َّدثَنا ال ُفرات بِن،  ح َّدثَنا الولِي ُد بِن مسلِ ِم، ح َّدثَنا ِىشام بِن خالِ ِد
ع ْن،
َ الولْيد
َ ْ ُ
َ
َ
َ
ْ ُ ْ َْ
َ ْ ُ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ َ ب بِ ْن ُُِسى
ِ َُم ْعت
َ ْي
ُّ ر:
ٌف اَُّمة
ٌ ْْي اَل
َ ْ الْعالَم: قال،
َ ْ ب الْعالَم
َ ِف قَ ْولو،ِ ع ْن تَبْي ِع،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
 َح َّدثَنا َزيْ ُد، وصلّْي
َ ُ َح َّدثَنا َعلي بِ ْن َح ْرب امل.واَْربَ ُعمائَةُ ِِف اْلبَ ّْر،
َ فَستُّمائَةُ ِِف الْبَ ْح ِر،
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ِ اب عن حسْي بِن واقِ ِد عن مطَ ِر
ِ
ِ
ب
ُّ  َر:تادةِ ِِف قَ ْوِل الل
َ َع ْن ق،
َ الوراق
َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َب ْن اْلَب
َ
102 ِ ِ
ِ
.ف ِم ْن َخلْقو
َ ص
َ ْ الْعالَم
َ ما َو: ْي قال

“Meriwayatkan Hisyām bin Khālid, Walīd bin Muslim, al-Furāt bin al-Walīd
dari Muʻtab bin Sumiya, dari Tabīʻ, tentang firman Allah swt. “rabbu al„ālamīn”, bahwa dikatakan alam semesta itu terdiri dari seribu umat, enam
ratus berada di lautan dan empat ratus berada di daratan. Meriwayatkan „Ali
bin Harbi al-Muṣallī, Zaid bin al-Ḥabāb dari Ḥusain bin Wāqid dari Maṭar alWarāq, dari Qatādah tentang firman Allah “rabbu al-„ālamīn” ia berkata :
segala apa yang mensifati dari penciptaan-Nya.”
b) Ibn Kaṡīr, mengartikan kata rabb seorang pendidik untuk mampu berupaya
menyesuaikan sikapnya sebagai pengatur, penjaga, berbagai urusan peserta
didik,

walaupun

tidaklah

mungkin

sama

atau

sebanding

dengan

kesempurnaan sifat Allah swt. yang Maha Pengatur dan Pembimbing seluruh
alam semesta ini:

ِ ِ السيّْ ِد وعلى الْمت
ِ
ِ
الح
ِ ص
ُّ الر
َّ َو
ُ صُّر
ُ ب ُى َو الْمال
ْ صُّرف ل ْل
َ َ ُ َ َ َ َّ ف َويُطْلَ ُق ِِف اللُّغَة َعلَى
َ َك الْ ُمت
ِ
ب
ُّ  َر:ب لِغَ ِْري اللِ بَ ْل بِ ْاإلضافَ ِة تَ ُق ْو ُل
ُّ الر
َّ ص ِحْي ٌح ِِف َح ّْق اللِ َوال يُ ْستَ ْع َم ُل
َ َوُك ّْل ذَلك
ِ  وقَ ْد قِيل إنَّو,قال إالَّ الل َعَّز وج َّل
اال ْس ُم
ُ ُب فَال ي
ُّ الر
ُّ  َر,الدا ِر
َّ  َو ّأما,ب َكذا
ّ
ُ َْ َ ََ
103
ألعظَ ُم
ْ ْا
“ar-Rabb ialah seorang raja yang mengatur berbagai urusan. Dalam
pengertian bahasa berartikan “tuan” dan secara istilah berarti “berwewenang
dalam urusan”. Dan kedua makna tersebut (secara bahasa dan istilah) sesuai
bagi hak Allah swt., dan tidak dipakai kata ar-Rabb kepada selain Allah swt.,
akan tetapi boleh digunakan dengan penyandaran makna kepada kata lain.
Contohnya: rabb ad-Ḋār (tuan yang memiliki rumah), dan lain sebagainya.
Adapun kata ar-Rabb sendiri tidak dapat digunakan kecuali hanya untuk
Allah swt. Dan dikatakan bahwa kata rabb adalah merupakan “Ism al-Aʻẓam”
(kata benda yang digunakan untuk menyatakan kemuliaan).”
c) Baiḍāwī, berpendapat tentang rabb yakni, pengajaran yang disampaikan
tahap demi tahap dalam upaya pembentukan pengajaran yang sempurna:
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الش ْي ِء َإل
َّ

ِ
ص َدٌر ِِبَْع َن التَّ ْربِيَّةُ َوِى َي تَ ْبلِيْ ُغ
ُّ الر
ُّ ^ َر.
َّ ^ ْي
َ ْ ب الْعالَم
ْ ص ِل َم
ْ ب ِِف ْاأل
104
َكمالِِو َشْيئًا فَ َشْيئًا

“Firman Allah swt. “rabb al-„Ālamīn” kata ar-Rabb pada asalnya ialah
bentuk maṣdar (asal kata dalam bahasa Arab) yang berartikan tarbiyah
(pendidikan), yaitu penyampain akan sesuatu kepada kesempurnaan secara
sedikit demi sedikit.”
Tidak dapat dikatakan proses pendidikan jika tidak sampai pada
kesempurnaan dari sesuatu yang diajarkan. Maka seorang murabbī harus
mampu untuk mentransfer ilmu itu secara sempurna. Tentulah dalam hal ini
perlu sistem dan mekanisme bagaimana sasaran ilmu itu tercapai dengan
sempurna. Dalam istilah ilmu pendidikan kekinian kemungkinan disebut
dengan pencapaian tuntas. Ada standar ketuntasan minimal dari sasaran ilmu
yang diajarkan. Sedangkan penafsiran “sedikit demi sedikit” menunjukan
tidak akan ada peserta didik yang tidak mengerti dan tidak paham dari ilmu
yang akan diberikan. Semua peserta didik harus benar-benar mengerti dan
paham apa yang dipelajarinya. Ini lah diantara tugas-tugas para murabbī.

d) al-Marāgī, pendidikan Allah swt. ada dua. Pertama “tarbiyah al-khalqiyyah”
(pendidikan secara fisik) yang meliputi pertumbuhan penyempurnaan fisik,
pertumbuhan kekuatan jiwa dan akal. Kedua; “tarbiyah ad-dīniyyah attahżībiyyah” (pendidikan kesempurnaan agama), yang meliputi apa-apa yang
diwahyukan kepada manusia agar mencapai kesempurnaan akal mereka dan
lurusnya jiwa mereka:

ِ َّ
ِ ّ َو تَ ْربِيَةُ اللِ لِلن،س َم ْن يَُربّْْي ِو َو يُ َدبّْ ُر ُشئُ ْونِِو
اس
ُّ ) َر
َّ ب) ُى َو
ُ السيّْ ُد الْ ُمَرِّّْب الذ ْي يُ َس ّْو
ِ  تَربِيةٌ خلْ ّْقيَّةٌ تَ ُكو ُن بِتَ ْن ِمي ٍة اَج، عان
ِ نَو
 َو تَ ْن ِمْي ِو قَ ّو ُاى ُم،سام ِه ْم َح َّّت تَ ْب لُ َغ ْاأل َش ُّد
َ َْ
ْ َ
ْ
ْ
ِ
النَّ ْف ِسيَّةُ َو الْ َع ْقلِيَةَ – َو تَ ْربِيَةُ ِديْنِيَّةُ تَ ْه ِذيْبِيَّةُ تَ ُك ْو ُن ِِبا يُ ْو ِحْي ِو ا َِّل افْر ِاد ِمْن ُه ْم لِيَْب لُغُ ْوا
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ِ ِ َّاس ما بِِو تَ ْك ِمل ع ُقوُِلم و تَص ُفوا نُ ُفوسهم – و لَيس لِغَ ِريهِ اَ ْن ي ْشرع لِلن
ِ َّلِلن
باد ٌة
َ اس ع
ََ َ
ْ َ ْ َ ْ َُ ْ
ْ َ ُْ ْ ُ ُ
. َُو ال أ ْن َُِي َّل َشيْئًا َو َُْي ُرُم اَ َخَر إالّ بِإ ْذ ِن ِمْنو
ِ ِ ُّ  و ر،الدا ِر
ِ ّب َعلي الن
عام
ُ ُاس فَي
ُّ قال َر
ُّ الر
َّ َو يَطْلُ ُق
ُ ْب َىذه اْألن
َ َ ّ ب
ِ
ِ
َِ الالِم) و يراد بِِو
ِ
ت
ْ  َو قَ ْد َجَّر،َجْي ُع الْ َم ْو ُج ْودات
ُ ُ َ ّ ْي) َواح ُد ُى ْم َعا ََّلٌ (بَِفتْ ِح
َ ْ (العالَم
ِ
ٍ ظ اِالّ على ُك ّْل ََجاع ٍة متمايِزةٍ ِألفْر ِادىا ِص
َّ
فات تَ ْق ِرُِبا ِم َن
َ
َ َُ َ
َ َ ُ عادتُ ُه ْم االّ يَطْلُ ُق ْوا َىذا ال ْف
ِ
ِ َّاْليو ِان و عا ََّل الن
ِ
ِ
بات
َ َ ََْ َ َو عا ََّل،  فَيَ ُق ْولُْو َن َعا ََّلَ ْاإلنْسان، الْ َع ْقالء إ ْن ََّلْ تَ ُك ْن مْن ُه ْم
ِ الّت
َّ ذاك
أن َى ِذهِ الْ َع َو ِاَّلَ ِى َي الَِّّت يُظْ َه ُر
ُّ َ َو ال َعا ََّل، اْلَ َج ِر
ْ َ َو ال يَ ُق ْولُْو َن عا ََّل،
َ ، اب
105ِ ِ
ب) إ ْذ يُظْ َه ُر فِْيها ِْلَياةِ َو التَّ ْغ ِذيَِة َو التَّوالد
ُّ (ر
ُ فِْيها َم ْع َن التَّ ْربِيَّةُ الَّ ِذى يُِفْي ُد لَ ْف
َ ظ
“Kata rabb yaitu tuan yang mendidik, yang selalu memantau siapa yang
didiknya dan mengatur keadaan yang didiknya. Jenis pendidikan Allah swt.
ada 2 : pertama “tarbiyah al-khalqiyyah” (pendidikan secara fisik) yang
meliputi pertumbuhan penyempurnaan fisik, pertumbuhan kekuatan jiwa dan
akal. kedua; “tarbiyah ad-dīniyyah at-tahżībiyyah” (pendidikan
kesempurnaan agama), yang meliputi apa-apa yang diwahyukan kepada
manusia agar mencapai kesempurnaan akal mereka dan lurusnya jiwa
mereka. Sehingga tidak ada bagi mereka sedikitpun wewenang dalam syariat
untuk menghalalkan yang telah diharamkan atau sebaliknya keculai dengan
izin Allah swt. Dan terkadang kata rabb juga digunakan untuk manusia,
seperti dikatakan rabb ad-Dār (tuan pemilik rumah), tuan pemilik hewan
ternak. Penyandaran kata „ālamīn kepada kata rabb bahwa mendidik atau
mengatur seluruh alam, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan,
tidak termasuk didalamnya alam yang tidak ada unsur kehidupan, seperti
batu, tanah. Dengan demikian kata rabb bermaksud mendidik segala yang
berakal, yang membutuhkan makanan, dan yang berkembang biak.”
B. Tarbiyah, Taʻlīm, Ta`dīb106
Pengkajian tentang pendidikan dalam Islam tak terlepas dari kata rabb,
ʻalima, dan adaba. Sehingga para ilmuwan muslim khususnya pakar pendidikan
memberikan makna pendidikan yang lebih tepat pada pendidkan dari sumber katakata tersebut. Apa dan bagaimana perwakilan pendidikan yang tepat untuk
105
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digunakan. Oleh sebab itu perlu kiranya untuk mengetahui makna dari setiap kata
tersebut.
1. Makna Tarbiyah
Kata tarbiyah yang bersumber dari rabb (  ) ربyang memiliki makna :
a. Merupakan nama dari Allah swt. Ibn al-Anbārī menerangkan bahwa makna
dari nama Allah swt. ini terbagi pada 3 pengertian:

ِ
1) ar-Rabb al-Mālik (ك
ُ الْمال

ُّ الر
َّ
َ ب

). Allah yang memiliki segala sesuatu.

ُّ الر
َّ ). Allah yang ditaati.
ّْ ب
ُالسيّْ ُد املُطَاع
107
3) ar-Rabb al-Muṣliḥ ( صلِح
ُّ الر
ُ ْ ُب امل
ّ ). Allah yang memperbaiki.
Tarbiyah bermakna pada taḥfaẓuhā (memeliharanya), turāʻīhā (menjaganya),
2) ar-Rabb as-Sayyidu al-Muṭāʻ (

b.

turabbīhā (mendidiknya), sebagaimana seseorang memelihara, menjaga dan
mendidik anaknya.108
c.

Menurut Ibrahim Anis makna tarbiyah adalah tumbuh dan berkembang.
Senada

dengan

pengertian

yang diberikan

oleh

Qurṭubī

(tumbuh,

berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestariannya
atau eksistensinya).109
d. an-Naḥlawī berpendapat bahwa kata tarbiyah berasal dari tiga kata : 110
1) Rabba – yarbu, yang memiliki makna bertambah dan tumbuh. Seperti pada
firman Allah swt. dalam surah ar-Rūm/30 ayat 39:

ِ َوَما آتَ ْيتُم ّْمن ّْرباً لّْيَ ْربُ َو ِِف أ َْم َو ِال الن
يدو َن
ُ ند اللَّ ِو َوَما آتَ ْيتُم ّْمن َزَكاةٍ تُِر
َ َّاس فَ َال يَ ْربُو ِع
﴾ٖٜ﴿ ضعِ ُفو َن
ْ ك ُى ُم الْ ُم
َ َِو ْجوَ اللَّ ِو فَأ ُْولَئ
Artinya: “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).”111
107

Al-Manẓūr, Lisān al-„Arab, h.1547.
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2) Rabiya – yarba, dengan wazan khafiya – yakhfa bermakna menjadi besar.
Terdapat dalam surah al-Isrā`/17 ayat 24 :

ِ و
ُّ اح
﴾ٕٗ﴿ ًصغِريا
ّْ الر ْْحَِة َوقُل َّر
َّ الذ ّْل ِم َن
ْ َ
ْ اخف
َ ب ْار َْحْ ُه َما َك َما َربَّيَ ِاِن
َ َض َِلَُما َجن

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka
keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu
kecil".112

3) Rabba – yarubbu, dengan wazan madda – yamuddu, yang memiliki arti
memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, dan memilihara. Ditemui
dalam surah al-Fātihah/1 ayat 2:

ِ ّْ ا ْْلم ُد للّ ِو ر
﴾ٕ﴿ ْي
َ ب الْ َعالَم
َْ
َ

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.”113

e. al-Yasuʻī berpendapat bahwa kata tarbiyah secara etimologi memiliki tiga
pengertian, yaitu:114
1) Nasyʻat, berarti pertumbuhan, berusia muda meningkat dewasa.
2) Tagżiyyah, berarti memberi makan dan mendewasakan.
3) Yurbi, berarti memperkembangkan.
f. M. Quraish Shihab mengemukan bahwa kata rabb, seakar dengan kata
tarbiyah, yaitu mengarahkan sesuatu tahap demi tahap menuju
kesempurnaan kejadian dan fungsinya dan dapat pula berartikan memiliki.
Dipuja dan pujinya Allah swt. karena rubūbiyah-Nya. Bermula dari
mewujudkan makhluk termasuk manusia dari tiada, sampai membimbing
mereka untuk mencapai tujuan penciptaan hingga memelihara dan
memasukkan manusia kelak di surga-Nya. Sarana pendidikan dan
112

Ibid., h. 428.
Ibid., h. 5. al-Ḥamdu (segala puji). memuji orang adalah karena perbuatannya yang
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pemeliharaan Allah terhadap manusia disiapkan jauh sebelum manusia
wujud di bumi ini. Tidak ada satupun kebutuhan makhluk dalam rangka
mencapai tujuan hidupnya yang tidak disediakan Allah, karena Dia adalah
pendidik dan pemelihara seluruh alam.115
g. Muhammad Rasyīd Riḍā menjelaskan bahwa tarbiyah pemeliharaan Allah
swt. terhadap manusia mencakup pada:
1) Tarbiyah al-Khalqiyyah (pemeliharaan fisikal, menumbuhkan dan
menyempurnakan bentuk tubuh serta memberikan daya jiwa dan
akal).
2) Tarbiyah asy-Syarʻiyyah at-Taʻlīmiyyah (pemeliharaan syariat dan
pengajaran, menurunkan wahyu kepada salah seorang di antara
mereka untuk menyempurnakan fitrah manusia dengan ilmu dan
amal).116
Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum kata rabb dengan berbagai
derivasinya memiliki makna ; bertambah, tumbuh, menjadi besar, memperbaiki,
menguasai urusan, menuntun, dan memelihara.
Dengan demikian term tarbiyah dapat bermakna mengarahkan, menuntun dan
memilihara peserta didik untuk tumbuh dan menjadi dewasa, berilmu
pengetahuan dan berketerampilan, berprilaku atau berakhlak.
2. Makna Taʻlīm

Kata taʻlīm berasal dari kata ʻalima ( علِم
َ ), ketika disandarkan kepada sifat Allah

َ

swt. maka bermakna : al-ʻalīmu, al-ʻālimu, dan al-ʻallāmu. Yang memilili arti
“mengetahui dari sebelum sesuatu itu ada atau tercipta.”117 Dalam Alquran kata
al-ʻalīmu tertulis sebanyak 32 kali. Kata ʻālimu sebanyak 13 kali dan kata ʻallāmu
sebanyak 4 kali. Sedangkan kata ʻalima itu sendiri memiliki arti naqīḍ al-jahl
(menghilangkan kebodohan).118
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Kata taʻlīm juga memiliki pengertian, banyaknya dan berkali-kali dalam
mencari ilmu sampai memberikan kesan pada jiwa seorang mutaʻallim. Dan ada
juga yang mengatakan bahwa taʻlīm kepekaan jiwa seseorang dalam mencari dan
memperoleh pengertian.119
Rasyīd Riḍā dalam kitabnya al-Manār menjelaskan makna dari taʻlīm
adalah meletakan dalam jiwa seseorang seluruh pengetahuan tanpa batas dan
ketentuan tertentu.120 Hal ini penafsiran dari surah al-Baqarah/2 ayat 31:

َُسَاء َى ُؤالء إِن ُكنتُ ْم
َ ض ُه ْم َعلَى الْ َمالَئِ َك ِة فَ َق
ْ ال أَنبِئُ ِوِن بِأ
ْ آد َم األ
َ َُسَاء ُكلَّ َها ُْثَّ َعَر
َ َو َعلَّ َم
ِِ
﴾ٖٔ﴿ ْي
َ صادق
َ

Artinya: “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!"121
Allah swt. mengajarkan Adam nama-nama benda seluruhnya, memberinya
potensi pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan menunjuk
benda-benda atau mengajarkannya mengenal fungsi benda-benda. Ayat ini
menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah swt. potensi untuk
mengetahui nama atau fungsi karakteristik benda-benda, seperti fungsi api, fungsi
angin, dan sebagainya. Dan juga dianugerahi potensi untuk berbahasa.
Bagi ulama yang memahami pengajaran nama-nama kepada Adam dalam
arti mengajarkan kata-kata, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kepada
beliau dipaparkan benda-benda, dan pada saat yang sama beliau mendengar suara
yang menyebut nama benda yang dipaparkan itu. Ada juga yang berpendapat
bahwa Allah swt. mengilhamkan kepada Adam nama benda itu pada saat
dipaparkannya sehingga beliau memiliki kemampuan untuk memberi kepada
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masing-masing benda nama-nama yang membedakannya dari benda-benda yang
lain.122
Kata ʻallama ini juga mencakup arti mengajar. Mengajar tidak selalu
dalam bentuk mendiktekan sessuatu atau menyampaikan suatu kata atau idea,
tetapi dapat juga dalam arti mengasah potensi yang dimiliki peserta didik sehingga
pada akhirnya potensi itu terasah dan dapat melahirkan aneka pengetahuan. Pada
sisi lain bahwa keistimewaan manusia adalah kemampuannya mengekspresikan
apa yang terlintas dalam benaknya serta kemampuannya menangkap bahasa
sehingga ini mengantarnya “mengetahui”. Dengan kemampuan merumuskan idea,
memberi nama bagi segala sesuatu adalah merupakan langkah menuju terciptanya
manusia berpengetahuan dan lahirnya ilmu pengetahuan.
Jauh

lebih

mendalam

bahwa

kata

ta‟līm

memberikan

makna

pemberitahuan yang dilakukan dengan berulang-ulang dan sering, sehingga
berbekas pada diri mutaʻallim.
Menurut Abdul Fatah Jalal, konteks taʻlīm yang dicontohkan Rasulullah
saw. bukan sekedar membuat umatnya bisa membaca yang tertulis, melainkan
mampu membaca yang disertai dengan perenungan, pemahaman, pengertian,
tanggung jawab dan amanah. Dari sisi ini kata taʻlīm mencakup :
a. Pengetahuan teoritis.
b. Mengulang kaji secara lisan.
c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan.
d. Perintah untuk melaksanakan apa yang diketahui.
e. Pedoman bertingkah laku.123
Pengertian di atas ini sekaligus merupakan bantahan bahwa kata taʻlīm tidak
hanya sebatas pengajaran akan tetapi mencakup ilmu dan amal.
3. Makna Ta`dīb
Akar kata ta`dīb yaitu addaba dari kata adaba. al-Adabu adalah orang
yang beradab dari kalangan manusia, dinamai adaban sebab manusia beradab
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menjadi terpuji.124 Sedang kata addaba berartikan ʻallama dan istaʻlama yang
berartikan mengajar dan meminta keterangan.125 Dan asal dari adaba adalah adduʻā yang berartikan undangan. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis
Rasulullah saw.:

ٍ َأَخب رنَا عب ُد اللَّ ِو بن خالِ ِد ب ِن حا ِزٍم حدَّثَنَا ُُم َّم ُد بن سلَمةَ حدَّثَنَا أَبو ِسن
ان َع ْن أَِِّب
َْ َ َ ْ
ُ
َ َ َ ُْ َ
َ َ ْ َ ُْ
ِ َح َو
ال إِ َّن َى َذا الْ ُق ْرآ َن َمأْ ُدبَةُ اللَّ ِو فَ ُخ ُذوا ِمْنوُ َما
َ َص َع ْن َعْب ِد اللَّ ِو ق
ْ إِ ْس َح َق َع ْن أَِِّب ْاأل
ٍ استَطَعتُم فَِإ ِّْن َال أ َْعلَم َشيئًا أَص َفر ِمن خ ٍري ِمن ب ي
ِ َت لَْيس فِ ِيو ِمن كِت
اب اللَّ ِو َش ْيءٌ َوإِ َّن
َْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ
ْ
ْْ ْ
َ
126
ِ ِ ِ اب اللَّ ِو َشيء خ ِرب َكخر
ِ
ِ َالْ َق ْلب الَّ ِذي لَْيس فِ ِيو ِمن كِت
ُاب الْبَ ْيت الَّذي َال َساك َن لَو
ْ
َ
ََ ٌ َ ٌ ْ
َ

Mengkhabarkan kepada kami ʻAbdullah bin Khālid bin Ḥazim, mengkhabarkan
kepada kami Muhammad bin Salamah, Abu Sinān dari Abi Ishaq dari Abi alAhwaṣ dari ʻAbdillah berkata : Sesungguhnya Alquran ini adalah jamuan Allah,
maka ambillah ia semampu kamu. Sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu
yang lebih kosong dari sebuah rumah yang dimana rumah tersebut tak ada kitab
Allah di dalamnya, dan sesungguhnya hati orang yang tidak ada kitab Allah akan
hancur, sebagaimana hancurnya sebuah rumah yang tidak berpenghuni.”
Menurut Ibrahīm Madkūr makna ta`dīb yang berakar dari kata adaba
memiliki arti:
1) Membuat undangan.
2) Melatih perilaku yang baik, berakhlak dan beradat.
3) Menyeru kepada sifat terpuji.127
Pada masa Islam klasik, kata ta`dīb digunakan untuk pendidikan yang
diselenggarakan di kalangan istana para khlaifah. Seperti sebutan untuk seorang
guru dengan kata mu`addib. Hal ini disebabkan mereka bertugas mendidikan budi
pekerti dan kecerdasan.
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kata ta`dīb tidak hanya khusus
pada aspek pemberian ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membina watak, sikap
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serta kepribadian peserta didik. Oleh sebab itu tugas seorang pendidik mencakup
mengajarkan ilmu, melatih dan membimbing agar peserta didik beradab.
Dengan demikian kata ta`dīb ini lebih dikenal dalam penggunaan untuk
pendidikan sejak dahulu dari pada kata tarbiyah dan taʻlīm. Akan tetapi
penggunaan pada saat sekarang ini lebih populer dengan kata tarbiyah. Namun
menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas (salah satu seorang pakar pendidikan
Islam) lebih condong menggunakan istilah pendidikan Islam dengan kata ta`dīb.
Ada beberapa hadis Nabi saw. yang menjelaskan makna kata ta`dīb dengan
makna pendidikan, diantaranya:
Hadis Ibn Majah dari Anas bin Mālik:

ِِ
ٍ َّّْم ْش ِق ُّي َحدَّثَنَا َعلِ ُّي بْ ُن َعي
َخبَ َرِِن
ُ ِاش َحدَّثَنَا َسع
ْ يد بْ ُن ُع َم َارَة أ
َ اس بْ ُن الْ َوليد الد
ُ ََّحدَّثَنَا الْ َعب
ِ ِ
ِ ث بن النُّعم
ٍ ِان َُِسعت أَنَس بن مال
ِ ْ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ُ ك ُُيَد
َ ّْث َع ْن َر ُسول اللَّو
َ َْ َ ُ ْ
َ ْ ُ ْ ُ اْلَار
128
َح ِسنُوا أ ََدبَ ُه ْم
َ َق
ْ ال أَ ْك ِرُموا أ َْوَال َد ُك ْم َوأ
“Telah menceritakan kepada kami al-ʻAbbas bin al-Walīd ad-Dimasyqī, dari ʻAli
bin ʻAyyās, dari Saʻīd bin ʻUmārah, dari al-Ḥāriṡ bin Nuʻmān, Aku mendengar
Anas bin Mālik dari Rasulullah saw. berkata “Muliakanlah anak-anak kamu dan
baguskanlah adab mereka”.”
Hadis ad-Dārimi dari ʻAbdullah bin Masʻūd:

ٍ الر ْْح ِن عن اب ِن مسع
ِ
ِ
س
َ َود ق
ْأ
َ وس
ُ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ف َحدَّثَنَا م ْس َعٌر َع ْن َم ْع ِن بْ ِن َعْبد
ُ َُخبَ َرنَا ُُمَ َّم ُد بْ ُن ي
َ ال لَْي
129
ٍ ِمن م َؤّْد
ب اللَّ ِو الْ ُق ْرآ ُن
ُّ ب إَِّال َوُى َو ُُِي
َ ب أَ ْن يُ ْؤتَى أ ََدبُوُ َوإِ َّن أ ََد
ُ ْ

“Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf, Misʻar dari Maʻni
bin Abdurrahan dari Ibn Masʻūd berkata; tidaklah dikatakan seorang itu muaddib
melainkan ia menunjukan adabnya, dan sesungguhnya adab Allah itu adalah
Alquran.”
Hadis Abu Dāwud dari Saʻīd al-Khudrī:
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ٍ ِحدَّثَنا مسدَّد حدَّثَنا خالِ ٌد حدَّثَنا سهيل ي ع ِن ابن أَِِّب صالِ ٍح عن سع
ال أَبُو
َ َيد ْاأل َْع َشى ق
َ َْ َ
َ ْ ْ َ ٌ َْ ُ َ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ
ِ
ي َع ْن أَِِّب
ُّ الر ْْحَ ِن بْ ِن ُم ْك ِم ٍل
ُّ الزْى ِر
ّْ صا ِر
َّ يد بْ ُن َعْب ِد
ُ َِد ُاود َوُى َو َسع
َ ْوب بْ ِن بَش ٍري ْاألَن
َ ُّي َع ْن أَي
ٍ ِسع
ٍ َث ب ن
ِ ُ ال رس
ات فَأَ َّدبَ ُه َّن
َ صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َم ْن َع
َ َي ق
ّْ يد ا ْلُ ْد ِر
َ ول اللَّو
َ َ ال ثََال
ُ َ َ َال ق
َ
وسى َحدَّثَنَا َج ِر ٌير َع ْن ُس َهْي ٍل ِِبَ َذا
ْ َُح َس َن إِلَْي ِه َّن فَلَو
ُ وس
ْ َوَزَّو َج ُه َّن َوأ
َ ف بْ ُن ُم
ُ ُاِلَنَّةُ َحدَّثَنَا ي
130 ِ
ٍ ُ ات أَو ثََال
ٍ ثأ
ِ
ِْ
ُختَان
َ َاإل ْسنَ ِاد ق
ْ ث بَنَات أ َْو بِْنتَان أ َْو أ
َ ُ ال ثََال
ْ َخ َو

“Telah mengkhabarkan kepada kami Musaddad, Khālid, Suhail (Ibn Abi Ṣālih,
dari Saʻīd al-Aʻsyā, berkata Abu Dāwud (Saīd bin Abdurrahman bin Mukmil azZuhri) dari Ayūb bin Basyīr al-Anṣārī dari Abi Saʻīd al-Khudrī berkata; berkata
Rasulullah saw. ; Bagi siapa yang memiliki tiga anak perempuan, lalu memberi
mereka adab dan nikahkan mereka serta melakukan kebaikan untuk mereka, maka
baginya surga. Melalui sanad Yūsuf bin Mūsa, Jarīr dari Suhail dikatakan tiga
saudari perempuan atau tiga anak perempuan atau dua anak perempuan dan dua
saudari perempuan.”
Dari hadis di atas (Muliakanlah anak-anak kamu dan baguskanlah adab
mereka, tidaklah dikatakan seorang itu Muaddib melainkan ia menunjukan
adabnya, Bagi siapa yang memiliki tiga anak perempuan, lalu memberi mereka
adab dan nikahkan mereka serta melakukan kebaikan untuk mereka, maka
baginya surga) dipahami bahwa makna dari kata ta`dīb menjelaskan tentang
pendidikan. Penyemaian dan penanaman adab dalam diri seseorang itulah yang
dikatakan sebagai pendidikan. Sehingga kandungan dari makna ta`dīb adalah
akhlak. Hal ini sesuai dengan pengutusan Rasulullah saw. kepada manusia untuk
menyempurnakan akhlak manuisa.

ال َحدَّثَنَا َعْب ُد الْ َع ِزي ِز بْ ُن ُُمَ َّم ٍد َع ْن ُُمَ َّم ِد بْ ِن َع ْج َال َن َع ْن
َ َصوٍر ق
ُ َِحدَّثَنَا َسع
ُ ْيد بْ ُن َمن
ِ ُ ال رس
ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
َ َصالِ ٍح َع ْن أَِِّب ُىَريْ َرَة ق
َ ول اللَّو
َ الْ َق ْع َق ِاع بْ ِن َحكي ٍم َع ْن أَِِّب
ُ َ َ َال ق
131 ِ
ِ إََِّّنَا بعِثْت ِألََُتّْم
َخ َالق
ْ صال َح ْاأل
َ َ ُ ُ

“Telah mengkhabarkan kepada kami Saʻīd bin Manṣūr berkata, telah
mengkhabarkan kepada kami Abdul ʻAzīz bin Muhammad dari Muhammad bin
ʻAjlān dari al-Qaʻqaʻī bin Ḥakīm dari Abi Ṣāliḥ dari Abi Hurairah berkata;
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bersabda Rasulullah saw. “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan
akhlak yang baik”.”
Dalam riwayat yang lain seperti imam Malik dengan kata ḥusn al-kkhlāq :

ِ َ َول اللَّ ِو صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم ق
َّ َو َح َّدثَِن َع ْن َمالِك أَنَّوُ قَ ْد بَلَغَوُ أ
ت ِألََُتّْ َم
َ َن َر ُس
ُ ْال بُعث
َ
َ ََ َْ ُ
132 ِ
َخ َالق
ْ ُح ْس َن ْاأل

“Telah mengkhabarkan dari Malik sesungguhnya telah disampaikan bahwa
Rasulullah saw. berkata “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan
akhlaq yang baik”.”

Maka dari itu pada hadis terdahulu yang mengatakan bahwa Alquran
merupakan sumber pembelajaran adab yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw.
menjadi ciri khas perbuatan beliau dalam memberikan contoh tauladan kepada
umatnya. Ketika Aisyah ditanyai tentang akhlak Rasulullah saw., maka ia
menjawab akhlaknya adalah Alquran. Marah dan ridanya sesuai dengan Alquran.
133

ِ  ي غْضب لِغَضبِ ِو وي ر, و ِعْند مسلِم ِمن ح ِديث عائِشة َكا َن خلُقو الْ ُقرآن
ض ُاه
َ َ
َ ضى ل ِر
َ َْ َ َ
َ َ
ُ
َ ْ ُْ َ
ْ
.

Contoh manusia yang ideal dalam sisi beradab adalah Muhammad saw., sesuai
dengan yang dinyatakan dalam surah al-Aḥzāb/33 ayat 21:

ِ ِ
ًُس َوةٌ َح َسنَةٌ لّْ َمن َكا َن يَ ْر ُجو اللَّوَ َوالْيَ ْوَم ْاآل ِخَر َوذَ َكَر اللَّوَ َكثِريا
ْ لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِِف َر ُسول اللَّو أ
﴾ٕٔ﴿
Artinya: “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.”134
Kata uswah atau iswah berarti teladan, az-Zamakhsyarī mengemukakan
dua kemungkinan tentang maksud keteladanan yang terdapat pada diri Rasul itu.
Pertama, dalam arti kepribadian beliau secara totalitasnya adalah teladan. Kedua
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dalam arti terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut diteladani.135
Walau ayat ini berbicara dalam konteks perang Khandaq, tetapi ia mencakup
kewajiban atau anjuran meneladani Rasul di luar konteks tersebut. Hal ini karena
Allah swt. telah mempersiapkan tokoh agung ini untuk mendidik beliau.
ʻAbbās Mahmud al-ʻAqqād dalam bukunya ʻĀbqariyāt Muhammad
menjelaskan, ada empat tipe manusia, yaitu pemikir, pekerja, seniman, dan ʻabid
(yang jiwanya larut dalam ibadah). Jarang ditemukan satu pribadi yang berkumpul
dalam dirinya dan dalam tingkat yang tinggi dua dari keempat kecendrungan atau
tipe tersebut, dan mustahil keempatnya berkumpul pada diri seseorang. Namun
yang mempelajari pribadi Muhammad saw. akan menemukan bahwa keempatnya
bergabung dalam peringkatnya yang tertinggi pada kepribadian beliau.
Berkumpulnya keempat kecendrungan atau tipe manusia itu dalam kepribadian
Rasul, dimaksudkan agar seluruh manusia dapat meneladani sifat-sifat terpuji
pada pribadi ini.136
Maka dari itu wajar saja pujian diberikan Allah swt. kepada beliau akibat
ketinggian dan keluhuran adabnya. Firman Allah swt. surah al-Qalam /68 ayat 4:

﴾ٗ﴿ ك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم
َ ََّوإِن
Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”137
Dan secara hakikatnya makna khuluq adalah:

ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ُص ْوَرةِ ْاإلنْسان الْباطنَة َو ى َي نَ ْف ُسو
ُ َو َحقْي َقتُو أنّوُ ل

138

“ Dan hakikatnya sesungguhnya khuluq itu merupakan gambaran atau cerminan
batin manusia, yaitu jiwanya.”
Jika tidak dibarengi dengan adjektifnya maka ia selalu berarti budi pekerti yang
luhur, tingkah laku dan watak terpuji.
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Kata ʻalā, mengandung makna kemantapan. Di sisi lain ia juga
mengesankan bahwa Nabi Muhammad saw. yang menjadi mitra bicara ayat di
atas tingkat budi pekerti yang luhur, bukan sekedar berbudi pekerti luhur.139
Keluhuran budi pekerti Nabi saw. yang mencapai puncaknya dilukiskan
oleh ayat dengan pujian agung langsung dari Allah swt. Bisa dibayangkan jika
Allah swt. telah memberikan ke agungan kepada seseorang? Tampak secara
totalitas pastilah memiliki kemuliaan. Beliau adalah bentuk nyata dari tuntunan
Alquran. Oleh karena kita tidak mampu mendalami semua pesan Alquran, maka
kitapun tidak mampu melukiskan betapa luhurnya akhlak Rasulullah saw. Karena
itu pula setiap upaya yang mengetengahkan sifat-sifat luhur Nabi Muhammad
saw., ia tidak lain hanya sekelumit darinya. Kita hanya bagaikan menunjuk
dengan jari telunjuk gunung yang tinggi, karena lengan tak mampu merangkulnya.
Penyair al-Būṣīri menyebut sekian banyak budi pekerti Nabi lalu menyimpulkan
bahwa :

و أنّوُ َخْي ٌر َخلْ ُق الل ُكلُّ ُهم

َو َمْب لَ ُغ الْعِلْ ِم فِْي ِو أنّوُ بَ َشٌر

“Batas pengetahuan kita tentang beliau hanyalah bahwa beliau adalah seorang
manusia, dan bahwa beliau adalah sebaik-baik makhluk Ilahi seluruhnya.”140
Menurut Sayyid Muhammad az-Zarqanī, bahwa ta`dīb diklasifikasikan
kepada empat macam :
1) Ta`dīb al-Akhlāq; pendidikan tatakrama spiritual dalam kebenaran,
memerlukan pengetahuan tentang wujud kebenaran.
2) Ta`dīb al-Khidmah; pendidikan tatakrama spiritual dalam pengabdian.
Sebagai manusia haruslah mengabdi kepada Allah swt.
3) Ta‟dīb asy-Syarīʻah; pendidikan tatakrama spiritual dalam syariʻah, yang
tatacaranya diatur oleh wahyu.
4) Ta`dīb aṣ-Ṣuḥbah; pendidikan tatakrama spiritual dalam persahabatan, saling
menghormati dan berprilaku mulia antar sesama.141
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Selanjutnya Wan Daud memaparkan bahwa kata ta`dīb yang dimaksudkan
oleh al-Attas mencakup pengertian:
1) Suatu tindakan untuk mendisiplinkan jiwa dan pikiran.
2) Pencarian kualitas dan sifat-sifat jiwa dan pikiran yang baik.
3) Perilaku yang benar dan sesuai yang berlawanan dengan perilaku salah dan
buruk.
4) Ilmu yang dapat menyelamatkan manusia dari kesalahan dalam mengambil
keputusan dan sesuatu yang tidak terpuji.
5) Pengenalan dan pengakuan kedudukan (sesuatu) secara benar dan tepat.
6) Sebuah metode mengetahui yang mengaktualisasikan kedudukan sesuatu
secara benar dan tepat.
7) Realisasi kebenaran sebagaimana direfleksikan oleh hikmah.142
C. Potret Murabbī
Alquran yang penuh dengan pesan untuk mewujudkan manusia yang
sempurna selain berisikan hukum-hukum syari‟at. Oleh sebab itu Alquran
dikatakan sebagai hudan (petunjuk). Dan Nabi Muhammad saw. adalah contoh
yang mengimplementasikan Alquran tersebut. Termasuklah bagaimana sosok
seorang murabbī atau pendidik dalam Alquran yang wajib menjadi panduan.
Sewaktu ditanyai tentang Rasulullah saw. kepada „Aisyah bagaimana akhlak
Rasul, ia menjawab bahwa akhlaknya Alquran. Hal ini menegaskan adanya
semacam keterjalinan antara kepribadian Rasulullah dengan Alquran. Perwujudan
nilai-nilai akhlak Alquran yang telah mengalami internalisasi dalam diri
Rasulullah itulah yang membawa rahmat bagi seluruh alam.143
Ahmed Muniruddin, mengatakan ; “the starting point of the muslim
edication the first and foremost duty of every new convert to Islam was to learn its
teachings, the rituals of prayer and the divine revalation. Muhammad saw. in this
capacity as the prophet of god, naturally the most auitable man to be their
teacher.He taught them the Qur'an, guided them in the questions for
142
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jurisprudence an explained to them the rather complicated Islamic system of
inheritence.”144
Tantangan lain yang perlu dihadapi manusia adalah kelemahan yang berhubungan
dengan sifat dirinya, seperti kedekut, kikir, berpandangan singkat, terburu nafsu,
sombong dan berputus asa. Hal ini membuat manusia menjadi labil dan goyah
sehingga terpukau pada kehidupan bumi yang sementara dan mengalahkan
kehidupan yang abadi.145
Firman Allah swt. dalam surah Ali Imran/3 ayat 79, berupa bentuk kata
instruksi untuk menjadi rabbanī yang harus deterapkan.

ِ
ِ
ِ
ِ ول لِلن
َّاس ُكونُواْ ِعبَاداً ِّّْل ِمن
َ اب َوا ْْلُ ْك َم َوالنُّبُ َّوَة ُْثَّ يَ ُق
َ ََما َكا َن لبَ َش ٍر أَن يُ ْؤتيَوُ اللّوُ الْكت
ِ
ِ ّْون اللّ ِو ولَ ِكن ُكونُواْ ربَّانِي
ِ د
﴾ٜٚ﴿ اب َوِِبَا ُكنتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َن
ُ
َ َ
َ َْي ِبَا ُكنتُ ْم تُ َعلّْ ُمو َن الْكت
َ

Artinya: “Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia Berkata kepada manusia:
"Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah
Allah." akan tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orangorang rabbānī, Karena kamu selalu mengajarkan al-kitab dan
disebabkan kamu tetap mempelajarinya.”146
Kata rabbanī yang berasal dari kata rabb memiliki makna yang musytarak
yaitu makna memiliki (al-Malik), tuan (as-Sayyidu), memperbaharui keadaan
yang buruk (al-Muṣliḥ), mengatur/mengurus/memimpin (al-Mudabbir).147
Kata tersebut yang sering dan kerap sekali diartikan sebagai pendidik. Begitu
pentingnya perintah ini disebabkan faktor pendidikan merupakan faktor penentu
mewujudkan kebaikan universal, dikatakan universal karena berawal dari
pembentukan kepribadian seseorang. Terwujudnya kebaikan dalam pribadi setiap
manusia akan menghasilkan kebaikan kepada kehidupan. Oleh sebab itu standar
ukur sebuah bagus dan baiknya suatu negeri adalah dengan adanya keberadaban
manusianya. Keberadaban yang baik dapat ditempuh dan dibina dengan
pendidikan. Baik pendidikan baiknya peradabaan. Pentingnya sebagai pendidik
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untuk wujud baiknya keberadaban sangat diperintahkan. Terlebih sebagai seorang
muslim, panduan dan konsepnya memiliki sangat akurat. Dengan demikian
sebagai seorang muslim tentu harus mengetahui makna dari rabbanī tersebut.
Penciptaan manusia oleh Allah swt. bukan sekedar sebagai makhluk
pengisi alam semesta, melainkan sebagai syuhud, „abdullah serta khalifah di muka
bumi. Dengan demikian sebagai murabbī harus mengerti tugas yang akan
disampaikan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi fitrah tauhid,
potensi ilāhiyah, serta taḥsīniyah.148
al-Kananī menyatakan bahwa ada beberapa persyaratan menjadi seorang
pendidik:149
1) Yang berkenan dengan dirinya sendiri.
2) Yang berkenan dengan pelajaran.
3) Yang berkenan dengan muridnya.
Bagi seorang murabbī dimensi spritual dan material konseling Islam harus
dimiliki, dimensi spritual menjadi bagian sentral dari konseling Islam. Tujuannya
difokuskan untuk memperoleh ketenangan hati, sebab ketidaktenangan hati atau
disharmoni, disorganisasi disekuilibrium diri (self) adalah sumber penyakit
mental. Dan penyakit ini harus disembuhkan.150
Dalam sejarah pendidikan Indonesia, pendidikan umtuk menjadi guru
menjadi masalah penting dalam masa perluasan pendidikan. Sekolah guru
(Kweekschool) pertama dibuka pada tahun 1852 di Solo. Kemudian diikuti oleh
sekolah-sekolah guru lainnya yang menghasilkan lebih dari 200 guru (tahun 1887
sampai dengan tahun 1892), dan setelah depresi ekonomi jumlahnya dikurangi.
Sebelum sekolah guru dapat menghasilkan jumlah guru yang cukup, tidak
diadakan syarat khusus untuk melakukan profesi guru. Mutu pendidikan sering
sangat rendah terlebih di luar pulau Jawa. Di antara guru-guru tersebut ada yang
tidak pandai berbahasa Melayu, yang tak lancar membaca, atau tak dapat
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mengalikan. Pada tahun 1859 seorang guru di Kaibobo (Seram) harus menghadapi
285 murid, di Manado 260 murid berada dalam satu kelas. Karena kebutuhan guru
yang mendesak setelah tahun 1863, pemerintah memutuskan pada tahun 1892
akan mengangkat guru tanpa pendidikan sebagai guru. 151 Secara sejarah sungguh
amat memprihatinkan, dan dapat dibayangkan bagaimana hasil kepada peserta
didik jika pendidiknya sendiri tak seperti yang diharapkan.
Ada terdapat penafsiran yang kurang tepat tentang mengajar, yang dinilai
terlalu sempit, antara lain:152
1) Mengajar adalah menyuruh anak menghafal. (Hal ini mengabaikan minat
anak dan dapat menimbulkan bahaya verbalisme, hafalan fakta-fakta tanpa
pemahaman dan tanpa hubungan organis dan fungsional).
2) Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan. (Keadaan ini mengakibatkan
pelajaran bersifat teacher-centered, anak-anak tidak turut serta merancang,
bersifat otokratis).
3) Mengajar adalah menggunakan satu metode mengajar tertentu. (Situasi dan
zaman selalu berubah, monoton terhadap satu metode belum tentu pas pada
periode masa berikutnya).
Penelitian terhadap surah Ali Imran ayat 79 perlu dilakukan untuk
memahami apa yang dimaksud sebagai rabbanī (sebagai pendidik) yang
diperintahkan Allah swt. Mengulas dan mengkaji pendapat para ulama, khususnya
para ulama tafsir. Dari penguraian para ulama tersebut dicoba untuk merumuskan
sebuah konsep untuk memaknai rabbanī sehingga dapat sebuah kesimpulan dan
pengertian menjadi seroang murabbī.
Mewujudkan suatu yang paripurna amat sulit terasa dilakukan, terlebih
kaitan murabbī dengan dipengaruhi dari berbagi faktor, seperti profesi untuk
mencari nafkah pada zaman kini. Oleh sebab itu untuk mengatasi hal ini satu hal
yang amat perlu dipegang oleh seorang murabbī bahwa niat yang ikhlas kepada
Allah swt. harus menjadi dasar utama. Sehingga ilmu yang awalnya ia tuntut akan
ia berikan dengan dengan baik dan akan mendapat penerimaan yang baik pula.
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Sesuai dengan yang dikemukan oleh al-Ghazali dalam “barang siapa yang
menuntut ilmu bukan karena Allah swt. Maka akan ditimpakan kepadanya
kesulitan di dunia, dan tidak akan dapat mencium aroma surga pada hari kiamat
kelak.”153
Kebahagian dunia dalam profesi murabbī bukan terletak pada banyaknya
ia memperoleh materi darinya. Akan tetapi kebahagian itu akan diperoleh ketika
ia memiliki etika yang baik. Sebab tujuan etika hakikatnya menurut Majid Fakhri
dalam bukunya ethical theories in Islam adalah “memperoleh kebahagiaan.”154
Dilema profesi sebagai pendidik di era globalisasi dan isu pragmatisasi
pendidikan, telah membawa perubahan sikap dan mental yang positif. Masih
adanya para pendidik yang tetap konsisten mengusung nilai-nilai dan idealisme
sebagai pendidik yang dirindukan peserta didiknya karena ketokohan dan teladan
moralitas yang luar biasa. Pada sisi lain, dalam konteks kekinian, nilai-niali
tersebut semakin tergeser dan terkontaminasi dampak negatif pola hidup yang
teramat instan dan pragmatis, hal ini merupakan tabir gelap dunia pendidikan
yang semakin transparan dan mewabah, terutama karena berbagai perilaku
menyimpang yang dimainkan para pendidik dan birokrat yang sadar atau tidak
telah tegerus arus konsumtif dan materialistis, sehingga isu komersialisasi,
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, bukan hanya miliki politisi dan
birokrat, namun merambah kedunia pendidikan. Jika hal ini terus menerus
dibiarkan, tentau teramat berbahaya, karena narasi bisnis dan naluri konsumtif
dunia pendidikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang sangat mendesak
yang ditawarkan berbagai komoditas atau perusahaan, namun idealisme dan
profesionalisme pun semakin dipertaruhkan eksistensinya. Dan kenyataannya jika
pendidikan terintervensi liberalisasi, wacana moralitas sebagai pendidik tak lagi
menjadi hal yang penting untuk diwacanakan.
Menurut Erving Goffman (seorang ahli dramaturgis), menegaskan satu
bahaya yang luar biasa, jika seseorang (khususnya, politisi dan pendidik) berperan
sebagai aktor di luar panggung yang berbeda. Dalam konteks ini, profesionalisme
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pendidik masih jauh dari harapan, apalagi jika seluruh indikator prasyarat
profesionalisme seperti yang tercantum dalam UU dan peraturan lebih banyak di
atas kertas semata, tanpa diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dan
dikawal bersama mulai dari pusat sampai daerah, demikian halnya dengan
reformasi pendidikan yang baru sekedar gaung di labirin gelap berliku.155
Kriteria-kriteria murabbī perlu untuk diketahui dan diterapkan oleh seorang
pendidik. Dan ini dasar bagaimana seorang Nabi dan Rasul yang diberikan tugas
untuk mewujudkan manusia sebagai rabbanī. Begitu pentingnya perintah tersebut
maka perlu pula dipahami akan makna rabbanī agar dapat kita mewujudkan diri
dan menyesuaikan dengan maksud perintah Allah swt. dalam Alquran surah Ali
Imran/3 ayat 79 tersebut. Terkhusus bagi yang berprofesi sebagai pendidik,
sudahkah menerapkan pengertian rabbanī dalam diri mereka? Penelitian ini insya
Allah akan dapat membantu dalam mewujudkan hal tersebut, sehingga terciptanya
seorang pendidik yang ideal dalam konsep Alquran.
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BAB III
RAGAM SIMPUL MURABBĪ DALAM ALQURAN
Sesungguhnya ayat yang pertama kali diturunkan Allah swt. dalam
Alquran kepada rasul-Nya mempertegas masalah ilmu dan pengajaran. Tampak
dalam pelaksanaan hal tersebut dengan kata ( م
ُ َ) اَلْ َقل, dengan pena tersirat perintah

ُ

untuk membaca, bagaimana menulis dengan pena jika tak ada yang dibaca
terlebih dahulu? Dan membaca adalah kunci dari segala kunci ilmu. Begitu
pentingnya membaca itu sehingga Allah swt. mengulangi kata dua kali atas
perintah

ْاِقْػَرُأ

dalam surah al-ʻAlaq/96 ayat 1 dan 3. Perintah ini bukan hanya

sekedar membaca saja, perintah ini disandarkan dengan

ُب ُاْخلَالِ ُق
ُّ ُالر
َّ  بِِإ ْس ِم/ bi ismi

ar-Rabb al-Khāliq, dengan pengertian membaca dengan keridoan, perintah, dan
keberkatan-Nya. Inilah cara membaca yang dinamai

ُُقَِراَةُُاِْْيَانِيَة

membaca dengan

iman. Dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya ilmu dalam Islam harus digaransi
dengan iman kepada Allah swt. Ilmu atas dasar ini menjadi ilmu yang membawa
kebaikan dan kemakmuran, terhindar dari pertikaian dan kehancuran.
A. Simpul-simpul Murabbī
Kata rabbānī adalah bentuk jamak yang tertulis dalam Alquran surah alMā`idah/5 ayat 44 dan 63, serta surah Ali Imran/3 ayat 79.
Surah al-Mā`idah/5 ayat 44:

ُّل ُ ِمن
ُّْ ًَُّاس ُ ُكونُوُاُْ ِعبَادُا
ُِ وؿ ُلِلن
َُ الُ ْك َُم ُ َوالنُّبُػ َّوةَُ ُ ُُثَُّيَػ ُق
ُْ اب ُ َو
َُ ََما ُ َكا َُف ُلِبَ َش ٍُر ُأَف ُيػُ ْؤتِيَُوُ ُاللُّوُ ُالْ ِكت
ِ َوفُاللُِّوُول
ِ
ُ﴾ٜٚ﴿ُابُ َوِِبَاُ ُكنتُ ُْمُتَ ْد ُر ُسو َُف
َُ َيُِِبَاُ ُكنتُ ُْمُتُػ َعلّْ ُمو َُفُالْ ِكت
َُ ّْػكنُ ُكونُوُاُْ َربَّانِي
َ ُ ُد
Artinya: “Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya(ada)
petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu
diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah
diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta
mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab
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Allah dan mereka menjadi saksi terhadap-Nya. Karena itu janganlah
kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan
janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit.
barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan
Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”134
Dalam penjelasan tafsir Baḥr al-ʻUlūm135, pengertian petunjuk adalah
petunjuk dari kesesatan, sedangkan cahaya adalah penjelasan atau keterangan
syariat dan hukum-hukum Allah swt. seperti hukum rajam (yang terdapat dalam
kitab Taurat), para Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Taurat selalu tetap
melaksanakan hukum tersebut, mulai dari Nabi Musa as. sampai kepada Nabi Isa
as. (dimana selang jarak antaranya terdapat sekitar seribu Nabi dan ada juga yang
mengatakan empat ribu Nabi). Hal ini terbukti adanya penerapan hukum rejam di
masa Nabi Muhammad saw. Sehingga makna orang-orang yang dalam petunjuk
adalah mereka yang selalu menerapkan hukum-hukum Allah swt. Makna dari
rabbāniyyūn adalah ʻUlamā` dan al-Aḥbār adalah al-Qurā` (orang yang banyak
membaca). Dari pengertian makna ini maka ada yang mengartikan rabbāniyyūn
mereka yang lebih banyak amalnya ketimbang ilmunya. Sebaliknya al-Aḥbār
orang yang lebih banyak ilmunya ketimbang amalnya. Sedangkan menurut alQutubī keduanya bermakna sama yaitu ʻUlamā`.
Dalam penerapan hukum Allah swt. menurut ayat di atas, maka bagi siapa
saja yang tidak berpedoman dengannya dapat dikatakan sebagai orang yang kafir.
Ibn ʻAbbās berkata; “siapa yang durhaka dari suatu hukum-hukum Allah maka
sungguh telah kafir, dan barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah
maka ia adalah orang yang fasik.”136
Perintah memelihara kitab Allah swt. pada ayat di atas mengandung
makna pemeliharaan sehingga tidak terlupakan atau hilang, serta tidak pula
terabaikan pengamalan petunjuk-petunjuk-Nya. Para ulama dan cendikiawan
berkewajiban memahami petunjuk-petunjuk kitab suci dan mempelajari
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perkembangan masyarakat. Hal ini berguna untuk memberi solusi terhadap
problematika masyarakat yang mereka temukan dalam petunjuk-petunjuk kitab
suci, dengan tanpa mengabaikan perkembangan positif masyarakat. Dengan
demikian mereka para ulama dan cendikiawan harus mampu menerjemahkan
nilai-nilai yang diamanatkan Allah swt. dalam kitab suci agar dapat diterapkan
dalam kehidupan masyarakat, serta memecahkan problema umat manusia,
dikarenakan demikianlah tujuan kehadiran kitab suci sebagaimana yang dijelaskan
dalam surah al-Baqarah/2 ayat 13 :

ِوإِذَاُق
ِ
ِ
ُُالس َف َهاء
ُّ ُى ُم
ُّ اُآم َن
ُ ُالس َف َهاءُأَالُإِنػَّ ُه ْم
َ َّاس ُقَالُواُْأَنػُ ْؤم ُن ُ َك َم
َ يل ُ ََلُ ْم ُآمنُواُْ َك َم
َ
ُ اُآم َن ُالن
َ
ِ َول
ُ ُُُ﴾ٖٔ﴿ُف
َ ػكنُالَُّيَػ ْعلَ ُمو
َ
Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana
orang-orang lain telah beriman." mereka menjawab: "Akan berimankah
Kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?"
Ingatlah, Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; tetapi
mereka tidak tahu.”137

Oleh sebab itu sungguh tepat pendapat sementara ulama yang memahami kata
rabbāniyyūn sebagai para mujtahid.
Surah al-Mā`idah/5 ayat 63:

ِ َّ ُلَو ُالَُيػْنػهاى ُم
ُصنَػعُو َُف
َُ تُلَبِْئ
َُ الس ْح
ُُ ََحب
ُّ ُارُ َعنُقَػ ْوَلِِ ُُمُا ِإل ُْثَُ َوأَ ْكلِ ِه ُُم
ْ َسُ َماُ َكانُوُاُْي
ْ الربَّانيُّو َُفُ َواأل
ُُ َ َ ْ
﴾ٖٙ﴿

Artinya: “Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak
melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang
haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan
itu.”138
Para rabbānī dan aḣbār dalam ayat ini adalah mereka yang disebut sebagai
ʻulamā` sū` (ulama yang tidak melakukan amar maʻruf naḥī munkar dan seluruh
mereka yang setuju serta duduk bersama perbuatan ahl ẓālim).
Kata al-iṡm (dosa) yang dimaksud adalah ucapan-ucapan bohong,
termasuk pelecehan mereka terhadap agama dan penganjur-penganjurnya.
Sehingga ayat ini menggambarkan dua keburukan yang mereka lakukan, yakni
137
138

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 10.
,Ibid., h. 94.

75

dalam ucapan dan juga dalam perbuatan, yang dicerminkan oleh dua hal, yaitu
permusuhan, baik antar mereka satu dengan yang lain maupun terhadap umat
Islam.139
Kata yaṣnaʻūn berbeda dengan kata yaʻmalūn walau keduanya berartikan
mengerjakan.

