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PENDIDIKAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:
Kutipan Pasal 113
(1)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(3)

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

(4)

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
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Pengantar Penulis

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada
penulis sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan. Selawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW
sebagai pendidik dan suri teladan umat dalam hidup dan kehidupan ini.
Buku yang ada di tangan Anda ini merupakan bahan ajar
pada matakuliah Hadis Pendidikan di Perguruan Tinggi Aga
ma Islam. Buku yang membicarakan tentang hadis pendidikan
di pasaran sangat minim sekali jika dibandingkan dengan
buku-buku pendidikan Islam lainnya. Sehingga para mahasiswa, bahkan orangtua atau pendidik merasa kesulitan untuk
mengkaji bagaimana sebenarnya mendidik anak atau peserta
didik berdasarkan Hadis Nabi.
Selain untuk menambah referensi bagi mahasiswa, alasan
utama dari penulisan buku ini adalah sebagai khazanah bagi
para orang tua atau pendidik dalam mendidik anak atau peserta didik berdasarkan Hadis Nabi. Oleh karena itu, buku ini sengaja dibuat dua bagian. Bagian pertama: orang tua mendidik
anak berdasarkan Hadis dan bagian kedua: pendidik mendidik
peserta didik berdasarkan Hadis.
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tua, mahasiswa dan para pendidik.
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menuliskan nilai Hadisnya, karena memang umumnya periwayatan mereka adalah sahih. Sementara Hadis yang tidak diriwayatkan oleh keduanya, penulis akan menuliskan nilainya
berdasarkan penilaian Muhammad Nasir ad-Din al-Albani,
at-Tabrizi, dan ulama lainnya.
Dalam proses penulisan buku ini, penulis menyadari bahwa buku ini tidak akan selesai sedemikian rupa tanpa bantuan dan dorongan dari teman-teman sejawat. Untuk itu dalam
kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memberikan bantuan saran dan masukan bagi penulis. Di antara mereka adalah Bapak Muhammad Nasir, S.Ag,
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ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada
teman-teman yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan
satu per satu, atas bantuan moril terhadap penulis.
Kepada Istri tercinta, penulis ucapkan terima kasih yang
telah memberikan motivasi dalam proses penulisan buku ini.
Selalu mendampingi penulis bahkan hingga larut malam dalam proses penulisan buku ini dengan menyediakan minuman
dan makanan ringan di saat proses pengetikan buku ini. Kepada anak-anakku tercinta, penulis ucapkan mohon maaf atas
kurangnya waktu penulis untuk “bersama” dengan mereka selama proses penulisan buku ini.
Terakhir penulis menyadari bahwa dalam buku ini masih
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vi

Daftar Isi

Pengantar Penulis
Daftar Isi

v
vii

Bagian Pertama
ORANGTUA MENDIDIK ANAK
BERDASARKAN HADIS
Bab 1 Dasar-dasar Pendidikan dalam Hadis
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Memilih Jodoh
Menggauli Istri
Setiap Anak Dilahirkan dalam Keadaan Islam
Mengazankan bayi yang baru lahir
Tahnik
‘Aqiqah, Cukur Rambut dan Menabalkan Nama
Khitan, Mencukur Bulu Kemaluan, Mencabut Bulu Ketiak,
Memotong Kuku, dan Menggunting Kumis
H. Pendidikan Seumur Hidup

3
3
14
31
43
47
49
59
65

Bagian Kedua
PENDIDIK MENDIDIK PESERTA DIDIK
BERDASARKAN HADIS NABI
Bab 2 Kurikulum Pendidikan dalam Hadis
A. Pendidikan Tauhid/Keimanan
B. Pendidikan Akhlak
C. Pendidikan Ibadah

69
70
83
89

HADIS-HADIS PENDIDIKAN

D.
E.
F.
G.

Pendidikan Kebersihan
Pendidikan Kesehatan
Pendidikan Jasmani
Pemberantasan Buta Aksara (Baca-Tulis)

Bab 3 Metode Pengajaran dalam Hadis
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.