Kata

yaṣnaʻūn

mengandung

makna

keterampilan

akibat

keterbiasaan melakukannya dan yaʻmalūn mengerjakan tanpa mengisyaratkan
kepandaian atau keterampilan melakukannya.140 Jelaslah bahwa berubahnya
hakikat pengertian rabbānī kepada yang salah akibat sering dan terbiasanya
melakukan dosa-dosa. Seringnya melakukan perbuatan dosa dan menganggap
kecil dengan perbuatan tersebut merupakan salah satu hilangnya iman. Hal ini
juga sudah banyak terjadi dikalangan umat masa kini. Sesuai dengan hadis Nabi
saw.:

ِ يد ُح َّدثػَن
ِِ
ِ ٍ َي ُعن ُ َغي ََل َف ُعن ُأَن
ُاؿ ُإِنَّ ُك ْم ُلَتَػ ْع َملُُو َف
َ َُعْنوُ ُق
َ ُس َُرض َي ُاللَّو
َ َ َ َح َّدثَػنَاُأَبُوُالْ َول
ْ َ ْ ْ َ ّّ اُم ْهد
ِ
ِ ِ
ُُعلَْي ِو
ُّْ ِىُع ْه ِد ُالن
َ ُصلَّىُاللَّو
َ َاُعل
َ ُّى
َ َّع ِر ُإِ ْف ُ ُكنَّاُلَنَػ ُعد
َ ُ َّب
َ أ َْع َم ًاال ُى َي ُأ ََد ُّؽ ُِِف ُأ َْعيُن ُك ْم ُم ْن ُالش
141 ِ
ُ َو َسلَّ َم ُِم ْنُالْ ُموبَِق
ات
“Meriwayatkan Abu al-Walīd, Muhdī, dari Gailān dari Anas meridoi Allah
akannya berkata, “susungguhnya kamu mengetahui amalan-amalan dosa kecil
yang kamu anggap lebih kecil di mata kamu dari sehelai rambut, sedangkan kami
di masa Nabi saw. menganggapnya sebagai dosa besar”.”
Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, menjelaskan menurut Ibn Munżir dan Ibn Abi
Ḥātim kebenaran dalam mempelajari Alquran ketika ia mampu untuk
memahaminya142 (dalam artian juga mampu untuk mengamalkannya). Inilah yang
dapat dikatakan sebagai rabbānī dan aḥbār. Maka dari itu Allah swt.
menambahkan penjelasan pengertian dari rabbānī tersebut yang terdapat dapat
surah Ali Imran/3 ayat 79:
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ُّل ُ ِمن
ُّْ ًَُّاس ُ ُكونُوُاُْ ِعبَادُا
ُِ وؿ ُلِلن
َُ الُ ْك َُم ُ َوالنُّبُػ َّوَُة ُ ُُثَُّيَػ ُق
ُْ اب ُ َو
َُ ََما ُ َكا َُف ُلِبَ َش ٍُر ُأَف ُيػُ ْؤتِيَُوُ ُاللُّوُ ُالْ ِكت
ِ َوفُاللُِّوُول
ِ
ُ﴾ٜٚ﴿ُابُ َوِِبَاُ ُكنتُ ُْمُتَ ْد ُر ُسو َُف
َُ َيُِِبَاُ ُكنتُ ُْمُتُػ َعلّْ ُمو َُفُالْ ِكت
َُ ّْػكنُ ُكونُوُاُْ َربَّانِي
َ ُ ُد
Artinya: “Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya alKitab, hikmah dan kenabian, lalu dia Berkata kepada manusia:
"Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah
Allah." akan tetapi (Dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orangorang rabbānī, Karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan
disebabkan kamu tetap mempelajarinya.”143
Rabbānī

adalah orang yang dianggap sempurna ilmu dan takwanya

kepada Allah swt. Sebutan kata ini biasa diperuntukkan bagi orang-orang pandai
dari kalangan para pendeta Yahudi yang mendalami kitab Taurat.
Dalam sisi lain rabbānī juga berarti ketuhanan. Sehingga ilmu rabbānī artinya
ilmu tentang ketuhanan.144
Sibawaih dalam kamus Lisān al-ʻArab menyatakan bahwa kata rabbānī
penulisan kata dengan penambahan alif dan nun dari kata rabb memiliki
pengertian pengkhususan penyandaran terhadap ilmu Allah.145 Sehingga dapat
diartikan “orang yang memiliki ilmu yang menyandarkan ilmunya tersebut dengan
Tuhan.” Sama halnya dengan kata “

ُ “ َُش ُْعُِرِنyang berasal dari kata ُ َُش ُْعٌرyang

memiliki arti bulu atau rambut, sehingga kata yang ditambah dengan huruf alif
dan huruf ya, menjadi orang yang banyak bulunya atau orang yang lebat
rambutnya. Selanjutnya “rabbānī” dalam kamus Lisān al-„Arab memiliki
bermacam arti, yaitu:
1. Berasal dari kata “rabb” yang juga berarti “tarbiyah” (mendidik). 146 yaitu
orang yang mendidik peserta didik sejak kecilnya menjelang dewasa.
2. Orang yang dalam ilmunya dan agamanya.
3. Orang yang menuntut ilmu karena Allah.
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4. Orang yang berilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan ilmu (al-„Ālim,
al-„Āmil, Muta‟allim).
5. Orang yang tinggi derajatnya dengan ilmu.
6. Orang yang memiliki pengetahuan fiqh dan orang yang ahli dalam ilmu.
Dari pengertian di atas, didapati pemahaman bahwa kesempurnaan ilmu itu adalah
ketika dibarengi dengan ilmu-ilmu agama, atau dengan kata lain konsep
seorang ilmuwan itu ketika ia mampu mengintegrasikan ilmu-ilmunya dengan
agama. Menerapkan ilmunya dalam amalannya. Inilah yang disebut
kesempurnaan ilmu yang terkandung dalam kata “rabbānī”. Tingginya ilmu
seseorang tanpa adanya kesalehan dalam dirinya tak dapat dikatakan sebagai
seorang “murabbī”.
Adapun simpul-simpul makna dari murabbī dalam Alquran adalah:
1. Ḥukamā` dan ʻUlamā`.
Simpul ini dapat ditinjau dalam tafsir Jāmiʻ al-Bayān oleh Ibn Jarīr aṭṬabarī :
Adapun perkataan Allah swt. (jadilah rabbāniyyīn) oleh para ahli takwil
berbeda pendapat, di antara mereka ada yang mengartikan : “jadilah sebagai
ḥukamā` ʻulamā`. Yang mengatakan demikian berdasarkan riwayat : “Telah
mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Basyār, dari ʻAbd ar-Rahmān dari
Sufyān dari Manṣūr, dari Abi Razain (jadilah rabbāniyyīn) ia berkata ḥukamā`
ʻulamā`.Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Karīb, Ibn Yamān, dari Sufyān
dari Manṣūr dari Abi Razain (jadilah rabbāniyyīn) ia berkata bermakna hukamā`
ʻulamā`.”147
Kata “hukamā`” yang berakar dari kata ḥakama memiliki lima jalur makna,
yaitu:

ِ ) املو, terdapat dalam surah al-Baqarah/2 ayat 231:
a. al-Mauʻiẓah ( عظَة
َْ

147
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Artinya: “dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-kitab
(Alquran) dan al-hikmah (as-sunnah). Allah memberi pengajaran
kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu.”148
Mawāʻiẓ pada ayat di atas adalah berupa perintah dan larangan. Ḥukamā`
dalam konteks ini adalah orang-orang yang mematuhi segala perintah
Allah swt. dan menjauhi segala larangan-Nya.
b. al-Fahm ( م
ُ ) ال َف ْه, firman Allah swt. dalam surah Maryam/19 ayat 12 :

ُ

ِ ِ اَُيَي
﴾ٕٔ﴿ًُُصُبِيّا
ْ ُابُبِ ُق َّوةٍ َُوآتَػْيػنَاه
ُ َ َْ َي
َ ُالُ ْك َم
َ َُخذُالْكت
Artinya: “Hai Yahya, ambillah al-kitab (Taurat) itu dengan sungguhsungguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih
kanak-kanak.”149
Memberikan hikmah bermakna memberikan pemahaman dan ilmu.
c. an-Nubuwwah ( ) النُّبُػ َّوة, firman Allah swt. dalam surah an-Nisā`/4 ayat 54:

ِ اُآؿ ُإِبػر ِاى
ِ ِ ْ ََُيس ُدو َف ُالنَّاس ُعلَىُماُآتَاىم ُاللّو ُِمنُف
ُاب
ُ ُُ َ َ َ
َ َيم ُالْكت
َ َ ْ َ َضلو ُفَػ َق ْد ُآتَػْيػن
ُ َْ أ َْـ
ِْ و
﴾٘ٗ﴿ًُُع ِظيما
ُّ اى
َ ًمُملْكا
ُ َال ْك َمةَ َُوآتَػْيػن
َ
Artinya: “sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah
kepada keluarga Ibrahim.”150

Pengertian dari memberikan kitab dan hikmah adalah kenabian dan kitab
Zabūr.
d. Tafsīr al-Qur`ān ( اف
ُِ ) تَػ ْف ِس ْْيُال ُقر, surah al-Baqarah/2 ayat 269:

ْ

َ يُؤ ِتي ا ْل ِح ْك َمةَ َمن َي َشا ُء َو َمن ي ُْؤ
﴾٩٦٢﴿ ب
ِ ت ا ْل ِح ْك َمةَ فَقَ ْد أُو ِت َي َخيْزا َك ِثيزا َو َما َي َّذ َّك ُز إِلَّ أُوْ لُواْ األَ ْل َبا
Artinya: “Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam
tentang Alquran dan Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki.
Dan barangsiapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar
telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang
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yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman
Allah).”151
Ayat memiliki pengertian bahwa anugrah yang diberikan adalah tafsir
Alquran.
e. al-Qur`ān ( ) ال ُقراف, firman Allah swt. pada surah an-Naḥl/16 atat 125:152

ْ

ِ
ِ ِ ْ ِالِ ْكم ِةُوالْمو ِعظَة
ِ َ ّْْادعُُإِِِلُسبِ ِيلُرب
ُك
َ ََّح َس ُنُإِ َّف َُرب
ْ ُالَ َسنَة َُو َجاد َْلُمُبِالَِِّتُى َيُأ
ْ َ َ َ ْ كُ ب
َ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ ىوُأ َْعلَم ُِِبَنُض َّلُع
﴾ٕٔ٘﴿ُين
َ َ َ
َ نُسبيلو َُوُى َوُأ َْعلَ ُمُبالْ ُم ْهتَد
ُ َُ
Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 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.”153

“al-Ḥākim” juga berarti “orang yang memiliki al-Ḥikmah”, sedang “alḤikmah” adalah “ilmu” atau “sangat mengetahui sesuatu dengan ilmu yang
dalam”.154
Berbeda-beda pendapat ulama tentang makna kata (

ُالُ ُْك ُم
ُ ) al-ḥukm, ada yang

memahaminya dalam arti kecerdasan akal, atau firasat, ada juga yang memahami
dalam arti kenabian, atau pengetahuan tentang etika pergaulan dan pelayanan. 155
Seorang murabbī berarti ia seorang yang mendidik sejak peserta didik
kecil, mendidik sejak kecil dapat juga diartikan sejak awal mulainya mendidik
seseorang. Apa dan bagaimana cara mendidik sejak awal atau kecil? Tentulah
memiliki kiat atau cara yang khusus. Sama halnya seperti pendidikan di tingkat
anak, remaja, dewasa yang tidak memiliki cara penyampaian yang sama, masingmasing memiliki ciri khas.
Murabbī dalam hal ini memegang peranan yang amat penting, sebab
pendidikan merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan (dimulai sejak
151
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kecil), dan pesan dalam didikan seorang murabbī adalah sebagai modal dasar
utama tempat berpijaknya awal pendidikan terhadap seorang. Oleh sebab itu,
murabbī haruslah mampu memiliki rasa empati yang dalam, memulai didikannya
dengan rasa tanggung jawab yang murni, terhimbau dari hati, sehingga
pelaksanaan proses pendidikan akan berjalan dengan baik dan sampai kepada
sasaran. Cinta, kasih sayang, kesabaran dan sikap sering mengalah adalah modal
utama dalam penerapan didikan usia dini. Rasa tidak menyenangkan pasti
dirasakan oleh pendidik pada saat didikan usia kecil, peserta didik melakukan
sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kewajaran mereka melakukan itu
dikarenakan kemampuan daya resap akal mereka belum sempurna.
Hal ini dapat kita contohkan pada pendidik yang berada di tingkat pendidikan
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak), dan SD (Sekolah
Dasar). Kelihatan pendidik pada tingkat ini seperti kekanak kanakan. Ikut larut
dalam merasakan keadaan peserta didik adalah salah satu cara pendekatan kepada
mereka.
Selanjutnya kata ʻulamā` berasal dari kata al-„ilm yang bermakna
menghilangkan kebodohan, orang yang terpelajar, yang berpengetahuan, atau ahli
ilmu.156
Menurut ar-Rāgib al-Aṣfahānī dalam kitabnya al-Mufradāt fī Garīb al-

Qur`ān, menjelaskan bahwa kata ʻalima ( م
ُ ِ ) َعلmemiliki pengertian al-ʻilm idrāk
asy-syai` bi ḥaqīqatih

َ
ِ(ُب ِقيػ َقتُِو
ِ
ُِ ُإدر ُاؾ ُالشَّي ِئ
َْ ْ
َ ْ العلْ ُم

) / ilmu adalah memperoleh

sesutu dengan hakikatnya. Sebagaimana makna ʻalima adalah mengetahui hakikat
terdapat dalam surah al-Anfāl/8 ayat 60 (… م
ُ )… الَُتَػ ْعلَمونػَ ُهمُاللّوُُيَػ ْعلَم ُه157

ْ ُ

ُ

ُ

Dengan demikian menurut Rāgib, tidaklah dinamakan suatu ilmu dan tidak

pula dikatakan berilmu jika seseorang tidak mendapatkan hakikat dari sesuatu
yang ia ketahui. Seseorang harus terus berusaha dengan ilmunya untuk
mendapatkan hakikat dari sesuatu yang ia ketahui.
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Kata ʻalama menurut ad-Dāmagānī memiliki tiga corak makna, yaitu:
1. ar-Ru`yah, memiliki arti kelihatan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam
surah Muhammad/47 ayat 31:

ِ
ِ َّ اى ِدين ُِمن ُكمُو
﴾ٖٔ﴿َُخبَ َارُك ْم
ْ ين َُونػَْبػلُ َوُأ
َ َولَنَْبػلُ َونَّ ُك ْم
َ ْ َ ُح ََّّتُنػَ ْعلَ َمُالْ ُم َج
َ الصاب ِر

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar
Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di
antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal
ihwalmu.”158
Menurut Qurṭubī kata hattā naʻlama berartikan hattā narā (sampai kami
melihat). Surah Ali ʻImrān/3 ayat 142:

ِ َّ
ِ َّ اى ُدواْ ُِمن ُكم ُويػ ْعلَم
ِ
ُين
ْ ُْح ِسْبتُ ْم ُأَفُتَ ْد ُخلُوا
َ ُج
َ ين
َ أ َْـ
َ ُالصاب ِر
َ ُاْلَنَّةَ َُولَ َّماُيػَ ْعلَم ُاللّوُُالذ
َ ََ ْ
﴾ٕٔٗ﴿
Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal
belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu,
dan belum nyata orang-orang yang sabar.”159
Kalimat “belum nyata” berpengertian “belum kelihatan”.
2. al-ʻIlm bi asy-Syai` wa aẓ-Ẓuhūr ʻalaih (mengetahui sesuatu dan benarbenar jelas mengetahuinya), sebagaimana firman Allah swt. dalam surah
an-Nahl/16 ayat 19:

﴾ٜٔ﴿ُُماُتُ ِسُّرو َف َُوَماُتػُ ْعلِنُو َف
َ َواللّوُُيَػ ْعلَ ُم
Artinya: “Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang
kamu lahirkan.”160
Ayat ini menginformasikan bahwa makna pengetahuan bagi Allah swt.
adalah pengetahuan yang tiada batas, mengetahui segala apa yang
disembunyikan makhluk-Nya.
3. al-Iżn. Firman Allah swt. dalam surah Hūd/11 ayat 14 :161
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ِ َّ فَِإ
ِ ِ ِ
ُُى َو ُفَػ َه ْل ُأَنتُم
ْ َفَُّلْ ُيَ ْستَجيبُواْ ُلَ ُك ْم ُف
ُ َّاعلَ ُمواْ ُأَََّّنَاُأُن ِزؿ ُبِع ْل ِم ُاللّو َُوأَفُالَّ ُإِلَػوَ ُإِال
﴾ٔٗ﴿ُسلِ ُمو َف
ُْ ُّم

Artinya : “Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu
(ajakanmu) itu maka (katakanlah olehmu): "Ketahuilah,
sesungguhnya Alquran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan
bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu
berserah diri (kepada Allah)?"162
Menghilangkan kebodohan dari seseorang tidaklah mudah, dan juga

memerlukan waktu yang cukup lama. Memerlukan strategi atau kiat dan cara yang
tersendiri dalam penyampaiannya. Sudah tentu pula strategi tersebut berbeda-beda
terhadap semua peserta didik yang akan kita berikan ilmu pengetahuan. Sebab ada
peserta didik yang cepat memahami ilmu, ada yang sedang dan juga ada yang
lambat dalam menyerap ilmu.
Bagi seorang murabbī dengan pengertian kata ʻulamā` memiliki tugas
untuk menghilangkan kebodohan pada peserta didiknyadengan membuat atau
melakukan

berbagai

strategi

pembelajaran.

Hal

ini

dilakukan

upaya

menghilangkan kebodohan peserta didik yang memiliki beraneka ragam
kemampuan dalam menyerap apa yang diajarkan. Maka dari itu murabbī haruslah
terpelajar dalam menyampaikan bahan ajar dan ketika mentransfer ilmunya.
Dalam Alquran kata „ulamā` tertulis pada surah Fāṭir/35 ayat 28 :

ُك ُإََِّّنَا ُ ََيْ َشى ُاللََُّو ُ ِم ُْن ُ ِعبَ ِادُِه ُالْ ُعلَ َماء ُإِ َُّف
َُ ِف ُأَلْ َوانُُوُُ َك َذل
ٌُ ِاـ ُُمُْتَل
ُِ اب ُ َو ْاألَنُْػ َع
ُّْ َّو
ُِ َوِم َُن ُالن
َ َّاس ُ َوالد
﴾ٕٛ﴿ُور
ٌُ اللَُّوَُ َع ِز ٌُيزُ َغ ُف
Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan
binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya(dan
jenis-Nya). Sesungguhnyayang takut kepada Allah di antara hambahamba--Nya, ha-Nyalah ulama. SesungguhnyaAllah Maha Perkasa lagi
Maha Pengampun.”163
Rasa takut dalam hal ini bukanlah seperti takut terhadap suatu momok
yang menakutkan, akan tetapi rasa takut timbul dari suatu yang ia ketahui dari
162
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kebenaran yang datang. Mengetahui kekuasaan Allah swt. dengan segala sifatsifat-Nya. Sifat Allah swt. yang Maha Mengetahui, Maha Mendengar, dan
seterusnya itu ia rasakan dalam kehidupannya, sehingga ilmu yang ada pada
dirinya ia pertanggung jawabkan dengan benar, penyampaian atau transfer ilmu
yang penuh dengan tanggung jawab pasti menghasilkan kesempurnaan. Bahkan
jauh lebih mendalam bahwa ilmu yang ada pada dirinyaakan menyatu dengan
sifatnya. Sehingga timbul ketaatan kepada Allah swt. Seorang murabbī adalah
seorang pengajar yang alim dan taat.
Kata al-Khasyyah (

 ) َخ ْشيَة/ takut mengandung pengertian khauf maqrūn

bi ʻilm ( م
ٍُ ُْم ْقرْو ٌفُبِعِل
ٌ  ) َخو/ rasa takut yang behubungan dengan pengetahuan.164
َؼ

ُ

ْ

Ibn ʻĀsyūr dan Ṭabāṭabāʻī memahami kata ini dalam arti orang-orang
yang mendalami ilmu agama. Mereka itu adalah yang mengenal Allah swt.
dengan nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan-Nya, pengenalan yang
bersifat sempurna sehingga hati mereka menjadi tenang dan keraguan serta
kegelisahan menjadi sirna, dan nampak pula dampaknya dalam kegiatan mereka
sehingga amal mereka membenarkan ucapan mereka.165
Ibn ʻĀsyūr menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ʻulamā` adalah
orang-orang yang mengetahui tentang Allah dan syariat. Sebesar kadar
pengetahuan tentang hal itu sebesar itu juga kadar kekuatan khasyyah / takut.
Adapun ilmuwan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan pengetahuan tentang
Allah, serta pengetahuan tentang ganjaran dan balasannya yakni pengetahuan
yang sebenarnya maka pengetahuan mereka itu tidaklah mendekatkan mereka
kepada rasa takut dan kagum kepada Allah swt.166
Dengan demikian seorang ulama mereka yang juga mengetahui ilmu yang
berkaitan dengan fenomena alam. Sehingga dengan pengetahuan itu mereka
mengetahui benar kebesaran Allah swt. Seperti yang dinyatakan oleh al-Aṣfahānī
164
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timbulnya rasa takut oleh seorang ulama adalah “rasa takut yang disertai
penghormatan, yang lahir akibat pengetahuan tentang objek”.167
Seorang yang alim yaitu dalam pengetahuannya tentang syariat tidak akan
samar baginya hakikat-hakikat keagamaan. Dia mengetahuinya dengan mantap
dan memperhatikannya serta mengetahui dampak baik dan buruknya, dan dengan
demikian dia akan mengerjakan atau meninggalkan satu pekerjaan berdasar apa
yang dikehendaki Allah serta tujuan syariat. Kendati dia pada satu saat melanggar
akibat dorongan syahwat, atau nafsu atau kepentingan duniawi, namun ketika itu
dia tetap yakin bahwa ia melakukan sesuatu yang berakibat buruk, dan ini pada
gilirannya menjadikannya meninggalkan pekerjaan itu atau menghalanginya
berlanjut dalam kesalahan tersebut baik sedikit atau secara keseluruhan. Oleh
sebab itu seorang ilmuwan baik ilmu tentang fenomena alam dan ilmu sosial
dituntut agar mewarnai ilmu mereka dengan nilai spritual dan agar dalam
penerapannya selalu mengindahkan nilai-nilai tersebut. Bahkan dapat dikatakan
ayat ini berbicara tentang kesatuan apa yang disebut dengan integrasi “ilmu
agama” dan “ilmu umum”.
Penjabaran ayat ini (Fāṭir/35 ayat 28) dalam kitab tafsir Jāmiʻ al-Bayān
dijelaskan; Ibn Jarīr menafsirkan kata ʻulamā` pada ayat ini dengan “orang yang
takut kepada Allah swt., maka ia menjaga dirinya dari azab Allah swt. dengan
melakukan ketaatan. Mengetahui bahwa Allah swt. maha berkuasa di atas sesutu
dan melakukan apa saja yang Dia inginkan. Sebab siapa saja yang mengetahui hal
ini maka ia akan menjaga dirinya dari azab Allah swt., ia akan takut dan khusyuk
hanya kepada Allah swt., dalam hal ini ada beberapa ahli takwil berpendapat
sebagai berikut; Diceritakan oleh ʻAbdullah dari Muʻawwiyah dari „Ali dari Ibn
„Abbās tentang firman Allah swt. “sesungguhnya yang takut kepada Allah dari
hamba-nya adalah ulama”, yaitu orang yang mengetahui bahwa Allah swt. maha
berkuasa di atas segala-galanya. Diceritakan oleh Basyar, ia berkata : dari Saʻīd
dari Qatadah, bahwa firman Allah swt. “sesungguhnya yang takut kepada Allah
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dari para hamba-Nya adalah para ulama”, cukuplah dengan adanya rasa takut
merupakan modal ilmu. 168
Selanjutnya dalam menyujudkan rasa takut yang mengenal Allah swt.
adalah dengan cara mengkaji dan merenungi ciptaan-Nya. Jika seseorang kagum
akan suatu ciptaan tentulah ia akan merasa lebih kagum lagi kepada yang
menciptakan sesuatu tersebut. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah swt., maka
sudah pasti orang yang merenungkan dan mengkaji alam ini akan takjub dan
tunduk penuh rasa takutnya kepada Allah swt.
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Samarqindī dalam kitab tafirnya
Baḥr al-ʻUlūm; Beginilah para ulama merupakan hamba yang takut kepada Allah
karena sesungguhnya para ulama mengetahui ciptaan Allah, dan mereka berpikir
pada tentang ciptaan-Nya dan mengetahui ganjaran pahala dan hukuman, dengan
demikian mereka takut, serta mengetahui dengan ketaatan guna mendapat
ganjaran pahala dan menjauhi segala maksiat karena takut akan azab. Muqātil
berkata; manusia yang paling takut kepada Allah adalah mereka yang mengetahui
Allah swt. Diriwayatkan dari Sufyān dari Nabi saw. ia bertanya; Ya Rasulullah
siapa orang yang paling mengetahui? Rasul menjawab; “orang yang paling takut
kepada Allah adalah mereka para ulama (orang yang mengetahui memiliki ilmu).
Mereka bertanya lagi; ya Rasulullah siapa sahabat yang paling mulia? Rasul
menjawab; orang yang ketika kamu berzikir ia membantumu dan jika engkau lupa
ia mengingatkanmu”. Dan mereka bertanyalagi, ya Rasulullah siapa sahabat yang
jahat? Rasul menjawab; “orang yang tidak membantumu untuk berzikir dan ketika
kau lupa dia tak mengingatkanmu”. Mereka bertanyalagi, ya Rasulullah siapa
manusia yang paling jahat? Rasul menjawab; “Ya Allah ampunkanlah dosa para
ulama (orang yang berilmu), dan orang yang berilmu jika ia rusak maka rusaklah
seluruh manusia.169
Dalam pandangan Samarqandī bahwa murabbī memiliki sifat yang selalu
mengajari, mengajak, mengingati dalam kebaikan. Seorang murabbī harus sejalan
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dengan perilakunya yang mulia, rusaknya akhlak atau perilaku seorang yang
berilmu membawa petaka dan kehancuran di muka bumi.
Menurut Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī dalam kitabnya Tafsīr bi al-Ma`ṡūr;
Bahwa ayat yang berbunyi “sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para
hamba adalah ulama”, sebagai berikut:
a. Sesungguhnya inti dari segala hikmah itu adalah takut kepada Allah swt.
dan ini pula yang didapati pada pembukaan awal kitab Zabur yang
diturunkan kepada Nabi Daud as. (hal ini terdapat dalam riwayat Aḥmad
pada az-Zuhdi, dari Khālid bin Ṫābit ar-Rabīʻī).
b. Pengertian dari al-ḥikmah itu ketika adanya rasa takut kepada Allah swt.
dan mengetahui atau mengenal siapa itu Allah swt. (sesuai dengan riwayat
dari Ibn Abi Ḣātim dari Maṭar al-Waraq, ia berkata : telah sampai kepada
kami bahwa sesungguhnya al-ḥikmah itu adalah takut kepada Allah dan
memiliki pengetahuan tentang-Nya).
c. Orang yang takut kepada Allah swt. akan mendapat semulia-mulia ḥikmah
(Riwayat dari Ibn Munżir dari Saʻīd bin Zubair, ia berkata : sesungguhnya
rasa takut itu adalah merupakan ḥikmah, barang siapa yang takut kepada
Allah sungguhlah ia telah benar dan mendapat semulia-mulia ḥikmah).
d. Ulama adalah mereka yang faham dengan agamanya, dengan faham akan
agama maka ia akan memiliki akal yang sempurna dalam menyikapi dunia
ini, kepemilikian akal yang sempurna dalam berfikirnya akibat dari ia
mendapat ḥikmah yang mewarnai akalnya yang terletak dalam hatinya.
Sehingga seorang ulama tersebut sangat faqih akan agamanya. (Riwayat
Ibn Abi Ḣātim dari Mālik bin Anas, ia berkata : berkata Zaid bin Aslam :
sesungguhnya ḥikmah itu adalah akal, dan ḥikmah itu terletak di dalam
hati, sesungguhnya ḥikmah fiqh berada pada agama Allah, dan
diperintahkan Allah ḥikmah itu masuk ke dalam hati berkat dari rahmat
dan kemuliaan-Nya, dengan demikian bahwa engkau akan melihat
seseorang yang dinamai berakal dalam urusannya di dunia ini jika ia selalu
mementingkan agamanya. Sebaliknya engkau akan memandang seseorang
itu lemah dalam urusan dunianya jika ia tidak bersama agamanya,
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sehingga dikatakan bahwa ḥikmah itu adalah faham terhadap agama
Allah). 170
Ibn Abi Ḥātim berpendapat dalam tafsirnya “sesungguhnya yang takut
kepada Allah dari para hamba-Nya adalah ulama” sebagai berikut:
a. Rasa takut, iman, dan ketaatan memiliki corak yang berbeda. Sehingga
difahami lahirnya ketaatan seseorang karena memiliki iman yang kuat.
Dan iman yang kuat lahir disebabkan adanya rasa takut kepada Allah swt.
b. Ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah swt. sebab mereka
mengetahui bahwa Allah swt. berkuasa di atas segalanya (sebagaimana
riwayat dari Ibn ʻAbbās; di antara hamba Allah yang takut (ulama) itu
adalah orang yang mengetahui bahwa Allah maha berkuasa di atas
segalanya).
c. Ulama bukan hanya sekedar banyak ilmu yang dimilikinya dan mampu
berbicara dengan banyak, melainkan juga memiliki rasa takut kepada
Allah swt. (Sesuai dengan riwayat dari Ibn Masʻūd; ilmu itu bukan terletak
pada banyaknya bicara tapi ia terletak pada rasa takut).
d. Tinggi rendahnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang tergantung pada rasa
takutnya kepada Allah swt. Dan rasa takut tersebut tergantung sejauh apa
ia mengenal Tuhannya.
e. Ulama yang dikatakan memiliki ilmu itu ada tiga bentuk, yaitu : pertama,
ulama yang mengetahui Allah swt. dan perintah-Nya, kedua; ulama yang
mengetahui Allah swt. tapi tidak pengetahui perintah-Nya, ketiga; ulama
yang mengetahui perintah Allah swt.. tapi tidak mengetahui Allah swt..
Tipe ulama yang pertama itulah mereka para ulama yang mengetahui
Allah swt. dan perintah-Nya yang takut kepada Allah swt. dan mereka
mengetahui ḥudūd serta farāiḍ. Sedang ulama yang tahu Allah swt. dan
tidak mengetahui perintah-Nya adalah mereka ulama yang takut kepada
Allah akan tetapi tidak mengetahui ḥudūd dan tidak mengetahui farāiḍ.
Selanjutnya ulama yang tahu perintah Allah swt. dan tidak tahu siapa
170
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Allah swt. adalah ulama yang tahu ḥudūd dan farāiḍ tetapi tidak takut
kepada Allah swt.
f. Ulama yang diartikan sebagai orang yang berilmu itu memiliki kecerahan
hati, bukan banyaknya ia menulis apa yang ia ketahui dari ilmunya,
kecerahan hati tersebut dapat diraih jika ia memiliki rasa takut kepada
Allah swt., ia menyesuaikan harapan dengan irādah Allah swt., selalu
zuhud terhadap segala yang tidak terpuaskan oleh hatinya. 171
Senada dengan penjelasan surah al-Fāṭir/35 ayat 28 ini, Ibn Kaṡīr juga
berpendapat, bahwa ulama (orang yang dikatakan berilmu itu) jika:
a. Memiliki rasa takut yang kuat kepada Allah swt. dengan mengetahui sifatsifat-Nya yang tertuang dalam asmā` al-ḥusnā. Ketika pengetahuan akan
sifat tersebut telah sempurna maka akan timbul banyak rasa takut.
b. Ulama (orang yang berilmu) itu selalu mengikuti apa yang diwajibkan
oleh Allah swt. (Alquran dan sunnah atau para sahabat serta orang-orang
saleh).
c. Ulama adalah mereka yang mengetahui dengan pemahaman ilmu yang
benar yang disertai dengan makrifahnya. 172
Rasa takut yang identik dengan orang yang berilmu atau mengetahui
dijelaskan dalam Alquran, menurut ad-Dāmagānī173 terdapat beberapa ayat yang
diartikan rasa takut itu sebagai ilmu, di antaranya yaitu:
a. Surah al-Baqarah/2 ayat 182:

ِ وص ُجنَفاً ُأَو ُإِْْثاً ُفَأَصلَح ُبػيػنَػهم ُفََلَ ُإِ ْث
ُور
ُّ اؼ ُِمن
َ ُخ
َ َ
َ فَ َم ْن
ٌ ُعلَْيو ُإِ َّف ُاللّوَ ُ َغ ُف
ْ َ ٍ ُم
ْ ُ َْ َ ْ
ِ
﴾ٕٔٛ﴿ُيم
ٌ َّرح
Artinya: “(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang
berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia
mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya.
Sesungguhnya
Allah
Maha
Pengampun
lagi
Maha
Penyayang.”174
171
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Makna kata khāfa (
mengetahui.

ُخاؼ
َ ) adalah faman ʻalima ( ُعلِ َُم
َ  ) فَ َم ْنsiapa yang

b. Surah an-Nisā`/4 ayat 35:

ِ َ ُش َق
ِ ُخ ْفتُم
ِ وإِ ْف
ُيدا
ّْ ًُم ْن ُأ َْىلِ ِو َُو َح َكما
ّْ ًُح َكما
َ ُم ْن ُأ َْىلِ َها ُإِف ُيُِر
َ ْاؽ ُبػَْين ِه َما ُفَابْػ َعثُوا
ْ
َ
ِ إِصَلَحاًُيػوفّْ ِقُاللّوُبػيػنػهماُإِ َّفُالُلّوُ َكا َف
﴾ٖ٘﴿ًُُخبِْيا
َ
َ ًُعليما
ْ
َ
َ ُ َ َْ ُ
َُ
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki
dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”175
Makna dari kata khiftum (
mengetahui.

ُِخ ْفتُ ْم

) adalah ʻalimtum (

َُعلِ ْمتُ ْم

) kamu

c. Surah an-Nisā`/4 ayat 128:

ِ ِ َوإِ ِفُامرأَةٌُخاف
ُصلِ َحاُبَػْيػنَػ ُه َما
ْ َ َْ َ
َ ُجنَاْ َح
ْ ُُعلَْي ِه َماُأَفُي
ُ َتُمنُبَُػ ْعل َهاُنُ ُشوزاًُأ َْوُإِ ْعَراضاًُفََل
ِ ِ الص ْلحُخيػرُوأ
ُفُُت ِسنُواْ َُوتَػتَّػ ُقواُْفَِإ َّفُاللّوَُ َكا َف ُِِبَا
َّ سُالش
ُْ ُِّح َُوإ
ْ َ ٌ ْ َ ُ ُّ ص ْلحاً َُو
ُ
ُ ُحضَرتُاألَن ُف
﴾ٕٔٛ﴿ًُُخبِْيا
َ تَػ ْع َملُو َف
Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak
acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan.”176
Makna kata khāfat ( ت
ُْ َ ) خافadalah ʻalimat min jauzihā nusyūzan / si istri

mengetahui suaminya berbuat nusyūz.
d. Surah al-Anʻām/6 ayat 51:

175
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ِ َ َُمن ُدونِِو ُوِّلّّ ُوال
ِ َّ ِِ ِ
ِ ِ
ُيع
َ ين
ُْ َُيَافُو َف ُأَف
ٌ ُشف
َ َ ُ ّْ س ُ ََلُم
َ َوأَنذ ْر ُبو ُالذ
َ َُي َش ُرواْ ُإ َِل َُرِّّْب ْم ُلَْي
﴾٘ٔ﴿ُلَّ َعلَّ ُه ْمُيَُػتَّػ ُقو َف
Artinya: “Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu
kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada
Tuhannya (pada hari kiamat), sedang bagi mereka tidak ada
seorang pelindung dan pemberi syafa`atpun selain daripada
Allah, agar mereka bertakwa.”177
Kata yukhāfūn (
mengetahui.

َُُيَافُػ ْو َف

) bermakna yaʻlamūn (

ُيَػ ْعلَ ُم ْو َف

) / mereka

Baiḍāwī menjelaskan makna dari pengertian ulama yang takut kepada
Allah swt. adalah mereka yang mengikuti Rasulullah saw. Sebab Rasulullah saw.
adalah hamba-Nya yang paling takut dan yang paling bertaqwa kepada Allah
swt.178
Lain halnya yang dijelaskan oleh al-Marāgī, bahwa ulama yang memiliki
rasa takut itu bermakna; seseorang akan menjaga dari azab-Nya dengan
melakukan ketaatan. Mengetahui keagungan dan kekuasaan-Nya, yang dapat
melakukan apapun yang dikehendaki-Nya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn
Abbās; orang yang mengetahui ar-Rahman dari hamba-Nya adalah orang yang
tidak melakukan kemusyrikan, menghalalkan apa yang dihalalkan-Nya,
mengharamkan apa yang diharamkan-Nya, memilihara wasiat-Nya, dan merasa
yakin akan bertemu dengan-Nya yang akan menghisab amalannya. Ḥasan al-Biṣrī
berkata; “orang alim adalah orang yang takut kepada ar-Rahman, dan melakukan
keinginan sesuai dengan keingan Allah, serta menghindari apa yang dimurkai
Allah”. 179
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa simpul murabbī pertama
adalah bermakna ḥukamā` dan ʻulamā`, yang bukan sekedar berlaku adil dan
memiliki ilmu pengetahuan saja, melainkan seorang murabbī itu harus mampu
untuk menerapkan dalam ilmunya untuk mencapai al-ḥikmah, memiliki rasa takut
177
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yang bersangatan kepada Allah swt., taat kepada hukum Allah swt. serta
memahami agama dengan mendalam.
2. Simpul Fuqahā`.
Fuqahā` merupakan kata dasar dari “faqaha” atau “al-fiqhu” yang
memiliki arti “mengetahui sesuatu dan memahaminya.”180 Dan merupakan bentuk
jamak dari kata al-fāqih yaitu orang yang ahli fiqh dan orang yang sangat alim.
Murabbī pada makna ini memiliki dua makna; pertama ia haruslah seorang yang
professional dibidangnya, benar-benar mengetahui sesuatu dengan baik serta
menguasainya. Tak dapat dikatakan sebagai murabbī bilamana ia hanya
mengetahui sebahagian atau setengah dari disiplin ilmunya. Kedua; ia harus
memiliki sifat yang alim, menunjukan ketaatan kepada Allah swt.
Selanjutnya jika seseorang ahli dan pakar dalam satu disiplin ilmu akan
tetapi tidak memiliki kealiman dalam sifatnya maka tidak dapat dikatakan sebagai
murabbī. Betapa banyak orang yang pintar akan ilmunya tapi tak memiliki akhlak
yang baik pada dirinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu, akhlak dan
ibadah tak boleh dipisahkan pada diri seorang murabbī.
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah al-Mujādilah/58 ayat 11:

ِ َّ
ِ َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ﴾ٔٔ﴿ٌُُخبِْي
َ ينُأُوتُُواُالْع ْل َم
َ ُد َر َجات َُواللَّوُُِبَاُتَػ ْع َملُو َف
َ ين
َ ُآمنُواُمن ُك ْم َُوالذ
َ يَػ ْرفَ ِعُاللَّوُُالذ
Artinya: “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.”181
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa terangkatnya derajat seseorang
disebabkan ilmu yang ia miliki, bahkan ayat menegaskan derajat yang lebih tinggi
dari yang sekedar beriman. Ilmu yang dimilikinya itu lah yang berperan besar
dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu.
Dan

kalimat

“Allah

Maha

Mengetahui

apa

yang

kamu

kerjakan”

mengidentifikasikan akhlak yang baik / alim, hendaklah apa yang dikerjakan dan
diperbuat selalu dalam kebaikan karena Allah swt. mengetahui semua yang
dilakukan oleh seseorang.
180
181

Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab h. 3450.
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 434.
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Ayat ini juga membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar,
pertama adalah mereka yang sekedar beriman dan beramal saleh, kedua mereka
yang beriman dan beramal saleh serta memiliki ilmu pengetahuan. Derajat
kelompok kedua ini lebih tinggi dari yang pertama, hal ini dikarenakan amal dan
pengajarannya kepada pihak lain baik secara lisan atau tulisan dengan
keteladanan.182
Menurut penulis kata “mengetahui” dan “faham” memiliki pengertian
yang berbeda. Mengetahui belum tentu paham, dan paham sudah pasti
mengetahui. Sebagai contoh; banyak orang yang mengetahui tentang mesin tapi
belum tentu ia paham akan mesin tersebut.
Seorang guru tak dapat dikatakan sebagai guru jika hanya sebatas
mengetahui suatu ilmu, akan tetapi ia harus paham ilmu tersebut. Kemudahan
dalam mentransfer ilmu adalah jika kita memahaminya bukan mengetahuinya.
Sebab dengan pahamnya tersebut sangat mudah baginya membuat suatu cara agar
peserta didik dapat menerima ilmu. Menurut Abu Ja‟far Rabbānyyūn adalah
bentuk jamak dari rabbanī yaitu orang yang mendidik manusia, yang dapat
memperbaiki berbagai masalah yang ada pada diri manusia.
Simpul fuqahā` diungkapkan oleh para ulama tafsir seperti Samarqindī
bahwa makna perintah dari “jadilah rabbāniyyīn” dalam firman Allah swt. adalah
menjadi orang yang selalu beribadah, ulama dan sebagai fuqahā`. Korelasi ini
menunjukan keselarasan bahwa seorang murabbī memiliki ilmu pengetahuan
yang banyak, dan dengan ilmu tersebut ia memahami berbagai hal dengan benar,
lalu ia teruskan dengan pengamalan yang tertuang dalam bentuk ibadah yang
sempurna. Bukankah amalan akan sia-sia tanpa didasari dengan ilmu. Amal tanpa
ilmu berujung kesalahan dan kerugian. Ilmu tanpa amal juga akan hampa.
Pengamalan yang sempurna inilah yang dimaksud merupakan buah dari sebuah
kepahaman (faqahā`). mentransfer ilmu tanpa pemahaman yang tepat sulit
dilakukan bagi seseorang. Sebagai contoh akan kepekaan dari suatu pemahaman
sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., ketika didatangi oleh tiga
182

h. 80.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, cet. 3 (Jakarta : Lentera Hati, 2005), vol. XIV,
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orang pemuda, yang masing-masing ingin melakukan amalan yang paling
sempurna bagi diri mereka. Maka Rasulullah saw. menjawab untuk penanya yang
pertama bahwa amalan yang paling baik ia lakukan adalah bersedekah, lalu
penanya kedua Rasulullah saw. menjawab amalan yang paling baik adalah salat
pada waktunya, dan bagi orang yang ketiga amalan yang paling baik adalah
berbuat baik pada kedua orang tua. Dari riwayat ini jika diteliti mengapa ada
amalan yang paling baik lebih dari satu. Bukankah kalimat terbaik hanya memiliki
satu pilihan. Hal inilah yang tampak pada diri Rasulullah saw. bahwa beliau
sangat faqih (paham) dengan ilmu yang akan disampaikan yang konteksnya
sangat

sesuai

dengan

orang

yang

menanyainya.

Sehingga

tampaklah

kesempurnaan beliau sebagai seorang murabbī dari sisi ilmu pengetahuannya,
kepahamannya, serta amalannya.
Samarqindī menjelaskan, menjadi Rabbāniyyyīn yaitu sebagai orang-orang
yang beribadah, dan dikatakan jadilah kamu sebagai ʻulamā` dan fuqahā`. azZujāj berkata ar-Rabbāniyyūn adalah orang yang memiliki ilmu dan juga berarti
al-bayān (penjelasan) yaitu mereka para ulama. Ayat yang menyatakan “terhadap
kitab yang kamu pelajari” bermakna; jadilah kamu orang-orang yang berilmu
dengan kitab yang kamu pelajari, karena sesungguhnya orang yang berilmu
dikatakan berilmu jika ia mengamalkan ilmunya. Apabila ia tidak mengamalkan
ilmunya maka tak dapat dikatakan sebagai orang yang berilmu. Orang yang
berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya sama dengan orang yang bodoh. 183
Suyūṭī memaparkan, seseorang yang berilmu itu ketika ia memiliki akal,
dan kepahaman dengan akalnya itu ia akan berbuat secara bijaksana. Dalam
sebuah riwayat dari Ibn Abi Ḥātim dari Saʻīd bin Jabīr dari Ibn „Abbās dalam
firman Allah “rabbānyyīn” ia berpendapat para fuqahā` yang memiliki ilmu
pegetahuan. 184
Banyak orang yang digelar sebagai guru atau maha guru saat sekarang ini akan
tetapi amat sedikit berbuat secara bijaksana.

183
184

Abu al-Laiṡ Naṣr bin Muhammad, Baḣr al-ʻUlūm, h. 109.
Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, ad-Dur al-Manṡūr fī at-Tafsīr bi al-Ma`ṡūr, h. 211-213.

94

Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn al-Munżir dan Ibn Abi Ḥātim dari jalur
„Iqrimah dari Ibn Abbās pada firman Allah “rabbānyyīn” ia berkata; orang yang
berakal, orang yang berilmu, orang yang bijaksana.185
Simpul murabbī kepada fuqaḣā` diterangkan dalam beberapa riwayat, di
antaranya:

ُُعُلَماء:قاؿ
ُُ
ُ(ي
ُ ْ حاؾُع ُْنُ ُابْ ُِنُ َُعُبّاسُ)َُرُبّ ُانِيُّْػ
َُ
َُّ ُيق
الض
ُِ ُع ُْنُ ُطَُِر
َُ أيبُحات
ُِ
ُجُ ُابْ ُُنُ َُجُِري ُِرُوُابْ ُُن
َُ أخَُر
ْو
186
.ٌهاء
ُ فُػ َُق
“Diriwayatkan oleh Ibn Jarīr dan Ibn Abi Ḥātim dari jalur aḍ-Ḍaḥāk dari Ibn
Abbās “Rabbānyyīn” adalah orang yang berilmu dan orang yang ahli fiqh.”

.ٌهاء
ُ ماءٌُفُػ َُق
ُ ُح َُك:قاؿ
ُُ
ُ(ي
َُ ْ اسُ)َُرُبّ ُانِيُّْػ
ُِ ُّع ُْنُ ُابْ ُِنُ َُعُب
َُ ِف
َُ العُْو
َُ ُجُ ُابْ ُُنُ َُجُِري ُِرُ ُِم ُْنُ ُطَُِرُيْ ُِق
َُ أخَُر
ْو

187

“Diriwayatkan oleh Ibn Jarīr dari jalur al-„Aufā dari Ibn „Abbās “rabbānyyīn”
adalah orang yang bijaksana dan ahli fiqh.”

.ٌماء
ُ َماءٌُ ُُعُل
ُ ُح َُك:قاؿ
ُُ
ُ(ي
َُ ْ س ُُع ُْوُِدُ)َُرُبّ ُانِيُّْػ
ُْ جُ ُابْ ُُنُُاُْملُْن ُِذ ُِرُ َُع ُْنُ ُابْ ُِنُ َُم
َُ أخَُر
و
ْ
ُ

188

“Diriwayatkan oleh Ibn al-Munżir dari Ibn Masʻūd “rabbānyyīn” adalah orang
yang bijaksana dan orang yang berilmu.”

ِِ
ُي ُُِِباُ ُكُْنُتُ ُْم ُتُػ َُعُلّْ ُُم ُْو َُف
َُ ْ اُرُبّ ُانِيُّْػ
ُِ الض
َُّ ُ ُع ُِن
َُ ات
ُِ ُح
َُ أيب
ُ ِ ُ ج ُ ُابْ ُُن ُ ُاملُْن ُِذ ُِر َُُوُابْ ُُن
َُ اخَُر
ُْ و
َُ حاؾ ُِفُقَُػ ُْوُل ُو ُ) ُك ُْونُػُْو
ُ
189
.ُح ُّّقُ َُعلىُ ُك ُّْلُ َُم ُْنُتػَُ َُعُلَّ َُمُاُلْ ُقُْرآ َُفُأ ُْفُُيَ ُك ُْو َُفُُفَُِقْيُػ ًُها:قاؿ
َُ
ُ(تاب
َُ لك
ُِ ُْا
“Diriwayatkan oleh Ibn al-Munżir dan Ibn Abi Ḥātim dari aḍ-Ḍahāk tentang
makna firman Allah jadilah sebagai “rabbānyyīn terhadap kitab yang kamu
pelajari” adalah merupakan hak atas segenap siapa saja yang mempelajari Alquran
hendaklah ia benar-benar memahaminya.”

ُُوال،ُوالُعُْب ٌُد،
َُ
أح ٌُد ُ ُُحُّّر
َُ ُ ُالُيُػَ ُْع ُِذ ُُر:حاؾ ُقاؿ
ُِ الض
َُّ ُ ُع ُِن
َُ نُأيبُحات
ُِ
ُِ ح
َُِ ُ ج ُ َُعُْب ُُد ُُبِ ُْن
َُ أخَُر
ْو
ْيد َُُوُاب
ُيُُِِب ُا
َُ ْ اُرُبّ ُانِيُّْػ
ُ ُفإف
َُّ َُآفُ َُج ُْه ُُدُهُُماُبَُػُلَ َُغُ ُِمُْن ُو
ُِ ُالُيَُػتَُػ َُعُلَّ ُُمُ ُِم َُنُُاْل ُقُْر.ٌُوالُاُِْمَُرأُة،
ُ َُر ُُج ٌُل
َُ ُ) ُك ُْونُػُْو:اللَُيَُػ ُق ُْو ُُؿ
190
.َماء
ُ َاُعُل
ُُ ُ ُك ُْونػُُْو،َهاء
ُ ُ ُك ُْونػُُْواُفػُ َُق:تابُوُِِباُ ُكنُُْتُ ُْمُُتَ ُْدُُر ُُس ُْو َُف(ُيَُػ ُق ُْو ُُؿ
َُ لك
ُِ ُْكنُُْتُ ُْمُتػُ َُعُلّْ ُُم ُْو َُفُُا
185

Ibid.
Ibid.
187
Ibid.
188
Ibid.
189
Ibid.
186
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“Diriwayatkan oleh Abd bin Ḥamīd dan Ibn Abi Ḥātim dari aḍ-Ḍahāk bahwa
tidak ada terkecuali seseorangpun baik ia merdeka, budak, laki-laki, perempuan,
yang tidak mempelajari Alquran dengan kesungguhannya maka tidak akan dapat
mengerti. Sebab itu ia memaknakan : jadilah kamu orang-orang yang ahli fiqh dan
orang-orang yang berilmu.”

ِ ُ
ُس ُِن
َُ َنُال
ُ ِاُعُلِ ُُيُُب
َُ َُثػَُُن،َلن
ُ ِ س َُق
ُْ الع
َُ ُض ُِل
ُْ حَ ُُدُُبِ ُْنُال َُف
ُْ َُ َُح َُّدُثَناُُا.ي
َُ ْ اُرُبَّ ُانِيُّْػ
َقَُػ ُْولُُوُُُت
َُ وُلَ ُك ُْنُُ ُك ُْونُػُْو:ُعاِل
َ
ُُع ُْنُ ُابْ ُِنُ َُعُبَّاس،
َُ ُع ُْنُ َُس ُعُِْيدُُبِ ُْنُ َُجُبِ ُِْْي،ُاء
َُ َُع ُْنُ َُع ُط،
َُ س
ٍُ اىُْي ُُمُُبِ ُْنَُُر ُْسُتَ ُِمُ َُع ُْنُقَُػُْي
ُِ ناُاِبُْػَُر
ُ َُُث،ُاملُْرَُوُِزي
َ
191
ِ
ِ
ِ
ِ
ّْ
.ُى ُُمُُاْل ُف َُق َُه ُاءُُُاُْمل َُعُل ُُم ُْو َُف:قاؿ
ُُ
ُي
َُ ْ اُرُبَّ ُانيُّْػ
ُ  ُك ُْونػُُْو:ُاالُيَُة
ُْ ُُى ُذُه
َُ ِف
ُِ
َ
ُ
Firman Allah swt.; “akan tetapi jadilah kamu Rabbanyyin”, diceritakan oleh
Ahmad bin Faḍl al-„Asqalānī, dari „Ali bin Ḥasan al-Marwazī, dari Ibrahīm bin
Rastam dari Qais dari „Aṭā`, dari Sa‟īd bin Jabīr, dari Ibn „Abbās tentang makna
“jadilah rabbaniyyīn” yaitu para fuqahā` (ahli fiqh) yang mengajarkan ilmunya.
Umar bin Khaṭab pernah berkata tentang pentingnya seseorang harus
mengetahui fiqih :

ُ س ُْوُُدُْوا
ُُ َتَُػ َُف َُّق ُُهُْواُقَُػُْب َُلُأ ُْفُُت
“Belajarlah fiqih sebelum kalian menjadi pemimpin”.192
3. Simpul Muʻallim.
Kata “muʻallimīn” bentuk jamak dari kata “muʻallim” yang memiliki arti
guru atau pengajar.193 Kata ini sering diberikan kepada seorang guru agama.
Padahal seluruh orang yang mengajarkan ilmu dapat dikatakan sebagai muʻallim.
Baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum.
Istilah muʻallim yang diartikan kepada guru menggambarkan sosok
seorang yang mempunyai kompetensi keilmuan yang sangat luas, sehingga layak
menjadi seorang yang membuat orang lain (dalam hal ini muridnya) berilmu
sesuai dengan makna „allama.194
190

Ibid.
Ibid.
192
Muhammad Fuad Syakir, Ungkapan Populer yang Dianggap Hadits Nabi, terj. M.
Zacky Mubarak, cet 1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 86.
193
Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab, h. 1038.
194
Kadar M.Yusuf, Tafsir Tarbawi, cet. 2 (Pekan Baru Riau : Zanafa Publishing, 2011),
h. 80-81.
191
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Alquran menyebutkan kata muʻallim dalam surah al-Baqarah/2 ayat 151:

ُالِ ْك َم َُة
َُ ََك َما ُأ َْر َسلْنَا ُفِي ُك ُْم ُ َر ُسو ُالًُ ّْمن ُك ُْم ُيَػْتػلُو ُ َعلَْي ُك ُْم ُآيَاتِنَا ُ َويػَُزّْكي ُك ُْم ُ َويػُ َعلّْ ُم ُك ُُم ُالْ ِكت
ْ اب ُ َو
ُ ُ﴾ٔ٘ٔ﴿َُويػُ َعلّْ ُم ُكمُ َّماُ ََُّلُْتَ ُكونُوُاُْتَػ ْعلَ ُُمو َُف

Artinya: “Sebagaimana (Kami Telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu)
kami Telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang
membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan
mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan
kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”195
Sejak awal Alquran telah mengisyaratkan dalam wahyu pertama (

ْإقُْػَُرُأ

)

iqra`, bahwa ilmu yang diperoleh manusia diraih dengan dua cara. Pertama upaya
belajar mengajar, dan kedua anugerah langsung dari Allah swt. berupa ilham dan
intuisi. Dalam hal ini tentulah yang menjadi maksud adalah cara yang pertama
(belajar dan mengajar) yang instrumen di dalamnya terdiri dari orang yang
mengajari atau muʻallim.
Penjelasan oleh para ulama tafsir tentang “muʻallim”:
aṭ-Ṭabarī menjelaskan bahwa perintah sebagai murabbī kepada Nabi
Muhammad saw. sebab beliau adalah seorang Nabi yang menjadi contoh dan
panutan, mengajarkan (sebagai muʻallim) Kitab / al-Furqān kepada manusia, yaitu
mengajarkan kandungannya yang berisi hukum-hukukm dan peraturan hidup. 196
Seorang murabbī haruslah juga mengetahui ilmu-ilmu agama, hal ini dipahami
dari ayat di atas yang berfungsi sebagai muʻallim (mengajarkan hukum-hukum
yang ada dalam Alquran).
Ketundukan, kepatuhan, serta penerapan hukum-hukum yang ada dalam
Alquran pada diri seseorang pengajar sangat memberikan arti dalam dunia
pendidikan. Ilmu akan bergulir dengan benar, penyampaian dan penerimaan akan
dilandasi pada keberkahan. Keberkahan timbul akibat dari sesuainya dengan
aturan Alquran. Maka dari itu wajib bagi pengajar untuk mampu membaca
195

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 18.
Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṡīr bin Galib al-Amalī aṭ-Ṭabarī,
Jāmi‟ al-Bayān ʻan Ta`wīli Ayyi al-Qur`ān, (Mesir : Dār al-Fikr li aṭ-Ṭaba‟ wa an-Nasyar wa atTauzīʻī, 1995), jilid II, h. 36.
196
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Alquran dan mengetahui pengertiannya yang dapat diketahui dengan bertanya
kepada yang paham, karena tidak semua pengajar mampu untuk mengetahui
pengertian ayat-ayat yang ada dalam Alquran.
ʻAli bin Nāyif bin Syuhūd mengatakan, dari Alquran lah seorang mukmin
terbentuk akan pikirannya, terbentuknya jiwa yang benar, kehidupan dunia dan
akhirat, dan dengan Alquran merupakan pegangan jalan kemenangan dalam
mendidik jiwa, barang siapa yang ingin jiwanya merdeka maka hendaklah ia
mendidiknya dengan Alquran, membacanya dan mentadabburkannya.197
Kenyataannya pada saat ini bahwa pikiran sering kacau, jiwa kotor, akibat
berorientasi hanya kepada dunia belaka. Banyaknya pengajar yang bingung
dengan tugas-tugasnya, sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan
pengajaran ilmu, tidak pernah merasa puas dari apa yang didapat, serta berkhayal
yang tak berkesudahan. Bahkan situasi ini bukan hanya kepada para pengajar saja,
secara umum berlaku kepada semua profesi jika Alquran tidak lagi sebagai
landasannya.
Alquran juga merupakan tolak ukur kebaikan, sesuai dengan yang
dikatakan oleh Nabi saw.:

َِ اؿُأَخبػرِنُع ْل َقمةُُبنُمرثَ ٍد
ٍ ِ
َُُس ْع َُدُبْ َنُعُبَػْي َدة
ُ َُح َّدثػَن
ُ َُس ْع
َ اجُبْ ُنُمْنػ َهاؿ
َ ََح َّدثَػن
َ ت
ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َاُش ْعبَةُُق
ُ اُح َّج
ِ عن ُأَِيب
ِ
ِ ُّ ُالر ْح ِن
ُُعلَْي ِو َُو َسُلَّ َم
َ ُُصلَّىُاللَّو
َ ُُعْنو
َ ُُعثْ َما َف َُرض َي ُاللَّو
ُ ُع ْن
َ ُالسلَم ّْي
َ َّ ُعْبد
َ
ّْ ُِع ْن ُالن
َ َّب
َْ
198 َّ
َ َق
َ اؿ
ُُم ْنُتَػ َعلَّ َمُالْ ُق ْرآ َف َُو َعل َمُو
َ ُخْيػ ُرُك ْم
“Meriwayatkan Ḥajjāj bin Minhāl, dari Syuʻbah berkata; telah mengkhabarkan
kepadaku ʻAlqamah bin Marṡad, aku mendengar Saʻad bin ʻUbaidah dari ayahku
Abdurrahman as-Sulamī dari ʻUṡmān dari Nabi saw., berkata: Sebaik-baik kalian
adalah orang belajar Alquran dan mengajarkannya”.

Sayyid Quṭub mengungkapkan dalam mukaddimah karya terbesarnya fī
ẓilāl Alquran; “Hidup di bawah naungan Alquran adalah sebuah kenikmatan,
kenikmatan yang hanya diketahui oleh orang telah merasakannya.”199
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Samarqindī dalam baḣr al-ʻulūm mengatakan makna muʻallim:

ُث َُُر ُُسُْو ُالًُ ُِمُْن ُك ُْم
َُ ب ُأُنَُّوُ ُبَُػ َُع
ُُ ب ُُبُِِو ُُاْ َُلعَُر
َُ َجاج ُ َُخا ُط
ُُ الز
َُ َُويُػُ َُعُلّْ ُُم ُك ُْم ُماُ ََُّلُُْتَ ُك ُْونُػُْواُتَُػ ُْعُلَ ُُم ُْو َُف ُُ َُو
ُُّ ُ قاؿ
ُالرساُلَُِة
ُْ تاب َُُوُاْ ُلِ ُْك َُم ُةَ ُُفَ َُكما ُأنُْػ َُع َُم
َُ لك
ُِ ْْلاىُلُِيَُِة ُال ُتَُػ ُْعُلَ ُُم ُْو َُف ُُا
ُِ ْأى ُُل ُُا
ُْ ُ َُوأنُْػُتُ ُْمُُ ُكُْنُتُ ُْم
ُّْ ِت ُ َُعُلَُْي ُك ُْم ُُب
ُماُأر َُسلُْنا
ُْ ِ ص َُل ُُِِباُقَُػْبُػُلًُوُ ُ َُوَُم ُْعُنَ ُاهُ َُُوِألُُِتَّ ُُنُِْع َُم
َُ ماُ^ُو
َُ
قاؿ ُقَُػ ُْولُُوُ ُ^ُ َُك
ُُ ُن ُُبِالتَُّػُْو ُِحُْي ُِد ُ َُوُي
ُْ ُِفَاُذْ ُكُُرُْو
ُْ ِتُُ َُك
ُناُفُِْي ُك ُْم َُُر ُُسُْو ُالًُ ُِمُْن ُك ُْم ُيَُػْتُػلُو
ُ ُْماُأر َُسل
ُ ص َُل ُُِِباُبَُػ ُْع َُدُهُ ُ َُوَُم ُْع
َُ قاؿ ُ َُو
ُُ ُُفُِْي ُك ُْم َُُر ُُسُْو ُالًُ ُِمُْن ُك ُْم ُ َُوُي
ُْ ناهُ ُ^ُ َُك
ُن
ُ ُِى ُِذُهِ ُالنُّْػ ُْع َُم ُة َُُواُذْ ُكُُرُْو
َُ ُفاعَُرفُػُْوا
َُ ^ُ َالِ ُْك َُم ُة
ُْ تاب َُُو
َُ الك
ُِ ُ ُويػَُُزُّْكُْي ُك ُْم ُ َُويُػُ َُعُلّْ ُُم ُك ُْم
َُ آياتِنا
ُ ُ َُعُلَُْي ُك ُْم
200 ِ ِ
ُبِالتَُّػُْو ُحُْي ُد
Ayat yang berbunyi “dan ia mengajari kamu apa yang tidak kamu ketahui”, azZujāj mengatakan; bahwa Rasul di utus ketika kaum sedang dalam keadaan
Jahiliyah, tidak mengetahui Kitab dan Ilmu, pengutusan Rasul kepada mereka
merupakan suatu nikmat bagi mereka, menghubungkan ajaran sebelumnya dan
sesudahnya, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah kepada mereka,
mencerdaskan dan mengajarkan Kitab dan Ilmu, maka ingatlah nikmat itu dengan
selalu bertauhid.
Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa seorang murabbī
yang berartikan muʻallim memiliki tauhid yang kuat (tercermin dari perintah
kepada para Rasul yang diutus untuk menyampaikan risalah tauhid). Dan seorang
murabbī mampu untuk mengkaitkan hal-hal yang lalu dan sekarang bahkan akan
datang (terdapat pada penjelasalan tugas para Rasul yang menyampaikan ajaran
sebelum pengutusannya dan saat pengutusannya). Sebagai pengajar harus dapat
meyakinkan kepada peserta didik akan pentingnya ilmu, dengan memberikan
gambaran-gambaran pada sejarah masa lalu dan sekarang. Hal ini sangat pas
dirasa, kemunduran semangat menuntut ilmu dikalangan peserta didik dapat
didongkrak dengan menceritakan kisah para ilmuwan terdahulu, seperti
menceritakan sejarah perjalanan ilmu pengetahuan dalam Islam, tokoh-tokoh ilmu
dan lain sebagainya. Kemampuan untuk mengkaitkan sejarah dalam hal ilmu perlu
dimiliki oleh seorang pendidik.
Kata muʻallim bukan hanya sekedar berartikan “mengajarkan ilmu” akan
tetapi mampu mengkisahkan dan mengkaitkan sejarah ilmu dan keilmuwan dari
200
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disiplin ilmu itu sendiri, sehingga para peserta didik dapat turut merasakan ilmu
yang disampaikan itu memang amat penting.
Dengan

mengetahui

sejarah

memiliki

pengertian

adalah

dengan

mempelajari masa lalu. Namun, bukan berarti mempelajari masa lalu tidak ada
gunanya. Seringkali kita mendengar ungkapan „belajarlah dari sejarah’, Adanya
kemiripan peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu dengan peristiwa
sejarah yang terjadi pada masa sesudahnya seharusnya membuat kita lebih bijak
dalam menyikapinya. Sejarah dapat memberikan inspirasi bagi kita. Sebagaimana
Allah swt. berfirman dalam surah Ali Imran/3 ayat 137 - 138:

ِ ض ُفَانْظُرواْ ُ َكيف ُ َكا َف
ِ ِ َقَ ْد ُخل
ِ ُسنَ ٌن ُفَ ِسْيُواْ ُِِف ُاأل َْر
ُي
ْ َ
َ
َ ْ ُ
َ ُِعاقبَةُ ُالْ ُم َك َّذب
ُ ت ُمن ُقَػْبل ُك ْم
ِ
ِ ُ َّاسُوى ًد
ُ ُُُ﴾ٖٔٛ﴿ُي
َ ىُوَم ْوعظَةٌُلّْلْ ُمتَّق
َ ٖٔٚ﴿
َ ُ َ ِ ﴾ُىػ َذاُبَػيَا ٌفُلّْلن
Artinya: “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena
itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat
orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Alquran) ini adalah
penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi
orang-orang yang bertakwa.”201

Kata sunan dalam ayat ini merupakan bentuk jamak dari kata sunnah,
yang memiliki pengertian “ suatu jalan yang berisikan pengajaran dan yang harus
diikuti.” Korelasi hubungan dengan ayat sebelumnya sebagaimana dikisahkan
kekalahan perang yang diterima oleh kaum muslimin pada perang Uhud, ketidak
patuhan kaum muslimin terhadap perintah Nabi saw. untuk tetap bertahan
menguasai gunung Uhud walau apapun yang terjadi di bawahnya menjadi sebab
kekalahan tersebut, dan itu merupakan sebuah pelajaran. Oleh sebab itu makna
dari sunnah tersebut jalan yang harus diikuti dan dipatuhi.202
Ayat ini berisi perintah untuk memperhatikan bagaimana keadaan orangorang terdahulu dan kesudahan mereka. Sunnah tersebut antara lain adalah “yang
melanggar perintah Allah swt. dan perintah rasul-Nya akan binasa, dan yang
mengikutinya berbahagia.” Sunnah-sunnah tersebut ditetapkan Allah swt. demi
kemaslahatan manusia, dan itu semua terlihat dengan jelas dalam sejarah dan
201
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peninggalan umat-umat yang lalu. Atau dengan kata lain, pesan ini Allah swt.
perintahkan kepada manusia, “perhatikan dan camkanlah, kamu pahami dan
hayati melalui bacaan atau pelajaran sejarah, berjalanlah kamu di muka bumi
untuk melihat bukti-buktinya dan mengambil pelajaran darinya.”
Sejarah tidak hanya memiliki nilai guna secara teoritis, tetapi juga
memiliki kegunaan praktis. Kegunaan sejarah secara praktis dapat dibagi dua
yaitu tujuan secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah berguna untuk
pengetahuan. Secara ekstrinsik ada empat guna sejarah yaitu; sejarah sebagai
ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan
pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Tujuan mengetahui sejarah juga berkaitan
dengan pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan.
Pada disiplin ilmu lain, seperti ilmu sosial, sejarah dapat digunakan
sebagai ilmu bantu untuk memahami suatu kondisi sosial yang menjadi bagian
dari suatu peristiwa di masa silam.203
Seorang muʻallim juga hendaknya tak luput untuk selalu mengingat Allah
swt. Hal ini dikatakan oleh Suyūṭī dalam kitabnya al-Ma`ṡūr :

ُتاب
َُ لك
ُِ ْناُويُػَُزُّْكُْي ُك ُْمُ َُويُػُ َُعُلّْ ُُم ُك ُُمُُا
َُ ِآيات
ُ ُاُعُلَُْي ُك ُْم
َُ ناُفُِْي ُك ُْمَُُر ُُسُْو ُالًُ ُِمنُْ ُك ُْمُيَُػْتُػلُُْو
ُ ُْماُأر َُسل
ُْ ُ َُك:قَُػ ُْولُُوُُُتَعاِل
ُ َُوُاْ ُلِ ُْك َُم ُةَُ َُويُػُ َُعُلّْ ُُم ُك ُْمُ َُماُ ََُّلُُْتَ ُك ُْونُػُْواُتَُػ ُْعُلَ ُُم ُْو َُف
ِِ ُ ِ َلُي
ُ:ُ ناُفُِْي ُك ُْم َُُر ُُسُْو ُالًُ ُِمُْن ُك ُْم}ُيُػَ ُق ُْو ُُؿ
ُ ُْماُأر َُسل
ُ ِ ُ ُحاتُ ُ َُع ُْن
ُِ أيب
ُ ِ ُ ج ُ ُابْ ُُن
َُ أخَُر
ُْ
ُْ ةُِف ُقَُػ ُْوُلُو ُ{ َُك
َ َُ أيب ُُاْ ُالَ ُْع
204 ِ
.ن
ُ تُُفَاُذْ ُكُُرُْو
َُ ُْكاُفَُػ َُعل
“Perkataan Allah swt. : “sebagaimana kami mengutus kepada kamu seorang rasul
dari antara kamu, membacakan kepada kamu ayat-ayat kami dan mensucikan
kamu, mengajari kamu kitab dan hikmah dan mengajari kamu apa yang tidak
kamu ketahui”, diriwayatkan oleh Ibn Abi Ḥatim dari Abi al-A‟layah pada firman
Allah swt.: setiap yang dikerjakan ingallah Allah swt.”
Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang murabbī yang diartikan sebagai
muʻallim (Rasul yang juga berfungsi sebagai muʻallim yang mengajari Kitab,
203
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ilmu) selalu mengingat Allah swt. (berzikir). Manfaat mengingat Allah swt. akan
menimbulkan ketenangan hati, bilamana seorang pengajar (murabbī) memiliki
hati yang tenang maka dengan mudah ia dapat melakukan pengajaran atau transfer
ilmu dengan baik dan sempurna. Sebaliknya hati yang gelisah, gundah, dapat
menimbulkan kegagalan dalam penyampaian pengajaran kepada peserta didik.
Selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar dan cemas. Kecemasan dan
kegelisahan dapat berujung kepada frustasi. Oleh sebab itu Rasul sebagai utusan
Allah swt. dalam menyampaikan risalah tauhid tidak boleh bersifat frustasi, sebab
ia akan menghadapi umat manusia yang memiliki beraneka ragam sikap ketika
menerima ajaran tersebut. Mengendalikan emosi dan suasana hati dalam
melakukan pekerjaan amat dibutuhkan.
Mengapa seorang murabbī harus selalu mengingat (berzikir) kepada Allah
swt.? Dalam Alquran dinyatakan pada surah ar-Ra‟d/13 ayat 28:

ِ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ُ ُ﴾ٕٛ﴿ُوب
ُ ُُآمنُواْ َُوتَطْ َمئ ُّنُقُػلُوبػُ ُهمُبِذ ْك ِرُاللّوُأَالَُبِذ ْك ِرُاللّوُتَطْ َمئ ُّنُالْ ُقل
َ ين
َ الذ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram
dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah
hati menjadi tenteram.”205
Kata (

ُُِذ ُْكٌر

) ẓikr pada mulanya berarti mengucapkan dengan lidah.

Walaupun makna ini kemudian berkembang menjadi “mengingat”. Mengingat
sesuatu seringkali mengantar lidah menyebutkannya. Demikian juga menyebut
dengan lidah dapat mengantarkan hati untuk mengingat. 206
Iman tentu saja bukan sekedar penetahuan tentang objek iman, karena
pengetahuan tentang sesuatu belum mengantar kepada keyakinan dan ketentraman
hati. Ilmu tidak menciptakan iman. Bahkan bisa saja pengetahuan itu melahirkan
kecemasan atau bahkan pengingkaran dari yang bersangkutan, sebagaimana yang
dinyatakan Allah swt. dalam surah an-Naml/27 ayat 14:

ِِ
ِ اُِّباُواستػيػ َقنْتػهاُأَن ُفسهمُظُلْماًُوعلُواًُفَانظُرُ َكيفُ َكا َف
ِ
ُ ُ﴾ٔٗ﴿ُين
َ
َ ْ ْ ّ َُ
ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َو َج َح ُدو
َ ُعاقبَةُُالْ ُم ْفسد
205
206
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Artinya: “Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan
(mereka) Padahal hati mereka meyakini (kebenaran)-Nya. Maka
perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat
kebinasaan.”207
Pada satu sisi memang ada sejenis pengetahuan yang dapat melahirkan
iman, yaitu pengetahuan yang disertai dengan kesadaran dan kebesaran Allah
swt., serta kelemahan dan kebutuhan makhluk kepada-Nya, ketika pengetahuan
dan kesadaran itu bergabung dalam jiwa seseorang, maka ketika itu lahir
ketenangan dan ketentraman. Dalam hadis Nabi mengatakan:

ِ ُِعب ِدُالْمل
َُُسُلَ َمة
ِ َُّالصب
َّ اُُمَ َّم ُدُبْ ُن
ُ ََح َّدثػَن
َ ُع َم ٍْْي
ُ كُبْ ِن
َ َُعيَػْيػنَة
ُ اُس ْفيَا ُفُبْ ُن
َ اح
َ ُع ْنُأَِيب
ُ َُح َّدثػَن
َ ْ َ ُع ْن
ِ اؿ ُأَص َد ُؽ ُ َكلِم ٍة ُقَا ََلاُالش
ِ وؿ ُاللَّ ِو ُصلَّىُاللَّو
َّ ُىَريْػَرةَ ُأ
َُُّاع ُر ُ َكُلِ َمة
َ َف َُر ُس
َ ُ
َ َ
ْ َ َُعلَْيو َُو َسلَّ َم ُق
ُ َع ْن ُأَِيب
َ
208 ِ
ٍ يدُأََالُ ُكل
ٍ ِلَب
َّ َ ُم
َ ُّ
َ ُش ْيء
ُاُخ ََلُاللوَُبَاط ُل
“Diriwayatkan dari Muhammad bin Ṣabbāḥ, dari Sufyān bin ʻUyaynah dari ʻAbd
Mālik bin ʻUmair dari Abu Salamah dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah
saw. berkata : Kalimat yang paling benar diucapkan seorang penyair adalah
kalimat Labīd, yaitu ; Segala sesuatu selain Allah pasti disentuh kebatilan.”
Selanjutnya kata ( ن
َُّ ِ ) ُتَ ُطْ ُمُئtaṭmainn menggunakan bentuk kata kerja masa

َ

kini. Penggunaannya di sini bukan bertujuan menggambarkan terjadinya
ketentraman itu pada masa tertentu, tetapi yang dimaksud adalah kesinambungan
dan kemantapannya.209
Dengan mengingat Allah swt., hati menjadi tenang dan tentram dari
berbagai masalah yang tengah dihadapi oleh seseorang. Ada beberapa hal yang
dapat menjadikan seseorang yang cemas akibat tidak memiliki ketenangan hati,
seperti yang dibahas oleh para pakar bidang psikologis, bahwa ada 3 macam
bentuk kecemasan pada diri manusia ini, yaitu:
a. Kecemasan obyektif.
Kecemasan tentang kenyataan adalah suatu pengalaman perasaan sebagai
akibat pengamatan atau suatu bahaya dalam dunia luar. Bahaya adalah sikap
207
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keadaan dalam lingkungan seseorang yang mengancam untuk mencelakakannya.
Pengalaman yang pernah membahayakan dirinya dan timbulnya kecemasan
merupakan kemungkinan dari sifat pembawaan, dalam arti kata, bahwa seseorang
mewarisi kecenderungan untuk menjadi takut kalau ia berada dekat dengan bendabenda tertentu atau keadaan tertentu dari lingkungannya.
Bukankah banyak para pendidik yang awalnya baik dikenal dalam
pandangan manusia akan tetapi akhirnya berubah menjadi buruk akibat
terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya, bisa jadi karena jabatan,
atasannya, atau lain sebagainya. Disinilah ia penting untuk selalu berzikir
mengingat Allah swt. agar kemantapan pendirian atau istiqamahnya tetap terjaga.
Sehingga profesinya sebagai seorang pendidik atau murabbī selalu mulia.
b. Kecemasan neorotis (syaraf).
Kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah.
Kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan. Kecemasan
timbul karena orang itu takut akan bayangannya sendiri, sehingga menekan dan
menguasai ego. Kecemasan semacam ini menjadi sifat dari seseorang yang
gelisah.
Ketika egonya telah menjadi penguasa dalam diri maka ia akan berusaha
bagaimana mempertahankan jati dirinya dengan cara-cara yang tidak benar.
Mencari kambing hitam dari kesalahan dirinya akan ia lakukan. Bahkan untuk
berbohong atau berdusta demi egonya menjadi senjata baginya.
c. Kecemasan moril.
Kecemasan moril disebabkan karena pribadi seseorang. Tiap pribadi
memiliki bermacam-macam emosi antara lain: iri, benci, dendam, dengki, marah,
gelisah, cinta, rasa kurang.
Gambaran ini akan kelihatan ketika seorang murabbī tersebut telah
dirasuki rasa cinta yang teramat sangat terhadap duniawi. Seperti adanya jabatan
yang telah ia sandang atau ia miliki, kemudian takut akan kehilangan jabatan
tersebut akhirnya merasuki syarafnya. Dalam hal ini tingkat keburukan akan
merajalela, akan lahir sifat iri, hasad kedengkian, ia mampu membuat dan
menabur fitnah kepada yang lain. Bagaimana mungkin seorang murabbī yang
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seharusnya membina dan membentuk kedamaian menjadi berubah sebagai sumber
petaka.
Hal inilah yang menjadi tuntutan kenapa seorang murabbī harus selalu
mengingat Allah swt., agar memiliki ketenangan dan ketentraman hati sehingga
seluruh kecemasan di atas akan dapat teratasi.
Selanjutnya Abi Ḥātim menjelaskan makna muʻallim :

ُيب
ُ َِن ُُا
ُ َُِح َُّدُث،
َُ ُعاص ُِم
ُِ يب
ُ َِحَدُُبِ ُْن ُ َُع ُْمُُروُُبِ ُْن ُُا
ُْ َُويُػُ َُعُلّْ ُُم ُك ُْم ُما ََُّلُُْتَ ُك ُْونُػُْواُتَُػ ُْعُلَ ُُم ُْو َُف ُ َُح َُّدُثَناُُا:
َُ ُقَُػ ُْوُل ُو
ُةُع ُْن
َُ ناُع ُْكُِرَُم
ُِ َُُث،ش ُِر
َُ َب ُُبِ ُْن ُُب
ُُ ُانُْػُبَُاَُ َُشُبُِْي،ُالضحاؾُُبِ ُْن ُ ُُُمُْلَ ُِد
َُّ يب
ُ َِن ُُا
ُ َُِح َُّدُث،حاؾ
َُ
َُّ َُِع ُْمُُروُُب
نُالض
ُب ُ َُعُلَى
ُُ ِاك
ُ ىُالر
َُ ُماُعُلَّ َُم ُك ُْم ُا ُْف ُُي
َُ ُ َُك:ن
ُ ِ ُويُػُ َُعُلّْ ُُم ُك ُْم ُماُ ََُّلُُْتَ ُك ُْونُػُْواُتَُػ ُْعُلَ ُُم ُْو َُف ُيَُػ ُْع:اس
َُ ُّابْ ُِن ُ َُعُب
َُّ َّصُل
210ِ ِ ِ
احُلَُت ُو
ُ لىَُُر
َُ الر ُُج ُُلُ َُع
ُ
َُّ دابَُتُِِوَُُو
“Perkataan Allah swt. : “Dan mengajari kamu apa yang tidak kamu ketahui”.
Diriwayatkan dari Aḥmad bin ʻAmru bin Abi „Āṣim, dari Abi „Amru bin aḍḌahāk, dari Abi aḍ-Ḍahāk bin Mukhlad, mengabari Syabīb bin Basyar, dari
ʻIkrimah dari Ibn „Abbās bahwa ayat bermakna : sebagaimana telah mengajari
kamu untuk melaksanakan salat di atas kendaraan bagi seorang yang sedang
dalam perjalanan.”
Dalam hemat penulis, penjelasan Abi Ḥātim yang memaknai pengajaran
pada kata yuʻallim (mengajari seseorang melaksanakan salat di atas kendaraan
ketika dalam perjalanan), adalah merupakan suatu kemampuan sebagai seorang
pendidik untuk dapat memberikan pengajaran secara teori sekaligus praktik.
Secara teori tentang salat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti ;
berdiri menghadap kiblat, niat, takbir, dan seterusnya. Akan tetapi pada praktik
ketika dalam keadaan dan situasi yang berbeda hal ini dapat berubah dari
ketetapan teori semula. Posisi tidak menghadap ke kiblat, atau bisa jadi berubahubah sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Maka hal seperti ini perlu untuk
diajari dengan cara mempraktikkan secara langsung kepada peserta didik. Dalam
istilah ilmu pendidikan hal ini lebih dikenal dengan metode demonstrasi.
Pengajaran yang sekaligus memberikan contoh penerapannya sangat
berarti bagi pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Metode praktik atau
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demonstrasi adalah suatu metode dengan memberikan materi pendidikan baik
menggunakan alat atau benda, seperti di peragakan, dengan harapan peserta didik
menjadi jelas dan mudah sekaligus dapat mempraktikkan materi yang di maksud
suatu saat di masyarakat. Cara ini memberikan jalan kepada para peserta didik
untuk

menerapkan,

menguji

dan

menyesuaikan

teori

dengan

kondisi

sesungguhnya melalui praktik peserta praktik atau latihan akan mendapatkan
pelajaran yang sangat baik untuk mengembangkan dan menyempurnakan
keterampilan yang di perlukan.
Dalam sejarah ketika Hasan dan Husain cucu dari Rasulullah saw.
berperan sebagai pengajar praktik dari wuduk. Dimana ketika mereka melihat
seorang dewasa yang salah dalam mengambil wuduk. Mereka berdua seolah-olah
bertengkar, seorang dari mereka sengaja mempraktikan wuduk yang salah, lalu
yang lainnya menjelaskan cara yang benar yang telah diajarkan oleh kakek
mereka Rasulullah saw. Pertengkaran itu diperhatikan dan dilihat oleh orang
dewasa yang sedang berwuduk tadi. Sehingga ia paham bahwa selama ini cara
yang telah dilakukan salah. Ia yakin bahwa apa yang dilihatnya dari pertengkaran
anak kecil cucu Rasul ini adalah subuah pelajaran yang benar.
Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dalam metode pengajaran praktik
atau demonstrasi ini pada dunia pendidkan, diantaranya:
Kelebihan metode praktik:
1) Untuk memperoleh kecakapan motorik.
2) Pembentukan kebiasaan yang di lakukan dan menambah ketepatan, serta
kecepatan pelaksanaan.
3) Pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan konsentrasi dalam
pelaksanaannya, meningkatkan motivasi.
4) Memberikan tantangan baru serta mempermudah dan memperdalam
pemahaman tentang berbagai teori yang terkait dengan praktik yang sedang
di kerjakan.
Kekurangan metode praktik:
1) Menghambat bakat dan inisiatif peserta didik, karena peserta didik lebih
banyak dibawa kepada penyesuaian dan di arahkan jauh dari pengertian.

106

2) Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Kadang-kadang
latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang
monoton, mudah membosankan.
3) Membentuk kebiasaan yang kaku, karena bersifat otomatis, menimbulkan
verbalisme.
Memiliki ilmu pengetahuan, hati yang suci serta selalu istiqamah pada
pendirian dan kebenaran merupakan simpul dari muʻallim. Sebagaimana dalam
penjelasan Ibn Kaṡīr tentang surah al-Baqarah/2 ayat 151:

ِ
ِ
َُالِ ْك َُمة
ْ اب َُو
ّْ ًَك َماُأ َْر َسلْنَاُفِي ُك ْم َُر ُسوال
َ ُُمن ُك ْم ُيَػْتػل
َ َاُويػَُزّْكي ُك ْم َُويػُ َعلّْ ُم ُك ُم ُالْكت
َ َوُعلَْي ُك ْم ُآيَاتن
211
﴾ٔ٘ٔ﴿ُمُماُ ََّلُْتَ ُكونُواُْتَػ ْعُلَ ُمو َف
َّ َويػُ َعلّْ ُم ُك
Artinya: “Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan ni`mat 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 dan Al-Hikmah (As Sunnah), serta
mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”
“Dan dia (Muhammad) mengajari mereka apa yang tidak mereka ketahui
sebelumnya, mereka dalam keadaan masa jahiliyah, akal tertutup, dengan
datangnya risalah (pengutusan nabi Muhammad) menjadi sebuah keberkahan, dan
menjadikan keadaan mereka lebih mulia, dan berilmu pengetahuan. Sehingga
mereka menjadi manusia yang tajam ilmunya, baik hatinya, tidak hidup dengan
beban yang banyak, dan memiliki kebenaran yang tepat.”
Murabbī dalam penjelasan ini adalah seseorang yang mampu untuk
menjadikan manusia yang sebenarnya, manusia yang sebenarnya adalah yang
memiliki ilmu, kesucian hati, memegang kebenaran.
Ketiga hal ini harus ada dalam diri seorang murabbī (ilmu, hati yang
baik, dan berpegang pada kebenaran) dalam upaya mentransfer ilmunya kepada
peserta didik. Tak dapat dikatakan sebagai seorang murabbī atau pendidik yang
memiliki hati yang buruk dan berpihak pada kebatilan. Betapa banyak kini terjadi
di dunia pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi, para
pendidik saling merasa bersaing pada hal yang tidak wajar, memiliki kedengkian,
211
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saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, membentuk blok-blok atau
kelompok untuk mendapatkan dan meraih kedudukan atau jabatan. Jika para
pelaku pendidik seperti ini apa yang akan terjadi pada peserta didik kemudian?
Kedengkian memiliki bahaya yang sangat luar biasa pada diri seseorang. Ia
dapat menghapus segala kebaikan yang telah dilakukan. Sebagaimana dalam
sebuah riwayat Nabi saw. dari Abu Dāwud:

ِ
ِ ح َّدثػَناُعثْما ُف ُبن
ِ ي ُح َّدثػَنَاُأَب
ِ ُِعب َد ُالْمل
ُوُح َّدثػَنَا
َ ك ُبْ َن
َ ُ
َ ُْ َ ُ َ َ
َ ُع ْم ٍر
َ ُّ ُصال ٍح ُالْبَػ ْغ َداد
َ ْ َ وُعام ٍر ُيَػ ْع ِن
ٍ ِ
ِ ِ سلَيما ُف ُبن ُبِ ََل ٍؿ
ِ يد ُعن
ُُُصلَّىُاللَّو
َّ ُِىَريْػَرةَ ُُأَ َّف ُالن
َ ُجدّْه
َ
ُ ُع ْن ُأَِيب
َ َّب
َ ْ َ يم ُبْ ِن ُأَِيب ُأَس
ُْ َْ ُ
َ ُع ْن ُإبْػَراى
ِ ْ ُالس َد ُيأْ ُكل
ِ
ُب ُأ َُْو
ْ اؿ ُإِيَّا ُك ْم َُو
َ ََعلَْي ِو َُو َسلَّ َم ُق
ُ ُالَ َسنَات ُ َك َماُتَأْ ُك ُل ُالن
َ ََّار ُا ْلَط
ُ َ َ َْ الَ َس َد ُفَإ َّف
212

ُب
َ َق
َ اؿُالْ ُع ْش

“Meriwayatkan ʻUṫmān bin Ṣālih al-Bagdādi, Abu ʻĀmir (ʻAbdu al-Malik bin
ʻAmri), Sulaimān bin Bilāl dari Ibrahīm bin Abi Asīd dari kakeknyadari Abi
Hurairah bahwasanyaNabi saw. berkata : Jauhi kamulah kedengkian, karena
sesungguhnya kedengkian itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan
kayu bakar.”
Sungguh sangat kontradiksi, dimana pendidikan yang seharusnya
membawa kepada kebaikan, dan dengan adanya kedengkian dalam diri seorang
murabbī atau pendidik maka berubahlah arah tujuan pendidikan menjadi sebuah
keburukan dan bencana.
Menurut Baiḍawī, makna dari muʻallim adalah mengajari dengan akal
pikir dan penelitian. Sebagaimana termaktub dalam kitabnya tafsir Baiḍawī:

َُُويُػُ َُعُلّْ ُُم ُك ُْمُماُ ََُّلُُْتَ ُك ُْونُػُْواُتَُػ ُْعُلَ ُُم ُْو َُفُُبُِاْ ُِلف ُْك ُِرَُُوالُنَّ ُظْ ِر
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“Ayat „dan mengajari kamu apa yang tidak kamu ketahui‟ dengan pikiran dan
penelitian.”
Baiḍawī menyatakan bahwa nabi Muhammad saw. memberikan info
berupa pengetahuan kepada kaum Jahiliyah ketika itu (baik Yahudi dan Nasrani)
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tentang kisah yang terjadi atau keadaan masa silam dengan benar, sedangkan
mereka sendiri tak mengetahuinya, dan penyampaian tersebut ternyata benar
kenyataannya setelah mereka menggunakan segala ilmu pengetahuan untuk
mencari info kebenaran berita tersebut dengan melakukan semacam penelitian
atau lainnya.
Berdasarkan hal ini, seorang murabbī memiliki tugas yang selalu
melakukan penelitian, menggunakan seluruh kekuatan pikirnya untuk menemukan
suatu konsep yang baru dalam bidang keilmuan. Hal ini jugalah yang memberikan
ciri beda diantara para pendidik (yang sering melakukan penelitian dan yang tidak
melakukan penelitian). Maka bagi pendidik yang sering melakukan penelitian
akan memiliki pemahaman keilmuan yang dalam dan tajam. Penelitian sangat
berguna untuk menemukan suatu hal yang baru terutama dalam pendidikan. Sebab
ilmu itu pada dasarnya berkembang. Orang yang tidak melakukan penelitian akan
bersifat monoton dan dia akan tertinggal dengan perkembangan masa yang ada
dihadapannya. Seorang pendidik yang memiliki ilmu tanpa melakukan penelitian
bagaikan orang yang berlari ditempat, ia tak pernah mencapai suatu tujuan yang
dimaksud.
al-Marāgī dalam kitabnya memaparkan bahwa seorang mu‟allim memiliki
pengetahuan agama yang baik, sebab dengan itu akan membawa kepada petunjuk
yang benar:

ُىُعُلَُْي ُِوُ ُِم َُنُُاْ ُلُ ُْك ُِم
َُ يُُلَ ُك ُْمُماُاُنْ ُطََُو
َُ َّ )ُأىُ َُويُػُ َُعُلّْ ُُم ُك ُْمُال ُقُْرا َُفُاُلْ َُكُِرُْيَُ َُوُبَُػ
ُْ ُتاب
َُ الك
ُِ ُ(ُويُػُ َُعُلّْ ُُم ُك ُْم
َُ ُ
ُىُاللُُ َُعُلَُْي ُِو ُو
ُ ّصُل
َُ ُ ب
ُُ َُِّفالُن،ىُو ُنػُُْوٌُر
َُ ف ُُبِأُنَُّوُُ ُُى ًُد
َُ ص
ُِ هاُو
ُُ ُِأل ُْجُل
ُِ َّت
ُ َِّبانُِيَُِّة ُاُل
ُ الر
ُْ ُْو ُُا،
َُ ُاِإل ََُلُِيَُِة
َُّ ُ ألسَُرا ُِر
ُف ُ َُو
ُِ ْحُِرُي
ُْ َُّم َُن ُالُت
ُِ ص ُْوُنًا
ُُ ُم
َُ َّت ُيَُػْبُػ َُقى
َُّ ح َُف ُظُْوا ُُنِ ُظَ َُم ُوُ ُ َُو ُُلَُْف ُظَُوُ ُ َُح
ُْ َوهُ ُ َُعُلَُْي ُِه ُْم ُُلُِي
ُ َُسُلَّ َُمُُكا َُف ُيَُػْتُػُل
ُضُيْئُُػُْوا
ُِ َسُت
ُْ َُو ُُي
َُ ،ُ ُِّبَ ُِدُيُِْو
ُِ أسرا ُِر ُ َُو ُ ُُح ُْك ٍُم ُُلِيَُػ ُْهُتَ ُُدُْوا
ُْ ُ ُو ُيَُػُْر ُُش ُُد ُُى ُْم ُإِل ُما ُُفُِْيُوِ ُ ُِم ُْن
َُ ،ف
ُِ حُْي
ُِ ص
ُْ َّالُت
214ِِ ِ
ُبنُُػُْوُرُه
“Ayat (dan mengajari kamu kitab) yaitu mengajari Alquran dan menjelaskan
tentang hukum ilahi, rahasia rabbaniyah yang dengannya menjadi petunjuk dan
penerang, maka nabi saw. adalah sebagai pembacanya, menghafal setiap lafaznya
sehingga terjaga dari pemalingan dan perubahan.”
214

Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī, juz II, h. 19.
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Kalaulah hidayah petunjuk itu bukan untuk dilakukan maka tentulah tidak
juga berguna penjelasan Alquran yang hanya berupa perkataan saja yang
berfungsi untuk merubah umat yang penuh dengan pertikaian, kebodohan, menuju
kepada persatuan dan keilmuan. Maka dari itu Nabi saw. memberikan pondasi
agama yang kuat kepada para sahabatnya, sehingga mereka menjadi orang yang
bijaksana, berilmu, adil, dan cerdas. Sampai di antara mereka berani untuk
mengadili seorang raja dengan hukuman yang adil, berani memberikan
pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang benar. 215
Alquran merupakan hikmah, berkaitan dengan ilmu dan memiliki manfaat,
serta dituntut untuk diamalkan,

dengan demikian termasuk sunnah yang

merupakan amalan para sahabat Rasulullah saw.
Lebih tegas dinyatakan seorang muʻallim itu, dituntut untuk mengetahui
dan mendalami ilmu agama, dan juga diwajibkan untuk mengamalkannya. Sebab
sebaik-baik ajaran yaitu Alquran. Alquran bukanlah merupakan bentuk bacaan
saja, tetapi juga amalan sehingga mampu merubah umat. Selanjutnya berani
bersifat tegas dalam menyampaikan ilmu, meluruskan yang salah. Kebanyakan
para pendidik sekarang ini tidak memiliki sikap berani untuk mengajari umat agar
mencapai kebenaran. Terlebih jika orang yang diajari tersebut memiliki jabatan,
pangkat tau lainnya. Hal ini terbukti berapa banyak tempat-tempat pendidikan
yang

dulunya bagus lalu dipengaruhi orang ketiga yang punya power atau

pengaruh sehingga menjadi rusak bahkan hancur dan hilangnya misi visi awal.
Ketika kita berbicara tentang Alquran dan ilmu, segudang kendala ditemui dalam
proses pendidikan, diantaranya adalah sejauh mana kemampuan seorang muʻallim
untuk mengkorelasikan antara ilmu dan Alquran? Kemampuan pada sisi swadaya
manusia sangat minim. Walau pada masa kini banyak yang mencoba untuk
melakukannya seperti yang diistilahkan sebagai islamisasi ilmu.
4. Simpul Ḥulamā`.

215

Ibid.

110

Kata ḥulamā` )اء
ُ  ) ُُحُلَ ُمberasal dari kata “ḥaluma” yang berartikan “‟aqlun”

َُ

(akal)216, sehingga dapat diartikan “orang-orang yang berakal”.
Penejelasan simpul ini dapat dilihat pada pendapat Abu Ḥātim dalam
tafsirnya:

ِ ُ َس
ُُعػ ُْن،ة
َُ ناُسُلَُْيما ُفُُبِ ُْنُ ُُم َُع
ُُ َُُث،ُداوُُد
ُُ ُُُثَناُُاَبُػُ ُْو،ُب
ُِ سُُبِ ُْنُ َُحُبُِْي
ُُ ُُذَ َُكَُرُهُُيُػُ ُْوُن
َ ُع ُْنُ ُع ُْكُِرَمػ،اؾ
َ َُ ُاذُع ُْن
ُايب
ُ ِ ُىُ َعػ ُْن
َُ ُوُُرُِو:
َُ ُوُُمَ َّمػ ُُد
ُُ ُابُػ:ُقػػاؿ.ُُػاء
ُ ػاءُُ ُُح َُكمػ
ُ ػاءُُ ُُعُلَمػ
ُ ُحُلَمػ:ػاؿ
ُُ يُقػ
َُ ْ اُربّػ ُانِيُّْػ
ُِ ابْػ ُِنُ َُعبّػ
َُ اسُُ ُك ُْونُػُْو
217
.ُماء
ُ َماءُُ ُُحُل
ُ َُعُل:ُن
ُُ ُِْرُِزُي
“Menyebutkan Yūnus bin Ḥabīb, dari Abu Dāud, dari Sulaimān bin Muʻāż dari
Samāk, dari „Ikrimah, dari Ibn „Abbās tentang “jadilah Rabbāniyyīn” yaitu
mereka yang berakal berilmu dan bijaksana. Abu Muhammad berkata :
diriwayatkan dari Abi Rizīn memaknai dengan orang yang berilmu dan berakal.”
Ibn Kaṡīr menjelaskan makna ayat perintah untuk menjadi rabbanī terdiri
dari tiga pengertian, sesuai dengan riwayat dari Ibn ʻAbbās:

ُُأي ُ َُوُلَ ُِك ُْن
ُْ }تاب ُوُِِبا ُ ُكُْنُتُ ُْم ُُتَ ُْدُُر ُُس ُْو َُف
َُ لك
ُِ ْي ُُِِبا ُكُْنُتُ ُْم ُتَُػ ُْعُلَ ُُم ُْو َُف ُُا
َُ ْ ُ{وُلَ ُِك ُْنُُ ُك ُْونُػُْوا َُُرُبّ ُانِيُّْػ
َُ :َُُوقَُػ ُْولُُو
ُُماء
ُ ُأي ُ ُُح َُك:
ُْ اح ٍُد
ُِ نُو َُغْيُػ ُُر ُو
َُ ْاس َُُوُأبُوُُِرُِزُي
ُُ ُّقاؿُابْ ُُن ُ َُعُب,
ُ
َُ ْ اُرُبّ ُانِيُّْػ
ي
ُِ َّالر ُُس ُْو ُُؿ ُُلِلُن
َُّ ُ يَُػ ُق ُْو ُُؿ
َُ اسُُ ُك ُْونُػُْو
218
ُ َماءُُ ُُحُل
ُ َُُعُل
ُماء
“Firman Allah (Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbānī, karena kamu
selalu mengajarkan al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya). Yaitu
Rasul berkata kepada manusia “jadilah rabbāniyyīn” berkata Ibn ʻAbbās dan Abu
Razīn : menjadi hukamā`, ʻulamā`, ḣulamā`.”
Dari pendapat di atas hubungan antara ketiganya sangat erat. Seorang dikatakan
sebagai hukamā` jika ia memiliki banyak ilmu (ʻulamā` ), dan yang banyak ilmu
pastilah ia orang yang cerdas (ḥulamā` ).

216

Ibrahīm Madkūr, Mu‟jam al-Wajīz (Mesir : Wazīrah at-Tarbiyah wa at-Taʻlīm, 1994),

h. 169.
217

Abu Muhammad ʻAbdu ar-Rahmān, Tafsīr Ibn Abi Ḥātim (Mesir : Maktabah
Musyakkah al-Islāmiyah, t,t.), h. 211.
218
ʻImād ad-Dīn Abu al-Fidā` Ismaʻīl, Tafsīr al-Qur`ān al-`Ażīm, h. 674.
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Menurut al-Ḥasan, diriwayatkan dari Ibn ʻAbbas dan Sa‟īd bin Jabir,
Qatadah, „Aṭā` al-Khurasānī, „Aṭiyah al-„Aufā, Rabīʻ bin Anas dari al-Ḥasan
mengartikan “rabbaniyyīn” sebagai ahli ibadah dan orang yang bertaqwa.219
Secara bahasa „aql memiliki aneka makna. Diantaranya bermakna al-ḥijr
atau an-nuhā yang berartikan kecerdasan. Sedangkan dalam kaitan sebagai kata
kerja (fiʻil) adalah „aqala yang bermakna habasa yang memiliki arti memikat atau
menawan.220
Ada beberapa pendapat ulama yang menguraikan tentang ʻaql,
diantaranya: 221
Ibn Zakariya mengatakan; semua kata yang memiliki akar kata yang terdiri dari
huruf ain, qaf, lam, menunjukan kepada arti “kemampuan mengendalikan sesuatu,
baik berupa perkataan, pikiran, maupun perbuatan.” Ibrahim Madkur “akal juga
dapat dipahami sebagai suatu potensi rohani untuk membedakan antara yang haq
dan yang batil”. Abbās Mahmūd menjelaskan “akal adalah penahan nafsu, dengan
akalnya manusia dapat mengetahui amanah dan kewajibannya”.
Jika diteliti bahwa akal dalam hal ini bukanlah otak sebagai salah satu
organ tubuh, tetapi daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia.
Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa seorang murabbī dalam kontek
simpul ḥulamā` adalah:
a. Seorang pendidik yang mampu mengendalikan perkataan, pikiran dan
perbuatan.
b. Seorang pendidik yang dapat membedakan antara yang haq dan yang batil.
c. Seorang pendidik yang mengetahui amanah dan kewajiban.
Kaitan antara pengendalian perkataan, pikiran dan perbuatan sangat erat.
Tutur kata yang baik dari seorang pendidik dapat terlihat ketika ia memiliki
pikiran yang baik dan positif. Orang yang selalu berpikir sebelum berkata
tentulah sangat santun. Dapat menjaga perasaan lawan bicaranya walau terkadang
dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Seperti sebuah ungkapan yang
mengatakan “hati boleh panas tetapi kepala tetap dingin”. Sehingga pada
219

Ibid.
Baharuddin, Paradigma Psikologi Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 115.
221
Ibid., h. 115-116.
220
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akhirnya dalam bersikap selalu terjaga dari kesalahan bertindak. Dalam fakta
kenyataannya tidak sedikit para pendidik yang tersandung dengan hal ini, seperti
banyak kita lihat adanya seorang pendidik yang dituntut akibat dari perbuatannya
terhadap peserta didik yang diasuhnya. as-Sari as-Saqaṭi salah seorang sahabat
(w.253 H), mengatakan:

ُ ياـُُلَْيُػُلٍَُة
ُِ ِاُساع ُةًُ َُخْيُػٌُرُ ُِم ُْنُُق
َُ تَُػ َُف َُّكُُرُْو
“Berpikir sejenak lebih baik daripada beribadah setahun”.222
Berpikir merupakan cara untuk mencapai keyakinan dan keteguhan dalam
kebenaran. Perilaku ini merupakan awal pekerjaan para Nabi. Keimanan yang
bersumber dari proses berpikir dan pemahaman tidak akan goyah dan terguncang
sedikitpun.
Begitu juga dengan kemampuan untuk dapat membedakan yang haq dan
yang batil serta mengetahui amanah dan kewajiban. Berapa banyak pula para
pendidik yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh? Perbuatan pencabulan
dan pelecehan atau lainnya, padahal mereka sangat mengetahui bahwa hal itu
amat terlarang bagi pendidik. Tidak sesuainya amanah dengan kewajiban yang
dilakukannya. Seperti korupsi waktu, apatis dan masa bodoh atau lainnya. Apa
yang bakal terjadi jika hal ini telah menjadi wabah di dunia pendidikan?
Makna ḥulamā` dalam kontek an-nuhā yaitu kecerdasan menggambarkan
bahwa orang yang cerdas memiliki perkataan, pikiran, perbuatan yang baik,
menghindari perbuatan yang tercela, serta selalu menjaga kewajibannya dengan
sempurna.
Ungkapan terhadap seseorang dengan istilah “manis di bibir lain di hati”
banyak kita dengar. Hal ini akibat dari tidak adanya keselarasan perkataan,
perbuatan, pikiran, melakukan kebatilan dan mengabaikan amanah padahal
mereka mengetahuinya. Sehingga Allah swt. menyinggung hal ini seperti yang
dinyatakan dalam surah Yāsin/36 : 65 :

222

Muhammad Fuad Syakir, Ungkapan Populer, terj. M. Zacky Mubarak, cet 1 (Jakarta :
Pustaka al-Kauṡar, 2001), h. 171.
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ِ َ الْيػوـ
ُ﴾ٙ٘﴿ُُعلَىُأَفْػ َو ِاى ِه ْم َُوتُ َكلّْ ُمنَاُأَيْ ِدي ِه ْم َُوتَ ْش َه ُدُأ َْر ُجلُ ُه ْم ُِِبَاُ َكانُواُيَ ْك ِسبُو َف
َ َُنْت ُم
ََْ
Artinya: “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami
tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa
yang dahulu mereka usahakan.”223
al-Biqāʻī berpendapat, bahwa ditutupnya mulut mereka, karena di akhirat
nanti masih ada yang terbawa kebiasannya berbohong, berbeda dengan anggota
badan lainnya. Pendapat ini sejalan juga dengan pendapat Ṭabāṭabāʻī dan Ibn
ʻĀsyūr menyangkut terbawanya kebiasaan manusia dalam kehidupan akhirat
kelak.224
Hadis riwayat Muslim mengatakan:

ِ
ِ َّض ِر
ُاُعبَُػْي ُد
ْ َّض ِرُبْ ِنُأَِيبُالن
ْ َح َّدثَػنَاُأَبُوُبَ ْك ِرُبْ ُنُالن
ُ َُح َّدثػَن
َ ْ ُح َّدثَِنُأَبُوُالن
َ ُىاش ُمُبْ ُنُالْ َقاس ِم
َ َّض ِر
ِ ْ اللَّ ِو
ِ ُِعبَػْي ٍد ُالْم ْكت
ِ َُع ْن ُأَن
ُس
ّْ ُس ْفيَا َف ُالثػ َّْوِر
َ ُُع ْن ُف
َ ب
َ ضْي ٍل
َ ب
ُ ُع ْن
َ ي
َ ُاألَ ْش َجع ُّي
ّْ َِّع
ْ ُع ْن ُالش
ُ ُع ْن
ُ
ِ وؿ ُاللَّ ِو ُصلَّىُاللَّو
ِ اؿ ُ ُكن
ٍ ِب ِن ُمال
ِ َّاُعْن َد ُرس
ُُى ْل ُتَ ْد ُرو َف ُِم َّم
َُ ض
َ ك ُفَػ َق
َ َك ُق
َح
َ َُعلَْيو َُو َسلَّ َم ُف
َ ُ
َ اؿ
َ
َ ْ
َُ
ُِ ب ُأَ ََّل
ُُُت ْرِن ُِم ْن
ُُ َض َح
ُ ُُمَاطَبَ ِة ُالْ َعْب ِد َُربَّوُُيَػ ُق
َ َاؿ ُقُػلْنَاُاللَّوُ َُوَر ُسولُوُُأ َْعلَ ُم ُق
َ َك ُق
ُ اؿ ُِم ْن
ْأ
ْ ّْ اُر
َ َوؿ ُي
ِ ُش
ِ
ِ اى ًد
ُُوؿ
ُ اؿ ُفَػيَػ ُق
َ َاُم ّْن ُق
ُ اؿ ُفَػيَػ ُق
َ َوؿ ُبَػلَىُق
ُ اؿ ُيَػ ُق
َ َالظُّْل ِم ُق
َ ُعلَىُنَػ ْف ِسيُإَِّال
َ وؿ ُفَِإ ّْن َُال ُأُج ُيز
ِ
ِ
ُاؿ
ُ ُعلَىُفِ ِيو ُفَػيُػ َق
َ َوداُق
ُ ي
ً ُش ِه
َ ك
َ ُعلَْي
َ َك َفىُبِنَػ ُْف ِس
َ اؿ ُفَػيُ ْختَ ُم
ً ُش ُه
َ ك ُالْيَػ ْوَـ
َ ِاُوبِالْكَرِاـ ُالْ َكاتب
َ يد
ُوؿ ُبػُ ْع ًُداُلَ ُك َّن
ُ اؿ ُفَػيَػ ُق
َ َي ُالْ َك ََلِـ ُق
ُ اؿ
َ َاؿ ُفَػتَػْن ِط ُق ُبِأ َْع َمالِِو ُق
َ َِأل َْرَكانِِو ُانْ ِط ِقيُق
ُ َُّث
َ ْ ََُيَلَّىُبَػْيػنَوُ َُوبػ
225 ِ
ُ َْو ُس ْح ًقاُفَػ َعنْ ُك َّنُ ُكن
ُتُأُنَاض ُل
Dari hadis di atas, bahwa di hari akhirat nanti, seseorang akan berkata : “Tuhan,

bukankah Engkau telah melindungiku dari penganiayaan?” Allah berfirman :
„Benar.‟ Maka orang itu melanjutkan : “Jika demikian, aku tidak merasa puas
kecuali bila ada saksi dari diriku” Maka Allah berfirman : “Cukuplah dirimu
sendiri pada hari ini menjadi saksi, serta malaikat-malaikat mulia penulis-penulis
amalmu yang juga menjadi saksi-saksi.” Ketika itu ditutuplah mulutnya dan
diperintahkan kepada anggota tubuhnya: “Berucaplah”, maka masing-masing
223
224

Departeman Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 713.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, cet. 3 (Jakarta : Lentera Hati, 2005), vol. XI, h.

565.
225

Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisabūrī, al-Jāmiʻ aṣṢaḥīḥ, (t.t.p. : t.p., t.t.), juz. VIII, h. 216-217.
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mengucapkan amal-amalnya. Lalu ia diminta berbicara, maka ia berucap;
“Kutukan bagi kamu (hai anggota badanku), engkau tadinya kuharapkan
membelaku.”
Mengapa Allah swt. mengunci mulut manusia pada hari kiamat dalam
sebuah permintaan pertanggung jawaban dari amal perbuatan manusia di dunia?
Sehingga tangan mereka berbicara dan kaki mereka bersaksi. Tentulah karena
banyaknya manusia ini yang tidak menyesuaikan perkataannya, pikiran, dan
perbuatannya.
Dalam Islam dinyatakan bahwa orang yang berhati-hati berbuat di dunia, akan
menundukan nafsunya, sebab dari semua ketidak selarasan itu adalah mengikut
hawa nafsu dan melupakan hari akhiratnya. Orang mukmin adalah orang yang
cerdas, dikarenakan ia berbuat untuk setelah matinya. Sebuah ungkapan yang
dikatakan oleh Anas bin Malik :

“Orang mukmin itu bijak dan cerdas”. 226

ُ سُُفَ ُطَ ٌُن
ٌُ ُْاَُلْ ُُم ُْؤُِم ُنُُ َُكُي

Kata kais dari asal kata al-Kiyasah bermakna al-Khiffah wa at-Tawaqqud227
dengan arti cerdas dan tangkas. Dan kais juga dapat berartikan lemah lembut.
Perkataan Anas bin Malik ini bersumber dari hadis Nabi saw. dalam sebuah
riwayat dari Syaddād bin Aus :

ِ ُشد
َُّعلَْي ِو َُو َسل
َُّصلَّىُالل
ٍ َّادُبْ ِنُأ َْو
ِ
ُُدا َفُنَػ ْف َسوُ َُو َع ُِم َلُلِ َما
ي
ك
ل
ُا
اؿ
ق
ُ
م
و
َّب
ن
ُال
ن
ُع
س
ْ
َ
َ
ّْ
َ
َ َع ْن
َ ُم ْن
َ
َ
ّْ
ُ
َ
َس
ْ
َ
ُ
228 ِ َّ
ِ
ِ
ُعلَىُالل ُو
َ ُى َو َاىاُ َوََتَََّّن
َ ُُم ْنُأَتْػبَ َعُنَػ ْف َسو
َ بَػ ْع َدُالْ َم ْوت َُوالْ َعاج ُز
Dari Syaddād bin Aus dari Nabi saw. berkata : “Seorang kais (cerdas) adalah
yang menundukkan nafsunya dan berbuat untuk matinya, sedangkan orang yang
lemah (ʻajz) adalah yang mengikuti nafsunya dan berdusta atas nama Allah”.
5. Simpul al-Aḥbār.
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Muhammad Fuad Syakir, Ungkapan Populer, h. 44.
Ibn Manżur, Lisān al-ʻArab, h. 3966.
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Abi ʻĪsa Muhammad bin ʻĪsa at-Tirmiżī, al-Jāmiʻ al-Kabīr, ed. Basysyār ʻAwād
Maʻrūf, cet. 1 (Beirut : Dār al-Garb al-Islāmī, 1996), jilid. IV, h. 246-247.
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Kata al-aḥbār adalah bentuk jamak berasal dari kata al-ḥaburu yang
berartikan “alim atau soleh”.229 Sehingga al-aḥbār dapat diartikan orang-orang
yang alim atau orang-orang yang saleh.
Keselarasan orang yang memiliki ilmu dengan sifat alim atau soleh
merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pengertian orang saleh
disini, adalah orang yang memiliki akhlak yang baik, berilmu, tawaḍuʻ, zuhud,
waraʻ dan santun kepada sesama. az-Zujāj mengatakan seperti yang dipaparkan
oleh Samarqindī dalam tafsirnya Bahr al-ʻUlūm “sesungguhnya orang yang
berilmu dikatakan berilmu jika ia mengamalkan ilmunya. Apabila ia tidak
mengamalkan ilmunya maka tak dapat dikatakan sebagai orang yang berilmu.
Orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya sama dengan orang yang
bodoh.”230
Kesalehan dan alim menggambarkan ketaatan kepada Allah swt. dan
rasul-Nya, dan merekalah yang amat pantas untuk dijadikan sebagai teman.
Dalam Alquran surah an-Nisa`/4 ayat 69 dinyatakan:

ِ ّْ ُمن ُالنَّبِيّْي ُو
ِ َ ُُم َع ُالَّ ِذين ُأَنْػ َعم ُاللّو
ُي
َ الر ُس
َّ َوَمن ُيُ ِط ِع ُاللّوَ َُو
َ ِوؿ ُفَأ ُْولَػئ
َ الصدّْيق
َ ك
َ َ
َ ّْ ُعلَْيهم
َ َ
ِ
ِِ َّ والشُّه َداءُو
ُ ُ﴾ٜٙ﴿ًُكُرفِيقا
َ الصال
َ َ ي َُو َح ُس َنُأُولَػئ
َ َ َ

Artinya: “Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan
bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah,
yaitu: Nabi-nabi, para ṣiddīqīn,231 orang-orang yang mati syahid, dan
orang-orang saleh. dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.”232
Dalam ayat ini ada empat kelompok manusia yang mendapat nikmat khusus dari
Allah swt. Dan akan menjadi teman-teman mereka yang taat kepada Allah swt.
dan rasul-Nya. Adapun kelompok tersebut adalah:
a. Kelompok para nabi, mereka adalah yang dipilih oleh Allah swt. untuk
memperoleh bimbingan sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju
kebenaran ilahi. Mereka yang selalu berucap dan bersikap benar, serta
229

Ibn Manżur, Lisān al-ʻArab, h. 748.
Abu al-Laiṡ Naṣr bin Muhammad, Baḥr al-ʻUlūm, h. 109.
231
ialah: orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasul, dan
inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Fātiḥah
ayat 7.
232
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 70.
230
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memiliki kesungguhan, amanah, kecerdasan, dan keterbukaan, sehingga
mereka menyampaikan segala sesuatu yang harus disampaikan. Mereka
adalah orang-orang yang terpelihara identitasnya sehingga tidak melakukan
dosa atau pelanggaran.
b. Kelompok para ṣiddīqīn, yaitu orang-orang dengan pengertian apapun selalu
benar dan jujur. Mereka tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil
sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Mereka selalu mendapat
bimbingan ilahi walau tingkatnya berbeda dengan yang diperoleh oleh para
nabi dan rasul.
c. Kelompok para syuhadā`, yaitu mereka yang beraksi atas kebenaran dan
kebajikan, melalui ucapan dan tindakan mereka, walau harus mengorbankan
nyawanya sekalipun, atau mereka yang disaksikan kebenaran dan
kebajikannya oleh Allah swt.
d. Kelompok orang saleh, mereka yang tangguh dalam kebajikan dan selalu
berusaha mewujudkannya. Walaupun sesekali mereka melakukan kesalahan,
kesalahan tersebut merupakan kesalahan kecil dan tidak berarti dika
dibandingkan dengan kebajikan-kebajikan mereka.
Berdasarkan ayat di atas, bahwa simpul al-aḥbār yang identik sebagai
seorang pendidik atau murabbī selalu mentaati Allah dan rasul-Nya. Mendapat
nikmat dari Allah swt. dan merekalah sebaik-baik teman.
Menurut Baiḍāwī, kata “rabbāniyyīn” disandarkan kepada kata “rabb”
dan dengan penambahan huruf “alif” dan huruf “nun”. Seperti pada kata “alḥayānī” dan kata “ar-ruqbānī”. Yang memiliki pengertian orang yang sempurna
ilmunya dan amalannya. Disebabkan mengajarkan dan memperlajari kitab. Itulah
faedah dari belajar dan mengajar mengetahui yang benar (haq) dan mengetahui
kebaikan guna mencapai sebuah keyakinan dan amalan. 233
al-Marāgī dalam tafsirnya menjelaskan; Nabi saw. menyuruh umatnya
menyandarkan diri langsung kepada Allah swt. Tanpa melalui perantara manusia,
karena sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada jalan yang benar.
Dengan mempelajari kitab dan mengajarkannya serta mengamalkannya akan
233

Naṣr ad-Dīn Abu al-Khair, Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Takwīl, h. 144.
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menjadikan insan yang “rabbāniyyīn”, manusia yang diridoi di sisi Allah swt.,
dengan demikian ilmu yang tak muncul dalam amalannya tak dapat dikatakan
sebagai ilmu yang baik, selanjutnya tiadalah guna zikir yang mana zikir tersebut
tanpa disertai dengan amalan. 234
Berbeda dengan as-Suyūṭī, bahwa menurut beliau al-aḥbār (orang-orang
yang saleh di bawah para fuqahā` dan ʻulamā`.
235

.بار
ُُ ألح
ُْ ْؽُُا
َُ ُوُُى ُْمُفَُػ ُْو.
َُ ُماء
ُ َالعُل
ُُ ُُهاء
ُ قاؿُ"الرُبّ ُانِيُُّػ ُْو َُف"ُال ُف َُق
ُجُُاُِبْ ُُنُ َُجُِرُيْ ُِرُ َُع ُْنُ ُُما ُِى ُِد
َُ أخَُر
َُّ
ْو

“Riwayat oleh Ibn Jarīr dari Mujāhid “rabbāniyyūn” adalah orang yang ahli fiqh
dan orang yang berilmu. Yang mana golongan mereka ini diatas orang yang alim
dan saleh.”
Pendidik tidak hanya sebagai guru yang mengajari peserta didiknya, akan
tetapi ia juga sebagai teman yang paling baik bagi peserta didik. Apa yang timbul
dalam sebuah proses pembelajaran atau pendidikan jika guru menganggap
muridnya sebagai teman? Tentulah keharmonisan akan terjalin, sangat berbeda
dengan situasi dan kondisi saat ini, adanya momok yang menakutkan. Seorang
murid merasa takut ketemu gurunya. Merasa benci dan sebagainya. Bagaimana
transfer ilmu akan sukses jika penyampai ilmu itu sendiri sangat menakutkan bagi
peserta didik?
Anak didik yang merasakan hubungan dengan gurunya yang tidak kaku,
dekat, dan penuh persahabatan akan merasakan bahwa belajar di sekolah itu
adalah hal yang menyenangkan. Bila anak didik telah merasakan kesenangan
dalam belajar tentu ia akan bersemangat ketika berada di sekolah, demikian pula
ketika belajar di rumah yang biasanya dilakukan untuk membaca kembali
pelajaran di sekolah atau mengerjakan PR dari gurunya di sekolah. Bila hal ini
telah terjadi, maka tujuan dari proses balajar mengajar akan lebih mudah tercapai.
Seorang guru yang tampil penuh persahabatan dengan anak didiknya tentu
bukanlah guru yang begitu mudah menjatuhkan hukuman bagi anak didik yang
melanggar. Apalagi tanpa bertanya sebelumnya kepada anak didiknya mengapa
melakukan perbuatan yang tidak baik.
234
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Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī, juz III, h. 193.
Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, ad-Dur al-Manṡūr fī at-Tafsīr bi al-Ma`ṡūr, h. 211-213.
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Sebaliknya seorang guru yang menjadikan dirinya sahabat bagi anak
didiknya dalam belajar bukan berarti tidak mengenal hukuman. Jika ada di antara
anak didiknya melakukan pelanggaran, tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Guru yang menjadikan anak didiknya sebagai sahabatnya maka akan
memposisikan diri setara dengan anak didiknya. Guru seperti inilah yang akan
mampu

menciptakan

atmosfir

belajar

yang

hangat,

menyenangkan,

membangkitkan semangat, dan membangun kepercayaan diri yang besar dalam
diri anak didik. Jika sudah demikian, maka guru yang bisa menjadi sahabat bagi
anak didiknya akan dicintai oleh mereka, sehingga hal ini akan berbanding lurus
dengan keberhasilan dalam mewujudkan tercapainya tujuan belajar mengajar.
Perlu diketahui, bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang salih adalah
merupakan awal untuk menjadi orang yang taqarrub (mendekatkan diri) kepada
Allah swt. Sebagaimana ungkapan yang dikatakan oleh Abu Saʻīd al-Kharraz :

ُي
َُ ْ ِئاتُُاُْمل َُقُّْرُب
ُُ ّْاألبُْػَُرا ُِرُ َُسُي
ُْ ُنات
ُُ س
َُ َُح
ُ

“Amalan kebaikannya orang-orang saleh (abrar) adalah merupakan amalan
keburukan bagi hamba-hamba yang dekat dengan Allah (muqarrib)”.236
6. Simpul al-Bayān.
Pengertian kata “al-bayān” adalah
237

bersama kecerdasan.