Metode Ceramah
Metode Hiwar dan atau Diskusi
Metode Tanya Jawab
Metode Demonstrasi
Metode Kisah
Metode Amsal (Perumpamaan)
Metode Suri Teladan
Metode Pembiasaan
Metode Mau’izah (Nasihat)
Metode Targib dan Tarhib (Ganjaran dan Hukuman)
Metode Pemberian Tugas
Metode Eksperimen
Metode Lemah lembut
Metode Kiasan
Metode Perbandingan
Metode Pengulangan
Metode pujian/memberi kegembiraan
Metode memberi kemudahan
Metode Instruksional
Metode Kelompok
Metode Taubat dan Ampunan

Bab 4 Sifat Pendidik dalam Hadis
A.
B.
C.
D.
E.
F.
viii

Ikhlas
Jujur
Sabar
Sesuai Perkataan dan Perbuatan/Mengamalkan Ilmunya
Tidak Malu Mengakui Ketidaktahuan
Penyayang dan Lemah lembut

97
104
109
114

117
117
123
127
130
133
138
141
143
147
150
155
156
158
160
162
164
168
170
173
175
177

181
181
185
188
190
192
195

Daftar Isi

G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Pemaaf
Tawadu (Rendah hati)
Berakhlak al-Karimah
Bersih Badan dan Pakaian (Rapi )
Adil
Ahli (profesional) dalam Bidang yang Diajarkan
Iri Kepada yang Lebih Tinggi Ilmunya
Bersifat Kebapakan
Mengetahui Karakter Anak Didik
Motivator

Daftar Rujukan
Tentang Penulis

197
198
199
200
202
204
206
208
211
212

215
221

ix

BAGIAN PERTAMA

ORANGTUA MENDIDIK ANAK
BERDASARKAN HADIS

BAB 1
Dasar-dasar Pendidikan
dalam Hadis
Mendidik anak di dalam Islam tidaklah dimulai dari la
hirnya seorang anak. Tetapi jauh sebelum itu, yaitu sejak se
orang calon suami memilih calon ibu dari anak-anaknya. Ibu
bagi seorang anak merupakan guru yang mendidik dan mem
bimbingnya. Itu sebabnya Rasulullah SAW menekankan kepa
da calon suami untuk benar-benar dan hati-hati dalam memi
lih istri. Rasulullah SAW memberikan tuntunan dan nasihat
kepada calon suami dalam memilih istri. Tuntunan tersebut di
antaranya terdapat dalam Hadis-hadis berikut.

A. MEMILIH JODOH
Dalam memilih jodoh, Rasulullah SAW memberikan tun
tunan sebagai berikut:

1. Wanita itu dinikahi karena 4 kriteria

يد بْ ُن أَِب
َ ََّد َح َّدثـَنَا َْي َي َع ْن عُبـَْي ِد اللَّ ِه ق
ُ ِال َح َّدثَِن َسع
ٌ َح َّدثـَنَا ُم َسد
ٍِ
ِ
َّب – صلى
ِّ َِسعيد َع ْن أَبِيه َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ – رضى اهلل عنه – َع ِن الن
ال تـُْن َك ُح الْ َم ْرأَةُ أل َْربَ ٍع لِ َم ِالَا َو ِلَ َسبِ َها َو َجَ ِالَا
َ َ ق- اهلل عليه وسلم
ِ
ِ ِِ
.ت يَ َداك
ْ َ فَاظْ َف ْر بِ َذات الدِّي ِن تَ ِرب،َولدين َها
1

1
Muhammad ibn Isma’il Abu ‘Abdullah Al-Bukhari al-Ju’fi (selanjutnya di
tulis al-Bukhari), Sahih al-Bukhari, Juz V, (Beirut: al-Yamamah, 1987 M/1407
H), hlm. 1958, Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi
(selanjutnya ditulis Muslim), Sahih Muslim, Juz II, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas
al-Arabi, t.th.), hlm. 1086.
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“Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami
Yahya dari ‘Ubaidillah ia mengatakan menceritakan kepada kami Sa’id
ibn Abu Sa’id dari ayahnya (Abu Sa’id) dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi
SAW bersabda: perempuan itu dinikahi karena 4 kriteria; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, cengkeramlah
karena berdasarkan agamanya semoga engkau akan bahagia.”