“ ُ كاء
ٍُ َاح ُ َُم َُع ُُذ
ُُ ص
َُ ْ“ اإلُف

yaitu kepasihan

Pasih atau kejalasan dalam berbicara bukan hanya bermakna secara
harfiyah atau secara tekstual (seperti jelas bicaranya dengan lafal huruf), akan
tetapi juga bermakna kontekstual (jelas bicaranya penuh dengan makna, tidak
keluar pembicaraan yang sia-sia). Pembicaraan yang pasih dalam makna
kontekstual ini tak dapat terwujud jika tidak memiliki kecerdasan akal. inilah yang
disebut dengan “al-bayān”.
Simpul al-bayān dijelaskan dalam kitab tafsir Baḥr al-ʻUlūm oleh Abu
Laiṡ as-Samarqindī:

236
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Muhammad Fuad Syakir, Ungkapan Populer yang Dianggap Hadits Nabi, h. 190.
Ibn Manẓūr, Lisān al-ʻArab, h. 407.
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ِ بابُاُلْ ُعُِْل ُِمُُوُاْ ُلب
ُياف
ُُ الرُبّ ُانِيُُّػ ُْو َُفُ ُْأر
َُّ
ََ

238

ar-Rabbānyyūn adalah orang yang memiliki ilmu dan juga berarti al-bayān (orang
yang memberikan penjelasan).
Senada dengan ini firman Allah swt. dalam surah Ṭāhā/20 ayat 25 – 28 :

ُُمن ُلّْ َس ِان
َ َق
ّْ اؿ َُر
ّْ ًُع ْق َدة
ُ احلُ ْل
ْ ٕ﴾ َُوٙ﴿ُ ُص ْد ِري ُ﴿ٕ٘﴾ َُويَ ّْس ْر ُِّل ُأ َْم ِري
َ ب ُا ْشَر ْح ُِّل
ُ ُ﴾ٕٛ﴿ُٕ﴾ُيَػ ْف َق ُهواُقَػوِّلٚ﴿
ْ
Artinya: “Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku,239 Dan
mudahkanlah untukku urusanku, Dan lepaskanlah kekakuan dari
lidahku, Supaya mereka mengerti perkataanku.”240
Dari ayat di atas, bahwa kepasihan yang dimaksud adalah kepasihan secara
maknawi (berbicara dengan jelas, isi pembicaraan bermakna, penyampaian yang
baik, dan pembicaraan tepat sasaran). Terwujudnya ini bersumber dari hati yang
baik, hati yang baik tentulah dipengaruhi oleh akal yang berilmu. Oleh sebab itu
cara berbicara orang yang berilmu tentu berbeda dengan orang yang tidak
berilmu, atau lebih dikenal dikalangan umum dengan istilah bicara orang yang
berintelektual (penuh arti, sopan santun dan bermakna).
Pembicaraan yang demikian akan membuahkan urusan yang mudah.
Berapa banyak urusan yang berhasil akibat dari sebuah komunikasi pembicaraan
dengan baik.
Kata isyraḥ (

ُإ ُْشَُر ْح

) berasal dari syaraḥa (

َُُشَُر َح

) yang memiliki arti

memperluas, melapangkan, baik secara material maupun immaterial. Jika
dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat material maka ia berarti memotong atau
membedah, bila dikaitkan dengan sesuatu immaterial maka ia berarti membuka,
memberi paham, menganugrahkan ketenangan. Kelapangan dada adalah
merupakan anugrah dari Allah swt. kepada nabi dan rasul atau kepada siapapun,
238

Abu al-Laiṡ Naṣr bin Muhammad, Baḥr al-ʻUlūm, h. 109.
Nabi Musa a.s. memohon kepada Allah agar dadanya dilapangkan untuk menghadapi
Fir'aun yang terkenal sebagai seorang raja yang kejam.
240
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 250.
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walau dengan kapasitas yang berbeda.241 Hal ini dijelaskan dalam surah alAnʻām/6 ayat 125 :
ُ

ِ
ِ
ُُُص ْد َره
َ فَ َمنُيُِردُاللّوُُأَفُيَػ ْهديَوُُيَ ْشَر ْح

Artinya: “Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya
petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama)
Islam.”242
Kata ṣadr (
yaitu qalb.

ُص ُْدٌر
َُ ) yang berarti dada adalah yang terdapat dalam dada

Menurut Ibn ʻAsyūr makna qalb berartikan akal pikiran. Quraish Shihab
menambahkan bahwa akal dalam pengertian agama bukan sekedar alat berpikir,
tetapi ia adalah gabungan dari nalar yang jernih, kalbu yang suci, yang mengantar
kepada perolehan kebenaran sekaligus menghalangi pemiliknya terjerumus dalam
kesalahan dan pelanggaran serta menghiasinya dengan akhlak yang luhur.243
Menurut ʻImād ad-Dīn Muhammad ar-Rasyīd, kata al-bayān adalah
“menyatakan makna dan menjelaskan kepada lawan bicara secara terinci jika
kalimat itu umum dan memaparkannya jika kalimat itu terdiri dari bagian-bagian
bahasan.”244
Bayān tidak sama dengan dalīl, sebab bayān merupakan perkara ijtihad, ia
merupakan hasil kesimpulan dari pendapat atau penelitian seorang mujtahid
terhadap suatu dalīl. Berapa banyak dalīl- dalīl secara ʻāmm / muṭlaq (umum)
membutuhkan penjelasan secara khās / muqayyad (khusus). Dengan demikian,
penjabaran pengertian yang khusus dari yang umum ini dinamai dengan bayān.
Dalam hal semakna dengan ini, bahwa murabbī sebagai al-bayān harus mampu
untuk dapat berijtihad memahami sesuatu dari apa yang dia cermati pada suatu
ilmu ketika hendak menyampaikan. Sehingga peserta didiknya memahami secara
jelas setiap rinci pembahasannya.
241

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. VIII, h. 292.
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 208.
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ʻImād ad-Dīn Muhammad ar-Rasyīd, Asbāb an-Nuzūl wa Aṡaruhā fī Bayān an-Nuṣūṣ
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Adapun macaman al-bayān terdiri dari dua, yaitu:
a. Bayān bi al-Qaul (penjelasan dengan perkataan).
b. Bayān bi al-Fiʻl (penjelasan dengan perbuatan).
Pada bentuk macaman pertama ini, yaitu bayān bi al-qaul (penjelasan dengan
perkataan) dapat dilihat contohnya dalam Alquran, penjelasan suatu naṣ dengan
naṣ yang lain, seperti yang terdapat pada surah al-Baqarah/2 ayat 69 :

ُُص ْفَراء ُفَاقِ ٌػع ُلَّْونػُ َُها ُتَ ُسُّر
ُ اؿ ُإِنَّوُ ُيَػ ُق
َ َُما ُلَ ْونػُ َها ُق
َ َُّادعُ ُلَنَا َُرب
ْ ْقَالُوا
َ ٌوؿ ُإِنػّ َها ُبَػ َقَرة
َ ك ُيػُبَػ ّْي ُلَّنَا
ِ الن
﴾ٜٙ﴿ُين
َُ َّاظ ِر
Artinya: “Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia
menerangkan kepada kami apa warnanya". Musa menjawab:
"Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina
yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orangorang yang memandangnya”.”245
Ayat tersebut merupakan bayān dari ayat sebelumnya (al-Baqarah/2 ayat 67) :

ِ
ِِ ِ
َُعوذُُبِاللّ ِوُُأَ ْف
ُُ اؿُأ
َ َاُى ُزواًُق
َ ََوإِ ْذُق
ُ َوسىُل َق ْوموُإِ َّفُاللّوَُيَأْ ُم ُرُك ْمُأَ ْفُتَ ْذ َبُواُْبَػ َقَرًةُقَالُواُْأَتَػتَّخ ُذن
ُ اؿ
َ ُم
ِ ِ ْ أَ ُكو َف ُِمن
﴾ٙٚ﴿ُي
َ ُاْلَاىل
َ
Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: „Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina‟. Mereka berkata:
„Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?‟ Musa menjawab:
„Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari
orang-orang yang jahil‟.”246
Penjelasan surah al-Anʻām/6 ayat 145 terhadap surah al-Māidah/5 ayat 3 :

ِ
ِ
ًُُم ْس ُفوحا
َّ ًُدما
ُ ّل
ََّ ُِماُأ ُْو ِح َي ُإ
َ ُمُْيتَةًُأ َْو
َ ًُُمََّرما
َ ُعلَىُطَاع ٍم ُيَطْ َع ُموُُإِالَُّأَفُيَ ُكو َف
َ قُلُالَُّأَج ُد ُِِف
ِ ِ ٍِ ِ
ُُع ٍاد ُفَُِإ َّف
ْ س ُأ َْو ُفِ ْسقاًُأ ُِى َّل ُلِغَِْْي ُاللّ ِو ُبِِو ُفَ َم ِن
َ َُاضطَُّر ُ َغْيػَر ُبَ ٍاغ َُوال
ٌ أ َْو ُ َلْ َم ُخنزير ُفَإنَّوُ ُر ْج
ِ كُ َغ ُف
﴾ٔٗ٘﴿ُيم
ٌ َ ََّرب
ٌ ور َُّرح
Artinya: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak
memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang
245
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Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 21.
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mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau
binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang
dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak
(pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang”."247

ُُُاخلِْن ِزي ِر َُوَما ُأ ُِى َّل ُلِغَ ِْْي ُاللّ ِو ُبِِو َُوالْ ُمْن َخنِ َقةُ َُوالْ َُم ْوقُو َذة
ْ َّـ َُو َلْ ُم
ْ ُحّْرَم
َ ت
ُ ُعلَْي ُك ُم ُالْ َمْيتَةُ َُوالْد
ِ
ِ ُّص
ُْب َُوأَفُتَ ْستَُػ ْق ِس ُموا
َّ يحةُ َُوَماُأَ َك َل
َ ُماُذَ َّكْيتُ ْم َُوَماُذُبِ َح
ُ ُعلَىُالن
َ َُّالسبُ ُع ُإِال
َ َوالْ ُمتَػَرّْديَةُ َُوالنَّط
ِ بِاأل َْزالَِـ ُذَلِ ُكم ُفِسق ُالْيػوـ ُيئِس ُالَّ ِذين ُ َك َفرواْ ُِمن
ُاخ َش ْو ِف ُالْيَػ ْوَـ
َ َُدينِ ُك ْم ُفََل
ْ َُتْ َش ْوُى ْم َُو
ُ َ
َ َ ََْ ٌ ْ ْ
ِ ُدين ُكم ُوأََْتَمت ُعلَي ُكم ُنِعم ِِت ُور ِضيت ُلَ ُكم ُا ِإلسَلَـ
ِ
ُُاضطَُّر ُِِف
ْ ُديناًُفَ َم ِن
ُ أَ ْك َم ْل
َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ت ُلَ ُك ْم
ِ ُإل ٍْثُفَِإ َّفُاللّوُ َغ ُف
ٍ ُِمَْ ُمص ٍةُ َغْيػرُمتَجان
ِّْ ف
﴾ٖ﴿ُيم
ٌ َ
َ ُ َ َ َ
ٌ ور َُّرح
Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu)
yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib
dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah
kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk
(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada
mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan
untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan
telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa
karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”248
Ada kalanya bayān dari perkataan Nabi saw. terhadap ayat Alquran, seperti hadis
Nabi saw. terhadap surah al-Baqarah/2 ayat 43:

ِ ُُمم
ِ ح َّدثَػن
ُُع ْن
َ َاُس ْفيَا ُف ُق
َ َُعْب ِد ُاللَّ ِو ُق
ُّ َُح َّدثَػن
ُّ اُالزْى ِر
َّ ود ُبْ ِن
َ ُالربِي ُِع
َ ي
َ اُعل ُّي ُبْ ُن
َ َ َ
َ اؿ
َ اؿ
ُ َُح َّدثَػن
ُ َْ ُع ْن
ِ َ َفُرس
ِ ِ َّ عباد َةُب ِن
ُُِص ََل َةُلِ َم ْنُ ََُّلُْيَػ ْقَرأُْبَِف ِاُتَة
َ َُعلَْي ِو َُو َسلَّ َمُق
َ ُُصلَّىُاللَّو
ْ َ َُ
َ اؿ َُال
َ وؿُاللَّو
ُ َ َّ ُالصامتُأ
249 ِ ِ
ُ َالْكت
اب
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Abi ʻAbdillah Muhammad bin Ismāʻīl al-Bukhārī, al-Jāmiʻ aṣ-Ṣaḥīḥ, cet. 1 (Cairo :
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“Meriwayatkan ʻAli bin ʻAbdillah, dari Sufyān, az-Zuhrī dari Maḥmūd bin arRabīʻ dari ʻUbādah bin aṣ-ṣāmit, sesungguhnya Rasulullah saw. berkata : “Tidak
sah salat bagi yang tidak membaca al-Fātiḣah.”

ِ
ِ ِ َّ ُالزَكا َةُوارَكعواُْمع
﴾ٖٗ﴿ُي
ُ ُالص
َّ ْيموا
َ ُالراكع
َ َ ُ ْ َ َّ َْلََة َُوآتُوا
ُ َوأَق
Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orangorang yang rukuʻ.”250
Pada bentuk macaman kedua yaitu bayān bi al-fiʻl (penjelasan dengan perbuatan)
memiliki beberapa bentuk :
1) Perbuatan Nabi saw. yang dituntut untuk menirunya, seperti perintahnya
melaksanakan salat sebagaimana ia salat. Hal ini merupakan bayān dari
surah al-Baqarah/2 ayat 43 perintah untuk menegakan salat.
2) Tulisan Nabi saw., sebagaimana tulisannya kepada ʻUmar bin Ḥizam
untuk tidak menyentuh Alquran dalam keadaan tidak suci.
3) Isyarat Nabi saw., sebagaimana ia memberikan isyarat dengan jari
tangannya terhadap hitungan jumlah hari dalam sebulan (dengan jumlah
terkadang 29 dan terkadang 30).251
Begitu indahnya simpul al-bayān ini sehingga menghasilkan seorang
murabbī itu sebagai pengajar yang sempurna, yang mampu berkomunikasi dengan
baik kepada peserta didiknya. Bukankah keberhasilan dalam pendidikan
diantaranya disebabkan komunikasi yang baik antara pemberi ilmu dan penerima
ilmu?
Bagi seorang murabbī mendalami kiat cara untuk berkomunikasi amat
dibutuhkan. Sebab ia akan menggunakan komunikasi tersebut dalam upaya
transfer ilmu, agar peserta didik benar-benar mengetahui dan memahami ilmu
yang disampaikan, bahkan ilmu itu sendiri dapat berkembang dengan adanya
hubungan komunikasi. Seperti adanya penjelasan dan tanya jawab dari suatu ilmu.
Bilamana komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka sulit ilmu itu untuk
berkembang.
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Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 16.
ʻImād ad-Dīn Muhammad ar-Rasyīd, Asbāb an-Nuzūl wa Aṡaruhā fī Bayān an-Nuṣūṣ, h. 347348.
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Ada beberapa hal yang perlu dipahami untuk berkomunikasi, yaitu:
a. Dengarkan baik-baik lawan bicara. Dan ini yang terpenting. Karena jika tidak
memperhatikan lawan bicara, pembicaraan dengan lawan bicara jadi tidak
nyambung.
b. Pikirkan baik-baik apa yang ingin diucapkan kepada lawan bicara. Karena
lebih baik berpikir dahulu sebelum bertindak.
c. Katakan dengan baik, sopan, dan sesuai dengan kondisi lawan bicara .
Murabbī yang baik adalah ketika ia selalu memperhatikan peserta didiknya
sebagai lawan bicara. Tekadang klaim kebodohan seorang murid bukan terletak
pada

muridnya,

akan

tetapi

pada

guru

yang

menyampaikan

materi

pembelajarannya, ia tidak mengetahui bagaimana bahasa yang tepat untuk
digunakan kepada lawan bicaranya. Sasaran pembicaraan yang tepat adalah
bertujuan untuk memahami lawan bicara. Selanjutnya murabbī selalu berfikir
terlebih dahulu pada apa yang akan ia ucapkan, tidak sembarangan. Sebab cara
berbicara seorang pendidik akan ditiru oleh muridnya. Dan selalu menyampaikan
perkataan dengan baik, sopan sesuai dengan kondisi lawan bicara.
Ada beberapa adab ketika berbicara dalam Islam menurut Alquran dan sunnah, di
antaranya yaitu:
1) Ketika berbicara selalu di dalam kebaikan. Allah swt. berfirman dalam surah
an-Nisā`/4 ayat 114:

ِ ُ ُِ ُالَُّخيػ ُر
َّ
َُّاس
ُِ ي ُالن
َُ ْ صَلَحٍُ ُبَػ
ٍُ ص َدقٍَُة ُأ َُْو ُ َم ْعُُر
ْ ِوؼ ُأ َُْو ُإ
َ ِِف ُ َكث ٍُْي ُ ّْمن َُّنْ َو ُاى ُْم ُإِ ُالَُّ َم ُْن ُأ ََمَُر ُب
ََْ
ِ ِ َُ اتُاللُِّوُفَسو
ُ ُ﴾ٔٔٗ﴿ًَُجرُاًُ َع ِظيمُا
ُِ ض
َُ َِوَمنُيَػ ْف َع ُْلُذَل
َ كُابْػتَػغَاءُ َم ْر
ْ ؼُنػُ ْؤت ُيوُأ
َْ
Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia)
memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan
perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat
demikian karena mencari keredaan Allah, Maka kelak kami
memberi kepadanya pahala yang besar.”252
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Bisikan-bisikan bermaksud juga tentang pembicaraan, dan perintah untuk
berbicara sebagai seorang muslim adalah kepada pembicaraan yang baik.
2) Tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Seperti dalam sebuah
riwayat dari Aḥmad dan Ibn Majah bahwa Rasulullah saw. menyatakan:

ِ
ِ ْ َُشابور ُح َّدثػَن
ِ ُش َعْي
ُُع ْن ُقُػَّرَة
ُ َُح َّدثػَن
ُ اُُمَ َّم ُد ُبْ ُن
َ اُاأل َْوَزاع ُّي
َ اـ ُبْ ُن
ُ َح َّدثػَنَاُى َش
َ َ ُ َ ب ُبْ ِن
َ ُع َّما ٍر
ِ ب ِن ُعب
ُِالر ْح ِنُب ِن ُحيػوئ
ُوؿ
َُ َُسلَ َمة
د
ُ اؿ َُر ُس
َ َاؿ ُق
َ َُىَريْػَرةَ ُق
ُّ ُع ْن
ّْ ُالزْى ِر
َّ
َ ي
َ يل
َ
ُ ُع ْن ُأَِيب
ْ
ْ
َْ ْ
َ
َ ُع ْن ُأَِيب
َ
َ
253ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ اللَّ ِوُصلَّىُاللَّو
اُالُيػَ ْعن ُيو
َ ُم
َُ
َ
َ ُُح ْس ِنُإِ ْس ََلـُالْ َم ْرءُتَػ ْرُكو
ُ ُعلَْيو َُو َسلَّ َمُم ْن
"Meriwayatkan Hisyām bin ʻAmmār, Muhammad bin Syuʻib bin Syābūr,
al-Auzāʻī, Qurrah bin ʻAbdurrahman bin Haiwa`īl, dari az-Zuhī dari
Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda :
Termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu
yang tidak berguna".
3) Menghindari perdebatan dan saling membantah, sekali pun berada di pihak
yang benar dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda. Sebagaimana
dalam riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah saw. berkata:

ِ وُاْلم
ِ اُُم َّم ُدُبنُعثْما َفُالد
ٍ ُح َّدثػَنَاُأَبُوُ َك ْع
ُُُمَ َّم ٍد
َ َاى ِرُق
ُ وبُبْ ُن
ُ ُّبُأَي
َ اؿ
َ
َ َْ ُّْم ْشق ُّيُأَب
َ ُ ُ ْ َُ ََح َّدثػَن
ٍ ُِحب
ُِوؿُاللَّو
َُ اؿ
ُ اؿ َُر ُس
َ َاؿُق
َ َُع ْنُأَِيبُأ َُم َامةَُق
َ َيُق
ُّ الس ْع ِد
َّ
ُّ ِيبُالْ ُم َحا ِر
َ يب
َ ُسلَْي َما ُفُبْ ُن
ُ ُح َّدثَِن
ُِ ض ُا ْْلن َِّة ُلِمن ُتَػرَؾ ُالْ ِمراء ُوإِ ْف ُ َكا َف
ِ صلَّىُاللَّو
ٍ ِ اُز ِع
ُُُم ِّقا
َ ُ
َ
َ َ َ َ ْ َ َ ِ َيم ُببَػْيت ُِِف َُرب
ٌ َ َُعلَْيو َُو َسلَّ َم ُأَن
ِ
ٍ ُاْلن َُِّة ُلِمن ُتَػرَؾ ُالْ َك ِذب ُوإِ ْفُ َكا َف ُما ِزحاُوبِبػي
ِ ٍ ِ
ُت ُِِف ُأ َْعلَىُا ْْلَن َِّة ُلِ َم ْن
َْ َ ً َ
َ َ
َ ْ َ َْ َوببَػْيت ُِف َُو َسط
254
ُ َح َّس َن
ُُخلُ َق ُو
"Meriwayatkan Muhammad bin ʻUṡmān ad-Dimasyqī Abu al-Jamāhir
berkata: meriwayatkan Abu Kaʻb Ayyūb bin Muhammad as-Saʻdī berkata :
Meriwayatkan Sulaimān bin Habīb al-Muhāribī dari Abu Umāmah berkata;
bersabda Rasulullah saw. : Aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga
bagi siapa saja yang menghindari pertikaian (perdebatan) sekalipun ia benar,
dan (penjamin) istana di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang
253

Abi ʻAbdullah Muhammad bin Yazīd al-Quzwainī, Sunan Ibnu Mājah, cet. 1 (Riyāḍ:
Maktabah al-Maʻārif, t.t. ), h. 656.
254
Abi Dāwud Sulaimān bin al-Asyʻaṡ as-Sajastānī, Sunan Abi Dāwud, (Riyāḍ :
Maktabah al-Maʻārif, t.t.), h. 871.
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meninggalkan dusta sekalipun bercanda, dan penjamin istana di tempat yang
paling tinggi dalam surga bagi siapa yang berakhlak baik".
4) Tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Pada sebuah hadis Bukhārī,
ʻAisyah berkata:

ُُعائِ َشةَ َُر ِض َي
َُ َُال
ٍ َُّصب
ْ َح َّدثَِن
ُّ ُع ْن
ّْ ُالزْى ِر
َ ُع ْن
َ َُع ْرَوة
ُ ُع ْن
َ ي
َ اُس ْفيَا ُف
َ س ُنُبْ ُن
َ احُالْبَّػَّز ُار
ُ َُح َّدثػَن
255
ِ ّْث
َّ ُعْنػ َهاُأ
ُ ُعلَْي ِو َُو َسلَّ َمُ َكا َف
َّ َِفُالن
َ ُحديثًاُلَ ْو
َ ُُصلَّىُاللَّو
َ ُاللَّو
ْ ُعدَّهُُالْ َع ُّاد َُأل
ُص ُاه
َ َح
َ َّب
َ ُ َُيَد
"Meriwayatkan Ḥasan bin ṣabbāh al-Bazzār, Sufyān dari az-Zuhrī dari
ʻUrwah dari Aisyah : Sesungguhnya Nabi saw. apabila membicarakan suatu
pembicaraan, sekiranya ada orang yang menghitungnya, niscaya ia dapat
menghitungnya".

5) Menghindari perkataan kotor (keji). Hadis riwayat Tirmiżī menyatakan
bahwa; "Seorang mukmin itu bukanlah pencela atau pengutuk atau keji
pembicaraannya".

ِ ِ
ُُع ْن
ْ َُي ََي
ُّ ص ِر
ُّ ُاأل َْزِد
ُ ُح َّدثػَنَا
ُ َح َّدثػَنَا
َ يل
َ ُسابِ ٍق
َْ ُُمَ َّم ُد ُبْ ُن
ْ َي ُالْب
َ ي
َ ُُمَ َّم ُد ُبْ ُن
َ ُع ْن ُإ ْسَرائ
ِ ِ ش
ِ ُ اؿ ُرس
ُُعلَْي ِو
َ َُعْب ِد ُاللَّ ِو ُق
َ ُُصلَّىُاللَّو
َ ُع ْن
َ َُعلُْ َق َمة
َ ُع ْن
َ يم
َ ِ ْاأل َْع َم
َ وؿ ُاللَّو
ُ َ َ َاؿ ُق
َ ُع ْن ُإبْػَراى
256 ِ ِ
ِ افُوَالُاللَّ َّع
ِ ِ ِ
َّ
ُ اف َُوَالُالْ َفاح
ش
َ سُالْ ُم ْؤم ُنُبالطَّ َّع
َ َو َسل َمُلَْي
"Meriwayatkan Muhammad bin Yaḥya al-Azdī al-Baṣrī, Muhammad bin
Sābiq dari Isrā`īl dari Aʻmasy dari Ibrāhīm dari ʻAlqamah dari ʻAbdullah
berkata, bersabda Rasulullah saw. : Seorang mukmin itu bukanlah pencela
atau pengutuk atau keji pembicaraannya".
6) Menghindari sikap memaksakan diri dan banyak bicara ketika berbicara. Di
dalam hadits at-Tirmiżī:

ِ ُالس ِنُب ِن
ٍ ِ
ٍ ُخَر
ُاُمبَ َارُؾُبْ ُن
ُّ اشُالْبَػ ْغ َد ِاد
ْ َح َّدثَُػنَاُأ
ْ َ َْ َحَ ُدُبْ ُن
ُ َُح َّدثػَن
َ اُحبَّا ُفُبْ ُنُى ََلؿ
َ َُح َّدثَػن
َ ي
ِ
ِ ُ يد ُعن
ٍ ِ فَضالَةَ ُح َّدثَِن ُعب ُد ُربِّْو ُبن
َّ ُجابِ ٍر ُأ
ُوؿ ُاللَّ ِو
َ َف َُر ُس
َ ُُمَ َّمد ُبْ ِن ُالْ ُمْن َكد ِر
َ ُع ْن
َ َ
ْ َ ُسع
َ ُ ْ َ َْ
ِ
ُُِملِ ًسا ُيَػ ْوَـ ُالْ ِقيَ َامة
َ َُعلَُْي ِو َُو َسلَّ َم ُق
ََّ َِحبّْ ُك ْم ُإ
َْ ّل َُوأَقْػَربِ ُك ْم ُِم ّْن
َ ُصلَّى ُاللَّو
َ
َ اؿ ُإِ َّف ُم ْن ُأ
255

Abi ʻAbdillah Muhammad bin Ismāʻīl al-Bukhārī, al-Jāmiʻ aṣ-Ṣaḥīḥ, cet. 1 (Cairo :
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256
Abi ʻĪsa Muhammad bin ʻĪsa at-Tirmżī, al-Jāmiʻu al-Kabīr, ed. Basysyār ʻAwād
Maʻrūf, cet. 1 (Beirut : Dār al-Garb al-Islāmī, 1996), jilid. III, h. 520.
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ِ أ
ُُملِ ًسا ُيَػ ْوَـ ُالْ ِقيَ َام ِة ُالثػ َّْرثَ ُارو َف
ََّ ِض ُك ْم ُإ
َْ ّل َُوأَبْػ َع َد ُك ْم ُِم ّْن
َ ََخ ََلقًا َُوإِ َّف ُأَبْػغ
ْ َحاسنَ ُك ْم ُأ
َ
ِ َ والْمتَ َش ّْدقُو َف ُوالْمتَػ َفُي ِه ُقو َف ُقَالُوا ُيا ُرس
ُُعلِ ْمنَا ُالثػ َّْرثَ ُارو َف َُوالْ ُمتَ َش ّْدقُو َف ُفَ َما
َ وؿ ُاللَّو ُقَ ْد
ْ ُ َ
َُ َ
ُ َ
257
اؿُالْ ُمتَ َكبّْػ ُرْو َُف
َُ َالْ ُمتَػ َفيْ ِه ُقو َفُق
" Meriwayatkan Aḥmad bin al-Ḥasan bin Khirāsy al-Bagdādī, Ḥabbān bin
Hilāl, Mubārak bin Faḍālah, ʻAbd Rabbih bin Saʻīd dari Muhammad bin alMunkadir dari Jābir sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : Sesunguhnya
manusia yang aku cintai dan yang dekat denganku di hari kiamat kelak adalah
yang baik akhlaknya. Dan sesungguhnya manusia yang paling aku benci dan
yang paling jauh dariku di hari Kiamat kelak adalah orang yang banyak
bicara, orang yang berpura-pura fasih dan orang-orang yang mutafaihiqūn".
Para shahabat bertanya: Wahai Rasulllah, apa arti mutafaihiqūn? Nabi
menjawab: "Orang-orang yang sombong".
7) Menghindari perbuatan menggunjing atau ghibah dan mengadu domba. Allah
swt. berfirman pada surah al-Hujarāt/49 ayat 12:

ِ َّ
ُاُوَالُيَػغُْتَب
َ ضُالظَّ ّْنُإِ ْثٌ َُوَال
ّْ ًاُاجتَنِبُواُ َكثِْيا
َ ُم َنُالظَّ ّْنُإِ َّفُبَػ ْع
ْ ُآمنُو
َ ين
َ ُُتَ َّس ُسو
َ يَاُأَيُّػ َهاُالذ
ِِ
ُُمْيتاًُفَ َك ِرْىتُ ُموهُ َُواتَّػ ُقواُاللَّوَُإِ َّف ُاللَّ َو
ُُِ ض ُكمُبػَ ْعضاًُأ
ُّ ََي
ُ بَّػ ْع
َ َح ُد ُك ْم ُأَفُيَأْ ُك َل ُ َلْ َم ُأَخيو
َ ب ُأ
﴾٢٩﴿ يم
ٌُ اب َُّرِح
ٌ تَػ َّو
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa.
dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah
kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha PeNyayang.”258
8) Mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak
menganggap rendah pendapatnya atau mendustakannya.
9) Tidak memonopoli dalam berbicara, memberikan kesempatan kepada orang
lain untuk berbicara.

257
258

Ibid., h. 545.
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 412.
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10) Menghindari perkataan kasar, keras dan ucapan yang menyakitkan perasaan
dan tidak mencari-cari kesalahan pembicaraan orang lain dan kekeliruannya.
11) Tidak mengejek, memperolok-olok dan memandang rendah orang yang
berbicara. Sesuai dengan firman Allah swt. surah al-Hujurāt/49 ayat 11:

ٍ ّْ اُالُيسخرُقَوـ
ِ َّ
ُاءُمن
ّْ ُمْنػ ُه ْم َُوَالُنِ َس
ّْ ًاُخ ْْيا
َ ُمنُقَػ ْوـ
َ ُع َسىُأَفُيَ ُكونُو
ٌ ْ َ ْ َ َ ُآمنُو
َ ين
َ يَاُأَيُّػ َهاُالذ
ِ ُمْنػه َّن ُوَال ُتَػلْ ِم ُزوا ُأَن ُفس ُكم ُوَال ُتَػنَابػ ُزوا ُبِ ْاألَلْ َق
ُس
َُ اب ُبِْئ
َ ّْساء
َ ُع َسى ُأَف ُيَ ُك َّن
َ َ ْ َ
َ ُ ّْ ًُخ ْْيا
َن
ِ َُاإلْي
ِ
َّ اف َُوَم
ِْ اال ْسمُالْ ُفسو ُؽُبَػ ْع َد
﴾٢٢﴿ ُى ُمُالظَّالِ ُمو َُف
َ ِبُفَأ ُْولَئ
ُك
ْ ُنَُّلُْيػَت
ُ ُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lakilaki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan
itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan
merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu
lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri 259 dan jangan
memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburukburuk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman260
dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orangorang yang zalim.”261
Banyak riwayat yang menyangkut sebab turun ayat ini, diantaranya ejekan
yang dilakukan oleh kelompok Bani Tamim terhadap Bilāl, Ṣuhaib dan
ʻAmmār yang merupakan orang-orang yang tidak punya. Ada juga yang
mengatakan turun berkenaan dengan ejekan yang dilontarkan oleh Ṡābit bin
Qais kepada salah seorang sahabat Nabi saw. yang tuli.262
Dari uraian dan penjelasan simpul-simpul murabbī di atas, secara umum

bahwa makna sebagai pendidik itu amat berat terasa, akan tetapi memiliki nilai
yang sangat mulia, mereka mewarisi ilmu pengetahuan dengan tinta mereka,
sehingga terwujudnya kebaikan di muka bumi ini dengan baiknya para
penghuninya. Ḥasan al-Baṣri berkata tentang kemuliaan orang yang berilmu:

259

Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin
karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh.
260
Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti
panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan
sebagainya.
261
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 412.
262
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, cet. 3 (Jakarta : Lentera Hati, 2005), vol. XIII,
h. 253.
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ُ داء
ُِ الش َُه
ُُّ ُض ٌُلُ ُِم ُْنُ َُد ُّْـ
َُ ْماءُأُف
ُِ َدادُُاْ ُُلعُل
ُُ ُِم
“Tintanya ʻulamā` lebih baik daripada darahnya para syuhadā`”.263
Allah swt. juga memberikan kemuliaan ini dalam surah Yusuf/12 ayat 76 :

ٍ نَػرفَ ُعُدرج
ِ ِ
﴾٦٧﴿ يم
ٌُ ُِعل
ّْ ات
َ اءُوفَػ ْو َؽُ ُك ّْلُذيُعلْ ٍم
َ ََ ُ ْ
َ ُمنُنَّ َش
Artinya: “Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiaptiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha
mengetahui.”264
Ayat ini sekaligus melarang bagi yang memiliki ilmu pengetahuan untuk merasa
sombong dengan ilmu yang dimilikinya, sebab setiap yang berpengetahuan pasti
ada yang melebihinya. Semua yang berilmu betapapun dalam dan luas ilmunya,
berakhir kepada Allah swt. yang Maha Mengetahui.
Kemuliaan sangat melekat pada seorang murabbī tanpa memandang status
sosialnya, seperti yang terdapat dalam sebuah kisah bahwa Umar bertemu dengan
salah satu pegawainya Nafiʻ bin Ḥāriṡ al-Khuzaʻī di Asafan, “siapa yang engkau
jadikan penggantimu?” Nafiʻ menjawab, “Ibn Abzī, budak kita”. Lalu Umar
bertanya kembali, “Engkau menjadikan seorang budak sebagai penggantimu?” ia
menjawab, “Sungguh, ia adalah seorang pembaca kitabullah (Alquran), pintar
akan ilmu faraid”. Umar berkata, “Sungguh, Nabi kalian telah berkata, “Sungguh,
dengan kitab ini, Allah akan mengangkat (derajat) kaum dan merendahkan
lainnya.”265
Selain sebagai pengajar ilmu, murabbī juga bertugas sebagai orang yang
menjaga dan mengurus perkara manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh asSuyūṭī :

263

Muhammad Fuad Syakir, Ungkapan Poluper yang Dianggap Hadits Nabi, h. 124.
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 360.
265
Muhammad Fuad Syakir, Ungkapan Populer, h. 125.
264

130

ُ.ألمَُر
ُْ ْاس َُُوالُةٌ ُىذا ُُا
َُ ّالن
ُ ُ ُ"الرُبّ ُانِيُُّػ ُْو َُف" ُاُلَّ ُِذُيْ َُن ُيُػَُُربُػُّ ُْو َُف
َُ وُاَ ُْخَُر
َُّ ج ُ ُابْ ُُن ُ َُجُِرُيْ ُِر ُ َُع ُْن ُ ُابْ ُِن َُُزُيْد ُقاؿ
ِ َُّ
ُ)ُالوالُة
36ُبار)ُ(املائدةُاآلية
ُُ األ ُْح
ُْ الرُبّ ُانِيُُّػ ُْو َُف َُُو
ُُ ُْوقَُػَُرأُ(ُلَُْوالُيَُػُن،
َُ يَُػُل ُْونَُػ ُُه ُْم
َُّ ُ هاى ُْم
َُ )ُقاؿُ(الرُبّ ُانيُُّػ ُْو َُف
.ُماء
ُ َ)ُالعُل
ُُ بار
ُُ األح
ُْ (و
266

“Diriwayatkan oleh Ibn Jarīr dari Ibn Zaid “Rabbānyyūn” adala orang-orang
yang mendidik manusia yang sebagai perwalian segala urusan. Seperti yang
tedapat pada surah al-Māidah/5 ayat 63, “Rabbānyyūn” bermakna wali dan “alaḥbār” bermakna orang yang berilmu.”
Kata Rabb istilah yang bermakna lengkap, disandarkan kepada sifat Allah
swt. untuk menggambarkan kesempurnakan dari perbuatan Allah swt., yang
meliputi

arti Pencipta, Penyelenggara, Pemelihara, Penjamin, Pelindung,

Pengendali, dan sebagainya.
Selanjutnya makna dari kata rabb juga berartikan murabbī (orang yang
mentarbiyah, pembimbing dan pemelihara). Allah swt. yang memelihara seluruh
alam dengan berbagai macam bentuk tarbiyah-Nya, yang menciptakan mereka,
memberikan rezeki dan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun batin.
Inilah bentuk tarbiyah umum yang meliputi seluruh makhluk, yang baik maupun
yang jahat. Akan tetapi tarbiyah yang khusus hanya diberikan Allah swt. kepada
para Nabi dan pengikut-pengikut mereka (membimbing keimanan mereka dan
menyempurnakannya). Allah swt. juga menolong mereka dengan menyingkirkan
segala macam penghalang dan rintangan yang akan menjauhkan mereka dari
kebaikan dan kebahagiaan mereka yang abadi, memberikan kepada mereka
berbagai kemudahan. Dari sini kita mengetahui betapa besar kebutuhan alam
semesta ini kepada rabb al-„Ālamīn karena hanya Dia-lah yang menguasai itu
semua.
Dengan demikian seorang murabbī harus mampu untuk melakukan kepada
peserta didiknya seperti yang terkait dengan sifat Allah swt. pada kata “rabb”
(Pencipta, Penyelenggara, Pemelihara, Penjamin, Pelindung, Pengendali).
Pendidik mampu menciptakan peserta didik yang benar-benar sebagai
generasi yang berilmu, malakukan penyelenggaraan pendidikan dengan baik,
266

Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, ad-Dur al-Manṡūr fī at-Tafsīr bi al-Ma`ṡūr, h. 211-213.
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memelihara setiap saat proses transfer ilmu, menjamin kelestariannya, melindungi
dari segala hal-hal yang dapat menghancurkan, serta mampu mengendalikan dari
perkara yang dapat manahan dari kehancuran dan yang dapat mewujudkan
kemajuan dan perkembangan pendidikan. Sungguh sangat mulia dan besar
tanggung jawab pendidik jika kita teliti dari kata ini. Hal ini sejalan dengan tujuan
yang diharapkan dalam model pendidikan di Indonesia, yang mengkonsep mutu
pendidikan kepada standar pendidikan yang disebut dengan Standar Nasional
Pendidikan (SNP).
Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang
berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan
harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi
sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan
dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional
Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana,
terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global. Standar ini dibagi kepada delapan bagian:
1) Standar kompetensi kelulusan
2) Standar isi
3) Standar proses pendidikan
4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5) Standar sarana dan prasarana
6) Standar pengelolaan
7) Standar pembiayaan pendidikan
8) Standar penilaian pendidikan.
B. Term yang bermakna sebagai pendidik atau murabbī dalam Alquran
1. Kata Mursyid.
Kata ini terdapat dalam surah an-Nisā‟/4 ayat 6:
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ِ َّ ىُح
َُمُمْنػ ُه ْم ُُر ْشداًُفَ ْادفَػ ُعواْ ُإِلَْي ِه ْم ُأ َْم َوا ََلُ ْم َُوال
ّْ ُاح ُفَِإ ْف ُآنَ ْست
َ َّت ُإ َذاُبَػلَغُواْ ُالنّْ َك
َ َ َوابْػتَػلُواْ ُالْيَتَ َام
ِ
ُف َُوَمن ُ َكا َف ُفَ ِقْياً ُفَػلْيَُأْ ُك ْل
ْ وىا ُإِ ْسَرافاً َُوبِ َداراً ُأَف ُيَ ْكبَػ ُرواْ َُوَمن ُ َكا َف ُ َغنِيّاً ُفَػلْيَ ْستَػ ْعف
َ ُتَأْ ُكل
ِ
ِ ِ
﴾٦﴿ ًُح ِسيبُا
َ ْاُدفَػ ْعتُ ْمُإِلَْي ِه ْمُأ َْم َوا ََلُ ْمُفَأَ ْش ِه ُدوا
َ َبِالْ َم ْع ُروؼُفَِإذ
َ ُعلَْي ِه ْم َُوَك َفىُباللّو
Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya)
sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu)
mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak
yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta
itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta
kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang
penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas
(atas persaksian itu).” 267
Kata mursyid berartikan pengajar atau instruktor, berasal dari kata arrusyd yang artinya akal, pikiran. Makna rusyd pada diri seorang anak menurut azZuḥailī adalah, ṣilāḥan fī at-taṣarruf fī al-amwāl (bagus dalam mempergunakan
harta). Menurut imam Syāfiʻī, ṣilāh ad-dīn wa al-māl (bagus dalam agama dan
mengurus harta). Usia tersebut menurut Syāfiʻī dan Aḥmad sekitar lima belas
tahun.268 Dalam ayat ini menjelaskan bahwa adanya larangan untuk menyerahkan
harta anak yatim ketika mereka masih kecil dan belum memiliki akal yang dapat
berfikir dengan baik dan berilmu pengetahuan. Dengan demikian kata ini
merupakan term dari makna pendidik beranjak dari kata dasarnya, mursyid itu
adalah mereka yang berakal sempurna, sempurna dalam berfikir sehingga dapat
membedakan yang baik dan yang buruk, bukan hanya sebatas mampu
membedakan baik buruk juga memiliki ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan
agama. Lebih lanjut dapat dilihat kata ini dalam beberapa kajian para ulama.

267

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 62, (kata uji di ayat ini adalah:
mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan
lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai).
268
Wahbah az-Zuḥailī, at-Tafsīr al-Munīr, juz. IV, h. 581.
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Dalam tafsir al-Mishbah, dijelaskan bahwa kata (

ُُُر ُْش ٌد

) rusyd adalah

ketepatan dan kelurusan jalan. Lahirnya kata rusyd bagi manusia adalah
kesempurnaan akal dan jiwa. Yang menjadikannya mampu bersikap dan
bertindak setepat mungkin. Ayat di atas tidak mensifati anak sebagai seorang yang
rasyīd tetapi memiliki rusyd. Kata rusyd yang digunakan pun bukan dalam bentuk
definite / maʻrifah. Oleh sebab itu kecerdasan dan kestabilan mental yang
dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yakni usia seorang anak yang sedang
memasuki gerbang kedewasaan.269
Menurut ad-Dāmagānī, asal kata rasyada memiliki sebanyak enam
pengertian, yaitu:
1) al-Hidāyah, makna ini terdapat dalam surah al-Ḥujarāt/49 ayat 7:

﴾ٚ﴿ُُالر ِاش ُدو َف
َّ ُى ُم
َ ِ…ُأ ُْولَئ
ُك
ar-Rāsyidūn bermakna al-Muhtadīn (orang-orang yang mendapat pentunjuk).
2) at-Taufīq, terdapat pada surah al-Kahfi/18 ayat 17:

َِ َ…ُفَػل
﴾ٔٚ﴿ًُُم ْرِشدا
ُّ ًنُُت َدُلَوُ َُولِيّا
Mursyadan bermakna al-Muwaffaqan (orang yang sukses, mensejahterakan,
dan memberi kemakmuran).
3) aṣ-Ṣawāb, terdapat dalam surah al-Kahfi/18 ayat 24:

ِ …ُِألَقْػر
﴾ٕٗ﴿ًُاُر َشدا
َ بُم ْن
ََ
َ ُى َذ
Rasyadan bermakna ṣawāban (kebenaran).
4) Iṣlāḥ al-māl, terdapat dalam surah an-Nisā`/4 ayat 6:
269
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…ًمُمْنػ ُه ْم ُُر ْشدُا
ّْ ُ…فَِإ ْفُآنَ ْست
Rusydan bermakna iṣlāḥan li al-māl (bagus / baik dalam menggunakan harta).
5) al-ʻAql, terdapat pada surah Hūd/11 ayat 78:

﴾ٚٛ﴿ُس ُِمن ُك ْم َُر ُج ٌل َُّرِشي ٌد
َ …ُأَلَْي
Rasyīdun bermakna ʻāqilan (orang yang berakal).
6) al-Makhraj, terdapat dalam surah al-Kahfi/16 ayat 10:

ِ
ُ ﴾ٔٓ﴿ًُاُر َشدا
َ َ…ُ َوَىيّْ ْئُلَنَاُم ْنُأ َْم ِرن
Rasyadan bermakna makhrajan (jalan keluar, solusi yang benar).270
Penjelasan oleh para ulama tafsir tentang “mursyid”:
a. Tafsir Jāmiʻ al-Bayān:

ُ :}ُ{فإ ْفُآنَ ْستُ ْػم ُِمْنػ ُه ْم ُُر ْشدا:ُيَُػ ُْعُنِػيُقَُػ ُْولُُو
ُ:ضػ ُُه ُْم
َُ ُُفَق,االَ ُِية
ُْ ُِػيُى ُِذُه
َُ اللُُف
ُ ُُُالر ُْش ُُدُاُلَّ ُِذيُُذَ َُكَُرُه
َُ أى ُُلُالُتَُّأُِْوي ُِػلُفػيُ َُم ُْع
ُْ ُف
َُ ََُوُاِ ُْختَُػُل
ُُّ َّن
ُ ػاؿُبَُػ ُْع
271
.ػيُالدُيْ ُِن
ُّْ ََلحُُف
ُُ الص
ُّ ُالع ُْق ُُلَُُو:
َُ ض ُِع
ُُ ػيُىذاُاُلْ َُػم ُْو
َُ ُالر ُْش ُُدُف
َُ َُم ُْع
ُُّ َّن
“Pada firman Allah swt. (دا
ًُ  ;) فإ ْفُآنَ ْستُ ْػم ُِمْنػ ُه ْم ُُر ْشPara ahli ilmu berbeda pendapat
pada makna ar-rasyd dalam ayat Allah ini, sebahagian mereka berkata : bahwa arrasyd adalah akal dan bagus ilmunya dalam masalah agama.”
Senada dengan hadis Nabi saw.:

ِْ ُحػ َُّد:ُقػاؿ,ي
ُُعػن,ػاط
ُْ ُُحػ َُّدُثَنا:ػاؿ
َُ ثناُأحػدُبِػنُالػ ُُػم ُْف
ُ ْس
َُ ػح
ُُ ػح ُّمدُبِػنُالػ
َُ ناُمػ
َ أسبػ
َ ُق,ضل
َ
ُ ََُح َُّدُث
272
.َلحا
ًُ ص
َُ دا}ُع ُقُْو ُالًُ َُو
ُُ ُ{فإ ْفُآنَ ْستُ ْػم ُِمنْػ ُه ْم ُُر ْش:دي
َُّ
ّ الس
270
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“Hadis riwayat Muhammad bin al-Ḥusain ia berkata; telah diriwayatkan oleh
Aḥmad bin al-Mufḍal berkata; meriwayatkan Asbāṭ dari as-Sadā; bahwa ayat
yang bertulis rusydan adalah bermakna akal dan kebaikan.”

ِ
ُُر ْش ػ ًُداُف ػػيُال ػ ُّْػدُيْ ُِن:ػاؿ
َُ ػح
َُ ُع ػنُال ػ,ؾ
َ ُع ػ ُْنُ ُُمب ػ َُػار,ػي
َ ُثػَُنَ ػػيُأبِ ػ:ُق ػػاؿ,َح ػ ُّدُثَناُابْ ػ ُُن َُوُكْي ػع
ُُ ُق ػ,سن
273 ِ ِ
.ػماؿ
ُ اُلُْل
ُ ًاُو َُح ُْف ُظ
ًُ ص
َُ َُو
َُ َلح
“Meriwayatkan Ibn Wakī‟, dari ayahnya dari Mubārak dari Ḥasan, ia berkata:
bahwa makna ayat rusydan dalam agama dan baik dalam penjagaan harta.”
b. Tafsir Baḥr al-ʻUlūm:

ُُدُيُْنِ ُِه ُْم َُُو َُح ُْف ُظًا
ُِ ُِف
ُ ِ َلحا
ًُ ص
َُ ُو
َُ سُتُ ُْم ُ ُِمْنُػ ُُه ُْم ُُُر ُْش ًُدا ُ^ ُيُػَ ُق ُْو ُُؿ ُإذا َُُرأيُْػُتُ ُْم ُ ُِمْنُػ ُُه ُْم ُُُر ُْش ًُدا
ُْ َ^ ُُفَإ ُْف ُآُن
274 ِِ
اَل ُْم
ُ ُِأل ُْمَُو
“Ayat (ش ًدا
ْ  )فَإ ْف ُآنَستُم ُِمْنػ ُهم ُرjika kamu melihat pada mereka (anak yatim) telah

ُ ْ

ْ ْ

rusydan dan memiliki pemahaman yang baik dalam agama serta mampu untuk
menjaga harta mereka sendiri.”
c. Tafsir bi al-Ma`ṡūr:

ُ .َلحا
ًُ ُوص
َُ ُع ُقُْوًُال:ا}ُقاؿ
ُُ
سُتُ ُْمُ ُِمْنُػ ُُه ُْمُُُر ُْش ًُد
ُْ َاُع ُق ُْوََُلُُْمُ{فإ ُْفُآُن
ُُ ُجُّْربُػُُْو:قاؿ
َُ
ُ:سُتُ ُْم ُ ُِمْنُػ ُُه ُْم ُُُر ُْش ًُدا} ُقاؿ
ُْ َس ُِن ُ{فإ ُْف ُآُن
َُ َال
ُ ُ ُع ُِن
َُ ج ُ ُابْ ُُن ُ َُجُِريُْػ ُُر َُُوُابْ ُُن ُ ُاملُْن ُِذ ُُر َُُوالبَُػْيُػ َُه ُِقي
َُ أخَُر
و
ْ
ُ
275 ِ ِ ِ
.مال ُو
ُ اُل
ُ ًُدُيُْنُِِوَُُو َُح ُْف ُظ
ُِ اُِف
ُ ِ َلح
ًُ ص
َُ
“Dilatih atau diuji akal mereka (anak yatim yang masih kecil belum mampu
mengurus harta mereka) sampai mereka menjadi rusydan yaitu berakal dan
mengerti kebaikan. Riwayat dari Ibn Jarīr dan Ibn Munżir serta Baihaqī dari
Ḥasan : (makna ayat ); baik dalam agamanya dan berkemampuan menjaga
hartanya.”
d. Tafsir Ibn Abi Ḥātim:

ِ ُِ ىُ ُع ُنُ ُُم
ُُ َُع ُْق ًَل:ُر ُْش ًُدا:
َُ
ْ َ َُ ُوُُرُِو:قاؿُابوُُممد
ُُ اى ُد
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"Abu Muhammad berpendapat, diriwayatkan dari Mujāhid kata rusydan sama
dengan berakal."
e. Tafsir al-Qur`ān al-ʻAẓīm:

ُ:}ُقاؿُس ُعُِْي ُُد ُُبِ ُْن ُ َُجُبِ ُْْي
َُ
ادفَُػ ُُعُْواُإُلَُْي ُِه ُْم ُ ُْأمَُوا َُلُُْم
ُْ َسُتُ ُْم ُ ُِمْنُػ ُُه ُْم ُُُر ُْشداًُُف
ُْ َُ{فإ ُْف ُآُن:َُوقَُػ ُْولُُوُُ َُعَُّز َُُو َُج َُّل
ُِِ ُأل ُمُو
ِ
ِ ِ ُِ ُِف
ُيُو َُغ ُِْْي
َُ صُِر
ُْ ِسنُالُب
َُ َال
ُْ اسُو
َُ ّيُ َُع ُْنُُاُِبْ ُِنُ َُعُب
َُ ذاُرُِو
ُ ِ ًُصَلحا
َُ ن
ُ ِ يَُػ ُْع
ُُ ُوَُك.
َ ْ ُ ًُدُيُْن ُه ُْمَُُو َُح ُْفظا
َُ اَل ُْم
ُج ُُر
َُ َال
ُْ ُ ك
َُ مالُِِو ُُاَنُْػ َُف
ُ صُلِحاً ُُلِ ُِدُيُْنُِِو ُ َُو
ُْ َلـ ُ ُُم
ُُ َُّت ُبَُػُلَ َُغ ُاُلْ ُغ
َُ ُم:
َُ ُهاء
ُ األُئِ َُّم ُِة َُُوَُى َُكذاُقاؿُاُلْ ُف َُق
ُْ ُ اح ُِد ُ ُِم َُن
ُِ و
277ٍ ِ ِ ِ ِ ٍ
تُُيَ ُدُ َُوُلُْي ُوُُب ُطَُريُْػ َُق ُو
َُ يُُت
َُْ سُلّْ َُمُإُلَُْي ُِوُ َُماُل ُوُ اُلَّ ُِذ
َُ َُُعُْن ُوُُفَُػُي
“Sa‟id bin Jabīr berpendapat tentang ayat ini bahwa pengertiannya adalah anak
yatim tersebut telah baik dalam pemahaman agamanya dan mampu untuk menjaga
hartanya. Sebagaimana riwayat dari „Abbās dan Ḥasan al-Biṣrī bahwa para ulama
fiqh berpendapat, jika telah sampai usia anak yatim dalam asuhan walinya dengan
sudah baiknya agama yang dilakukannya dan mampu mengendalikan hartanya
hendaknya diserahkan kepada mereka segera.”
Dari penafsiran oleh para ulama di atas menyimpulkan bahwa kata
murabbī dapat diidentikan dengan mursyid dalam sisi penggunaan akal yang
mampu membedakan baik buruk, pembedaan baik buruk tentulah dengan
memiliki ilmu pengetahuan. Orang yang dikatakan berakal ketika memiliki ilmu.
Selanjutnya mampu untuk menunaikan agamanya dengan baik. Hal ini
mendukung dari penjelasan di atas, bahwa tidak mungkin dapat dipisahkan orang
yang memiliki ilmu pastilah memiliki sikap beragama yang baik. Atau dengan
kata lain berilmu dan beramal saleh. Dalam konteks Alquran yang diambil dari
kata mursyid bahwa pengertian pendidik harus mampu menerapkan ilmunya
sejalan dengan akal dan agamanya serta memiliki sifat amanah.
Berkemampuan dalam akal dapat dimaknai dengan mengisi pengetahuan,
sebab pengetahuan selalu berkembang tiap saat. Pengetahuan yang monoton dan
stagnan bagi seorang pendidik amat merugikan diri sendiri. Begitu juga bila
seseorang telah mampu mengisi ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman,
harus memiliki pengetahuan agama atau berakhlak sebagai penerapan ilmu yang
276
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dimilikinya, amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik dalam waktu, isi
pelajaran dan penyampaiannya. Tentulah dalam hal ini seorang pendidik yang
bersifat apatis, masa bodoh, dan tidak menghargai waktu bukan tergolong sebagai
seorang pendidik.
2.

Mudarris.

Kata ini terdapat dalam surah al-Anʻām/6 ayat 105:

ِ ِ
ِ
ُ ُ﴾ٔٓ٘﴿ ت َُولِنُبَػيّْػنَوُُلَِق ْوٍـُيَػ ْعلَ ُمو َُف
ُ صّْر
َ َوَك َذل
َ ْؼُاآليَات َُوليَػ ُقولُوا
َ ُد َر ْس
َ ُكُن
Artinya: “Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya (orangorang yang beriman mendapat petunjuk) dan supaya orang-orang
musyrik mengatakan: "Kamu Telah mempelajari ayat-ayat itu (dari ahli
Kitab)", dan supaya kami menjelaskan Alquran itu kepada orang-orang
yang Mengetahui.”278
Kata ( ت
َُ  ) َُدُر ُْسdarasta berasal dari kata ( س
ُ  ) َُدُرdarasa yang memiliki arti

َ

ََ

engkau pelajari, yaitu membaca dengan seksama untuk menghafal atau mengerti.
Selanjutnya ada juga yang membaca dengan memanjangkan huruf dal (ت
َُ ) دُاَر ْس

َ

dārasta yang memiliki arti engkau membaca dan dibacakan. Selain itu juga ada
yang membaca (

ُت
ْ  ) َد َر َسdarasat yang memiliki arti telah berulang. Akan tetapi

secara umum dan mayoritas adalah berarti engkau pelajari.279
Keanekaragaman dan keistimewaan yang dipaparkan Alquran dengan
penjelasanya yang diuraikan oleh Nabi Muhammad saw. sungguh mengagumkan
setiap orang. Sampai kaum musyrikin menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw.
mempelajarinya dari orang lain, sebab menurut mereka hal semacam itu tidak
mungkin datang kecuali dari seseorang yang sangat berpengetahuan, padahal Nabi
Muhammad saw. adalah seorang yang tidak dapat membaca dan menulis. Dugaan
mereka sangat tidak tepat. Sebab mereka pun mengetahui bahwa Nabi saw. tidak
pernah belajar kepada siapapun.
278
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al-Aṣfahānī dalam kitab al-Mufradāt fī Garīb al-Qur`ān, menjelaskan
bahwa kata darasa memiliki makna kata kerja yang meninggalkan bekas, seperti
dikatakan darastu al-ʻilma (

ُ الَ ْف ِظ
ْ ِت ُأثػََرهُ ُب
ُ ْتَػنَ َاول

ُت ُالْعِلْ َم
ُ ) َد َر ْس

/ aku mempelajari ilmu, bermakna

/ sampai aku mencapai bekas mempelajari ilmu dengan

menghapalnya. Makna ini menunjukkan bahwa membaca dan belajar harus terus
dilakukan sampai ada bekas yang menimbulkan hasil dari yang dipelajari. Sesuai
dengan firman Allah swt. dalam surah al-Aʻrāf/7 ayat 169 : "ُماُفِيو
َ ُْوَدرسوا..." /

َُ َ

mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Surah Ali Imran/3 ayat

ِ
ِ
79, “ُ ف
َ اب ُوِِبَا ُ ُكنتُم ُتَ ْدرسو
َ َ ”… ُِبَا ُ ُكنتُم ُتُػ َعلّْمو َف ُالْكت/ …karena kamu selalu
ُُ

ْ

َ

ُ

ْ

mengajarkan al-Kitāb dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Surah

ٍ ُُمن ُ ُكت
Saba`/34 ayat 44, “ …ب ُيَ ْدرسونَػ َها
ّْ  ” وَما ُآتَػْيػنَا ُىمDan Kami tidak pernah
ُُ

َ

memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Surah al-Anʻām/6 ayat

ِ
105, “…ت
َُ ُدر ْس
َ ْ ”… وليَػ ُقولُوا/ …orang-orang musyrik mengatakan: "Kamu telah
َ

َ

mempelajari ayat-ayat itu (dari Ahli Kitab)"...280
Penjelasan para ulama dalam penafsiran kata “darasta”pada ayat tersebut di atas:
a. Tafsir Jāmiʻ al-Bayān:

ِ ُفَُػ َُقُرُأَتْػ ُوُعامػ ُةٌُقُػَُّر ُاءُأىػ ُلُاُلْ ُم ُِديُػنػ ُِةُُواُلْ ُك ُوفَػ,ِف ُُقُِر ُاءُةُِذَُلػك
ِ
ُػت
ُِ َُوُاِ ُْختَُػُلَ َُف
َ ُوليَػ ُقولُػو:ة
َ اُد َر ْس
َ ْ َ َْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ
َ َ ُ ُُتُُاْل ُقَُّر ُاء
ُاسُعُلَى
َُ َّيُ ُِمْنُػ ُُه ُْمُ ُابْ ُُنُ َُعُب
َُ ْ اع ُةٌُ ُِم َُنُُاُْملتَُػ َُق ُّْد ُِم
َُ كُج
َُ ُِوقَُػَُرأُ َُذُل.
َُ ف
ٍُ ِاُُمَ َُّمدُُبُِغَ ُِْْيُ ُأل
ُُ َتُُي
َُ ْتُأُن
َُ ْنُقَُػَُرُأ
ُ ِ يَُػ ُْع
ُ
ُ« َولِيَػ ُقولُوا:صَُرة
ُْ َالب
ُ ُأى َُل
ُْ ُضُقُػَُّر ٍُاء
ُُ ُوُُى َُوُُقَُِر ُاءَُةٌُبَُػ ُْع,
َُ ي
َُ ْ ِالتّاُبُِع
ُ ُاع ُِةُ ُِم َُن
َُ ج
َُ ُو َُغ ُِْْيُهَُُِو,
َُ َلؼُ َُعُْن ُوُُُفُِْي ُِو
ُِ ُِاِ ُْخُت
281 ِ
ُ أى ُِلُاُلْ ُِك
تاب
ُْ ُُم ُْن
ُِ ت
َُ ُْقارُأ:
َُ ُِبَُْع,
ُِ ف
ٍُ ِت»ُُبِ ُأل
َُ َد َار ُْس
َ تُ َُوتَُػ َُعُلَّ ُْم
َُ َّن
280

Abu al-Qāsim al-Ḥusain bin Muhammad, al-Mufradāt fī Garīb al-Qur`ān, h. 223.
Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṡīr bin Galib al-Amalī aṭ-Ṭabarī,
Jāmi‟ al-Bayān ʻan Ta`wīli Ayyi al-Qur`ān, (Mesir : Dār al-Fikr li aṭ-Ṭaba‟ wa an-Nasyar wa atTauzīʻī, 1995), jilid VII, h. 287 – 288.
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Para ulama ahli qiraah berbeda pendapat tentang bacaan

ُت
َ  َُدَُر ُْسpada

ayat ini,

adapun panduan bacaan secara umum adalah bacaan penduduk Madinah dan
Kufah, yaitu dengan membaca tanpa alif setelah huruf “dal” darasta memiliki
makna “engkau membaca ya Muhammad”. Hal ini sesuai dengan bacaan para
jamaah terdahulu seperti Ibn „Abbās. Berbeda dengan bacaan penduduk Baṣrah
dengan menambahkan huruf “alif”

ُت
َ َُدا َر ْس

dengan makna “engkau membaca

dan engkau mempelajari dari ahlul kitab”.
b. Tafsir Baḥr al-ʻUlūm :

ُأُنافِ ُُع
ُ تابُ َُوقَُػَُر
ُِ لك
ُِ ْأى ُُلُُا
ُْ ُت
َُ نُذا َُكُْر
ُ ِ تُُيَُػ ُْع
َُ وُُد َُار ُْس
َُ وُع ُْمُُر
َُ ُأُابْ ُُنُُ َُكُثِ ُِْْيَُُوُأب
ُ تُُقَُػَُر
َُ اُدَُر ُْس
َُ ُ َُوُلِيَُػ ُق ُْوُلُُْو
ُقاؿ
ُُ ُب ُ َُوُي
َُ َلكُت
ُِ ْت ُُا
َُ ْن ُقَُػَُرُأ
ُ ِ ف ُيَُػ ُْع
ٍُ ِت ُ ُُبُِغَ ُِْْي ُ ُأل
َُ ُدَُر ُْس
َُ ُوُلِيَُػ ُق ُْوُلُُْوا
َُ ُ س ُائِي
َُ حَُْزةَُ َُُواُلْ َُك
َُ عاص ُُم َُُو
ُِ َُو
282
َُ تَُػ َُعُلَّ ُْم
ت
Ibn Kaṡīr dan Abu „Amru membaca dengan menambahkan huruf “alif”

دارست

/dārasta dengan makna “engkau mempelajari Ahlul Kitab. Sedangkan Nāfiʻ dan

ُت
َ  َد َر ْس/ darasta
dengan makna “engkau membaca kitab.” Dan ada juga yang mengatakan ت
َُ تَُػ َُعُلَّ ُْم
„Āṣim serta Ḥamzah dan al-Kasā`ī membaca tanpa huruf “alif”

/taʻallamta dengan arti engkau mempelajari.
c. Tafsir bi al-Ma`ṡūr :

ُوُالشُْيخَُُُِوُابْ ُُنُ َُمُْرَُد َُوُيُِْوُ َُع ُْنُ ُابْ ُِن
َُّ ُُحاتَُُوُأب
ُِِ أيب
ُ ِ ُحُْي ُِدَُُوُابْ ُُنُ َُجُِرُيْ ُِرَُُوُابْ ُُن
َُِ ُُو َُعُْب ُُدُُبِ ُْن
َُ يايب
ُ ِ جُُاْل َُفُْر
َُ أخَُر
ُْ َُو
ُ .ت
َُ تُ َُوتَُػ َُعُلَّ ُْم
َُ ُْقَُػَُرُأ:تُقاؿ
َُ اسُ َُدَُر ُْس
ُِ َُّعُب
ُِف
ُ ُِاى َُد
ُِ وُالشُْيخُُِ َُع ُْنُ ُُم
َُّ ُُحاتَُُوُأب
ُِِ أيب
ُ ِ ُحُْي ُِدَُُوُابْ ُُنُاُلْ ُُمُنْ ُِذ ُِرَُُوُابْ ُُن
َُِ ُةُو َُعُْب ُُدُُبِ ُْن
َُ َُشُيُْب
َُ أيب
ُ ِ ُجُ ُابْ ُُن
َُ أخَُر
ُْ ُِو
283
ُِ ُقَُػ ُوُلُِِو
َُ ُفاقِ ُْه:)ُقاؿ
ت
ُ
َُ اُدار ُْس
ت
َُ (وُليَُػ ُق ُْوُلُْو
َ ْ

282
283

Abu al-Laiṡ Naṣr bin Muhammad, Baḥr al-ʻUlūm, jilid. I, h. 226 – 227.
Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, Tafsīr ad-Dur al-Manṡūr bi al-Ma`ṡūr, jilid II, h. 272-273.
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Diriwayatkan oleh al-Faryābī dan „Abd bin Ḥamīd, Ibn Jarīr, Abi Ḥātim, Abu
Syeikh dan Ibn Mardawaih dari Ibn „Abbās tentang makna ت
َُ َدر ْس
“engkau membaca dan mempelajari”.

َ / darasta yaitu

Diriwayatkan Ibn Abi Syaibah dan ʻAbd bin Ḥamīd, Ibn al-Munżīr, Ibn Abi

ِ
Ḥātim dan Abu asy-Syeikh dari Mujāhid tentang firman Allah “ست
ْ  ”وليَػ ُقولُواُدارia
berkata bermakna fāqihta / engkau memahami.

َ ْْ َ

d. Tafsir Ibn Abi Ḥātim:

ُُابْ ُُن ُ ُُعيَُػْيُػُنَُةِ ُ َُع ُْن ُ َُع ُْمُُروُُبِ ُْن
ُ ن
ُ ِ  ُيَُػ ُْع-ُناُس ُْفياف
ُُ َاؽ ُُث
ُِ الرز
َُّ ُ ناُعُْب ُُد
َُ َُالرُبُِْي ُِع ُُث
ُ ِ ُ س ُُن ُُبِ ُْن
َُ َناُال
ُْ ََُح َُّدُث
َُّ ايب
284
.ت
َُ ْجادُل
َُ تَُُو
َُ خاص ُْم
َُ تَُُو
َُ تُتَُػُلُُّْو
َُ ُدار ُْس:قاؿ
ُاس
ُِ ّسافُ َُع ُْنُ ُابْ ُِنُ َُعُب
ُِ ُِدُيْنا ُِرُ َُع ُْنُ َُع ُْمُُروُُبِ ْنُُ َُكُْي
َُ
Diriwayatkan al-Ḥasan bin Abi ar-Rabīʻ, „Abd ar-Razāq, Sufyan (Ibn „Uyainah)
dari „Amru bin Dīnār dari „Amru bin Kaisān dari Ibn „Abbās membaca dengan

 دارست/

dārasta memiliki makna “engkau mempelajari, engkau membantah,

engkau berdebat”.

ُُوُلِيَُػ ُق ُْولُُْوا:
َُ ُُقَُػ ُْولُُو:اىد
ُِ َُّنُْيحُِ ُ َُع ُْن ُ ُُم
َُِ ايب
ُ ِ ُ قاءُُ َُع ُْن ُ ُابْ ُِن
ُ ناُوَُر
َُ َبابَُة ُُث
ُ ناُش
َُ َنُحَُْزةَُ ُُث
َُ ٍاج ُُب
ُُ ج
ُّ ناُح
َُ ََُح َُّدُث
285
.ك
َُ اُعُلَُْي
َُ تُ َُعلىُيَُػ ُُه ُْوُِدُ َُوقَُػَُرُاُُْو
َُ ْتُ َُوقَُػَُرُا
َُ ُفاقِ ُْه،
ُ ت
َُ َُدَُر ُْس
Riwayat dari Hajjāj bin Ḥamzah, Syabābah, Waraqā`, dari Ibn Abi Najīḥ dari
Mujāhid bahwa makna

ُت
َ  َد َر ْس/

dārasta adalah “engkau paham dan engkau

bacakan atas orang Yahudi, dan mereka membacanya kepadamu.”

ُنُابْ ُُن َُُزُيْ ُِد ُُبِ ُْن
ُ َح
ُْ الر
ُُ َُس ُْع:قاؿ
َُِ
ُ صُبَ ُُغ
ُْ َب ُاِلُُثَناُُا
َُ َيُفُِْيماُ َُكُت
ُ س
ُِ اطُْي
ُِ وُيَُِزُيْ ُِد ُُاْل ُقَُر
ُ ُُاَ ُْخبَُػَُرناُُاَُب
َُّ ُ ت ُ َُعُْب ُُد
286
َُ ُعُلِ ُْم:قاؿ
ت
َُ
ُت
َُ ُدَُر ُْس:ا
َُ ُوقَُػَُر،م
َُ َُاَ ُْسُل
Riwayat Abu Yazid al-Qurāṭīsī tentang yang tertulis kepada Aṣbag ia berkata;
bahwa aku mendengar ʻAbd ar-Rahmān bin Zaid bin Aslam membaca dengan lafaz

ُت
َ  َد َر ْس/

darasta yang artinya“engkau mengetahui.”

e. Tafsir al-Qur`ān al-ʻAẓīm:
284

Abu Muhammad ʻAbd ar-Rahmān, Tafsīr Ibn Abi Ḥātim, jilid I, h. 325 – 326.
Ibid.
286
Ibid.
285
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ُ,الس َُدي
َُّ ُو,د
َُ اى
ُِ ُوَُكذاُقاؿُ ُُم,
َُ ت ُ َُوتَُػ َُعُلَّ ُْم
َُ ْي ُقَُػَُرُأ
ُْ َت ُُأ
َُ ُدَُر ُْس:
َُ اس
ُِ ّيُع ُْن ُ ُابْ ُِن ُ َُعُب
َُ قاؿُالُتَّ ُِمُْي ُِم
َُ ت
287 ِ
أسُلَ ُم
ُْ ُحَ ُِنُُبِ ُْنَُُزُيْ ُِدُُبِ ُْن
ُْ الر
َُ حاؾ
ُُ الض
َُّ َُو
َُّ ُُو َُعُْب ُُد,
At-Tamīmī berkata dari Ibn „Abbās ; makna  درست/ darasta yaitu “engkau
membaca dan engkau mempelajari.” Begitu juga pendapat Mujāhid, as-Sadā, aḍḌahāk, dan ʻAbd ar-Rahmān bin Zaid bin Aslam.
f. Tafsir Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Takwīl:
288

ُتابُ َُوذا َُكُْرتَُػ ُُه ْم
ُِ أى َُلُاُلْ ُِك
ُْ ُت
َُ دار ُْس
ُْ ُت
َُ وُدار ُْس
َُ ُأُابْ ُنُُ َُكُثِ ُِْْيَُُوُأب
ُ َُوقَُػَُر
َُ ُأي
َُ وُع ُْمُُر

Ibn Kaṡīr dan Abu „Amru membaca dengan kata

دارست

/ darasta yang

berartikan “engkau mempelajari Ahlul Kitab dan mereka mengajarimu ”
g. Tafsir al-Marāgī:

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ يُِّباُاملستَعِدُّو َفُلِ ْْلْْي
َّ ُأي
ُاف
َ فُاأليات
َ ْص ِري
َ َوليَػ ُق ْولُو
ْ َُإفُت
َ اُد َر ْس
ْ ْ ُ َ ُليَػ ْهتَد،ُُعلىُأنْو ِاعُش َِت
ْ ت
ِ ْ ُوُلِيػ ُقو َؿ،َُلؼُالْع ُقوِؿُوُاألفْػه ِاـ
ِ ِعليُإخت
ِ ُْ اى ُدو َفُاملعانِ ُُدو َف ُِمنُالْم
ُت
ْ
َ يُقَ ْد
َ ْ ش ِرك
َ ُد َر ْس
ْ َ َ َ
ُْ
ُ َ ْ َُ ْ َُاْل
ِ
ِ
ُ،ُكاُوُزْوًرا
ُْ ماُز َع
َ ُمْنػَزٍؿ ُ َك
َ ُو ُقَ ْد ُقالُو،
َ م ْن ُقَػبْل ُ َو ُتَػ َعلَّ ْم
ُ س ُىذاُب َو ْح ِي
َ ْاُىذاُإف
َ ُ مت
َ ت َُولَْي
ِ َ ؼ ُِِب َّكةَ ُو ُكا َف
ٍ فَػز َعمواُأنَّوُُتَعلَّم ُِمن ُ ُغ
ُُو،ُف ُإُلَْي ِو ُ َكثِْيػًرا
ُّ صنَ ُع
ُ َُيُْتَل
ْ ََلـ ُُرْومىُكا َف ُي
ْ َ
ُْ َ
َ َ َ ُالسيُػ ْو
ِ
َّ ُ"ُولََق ْد ُنَػ ْعلَم ُأنػَّ ُه ْم ُيَػ ُق ْولُْو َف:ُ
ُُإَّناُيُعلّْ ُموُ ُبَ َشٌر ُلِسا ُف ُالَّ ِذى
ُسْبحانَوُ ُبَِق ْولِِو
َ ذال
َ ك
ُ ُُماُعناه
َ
ُ
289
ِ يػلْ ِح ُدو َفُإلَي ِوُأعج ِميُو
"ي
ّّ ُِعَر
ٌْ ُِمب
َ ُىذاُلسا ٌف
َ َ ّّ َ ْ ْ ْ ُ
ُ يب
Sesungguhnya ayat memiliki penjelasan yang beraneka ragam. Agar dapat
memberikan petunjuk bagi orang yang telah bersedia dalam keimanan yang
mereka memiliki akal pikiran dan pemahaman. Dan orang-orang yang engkar dari
orang musyrik berkata bahwa Muhammad telah mempelajari Alquran sebelumnya
lalu mengajarkannya, bukan merupakan wahyu. Sungguhlah pemikiran mereka
tidak dapat diterima. Orang musyrik beranggapan bahwa Muhammad
mempelajarinya dari orang Rumawi di Mekkah. Hal ini sesuai dengan yang
dijelaskan Allah swt. dalam Alquran “Dan sesungguhnya Kami mengetahui
bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Alquran itu diajarkan oleh seorang
manusia kepadanya (Muhammad)". Padahal bahasa orang yang mereka
287

ʻImād ad-Dīn Abu al-Fidā`u Ismāʻīl, Tafsīr al-Qur`ān al-`Ażīm, juz II, h. 548.
Naṣr ad-Dīn Abu al-Khair, Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Takwīl, juz I, h. 264.
289
Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī, cet. 1 (Mesir : Syirkah Maktabah wa
Maṭba„ah al-Bābī al-Hilbī wa Aulādih, 1946), juz VII, h. 210.
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tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa `Ajam, sedang Alquran
adalah dalam bahasa Arab yang terang.”
Dari penjabaran di atas kata darasa yang menurut jumhur ulama
berartikan mempelajari dan mengajarkan. Sedangkan dalam bentuk pelakunya
atau sabjeknya adalah mudarrisun. Dengan demikian sangat tepat sekali term ini
semakna dengan murabbī. Sifat dari murabbī atau pendidik itu adalah selalu
belajar atau mempelajari sesuatu kemudian mengajari apa yang telah
dipelajarinya. Dalam pemahaman ini bahwa seorang murabbī akan selalu
melakukan pengembangan ilmu pengetahuannya dan tidak monoton dengan apa
yang telah diketahuinya saja. Selanjutnya ia juga mampu melakukan perdebatan
ilmiah sebab ia memiliki pemahaman dari suatu ilmu yang dipelajarinya. Pada
situasi kini sering dikenal dengan penelitian, seminar, diskusi ilmiah atau
semacamnya.
3. Ulū al-Albāb.
Termaktub dalam surah Ali ʻImrān/3 ayat 190-191:

ِ ِ ضُو
ٍ ؼُاللَّي ِلُوالنػَّها ِرُآلي
ِ َّ إِ َّف ُِِفُخلْ ِق
ِ ات ُّْألُوِّلُاأللْب
ُ﴾ٜٔٓ﴿ُاب
ْ َ ِ ُالس َم َاوات َُواأل َْر
َ
َ
ْ
َ َ َ ْ َاختَل
ِالَّ ِذين ُي ْذ ُكرو َف ُاللّو ُق
ِ ُالسم ُاو
ِ َ ُجنُوِّبِِم ُويَػتَػ َف َّكرو َف ُِِف
ِ ات َُواأل َْر
ُض
ى
ل
ع
ُو
ا
ود
ع
ػ
ق
ُو
ا
ام
ي
َ
ً
ً
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ َّ ُخلْق
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ َ َ
َ
ِ َاطَلًُسبحان
ُ ُ﴾ٜٔٔ﴿ُابُالنَّا ِر
َ َ ْ ُ ِ َُىذاُب
َ َكُفَقن
َت
َ اُخلَ ْق
َ اُم
َ اُع َذ
َ ََربَّػن

Artinya:“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah
Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka
peliharalah kami dari siksa neraka.”290
Kata (

ُاب
ُ َ ) أألُلُْبal-albāb adalah bentuk jamak dari

(

ُب
ّّ ُ) ل

lubb yang

berarti saripati sesuatu. Seperti kacang, memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi
kacang dinami lubb. Ulū al-albāb adalah orang-orang yang memiliki akal yang
murni, yang tidak diselubungi oleh “kulit” yakni kabut ide, yang dapat melahirkan
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kerancuan dalam berpikir. Yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan
dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan
Allah swt.291
Banyak riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. seringkali
membaca ayat ini saat beliau bangun salat tahajjud di malam hari, seperti dalam
hadis Bukhārī:

ُيك ُبْ ُن ُ َعْب ِد ُاللَّ ِو ُبْ ِن ُأَِيب
َ َُج ْع َف ٍر ُق
ُ ََخبَػَرن
َ َخبَػَرِن
ُ ِاُسع
ُ ُش ِر
ْ اؿ ُأ
ْ ُم ْرَيَُأ
َ اُُمَ َّم ُدُبْ ُن
َ يد ُبْ ُن ُأَِيب
َ ََح َّدثَػن
ِ ُّ ِاؿ ُب
ِ
ِ ٍ َّب ُعن ُاب ِن ُعب
َُّث
َ َُعْنػ ُه َما ُق
َ ُمْي ُمونَةَ ُفَػتَ َحد
َ ُاس َُرض َي ُاللَّو
َ ْ ْ َ ٍ ُْع ْن ُ ُكَري
َ ََّن ٍر
َ ت ُعْن َد
َ ُخالَِِت
ِِ
ِ وؿ ُاللَّ ِو ُصلَّىُاللَّو
ُُاآل ِخ ُر ُقَػ َع َد
ْ ث ُالُلَّْي ِل
ُ ًاعة
ُ َر ُس
ُ ُُثَّ َُرقَ َد ُفَػلَ َّماُ َكا َف ُثػُل
َ ُس
َ ُ
َ
َ ُعلَْيو َُو َسلَّ َم
َ ُم َع ُأ َْىلو
ِ ض ُواختِ ََل
ٍ ؼ ُاللَّي ِل ُوالنػَّها ِر َُآلي
ِ َّ اؿ ُإِ َّف ُِِف ُخلْ ِق
ُات
َ ُالس َم ِاء ُفَػ َق
َّ فَػنَظََر ُإِ َِل
ْ َ ِ ُالس َم َوات َُو ْاأل َْر
َ
َ َ َ ْ
ِ ُاألَلْب
ِ َّ ُ ًىُع ْشرَةُرْك َعة
ِ َّ َ ََتُف
ِ ْ صلَّىُرْك َعتَػ
ِ ِأل
ُي
َّ ُثَُّقَ َاـُفَػتَػ َو
َّ َ اس
ُ اب
ْ َُو
َ ْ ُوّل
َ ضأ
َ َ َُثَُّأَذ َفُب ََل ٌؿُف
َ َ َ صلىُإ ْح َد
292
ىُالصْب َُح
ُّ َّصل
َ َُّث
َ َُخَر َجُف

Meriwayatkan Saʻīd bin Abi Maryam, Muhammad bin Jaʻfar berkata :
meriwayatkan Syarik bin ʻAbdullah bin Abi Namir dari Kuraib dari Ibn ʻAbbās
berkata : Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah saw. berbincang
dengan keluarga beliau beberapa saat, kemudian pada sepertiga malam terakhir,
beliau bangkit dari pembaringan dan duduk memandang ke langit (sambil
membaca ayat ini), lalu beliau salat dua rakaat, lalu menuju ke masjid untuk
mengimami jamaah salat subuh.
Pada riwayat lain dalam kitab ẓāhiratu ḍiʻfu al-imān dari Ibn Hibbān,
bahwa Ibn Mardawaih meriwayatkan dari Aṭāʻ, suatu ketika dia bersama beberapa
rekannya mengunjungi istri Nabi saw., Aisyah ra., untuk bertanya tentang
peristiwa apa yang paling mengesankan beliau dari Rasul saw. Aisyah menangis
sambil berkata : “Suatu malam yakni di malam giliranku, beliau berkata : “Wahai
Aisyah, izinkanlah aku beribadah kepada Tuhanku”. Aku berkata : “Demi Allah,
aku senang berada di sampingmu, tetapi aku senang juga engkau beribadah
kepada Tuhanmu.” Maka beliau pergi berwuduk, lalu beliau berdiri melaksanakan
salat dan menangis hingga membasahi jenggot beliau, lalu sujud dan menangis
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M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. II, h. 307.
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hingga membasahi lantai, lalu berbaring dan menangis. Setelah itu Bilal datang
untuk azan salat subuh. Bilal bertanya kepada Rasul, “apa yang menjadikan beliau
menangis sedang Allah swt. telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan
datang?” Rasulullah saw. menjawab : “Aduhai Bilal, apa yang dapat membendung
tangisku padahal semalam Allah telah menurunkan kepadaku ayat : inna fi khalq
as-samāwāti…, sungguh celaka siapa yang membaca tapi tidak memikirkannya”.”
Hal yang senada dengan ini juga dijelaskan oleh al-Marāgī :
Bilal datang dan mengumandangkan azan salat subuh, lalu ia melihat Rasulullah
menangis dan bertanya: ya Rasulullah, mengapa engkau menangis sedang dosamu
telah diampuni Allah baik sebelumnya ataupun sesudahnya? Maka Rasul
menjawab : wahai Bilal sungguh aku belum termasuk orang yang bersyukur,
bagaimana aku tak menangis, Allah telah menurunkan ayat malam ini
sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi... lalu Rasul berkata lagi :
celakalah bagi orang yang membacanya tetapi tidak berpikir tentangnya. 293
Menurut al-Aṣfahānī bahwa lubb adalah akal yang suci. Dengan demikian setiap
lubb sudah pasti berakal, dan setiap berakal belum tentu memiliki lubb.
Berdasarkan hal ini lah bahwa hanya orang-orang yang akalnya suci / lubb yang
dapat mengambil pelajaran dari alam semesta.294
Wahbah az-Zuḥailī menjelaskan makna dari kata al-khalq (

ُ ) اخلَْل ُقmemberikan

pengertian at-taqdīr wa at-tartīb ad-dāl ʻalā an-niẓām wa al-itqān295 / ukuran dan
susunan adalah bukti atas peraturan dan keyakinan. Hal ini memberikan
pemahaman bahwa hanya orang yang memiliki keyakinan yang kuat dalam hal ini
adalah iman, yang dapat mengambil bukti kebesaran Allah swt. dari alam semesta
ini dengan menggunakan ilmu yang ada pada dirinya.
Penjelasan para ulama tentang kata “ulū al-albāb”:
a. Tafsir Jāmiʻ al-Bayān:
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Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī, cet. 1 (Mesir : Syirkah Maktabah wa
Maṭba„ah al-Bāb al-Hilbī wa Aulādihi, 1946), juz IV, h. 161 – 163.
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Abu al-Qāsim al-Ḥusain bin Muhammad, Mufradāt al-fāẓ al-Qur`ān, ed. Ṣafwān
ʻAdnān Dāwūdī, cet. 4 (Damaskus : Dār al-Qalam, 2009), h. 733.
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ِ
ِ
ُُإ ُّف:َّن ُاالَية
َُ أولِػيُُاْأللبػاب» َُوَُم ُْع
ُ «ُودا}ُم ُْن ُنَُػ ُْعت
ُِ
ُػياماُوقُػع
َ ين ُيَ ْذ ُك ُرو َف ُاللّوَ ُق
َ ُ{الّذ:َُُوقَُػ ُْوُل ُو
ُاكُِِرُيْ َُنُالل
ُ ُالذ,ػاب
َُّ
ػيُاأللب
ُْ ِياتُُِأل ُول
ٍُ ََلؼُالُلَُّْػي ُِػلَُُوالُنَّها ُِرَُُال
ُِ ِاخُت
ُْ ضَُُو
ُِ ألر
ُْ ْاتَُُوُا
ُِ الس َُمو
َُّ ُػيُخػلُْ ُِق
َُ ُِف
ُش ُُّه ُِد ُِى ُْم ُ َُوُفِػي
َُ ََلتِِ ُْم ُ َُوقُػ ُعُ ُْوداُفُػِيُُت
ُ ػيُص
َُ ِماُف
ُ ُقِػيا:لك
ُ ُيَُػ ُْعُنِػيُُبِ َُذ,ػىُجنُُػُْو ُِّبِِ ُْم
ُُ داُو َُعل
َُ اُوقُػ ُعُ ُْو
َُ ػيام
ًُ ُِق
ُ ُثػَُُنَػي: ُقاؿ,ي
ُ ْس
َُ ػح
ُُ ُح َُّدثنا ُال
َُ : ُقاؿ,ُالقاسم
ُِ  َُح َُّدُثَنا.ُجنُُػُْو ُِّبِِ ُْم ُُنِػياما
ُُ َلتِِ ُْم ُ َُو َُعلػى
ُ ص
َُ ُ َُغ ُِْْي
ِ
ِ
ُُى َُو:اؿ
ُُ ُق,ُاالَية...}ػياماُوقُػ ُعودا
َُ اج
ُُ ج
ُّ َُح
َ ين ُيَ ْذ ُك ُرو َف ُاللّوَ ُق
َ ُ{الّذ:ُقولو,ُع ُْن ُ ُابْ ُِن ُ ُُجَُرُيْج,
296
.ُوُقِر ُاءَُةُِال ُقُْرآف,
َُ َِلة
ُ الص
َُّ َُلةُِ َُوفػيُ َُغ ُِْْي
ُ ػيُالص
َُّ ِاللُف
ُ ُُِذ ُْك ُُر
Firman Allah swt. orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk
atau dalam keadan berbaring adalah sifat dari orang-orang yang berakal. Makna
ayat: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (yaitu)
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan
berbaring dalam keadaan berdiri pada salat mereka, dalam keadaan duduk pada
tasyahud mereka dan juga di luar waktu salat seperti dalam tidur mereka. Riwayat
dari al-Qāsim, al-Ḥusain, Ḥajjāj dari Ibn Juraij: firman Allah swt. orang-orang
yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk yaitu mengingat Allah dalam
salat dan diluar salat, dan membaca Alquran.
Penjelasan Ṭabarī, bahwa pengertian ulū al-albāb yaitu mereka yang
selalu hatinya mengingat Allah swt. dalam kondisi di mana dan bagaimanapun.
Baik di dalam sedang beribadah ataupun di luar ibadah. Orang yang selalu
berzikir mengingat Allah swt. dan selalu membaca Alquran inilah yang identik
dengan orang yang memiliki akal yang suci. Term dari kata ini yang merupakan
identik dari murabbī sangat tepat digunakan. Seorang pendidik yang tak lepas
selalu mengingat Allah swt. akan selalu melakukan aktifitas keilmuannya dalam
keridoan Allah swt. Kelebihan yang dimiliki oleh seorang pendidik yang selalu
mengingat Allah swt. akan selalu memiliki sifat istiqamah dan posisi yang mulia.
Hal ini lah yang menjadi sasaran utama dalam pertemuan para ilmuwan muslim
yang dikenal dengan “multaqa al-fikr al-Islāmi” di Alzajair tahun 1987. Dengan
tema “ al-Islām wa al-ḥayāh ar-rūhiyah”. Pertemuan ini berupaya untuk
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Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṡīr bin Galib al-Amalī aṭ-Ṭabarī,
Jāmi‟ al-Bayān ʻan Ta`wīl Ayyi al-Qur`ān, (Mesir : Dār al-Fikr li aṭ-Ṭaba‟ wa an-Nasyar wa atTauzīʻī, 1995), jilid IV, h. 207.
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bagaimana seseorang itu harus mampu menjadikan dasar pedoman kehidupannya
dengan sifat rabbanī.297
b. Tafsir Baḥr al-ʻUlūm :
298

Ulū al-Albāb adalah orang yang memiliki akal.

ِ
ُبابُ^ُُلَ ُذُِويُُاْ ُُلع ُق ُْوِؿ
ُِ ُْاألُل
ُْ وّل
ُ ِ ُ^ُأل

Dalam pengertian ini bahwa yang dimaksud bukanlah akal yang melekat
dikepala. Atau zatnya akal, akan tetapi fungsi dari akal itu, berfikir, bertadabbur
tentang apa yang diciptakan Allah swt. di dunia ini, sehingga melahirkan suatu
keyakinan yang mantap terhadap ke agungan Allah swt. Merasakan diri begitu
rendah dan ketidak berdayaan. Walau ia memiliki sesuatu yang melebihi dari yang
lain tentu tidak akan melahirkan kesombongan, jika ia menerima amanah tentu
akan dijalankan dengan benar. Inilah sebenarnya pengertian ulū al-albāb dalam
ayat tersebut. Sebab betapa banyak orang yang berakal tetapi tidak memfungsikan
akalnya dengan benar. Bahkan menyeleweng dari tuntunan Ilahi. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa makna akal diartikan disini sebagai nalar.
Melalui nalar inilah kemampuan untuk dapat mentadabburkan ciptaan Allah swt.
di alam semesta ini.
c. Tafsir bi al-Maʻṡūr:

ُش
ٌُ ْت ُقُػَُرُي
ُْ َُأُت:اس ُقاؿ
ُِ ّان َُُوُابْ ُُن ُ َُمُْرَُد َُوُيُِْو ُ َُع ُْن ُ ُابْ ُِن ُ َُعُب
ُ ُِحات َُُوال ُطَّْبُػَُر
ُِِ أيب
ُ ِ ُ ج ُ ُابْ ُُن ُاُلْ ُُمُْن ُِذ ُِر َُُوُابْ ُُن
َُ أخَُر
ُْ
ُُوأتُػُْوا.
َُ اظُِرُيْ َُن
ُِ ّضاءُُُلِ ُلن
ُ ُْوُيَ ُُدُهُ ُبَُػُي،
َُ ُصاه
ُ ُع:ا
َُ آليات؟ُقالُو
ُِ ْىُم َُن ُُا
ُِ ُماُجاءَ ُك ُْم ُ ُُم ُْو َُس:ا
ُ
اليَُػ ُُه ُْودُفقالو
ُص َُُوَُُْيُيِي
َُ األبُْػَُر
ُْ األ ُْك َُمو َُُو
ُْ ُ ئ
ُ  ُكاف ُيُػُبَُػُّْر:سى ُُفُِْي ُك ُْم؟ ُقالوا
َُ فُُكا َُف ُ ُِعُْي
َُ  ُ َُكُْي:صارى ُُفَقاُلُْوا
َُ َّالُن
ُُُفَ َُدعا.ناُالص ُّفاُ َُذ ُْىُبًا
ُّ َكُي َُع ُْلُُل
َُْ َّناُرُب
ُ ُُاُْد:بُصلىُاللُعليوُوسلمُُفَقالوا
َُ َُُِّفَأُتُواُالُن.اُلْ َُم ُْوُتَى
َُ َعُُُل
ُّل
ُ ِيات ُُِألُْو
ُِ َلؼ ُالُلَُّْي ُِل َُُوالُنَّها ُِر َُُآل
ُِ ِاخُت
ُْ ض َُُو
ُِ األُْر
ُْ ات َُُو
ُِ الس َُمو
َُّ ُ ُخلُْ ُِق
َُ {إف ُِف
َُّ ُ ت
ُْ ََُرُبَُّوُ ُفَُػنَُػَُزُل
299
.اُفِْيُػ َُها
ُ باب}ُفَُػلُُْيَتَُػ َُف َُّكُُرُْو
ُِ ْاألُل
ُْ
297

Yūsuf al-Qarḍāwī, Fī aṭ-Ṭarīq ilā Allah (1), al-Ḥayāh ar-Rabbāniyyah wa al-ʻIlmu
(Cairo : Maktabah Wahbah, 1995), h. 11.
298
Abu al-Laiṡ Naṣr bin Muhammad, Baḥr al-ʻUlūm, jilid I, h. 131.
299
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Riwayat Ibn Munżir, Ibn Abi Ḥātim, Ṭabrānī, Ibn Mardawiyah dari Ibn „Abbās :
orang Quraisy mendatangi orang Yahudi dan bertanya: apa ayat tanda kebesaran
Allah yang datang kepada Musa? Mereka menjawab : tongkatnya, dan tangannya
bisa bercahaya putih. Dan mereka mendatangi orang Nasrani : bagaimana dengan
Isa pada kalian? Orang Nasrani menjawab : ia mampu menyembuhkan orang yang
buta dan penyakit sopak, menghidupkan orang yang mati. Lalu mereka
mendatangi Nabi Muhammad dan berkata; berdoalah kepada Tuhanmu untuk
menjadikan gunung menjadi emas. Ketika itu turunlah ayat Sesungguhnya dalam
penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat
tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, pikirkanlah oleh kamu tentang
penciptaan tersebut.
Penafsiran di atas menjelaskan bahwa ketika orang Yahudi dan Nasrani
bertanya kepada Nabi Muhammad saw. dengan tujuan ingin membanggakan
kelebihan yang ada pada Nabi mereka, maksud ingin merendahkan Nabi
Muhammad saw. Sehingga mereka meminta Muhammad saw. agar berdoa kepada
Allah swt. untuk menjadikan gunung sebagai emas. Permintaan yang di luar akal
dan sangat tidak relevan untuk membuktikan dan mengukur sebuah kebenaran.
Maka dari itu Allah swt. menurunkan ayat ini sebagai jawaban bagi mereka,
bahwa jauh lebih dari yang mereka minta agar dapat menemui sebuah kebenaran
adalah dengan mentadabbur ciptaan Allah swt. Berpikirlah tentang yang telah
diciptakan, pasti akan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Sebagaimana yang
dinyakatan oleh Ibn Kaṡīr dalam tafsirnya:

الصفاُ؟
َُّ ُأع ُظَ ُُمُ ُِم َُن
ُْ ُماُى َُو
ُُ ُيات
ُِ َاال
ُْ ُفاُوُُى ُْمُيَُػَُرُْو َُفُ ُِم َُن
َُ الص
ُّ ُك
َُ َسألُُْوُن
ُْ َفُُي
َُ َُوَُكُْي

300

Bagaimana bisa mereka meminta agar gunung dijadikan emas, sedangkan mereka
telah melihat ayat-ayat Allah (tanda kebesaran Allah di alam) yang lebih besar
dari sebuah gunung emas?
Dalam konteks ini, kaitan dengan murabbī adalah kemampuan untuk
mencapai sebuah kebenaran dengan ilmu yang ada pada diri seorang pendidik.
Ilmu berfungsi untuk menghilangkan keraguan, mendatangkan kebenaran.
Kebenaran yang diperoleh dengan ilmu akan menemukan kebahagiaan,
kemaslahatan. Akan tetapi fakta yang ditemui saat sekarang ini, kebanyakan orang
yang dikenal sebagai ilmuwan, bukannya membawa kepada kemaslahatan, tetapi
300
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mengarah dan menggiring kepada perpecahan. Di antara para ilmuwan saling
memberikan tudingan, sehingga menjadikan jurang pemisah yang sangat jauh dari
keyakinan. Jika diri seorang pendidik (murabbī) seperti ini, bagaimana mungkin
kemaslahatan dunia dapat terwujud? Oleh sebab itu kemampuan seorang murabbī
dituntut untuk dapat menjadi seorang ulū al-albāb. Inilah yang dikhawatirkan oleh
Rasulullah saw. bahwa celaka bagi mereka yang membaca ayat ini tapi tidak
mengamalkannya.
Pernyataan Rasulullah saw. tentang berpikir terhadap alam sebagai ciptaan
Allah swt. lebih tegas dalam sebuah hadis sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibn
Ḥātim dan Baiḍāwī dalam kitab tafsirnya:

ُُوُُى ُْم،
َُ صحاُبُِِو
ُْ َلى ُُا
َُ ُصلىُاللُعليوُوسلمُع
َُ
ج َُُر ُُس ُْو ُُؿ ُالل
َُ ُخَُر:قاؿ
َُ
ُ َلـ
ُِ نُس
َُ ْاللِ ُ ُاب
ُ ُ َُع ُْن ُ َُعُْب ُِد
ُاُِف
ُ ِ ُالُتَُػ َُف َُّكُُرُْو:ُقاؿ:
َُ ِالل
ُ ُُخُْل ُِق
َُ ِف
ُ ُُِفُِْي َُمُتَُػ َُف َُّكُُرُْو َُف؟ُُقَاُلُْواُنَُػتَُػ َُف َُّك ُُر:
ُ قاؿ
َُ َاللُُِف
ُ ُُخُْل ُِق
َُ ِف
ُ ُِيَُػتَُػ َُف َُّكُُرُْو َُف
301
ُ ُماُخُلَ َُق
َُ ْاُفُِي
ُ لك ُْنُتَُػ َُف َُّكُُرُْو
ُِ ُو،
َُ ِالل
ُ
ُالل
Dari „Abdillah Ibn Salām berkata; Rasulullah keluar menuju kumpulan para
sahabatnya yang mereka sedang berpikir tentang Allah swt. Lalu Rasul bertanya:
tentang apa yang kamu pikirkan? Mereka menjawab : kami sedang berpikir
tentang Allah swt. Kemudian Rasul berkata : janganlah kamu berpikir tentang
Allah akan tetapi berpikirlah tentang apa yang telah diciptakan Allah!

ُالئِل
ُ وّل ُُاْأللباب ُُلِ َُد
ُ ِ ُيات ُِأل
ُِ َلؼ ُالُلَُّْي ُِل َُُوالُنَّها ُِر َُُآل
ُِ ِاخُت
ُْ ض َُُو
َُ األُْر
ُْ ات َُُو
ُِ الس َُمو
َُّ ُ ُخلُْ ُِق
َُ ِف
ُ ُِ إف
َُّ
ٍ ُ اض
ِ
ُِصُة
َُ ِلوةُاخلال
ُ
ُْ ماؿ ُ ُعِلُْ ُِم ُِو ُ َُوقُ ُْدَُرُتُِوِ ُُلَ َُذُِويُاُلْ ُُع ُق ُْوُِؿ ُاُلْ َُم
ج
ُِ الص ُانِ ُِع َُُوَُو ُْح َُدُتُِوِ َُوَُك
ُّ ُ لىُو ُُج ُْوُِد
َ ُ َُو
ُُ ح ُة ُ َُع
302 ِ
سَُُوُاْ َُلوُْى ُم
ُّْ ِال
ُ ُب
َُ َُِع ُْنُ َُشوُائ
Ayat Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal
merupakan dalil yang jelas menyatakan adanya yang membuat alam yang Esa,
sempurna dalam ilmu-Nya dan kekuasan-Nya, yang diketahui bagi mereka yang
memiliki akal yang bersih yang jauh dari segala kotoran dan ilusi.
Dari penafsiran ulū al-albāb yang identik dengan murabbī yaitu ketika
seorang pendidik itu mampu untuk menggunakan akalnya dengan baik yang
301
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dipandu dengan Alquran, bukan dengan nafsunya. Selanjutnya juga bahwa
seorang pendidik itu bukan hanya mampu berpikir dari apa yang dilihat secara
zahir, akan tetapi dapat memahami sesuatu yang tersirat dibalik yang tersurat.
4. Ahl aż-Żikr.
Terdapat dalam surah an-Naḥl/16 ayat 43:

ِوما ُأَرسلْنا ُِمن ُقَػبل
ِ ُّك ُإِالَّ ُ ِرجاالً ُن
ِ وحي ُإِلَْي
ّْ اسأَلُواْ ُأ َْىل
ُُالذ ْك ِر ُإِف ُ ُكنتُ ْم ُالَ ُتَػ ْعلَ ُمو َف
ف
ُ
م
ه
َ
َ َ ْ ََ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ ُ﴾ٖٗ﴿
Artinya: “Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki
yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang
yang mempunyai pengetahuan303 jika kamu tidak mengetahui.”304
Asal kata (

ُ) ذَ َكَر

żakara dalam Qāmūs al-Qur`ān menurut ad-Dāmagānī

memiliki delapan belas makna, yaitu:
1) al-ʻAmal aṣ-Ṣāliḥ, melakukan amalan dalam ketaatan, makna ini terdapat
dalam surah al-Baqarah/2 ayat 152 :

( … ) فَاذْ ُك ُر ِون ُأَذْ ُك ْرُك ُْم

bermakna aṭīʻūnī/

ِ
ُ ِأطْيػ ُع ْو
ْن

(taati dengan amalan

saleh).
2) aż-Żikr bi al-Lisān, berzikir denga ucapan, terdapat dalam surah al-Ahzāb/33
ayat 41 :

ِ  ) يا ُأَيػُّها ُالَّ ِذين ُآمنوا ُاذْ ُكروا ُاللَّوbermakna żikr bi al-lisān /
(ُ ًكثِْيا
َ ُ ًُذ ْكرا
َُ
َ
َ َ
ُِ ّْبِال
ساف

ُ

َ

ُ ِذ ْك ُر

(berzikir dengan lisan).

3) aż-Żikr bi al-Qalb, berzikir dengan hati, terdapat dalam surah Ali Imran/3
ayat 135 :
(…م
ُ ِِاستَػ ْغ َفرواْ ُلِ ُذنُوِّب
ْ َُف

َ )…ذَ َك ُرواْ ُاللّوkalimat ini bermakna żakarū
ُ
anfusihim / م
ُْ ( ُذَك ُرواُاللُِفُأنْػ ُف ِس ِهmengingat Allah di dalam hati).
ْ

Allah fī

4) aż-Żikr ʻalā al-Amr wa al-Qiṣṣah, menyebutkan atau menceritakan perkara
dan kisah, terdapat dalam surah Yūsuf/12 ayat 42 :
(…

ِ  )…اذْ ُكرِنbermakna ك
ِ  أذْ ُكرُأم ِري/ użkur amrī ʻinda alُك
ُِ ُِعْن َدُالْ َمل
َ ُع
َ ّْند َُرب
ْ ْ ْ
ْ

malik (sebutkan perkara urusanku pada raja).
5) al-Ḥafẓ, menjaga, terdapat dalam surah al-Baqarah/2 ayat 63 :
303
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ٍ ِ
(…يو
ُِ ُِما ُف
َ ُْما ُآتَػْيػنَا ُكم ُب ُق َّوة ُواذْ ُكروا
َ ْ )… ُخ ُذواbermakna
ُ َ

إح َفظُْوا
ْ / iḥfaẓū (jaga

kamulah).
6) al-ʻIẓẓah, kata-kata nasehat, terdapat dalam surah al-Anʻām/6 ayat 44 :
(…

ِ
ُُماُذُ ّْك ُرواُْبِِو
َ ْ )…فَػلَ َّماُنَ ُسواbermakna ُ ماو َعظُْوبُِو
َ / mā waʻaẓū bihi (apa-apa

yang dinasehati).
7) asy-Syarf, mulia, terdapat dalam surah az-Zukhruf/43 ayat 44 :
(…ك
َُ ُولَِقوِم

ِ
َ َّ) َوإِنَّوُ ُلَذ ْكٌر ُل
ْ َ ك

bermakna

َُشَرفَ ُك ْم

/ syarafakum (memuliakan

kamu).
8) al-Khabr, berita atau khabar, tedapat dalam surah al-Anbiyā`/21 ayat 24 :

ِ ِ َّ اُذ ْكرُم
ِ  )…ى َذbermakna ُُمن
ِ ىذاُخبػرُمن
(…ُمنُقَػ ْبلِي
َُ ُخبَػر
َ
َ ُمعيُو
َ نُمعيُوذ ْكر
َ
َ َ ََ
ُ ََ

ْ ٌ

ُ

َ

ْ ٌ

 قَػْبُلِي/ hāża khabarun man maʻī wa khabarun man qablī (ini berupa khabar

orang-orang bersamaku dan orang-orang sebelumku).
9) al-Waḥyu, wahyu, terdapat dalam surah al-Qamar/54 ayat 25 :

ِ
ِ ُالذ ْكرُعلَي ِو
(… ُمنُبَػيْنِنَا
ْ َ ّْ  )أَأُلْقيbermakna berupa wahyu.
ُ

َ

10) al-Qur`ān, terdapat dalam surah al-Hijr/15 ayat 9 :

ّْ َاَُننُنَػَّزلْن
(ف
َُ اُالذ ْكرُوإِنَّاُلَوُُ َلَافِظُو
َْ َّ )إِنżikr bermakna Alquran.
ََ

ُ

11) at-Taurāh, berartikan Taurat, tedapat dalam surah al-Anbiyā`/21 ayat 7 :

ّْ اسأَلُواُْأ َْىل
(… ك ُِر
ْ ُالذ
ْ َ ) …فahl aż-żikr bermakna ahl Taurat.
َ

12) al-Lauḥ al-Maḥfūẓ, terdapat dalam surah al-Anbiyā`/21 ayat 105 :

ُّْ ُالزبُوِر ُِمنُبَػ ْع ِد
ِ َ )ولََق ْدُ َكتَْبػنżikra bermakna al-lauḥ al-maḥfūẓ.
(… ك ُِر
َّ اُِف
ْ ُالذ
َ

13) al-Bayān, terdapat dalam surah Ṣād/38 ayat 1 :

ِ آف
ِ  )صُوالْ ُقرaż-żikr berartikan al-bayān.
ّْ ُذ
(ك ُِر
ْ يُالذ
ْ َ

14) at-Tafakkur,pada surah Ṣād/38 ayat 87 :

ِ  )إِ ْفُىوُإَِّالbermakna bertafakkur.
(ي
َُ ُذ ْكرُلّْْل َعالَ ِم
ُ
ٌ

َ

15) aṣ-Ṣalawāt al-Khams, surah al-Baqarah/2 ayat 239 :
(

ِ
ُُما ُ ََّلْ ُتَ ُكونُواْ ُتَػ ْعلَ ُمو َف
َّ ُعلَّ َم ُكم
َ )…فَِإذَا ُأَمنتُ ْم ُفَاذْ ُك ُرواْ ُاللّوَ ُ َك َما

mengingat Allah dengan salat lima waktu.
16) Ṣalāh Wāḥidah, pada surah al-Jumʻah/62 ayat 9 :

bermakna

ِ ِل
(… ك ِرُاللَُِّو
َُ ِاس َعواُإ
ْ ُذ
ْ َ ) …فbermakna salat yang satu yaitu salat Jumat.
ْ

17) at-Tauḥīd, pada surah Ṭāhā/20 ayat 124 :

ِ  )ومنُأَعرضُعbermakna berpaling dari tauhid.
(… ك ِري
ْ نُذ
َ َ ْ َ
َ ْ َ
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18) ar-Rasūl, pada surah aṭ-Ṭalāq/65 ayat 10 :305
(

ِ  )…قَ ْدُأَنزَؿُاللَّوُإِلَي ُكمbermakna para rasul.
ًُذ ْكرُا
ْ ْ ُ َ

Berdasarkan makna di atas maka seorang murabbī memiliki sifat-sifat yang
melekat pada dirinya (beramal saleh, selalu berzikir dengan lisan dan hati,
penyampai informasi ilmu, pemelihara, penasehat, menjaga kemuliaan diri,
bertauhid dan selalu mengikuti rasul).
Kata (

ُّْ ُ أى ُل
ُالذ ُْك ِر
ُ ُْ ) ahl aż-żikr pada ayat ini dipahami oleh para ulama

dalam arti para pemuka agama Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah orang-orang
yang dapat memberi informasi tentang kemanusiaan para Rasul yang diutus Allah
swt.306 Hal ini juga dijelaskan oleh Ṭabarī dalam tafsirnya Jāmiʻ al-Bayān, Ibn
Kaṡīr, dan Baiḍāwī:

ُُو َُغْيُػ ُُرُ َُذلِػك،ػل
َُ ػجُْي
ُِ ْاإلُن
ُْ ُالتَُّػُْوراَُةَُُو:بُ ُِم ُْنُقَُػُْبُلِ ُِه ُْم
َُ ُػاسئَػلُواُأ َْى َلُال ّذ ْك ِر َُُوُُى ُْمُاُلّ ُِذُيْ َُنُُقَ ُْدُقَُػَُرُءُُْواُاُلْ ُكُت
ْ ف
.ِػادُه
ُِ ػىُعب
ُِ اُعل
َُ اللُِاُلَُّتِػيُأنُْػَُزََُل
ُ ُب
ُِ ُُِم ُْنُُ ُكُت
ُاُأىػ َػلُالػ ّذ ْك ِر
ُِ ُعػ ُْنُ ُمػ،
ٍُ ُعػ ُْنُلَػُْػي،
َُ ُقػ،َحػ َُّدُثَناُابْػ ُُن َُوُكِْيػ ُِع
ْ ػاسئَػلُو
َ ث
َ ػحاربِػ ّػي
ْ ُفػ:ػجاىد
َ ػاؿ
َُ ُحػ َُّدُثَناُال ُُػم:
307 ِ
.ُأى ُُلُالتَُّػُْور ُاة:قاؿ
ُْ
 أ َْى َلُال ّذ ْك ُِرadalah mereka yang membaca Kitab sebelumnya yang diturunkan Allah
swt. seperti Injil dan Taurat.

Riwayat Ibn Wakī‟, al-Muḥārabī, dari Laiṡ, dari Mujāhid bahwa
bermakna “ahl Taurāh”.

ُأ َْى َل ُال ّذ ْك ِر

ُّْ ُ أى ُِل
ُاىد
ُِ ُوقاُلَُوُ ُ ُُم
َُ ,تاب
ُِ لك
ُِ ْأى ُُل ُُا
ُْ ُ الذ ُْك ُِر
ُْ ِأف ُاُلْ ُُمر َُاد ُُب
َُّ ُ اس
ُِ ُّع ُْن ُ ُابْ ُِن ُ َُعُب
َُ اىد
ُِ َي ُ َُع ُْن ُ ُُم
َُ ُُرُِو
ُّْ :حَن ُُبِ ُْن َُُزُيْد
َُُنْ ُُن ُنَُػَُّزُلْنا
َُ  ُ{إُنّا:ش َُه َُد ُُبَُِق ُْوُلُِِو
ُْ َاسُت
ُْ  َُُو,ُالذ ُْك ُُر ُال ُقُْرآ ُف
ُْ الر
َُ ألع َُم
ُْ َُْوُا
َُّ ُ ُوقَُػ ُْو ُُؿ ُ َُعُْب ُُد,ش
308
ُّْ
}الذ ُْكَُرُ َُوإُنّاُُلَُوُُ َُل ُافِظُُْو َُف
305
306

Ad-Dāmagānī, Qāmūs al-Qur`ān, h. 180 – 183.
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Riwayat Mujāhid dari Ibn „Abbās bahwa yang dimaksud
kitāb. Abdurrahman bin Zaid berkata makna

أ َْى َل ُال ّذ ْكر

adalah ahl

ُّْ adalah Alquran, sebagaimana
ُالذ ُْك ُر

firman Allah swt. surah al-Ḥijr/49 ayat 9 (Sesungguhnya Kami-lah yang
menurunkan Alquran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya).

ُّْ ُاُأى ُل
ُاألخبا ُِرُُلِيَُػ ُْعُلَ ُمُْوُك ْم
ُْ ُماء
ُِ َأوُ ُُعُل
ُْ ُتاب
ُِ لك
ُِ ْأى ُُلُُا
ُْ ُالذ ُْك ُِر
ُْ َُف
َ ُْ اسأُلُْو

309

Ayat bermakna bertanyalah kepada ahl kitāb atau ʻulamā`, para rahib untuk
mengajari kamu.
Walaupun penggalan ayat ini turun dalam konteks tertentu, yakni objek
pertanyaan, serta siapa yang ditanya tertentu pula, namun karena redaksinya yang
bersifat umum, maka ia dapat dipahami pula sebagai perintah bertanya apa saja
yang tidak diketahui atau diragukan kebenarannya kepada siapa pun yang tahu
dan tidak tertuduh objektivitasnya.
Perintah untuk bertanya kepada ahl al-Kitāb yang dalam hal ini digelar
sebagai ahl aż-Żikr, menyangkut apa yang tidak diketahui selama mereka dinilai
berpengetahuan dan objektif. Ini menunjukkan betapa Islam sangat terbuka dalam
perolehan pengetahuan dan merupakan landasan untuk menyatakan bahwa ilmu
dalam pandangan Islam bersifat universal, terbuka, serta manusiawi dalam arti
harus dimanfaatkan oleh dan untuk kemaslahatan seluruh manusia.
Berdasarkan dari uraian di atas bahwa term ahl aż-Żikr yang identik
dengan murabbī yaitu pendidik yang tak lepas pengetahuannya dari Alquran.
Seorang pendidik dalam pandangan Islam harus mengetahui Alquran. Pada saat
sekarang ini pendidik yang mengajar di berbagai institusi pendidikan Islam masih
banyak yang tidak mampu membaca Alquran, belum lagi untuk memahaminya.
Sehingga sosok pendidik muslim tidak tampak dalam diri mereka. Orientasi
mereka tak ubahnya seperti pekerja (bekerja dan dapat upah). Tentu dalam hal
transfer ilmu pengetahuan dengan motif seperti ini tidak akan membuahkan hasil.
Profesi pendidik tak sama dengan profesi yang lain. Orientasi utama pada materi
308

ʻImād ad-Dīn Abu al-Fidā`u Ismāʻīl bin Kaṡīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, Tafsīr alQur`ān al-ʻAẓīm, (Mesir : Maktabah Musyakkah al-Islāmiyah, 1983), juz III, h. 416 – 417.
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dalam profesi sebagai pendidik adalah merupakan kegagalan dalam kegiatan ajar
mengajar. Sehingga tak jarang dilihat moral, akhlak atau tingkah laku peserta
didik tak sesuai dengan keadaannya sebagai seorang pelajar.
5. ar-Rāsikhūna fi al-ʻIlm.
Kata ini bersumber pada surah Ali Imran/3 ayat 7:

ِ َّ
ِ
ِ َكُالْ ِكت
ِ َُى َّنُأ ُُّـُالْ ِكت
ُاتُفَأ ََّما
ُّْ ات
َ ُعلَْي
ٌ َُمتَ َشاِّب
ٌ ُُم َك َم
ٌ َابُمْنوُُآي
َ َنزَؿ
َ اب َُوأ
ُ ات
َ يُأ
َ
ُ ُخ ُر
َ ُى َوُالذ
ِ َّ
ِِ
َُُّماُتَ َشابَوَُ ِمْنوُُابْتِغَاءُالْ ِفْتػنَ ِة َُوابْتِغَاءُتَأْ ِويلِ ِو َُوَماُيػَ ْعلَ ُمُتَأْ ِويلَوُُإِال
َ ينُِفُقُػلُوِّب ْم َُزيْ ٌغُفَػيَتَّبِ ُعو َف
َ الذ
ِ ِ ّْ ّّالر ِاسخو َف ُِِف ُالْعِلْ ِم ُيػ ُقولُو َف ُآمنَّاُبِوِ ُ ُكل
ِ ند ُربػّْنَاُوماُي َّذ َّكر ُإِالَّ ُأُولُواْ ُاأللْب
ُاب
ُ َّ اللّوُ َُو
َ
ْ
َ
َ
ُ َ َ َ َ ُم ْن ُع
ُ ُ﴾ٚ﴿
Artinya: “Dia-lah yang menurunkan al-kitāb (Alquran) kepada kamu. di antara
(isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi
Alquran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyābihāt. adapun orang-orang
yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka
mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyābihāt dari padanya untuk
menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada
yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang
mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang
mutasyābihāt, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat
mengambil pelajaran (daripada-Nya) melainkan orang-orang yang
berakal.” 310
Kata (ف
َُ الر ِاس ُخو
َّ ) arrāsikhūna berasal dari kata (

ُ) َُر َُس َخ

rasakha, yang

mana kata ini pada awalnya digunakan untuk menggambarkan turunnya sesuatu
dengan seluruh berat dan kekuatannya pada suatu tempat yang lunak. Seandainya
besi yang sangat berat ditempatkan di atas tanah yang lunak pasti akan masuk ke
dalaman sehingga keberadaanya di tanah mantap dan tak goyah. Bahkan bisa jadi
besi itu tak tampak di permukaan.311 Makna ini seperti seperti kemantapan ilmu
mengisyaratkan keimanan dan rasa takut mereka kepada Allah swt.
310

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 39. (Ayat yang muhkamāt ialah
ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Dan termasuk dalam
pengertian ayat-ayat mutasyābihāt: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak
dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; atau ayatayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan
yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.
311
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Kata rasakha (  ) رسخjuga memiliki arti keteguhan dan ketetapan hati.
Sedangkan makna ar-rāsikh fī al-ʻilm yaitu orang yang menemukan kebenaran
dan menghilangkan keraguan. Orang-orang yang ar-rāsikh fī al-ʻilm ini memiliki
sifat yang seperti yang dinyatakan Allah swt. dalam surah al-Hujarat/49 ayat 15
dan surah an-Nisā`/4 ayat 162:312

ِِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
َِّ
ُُسبِ ِيل
ُ ُآمُنُواُبِاللَّ ِو َُوَر ُسولِِو
َ اُو َج
َ ين
َ اى ُدواُبأ َْم َواَل ْم َُوأَن ُفس ِه ْم ُِِف
َ ُثَُّ ََّلُْيَػ ْرتَابُو
َ إَّنَاُالْ ُم ْؤمنُو َف ُالذ
﴾ٔ٘﴿ُُالص ِادقُو َف
َّ ُى ُم
َ ِاللَّ ِوُأ ُْولَئ
ُك
Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak raguragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan
Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.”313

ِ
ِ َّل
ُك
َّ ػك ِن
َ يك َُوَما ُأُن ِزَؿ ُِمن ُقَػُْبل
َ َُالر ِاس ُخو َف ُِِف ُالْعِْل ِم ُِمْنػ ُه ْم َُوالْ ُم ْؤِمنُو َف ُيػُ ْؤِمنُو َف ُِِبَا ُأُن ِزَؿ ُإِل
ِ ك
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
َّ ُالصَلََة َُوالْ ُم ْؤتُو َف
ًَُجرا
َّ ي
َ َوالْ ُمقيم
ْ ُسنُػ ْؤتي ِه ْم ُأ
َ َ ُالزَكا َة َُوالْ ُم ْؤمنُو َف ُباللّو َُوالْيَػ ْوـ ُاآلخ ِر ُأ ُْولَػئ
﴾ٕٔٙ﴿ًَُع ِظيما
Artinya : “Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan
orang-orang mu'min, mereka beriman kepada apa yang telah
diturunkan kepadamu (Al Qur'an), dan apa yang telah diturunkan
sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan
zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orangorang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang
besar.”314

Menurut Ṭabarī, dalamnya orang yang berilmu pada firman Allah swt.
adalah:

ِ ِ
ِ ُ{و:اُلْ َُق ُو ُُؿُُفِػيُُتَُأُِْوُي ُِػلُقَُػ ُوُل ُوُُتَعالػى
ُ .}ُآمنّاُبِِو
ُْ ْ
َ الراس ُخو َفُفػيُالع ْلػ ِمُيَػ ُقولُو َف
ْ
َّ
ِ ِ
ُح َُفظُػُْوُهُُ َُح ُْفظًػاُال
َُ َاُعلْػ ُُػم ُُه ُْمَُُوَُو ُعػُْوُهُُُف
ُِ ماءُُالَّػ ُِذُيْ َُنُقَػ ُْدُأتُْػ َُقنُ ػُْو
ُ ُالعلَ ػ:
ُُ يُفَػػيُاُلْ ُعِلْ ػ ُِم
َُ ْ خ
ُِ اس
ُِ ػالر
ُّ يَُػ ُْعنػػيُبػ
315
كَُُوالُُلَُْبس
ُّ ػماُعُلَّ ُُػمُْوُهُُ َُش
َُ ِػيُم ُْعُِرُفَُتِ ُِه ُْمُ َُو ُِعلُْ ُِػم ُِه ُْمُُب
َُ ُِيَ ُْد ُُخػلُ ُُه ُْمُُف
312

Abu al-Qāsim al-Ḥusain bin Muhammad (Ar-Rāgib al-Aṣfahānī), Mufradāt al-Fāẓ alQur`ān, ed. Ṣafwān ʻAdnān Dāwūdī, cet. 4 (Damaskus : Dār al-Qalam, 2009), h. 352.
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Pendapat dalam takwil firman Allah “dan orang-orang yang mendalam ilmunya
berkata; "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyābihāt”, orang yang dalam
ilmu adalah; para ulama yang telah terpercaya ilmunya selalu menjaga ilmunya
dan tidak ada dalam pengetahuan dan ilmunya tersebut suatu keraguan.
Makna dari ilmu yang terpercaya adalah ilmu yang dimiliki adalah ilmu
yang dapat membawa kepada kebenaran, kemaslahatan, untuk semua manusia
bahkan alam semesta. Ilmu tersebut dia jaga dengan menyesuaikan dirinya
sebagai orang yang benar-benar berilmu dan selalu mengajarkannya kepada orang
lain tanpa membeda-bedakan satu dengan lain. Menjaga ilmu di sini menurut
penulis dapat juga dipahami bahwa ia selalu mendokumentasikan ilmunya seperti
dengan cara menulisnya dan selalu melakukan pengembangan terhadap ilmunya.
Karena bisa jadi pengetahuan di awal berubah ke arah yang lebih mendalam
sebagai sebuah kemajuan ilmunya.