Hadis yang semakna dengan Hadis di atas adalah sebagai
berikut:

ِ ِوح َّدثـنَا ُمَ َّم ُد بن َعب ِد اللَّ ِه بن ُنٍَْي ح َّدثـنَا أَِب ح َّدثـنَا َعب ُد الْمل
ك بْ ُن
ْ ُْ
ْ
َ ََ
َ َ
َ ْ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ت ْامَرأًَة
َ ََخبـََرِن َجابُِر بْ ُن َعْبد اللَّه ق
ْ أَِب ُسلَْي َما َن َع ْن َعطَاء أ
ُ ال تـََزَّو ْج
ِ
ِ ِ ِ
َّب –صلى
َّ ِيت الن
ُ  فـَلَق-ِف َع ْهد َر ُسول اللَّه –صلى اهلل عليه وسلم
 بِكٌْر أ َْم: ال
َ َ ق.ت نـََع ْم
َ  فـََق-اهلل عليه وسلم
ُ ت؟ قـُْل
َ  يَا َجابُِر تـََزَّو ْج: ال
ِ
ول اللَّ ِه إِ َّن ِل
َ ت يَ َار ُس
َ َ ق.ب
ُ  قـُْل.ال فـََهالَّ بِكًْرا تُالَعبـَُها
ُ ب؟ قـُْل
ٌ ِّت ثـَي
ٌ ِّثـَي
ِ ٍ أ
 إِ َّن الْ َم ْرأََة.ال فَ َذ َاك إِ َذ ْن
َ َ ق.يت أَ ْن تَ ْد ُخ َل بـَْي ِن َوبـَيـْنـَُه َّن
ُ َخ َوات فَ َخش
َ
ِ
ِ
ِ َ تـْن َكح علَى ِدينِها ومالا و َجالا فـعلَي
.ت يَ َد َاك
ْ َك بِ َذات الدِّي ِن تَ ِرب
َ ُ ُ
ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ
2

“Menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Abdillah ibn Numair
menceritakan kepada kami ayahku (‘Abdullah ibn Numair) menceritakan kepada kami ‘Abd al-Malik ibn Abi Sulaiman dari ‘Ata’ memberitakan kepada kami Jabir ibn ‘Abdillah, ia mengatakan; saya menikahi
seorang perempuan pada masa Rasulullah SAW dan saya bertemu
dengan Rasulullah SAW dan beliau bertanya kepada saya; ya Jabir
apakah kamu sudah menikah? Saya jawab; sudah. Lalu Nabi bertanya kembali; gadis atau janda? Saya jawab janda. Rasulullah SAW
mengatakan; mengapa tidak seorang gadis agar kau saling bermain dengannya? Saya jawab; ya Rasulullah sesungguhnya saudaraku

2
Muslim, Ibid., Sulaiman ibn al-Asy’as Abu Dawud as-Sijistani al-Azdi (se
lanjutnya ditulis Abu Dawud), Sunan Abi Dawud, Juz I, (Beirut: t.p., t.th.), hlm.
624, Muhammad ibn ‘Isa Abu ‘Isa at-Tirmizi as-Sulami (selanjutnya ditulis atTirmizi), Sunan at-Tirmizi, Juz III, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-’Arabi, t.th.),
hlm. 396, Ahmad ibn Syu’aib Abu ‘Abd ar-Rahman an-Nasa’i (selanjutnya dit
ulis an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, Juz VI, (Halab: Maktab al-Matbu’at al-Islami
yah, 1986 M/1406 H), hlm. 65, Muhammad ibn Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwini
Ibn Majah (selanjutnya ditulis Ibn Majah), Sunan Ibn Majah, Juz I, (Beirut: t.p.,
t.th.), hlm. 597.
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banyak tinggal bersamaku dan saya harap dia (janda) bisa masuk
kepadaku dan kepada saudari-saudariku. Beliau besabda; baiklah
kalau begitu. Sesungguhnya perempuan itu dinikahi atas agamanya,
hartanya, kecantikannya, maka kamu wajib memilih agamanya semoga engkau akan bahagia.”

Maksud kata “tunkah al-mar’ah li arba’”adalah bahwa
Nabi SAW menyampaikan atas kebiasaan manusia menikahi
seorang perempuan.3 Kebiasaan manusia umumnya dalam
mencari seorang pasangan adalah berdasarkan 4 kriteria di
atas. Keempat kriteria tersebut adalah hartanya, kemuliaan
orangtuanya atau kerabat-kerabatnya, kecantikannya dan
melihat agamanya. Maksud kata limaliha adalah orang yang
banyak harta, umumnya orangnya terpandang, sedangkan
maksud walihasabiha adalah dilihat dari kemuliaan ayahnya
dan kaum kerabatnya. Ada juga yang mengatakan maksud dari
lihasabiha adalah perbuatan baik.4 Makna dari kata “fazfar bi
zat ad-din” adalah bahwa yang sesuai atau yang cocok adalah
yang memiliki agama, muru’ah dan agama itu akan memba
wa yang lainnya (hartanya, keturunannya dan kecantikanny
a).5 Adapun kata “taribat yadak” adalah merupakan ungkapan
yang dikemukakan orang Arab: “Tanganmu lengket dengan
tanah, yaitu merupakan kinayah dari al-faqr yaitu kebaikan
dengan makna doa.”6
Dari keempat kriteria tersebut Nabi SAW lebih menekankan
agar memilih seorang perempuan yang kuat agamanya. Kare
na seorang yang memilih berdasarkan agamanya diharapkan
akan berbahagia. Seorang istri yang beragama (salihah) akan
3
Abu Zakariya Yahya ibn Syarf ibn Mari An-Nawawi (selanjutnya ditulis
an-Nawawi), al-Minhaj Syarh Muslim ibn Hajjaj, Juz X, (Beirut: Dar Ihya at-Tu
ras al-’Arabi, 1392 H), hlm 51.
4
Ahmad ibn ‘Ali Ibn Hajar Abu al-Fadl al-’Asqalani asy-Syafi’i (selanjut
nya ditulis Ibn Hajar), Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Juz X, (Beirut: Dar
al-Ma’rifah, 1379 H), hlm. 135.
5
Ibid., Muhammad Syams al-Haq al-‘Azim Abadi Abu at-Tayyib (selanjutnya
ditulis Syams al-Haq), ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud, Juz VI, (Beirut:
Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1415 H), hlm. 31.
6
Ibid.
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memuliakan suaminya, mematuhi suaminya, menyenangkan
hati suaminya, menjaga harga diri suaminya, menjaga harga
dirinya, membantu suaminya dan mendidik anaknya dengan
baik. Sebagaimana dalam Hadis Nabi berikut ini:

ٍ ِال ح َّدثـنا اللَّيث ع ِن اب ِن عجالَ َن عن سع
ى
ِّ يد الْ َم ْق ُِب
ْ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َأخبـََرنَا قـُتـَْيبَةُ ق
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َى
َ ََع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ ق
ُّ  أ-يل لَر ُسول الله –صلى اهلل عليه وسلم
َ ال ق
ال الَِّت تَ ُسُّرهُ إِ َذا نَظََر َوتُ ِطيعُهُ إِ َذا أ ََمَر َوالَ ُتَالُِفهُ ِف
َ َِّس ِاء َخيـٌْر ق
َ الن
.ُنـَْف ِسها َوَم ِالَا ِبَا يَكَْره
7