Sebaliknya dalam konteks ini ilmu yang

dimiliki seseorang yang bernilai negatif, yang dapat memecah belah, tidak
istiqamah, tidak bertutur dengan baik serta lain sebagainya tidak dapat dikatakan
sebagai ilmu pengetahuan, bahkan orangnya juga tak dapat dikatakan sebagai
ilmuwan. Dan orang yang tidak melakukan pengembangan ilmunya juga tak dapat
disebut sebagai ar-rāsikh. Sebuah riwayat Abu Dardā` menyebutkan:

ِلُالرُمُل
ُِ ُػح ُمدُبِػ ُنُ ُعبػ ُِد
ُُحػ َُّدُثَناُفَػُػيّاضُبِػ ُْن:ػاؿ
ُُ َُح َُّدُث:ُقاؿ,ػي
َُ
ُُ َُِح َُّدُث
ْ َ ْ ّ َُ ناُم
ْ ُّ ناُم ُْو َُسىُُبِ ُْنُ َُس َُه
َ ُق,الل
ِدُالرقُػ
ُ:ُقػاال,ػيُأم َامػة
َُ داءُوأبػ
َُ ُعػ ُْنُأبِػػيُال َُّػدُْر,ـ
َُ ُناُعُْب ُُدُاللُُبِ ُْنُُيَُِزُيْ ُِدُبِػ ُْن
َُ َُح َُّدُث:ُقاؿ,ي
َُ
َُ ُُم
َُّ ػح َُّم
َ آد
ِ ِ ِ ُ ُػلمُم ػ ُن
ِ
ِ
ُ,ُتُيَػ ِػمينُو
ْ ُ« َمػ ْػنُبَػ ّػر:الراس ػخُُِف ػػيُاُلْ ُعلْػ ػ ُِم؟ُقػػاؿ
ّ َ ُس ػُئ َُلَُُر ُس ػ ُْو ُُؿُاللُصػػلىُاللُعليػػوُوسػ
316 ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
.»ُالر ِاس ُخُفِػيُالعلْػ ُم
َ ُفَ َذل,ُفُبَطْنُو
ّ ُو َع,
ْ ُو,
َ َو
َ ُاستَػ َق َاـُبوُقَػلْبُو
َ ُص َد َؽُل َسانُو
ّ ك
Riwayat dari Mūsā bin Sahl ar-Ramlī, dari Muhammad bin Abdillah, Fayyāḍ bin
Muhammad ar-Raqī, Abdullah bin Yazīd bin Ādam dari Abi ad-Dardā` dan Abi
Umāmah keduanya berkata : telah ditanya Rasulullah saw. tentang orang yang
dalam ilmunya (م
ُِ ْ)والر ِاس ُخو َف ُِِف ُالْعِل, Rasul menjawab : yaitu orang yang benar

ْ

َّ

melaksanakan sumpahnya, benar dalam lisannya, istiqomah hatinya, dan menjauhi
yang haram pada perutnya.

316
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Selanjutnya menurut seorang yang rāsikh itu bukan hanya mengetahui satu
pengetahuan tertentu saja, namun juga dapat mengetahui berbagai ilmu yang lain.
Seperti yang dituturkan Ṭabarī:

اإل َُِّْنُْيل
ُْ تابُُ ُكِتابُػُ ُُه ُْمُالتَُّػُْوراةََُُُو
ُِ ُعلُْ ُِمُاُلْ ُِك
ُِ ِف
ُ ُُِاملُبَ ُالُِغُُْو َُف
ُن
ُ ِ ِفُاُلْ ُعِلُْ ُِمُ^ُيَُػ ُْع
ُ ُِخ ُْو َُف
ُُ اس
ُِ الر
َُ
ُّ ^ُو
ُ

317

Ayat

ُالر ِاس ُخ ْو َف ُِِف ُالْعِلْ ِم
ّ  َوyaitu orang yang sampai ilmunya tentang kitab (Taurat

dan Injil). Mereka mengetahui juga tentang Taurat dan Injil selain mengetahui
Alquran.
Lebih lanjut lagi Samarqindī, Ibn Kaṡīr, dan Baiḍāwī menambahkan
kriteria ar-rāsikh sebagai berikut:

ُأيب
ُ ِ األس َُقعُو
ُْ ُ ُأمامة َُُوَُوُاثُِلَة ُُبِ ُْن
َُ أيب
ُ ِ س َُُو
ٍُ َُع ُْن ُأُن
َُ ان
ُّ ُحات َُُوال ُطََُِّب
ُِ أيب
ُ ِ ُ ج ُ ُابْ ُُن ُ َُجُِرُيْ ُِر َُُوُابْ ُُن
َُ أخَُر
ْ َُو
ُُم ُْن:قاؿ
َُ
ُُ
وؿُالل
َُ داءُ"أفَُُر ُُس
َُّ
الدُْر
َُّ
َُسُئِ َُلُ َُع ُْنُ{الراسخيُِفُالعلم}ُُف.ُصلىُاللُعليوُوسلم
ُي
َُ ْ خ
ُِ اس
ُِ الر
ُِ
ُّ ُوَُم ُْن ُ َُع،
َُ ُقاـ ُقَُػلُُْبُُو
َُ َاسُت
ُْ ُو،
َُ ُؽ ُُلِساُنُُو
َُ ص َُد
َُ ُو،
َُ ُت َُُْيِْيُػُنُُو
ُْ بَُػُّر
َُُف.ُف ُُبَ ُطُْنُُوُ ُ َُوفَُػُْر ُُج ُو
َُّ ُ ذلكُم َُن
318
."ُلعُِْل ُِم
ُ ِْفُُا
ُِ
Riwayat Ibn Jarīr, Ibn Abi Ḥātim, Ṭabranī dari Anas, Abi Umāmah, Wāṡilah bin
al-Asqaʻ dan Abi Dardā`, sesungguhnya Rasulullah saw. ditanyai tentang

ُالر ِاس ُخ ْو َف ُِِف ُالْعِْل ِم
ّ  َو, maka Rasulullah menjawab : yaitu orang yang melaksanakan

sumpahnya, benar lisannya, istiqomah hatinya, menjaga perutnya dari yang
haram, dan juga menjaga kemaluannya.

ُػاؼُ َُعلػى
ُُ َس َُعَُُر ُُس ُْو َُؿُاللُصلىُاللُعليػوُوسػلمُيَُػ ُقػ ُْو ُُؿُ«الُُأَخ
َُِ ُُُأُنَُّو,كُاأل ُْش َُعُِري
ُْ ُِم ُال
َُ أيب
ُ ِ َُُع ُْن
ِ
ُب
ُُ الكتػػا
ُِ ُُوأ ُْفُيَُػ ْف ػُتَ َُحُ ََل ػُ ُْم,ا
َُ حاس ػ ُُدُْواُفَُػيَُػ ُْقُتَتَُػلُػُْو
َُ ُأ ُْفُُيَ ُْكثِػَُرُ ََل ػُ ُْمُاملػ:َلؿ
ُِ َلثُخ ػ
ِتُإالُثَػ
ُ ِ َّأم ػ
َ َػاؿُفَُػُيَُت
ُآمنّػا
َُ ُِفُُاْ ُلعِلْػ ُِمُيَُػ ُق ُْولُػ ُْو َُف
ُ ُِخ ُْو َُف
ُُ الر ِاسػ
ُ إال
ُّ ُ{ومػػاُيَُػ ُْعلَػ ُُمُُتَُأُِْوُيْلِػ ُِو
َُ ُُفَُػُيَُأْ ُخػ َُذُهُُاملػ ُْؤُِم ُُنُيَُػُْبُتَغِػيُُتَُأُِْويُْػلَػ ُو
ُّ ُاللَُُُو
ُ
319
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.ًبُ ُج ُّدا
ٌُ ْالُيَبالُُْو َُفُ َُعُلَُْي ُو»ُ َُغُرُي
ُ ضْيُػ ُُعُْوُهَُُُو
ُ َدادُ ُعلُْ ُُم ُُه ُْمُفَُػُي
َُ ُوأ ُْفُيَُػُْز,
َُ ُبُِِو}ُاالَُيَُة
Riwayat Abi Mālik al-Asyʻari, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw.
berkata : tidak ada yang aku takuti dari umatku suatu saat nanti kecuali pada tiga
hal : mereka berlomba-lomba dalam memperbanyak harta kemudian mereka
saling dengki dan saling membunuh, mereka membuka Kitab kemudian suka
317

Abu al-Laiṡ Naṣr bin Muhammad, Baḥr al-ʻUlūm, jilid I, h. 92.
Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, ad-Dur al-Manṡūr bi al-Ma`ṡūr, jilid II, h. 156.
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mentakwilkan ayat dengan sembarangan, mereka menambah ilmunya tetapi ilmu
itu segera hilang darinya. Suatu hal yang sangat aneh.
320

ُاُفُِْي ِو
ُ اُوَُتَ ُّْكنُُػُْو
َُ ^ُأيُاُلّ ُِذُيْ ُِنُثػَُُبَّتُُػُْو
ُّ ُِفُُاْ ُلعِلُْ ُِم
ُ ُِخ ُْو َُف
ُُ اس
ُِ الر
ُّ َُو

Makna ayat “orang yang dalam ilmunya” adalah orang yang kuat atau mampu
membuktikan dan mampu mengelola ilmunya.
Dari uraian di atas, bahwa term dari kata ar-rāsikhūna identik dengan
makna murabbī dalam pengertian sebagai sebagai berikut:
a. Dapat dipercaya ilmunya
b. Selalu menjaga ilmunya
c. Benar ketika berbicara atau menjelaskan ilmunya.
d. Memiliki istiqomah dan konsekwen dengan ucapannya.
e. Menjauhi segala yang haram dalam sisi konsumsinya dan sahwatnya.
f. Luas wawasannya.
g. Dapat mempertahankan ilmunya serta mampu mengelola dirinya dengan ilmu
yang ada padanya.
Selain dari kelebihan yang dimiliki sebagai seorang yang rāsikh, pada sisi
ruhnya juga terdapat kesempurnaan. Para ulama menyebutkan ada empat sifat
yang harus disandang mereka, yaitu:
1) Takwa, yang timbul antara dirinyadengan Allah swt.
2) Kerendahan hati, terwujud antara dirinya dengan sesama manusia.
3) Zuhud, yang meninggalkan kenikmatan duniawi padahal ia mampu
memilikinya, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah swt.
4) Mujāhadah, kesungguhan mengolah jiwa menghadapi nafsunya.
Sungguh sangat sempurnanya pengertian ini sehingga term kata ini
sepadan dengan pengertian murabbī yang sesuai diperintahkan oleh Alquran.
Suatu keanehan zaman kini tentang sosok pendidik, hampir jauh dari seluruh
pengertian di atas. Hal inilah yang sudah menjadi kekhawatiran Rasulullah saw.
sejak dulu terhadap umatnya sesuai dengan hadis di atas (mereka berlomba-lomba
dalam memperbanyak harta kemudian mereka saling dengki dan saling
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Naṣr ad-Dīn Abu al-Khair, Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Takwīl, jilid I, h. 129.
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membunuh, mereka membuka Kitab kemudian suka mentakwilkan ayat dengan
sembarangan, mereka menambah ilmunya tetapi ilmu itu segera hilang darinya).
6. Muzakkī.
Kata muzakkī terdapat dalam surah al-Baqarah/2 ayat 151 :

ِ
ِ
َُاب َُوا ْلِ ْك َمة
ّْ ًَك َماُأ َْر َسلْنَاُفِي ُك ْم َُر ُسوال
َ ُُمن ُك ْم ُيَػْتػل
َ َاُويػَُزّْكي ُك ْم َُويػُ َعلّْ ُم ُك ُم ُالْكت
َ َوُعلَْي ُك ْم ُآيَاتن
ُ ُ﴾ٔ٘ٔ﴿ُمُماُ ََّلُْتَ ُكونُواُْتَػ ْعلَ ُمو َف
َّ َويػُ َعلّْ ُم ُك
Artinya: “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-kitāb dan al-ḥikmah, serta mengajarkan
kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”321
Kata muzakkī, berasal dari akar kata كا
َُُ َز/ zakā yang memiliki beragam arti,

yaitu tumbuh, berkembang, saleh, baik, senang, subur, suci, berkah.322

Ayat di atas menjelaskan bahwa tugas Nabi saw. adalah sebagai perantara
untuk membersihkan jiwa manusia, sehingga ia hidup di dunia dengan sifat-sifat
yang terpuji dan di akhirat mendapat pahala di sisi Allah swt. 323
Terdapat suatu pemahaman yang tersirat jika kita ingin mengkaitan makna
ayat tersebut, menurut penulis, ayat yang menyatakan “mengajarkan kepadamu
al-kitāb dan al-ḥikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu
ketahui” yang sebelumnya didahului dengan kalimat “mensucikan kamu”, yakni
pengajaran yang dilakukan setelah pensucian hati, tentulah hal ini memberikan
pengertian yang tersendiri, ilmu yang akan diterima dan dapat bermanfaat baik
pada diri sendiri ataupun terhadap umat jika hati telah bersih. Hati yang kotor
akan menjadi penghambat dalam memberi dan menerima ilmu. Dan bisa jadi ilmu
dapat diterima oleh orang yang berhati kotor namun tidak berguna dan tidak
bermanfaat. Bahkan orang berhati suci akan mendapatkan hikmah. Sebagaimana
yang dinyatakan oleh Ṭabarī dalam tafsirnya Jāmiʻ al-Bayān:
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ِ
ِِ
ُُُيَُػ ُْعنُػِيُأُنَُّو,قاف
ُِ ابُوىوُال ُفُْر
ُِ الذنُػ ُْو
ُُّ ُس
ُِ َُوُيُ ُطَ ُّْه ُرُك ُْمُ ُِم ُْنُ َُدُن
َُ ُويػَُزّكي ُك ْم:
َ َُويػُ َعلّ ُػم ُك ُمُالْكت,
َ ب
َ َُوُبَُِق ُْوُل ُو
324
.ػيُالدُيْن
ُّْ ُِالسُنَ ُُنَُُواُلْ ُِف ُْق ُوُُُف:
ُُّ ػح ُْك َُم ُِة
ُِ ُويَُػ ُْعُنِػيُُبِػُاْل,و
َُ كام
َُ أح
ُْ ُيُػُ َُعُلّْ ُُػم ُُه ُْم
Kata م
ُْ  يػَُزّكي ُكbermakna mensucikan kamu dari dosa, dan kata اب
َُ َيػُ َعلّ ُػم ُك ُم ُالْ ِكت

bermakna mengajarkan kamu al-furqan (Alquran). Sehingga dapat diartikan
mengajari kamu hukum-hukum yang ada dalam Alquran yaitu mendapat hikmah
(sangat faham dalam agama).
Hal yang senada juga dipaparkan oleh Ibn Kaṡīr dalam tafsirnya:

ُُوَُُيُِْر ُُج ُُه ُْمُ ُِم َُن,
َُ ْلاىُلُِيَُِة
ُِ ْعاؿُُا
ُِ ْسَُُوأُف
ُِ سُالنُُّػ ُف ُْو
ُِ ََلؽُ َُوَُدُن
ُِ األ ُْخ
ُْ ُذائِ ُِل
ُ ُيُ ُطَ ُّْهُُرُُى ُْمُ ُِم ُْنَُُر,ُأي,
ُ
َُويػَُُزُّْكُْي ُِه ُْم
ُاُأع َُم َُق
ُْ صارُْو
ُُّ ُ الِ ُْك َُم ُةَ َُُوُِى َُي
ُْ ُو,
َُ ُوُُى َُو ُُاُْلقرآ ُف,
َُ لكتاب
ُِ ْإِل ُالنُُّػُْوُِر ُ َُويُػُ َُعُلّْ ُُم ُُه ُُم ُُا
َُ ُ مات
ُِ ال ُظُُّل
ُُ َُُف.السُنَُّة
325
جة
َُ ْأص ُُدقُػ ُُه ُْمُ ََُل
ُْ ُو,
َُ ًُُِوأقَُػُلّ ُُه ُْمُُتِ ُْكُلِفا,ًُوأبُْػَُرُُى ُْمُقُػُل ُْوبا,
َُ ًاسُ ُِعُْلما
ُِ ّالن
ُ
Kata

ُيػَُزّْكْي ِه ْم

bermakna mensucikan kamu dari keburukan akhlak dan kekotoran

jiwa serta dari perbuatan orang-orang Jahiliyah, mengeluarkan kamu dari
kegelapan kepada yang terang, mengajari kamu Alquran (hikmah dan sunnah),
sehingga kamu menjadi orang yang sangat dalam ilmunya, sangat baik hatinya,
sedikit bebannya, dan benar dalam ucapannya.
Selanjutnya menjadi seorang muzakkī harus memiliki kemampuan
berkembang, dalam hal ini dapat dimaknai makna dari simpul ini murabbī
berkemampuan mengembangkan ilmu yang ada pada dirinya, tidak monoton dan
stagnan. Upaya untuk mengembangkan diri sangat dituntut sebagai seorang
pendidik, sebab salah satu faktor yang ikut mempengaruhi atau mewarnai ilmu
adalah kemajuan atau perkembangan zaman.
Berkemampuan berkembang ini dinyatakan oleh Baiḍawī, dengan
dibacakannya ayat-ayat Allah swt. akan membawa diri menjadi orang yang
tumbuh berkembang baik:
326
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ُ ِصْيُػُُرُْو َُفُُبُِِوُُ ْأزُك
ُِ ^َُي ُِملُ ُك ُْمُ َُعلىُماُُت
َُْ ُناُويػَُُزُّْكُْي ُك ُْم
َُ ِآيات
ُ ُ^ُيَُػْتُػلُ ُْوُ َُعُلَُْي ُك ُْم
ٌياء
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Ayat “membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu”
bermakna membawa kamu menjadi tumbuh berkembang.
7. Mawā‟iẓ
Kata ini tertulis dalam Alquran surah asy-Syu‟arā`/26 ayat 136:

ِِ
ُ ُ﴾ٖٔٙ﴿ُي
ّْ تُأ َْـُ ََّلُْتَ ُك
َ اُس َو
َ نُم َنُالْ َواعظ
َ ْاءُعلَْيػنَاُأ ََو َعظ
َ قَالُو
Artinya: “Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu
memberi nasehat atau tidak memberi nasehat”327

ِ  ) الْوberasal dari kata waʻaẓa (
al-Wāʻiẓīn (ي
َُ اع ِظ

ُظ
َ  ) َو َعyang memiliki
makna zajrun muqtarinun bi at-takhwīf ( ف
ٍُ ُْم ْق ََِت ٌف ُبِتَ ْخ ِوي
ُ  ) َز ْجٌر/ pencegahan atau
َ

peringatan yang berhubungan dengan menakuti. Merupakan peringatan yang
mendalam bagi hati.328

ِ  ) الْوal-wāʻiẓīn adalah bentuk jamak dari kata (
Kata (ي
َُ اع ِظ
َ

ُاعظ
ُِ  ) الوal-

wāʻiẓ yaitu yang memberikan ucapan-ucapan menyentuh hati yang mengandung
janji baik atau ancaman.329
Identiknya kata ini sebagai simpul murabbī dikarenakan bahwa murabbī
terlahir dari ucapannya yang menyentuh hati, ia mendidik peserta didik bukan
sekedar transfer ilmu saja akan tetapi juga didikan terhadap perilakunya. Mampu
memberikan

dan

menjabarkan

contoh-contoh

yang

baik

dan

juga

menginformasikan hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan.
Permasalahannya adalah, apa dan bagaimana seseorang dapat berucap atau
berkata-kata dengan baik yang mampu menyentuh hati? Hal ini dijawab oleh
penjelasan ayat berikutnya surah asy-Syu‟arā`/26 ayat 137 :

ِ ْ إِ ْفُى َذاُإَِّالُخلُق
ُ ُُُ﴾ٖٔٚ﴿ُي
َ ُاأل ََّول
َ
ُ ُ
Artinya: “(agama Kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.”330
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328

105.
330

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 583.

161

Kata khuluq dengan berbaris ḍammah pada huruf lam dan kha memiliki
pengertian

potensi

kejiwaan

yang

mantap

pada

diri

seseorang

yang

mengantarkannya melahirkan aneka kelakuan secara mudah dan tanpa dibuatbuat. Potensi itu dikembangkan melalui pendidikan, latihan dan keteladanan.
Dalam ayat ini adalah kisah tentang Nabi Hūd yang memberikan nasehat kepada
kaumnya, jika kata khuluq diartikan seperti di atas, maka dapat dipahami
maknanya “pujian kepada generasi terdahulu, para leluhur mereka yang telah
meninggalkan buat generasi berikutnya amal-amal terpuji”. Satu sisi dalam bentuk
bacaan lain dengan kata khalq baris fataḥ, maka berarti menciptakan atau
menjadikan. Dari kata ini lahir makna baru yaitu kebohongan. Karena yang
berbohong menciptakan sesuatu dalam benaknya yang berbeda dengan kenyataan.
Jika kata ini menjadi pilihan maka pengertian adalah ucapan kaum musyrikin “apa
yang engkau sampaikan wahai Hūd kepada kami adalah kebohongan yang dibuat
oleh generasi terdahulu”. 331
Lebih lanjut keterangan penafsiran ini sebagaimana yang dinukilkan oleh
Ṭabarī, Samarqindī dan Abi Ḥātim :

ِ ُُُ{قَػالُُواُْسػوآءُعلَيػنَػأُأَوعظْػتُأَـُ ََّلُتَ ُكػنُمػنُالْػو:اُلْ َُق ُو ُُؿُُفِػيُُتَُأُِْوُي ُِػلُقَُػ ُولُػ ُوُُتَعالُػى
ُي إِ ُْف
َُ اع ِظ
َ ُْ ْ
ْ
َ َ ّ ْ ْ ْ َ ََ ْ َ ٌ ََ ْ
ِ
ِ َْ ىػ َذاُإِالُّخلُقُاألوليُُُوم
ُ .}ُي
َ ِاَُن ُنُِبَُع ّذب
ََ َ ّ ُ ُ
ََ
ُك
َُ ُناُو ُِعظ
َُ ؿُعنُْ َُد
ُِ ُم ُْعُتَ ُِد:دُصلىُاللُعليوُوسلم
ُُ
عادُلُِنَُبِػُيّْ ُِه ُْم ُ ُُى ُْو
ُ ُت
ُْ َُُقَاُل:ُُيَُػ ُق ُْو ُُؿ ُُتَعالػىُُذَ َُكَُرُه
332 ِ ِ
.ػىُماُجُْئُتَناُُب ُو
ُِ
كُ َُعل
َُ ص ُّْدُق
َُ ُكُ َُوُلَ ُْنُُن
َُ َؤم َُنُُل
ُِ ُُفَُػُلَ ُْنُُن,ظ
َُ كُُاْ َُلو ُْع
َُ ُوتَػَُرُك,انا
َُ ُّإي
Berkata kaum „Ād kepada Nabi mereka Hūd : engkau berbuat adil kepada kami
dan menasehati kami. Tinggalkanlah nasehat, kami tidak akan beriman kepadamu
dan tidak akan pernah percaya terhadap apa yang engkau datangkan kepada kami.

ِ
ِ ناُم ُنُُاْ ُلع
ُذاب
ُ ِ تُ^ُيَُػ ُْع
ُْ َّاُسو ُاءٌُ َُعُلَُْيناُُأَُْو َُع ُظ
َُ قَُػ ُْولُُوُُ َُعَُّزَُُو َُج َُّلُ^ُقالُُْو
َ َ ُ َناُو َُخ َُّوفَُػُت
َُ َنُنُػَ َُهُْيُت

333
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Makna firman Allah swt. "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi
nasehat” engkau melarang kami dan menakuti kami dengan azab.

ُي
َُ ْ اع ُِظ
ُِ تُُاَُْـُ ََُّلُُْتَ ُك ُْنُ ُِم َُنُاُلْو
ُْ َّاُسو ُاءٌُ َُعُلَُْيناُُاَُْو َُع ُظ
َُ ُقالو:ُُقُِْوُل ُو
ُاُم َُعُوُُُاِ ََُلًا
َُ الُي َُعلُُْو
َُْ ُو،
َُ اُاللَُ َُعَُّز َُُو َُج َُّل
ُ ِلُعاد ُُفَُاََُمَُرُُى ُْم ُُاَ ُْف ُيُػَُُو َُّح ُُدو
ٍُ ِن ُُا
ُ ِ اللُُُاُِلَُيْ ُِه ُْم ُ ُُى ُْوداُيُػَ ُْع
ُ ُث
َُ بَُػ َُع
ُاس
َُ ّالن
ُ ُُع ُْنُ ُظَلُْ ُِم،ا
َُ ُوا ُْفُُيَ ُْك ُفو،ه
َُ َُغْيُػُُر
َُُن ُُن ُُبِتاُ ِرُكِي
َُْ ُجُئُْتَنا ُُبِبَُػيُّْػُنٍَُة ُ َُوما
ُِ  ُما:ُى ُْوَُد
ُُ ساد ُقاُلُْوا ُيا
ُِ ض ُاُلَُْف
ُِ ُاالَُْر
ُْ ُِف
ُ ِ َُوَُك َُّذبُػُُْوا ُُنَُبِيَُّػ ُُه ُْم َُُوا ُْكثَُػُُرُْوا
334
.ي
َُ ْ ِكُُِِبُُْؤُِمُن
َُ َماَُن ُُنُُل
َُْ كُ َُو
َُ ُِع ُْنُقَُػ ُْوُل،نا
َُ َُاِ ََُلُت
Makna ayat “Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu
memberi nasehat atau tidak memberi nasehat” bahwa Allah swt. mengutus
kepada kaum „Ād Nabi Hūd yang memerintahkan mereka untuk mentauhidkan
Allah swt., akan tetapi mereka enggan dan menzalimi manuisa, mendustai nabi
mereka bahkan mereka banyak melakukan kerusakan di muka bumi, mereka
berkata kepada Hūd : “apapun yang engkau datangkan kepada kami berupa
kebenaran kami tidak akan meninggalkan Tuhan kami, dan kami tidak akan
beriman kepadamu.
Dari penjelasan di atas didapati pengertian bahwa mawā‟iẓ yang juga
identik dengan murabbī dalam artian seorang murabbī harus mampu memberikan
nasehat yang baik kepada para pendidiknya, memberikan nasehat dengan kaitan
kata adil merupakan kata kunci bahwa nasehat yang disampaikan harus benarbenar sampai yang dapat merubah seseorang menjadi baik tanpa membedakan
satu sama lain serta dalam penyampaiannyapun juga harus dengan tepat dan tidak
pernah lelah atau jenuh dalam memberikan nasehat berulang kali.
Seorang murabbī dalam cara memberikan nasehat adalah dengan
menggambarkan dampak yang terjadi jika dari kesalahan yang dilakukan peserta
didiknya. Memaparkan dampak positif dan negatif disesuaikan dengan
kemampuan daya serap akal pikir peserta didik, selalu memberikan pengarahan
dan pemahaman kepada peserta didiknya akan pengajaran tauhid. Pemantapan dan
kematangan tauhid kepada peserta didik akan membantu dalam membina perilaku
peserta didik, hal ini terkait dengan penjelasan bahwa orang yang tauhidnya lemah
334
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akan cendrung untuk melakukan penzaliman sesama manusia dan sering
melakukan kerusakan di muka bumi. Bukankah dekadensi moral peserta didik
sekarang ini sudah banyak memberikan contoh, betapa rendahnya penanaman
tauhid dalam hati mereka. Dan pembinaan tauhid tersebut harus dilakukan
berulang-ulang kali sesuai dengan fungsi pendidik yang juga bermakna penasehat.
Alquran yang penuh dengan pesan untuk mewujudkan manusia yang
sempurna selain berisikan hukum-hukum syari‟at. Oleh sebab itu Alquran
dikatakan sebagai hudan (petunjuk). Dan Nabi Muhammad saw. adalah contoh
yang mengimplementasikan Alquran tersebut. Termasuklah bagaimana sosok
seorang murabbī atau pendidik dalam Alquran yang wajib menjadi panduan.

Bab IV
IMPLIKASI MURABBĪ SEBAGAI PENDIDIK
Mewujudkan diri sebagai seorang yang sempurna bukanlah hal yang
mudah. Terlebih lagi untuk mengkhususkan kehidupan secara rabbāniyah dan
rūhiyah dalam Islam. Hal ini pula yang menjadi nilai utama dan ciri pembeda dari
kehidupan ruh pada agama-agama lain selain Islam.
Yūsuf Qarḍāwī menjelaskan bahwa kehidupan dengan ruh rabbanī
memiliki kekhususan, yaitu:
1. Tauhīd (bertauhid), bertauhid dengan benar merupakan dasar dari kehidupan,
tidak ada arti kehidupan tanpa tauhid. Dan seseorang tak akan memiliki
kelibihan dari yang lain tanpa bertauhid. Sebab dalam bertauhid ia
mengkhususkan ibadah kepada Allah swt. Dan hanya kepada-Nya tempat
meminta pertolongan. Ibadah yang memiliki makna ganda, adanya
kekhusyukan dalam beribadah dan disertai dengan rasa cinta. Begitu
indahnya bilamana setiap profesi yang dilakukan manusia berlandaskan
kepada tauhid. Tak dapat dibayangkan seandainya landasan utama bukan
tauhid, seperti berlandasan kepada materi, hawa nafsu, apa yang bakal
terjadi? Oleh sebab itu Ibn ʻAbbās berkata “seburuk-buruk Tuhan adalah
orang yang menyembah hawa nafsunya di muka bumi ini”.
2. al-Ittibāʻ (mengikut), mengikuti perintah Allah dan rasul-Nya, seseorang
tidak akan melakukan dengan semaunya. Ia selalu berada dalam syariat-Nya,
sehingga segala amal yang dilakukan pasti akan bermanfaat sebab sesuai
dengan aturan yang diberi oleh yang Maha Mengatur alam semesta ini. Abu
ʻAli al-Faḍīl pernah ditanya tentang makna surah Hūd/11 ayat 7 (siapakah di
antara kamu yang lebih baik amalnya), ia menjawab : amal yang baik adalah
yang ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah swt. dan benar karena mengikuti
sunnah nabi-Nya.
3. al-Imtidād wa syumūl

(Ekstensibilitas dan Inklusi), kehidupan seorang

muslim merupakan kehidupan yang sempurna, dunia dan akhirat. Tidak
memisahkan keduanya. Kehidupan dengan seperti ini selalu merasa bersama
Allah swt. tidak akan pernah lalai dan tak akan lupa berzikir. Kemana dan di
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manapun ia selalu tampak Tuhannya. Ketika ia berbuat untuk duniawinya
yang selalu bersama Tuhannya tentulah segala perbuatannya itu akan baik.
Sebagaimana riwayat dari Baihaqi “sesungguhnya Allah mencintai orang
yang bekerja jika seseorang bekerja selalu dengan baik”. Begitu juga dalam
sebuah riwayat Muslim “sesungguhnya Allah akan menuliskan kebaikan atas
setiap sesuatu yang dilakukan dengan baik”.
4. al-Istimrār (berkesinambungan), suatu keistimewaan ketika kehidupan ruh
rabbaniyah dilakukan berkesinambungan dalam masa atau waktu selamanya,
dengan demikian ia dinilai melakukan ibadah kepada Allah swt. selamanya
dalam hidupnya sampai akhirnya ia bertemu dengan Tuhannya, sebagaimana
yang dinyatakan dalam surah al-Hijr/15 ayat 99 (dan sembahlah Tuhanmu
sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal)).
5. al-Yusra wa as-siʻah (kemudahan dan kelapangan), berkehidupan secara
rabbanī yang selalu berada dalam syariat Allah bukanlah hal yang susah.
Allah swt. tidak akan pernah memberikan beban kepada manusia. Melainkan
memberikan kemudahan, mensucikan jiwa, serta menyempurnakan nikmatNya kepada manusia. Sebagaimana dalam surah al-Māidah/5 ayat 6 (Allah
tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur).
6. at-Tawāzun wa al-iʻtidāl (seimbang dan adil), kehidupan dengan rabbāniyah
akan membawa pada keseimbangan dan keadilan dunia dan akhirat.
Rasulullah saw. tidak menyukai orang yang tidak menyeimbangkan
kehidupan dunianya dengan akhiratnya. Sebagaimana sebuah riwayat dari
Anas, bahwa ada tiga orang pemuda yang satu berpuasa selamanya, lalu yang
satu lagi melakukan salat malam selamanya, dan yang terakhir menjauhi
wanita dan tidak menikah selamanya, ketiganya selalu beribadah dan tidak
memperdulikan urusan duniawinya.310
Jika model kehidupan rabbanī terwujud akan memberikan suatu dampak
yang sangat luar biasa dalam sebuah konstribusi terwujudnya kemaslahatan,
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terlebih lagi dalam hal status sebagai murabbī pada dunia pendidikan. Oleh sebab
itu penerapan sifat-sifat rabbanī pada diri murabbī tak terlepas dari persiapan
manusianya secara psikologisnya. Maka dari itu dengan pengharapan suatu yang
baik pada diri manusianya lahirlah pendidikan khusus dalam pembinaan manusia
yang disebut dengan pendidikan psikologi.
Kajian psikologi yang mengarahkan kepada pembinaan nafs / jiwa
manusia sangat dibutuhkan. Ismāʻīl Farūqī, pendiri lembaga Maʻhad al-ʻĀlī li alFikr al-Islāmī mengungkapkan, “Kami memiliki seratus ribu anggota yang
menyandang gelar magester dan doktoral. Namun sedikit sekali dari mereka yang
bisa dianggap keberadaannya dan memiliki pikiran yang kritis dalam memberikan
lebel Islami dalam bidang kajian keilmuan yang sedang digeluti. Banyak dari
mereka seolah telah dicucui otaknya oleh Barat sehingga mereka seolah menjadi
golongan yang paling kuat dalam menentang Islamisasi ilmu pengetahuan, bahkan
menjadi orang yang paling ragu dan memustahilkan hal tersebut serta melakukan
provokasi atasnya.”311
Jika hal di atas telah merasuki diri seseorang yang berprofesi sebagai
pendidik / murabbī maka tak pantaslah seorang pendidik muslim memiliki
anggapan “Ilmu adalah ilmu dan agama adalah agama.” Rene Buvrice
menyimpulkan adanya krisis yang mengancam ilmu-ilmu humaniora, dengan
ungkapannya, “Krisis yang mengancam eksistensi ilmu-ilmu humaniora berkaitan
erat dengan pengakuan eksistensi psikologi dan sosiologi. Pada waktu bersamaan,
krisis tersebut berkaitan pula dengan aturan buku yang ada serta keraguan pada
bidang yang digeluti oleh ahli ilmu humaniora umumnya tidak menyadari
hubungan yang kuat antara diri mereka dengan masyarakat sekitar. Mereka seolah
hanya menginginkan menjadi hukum bagi masyarakat dan mengkritik sistem yang
ada padanya. Masyarakat seolah harus menjadi abdi mereka karena merekalah
orang yang berpendidikan. Semua ini terjadi karena adanya keyakinan dalam diri
mereka bahwa mereka bebas melakukan apa pun dalam hidup dan merekalah yang
berhak mengawasi kehidupan. Secara sederhananya, dampak penguasaan ilmu311
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ilmu humaniora mampu membuat seseorang tidak sadar terhadap apa yang akan
dilakukan dalam hidup, hingga dengan demikian, ia menjadi tidak sadar terhadap
pandangan yang ditujukan padanya.” 312
Bagi dunia pendidikan, studi kejiwaan khususnya pada seorang murabbī
sangat dibutuhkan. Dengan tekonstruksi Islami, maka diharapkan sekat yang
menghalangi ke-Islaman seseorang dengan kemampuan ilmiahnya mampu
tersingkap, laksana orang yang terperangkap dalam lubang biawak dan terus
berusaha untuk bisa keluar darinya dan mengerahkan segala usaha dan tenaganya.
Dalam Alquran juga ada menyinggung tentang kajian kejiwaan manusia.
Seperti kata an-nafs / س
َّ  النَّ َّْفmemiliki makna, di antaranya:

ُ

1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Nafs pada artian ini
terdiri atas tubuh dan ruh. Surah al-Māidah/5 ayat 45:

ِ َنف َّبِاأل
ِ ْ ْي َّبِالْ َع
ِ اَّعلَيْ ِه ْم َّفِ َيهاَّأَن َّالن ْفس َّبِالن ْف
ََّنف ََّواألُذُ َن َّبِاألُذُ ِن
َ ْي ََّواأل
َ ََوَكتَْب ن
َ ْ س ََّوالْ َع
َ
ِ َ الس ٍّن َّوا ْْلروح َّقِصاص َّفَمنَّتَصد َق َّبِِو َّفَهو َّ َكفارةٌ َّلَّو َّومنََّّل
َّاَّأنزَل
ٍّ َو
ْ ْ ََ ُ َ َُ
َ َََّي ُكمَِّب
َ َ ٌ َ َ ُُ َ ٍّ ِالسن َّب
َّ َََّّّ﴾ٗ٘﴿ََّّى ُمَّالظالِ ُمو َن
َ ِاللّوَُّفَأ ُْولَئ
ُك
Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka
luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas)
nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang
zalim.”313

2. Nyawa yang memicu adanya kehidupan. Apabila nyawa hilang, maka
kematian pun menghampirinya. Nafs dalam artian ini tampak dalam surah atTaubah/9 ayat 55:

ِ
ِ
ِ يد َّاللّو َّلِي ع ٍّذب ه
ِ َمَِّب
ََّ َ اَّوتََّ ْزَى
َ فَالَ َّتُ ْعجْب
ُ َ َ ُ ُ ُ ك َّأ َْم َوا ُُلُ ْم ََّوالَ َّأ َْوالَ ُد ُى ْم َّإَِّنَاَّيُِر
َ َاَِّف َّا ْْلَيَاة َّالدُّنْي
َّ َََّّّ﴾٘٘﴿َّأَن ُف ُس ُه ْم ََّوُى ْمَّ َكافُِرو َن
312
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Artinya: “Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik
hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta
benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan
di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka
dalam Keadaan kafir.”314
3. Diri atau suatu tempat di mana hati nurani bersemayam. Nafs dalam artian ini
selalu dinisbahkan kepada Allah swt. dan juga kepada manusia. Surah alMāidah/5 ayat 116:

ِ ِ تَعلَمَّم
ِ َّعالمَّالْغُي
ِ َّم
َّ َََّّّ﴾ٔٔٙ﴿َّوب
َ كَّإِن
َ اَِّفَّنَ ْف ِس
َ كَّأ
ُ ُ َ َنت
َ يَّوالََّأ َْعلَ ُم
َُْ
َ اَِّفَّنَ ْفس

Artinya: “Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak
mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau
Maha mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".315

4. Suatu sifat pada diri manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan
dan juga kejahatan. Surah Yusuf/12 ayat 18:

َِ ال َّبل َّسولَت َّلَ ُكم َّأَن ُفس ُكم َّأَمراً َّفَصب ر
َّص ُفو َن
َِّ ََّما َّت
َ يل ََّواللّوُ َّالْ ُم ْستَ َعا ُن
َ َّعلَى
ٌ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َق
ٌ ََّج
َّ َََّّّ﴾ٔٛ﴿
Artinya: “Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang
baik perbuatan (yang buruk) itu; Maka kesabaran yang baik Itulah
(kesabaranku). dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya
terhadap apa yang kamu ceritakan."316
5. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indra yang ditinggalkannya
ketika ia tertidur, surah az-Zumar/39 ayat 42:

ِ َّحْي
ِ َّاألَن ُف
َّىَّعلَْي َها
ُ َّمنَ ِام َهاَّفَيُ ْم ِس
َ َك َّال ِِت َّق
ْ ُاَّوال ِِت َّ ََّلْ َََّت
َ ض
َ ت َِِّف
َ َ س
َ ََّم ْوِت
َ ْ اللوُ َّيَتَ َوَّف
ِ
َّ َّ﴾ٕٗ﴿َّ…َّم َس ًّمى
ْ ت ََّويُْرس ُلَّ ْاأل
َ الْ َم ْو
ُ َج ٍل
َ ُخَرىَّإِ ََلَّأ

Artinya: “Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa
(orang) yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa
(orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan
jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan...”317
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6. Satu gaya bahasa yang majemuk yang berarti “saling”. Jika dikatakan,
“Hormatilah dirimu”, yakni anjuran agar satu dengan yang lainnya saling
menghormati. Surah al-Baqarah/2 ayat 85:

َّ َََّّّ﴾ٛ٘﴿َّ…ََّّى ُؤالءَّتَ ْقتُلُو َنَّأَن ُف َس ُك ْم
َ ُُثَّأَنتُ ْم

Artinya: “Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu
sebangsa)...”318

7. Satu kata umum yang berlaku untuk lelaki, wanita, dan juga kaum (kabilah).
Surah ar-Rūm/30 ayat 21:



ِِ ِ
﴾ٕٔ﴿َّ…ًَّمَّم ْنَّأَن ُف ِس ُك ْمَّأََّْزَواجا
ٍّ َّخلَ َ ََّلَ ُك
َ َوم ْنَّآيَاتوَّأَ ْن

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri…”319
8. Seseorang tertentu (yakni Adam as). Surah an-Nisā`/4 ayat 1:

ِ
ِ سَّو
َّ ﴾ٔ﴿َّ…ٍَّاح َدة
ٍّ يَّخلَ َق َُّك
َ اسَّات ُقواْ ََّرب ُك ُمَّالذ
َ ٍ مَّمنَّن ْف
ُ يَاَّأَيُّ َهاَّالن
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri”320
Alquran tidak memberikan batasan tertentu saat memerintahkan manusia
untuk bisa mengamati dirinya sendiri. Alquran hanya menyebutkan hasil dan
tujuan yang bisa dicapai bila manusia mau berpikir dan mengamati lebih dalam
tentang dirinya. Manusia akan mampu memahami, menggali, dan mengagungkan
kekuasaan-Nya. Manusia akan mampu menganalisa, mematangkan pola
berpikirnya serta mengambil pelajaran berharga dari hasil pengamatannya.
Pendidikan adalah salah satu tujuan dan juga proses. Banyak metode
terbaik dalam bidang pengajaran. Apabila semua penelitian dan metode itu bisa
diaplikasikan dan selaras dengan nilai Islami, maka semua itu masuk dalam
cakupan melaksanakan perintah Alquran untuk bisa mensucikan diri.
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Manhaj tarbiyah dan taʻlīm wajib merujuk kepada yang paling utama,
yang harus menjadi sebuah perhatian bagi seroang pendidik, dengan kata lain
semuanya bersumber kepada tuntunan Allah swt. sebab seluruh alam semesta
diserahkan kepada manusia, oleh sebab itu manusia harus mampu dalam
menerima pengembanan amanah tersebut yang juga berstatus sebagai khalifah.321
Tentulah yang dapat menerima amanah yang besar ini orang yang berilmu,
beriman dan beramal saleh. Hal ini tampak pada sifat-sifat seorang murabbī,
sejalan dengan itu juga murabbī harus mengikut panduan atau manhaj tarbiyah
wa taʻlīm dari Allah swt. Firman Allah swt. Alquran surah al-Jāṡiyah/ ayat 13:

ٍ َّمْنوَّإِن َِِّفَّذَلِك َََّلَّي
ِ اَِّفَّالسماو
َِ ض
ِ ات ََّوَم
ِ َو َسخرَّلَ ُكمَّم
ِ َّاأل َْر
َّاتَّل َق ْوٍمَّيَتَ َفك ُرو ََّن
ْ اَِّف
ُ ٍّ ًََّجيعا
َ َ
ََ
َ

Artinya: “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang
ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan
Allah) bagi kaum yang berfikir.”
Keberhasilan dalam dunia pendidikan bukan hanya bersumber pada baik
dan bagusnya sebuah landasan pendidikan yang dibuat atau didisign yang sering
dikenal dengan istilah kurikulum. Akan tetapi ada satu hal yang amat mendukung
dalam terwujudnya pendidikan yang baik yaitu terimplementasinya akhlak terpuji
di dalamnya. Baik pada para pendidiknya ataupun peserta didiknya. Hal ini
dikenal dengan al-minhāj al-mustatir (

ِ
َّاملستَِت
ْ َّ هاج
ُ  ) مْن/ hidden curriculum yang

istilah kurikulum ini digunakan oleh para ilmuwan dunia pada komprensikomprensi pendidikan di abad ke dua puluhan. 322
Sehubungan dengan ini, maka kajian murabbī yang tertanam dalam
dirinya sifat rabbanī dapat dibentuk dari tiga sisi. Yaitu sisi nafsiyah (kejiwaan),
syakhṣiyah (perilaku), dan mas`uliyah (tanggung jawab).
A. Implikasi Murabbī pada Nafsiyyah (kejiwaan)
Pada sisi nafsiyah (kejiwaan) dapat terbagi sebagai berikut:
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ʻAli Aḥmad Madkūr, Manāhij at-Tarbiyah (Cairo : Dār al-Fikr al-ʻArabī, 2001), h.

207.
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Mājid ʻUrsān al-Kailānī, Manāhij at-Tarbiyah al-Islāmiyah wa al-Murabbūn alʻĀmilūn, cet. 1 (Beirut : ʻĀlim al-Kutub, 1995), h. 40 – 41.
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1. Nafs sawiyyah mulaḥḥamah (diri manusia yang lurus dan selalu mendapat
ilham Tuhannya).
Penjelasan ini terdapat dalam surah asy-Syams/91 ayat 7-8:

ٍ َونَ ْف
َّ َََّّّ﴾ٛ﴿َّاَّوتَ ْق َو َاىا
َ س ََّوَم
َ ورَى
َ ﴾َّفَأَ ُْلََم َهاَّفُ ُجٚ﴿َّاَّسو َاىا
Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah
mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.”323
Ayat ini menampilkan dua sifat, kondisi nafs sawiyyah (sempurna) dan
mulaḥḥamah (mendapat ilham). Ibn Kaṡīr memaknai ayat

ٍ ( َونَ ْف
اَّسو َاىا ) أي
َ س ََّوَم

َّسَّتَ َِّقَّيْ ََّم َّةًَّ ََّعَّلَىَّاَّلْ َِّف َّطََّْرَِّةَّاَّلْ ََّقٍَّّوَّْيَِة
َّْ اَّس َِّويَّ َّةًَّ َُّم
ََّ “ ََّخَّلَ ََّق ََّهdan jiwa serta penyempurnaannya” yaitu

“sempurna penciptaannya karena disesuaikan dengan fitrahnya yang lurus.” 324

Sayyid Quṭub menginterpretasikan ayat ini, “sesungguhnya ayat tersebut
mengungkapkan sepenuhnya pandangan Islam terhadap diri manusia, yakni
sebagai sempurna secara alami, sempurna persiapan dalam penciptaannya, dan
sempurna dalam arah dan tujuannya dalam hidup.”325
Ibn Jarīr Ṭabarī menafsirkan اىا
َ  فَأَ ُْلَم َهاَّفُ ُجورَىاَّوتَ ْقوadalah bahwa manusia

َ َ َ

َ

memiliki dua pilihan hidup, yakni untuk bisa berbuat baik atau juga buruk dan
selalu taat kepada Tuhannya atau pun bermaksiat kepada-Nya.326
Dari semua pendapat di atas, bahwa ilham yang dimaksud adalah fitrah

yang diterima manusia melalui jalan wahyu. Pada dasarnya kondisi diri manusia
berada dalam satu kesempurnaan. Lalu tampak dua pilihan bagi diri manusia,
yakni jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Hanya fitrah dan hidayahlah yang
membuat manusia bisa membedakan keduanya dengan baik.
2. Nafs ammārah bi as-sū` (diri manusia yang selalu cenderung untuk
melakukan perbuatan buruk).
323
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ʻImād ad-Dīn Abu al-Fidā` Ismāʻīl bin Kaṡīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, Tafsīr al-Qur`ān
al-ʻAẓīm, (Mesir : Maktabah Musyakkah al-Islāmiyah, 1983), juz. V, h. 520.
325
Sayyid Quṭub, Fī Ẓilāl al-Qur`ān, cet. 22 (Cairo : Dār asy-Syurūq, 1972), juz. VI. h.
3917-3918.
326
Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṡīr bin Galib al-Amalī aṭ-Ṭabarī,
Jāmi’ al-Bayān ʻan Ta`wīl Ayyi al-Qur`ān, (Mesir : Dār al-Fikr li aṭ-Ṭaba‟ wa an-Nasyar wa atTauzīʻī, 1995), jilid. XXX, h. 195.
324

172

Sesungguhnya diri manusia diciptakan dalam keadaan sempurna dan
terilhami oleh fitrah dan wahyu. Lalu datanglah godaan setan dan mengubah
kondisi kesempurnaannya yang semula ada dengan menyuruh manusia untuk
melakukan suatu keburukan. Perintah untuk melakukan keburukan merupakan
salah satu bagian dari perintah yang ditujukan pada diri manusia. Dari perintah
dan rayuan setan kepada keburukan, maka secara ekspisitnya kita dapat
memahami bahwa secara fitrahnya, manusia selalu diperintahkan untuk
melakukan kebaikan. Setan akan mampu membujuk manusia untuk melakukan
suatu keburukan, apabila diri manusia sudah menyimpang dari kesempurnaan
fitrahnya. Pada saat itulah kondisi akan kecenderungan kepada keburukan itu
lebih disebut sebagai ammārah bi as-sū`. Dalam Alquran bentuk penyimpangan
diri manusia dari fitrah kebaikannya dapat dilihat dalam peristiwa pembunuhan
pertama kalinya yang terjadi di muka bumi, pada surah al-Māidah/5 ayat 30:

ِ ْ َخ ِيوَّفَ َقتَ لَوَّفَأَصبح َِّمن
ِ فَطَوعتَّلَوَّنَ ْفسوَّقَتْلَّأ
﴾ٖٓ﴿َّين
َ َّاْلَاس ِر
َ َ َْ ُ
َ ُُ ُ ْ َ

َّ َََّّّ

Artinya: “Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh
saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang di antara
orang-orang yang merugi.”327
Begitu juga dalam surah Ṭāhā/20 ayat 96:

ِ
﴾ٜٙ﴿َّت َِِّلَّنَ ْف ِسي
َ … َوَك َذل
ْ ََّسول
َ ك

Artinya: “…dan Demikianlah nafsuku membujukku".328

Ayat di atas menggambarkan motivasi perbuatan buruk yang dilakukan
yang dinisbatkan kepada diri manusia, yang seolah selalu diperintahkan, dibujuk
dan juga dikendalikan untuk berbuat buruk.
Kata (ت
َّْ َ ) سولsawwalat, memiliki pengertian yang sama dengan kata (

َ

329
َّت
ْ َ ) َُّزيٍََّّّنzayyanat, yang artinya menghiasi.

Memang manusia telah dihiasi dengan berbagai keinginan yang terdapat

dalam jiwanya. Kata hiasan adalah pelengkap, yang memberikan keindahan pada
327
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sesuatu sehingga kelihatan indah dan cantik. Jika demikian, nafs yang diberikan
berupa hiasan pada diri manusia hendaklah menjadikan sebagai makhluk yang
indah. Keindahan tersebut tampak dan muncul dalam perilakunya. Bukan
sebaliknya, perhiasan itu menjadinya buruk dan hina dipandang. Hal inilah yang
perlu dipahami oleh seorang murabbī / pendidik, menjadi indah terlebih lagi
dengan tambahan ilmu yang telah dimilikinya.
3. Nafs lawwāmah (diri manusia yang selalu menyesali dan ragu).
Para ulama tafsir berpendapat bahwa nafs lawwāmah bisa dialami oleh
orang yang beriman dan oleh siapapun. Penyesalan layaknya suatu proses yang
dialami semua manusia. Perbedaannya hanya terletak pada jenis dan
penyebabnya.
Bila nafs lawwāmah dialami oleh semua manusia, maka bisa dikatakan
penyesalan yang ada merupakan satu sinyal bagi akal aktif manuisa untuk bisa
merenungkan masa yang telah berlalu. Namun bila nafs lawwāmah dialami oleh
orang yang beriman, maka bisa dikatakan penyesalan yang dialaminya merupakan
satu sinyal baginya untuk bisa introspeksi diri dan memperbaiki segala kesalahan
yang telah dilakukan. Penyesalan yang ada ditindaki secara positif, maka fitrahnya
akan bangkit dan hal ini akan menjadi fase baru bagi diri manusia untuk bisa
menstabilkan posisinya. Pada saat itu, diri

manusia bisa mengaktualisasikan

dirinya, terlebih lagi bila ia memasukkan nilai-nilai amanah, kekhalifahan, ibadah
dan ganjaran dalam konsep dirinya.
4. Nafs zakiyyah (diri yang suci dan tidak terkontaminasi).
Nafsu ini akan dialami individu bila ia mampu bermujahadah dan
mengendalikan semua keburukan psikis yang mampu menjadi polusi bagi
fisiknya. Nafsu ini akan mencukupkan dirinya dengan semua dorongan biologis
(baik makanan, minuman dan seksual) dengan cara yang baik. Ia kan melepaskan
diri dari semua keburukan yang mampu mengkontaminasi jiwanya. Ia kan
menjauhkan diri dari keyakinan yang buruk, perkataan yang buruk, dan juga
pekerjaan yang buruk. Sesuai dengan firman Allah swt. surah asy-Syams/91 ayat
9-10:
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﴾ٔٓ﴿َّاىا
َ َّم
َ نَّدس
َ ﴾َّوقَ ْد
َ َّمنَّ َزك
َ َّخ
َ اب
َ قَ ْدَّأَفْ لَ َح
َ ٜ﴿َّاىا

َّ َََّّّ

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan
Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”330
5. Nafs muṭmainnah rāḍiyah (diri yang dipenuhi dengan ketenangan hidup).
Di saat diri manusia rida dengan konsep kehidupan yang telah dipilihnya,
rida dengan perilaku yang mengantarkannya kepada kebahagiaan dan ketenangan
hidup, maka pada saat itulah kondisi dirinya berada dalam jenjang tertinggi, itulah
jenjang nafs muṭmainnah. Alquran telah menginformasikan bahwa siapa yang
dianugrahi dengan keridaan dan ketenangan dalam hidupnya di dunia maka ia pun
akan mendapatkan kebahagiaan yang sama di akhirat, firman Allah swt. surah alFajr/89 ayat 27-30:

ِ ك َّر
ِ
ِ ِ ِ ْ ٕٚ﴿َّ ُيَاَّأَي تُ َهاَّالن ْفس َّالْمطْمئِنة
ِ ِٕ﴾َّفَ ْاد ُخلٛ﴿َّ ًاضيَةً َّم ْر ِضية
َّيَِّف
َ ٍّ﴾َّارجعيَّإ ََل ََّرب
َ ُ ُ
ِ ِ
َّ َََّّّ﴾ٖٓ﴿َّخلِيَّجن ِِت
َ ُ ﴾َّو ْاد
َ ٕٜ﴿َّعبَادي
Artinya: “Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang
puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hambahamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku.”331
Keridaan adalah satu nikmat terbesar dalam kehidupan di dunia,
sebagaimana rasa inilah yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Keridaan
satu kebahagiaan yang menyelimuti diri manusia. Oleh sebab itu Allah swt.
menjadikan keridaan sebagai satu tujuan akhir dari semua usaha, yang ditutup
dengan kehidupan bahagia di kala kembali kepada-Nya.
Berdasarkan hal di atas dan kajian sebelumnya pada penjelasan bab III,
maka murabbī pada sisi nafsiyah berdasarkan konsep Alquran harus berkreteria
sebagai berikut:
a. Bertaqwa
b. Berakal
c. Ahli Ibadah
d. Penyabar
330
331
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Ibid., h. 1059.

175

e. Pengasih & Penyanyang
f. Empati
g. Taat
h. Berakhlak
i. Amanah
j. Istiqomah
Sedangkan untuk melihat dan mengukur seorang murabbī dapat dibuat
dengan standar ukur penilaian yang ditampilkan melalui grafik nafsiyah,
syakhṣiyah dan masuliyah sebagai berikut:
Grafik Nafsiyah 1
Murabbī

Nasfsiyah
Ḥulamā`, Atqiyā`, Ahl ʻIbādah, Rabbaniyah, Mardiyan, Mursyid, Ulū al-albāb, Muzakkī

Grafik Nafsiyah 2
Murabbī

Nasfsiyah
Ḥulamā`, Atqiyā`, Ahl ʻIbādah, Rabbaniyah, Mardiyan, Mursyid, Ulū al-albāb, Muzakkī
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Grafik Nafsiyah 3
Murabbī

Nasfsiyah
Ḥulamā`, Atqiyā`, Ahl ʻIbādah, Rabbaniyah, Mardiyan, Mursyid, Ulū al-albāb, Muzakkī

Grafik Nafsiyah 4
Murabbī

Nasfsiyah
Ḥulamā`, Atqiyā`, Ahl ʻIbādah, Rabbaniyah, Mardiyan, Mursyid, Ulū al-albāb, Muzakkī

Keterangan:
Gambar grafik 1: seorang murabbī yang paling baik karena memiliki
kesempurnaan nafsiyah secara menyeluruh.
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Gambar grafik 2: seorang murabbi yang memiliki sebahagian unsur nafsiyah tetap
tak berkembang dan unsur nafsiyah yang lainnya meningkat.
Gambar grafik 3: seorang murabbī yang unsur nafsiyahnya menurun sedikit demi
sedikit sehingga eksistensi murabbi memudar atau hilang.
Gambar grafik 4: seorang murabbī yang tidak ada sama sekali mengembangkan
atau menghidupkan unsur-unsur nafsiyahnya.
Unsur

nafsiyah

adalah

merupakan

unsur

penentu

yang

dapat

mempengaruhi kedua unsur lainnya (syakhṣiyah dan mas`uliyah). Dengan
demikian naik turunnya unsur syakhṣiyah dan masuliyah ditentukan dengan naik
turunnya unsur nafsiyah. Hal ini dapat digambarkan pada grafik berikut :
Grafik 5. Nafsiyah, Syakhṣiyah, Mas`uliyah
Murabbī

Mas`uliyah
nafsiyah

1

syakhṣiyah

mas`uliyah
nafsiyah

2

syakhṣiyah

mas`uliyah
nafsiyah

3

syakhṣiyah

Keterangan:
Grafik Nafsiyah 1: menerangkan tinggi dan sempurnanya nafsiyah murabbī yang
ikut

mendongkrak

kebaikan

dan

sempurnanya

unsur

syakhṣiyah dan mas`uliyah pada diri seorang murabbī.
Grafik Nafsiyah 2: menerangkan menurunnya nafsiyah murabbī yang ikut serta
menurunnya unsur syakhṣiyah dan mas`uliyah pada diri
seorang murabbī.
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Grafik Nafsiyah 3: menerangkan tidak adanya perkembangan atau hilang sama
sekali

nafsiyah

murabbī

mengakibatkan hilangnya

dari
juga

dalam
unsur

diri

sehingga

syakhṣiyah

dan

mas`uliyah pada diri seorang murabbī.
Dalam upaya mewujudkan konsep tersebut tidak lah mudah, perlu suatu
tekad yang benar dari berbagai unsur dan elemen, baik secara individu, instansi,
bahkan pemerintah. Oleh sebab itu upaya dalam rekonstruksi menciptakan
seorang pendidik harus dilakukan dengan matang. Pengintegrasian agama dalam
setiap konsep ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan. Agar ilmu tak berkembang
dan tumbuh dengan sendirinya terlepas dari nilai-nilai atau norma-norma yang ada
dalam Alquran.
Menyusun

suatu

rencana

menuju

kemajuan

sebagaimana

yang

diilustrasikan demi tegaknya agama, kehidupan di dunia dan farḍu kifāyah sangat
dibutuhkan salah satu dari dua proyek besar. Yakni, rekonstruksi Islami pada ilmu
pengetahuan dan kebudayaan atau rekonstruksi Islami pada ilmu-ilmu sosial yang
keduanya ini harus direalisasikan secara bersama-sama. Pendayagunaan ilmu
pengetahuan khususnya kepada pengemban para penyampai ilmu untuk mencapai
suatu peradaban yang lebih baik bisa dikatakan sebagai salah satu tugas yang
bersifat farḍu kifāyah aplikatif.
Dari hal di atas penulis berkesimpulan, bahwa adanya satu kewajiban atas
umat Islam untuk bisa mendalami semua bidang kajian humaniora dengan segala
keragamannya seperti psikologi, sosiologi, ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu
politik, dan lain sebagainya, hingga umat Islam bisa mempelajari, mengkaji dan
menyatukannya dengan konsep-konsep yang ada dalam Islam. Terlebih lagi
bahwa semua ilmu humaniora dan sosial ini dibentuk oleh pemikiran manusia
semata, sehingga memiliki keragaman arah dan perilaku dalam meresponnya.
Kaum muslimin tidak bisa langsung menganggap bahwa mempelajari semua
bidang ilmu pengetahuan tersebut mubah hukumnya, yaitu boleh dipelajari dan
boleh diindahkan. Kaum muslimin hendaknya menganggapnya sebagai satu
bagian dari farḍu kifāyah.
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Persiapan bagi seorang pakar ilmu pengetahuan, disempurnakan dengan
berbagai arahan dalam menghadapi kehidupan dari berbagai aspeknya. Mereka
harus bisa dan mampu melakukan kajian ilmiah sesuai dengan bidang
kekhususannya masing-masing serta mampu untuk bisa memahami realitas yang
terjadi pada masanya serta dapat memenuhi kebutuhan umat terhadap dirinya.
Berprofesional dalam bekerja sangat dipentingkan.
Selanjutnya metode terminologi qalb perlu dikembangkan kembali setelah
sekian tahun berlalu beranjak dari ide yang dilontarkan oleh pemikir muslim Abu
Hamid al-Ghazali. Sebab manusia memiliki dua sisi yakni sisi materi dan sisi
spritual. Ranah kajian qalb adalah sisi spritual yang sangat membantu dalam
pembentukkan jati diri seseorang. Dikarenakan berkaitan dengan ruh manusia
yang pada hakikatnya membawa amanah dari Allah swt., yang dihiasi dengan
ilmu pengetahuan-Nya, ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan fitrah dasarnya
dan ruh yang selalu mengumandangkan keesaan Allah swt. Ini adalah asal usul
utama dari eksistensi manusia. Banyak para ilmuwan muslim yang mencoba
mengulas dan mengungkap hakikat hati, sayangnya banyak dari mereka belum
berhasil merealisasikannya. Hal ini semua karena manusia di satu sisi adalah
ciptaan kasar, namun di sisi lain manusia memiliki satu ruang yang bisa
diperintah. Seluruh ciptaan kasar memiliki ukuran, takaran, dan mengalami proses
pembentukan. Namun hati manusia tidak memiliki ukuran dan takaran, karenanya
tidak bisa dipecah belah. Hakikat hati bukanlah berasal dari alam fisik.
Hati manusia memiliki karakteristik yang sangat mulia. Mampu
mendekatkan diri kepada penciptanya. Darinya bersumber ilmu pengetahuan dan
juga daya konasi atau berkeinginan. Ilmu yang lahir dari sinilah yang
berhubungan dengan masalah duniawi dan ukhrawi serta berkaitan dengan
rasionalistis akal. Karakteristik hati ini tidak bisa diraba dan hewan tidak memiliki
karakteristik itu.
Disertasi

murabbī

dalam

konsep

Alquran

ini

berupaya

untuk

mengembalikan kemuliaan seorang yang berilmu pengetahuan, yang bersumber
dari kejiwaannya yang suci, hati yang murni kepada Allah swt. Hati adalah pusat
dari semua sifat dan terpengaruh olehnya. Bilamana hati mendapat pengaruh yang
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baik, maka ia akan makin bersinar terang. Namun bila hati mendapatkan pengaruh
yang buruk, maka ia layaknya asap tebal yang membubung tinggi. Hal ini lebih
dikenal dengan kebiasaan dan usaha untuk menutup mata hati. Mengenali dan
memahami murabbī dalam konsep Alquran adalah salah satu cara untuk membuka
kembali mata hati.
Hati yang merupakan unsur nafsiyah adalah sumber ilmu pengetahuan
yang baik. Semua yang dipelajari tercetak di dalam hati serta diperjelas di
dalamnya. Sebab ilmu pengetahuan adalah esensi dari hati. Hati yang mulia
melahirkan ilmu, perilaku, dan tanggung jawab yang mulia, sebaliknya hati yang
buruk melahirkan ilmu, perilaku dan tanggung jawab yang buruk pula. Ilmu akan
hilang dari dalam nafsiyah seseorang dikarenakan adanya penyebab yang
mempengaruhinya. Di antara penyebab tersebut adalah:
1) Belum sempurna perkembangannya, bagaikan hati seorang anak kecil.
2) Dengan melakukan kemaksiatan dan keburukan yang seluruhnya terhimpun
di dalam hati.
3) Dan karena ketidaktahuan dan kebodohan atas suatu arah yang dibutuhkan.
Beranjak dari hal di atas, penulis menuangkan seluruh kemampuan yang
ada untuk dapat memformulasikan sebuah konsep yang bersumber dari Alquran
sebagai jati diri seorang murabbī. Mewujudkan diri sebagai murabbī dalam
konsep Alquran akan memberikan kemuliaan. Sebagaimana indahnya bulan purna
dari palanet-planet yang ada di malam hari. Dengan konsep Alquran, ilmu akan
sejalan dengan iman, ilmu membawa kepada iman, dan ilmu merupakan imam
dari amal.
B. Implikasi Murabbi pada Syakhṣiyyah (perilaku)
Dalam sisi syakhṣiyah (perilaku) manusia dapat terbagi pada:
1. Perilaku lahir dan batin yang ditunjukan oleh niat dan aktivitas nyata.
2. Perilaku fitrah dan yang harus dipelajari, sebagaimana yang ditunjukan oleh
ilham (yang didapatkan secara fitrah) dan juga penjelasan dan bukti (yang
didapatkan setelah dipelajari terlebih dahulu).
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3. Perilaku yang lurus dan menyimpang yang ditunjukkan oleh sifat jujur dan
adil yang sangat kontradiksi dengan sifat ragu dan selalu mengikuti hawa
nafsu.
Dalam dunia psikologi, pandangan umum manusia tampak sebagai berikut:
1. Para ilmuwan fisiologi lebih melihat manusia dari kumpulan fungsi anggota
tubuhnya dan melihat perilakunya sebagai kumpulan aktivitas fisik dan kimia.
2. Para psikologi klinis lebih melihat manusia dari kumpulan insting yang
membinasakan dan melihat perilakunya sebagai kumpulan syahwat yang
memuaskan insting tersebut, baik dilakukan dengan cara yang benar maupun
menyimpang.
3. Para psikolog perilaku lebih melihat manusia sebagai satu alat hidup. Perilaku
yang ditampakkannya merupakan hasil dari pemuasan dorongan syahwat
belaka.
4. Para psikolog statistik lebih melihat manusia sebagai kumpulan angka dan
statistik. Perilakunya yang ditampakkannya merupakan kumpulan dari angkaangka yang semu dan menyesatkan.332
Alquran

memberikan

gambaran

umum

manusia

tentang

wujud

kesempurnaannya dengan terpadunya kebaikan yang ada dalam diri manusia (fisik
dan non fisik). Firman Allah swt. dalam surah at-Tīn/95 ayat 4:

ِْ ََّخلَ ْقن
َّ َََّّّ﴾ٗ﴿ََّح َس ِنَّتَ ْق ِو ٍمي
َ لََق ْد
ْ نسا َن َِِّفَّأ
َ اَّاْل
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya.”333
Kata (مي
ٍَّ  ) تَ ْق ِوtaqwīm, memiliki arti bentuk fisik yang dijadikan pas dengan
fungsinya. Sehingga kalimat ahsani taqwīm adalah bentuk fisik dan psikis yang
sebaik-baiknya.334 Dengan demikian tidaklah tepat mengartikan aḥsani taqwīm
hanya sebatas baik pada bentuk fisik semata-mata. Berapa banyak orang yang
332
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baik dalam fisiknya tapi jiwanya kosong dari nilai-nilai agama, etika, dan
pengetahuan, sehingga perilakunya tidak baik seperti baiknya fisiknya.
Sebagaimana terdapat dalam surah al-Munāfiqūn/63 ayat 4:

ِِ ِ
ِ
ِ
ََََّّّي َسبَُّو َن
ُّ ب
َ ُاَّرأَيْتَ ُه ْم َّتُ ْعجب
َْ ٌَّم َسن َدة
ُ َج َس ُام ُه ْم ََّوإِنَّيَ ُقولُواَّتَ ْس َم ْع َّل َق ْوُل ْم َّ َكأَن ُه ْم
ْ ك َّأ
ٌ َّخ ُش
َ ََوإذ
ٍ
َّ َََّّّ﴾ٗ﴿َّاح َذ ْرُى ْمَّقَاتَلَ ُه ُمَّاللوَُّأََّنَّيُ ْؤفَ ُكو َن
َ َّصْي َحة
ُ َّعلَْي ِه ْم
ْ ََّى ُمَّالْ َع ُد ُّوََّّف
َ ُكل

Artinya: “Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan
kamu kagum. dan jika mereka berkata kamu mendengarkan Perkataan
mereka. mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. mereka
mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka.
mereka Itulah musuh (yang sebenarnya) Maka waspadalah terhadap
mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka
sampai dipalingkan (dari kebenaran)?335
Dengan demikian wajarlah ayat berikutnya dalam surah at-Tīn/95 ayat 5 Allah
swt. mengembalikan manusia kedalam yang hina akibat perilakunya yang tidak
baik:

ِِ ُُثَّرددنَاهَّأَس َفل
﴾٘﴿َّْي
َ َّسافل
َ َ ْ ُ ْ ََ

َّ َََّّّ

Artinya: “Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya
(neraka)”336
Ada tiga pengertian dari makna ْي
ََّ َِس َفلَّسافِل
ْ  أasfala sāfilīn (yang serendah

rendahnya) menurut para ulama, yaitu:

َ َ

1. Keadaan kelemahan fisik dan psikis di saat tuanya, seperti di kala masih bayi.
2. Neraka dan kesengsaraan.
3. Keadaan ketika rūh ilāhi belum lagi menyatu dengan diri manusia.
Dari ketiga pendapat di atas, maka yang paling tepat adalah pendapat
ketiga. Yaitu dimana selama manusia itu belum tersentuh jiwanya dengan sifatsifat ilāhiyah, maka selama itu ia tampak rendah. Hal ini diperkuat dengan makna
dari kata radadnāhu, yakni mengalihkan, memalingkan, atau mengembalikan.337
335
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Adapun sebabnya menjadi berpaling, beralih, dan kembali dari kemuliaannya
dikarenakan perbuatan yang ia lakukan sendiri.
Manusia mencapai tingkat yang setinggi-tingginya apabila terjadi
perpaduan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan ruhani, antara kebutuhan
fisik dan jiwa. Tetapi apabila ia hanya memperhatikan dan melayani kebutuhankebutuhan jasmaninya saja, maka ia akan kembali atau dikembalikan pada
menjadi hina.
Dalam konteks ini sangat ideal manusia disebut sebagai khalifah (yang
memiliki kesempurnaan jiwa dan perilakunya di alam semesta). Firman Allah swt.
dalam surah al-Baqarah/2 ayat 30:

ِ َ ض َّخلِي َفةً َّقَالُواْ َّأ
ِ ك َّلِلْمالَئِ َك ِة َّإِ ٍِّّن
ََّّمن َّيُ ْف ِس ُد َّفِ َيها
َ ََوإِ ْذ َّق
ْ
َ ِ َّجاع ٌل َِِّف َّاأل َْر
َ ََت َع ُل َّف َيها
َ
َ َ ُّال ََّرب
ِ ويس ِفكَّالدٍّماءَّوََننَّنُسبٍّح َِِّبم
َّ َََّّّ﴾ٖٓ﴿َّن
د
ق
ن
َّو
ك
د
َ َكَّق
َ
َ َّماَّالََّتَ ْعلَ ُمو
َ
ُ
َ ٍَّسَّل
َ الَّإِ ٍِّّنَّأ َْعلَ ُم
ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ
َ
ُ
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."338
Dapat kita temui ada penjelasan hakikat dari ayat di atas sebagai berikut:
1. Eksistensi manusia dimungkinkan keberadaannya dan bukan wajib adanya
secara penalaran akal.
2. Manusia diciptakan dengan keputusan yang disosialisasikan oleh Allah swt.
Hal ini menafikan anggapan bahwa penciptaan manusia terjadi secara
kebetulan, alami atau pun karena evolusi.
3. Di saat keputusan penciptaan manusia disosialisasikan, bentuknya belum
diumumkan. Allah swt. menciptakannya dengan bentuk-bentuk yang belum
pernah ada sebelumnya.
4. Keputusan penciptaan manusia disertai dengan keputusan lain, dengan
memutuskan bahwa kelak manusia akan mati. Itulah sebutan manusia sebagai

338
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khalifah. Di mana kehidupan manusia saling berganti dari satu generasi ke
generasi lainnya.
5. Keputusan Allah swt. untuk menciptakan manusia disertai dengan penjelasan
akan visi dan misinya. Manusia adalah khalifah. Ia diberi tanggung jawab
untuk mengendalikan kehidupan di muka bumi dengan hukum syariat-Nya.
6. Semua fase dan kemajuan yang dilewati anak manusia dimulai dengan
adanya kemuliaan baginya dan bagi spesiesnya. Permulaan hidup manusia
jauh dari semua hinaan dan juga cercaan.
Semua perbuatan manusia yang tampak buruk dan merusak memiliki
hikmah dan kebaikan bilamana semuanya dinisbatkan kepada kekuasaan Allah
swt. Kerusakan yang disebabkan manusia itu lah sebab diturunkannya para Rasul,
diturunkannya Kitab, dan dipilihnya para pemimpin yang saleh. Jika manusia
selalu melakukan ketaatan tanpa dirasuki oleh kemaksiatan, maka manusia
melakukan ketaatan dengan formatnya yang lebih baik.
Perilaku manusia merupakan perilaku termotivasi, sebagaiman dalam
sebuah riwayat Bukhārī, Nabi berkata:

ٍََّّسعِيد
ْ َحدثَنَا
َ ََّس ْفيَا ُن َّق
َ ََّالزبَ ِْْي َّق
ُّ َّعْب ُد َّالل ِو َّبْ ُن
ُّ َّاْلُ َمْي ِد
َْ َّحدثَنَا
َ ي
َ ال
َ ال
َ ََّي ََي َّبْ ُن
ُ َّحدثَنَا
َِ َُّمم ُد َّبن َّإِب ر ِاىيم َّالت ي ِمي َّأَنو
ٍ َّعلْ َق َمةَ َّبْ ََّن َّ َوق
َّول
ُ اص َّاللْيثِي َّيَ ُق
َ َي َّق
ُّ صا ِر
ْ ال َّأ
َ ََّس َع
ُ ُّ ْ َ َ ْ ُ ْ َُ َخبَ َرِِّن
َ ْْاألَن
ِ َ ََّسعتَّرس
ِ َ َابَّر ِضيَّاللوَّعنْوَّعلَىَّالْ ِمنْ َِبَّق
ِ
ََّّعلََّْي ِو
ْ َّع َمَرَّبْ َن
َ َُّصلىَّاللو
َ ُ َ ُ َ َ ِ َّاْلَط
ُ ت
ُ ََس ْع
َ
َ ولَّاللو
ُ َ ُ ْ َ ال
ِ َات َّوإَِّنَاَّلِ ُكل َّام ِر ٍئ َّماَّنَوىَّفَم َّنََّّ َكان
ِ ِ ُ اَّاألَعم
ِ ُ وسلم َّيَ ُق
ََّّدنْيَا
ْ ْ َ َ َ ْ ٍّ
ُ ت َّى ْجَرتُوُ َّإِ ََل
َ ال َّبالنٍّي
َ ْ ْ َول َّإَّن
َ ََ
339ِ ِ
ِ ٍ صيب هاَّأَوَّإِ ََل
ِ
اجَرَّإلَْي َّو
َ َّم
ْ
َ اَّى
َ َّامَرأَةَّيَْنك ُح َهاَّفَ ِه ْجَرتُوَُّإِ ََل
ْ َ ُ ُي
“Telah meriwayatkan al-Ḥumaidi ʻAbdullah bin Zubair, Sufyān, Yahyā bin Saʻīd
al-Anṣārī, Muhammad bin Ibrāhīm at-Taimī, sesungguhnya ia mendengar
ʻAlqamah bin Waqqāṣ al-Laiṡī berkata; aku mendengar ʻUmar bin Khaṭṭāb di atas
mimbar berkata, aku mendengar Rasululllah saw. berkata : “Sesungguhnya
perbuatan itu dengan niat. Sesungguhnya setiap perbuatan seseorang itu
tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena unsur duniawi, atau
karena wanita yang ingin dia nikahi maka hijrahnya itu sesuai dengan yang
diniatkannya.”

339
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Hadis ini menyatakan adanya kesamaan fenomena kejiwaan dalam setiap
individu manusia, yakni adanya motivasi dalam setiap melakukan suatu
perbuatan. Tidak ada satu pekerjaan dan perbuatan pun yang dilakukan tanpa satu
tujuan, baik hal ini disadari secara penuh maupun tidak disadarinya. Walaupun
ada beberapa tanggapan yang menyatakan berbeda bahwa niat dan motivasi
tidaklah sama, sebab niat bersumber dari sebuah keyakinan dalam hati dan
kecenderungan ataupun arahan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Niat
bagian dari perilaku atau permulaan dari suatu perilaku. Sedang motivasi adalah
kebutuhan yang timbul atas dasar niat ini. Motivasi kebutuhan yang muncul
sebagai bentuk implikasi dari adanya niat yang lalu menuntut pemikiran atas suatu
pekerjaan dan merealisasikannya. Sebagai contoh, setiap pendidik yang ingin
memahami kekacauan seorang murid di kelasnya dan bagaimana sang murid
seolah lari dari pelajarannya, hendaknya mempelajari motivasi yang tersembunyi
dari semua perilaku buruk sang murid.
Ada dua motivasi yang terdapat dalam diri manusia, yaitu motivasi
naluriah dan motivasi kognitif. Motivasi naluriah adalah motivasi yang muncul
dari suatu kekurangan atau ketidakseimbangan fisiologis. Hal ini disertai dengan
kekhawatiran dalam diri hingga mampu mengerakkan semua daya dalam diri
untuk menutupi kekurangan tersebut dan menghilangkan kekhawatiran yang
timbul dengan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk pemuasannya. Motivasi ini
juga terdapat pada hewan yang sering disebut sebagai insting. Adapun contoh dari
motivasi ini adalah motivasi menjaga kelangsungan hidup. 340
Motivasi kedua adalah kognitif, dinamai dengan kognitif untuk
membedakannya dari motivasi naluriah instingtif. Motivasi kognitif ini tidak
berkaitan dengan dasar-dasar biologis dalam diri manusia. Ia adalah kebutuhan
yang dipelajari manusia dari lingkungan dan sosial masyarakatnya. Kebutuhan
untuk dihargai adalah kebutuhan kejiwaan dan tidak ada hubungannya dengan
organ tubuh. Seorang anak mempelajari kebaikan dan keburukan, hal yang terpuji
dan yang yang tercela. Manusia terkadang dicela atas sebagian pekerjaan yang
dilakukan dan undang-undang pun menghukumnya atas siapa pun yang
340
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melakukan pekerjaan tersebut hingga akhirnya manusia pun berusaha menjauhkan
diri darinya. Manusia pun terkadang dipuji dan dihargai atas suatu pekerjaan
tertentu, hingga akhirnya manusia pun berusaha mempertahankannya. Usaha
untuk mempertahankan dan menghindari adalah perilaku manusia dalam
memenuhi kebutuhan kejiwaan dan sosialnya, yakni kebutuhan untuk bisa
dihargai.341
Tujuan dari motivasi

kognitif adalah untuk menjaga

diri

dan

mengembangkan kemampuannya. Dengan memenuhi dan memuaskannya, maka
teralisasilah keseimbangan kejiwaan.
Dari kajian dan ulasan murabbī dan term-term yang memiliki kandungan
maknanya pada bab terdahulu bahwa murabbī pada harus mempersiapkan dirinya
dari sisi syakhṣiyah sebagai berikut :
1) Berkesinambungan dalam menuntut ilmu.
2) Mendidik karena Allah swt. menjadi motivasi utamanya.
3) Berperilaku sebagai orang yang berilmu, yang membawanya ketaraf mulia.
4) Berusaha mengetahui dan memahami suatu bahasan yang akan diberikan.
5) Bijaksana dalam bersikap terhadap peserta didiknya.
6) Mampu mewujudkan dirinya sebagai wali. Wali dari peserta didiknya yang
mengetahui keadaan peserta didiknya.
7) Membuat suatu rancangan strategi dalam pengajaran untuk peserta didik.
8) Bersikap profesional yang berdasarkan pada ilmu yang dimilikinya.
9) Berkemampuan melakukan penelitian.
10) Melakukan bimbingan terhadap peserta didik.
11) Memelihara ilmu yang telah ada dan menyesuaikan dengan perilaku.
12) Menjauhi perbuatan yang diharam yang dapat menghinakannya.
13) Bersifat adil, dan
14) Berkata dengan jelas, benar dan bermanfaat.
Dalam memandang makna murabbī dan simpul-simpul murabbī dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
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MURABBĪ DALAM PENJABARAN
SIMPUL

PENGERTIAN

MURABBĪ

TERM-TERM

PENGERTIAN

MURABBĪ

Ḥukamā` dan

Mendidik sejak

Mursyid (Q.S. an-

Mampu

ʻUlamā` (Q.S.

dini. Mendidik

Nisā`/4 : 6)

membedakan baik

Maryam/19 : 12.

penuh dengan

Q.S. Fāṭir/35 : 28)

cinta, kasih

buruk

sayang, sabar, dan
memiliki sikap
selalu mengalah.
Menghilangkan
kebodohan. Taat
dan memiliki rasa
takut kepada Allah
swt.
Fuqahā`

Mengetahui

Mudarris (Q.S. al-

Mempelajari dan

(Dijelaskan dalam

sesuatu dan

Anʻām/6 : 105)

mengajarkan.

beberapa riwayat

memahaminya.

Melakukan

makna dari

Pandai dalam

pengembangan

rabbanī, Q.S. Ali

mentransfer ilmu

ilmu, seperti

Imran/3 : 79).

sesuai peserta

diskusi, penelitian,

didiknya.

seminar dan
lainnya.

Muʻallim (Q.S. al-

Bertauhid yang

Ulū al-Albāb

Baqarah/2 : 151)

kuat,

(Q.S. Ali Imran/3 : Alquran sebagai

berkemampuan

190-191)

Menjadikan

panduan berpikir.

dalam

Berupaya berpikir

mengkorelasikan

yang tersirat

berbagai ilmu dan

dibalik yang

keadaan,

tersurat.

188

memahami sejarah
untuk dijadikan
pelajaran (Q.S. Ali
Imran/3 : 137138). Selalu
berzikir dan
tenang hati dengan
ilmunya (Q.S. arRaʻd/13 : 28).
Berlindung dari
ilmu yang
melahirkan
kecemasan dan
pengingkaran
(Q.S. an-Naml/27
: 14).
Ḥulamā` (H.R.

Memiliki akal

Ahl aż-Żikr (Q.S.

Memahami

Ibn ʻAbbās,

yang cerdas.

an-Nahl/16 : 43)

Alquran. Tidak

menjelaskan Q.S.

Mengetahui haq

semata-semata

Ali Imran/3 : 79).

dan batil,

profit oriented.

menjalankan

Sesuai sifat

amanah dan

dengan ilmu yang

kewajiban.

dimiliki.

Bijaksana.
al-Aḣbār (H.R.

Mentaati Allah

ar-Rāsikh fī al-

Memiliki

Ibn Jarīr,

dan rasul-Nya.

ʻIlm (Q.S. Ali

keunggulan dalam

menjelaskan

Memiliki

Imran/3 : 7)

keilmuan dan

makna rabbanī

kesalehan.

ruhnya. Dalam

(Q.S. Ali Imran/3 : Berakhlak baik.

keilmuan (ilmunya

79).

dapat dipercaya,

Menjadikan
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peserta didik

selalu menjaga

sebagai

ilmunya, benar

sahabatnya.

ketika berbicara,
luas wawasannya,
dapat
mempertahankan
ilmunya). Dalam
ruh (Bertakwa,
memiliki
kerendahan hati,
zuhud, mujahadah,
istiqomah, dan
menjaga konsumsi
serta syahwatnya
dari yang haram).

al-Bayān

Fasih dan jelas

Muzakkī (Q.S. al-

Berkemampuan

(Penjelasan as-

dalam

Baqarah/2 : 151)

untuk berkembang

Samarqindī

menyampaikan

tentang rabbanī.

ilmu. Sopan

Q.S. Ṭāhā/20 : 25-

santun dan

28. Q.S. al-

bermakna dalam

Ḥujarāt/49 : 11.

bertutur. Berbicara

H.R. Abu

sesuai dengan

Umāmah)

kadar
pendengarnya.
Menghindari
perdebatan dan
saling membantah.
Tidak
memonopoli
pembicaraan.

tidak monoton.
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Tidak mengejek
atau menghina.
Mawāʻiẓ (Q.S.

Tidak bosan

asy-Syuʻarā`/26 :

memberi nasehat,

136)

adil dalam sikap,
mampu
memberikan
contoh-contoh dan
iʻtibar,
memberikan
pengarahan dan
pemahaman
bertauhid,
mencegah
kezaliman.

Tabel 1. Penjelasan Simpul-simpul Murabbī

C. Implikasi Murabbi pada Masuliyah (tanggung jawab)
Tanggung jawab yang timbul dari diri seseorang tak terlepas dari
bagaimana manusia itu memahami dan memperbaiki nafsiyah dan syakhṣiyahnya.
Sehingga tak jarang orang lain menilai seseorang dengan sisi tanggung jawab
yang ada padanya.
Jika dikaji dari sisi tanggung jawab ini, maka ada beberapa pembagian
manusia yang melekat pada tanggung jawab, yaitu:
1. Mengetahui kebenaran dan kemudian mengikutinya (tanggung jawab yang
dilakukan orang yang beriman).
2. Mengetahui kebenaran namun mengingkarinya (dengan berpura-pura tidak
mengetahuinya untuk kemudian menyimpangkannya), seperti orang kafir
yang diberi tanggung jawab.
3. Mengetahui

kebenaran

dan

mengingkarinya,

namun

sikap

yang

ditunjukkannya adalah kebalikkannya. (seolah-olah beriman dan meyakini
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padahal dalam hati tersimpan pengingkaran), seperti tanggung jawab yang
dilakukan orang munafik.
Dari hal di atas, tampak hati manusia dalam melaksanakan tanggung jawab
berbeda-beda. Ada yang memiliki hati yang sehat, itulah hati yang dimiliki orang
yang beriman, terlindung dari segala keraguan dan dorongan syahwat. Selalu
terbuka untuk bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap peristiwa yang
terjadi. Kedua hati yang mati, selalu ragu dan rentan terhadap dorongan syahwat.
Tertutup dalam menerima pelajaran ataupun hikmah. Dan ketiga hati yang sakit,
hati orang munafik yang berbaur di dalamnya keimanan dan kekafiran dan selalu
tidak tetap pada salah satunya. Dilihat dari ketiga aspek (nafsiyah, syakhṣiyah,
dan masuliyah), bahwa masuliyah / tanggung jawab akan dirasakan dan
dipraktikan serta diterima untuk dilaksanakan sebagai amanah yang baik jika
unsur nafsiyah dan syakhṣiyah yang terdapat dalam diri baik.
Dalam Islam sangat dituntut rasa tanggung jawab, baik dari hal yang
sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Seluruhnya akan dimintai
pertanggung jawaban dari apa yang telah dikerjakan. Sebagaimana dalam sebuah
hadis Bukhārī:

ِ ِ اََّيَيَّعن
ِ ِ ِ الَّحدثَِِنَّنَافِعَّعن
ََّّعَّْنوَُّأَن
َ َُّعبْدَّاللو ََّرض َيَّاللو
َ َْ ٌ
ُ ْ َ َ َْ ََّحدثَن
َ َ ََّعبَ ْيدَّاللوَّق
َ اَّم َسد ٌد
ُ ََحدثَن
ِ ِ ِِ ِ
ِ َ رس
َّيَّعلَى
ٌ ُال َّ ُكَّلُّ ُك ْم ََّر ٍاع َّفَ َم ْسئ
َ ََّعلَْي ِو ََّو َسل َم َّق
َ َّع ْن ََّرعيتو َّفَ ْاألَمْيُ َّالذ
َ ول
َ َُّصلىَّاللو
َ ول َّاللو
َُ
ِِ
ِ الن
ٌَّاعيَة
َِّ َّعْن ُه ْم ََّوالْ َم ْرأَةُ ََّر
ٌ َُّم ْسئ
ٌ َُّم ْسئ
َ ول
َ َّعْن ُه ْم ََّوالر ُج ُل ََّر ٍاع
َ ول
َ َّعلَىَّأ َْى ِلَّبَْيتو ََّوُى َو
َ اس ََّر ٍاع ََّوُى َو
ِ ِ ت َّب علِهاَّوولَ ِدهِ َّوِىي َّمسئولَةٌَّعْنَّهم َّوالْعب ُد َّر ٍاع َّعلَىَّم ِال
ِ
ََُّّعنْو
ٌ َُّم ْسئ
َ ول
َ َّسيٍّده ََّوُى َو
َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َعلَىَّبَْي
342ِ ِ ِ
َّع ْن ََّرعيتَّو
ٌ َُّم ْسئ
َ ول
َ أََالَّفَ ُكلُّ ُك ْم ََّر ٍاع ََّوُكلُّ ُك ْم

“Meriwayatkan kepada kami Musaddad, Yahya, dari ʻUbaidillah berkata,
meriwayatkan kepadaku Nāfiʻ dari ʻAbdillah, sesungguhnya Rasulullah saw.
berkata, “setiap kamu adalah pemimpin, maka akan dimintai pertanggung jawaban
dari apa yang dia pimpin, seorang raja adalah pemimpin, ia akan ditanyai, seorang
suami adalah pemimpin atas keluarganya dan akan ditanyai, seorang istri adalah
pemimpin atas rumah dan anaknya, dia akan ditanyai, seorang budak juga
pemimpin atas harta tuannya, ia akan ditanyai, ketahuilah setiap kamu pemimpin
dan setiap kamu akan ditanyai dari kepemimpinannya.”
Abi ʻAbdillah Muhammad bin Ismāʻīl al-Bukhārī, al-Jāmiʻ aṣ-Ṣaḥīḥ, cet. 1 (Cairo :
Maktabah as-Salafiyah, 1400 H), juz II, h. 231.
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Bersikap dalam tanggung jawab yang benar adalah ketika melakukan sesuatu
amanah itu tidak lah sekedar menjalankan tugas semata dan tidak pernah putus
asa. Ia akan berulang-ulang kali melakukan tugas tanggung jawabnya sampai
memberikan atau membuahkan sebuah keberhasilan. Hal ini ditamsilkan dalam
Alquran surah al-Aʻrāf/7 ayat 164:

ِ ٍّ ٌوإِذَ َّقَالَت َّأُمة
ِ َ ًََّّل َّتَعِظُو َن َّقَوماًَّاللّو َّمهلِ ُكهم َّأَو َّمع ٍّذب هم َّع َذابا
ًََّّم َّْع ِذ َرة
ْ
َ ْ ُُ َُ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ْ
َ َّْشديداًَّقَالُوا
َ َّمنْ ُه ْم
َ
َّ َََّّّ﴾ٔٙٗ﴿َّن
َ إِ ََل ََّربٍّ ُك ْم ََّولَ َعل ُه ْمَّيَت ُقو
Artinya: “dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa
kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau
mengazab mereka dengan azab yang Amat keras?" mereka menjawab:
"Agar Kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada
Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa.”343
Kata taʻiẓūna terambil dari kata waʻiẓ yang dipahami dalam arti nasehat
dan ucapan-ucapan yang menyentuh hati, yang sebenarnya telah diketahui oleh
sasaran yang dinasehati itu tetapi belum juga mereka laksanakan.344
Ayat ini menggambarkan adanya tiga kelompok, pertama adalah kelompok
pendurhaka yang diberi nasehat. Kedua, kelompok yang pernah memberi nasehat
dan telah berputus asa melanjutkan nasehatnya, dan ketiga adalah kelompok orang
yang masih melanjutkan nasehatnya, dengan tujuan melaksanakan kewajiban
nasehat menasehati terlepas apakah mereka terima atau tidak, dan siapa tahu
nasehat itu menyentuh hati mereka sehingga mereka sadar. Kelompok yang ketiga
inilah yang paling baik. Mereka tetap berpegang pada tanggung jawab, mereka
sangat memahami tugas itu, atau sangat mengerti akan amanah yang diterima.
Implikasi murabbi pada sisi mas`uliyah / tanggung jawab tercermin dan
tampak dalam kerjanya sebagai berikut:
1) Mendidik sejak kecil, atau juga mendidik dari awal sebelumnya peserta didik
tidak mengetahui sampai menjadi tahu serta tidak bosan dalam mengajarinya
ketika pelajaran tersebut belum dapat dipahami peserta didiknya.

343
344

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 248.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol. 5, h. 285.
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2) Bertanggung jawab mutlak kepada Allah swt., sehingga tidak berbuat karena
alasan tertentu dan tidak akan pernah putus asa.
3) Mengamalkan ilmu dan mengajarkannya, sebagai implementasi atau
penerapan ilmu yang diajarkannya kepada peserta didik untuk dapat ditiru
atau dicontoh.
4) Mampu memperbaiki manusia dengan memberikan solusinya.
5) Menghilangkan kebodohan pada peserta didik penuh dengan kesabaran
6) Mampu mempertahankan ilmu, dan
7) Melakukan mmar maʻruf nahi munkar.
Begitu sangat pentingnya dalam upaya mempersiapkan diri sebagai
murabbī maka banyak para ilmuwan membuat dan memberikan kriteria tertentu
sebelum terjun sebagai pendidik. Lebih lanjut hal ini tertuang dalam istilah
indikator kompetensi sosial Guru. Sebagai contoh di Indonesia, pemerintah
memberikan dan membuat Indikator Kompetensi Sosial Guru menurut Panduan
Serftifikasi Guru Tahun 2006 bahwa terdapat empat indikator untuk menilai
kemampuan sosial seorang pendidik, yaitu:
a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif.
b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik,
tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang
memiliki keragaman sosial budaya.
d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan
dan tulisan atau bentuk lain.
Dalam Alquran konteks yang memberikan kompetensi sosial secara umum
terdapat pada surah an-Nahl/16 ayat 90:

َّب َّ َويَْن َهى َّ َع َِّن َّالْ َف ْح َشاء َّ َوالْ ُمن َك َِّر َّ َوالْبَغْ َِّي
ََّان َّ َوإِيتَاء َّ ِذي َّالْ ُق ْر
َِّ إِنَّ َّاللَّّوَ َّيَأْ ُم َُّر َّبِالْ َع ْد َِّل َّ َوا ِْل ْح َس
﴾ٜٓ﴿َّيَعِظُ ُك َّْمَّلَ َعل ُك َّْمَّتَ َذك ُرو ََّن
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
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perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”345
Kompetensi dari ayat ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. ‘Adl (berbuat adil) ;

َّ َّاََّلْ ََّع َّْد ُلberasal

dari kata

َّ ََّع ََّد ََّل

yang mempunyai arti

berbuat adil. Ibn Kastir menjelaskn bahwa al-ʻadl mempunyai makna
kesetaraan atau keseimbangan.346 Seperti yang tercantum pada indokator
komperensi sosial yang pertama yaitu “Bertindak objektif serta tidak
diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik,
latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.” Kata adil mewakili
bertindak sesuai aturan dan tidak diskriminatif. Dalam Alquran sesama kaum
tidak boleh saling menghina, menggelar dengan yang buruk sebagaimana
dinyatakan dalam surah al-Ḥujarāt/49 ayat 11:

ٍ ٍّ اَّالَّيسخرَّقَوم
ِ
َّاءَّمن
ٍّ َّمْن ُه ْم ََّوَالَّنِ َس
ٍّ ًاَّخ ْْيا
َ َّمنَّقَ ْوم
َ َّع َسىَّأَنَّيَ ُكونُو
ٌ ْ َ ْ َ َ َّآمنُو
َ ين
َ يَاَّأَيُّ َهاَّالذ
ِ َّمنْ هن َّوَال َّتَلَّْ ِم ُزوا َّأَن ُفس ُكم َّوَال َّتَنَاب ُزوا َّبِ ْاألَلْ َق
ِاب َّب
َّس
ئ
ْ
َ ٍّساء
َ َّع َسى َّأَن َّيَ ُكن
َ َ ْ َ
َ ُ ٍّ ًَّخ ْْيا
َن
َ
ِ ِْ وقَّب ع َد
ِ
َّ َّ﴾ٔٔ﴿ََّّى ُمَّالظالِ ُمو َن
َ ِبَّفَأ ُْولَئ
ُك
ْ َ ُ اال ْس ُمَّالْ ُف ُس
ْ َُّاْليَان ََّوَمنََّّلَّْيَت
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lakilaki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang
ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula
sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi
yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu
sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung
ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk
sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka
Itulah orang-orang yang zalim.”347
2. Iḥsān (Berbuat baik):

َّسا ُن
ََّ  َّاََِّْال َّْحberasal

dari kata

َّس َن
ََّ  َّاَ َّْحyang

mempunyai

makna berbuat baik. Dalam kontek ini sangat sesuai dengan indikator
345

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 221.
Muhammad Nasīd ar-Rifāʻi, Taisīr al-ʻAliyu al-Qadīr li Ikhtiṣāri Tafsīr Ibn Kaṡīr
(Riyāḍ : Maktabah al-Maʻārif, 1989), jilid 2, h. 600.
347
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 412.
346

195

kompetensi sosial ke-2 (Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun
dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat).
Kata iḥsān memiliki beberapa makna diantaranya:
1) Melaksanakan segenap kewajiban.
2) Sabar dalam menerima segala perintah dan larangan Allah swt.
3) Taat dan senantiasa menyempurnakan ketaatan, baik kadar maupun
caranya.
4) Memaafkan.
5) Ikhlas.
6) Merasakan kehadiran Allah swt.
7) Memegang teguh kebenaran.
8) Memiliki pengertian yang baik tentang ajaran-ajaran Allah yang lurus.
9) Memiliki pemahaman tentang hukum yang layak diterapkan di kalangan
masyarakat Islam.

3. Memberi kepada kaum kerabat. Kata (
makna-makna

yang

sangat

dalam.

َّ َ ) إيََّّْتītā` / pemberian, mengandung
ُاء
al-Fairuzabādī

dalam

kamusnya

menjelaskan sekian banyak artinya, antara lain, istiqamah (bersikap jujur dan
konsisten), cepat, pelaksanaan secara amat sempurna, mudahkan jalannya,
mengantar kepada seorang agung lagi bijaksana, dan lain-lain.348 Ayat ini
tidak memerintahkan berbuat kebajikan tanpa menjelaskan objeknya. Hal ini
untuk memberi makna keumuman, sehingga mencakup segala bidang dan
objek yang dapat berkaitan dengan keadilan, kebaikan dan pemberian yang
dimaksud dapat berlaku terhadap manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan,
maupun benda mati. Masing-masing disesuaikan dengan objek yang dihadapi.
Hal ini menggambarkan kemampuan beradabtasi terhadap siapapun.

4. Melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Seorang guru menjadi sosok
panutan bukan hanya bagi para peserta didik, namun juga masyarakat. Suri

348

h. 326.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, cet. 2 (Jakarta : Lentera Hati, 2004), vol. VII,
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tauladan yang disampaikan, selain menyuruh pada kebaikan juga melarang
pada hal-hal yang fasik dan mungkar. Perbuatan tersebut dilaksanakan
dengan penuh keikhlasan sehingga sang guru mendapat gelar “pahlawan
tanpa tanda jasa.” Dalam Alquran hal di jelaskan dalam surah Ali Imran/3
ayat 110:

ِ
ٍ
ِ تَّلِلن
ََّّع ِنَّالْ ُمن َك ِر ََّوتُ ْؤِمنُو َنَّبِاللّ ِو
ْ ُخ ِر َج
ْ َّخْي َرَّأُمةَّأ
َ اسَّتَأْ ُم ُرو َنَّبِالْ َم ْع ُروف ََّوتَْن َه ْو َن
َ ُكنتُ ْم
ِ مَّمْن همَّالْم ْؤِمنُو َنَّوأَ ْكثَرىمَّالْ َف
ِ َولَوَّآمنَّأ َْىلَّالْ ِكت
َّ َّ﴾ٔٔٓ﴿َّاس ُقو َن
َ ابَّلَ َكا َن
ُ ُ ُ ٍّ َُّخ ْْياًَُّل
ُ ُُ َ
ُ ََ ْ َ
Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah
itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”349
5. al-Bagy (permusuhan). Suatu hal yang sangat ironi jika seorang guru atau
pendidik menjadi tukang adu domba antara peserta didiknya atau sesama
pendidik sendiri. Hal ini juga bertolak belakang sebagai tugasnya yang
mencerdaskan orang lain. Mencerdaskan dalam pengertian memiliki wawasan
yang baik dan pemikiran yang baik. Tidaklah mungkin dari wawasan yang
baik dan pemikiran yang baik memiliki sifat mengadu domba antar sesama
manusia.
Bagi seorang murabbī, perbaikan asal sangat perlu dilakukan. Dimana
yang dimaksud dengan perbaikan asal ini adalah niat. Kebersihan dan kesucian
niat menjadi cerminan kebaikan seluruhnya. Begitu pentingnya Islam mendasari
segala perbuatan harus dengan niat. Bahkan amalan seseorang itu bernilai atau
tidaknya didasari pada niat.
Pentingnya niat dalam Islam menurut Qarḍāwī disebabkan:
1. Islam menjadi niat itu sebagai baiknya sebuah perbuatan, sebab ia bersumber
dari hati, bukan dari apa yang ẓahir. Sebaik apapun tampilan yang tampak
bukan penentu. Sebagaimana hadis Nabi saw.:
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ِ
ِ
ٍ ِ
ََّص ٍَّّم
ْ يدَّبْ ِن
َ َّع ْنَّيَِز
َ اَّج ْع َف ُرَّبْ ُنَّبُْرقَا َن
َ ََحدثَن
َ َّاأل
َ ََّحدثَن
َ َّحدثَنَاَّ َكثْيَُّبْ ُنَّى َشام
َ اَّع ْمٌروَّالناق ُد
ِ ولَّالل ِوَّصلىَّاللو
ََّّص َوِرُك ْم
ُ ال ََّر ُس
َ َالََّّق
َ ََّىَريْ َرَةَّق
َ ُ
ُ َع ْنَّأَِِب
ُ َّعلَْيو ََّو َسل َمَّإِنَّاللوَ ََّالَّيَْنظُُرَّإِ ََل
َ
350 ِ
َوأ َْم َوالِ ُك ْم ََّولَ ِك ْنَّيَْنظُُرَّإِ ََلَّقُلُوبِ ُك ْم ََّوأ َْع َمال ُك َّْم
Meriwayatkan ʻAmru an-Nāqid, Kaṡīr bin Hisyām, Jaʻfar bin Burqān dari
Yazīd bin al-Aṣṣamm, dari Abu Hurairah berkata, telah berkata Rasulullah
saw., “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu, tidak
kepada harta kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amal
perbuatan kamu”.
Apa niat seorang murabbī? Apakah karena ingin harta? Jabatan? Atau
karena ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah swt. Yakinlah, ketika niat
itu benar-benar karena Allah swt., maka harta dan jabatan pasti ikut serta
dengannya

sehingga

harta

dan

jabatan

tersebut

digunakan

untuk

kemaslahatan. Sebaliknya jika hanya duniawi semata, walau harta dan jabatan
dimiliki tapi kemuliaan tak pernah diraih.
2. Niat menjadikan sesuatu menjadi baik. Menjadi sebuah amalan kebiasaan
menjadi ibadah. Sampai menggauli istri pun jika dengan niat karena Allah
swt. menjadi sebuah ibadah, sesuai dengan hadis Nabi saw.:

ِ
ِ ون َّحدثَنَاَّو
ٍ
ٌَّاصل
ُّ اَّم ْه ِد
ْ َُّمَم ِد َّبْ ِن َّأ
ُ اَّعْب ُد َّالل ِو َّبْ ُن
َ ََحدثَن
َ ي َّبْ ُن
َ ََّحدثَن
َ ََسَاءََّالضُّبَع ُّي
َ َ َّمْي ُم
ِ ِ َّاأل
ََّّع ْنَّأَِِب
َ َس َودَّالدٍّيل ٍّي
َ ََّي ََيَّبْ ِنَّيَ ْع َمَر
َْ َّع ْن
َ ََّي ََيَّبْ ِنَّعُ َقْي ٍل
َْ َّع ْن
َ ََّعيَ ْي نَة
ُ َم ْوََلَّأَِِب
ْ ْ َّع ْنََّّأَِِب
ِ
ِ اب َّالنِِب َّصلى َّاللو
ِ َذَ ٍّر َّأَن َّن
ِ َصح
ََّّعلَْي ِو
َ َُّصلى َّاللو
َ ُ
ٍّ َِّعلَْيو ََّو َسل َم َّقَالُوا َّللن
َ ِب
َ ٍّ
َ ْ اسا َّم ْن َّأ
ً
ِ ُّ ول َّالل ِو َّ َذ َىب َّأ َْىل
َّومو َن َّ َك َما
َ اَّر ُس
ُ َصلٍّيَّ َوي
َ ُصلُّو َن َّ َك َماَّن
َ ُُجوِر َّي
ُص
ُ َّالدثُوِر َّب ْاأل
َ ََو َسل َم َّي
ُ َ
ِض
ََّّماَّتَصدقُو َن َّإِن
َ َول َّأ َْم َواُلِِ ْم َّق
ُ صدقُو َن َّبُِف
َ َوم ََّويَت
ُص
ُ َن
َ َّج َع َل َّاللوُ َّلَ ُك ْم
َ س َّقَ ْد
َ ْال َّأ ََو َّلَي
ٍ َ ََّت ِم
ٍ
ٍ ِ
ٍ ِبِ ُك ٍّل َّتَسب
ََّّص َدقَةً ََّوَّأَْمٌر
َْ َّص َدقَةً ََّوُك ٍّل
َ َّص َدقَةً ََّوُك ٍّل َّتَ ْهليلَة
َ يدة
َ َّص َدقَةً ََّوُك ٍّل َّتَ ْكبِ َْية
َ يحة
َ ْ
ِ ض ِعَّأ
ِ
َّولَّالل ِو
َ اَّر ُس
َ َّص َدقَةٌ ََّونَ ْه ٌي
َ َحد ُك ْم
َ َّمْن َك ٍر
َ بِالْ َم ْع ُروف
َ ْ َُّص َدقَةٌ ََّوِِفَّب
ُ َّع ْن
َ ََّص َدقَةٌَّقَالُواَّي
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ِ
ِ ض َع َه
ََِّّعلَْيو
َ ََجٌر َّق
َ ََح ُدن
َ ال َّأ ََرأَيْتُ ْم َّلَ ْو ََّو
َ َّحَرٍام َّأَ َكا َن
ْ اَّش ْه َوتَوُ ََّويَ ُكو ُن َّلَوُ َّف َيهاَّأ
َ اَِّف
َ أَيَ ِأِت َّأ
351
ِ ْ اَِّف
ِ َ ِفِ َيهاَّ ِوَّْزٌرَّفَ َك َذل
ِ ض َع َه
َجًرا
َ اَّو
ْ َّاْلَ َاللَّ َكا َنَّلَوَُّأ
َ كَّإ َذ

Meriwayatkan ʻAbdullah bin Muhammad bin Asmā` aḍ-Ḍubaʻi, dari Muhdi
bin Maimūn, Wāṣil majikan ʻUyainah, dari Yahya bin ʻUqail dari Yahya bin
Yaʻmar dari Abi al-Aswad ad-Dīli dari Abi Żar sesungguhnya kelompok
orang dari sahabat Nabi saw. bertanya kepadanya, “Ya Rasulullah, orang
pemalas berpendapat berbuat selalu ingin mengharapkan pahala, mereka salat
seperti kami, berpuasa seperti kami, dan bersedekah dengan harta mereka”,
Nabi berkata, “bukankah Allah swt. telah menjadikan bagimu berupa sedekah
dari apa yang kamu lakukan? Sesungguhnya tasbīh itu sedekah, setiap takbīr
sedekah, setiap tahmīd sedekah, setiap tahlīl sedekah, amar maʻrūf sedekah,
nahi munkar sedekah, dan menggauli istri kamu juga sedekah”. Mereka
bertanya, “ya Rasulullah apakah kami melakukan syahwat kami juga
sedekah?”, Nabi berkata, “apakah kamu tidak perhatikan, jika kamu
melakukannya dengan haram akan mendapat dosa? Begitu juga jika kamu
melakukannya dengan yang halal akan mendapat pahala”.

3. Niat menjadikan ketaatan yang maksimum. Yang tidak bercampur dengan
pengaruh duniawi. Dengan niat tentu segala perintah dilakukan dengan
maksimal, sebab ukurannya adalah taat. Sebagaimana banyak ditulis dalam
riwayat tentang hijrah, banyak niat yang bercampur dalam hati dikalangan
umat ketika itu, apakah hijrahnya karean Allah swt. dan rasul-Nya atau
karena unsur lainnya. Begitu juga pada sebuah hadis yang panjang redaksinya
tentang tiga orang yang dihari kiamat (orang yang membaca Alquran, orang
yang bersedekah, dan orang yang berjihad) membanggakan amalan mereka
ingin mendapatkan pahala dan masuk kedalam surga. Akan tetapi ketiganya
masuk ke dalam neraka. Akibat seluruh amalan mereka bukan karena niat
yang benar.352
4. Niat adalah faktor yang menjadikan untuk mendapat ganjaran pahala
walaupun amalan tersebut belum tuntas terlaksana. Sebagaimana dalam
riwayat seorang yang ingin berhijrah akan tetapi maut menjemputnya
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sebelum melakukan hijrah tersebut, sungguh Allah swt. telah memberinya
pahala.
5. Di dalam niat adanya keberkahan yang diberikan Allah swt. berupa
pertolongan-Nya, kesuksesan pekerjaannya.
6. Dengan niat, seseorang akan terhindar dari maksiat dan yang perbuatan
haram. Karena tidak mungkin seseorang melakukan niat ketika ia melakukan
yang maksiat dan haram, sebab kalimat atau lafaz dari niat melakukan sesuatu
adalah “sengaja aku melakukan ini karena Allah Taʻala”.353
Jika diteliti dari hal di atas, maka dapat diklasifikasikan kepada tiga unsur
yakni, dari sisi nafsiyah, syakhṣiyah dan mas`uliyah seperti yang dapat
ditampilkan pada tabel di bawah ini :
Nafsiyah

Syakhṣiyah

Mas`uliyah

Ḥulamā‟

Ḥukamā’

al-Walāh

Atqiyā’

ʻUlamā’

‘Ilm wa ‘Amal

Ahl ʻibādah

Fuqahā’

Ahl aż-Żikr

Rabbaniyah

Muʻallimīn

ar-Rāsikh fī al-ʻIlm

Marḍiyan

al-Aḥbār

Mawāʻiẓ

Mursyid

Dirāsah al-Kitāb

Ulū al-Albāb

Mudarris

Muzakkī
Tabel 2. Murabbī dalam konsep Alquran
Keselarasan iman, ilmu dan akhlak merupakan pembinaan Alquran untuk
menjadi seorang murabbī. Pada ranah ilmu, akal sebagai modal utama. Oleh sebab
itu kedudukan akal dan ilmu dalam Alquran sangat mulia. Hal ini tampak
banyaknya ayat-ayat yang menyinggung tentang permasalahan akal dan ilmu.
Adapun bentuk informasi tentang kemuliaan akal dan ilmu tersebut adalah :
353
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1) Seruan sebagai seorang ulū al-albāb dan an-nuhā.
2) Seruan untuk meneliti dan berpikir (an-naẓr dan at-tafakkur).
3) Seruan untuk menggunakan akal dan merenungkan (at-taʻqqul dan attadabbur).
Sebagaimana tampak jelas dalam ayat-ayat Alquran yang menyinggung tentang
bentuk informasi di atas tersebut, seperti al-Baqarah/2 ayat 44:

ِ
ِ ِ أَتَأْمرو َنَّالن
﴾ٗٗ﴿َّابَّأَفَالََّتَ ْع ِقلُو َن
َ َنس ْو َنَّأَن ُف َس ُك ْم ََّوأَنتُ ْمَّتَْت لُو َنَّالْكت
َ
َ َاسَّبالْ ٍَّب ََّوت
ُُ

Artinya: “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang
kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca
Al Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?”354
Surah al-Gāsyiyah/88 ayat 17:

ِ َّاْلبِ ِلَّ َكيف
﴾ٔٚ﴿َّت
ْ َّخل َق
ُ َ ْ ِْ أَفَ َالَّيَنظُُرو َنَّإِ ََل
Artinya: “Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia
diciptakan”355
Surah al-Baqarah/2 ayat 73:

ِ
ِ اَّاض ِربوهَّبِب ع
ِ ُْ ك
﴾ٖٚ﴿َّىَّويُِري ُك ْمَّآيَاتِِوَّلَ َعل ُك ْمَّتَ ْع ِقلُو َن
َ ض َهاَّ َك َذل
ْ َ ُ ُ ْ َفَ ُقلْن
َ َََّيييَّاللّوَُّالْ َم ْوت
Artinya: “Lalu Kami berfirman: "Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota
sapi betina itu!" Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang
yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaanNya agar kamu mengerti.”356
Surah al-Baqarah/2 ayat 219:

ِ َّاْلَ ْم ِر ََّوالْ َمْي ِس ِر َّقُ ْل َّفِي ِه َماَّإِ ُْثٌَّ َكبِْيٌ ََّوَمنَافِ ُع َّلِلن
َّاس ََّوإِْْثُُه َماَّأَ ْكبَ ُر َِّمنَّنَّ ْفعِ ِه َما
ْ َّع ِن
َ َيَ ْسأَلُون
َ ك
ِ ويسأَلُونَكَّماذَاَّي ِنف ُقو َنَّقُ ِلَّالْع ْفوَّ َك َذلِكَّي ٍّبْيَّاللّوَّلَ ُكمَّاَلي
َّاتَّلَ َعل ُك ْمَّتَتَ َفك ُرو َن
َ ُ ُ ُ ُ َ
ُ َ َ ْ ََ
ََ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya". Dan
mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:
354
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"Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir”357
Akal merupakan asas dari naql. Sesungguhnya iman yang bersifat taqlid
muṭlaq tidak akan diterima. Sebab tidak berasaskan pada burhān (bukti logika)
dan tidak berpijak pada bayyinah (penjabaran keterangan secara logika). Alquran
menuntut setiap dakwah harus dengan burhān, jika tidak ia akan cacat dan
tertolak. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah an-Naml/27 ayat 64:

َّضَّأَإِلََّوٌَّم ََّعَّالل َِّوَّقُ َّْلَّ َىاتُواَّبُْرَىانَ ُك َّْم
َِّ اءَّ َو ْاأل َْر
َِّ يدَّهَُّ َوَمنَّيَ ْرُزقُ ُكمَّ ٍّم ََّنَّالس َم
ُ ِأَمنَّيَْب َدَّأَُّا ْْلَلْ ََّ ََّ َُُّثَّيُع
﴾ٙٗ﴿َّْي
ََّ ِص ِادق
َ َّإِنَّ ُكنتُ َّْم
Artinya: “Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya),
kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan
rezki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada
tuhan (yang lain)?. Katakanlah: "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika
kamu memang orang-orang yang benar".358
Begitu juga akidah, harus berlandaskan pada burḣān al-yaqīnah (bukti logika
yang menyakinkan), bukan pada aẓ-ẓann (dugaan) dan al-wahm (keraguan).
Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Jāṡiyah/45 ayat 32:

ِ وإِذَاَّقِيل َّإِن َّوع َد َّالل ِو َّح ٌّ َ َّوالساعةُ ََّال َّري
ََّّاعةُ َّإِنَّنظُ ُّن َّإِال
َْ َ
َ يَّماَّالس
َ ب َّف َيهاَّقُلْتُمَّماَّنَ ْد ِر
َ
َ َْ َ َ َ
ِ ِ ِ َْ ظَنّاًَّوم
﴾ٖٕ﴿َّْي
َ اََّن ُنَِّبُ ْستَ ْيقن
ََ
Artinya: “Dan apabila dikatakan (kepadamu): "Sesungguhnya janji Allah itu
adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya",
niscaya kamu menjawab: "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami
sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali
tidak meyakini (nya)".359
Haram hukumnya bagi seorang muslim yang mengikut ẓann dan wahm,
sebab Allah swt. telah memberikan suatu yang dapat menghasilkan maʻrifah
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ṣaḣīḣah (pengetahuan yang benar dengan ilmu melalui akal). Firman Allah swt.
dalam surah al-Isrā`/17 ayat 36:

ِ ِ َ َوالَ َّتَ ْقف َّماَّلَيس َّل
ًََّّم ْس ُؤوال
َ ِصَر ََّوالْ ُف َؤ َاد َّ ُك ُّل َّأُول ئ
َ ك َّ َكا َن
َ َك َّبِو َّعلْ ٌم َّإِن َّالس ْم َع ََّوالْب
َ َُّعْنو
َ
َ ْ َ ُ
﴾ٖٙ﴿
Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan
hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”360
Penafsiran para ulama tentang ayat ini adalah, sesungguhnya Allah swt. melarang
untuk berbicara tanpa dasar ilmu. Sebab tanpa ilmu atau jika berdasarkan
perkiraan atau dugaan akan menjurus kepada kedustaan.361 Dalam sebuah riwayat
menyatakan:

ِ ٍّ حدثَناَّابنَّأَِِبَّعمرَّحدثَناَّس ْفيا ُنَّعنَّأَِِب
َّولَّالل ِو
ََّ َّىَريْ َرَةَّأَن ََّر ُس
ْ َّع ْن
َ َّاأل َْعَرِج
َ َّالزنَاد
ُ َّع ْنَّأَِِب
ْ َ َ ُ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ
362 ِ ِ
َّ بَّا ْْلَدي
ث
َ ََّعلَْي ِو ََّو َسل َمَّق
َ ُصلىَّاللو
ُ الَّإِيا ُك ْم ََّوالظنَّفَِإنَّالظنَّأَ ْك َذ
َ
“Meriwayatkan Ibn Abi ʻUmar, Sufyān, dari Abi az-Zinād, dari Aʻraj dari Abi
Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. berkata : Jauhi kamulah prasangka,
sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang sangat bohong.”
Sungguh perintah menjadi murabbī adalah merupakan kewajiban yang harus
diterapkan dalam diri setiap pribadi muslim. Hal inilah yang dicontohkan oleh
Rasulullah saw. yang menjadi murabbī bagi umat manusia. Dan ini pula hakikat
manusia di sisi Allah swt. yang disebut sebagai khalifah. Memiliki ilmu, iman,
dan amal yang sempurna.
Tingginya derajat dan kemuliaan seorang murabbī, menurut al-Gazāli
dikarenakan bahwa murabbī melakukan tarbiyatur risālah. Pendidikan ini terdiri
dari :
1) Taʻlim al-irsyād (pengajaran berupa petunjuk). Sebagaimana firman Allah
swt. dalam surah at-Taubah/9 ayat 122:
360

Ibid., h. 429.
Yūsuf Qarḍāwi, al-Ḥayāh ar-Rabbāniyah wa al-ʻIlm, h. 73.
362
Abi ʻĪsa Muhammad bin ʻĪsa at-Tirmiżī, al-Jāmiʻu al-Kabīr, ed. Basysyār ʻAwād
Maʻrūf, cet. 1 (Beirut : Dār al-Garb al-Islāmi, 1996), jilid. III, h. 527.
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ََِّّفَّالدٍّي ِن
َّ ِ َّْمْن ُه ْمَّطَآئَِفةٌَّلٍّيَتَ َفق ُهوا
ٍّ َوَماَّ َكا َنَّالْ ُم ْؤِمنُو َنَّلِيَ ِنف ُرواَّْ َكآفةًَّفَلَ ْوالََّنَ َفَر َِّمنَّ ُك ٍّلَّفِْرقَ ٍة
ِ ِ
ِ
﴾ٕٕٔ﴿َََّّي َذ ُرو ََّن
َْ اَّر َج ُعواَّْإِلَيْ ِه ْمَّلَ َعل ُه ْم
َ َوليُنذ ُرواَّْقَ ْوَم ُه ْمَّإ َذ
Artinya: “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi
semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiaptiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah
kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga
dirinya.”363

2) Ijāb li at-taʻlīm (kewajiban belajar dan mengajar secara terus menerus).
Firman Allah swt. dalam surah Ali Imran/3 ayat 187:

ِ َ وإِذَ َّأَخ َذ َّاللّو َِّميث
ِ
ِ اب َّلَتُبَ يٍّنُنوُ َّلِلن
َّاس ََّوالَ َّتَ ْكتُ ُمونَوُ َّفَنَبَ ُذوهُ ََّوَراء
َ ُ َ َ
َ َين َّأُوتُواْ َّالْكت
َ اق َّالذ
ِظُ ُهوِرِىمَّوا ْشتَرْواَّْبِِوََّْثَناًَّقَلِيالًَّفَب
﴾ٔٛٚ﴿ََّّماَّيَ ْشتَ ُرو َن
ئ
ْ
َس
َ َْ
َ
Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang
yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi
kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya."
Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka
dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk
tukaran yang mereka terima.”364

3) Taḣrīm al-kitmān (larangan untuk menyembunyikan ilmu), firman Allah swt.
dalam surah al-Baqarah/2 ayat 146:365

ِ
ِ
ََّ ََّاْل
َّْ َّمْن ُه ْم َّلَيَ ْكتُ ُمو َن
ٍّ ًاءى ْم ََّوإِن َّفَ ِريقا
ُ َاب َّيَ ْع ِرفُونَوَُّ َك َماَّيَ ْع ِرفُو َن َّأَبْن
ُ َين َّآتَْي ن
َ َاى ُم َّالْكت
َ الذ
﴾ٔٗٙ﴿َََّّوُى ْمَّيَ ْعلَ ُمو َن
Artinya: “Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab
(Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal
anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara
mereka
menyembunyikan
kebenaran,
padahal
mereka
mengetahui.”366
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366
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN
A. Kesimpulan.
Seluruh pemaparan dan uraian dalam pembahasan ini, bahwa Alquran sangat
memberikan semangat moral seperti perintah untuk menjadi murabbī. Dalam konteks
pendidik menurut konsep Alquran memiliki makna yang lebih mendalam. Bukan
hanya sekedar sebagai pengajar yang mentransfer ilmu kepada peserta didiknya,
melainkan memiliki kemuliaan hati, kematangan bersikap dan penuh dengan rasa
tanggung jawab kepada Allah swt. sebagai makhluk. Kematangan sisi nafsiyah (jiwa),
syakhṣiyah (perilaku), mas`uliyah (tanggung jawab) amat dibutuhkan. Oleh sebab itu
dalam konsep Alquran murabbī harus memenuhi kriteria.
Landasan utama berupa tauhīd dan akhlāq al-karīmah menjadi standart ukur
dalam mewujudkan sebagai seorang pendidik. Contoh instruksi menjadi rabbanī pada
diri Rasulullah saw. pada awalnya menafikan perbuatan kemusyrikan yang
dituduhkan

orang-orang

kafir

bahwa

Rasul

saw.

memerintahkan

untuk

menyembahnya, melainkan sebaliknya, para Rasul tersebut mengajak untuk
mentauhidkan Allah swt.
Selanjutnya dalam seruan dakwah yang dilakukan Rasulullah saw. menjadi
acuan sebagai seorang pendidik (

ُمُُرِّب

) / murabbi yang sukses, yang mengajak,

mendidik umatnya ke arah yang baik. Hidup di bawah lindungan Allah swt.,
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Pembahasan ini merupakan penjelasan akan makna rabbanī. Bukan hanya
sekedar berartikan orang yang alim, akan tetapi memiliki makna yang tersimpul
dalam kata rabbanī yang dipaparkan para ulama sesuai konsep Alquran.
Perwujudan rabbanī pada diri seorang sebagai murabbī sangat sulit dirasa atau
bahkan mustahil terwujud. Namun bukan berarti bahwa perintah menjadi rabbanī
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pada Alquran tidak dapat dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa murabbī yang
terkandung dalamnya sifat-sifat rabbanī adalah berupa grand concept (induk segala
konsep sebagai pendidik dalam Alquran). Sehingga ketika salah satu atau dari
beberapa unsur-unsur rabbanī tersebut telah dilakukan dan diterapkan maka dapatlah
dikatakan telah mengikuti perintah Allah swt. sebagai rabbāniyyīn. Adapun makna
rabbāniyyīn dalam Alquran oleh para ulama tafsir adalah :
1. Ḥukamā’ (orang yang arif dan bijaksana dalam mengambil sikapnya terhadap
peserta didik). Alquran surah Maryam/19 ayat 12.
2. ʻUlamā’ (orang yang terpelajar / orang yang berilmu pengetahuan, yang benarbenar mewujudkan dirinya sebagai seorang ilmuwan yang profesional,
mendalami keahlian ilmunya). Alquran surah Fāṭir ayat 28.
3. Fuqahā’ (orang yang pandai / cerdas / ahli fiqh). Pemahaman berbeda dengan
mengetahui. Orang yang mengetahui belum tentu dapat memberikan ilmu yang
diketahuinya kepada orang lain, akan tetapi orang yang paham akan dapat
dengan mudah mengajari orang lain dengan berbagai metode yang ia pilih. Sebab
peserta didik memiliki keaneka ragaman dalam penyerapan ilmu pengetahuan
yang diajarkan kepada mereka. Alquran surah al-Mujādilah/58 ayat 11.
4. Muʻallimīn (guru / pengajar). Memberikan pengajaran dan mengevaluasi
pengajarannya kepada peserta didik untuk mengetahui kadar penyerapan peserta
didiknya. Alquran surah al-Baqarah/2 ayat 151, Ali Imran/3 ayat 137-138, arRaʻd/13 ayat 28, an-Naml/27 ayat 14.
5. Ḥulamā’ (orang yang sabar dan bermurah hati). Bersabar dengan selalu berbagai
hal yang timbul dari reaksi penerima ilmu / peserta didiknya, hal ini cara untuk
dapat memperoleh sebuah kesuksesan dalam mentransfer ilmu pengetahuan.
Alquran surah Yāsīn/36 ayat 65.
6. al-Ahbār (orang yang alim dan saleh). Kesalehan yang timbul akibat dari ilmu
yang bersemayam dalam dirinya. Alquran surah an-Nisā`/4 ayat 69 dan 114.
7. Atqiyā’ (orang yang bertaqwa, takut kepada Allah swt.). Rasa takut kepada Allah
swt. timbul dari kesadaran yang mendalam, berlandasan pada ilmu pengetahuan
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yang dimilikinya, sehingga rasa takut itu benar-benar dirasakan yang akhirnya
menimbulkan rasa tunduk dan syukur. Alquran surah al-Anʻām/6 ayat 51.
8. al-Walāh (wali yang mengurus berbagai urusan orang yang merupakan
perwaliannya). Bertanggung jawab dengan baik terhadap peserta didiknya
dengan memperhatikan dari berbagai sisi seorang peserta didik. Alquran surah alMā`idah/5 ayat 63.
9. Ahl al-ʻibādah (orang yang selalu beribadah). Hadis riwayat dari Ibn ʻAbbas dan
Sa’īd bin Jabir, Qatadah, ‘Aṭā` al-Khurasānī, ‘Aṭiyah al-‘Aufā, Rabīʻ bin Anas
dari al-Ḥasan, terhadap penjelasan surah Ali Imran/3 ayat 79.
10. ‘Ilm wa ‘amal (sesuai dengan ilmu dan perbuatannya). Alquran surah al-Aʻrāf/7
ayat 179.
11. Rabbaniyah (mengarahkan sifat-sifat diri kepada sifat-sifat ketuhanan), dirāsah
al-kitāb (mengimplementasikan Alquran dalam diri dan pengajaran) dan
marḍiyan (berupaya sebagai orang yang berada dalam keridaan Allah swt.).
Alquran surah al-Fātiḥah/2 ayat 2, Ali Imran/3 ayat 79.
Selanjutnya term-term yang senada dengan sifat-sifat rabbāniyyīn sebagai
murabbī dalam Alquran, adalah :
1. Mursyid, dalam surah an-Nisā’/4 ayat 6, yang memberikan pengertian sebagai
seorang yang berakal dengan penalaran yang baik dan benar, rusydan pada
agamanya dan mampu mengemban amanah.
2. Mudarris, pada surah al-Anʻām/6 ayat 105, yang menjelaskan berkreteria sebagai
ilmuwan yang selalu membaca, mempelajari, mengetahui, memahami,
berdiskusi, dan mengajarkan apa yang telah menjadi pengetahuannya.
3. Ulū al-albāb, pada surah Ali ʻImrān/3 ayat 190-191, yang memberikan
pengertian selalu merenungi ciptaan Allah swt. sehingga melahirkan sebuah ilmu
yang menumbuhkan keyakinan.
4. Ahl aż-żikr, dalam surah An-Nahl/16 ayat 43, yakni berkemampuan sebagai
informan yang baik, berpengetahuan yang objektif, menyampaikan ilmu yang
bermanfaat untuk seluruh umat.
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5. ar-Rāsikh fī al-ʻilm, dalam surah Ali Imran/3 ayat 7, orang yang ilmunya dapat
dipercaya, selalu menjaga ilmunya, berbicara dengan tegas dan jelas,
beristiqomah (konsekwen dengan ucapannya), berupaya menjauhi segala yang
haram baik dalam sisi konsumsinya dan syahwatnya, memiliki wawasan yang
luas, memiliki kerendahan hati, zuhud dunia (meninggalkan kenikmatan duniawi
padahal ia mampu memilikinya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah
swt.), serta selalu bermujāhadah (bersungguh-sungguh mengolah jiwa dalam
menghadapi nafsunya).
6. Muzakkī, dalam surah al-Baqarah/2 ayat 151, yang memberikan pengertian selalu
bermohon ampun dari segala dosa untuk kesucian hati, keburukan akhlak dan
dari segala hal-hal yang dapat mengotori jiwanya, mengajak selalu dalam
kebenaran serta tumbuh dan berkembang sebagai seorang ilmuwan yang dalam
keridoan Allah swt..
7. Mawāʻiẓ, dalam surah Asy-Syu’arā`/26 ayat 136, yang bermakna selalu
memberikan nasehat yang baik tanpa bosan, memaparkan dampak positif dan
negatif pada peserta didiknya sesuai dengan kemampuan daya serap akal pikir
peserta didik, serta selalu memberikan pengarahan dan pemahaman tauhid.
B. Saran-saran.
1. Pedoman bagi Pendidik Muslim.
Status sebagai pendidik perlu adanya pedoman berupa konsep pendidik yang
akan diterapkan dalam praktik pengajaran dalam konsep Alquran. Walaupun adanya
panduan tentang standarisasi pendidik dalam undang-undang dunia pendidikan
Indonesia, namun panduan tersebut tidak teraplikasi dalam pendidik. Penelitian
perintah untuk menjadi rabbanī dalam Alquran, adalah merupakan doktrin agama
yang harus dipatuhi dan dikerjakan, terkhusus bagai seorang muslim, upaya
memahami maksud pengertian rabbanī yang bertugas sebagai pendidik menjadi
syarat baginya. Manfaat didikan yang baik pada diri manusia memberikan
kesempurnaannya sebagai wujud insan di alam ini.
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2. Pengayaan Keilmuan Islam.
Penulis berharap disertasi ini selain sebagai syarat dalam menyelesaikan
pendidikan jenjang doktoral juga dapat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada
dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Islam. Walaupun dalam penelitian ini
nantinya ditemui kekurangan yang insya Allah dapat disempurnakan. Penulis juga
mengharapkan semoga Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara lebih bisa lagi
menciptakan para sarjana yang memiliki kemampuan dalam bidang Pendidikan Islam
dengan meningkatkan sumberdaya pendidik dan seluruh yang terkait dengan
Pendidikan Islam seperti perbendaharaan buku-buku Pendidikan Islam klasik yang
merupakan sumber asal. Mengadakan seminar dengan para praktisi Pendidikan Islam
dan lain sebagainya.
3. Anjuran Penelitian Mendatang.
Mengingat penelitian ini masih terbatas pada penelitian pelaksanaan konsep
murabbī dalam Alquran, ditinjau dari sisi pendidik, maka perlu melengkapinya,
disarankan juga agar dilakukan pula penelitian mengenai pelaksanaan konsep
penuntut ilmu dalam Alquran, yang ditinjau dari peserta didik, bagaimana panduan
peserta didik dalam Islam untuk menuntut ilmu pengetahuan agar mampu melahirkan
orang-orang yang benar-benar berilmu pengetahuan yang dapat memberikan
rahmatan lil ‘alamin.
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Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan
kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya
(menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan
seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia
supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon
yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak
dapat tetap (tegak) sedikitpun. Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang
beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat;
dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia
kehendaki.

LAMPIRAN
A. TAFSIR RABBANĪ :
1. Tafsir jāmiʻ al-bayān :

ِ
ـُت} فإن أىل التأويـل اختلفوا فـي تأويـلو ,فقال بعضهم :معناه:
وأما قولوُ { :كونُوا َربّـانـيّ َ
كونوا حكماء علـماء .ذكر من قال ذلك:
حدثنا مـحمد بن بشار ,قال :حدثنا عبد الرمحن ,قال :حدثنا سفـيان ,عن منصور,
ِ
ـُت} قال :حكماء علـماء.
عن أبـي رزينُ { :كونُوا َربّـانـيّ َ
حدثنا أبو كريب ,قال :حدثنا ابن يـمان ,عن سفـيان ,عن منصور ,عن أبـي رزين:
ِ
ـُت} قال :حكماء علـماء.
{ ُكونُوا َربّـانـيّ َ
حدثنا ابن محيد ,قال :حدثنا حكام ,عن عمرو ,عن منصور ,عن أبـي رزين ,مثلو.
{ولَ ِك ْن ُكونُوا
حدثنا ابن محيد ,قال :حدثنا جرير ,عن منصور ,عن أبـي رزينَ :
ِ
ـُت} :حكماء علـماء.
َربّـانـيّ َ

حدثنـي يعقوب بن إبراىيـم ,قال :حدثنا ىشيـم ,عن عوف ,عن الـحسن فـي قولو:
ِ
ـُت} قال :كونوا فقهاء علـماء.
{ ُكونُوا َربـانـيّ َ
حدثنـي مـحمد بن عمرو ,قال :حدثنا أبو عاصم ,قال :حدثنا عيسى ,عن ابن أبـي
ِ
ـُت} قال :فقهاء.
نـجيح ,عن مـجاىد فـي قولوُ { :كونُوا َربّـانـي َ
حدثنـي الـمثٌت ,قال :حدثنا أبو حذيفة ,قال :حدثنا شبل ,عن ابن أبـي نـجيح ,عن
مـجاىد ,مثلو.
حدثنا القاسم ,قال :حدثنا الـحسُت ,قال :ثنـي حجاج ,عن ابن جريج ,قال :أخربنـي
ِ
القاسم ,عن مـجاىد ,قولوِ :
ـُت} قال :فقهاء.
{ولَك ْن ُكونُوا َربّـانـيّ َ
َ
ِ
{ولَك ْن ُكونُوا
ـحدثنا بشر ,قال :حدثنا يزيد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة قولوَ :
ِ
ـُت} قال :كونوا فقهاء علـماء.
َربّـانـيّ َ
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2. Tafsir baḥr al-ʻulūm :

كونوا ربانيُت  :يعٍت متعبدين ويقال كونوا علماء فقهاء  .قال الزجاج الربانيون أرباب
العلم والبيان أي كونوا علماء " مبا كنتم تعلمون الكتاب " يعٍت كونوا عاملُت مبا كنتم
تعلمون ألن العادل إمنا يقال لو عادل إذا عمل بعلمو وإن دل يعمل بعلمو فليس بعادل ألن
من ليس لو من علمو منفعة فهو واجلاىل سواء
مث قال تعاذل ^ ومبا كنتم تدرسون ^ يقول مبا كنتم تقرؤون يعٍت كونوا علماء بذلك
عاملُت بو قرأ ابن كثَت ونافع وأبو عمرو ^ مبا كنتم تعلمون ^ بنصب التاء والتخفيف
يعٍت يعلمكم الكتاب ودرسكم والباقون بضم التاء والتشديد يعٍت تعلمون غَتكم فإمنا
يأمركم بذلك
3. Tafsir bi al-ma`ṡūr :

وأخرج ابن أيب حاًب عن سعيد بن جبَت عن ابن عباس يف قولو {ربانيُت} قال :فقهاء
معلمُت.
وأخرج ابن جرير وابن ادلنذر وابن أيب حاًب من طريق عكرمة عن ابن عباس يف قولو
{ربانيُت} قال :حلماء علماء حكماء.
وأخرج ابن جرير وابن أيب حاًب عن طريق الضحاك عن ابن عباس {ربانيُت} قال:
علماء فقهاء.
وأخرج ابن جرير من طريق العويف عن ابن عباس {ربانيُت} قال :حكماء فقهاء.
وأخرج ابن ادلنذر عن ابن مسعود {ربانيُت} قال :حكماء علماء.
وأخرج ابن جرير عن رلاىد قال "الربانيون" الفقهاء العلماء .وىم فوق األحبار.
وأخرج عن سعيد بن جبَت {ربانيُت} قال :حكماء أتقياء.
واخرج ابن جرير عن ابن زيد قال "الربانيون" الذين يربون الناس والة ىذا األمر .يلوهنم،
وقرأ (لوال ينهاىم الربانيون واألحبار) (ادلائدة اآلية  )36قال (الربانيون) الوالة
(واألحبار) العلماء.
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واخرج ابن ادلنذر وابن أيب حاًب عن الضحاك يف قولو {كونوا ربانيُت مبا كنتم تعلمون
الكتاب} قال :حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها.
وأخرج عبد بن محيد وابن أيب حاًب عن الضحاك قال :ال يعذر أحد حر ،وال عبد ،وال
رجل ،وال امرأة .ال يتعلم من القرآن جهده ما بلغ منو فإن اهلل يقول{ :كونوا ربانيُت مبا
كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدررسون} يقول :كونوا فقهاء ،كونوا علماء.
4. Tafsir Ibn Abi Ḥātim :

قولو تعاذل :ولكن كونوا ربانيُت .حدثنا امحد بن الفضل العسقالين ،ثنا علي بن احلسن
ادلروزي ،ثنا ابراىيم بن رستم عن قيس ،عن عطاء  ،عن سعيد بن جبَت ،عن ابن عباس
يف ىذه االية :كونوا ربانيُت قال :ىم الفقهاء ادلعلمون .والوجو الثاين :ذكره يونس بن
حبيب  ،ثنا ابو داود  ،ثنا سليمان بن معاذ عن مساك ،عن عكرمة ،عن ابن عباس
كونوا ربانيُت قال :حلماء علماء حكماء  .قال :ابو زلمد  :وروى عن ايب رزين :
علماء حلماء .والوجو الثالث :حدثنا احلسن بن امحد ،ثنا موسى بن زلكم ،ثنا ابو
بكر احلنفي ،ثنا عباد بن منصور قال  :سالت احلسن عن قولو :ولكن كونوا ربانيُت
يقول :كونوا اىل عبادة ،واىل تقوى هلل.
5. Tafsir Ibn Kaṡīr :

وقولو{ :ولكن كونوا ربانيُت مباكنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون} أي ولكن
يقول الرسول للناس كونوا ربانيُت ,قال ابن عباس وأبو رزين وغَت واحد :أي حكماء
علماء حلماء ,وقال احلسن وغَت واحد :فقهاءو وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن
جبَت وقتادة وعطاء اخلراساين وعطية العويف والربيع بن أنس وعن احلسن أيضاً :يعٍت أىل
عبادة وأىل تقوى ,وقال الضحاك يف قولو{ :مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم
تدرسون} :حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيهاً
{تعلمون} أي تفهمون معناه ,وقرىء {تعلمون} بالتشديد من التعليم {ومبا كنتم
تدرسون} حتفظون ألفاظو
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6. Tafsir Baiḍāwī :

^ ولكن كونوا ربانيُت ^ ولكن يقول كونوا ربانيُت والرباين منسوب إذل الرب بزيادة
األلف والنون كاللحياين والرقباين وىو الكامل يف العلم والعمل ^ مبا كنتم تعلمون
الكتاب ومبا كنتم تدرسون ^ بسبب
كونكم معلمُت الكتاب وبسبب كونكم دارسُت لو فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة احلق
واخلَت لالعتقاد والعمل
7. Tafsir al-Marāgī :

(ولكن كونوا ربّانيُت مبا كنتم تعلمون الكتاب و مبا كنتم تدرسون) أي و لكن يأمرىم
النيب الذى أوتى الكتاب و احلكم بأن يكونوا منسوبُت إذل الرب مباشرة من غَت توسطو
ىو ،و ال التوسل بشخصو ،و إمنا يهديهم إذل الوسيلة احلقيقة ادلوصلة إذل ذلك ،وىى
تعليم الكتاب و دراستو ،فبعلم الكتاب و تعليمو و العمل بو يكون اإلنسان ربّانيا مرضيا
عند اهلل  ،إذ العلم الذى ال يبعث على العمل ال يعد علما صحيحاً  ،و من مث استغٌت
بذكره عن التصريح بالعمل.
B. TAFSIR ʻULAMĀ`:
1. Tafsir jāmiʻ al-bayān :

ِ ِ ِِ
العلَـماءُ يقول تعالـى ذكره :إنـما خياف اللّوَ فـيتقـي
وقولو :إنّ َـما َخيْشى اللّوَ م ْن عبـاده ُ
عقابو بطاعتو العلـماءُ ,بقدرتو علـى ما يشاء من شيء ,وأنو يفعل ما يريد ,ألن من علـم
ذلك أيقن بعقابو علـى معصيتو ,فخافو ورىبو خشية منو أن يعاقبو .وبنـحو الذي قلنا فـي
ذلك قال أىل التأويـل .ذكر من قال ذلك:
حدثنـي عل ّـي ,قال :حدثنا عبد اهلل ,قال :ثنـي معاوية ,عن عل ّـي ,عن ابن عبـاس ,قولو:
ِ ِ ِِ
كل شيء قدير.
إنّ َـما َخيْ َشى اللّوَ م ْن عبـاده ُ
العلَـماءُ قال :الذين يعلـمون أن اهلل علـى ّ
حدثنا بشر ,قال :حدثنا يزيد ,قال :حدثنا سعيد ,عن قتادة ,قولو :إنّ َـما َخيْ َشى اللّوَ ِم ْن
ِ ِِ
العلَـماءُ قال :كان يقال :كفـى بـالرىبة ِعلـما.
عبـاده ُ
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2. Tafsir baḥr al-ʻulūm :

فقال إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء قال بعضهم ًب الكالم عند قولو سلتلف ألوانو
مث استأنف فقال كذلك إمنا خيشى اهلل يعٍت ىكذا خيشى اهلل من عباده العلماء يعٍت
ألن العلماء يعلمون خلق اهلل تعاذل ويتفكرون يف خلقو ويعملون ثوابو وعقابو فيخشونو
ويعلمون بالطاعة طمعا لثوابو وديتنعون عن ادلعاصي خشية عقابو وقال مقاتل أشد الناس
خشية أعلمهم باهلل تعاذل فيها تقدمي وروى سفيان عن بعض ادلشيخة عن النيب صلى
اهلل عليو وسلم أنو سئل يا رسول اهلل أينا أعلم فقال ( أخشاكم هلل تعاذل إمنا خيشى اهلل
من عباده العلماء ) قالوا يا رسول اهلل فأي األصحاب أفضل قال ( الذي إذا ذكرت
أعانك وإذا نسيت ذكرك ) قالوا فأي األصحاب شر قال ( الذي إذا ذكرت دل يعنك
وإذا نسيت دل يذكرك ) قالوا فأي الناس شر قال ( اللهم اغفر للعلماء والعادل إذا فسد
فسد الناس )
3. Tafsir bi al-ma`ṡūr :

(إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء) (فاطر اآلية .)82
وأخرج أمحد يف الزىد عن خالد بن ثابت الربعي قال :وجدت فاحتة زبور داود .إن رأس
احلكمة خشية الرب.
وأخرج ابن أيب حاًب عن مطر الوراق قال :بلغنا أن احلكمة خشية اهلل والعلم باهلل.
وأخرج ابن ادلنذر عن سعيد بن جبَت قال :اخلشية حكمة من خشي اهلل فقد أصاب
أفضل احلكمة.
وأخرج ابن أيب حاًب عن مالك بن أنس قال :قال زيد بن أسلم :إن احلكمة العقل ،وإنو
ليقع يف قليب أن احلكمة الفقو يف دين اهلل ،وأمر يدخلو اهلل القلوب من رمحتو وفضلو،
وشلا يبُت ذلك أنك جتد الرجل عاقال يف أمر الدنيا إذا نظر فيها ،وجتد آخر ضعيفا يف
أمر دنياه عادلا بأمر دينو بصَتا بو يؤتيو اهلل إياه وحيرمو ىذا ،فاحلكمة الفقو يف دين اهلل
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4. Tafsir Ibn Abi Ḥātim :

مث قال :امنا خيشى اهلل من عباده العلماء فال فضل دلا قبلها .عن سعيد بن جبَت رضي
اهلل ،عنو قال :اخلشية واالديان والطاعة والتشتت يف االلوان .قولو تعاذل :امنا خيشى اهلل
من عباده العلماء اية عن ابن عباس رضي اهلل ،عنهما يف قولو :امنا خيشى اهلل من عباده
العلماء قال :الذين يعلمون ان اهلل على كل شيء قدير .عن ابن مسعود رضي اهلل ،عنو
قال :ليس العلم من كثرة احلديث ،ولكن العلم من اخلشية .عن صاحل ايب اخلليل رضي
اهلل ،عنو يف قولو :امنا خيشى اهلل من عباده العلماء قال :اعلمهم باهلل اشدىم لو خشية.
من طريق سفيان ،عن ايب حيان التيمي ،عن رجل قال :كان يقال :العلماء ثالثة عادل
باهلل ،وعادل بامر اهلل ،وعادل باهلل ليس بعادل بامر اهلل ،وعادل بامر اهلل ليس بعادل باهلل،
فالعادل باهلل وبامر اهلل الذي خيشى اهلل ويعلم احلدود والفرائض ،والعادل باهلل ليس بعادل
بامر اهلل :الذي خيشى اهلل وال يعلم احلدود :ال الفرائض والعادل بامر اهلل ليس بعادل باهلل:
الذي يعلم احلدود والفرائض وال خيشى اهلل .عن مالك بن انس رضي اهلل ،عنو قال :ان
العلم ليس بكثرة الرواية امنا العلم نور يقذفو اهلل يف القلب .عن احلسن رضي اهلل ،عنو
قال :االديان :من خشي اهلل بالغيب ورغب فيما رغب اهلل فيو ،وزىد فيما اسخط ،مث
تال امنا خيشى اهلل من عباده العلماء.
5. Tafsir Ibn Kaṡīr :

{إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء} أي إمنا خيشاه حق خشيتو العلماء العارفون بو ,ألنو
كلما كانت ادلعرفة للعظيم القدير العليم ادلوصوف بصفات الكمال ادلنعوت باألمساء
احلسٌت ,كلما كانت ادلعرفة بو أًب والعلم بو أكمل كانت اخلشية لو أعظم وأكثر.
قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قولو تعاذل{ :إمنا خيشى اهلل من عباده
العلماء} قال :الذين يعلمون أن اهلل على كل شيء قدير وقال ابن ذليعة عن ابن أيب
عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال :العادل بالرمحن من عباده من دل يشرك بو شيئاً,
وأحل حاللو وحرم حرامو ,وحفظ وصيتو وأيقن أنو مالقيو وزلاسب بعملو .وقال سعيد
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بن جبَت :اخلشية ىي اليت حتول بينك وبُت معصية اهلل عز وجل .وقال احلسن البصري:
العادل من خشي الرمحن بالغيب ,ورغب فيما رغب اهلل فيو ,وزىد فيما سخط اهلل فيو,
مث تال احلسن {إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء إن اهلل عزيز غفور}.
وعن ابن مسعود رضي اهلل عنو أنو قال :ليس العلم عن كثرة احلديث ,ولكن العلم عن
كثرة اخلشية .وقال أمحد بن صاحل ادلصري عن ابن وىب عن مالك قال :إن العلم ليس
وإمنا العلم نور جيعلو اهلل يف القلب .قال أمحد بن صاحل ادلصري :معناه أن
بكثرة الروايةّ ,
اخلشية ال تدرك بكثرة الرواية ,وإمنا العلم الذي فرض اهلل عز وجل أن يتبع ,فإمنا ىو
الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي اهلل عنهم ومن بعدىم من أئمة ادلسلمُت,
فهذا ,ال يدرك إال بالرواية ,ويكون تأويل قولو :نور يريد بو فهم العلم ومعرفة معانيو.
وقال سفيان الثوري عن أيب حيان التيمي عن رجل قال :كان يقال العلماء ثالثة :عادل
باهلل ,عادل بأمر اهلل ,وعادل باهلل ليس بعادل بأمر اهلل ,وعادل بأمر اهلل ,ليس بعادل باهلل,
فالعادل باهلل وبأمر اهلل الذي خيشى اهلل تعاذل ويعلم احلدود والفرائض ,والعادل باهلل ليس
بعادل بأمر اهلل الذي خيشى اهلل وال يعلم احلدود وال الفرائض ,والعادل بأمر اهلل ليس العادل
باهلل الذي يعلم احلدود والفرائض وال خيشى اهلل عز وجل
6. Tafsir Baiḍāwī :

إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء إذ شرط اخلشية معرفة ادلخشي والعلم بصفاتو وافعالو
فمن كان اعلم بو كان أخشى منو ولذلك قال صلى اهلل عليو وسلم أين اخشاكم هلل
واتقاكم لو ولذلك اتبعو بذكر افعالو الدالة على كمال قدرتو وتقدمي ادلفعول الن ادلقصود
حصر الفاعلية ولو آخر انعكس األمر وقرئ برفع اسم اهلل ونصب العلماء على أن
اخلشية مستعارة للتعظيم فإن ادلعظم يكون مهيبا
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7. Tafsir al-Marāgī :

(امنا خيشى اهلل من عباده العلماء) اي امنا خياف اهلل فيتقي عقابو بطاعتو العادلون بعظيم
قدرتو على ما يشاء من االشياء و انو يفعل ما يريد  ،الن من علم ذلك ايقن بعقابو
على معصيتو فخافو و رىبو خشية ان يعاقبو.
و قد اثر عن ابن عباس انو قال  :العادل بالرمحن من عباده ،من دل يشرك بو شيئا ،و
احل حاللو و حرم حرامو  ،و حفظ و صيتو  ،و أيقن انو مالقيو و زلاسبو بعملو .
و قال احلسن البصرى  :العادل من خشي الرمحن بالغيب  ،و رغب فيما رغب اهلل فيو ،
و زىد فيما سخط اهلل فيو مث تال األية
C. TAFSIR MUʻALLIM :

ِ
اب وىو الفرقان ,يعنـي أنو يعلـمهم أحكامو
َويـُ َعلّ ُـم ُك ُم الْكتَ َ

1. Tafsir jāmiʻ al-bayān :

2. Tafsir baḥr al-ʻulūm :

ويعلمكم ما دل تكونوا تعلمون وقال الزجاج خاطب بو العرب أنو بعث رسوال منكم
وأنتم كنتم أىل اجلاىلية ال تعلمون الكتاب واحلكمة فكما أنعمت عليكم بالرسالة
فاذكروين بالتوحيد ويقال قولو ^ كما ^ وصل مبا قبلو ومعناه وألًب نعميت كما أرسلنا
فيكم رسوال منكم ويقال وصل مبا بعده ومعناه ^ كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو
عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة ^ فاعرفوا ىذه النعمة واذكروين
بالتوحيد
3. Tafsir bi al-ma`ṡūr :

قولو تعاذل :كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب
واحلكمة ويعلمكم ما دل تكونوا تعلمون
أخرج ابن أيب حاًب عن أيب االعالية يف قولو {كما أرسلنا فيكم رسوال منكم} يقول :كا
فعلت فاذكروين.
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4. Tafsir Ibn Abi Ḥātim :

قولو :ويعلمكم مادل تكونوا تعلمون حدثنا امحد بن عمرو بن ايب عاصم ،حدثٍت ايب
عمرو بن الضحاك ،حدثٍت ايب الضحاك بن سللد ،انبا شبيب بن بشر ،ثنا عكرمة عن
ابن عباس :ويعلمكم ما دل تكونوا تعلمون يعٍت :كما علمكم ان يصلى الراكب على
دابتو والرجل على راحلتو
5. Tafsir Ibn Kaṡīr :

ويعلمهم مادل يكونوا يعلمون ,فكانوا يف اجلاىلية اجلهالء يسفهون بالعقول الغراء,
فانتقلوا بربكة رسالتو ,ودين سفارتو ,إذل حال األولياء ,وسجايا العلماء .فصاروا أعمق
الناس علماً ,وأبرىم قلوباً ,وأقلهم تكلفاً ,وأصدقهم ذلجة
6. Tafsir Baiḍāwī :

ويعلمكم ما دل تكونوا تعلمون بالفكر والنظر
7. Tafsir al-Marāgī :

(ويعلمكم الكتاب) أى و يعلمكم القران الكرمي و يبُت لكم ما انطوى عليو من احلكم
اإلذلية  ،و األسرار الربّانية الىت ألجلها و صف بأنو ىدى و نور  ،فالنىب صلى اهلل عليو
و سلم كان يتلوه عليهم ليحفظوا نظمو و لفظو حىت يبقى مصوناً من التحريف و
التصحيف  ،و يرشدىم إذل ما فيو من أسرار و حكم ليهتدوا هبديو  ،و يستضيئوا بنوره.
(و احلكمة) و ىى العلم ادلقًتن بأسرار األحكام و منافعها  ،الباعث على العمل هبا ،
ذاك أن سنة الرسول العملية و سَتتو صلى اهلل عليو و سلم ىف بيتو  ،و مع أصحابو  ،ىف
السلم و احلرب  ،و السفر و اإلقامة  ،ىف القلة و الكثَتة  ،جاءت مفصلة حململ االقران
مبينة دلبهمو  ،كاشفة دلا ىف أحكامو من األسرار و ادلنافع .
و لوال ىذا اإلرشاد العملى دلا كان البيان القوذل كافيا ىف انتقال األمة العربية من طور
الشتات و الفرقة و العداء و اجلهل إذل اإلتالف و اإلحتاد و التاخي و العلم و سياسة
األمم .فالنيب صلى اهلل عليو و سلم و قف أصحابو على نقو الدين و نفذهبم اذل سره ،
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فكانوا حكماء علماء عدوال أذكياء  ،حىت إن أحدىم كان حيكم ادلملكة العظيمة و
يقيم فيها العدل و حيسن السياسة  ،و ىو دل حيفظ من القران إال بعضو  ،لكن فقو و
عرف أسرار أحكامو.
D. TAFSIR MURABBI :
1. Tafsir jāmiʻ al-bayān :

الرب فـي كالم العرب متصرف علـى معان :فـالسيد الـمطاع
ب» ,فإن ّ
وأما تأويـل قولو « َر ّ
فـيها يدعى ربّـا
فربنا جل ثناؤه ,السيد الذي ال ِشْبو لو ,وال مثل فـي سؤدده ,والـمصلـح أمر خـلقو بـما
أسبغ علـيهم من نعمو ,والـمالك الذي لو الـخـلق واألمر.
2. Tafsir baḥr al-ʻulūm :

وقولو تعاذل ^ رب العادلُت ^ قال ابن عباس رضي اهلل عنهما سيد العادلُت وىو رب كل
ذي روح دب على وجو األرض ويقال معٌت قولو ^ رب العادلُت ^ خالق اخللق ورازقهم
ومربيهم وزلوذلم من حال إذل حال من نطفة إذل علقة مث إذل مضغة  .والرب يف اللغة ىو
السيد قال اهلل تعاذل ^ ارجع إذل ربك ^ يوسف  05يعٍت إذل سيدك والرب ىو ادلالك
يقال رب الدار ورب الدابة والرب ىو ادلريب من قولك رىب يريب تربية
3. Tafsir bi al-ma`ṡūr :

وأخرج ابن جرير وابن أيب حاًب عن ابن عباس يف قولو {رب العادلُت} قال :إلو اخللق
كلو .السموات كلهن ومن فيهن ،واألرضون كلهن ومن فيهن ومن بينهن شلا يعلم وشلا ال
يعلم.

228

وأخرج ابن جرير وابن أيب حاًب عن أيب العالية يف قولو {رب العادلُت} قال :اإلنس عادل،
واجل ن عادل ،وما سوى ذلك مثانية عشر ألف عادل من ادلالئكة ،ولألرض أربع زوايا يف
كل زاوية ثالثة آالف عادل ومخسمائة عادل خلقهم لعبادتو.
4. Tafsir Ibn Abi Ḥātim :

حدثنا ىشام بن خالد  ،حدثنا الوليد بن مسلم  ،حدثنا الفرات بن الوليد ،عن معتب
بن مسى ،عن تبيع ،يف قولو :رب العادلُت ،قال :العادلُت الف امة ،فستمائة يف البحر
،واربعمائة يف الرب.
حدثنا علي بن حرب ادلوصلي  ،حدثنا زيد بن احلباب عن حسُت بن واقد عن مطر
الوراق ،عن قتادة يف قول اهلل :رب العادلُت قال :ما وصف من خلقو.
5. Tafsir Ibn Kaṡīr :

والرب ىو ادلالك ادلتصرف ويطلق يف اللغة على السيد وعلى ادلتصرف لإلصالح وكل
ذلك صحيح يف حق اهلل وال يستعمل الرب لغَت اهلل بل باإلضافة تقول :رب الدار ,رب
كذا ,وأما الرب فال يقال إال اهلل عز وجل ,وقد قيل إنو االسم األعظم
6. Tafsir Baiḍāwī :

 ^.رب العادلُت ^ الرب يف األصل مصدر مبعٌت الًتبية وىي تبليغ الشيء إذل كمالو شيئا
فشيئا
7. Tafsir al-Marāgī :

) رب) ىو السيد ادلريب الذي يسوس من يربيو و يدبر شئونو ،و تربية اهلل للناس نوعان ،
تربية خلقية تكون بتنمية اجسامهم حيت تبلغ األشد ،و تنميو قواىم النفسية و العقلية
– و تربية دينية هتذيبية تكون مبا يوحيو ارل افراد منهم ليبلغوا للناس ما بو تكمل عقوذلم
و تصفوا نفوسهم – و ليس لغَته ان يشرع للناس عبادة و ال أن حيل شيئا و حيرم اخر
إال بإذن منو .
و يطلق الرب علي الناس فيقال رب الدار ،و رب ىذه األنعام
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(العادلُت) واحدىم عادل (بفتح الالم) و يراد بو مجيع ادلوجودات ،و قد جرت عادهتم اال
يطلقوا ىذا الفظ اال على كل مجاعة متمايزة ألفرادىا صفات تقرهبا من العقالء إن دل
تكن منهم  ،فيقولون عادل اإلنسان  ،و عادل احليوان و عادل النبات  ،و ال يقولون عادل
احلجر  ،و ال عادل الًتاب  ،ذاك أن ىذه العوادل ىي اليت يظهر فيها معٌت الًتبية الذى
يفيد لفظ (رب) إذ يظهر فيها حلياة و التغذية و التوالد.
E. TAFSIR MURSYID :
1. Tafsir jāmiʻ al-bayān :

يعنـي قولو{ :فإ ْن آنَ ْستُ ْـم ِمْنـ ُه ْم ُر ْشدا}:
واختلف أىل التأويـل فـي معٌت الرشد الذي ذكره اهلل فـي ىذه االَية ,فقال بعضهم:
معٌت الرشد فـي ىذا الـموضع :العقل والصالح فـي الدين.
ذكر من قال ذلك:
 3506ـ حدثنا مـحمد بن الـحسُت ,قال :حدثنا أمحد بن الـمفضل ,قال :حدثنا
السدي{ :فإ ْن آنَ ْستُ ْـم ِمْنـ ُه ْم ُر ْشدا} عقوالً وصالحا.
أسبـاط ,عن
ّ
3503ـ حدثنا ابن وكيع ,قال :ثنـي أبـي ,عن مبـارك ,عن الـحسن ,قال :رشدا فـي
الدين وصالحا وحفظا للـمال.
2. Tafsir baḥr al-ʻulūm :

^ فإن آنستم منهم رشدا ^ يقول إذا رأيتم منهم رشدا وصالحا يف دينهم وحفظا
ألمواذلم
3. Tafsir bi al-ma`ṡūr :

قال :جربوا عقوذلم {فإن آنستم منهم رشدا} قال :عقوال وصالحا.
وأخرج ابن جرير وابن ادلنذر والبيهقي عن احلسن {فإن آنستم منهم رشدا} قال:
صالحا يف دينو وحفظا دلالو.
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4. Tafsir Ibn Abi Ḥātim :

قال ابو زلمد :وروى عن رلاىد :رشدا :عقال
5. Tafsir Ibn Kaṡīr :

وقولو عز وجل{ :فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواذلم} قال سعيد بن جبَت:
يعٍت صالحاً يف دينهم وحفظاً ألمواذلم .وكذا روي عن ابن عباس واحلسن البصري وغَت
واحد من األئمة وىكذا قال الفقهاء :مىت بلغ الغالم مصلحاً لدينو ومالو انفك احلجر
عنو فيسلم إليو مالو الذي حتت يد وليو بطريقو
F. TAFSIR MUDARRIS :
1. Tafsir jāmiʻ al-bayān :

ِ
ت
القراء يف قراءة ذلك ,فقرأتو عامة ّقراء أىل ادلدينة والكوفةَ :وليَـ ُقولُوا َد َر ْس َ
واختلفت ّ
ادلتقدمُت منهم ابن عباس على
يعٍت قرأت أنت يا زلمد بغَت ألف .وقرأ ذلك مجاعة من ّ
اختالف عنو فيو ,وغَته ومجاعة من التابعُت ,وىو قراءة بعض ّقراء أىل البصرةَ «:ولِيَـ ُقولُوا
وتعلمت من أىل الكتاب
ت» بألف ,مبعٌت :قارأت
َ
َد َار ْس َ
2. Tafsir baḥr al-ʻulūm :

وليقولوا درست قرأ ابن كثَت وأبو عمرو دارست يعٍت ذاكرت أىل الكتاب وقرأ نافع
وعاصم ومحزة والكسائي وليقولوا درست بغَت ألف يعٍت قرأت الكتب ويقال تعلمت
3. Tafsir bi al-ma`ṡūr :

وأخرج الفريايب وعبد بن محيد وابن جرير وابن أيب حاًب وأبو الشيخ وابن مردويو عن ابن
عباس درست قال :قرأت وتعلمت.
وأخرج ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن ادلنذر وابن أيب حاًب وأبو الشيخ عن رلاىد يف
قولو (وليقولوا دارست) قال :فاقهت
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وأخرج ابن جرير وابن ادلنذر وابن أيب حاًب وابن مردويو عن ابن عباس {وليقولوا
درست} قالوا :قرأت وتعلمت ،تقول ذلك لو قريش
4. Tafsir Ibn Abi Ḥātim :

حدثنا احلسن بن ايب الربيع ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان  -يعٍت ابن عيينة  -عن عمرو بن
دينار عن عمرو بن كيسان عن ابن عباس قال :دارست تلوت وخاصمت وجادلت.
حدثنا حجاج بن محزة ثنا شبابة ثنا ورقاء عن ابن ايب صليح عن رلاىد :قولو :وليقولوا
درست ،فاقهت وقرات على يهود وقراوا عليك.
اخربنا ابو يزيد القراطيسي فيما كتب اذل ثنا اصبغ قال :مسعت عبد الرمحن ابن زيد بن
اسلم ،وقرا :درست قال :علمت
5. Tafsir Ibn Kaṡīr :

قال التميمي عن ابن عباس :درست أي قرأت وتعلمت ,وكذا قال رلاىد ,والسدي,
والضحاك ,وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم
6. Tafsir Baiḍāwī :

وقرأ ابن كثَت وأبو عمرو دارست أي دارست أىل الكتاب وذاكرهتم
7. Tafsir al-Marāgī :

( وليقولوا درست ) أى إن تصريف األيات على أنواع شىت  ،ليهتدى هبادلستعدون
لإلديان على اختالف العقول و األفهام  ،و ليقول اجلاحدون ادلعاندون من ادلشركُت قد
درست من قبل و تعلت  ،و ليس ىذا يوحى منزل كما زعمت  ،و قد قالوا ىذا إفكا و
زوراً  ،فزعموا أنو تعلم من غالم رومى كان يصنع السيف مبكة و كان خيتلف إليو كثَتا ،
و ذالك ما عناه سبحانو بقولو  " :و لقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمو بشر  ،لسان الذى
أعجمى و ىذا لسان عريب مبُت"
يلحدون إليو
ّ
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G. TAFSIR ULŪ AL-ALBĀB:
1. Tafsir jāmiʻ al-bayān :

ِ
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اللّوَ قِـياما َوقُـعُودا} من نعت «أولـي األلبـاب»,
وقولو{ :الّذ َ
ومعٌت االَية :إن فـي خـلق السموات واألرض واختالف اللـيـل والنهار الَيات ألولـي
األلبـاب ,الذاكرين اهلل قـياما وقعودا وعلـى جنوهبم ,يعنـي بذلك :قـياما فـي صالهتم
وقعودا فـي تشهدىم وفـي غَت صالهتم وعلـى جنوهبم نـياما.
ِ
ين
حدثنا القاسم ,قال :حدثنا الـحسُت ,قال :ثنـي حجاج ,عن ابن جريج ,قولو{ :الّذ َ
يَ ْذ ُك ُرو َن اللّوَ قِـياما َوقُـعُودا} ...االَية ,قال :ىو ذكر اهلل فـي الصالة وفـي غَت الصالة,
وقراءة القرآن.
2. Tafsir baḥr al-ʻulūm :

^ ألورل األلباب ^ لذوي العقول
3. Tafsir bi al-ma`ṡūr :

أخرج ابن ادلنذر وابن أيب حاًب والطرباين وابن مردويو عن ابن عباس قال :أتت قريش
اليهود فقالوا  :ما جاءكم موسى من اآليات؟ قالوا :عصاه ،ويده بيضاء للناظرين .وأتوا
النصارى فقالوا :كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا :كان يربئ األكمو واألبرص وحييي ادلوتى.
فأتوا النيب صلى اهلل عليو وسلم فقالوا :ادع لنا ربك جيعل لنا الصفا ذىبا .فدعا ربو
فنزلت {إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألورل األلباب}
فليتفكروا فيها.
4. Tafsir Ibn Abi Ḥātim :

عن عبد اهلل ابن سالم قال :خرج رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على اصحابو ،وىم
يتفكرون يف خلق اهلل فقال :فيم تفكرون؟ قالوا نتفكر يف خلق اهلل :قال :ال تفكروا يف
اهلل ،ولكن تفكروا فيما خلق اهلل
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5. Tafsir Ibn Kaṡīr :

وكيف يسألونك الصفا وىم يرون من االَيات ما ىو أعظم من الصفا ؟
6. Tafsir Baiḍāwī :

إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألورل األلباب لدالئل
واضحة على وجود الصانع ووحدتو وكمال علمو وقدرتو لذوي العقول اجمللوة اخلالصة عن
شوائب احلس والوىم
7. Tafsir al-Marāgī :

فأتاه بالل يؤذن بصالة الغداة
فراه يبكى فقال لو  :يا رسول اهلل أتبكى و قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك و ما
تأخر؟ فقال  :يا بالل أفال أكون عبداً شكورا مث قال  :و ماذل ال أبكى و قد أنزل اهلل

على يف ىذه الليل ة  :إن ىف خلق السموات و األربض اخل  ،مث قال و يل دلن قرأىا و دل
يتفكر فيها  ،و روي " و يل دلن ال كها بُت فكيو و دل يتأملها "
H. TAFSIR AHL ŻIKR :
1. Tafsir jāmiʻ al-bayān :

ـاسئَـلُوا أ َْى َل ال ّذ ْك ِر وىم الذين قد قرءوا الكتب من قبلهم :التوراة واإلنـجيـل ،وغَت ذلك
ف ْ
من كتب اهلل التـي أنزذلا علـى عبـاده.
ـاسئَـلُوا ْأى َل ال ّذ ْك ِر
حدثنا ابن وكيع ،قال :حدثنا الـمـحارب ّـي ،عن لـيث ،عن مـجاىد :ف ْ
قال :أىل التوراة.
2. Tafsir Ibn Kaṡīr :

روي عن رلاىد عن ابن عباس أن ادلراد بأىل الذكر أىل الكتاب ,وقالو رلاىد
واألعمش ,وقول عبد الرمحن بن زيد :الذكر القرآن ,واستشهد بقولو{ :إنا ضلن نزلنا
الذكر وإنا لو حلافظون}
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3. Tafsir Baiḍāwī:

فاسألوا أىل الذكر أىل الكتاب أو علماء األخبار ليعلموكم
I. TAFSIR AR-RĀSIKH FI ʻLM :
1. Tafsir jāmiʻ al-bayān :

ِ ِ
القول فـي تأويـل قولو تعالـى{ :و ِ
آمنّا بِِو}.
الراس ُخو َن فـي العلْـ ِم يَـ ُقولُو َن َ
َّ
يعنـي بـالراسخُت فـي العلـم :العلـماء الذين قد أتقنوا علـمهم ووعوه فحفظوه حفظا ال
يدخـلهم فـي معرفتهم وعلـمهم بـما علـموه شك وال لبس
حدثنا موسى بن سهل الرملـي ,قال :حدثنا مـحمد بن عبد اهلل ,قال :حدثنا فـياض بن
مـحمد الرقـي ,قال :حدثنا عبد اهلل بن يزيد بن آدم ,عن أبـي الدرداء وأبـي أمامة ,قاال:
ت يَ ِـمينُوُ,
سئل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم من الراسخ فـي العلـم؟ قالَ « :م ْن بَـّر ْ
ِ
ِ
ِ
الر ِاس ُخ فِـي العِلْـ ِم».
ف بَطْنُوُ ,فَ َذل َ
استَـ َق َام بِو قَـلْبُوَُ ,و َع ّ
ص َد َق ل َسانُوَُ ,و ْ
َو َ
ك ّ
2. Tafsir baḥr al-ʻulūm :

^ والراسخون يف العلم ^ يعٍت ادلبالغون يف علم الكتاب كتاهبم التوراة واإلصليل
3. Tafsir bi al-ma`ṡūr :

وأخرج ابن جرير وابن أيب حاًب والطرباين عن أنس وأيب أمامة وواثلة بن األسقع وأيب
الدرداء "أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم .سئل عن {الراسخُت يف العلم} فقال :من
برت ديينو ،وصدق لسانو ،واستقام قلبو ،ومن عف بطنو وفرجو .فذلك من الراسخُت يف
العلم ".
4. Tafsir Ibn Kaṡīr :

عن أيب مالك األشعري ,أنو مسع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول «ال أخاف على
أميت إال ثالث خالل :أن يكثر ذلم ادلال فيتحاسدوا فيقتتلوا ,وأن يفتح ذلم الكتاب
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فيأخذه ادلؤمن يبتغي تأويلو {وما يعلم تأويلو إال اهلل والراسخون يف العلم يقولون آمنا
بو} االَية ,وأن يزداد علمهم فيضيعوه وال يبالون عليو» غريب جداً.
5. Tafsir Baiḍāwī :

والراسخون يف العلم ^ أي الذين ثبتوا ومتكنوا فيو
J. TAFSIR MUZAKKĪ :
1. Tafsir jāmiʻ al-bayān :

ِ
اب وىو الفرقان ,يعنـي أنو
وبقولوَ :ويـَُزّكي ُك ْم ويطهركم من دنس الذنوبَ ,ويـُ َعلّ ُـم ُك ُم الْكتَ َ
يعلـمهم أحكامو ,ويعنـي بـالـحكمة :السنن والفقو فـي الدين.

2. Tafsir baḥr al-ʻulūm :

ويزكيكم قال الكليب يقول ويصلحكم بالزكاة وقال مقاتل يعٍت يطهركم من الشرك
والكفر
ويعلمكم الكتاب واحلكمة فاعرفوا ىذه النعمة واذكروين بالتوحيد
3. Tafsir Ibn Abi Ḥātim :

عن علي بن ايب طلحة ،عن ابن عباس قولو :ويزكيهم يعٍت :الزكاة طاعة اهلل واالخالص.
4. Tafsir Ibn Kaṡīr :

ويزكيهم ,أي ,يطهرىم من رذائل األخالق ودنس النفوس وأفعال اجلاىلية ,وخيرجهم من
الظلمات إذل النور ويعلمهم الكتاب ,وىو القرآن ,واحلكمة وىي السنة .فصاروا أعمق
الناس علماً ,وأبرىم قلوباً ,وأقلهم تكلفاً ,وأصدقهم ذلجة
5. Tafsir Baiḍāwī :

^ يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ^ حيملكم على ما تصَتون بو أزكياء
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K. TAFSIR MAWĀʻIẒ :
1. Tafsir jāmiʻ al-bayān :

ِِ
ُت *
ت أ َْم َدلْ تَ ُك ْن ّم َن الْ َواعظ َ
القول فـي تأويـل قولو تعالـى{ :قَالُواْ َس َوآءٌ َعلَْيـنَآ أ ََو َعظْ َ
إِ ْن ىـ َذا إِالّ خلُق ِ
ِ
ُت }.
ُت * َوَما َضلْ ُن مبَُع ّذبِ َ
األول َ
ََ
ُ ُ ّ
يقول تعالـى ذكره :قالت عاد لنبـيهم ىود صلى اهلل عليو وسلم :معتدل عندنا وعظك
نصدقك علـى ما جئتنا بو.
إيانا ,وتركك الوعظ ,فلن نؤمن لك ولن ّ
2. Tafsir baḥr al-ʻulūm :

قولو عز وجل ^ قالوا سواء علينا أوعظت ^ يعٍت هنيتنا وخوفتنا من العذاب
3. Tafsir Ibn Abi Ḥātim :

قولو :قالوا سواء علينا اوعظت ام دل تكن من الواعظُت
بعث اهلل اليهم ىودا يعٍت اذل عاد فامرىم ان يوحدوا اهلل عز وجل ،وال جيعلوا معو اذلا
غَته ،وان يكفوا ،عن ظلم الناس
وكذبوا نبيهم واكثروا يف االرض الفساد قالوا يا ىود :ما جئتنا ببينة وما ضلن بتاركي اذلتنا،
عن قولك وما ضلن لك مبؤمنُت.