“Memberitakan kepada kami Qutaibah menceritakan kepada kami
al-Lais dari ibn ‘Ajlan dari Sa’id al-Maqburi dari Abu Hurairah ia mengatakan; Rasulullah SAW pernah ditanya, bagaimanakah yang dikatakan istri yang baik itu? Nabi menjawab ; dia menggembirakan
apabila dipandang suami, dia mentaati apabila diperintah suami, ia
tidak mengerjakan apa yang dibenci oleh suami tentang dirinya dan
hartanya (istri).”

Seorang istri yang baik akan menjadi guru yang baik bagi
anak-anaknya. Sebaliknya seorang istri yang jahat tentunya
juga akan menjadi guru yang jahat bagi anak-anaknya. Se
bagaimana dikemukakan Ahmad Tafsir,8 suami dan istri yang
baik akan berpengaruh pada pendidikan anak-anaknya. Sua
mi yang jahat tidak akan mampu mendidik anaknya menjadi
baik; istri yang jahat tidak akan mampu mendidik anaknya.
Bila kedua-duanya jahat, lebih tidak mampu lagi mereka men
didik anak mereka. Ayah dan ibu adalah pendidik utama dan
pertama; artinya, pengaruh mereka terhadap perkembangan
anak mereka sangat besar dan menentukan. Oleh karena itu,
carilah calon suami (bagi gadis) dan calon istri (bagi jejaka)
yang baik. Itulah sebabnya di dalam memilih istri itu menjadi
hal yang utama dalam mendidik anak.
Secara tekstual, nasihat Nabi ini memang ditujukan ke
An-Nasa’i, Op. cit., Juz VI, hlm. 68.
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005), hlm. 164.
7
8
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pada calon suami, tetapi dari segi konteksnya berlaku juga
kepada calon istri. Maksudnya adalah seorang perempuan
(calon istri) juga berhak untuk memilih ayah dari anak-anak
nya dari yang datang melamarnya. Atau memilih dengan cara
menawarkan dirinya kepada seseorang yang saleh, taat ber
agama, ber-akhlakul karimah, jujur, dan penuh tanggung
jawab. Apabila seorang perempuan ingin menawarkan dirinya
sampaikanlah kepada orangtua anda untuk membicarakan
nya kepada pihak calon suami Anda. Kalau orangtua sudah
tidak ada sampaikanlah kepada wali Anda atau kepada orang
yang Anda percayai. Hal ini diperbolehkan di dalam agama se
bagaimana yang dilakukan sahabat Nabi ‘Umar ibn al-Khattab
r.a., terhadap anaknya Hafsah binti ‘Umar.

ِ ال أَخبـرِن س
ِ
الُ بْ ُن
ُّ ب َع ِن
ِّ الزْه ِر
ْ َح َّدثـَنَا أَبُو الْيَ َمان أ
َ ََ ْ َ َى ق
ٌ َخبـََرنَا ُش َعْي
ِ
َّ ِّث أ
َن
ُ َعْبد اللَّ ِه أَنَّهُ َِس َع َعْب َد اللَّ ِه بْ َن عُ َمَر – رضى اهلل عنهما – ُيَد
ِ ِ َّالط
ِ ت عُ َمَر ِم ْن ُخنـَْي
َس بْ ِن ُح َذافَة
َْ عُ َمَر بْ َن
ْ َني تَأََّي
َ اب ح
ُ صةُ بِْن
َ ت َح ْف
ِ اب رس
ِ ْ الس ْه ِم ِّى وَكا َن ِمن أ
ول اللَّ ِه – صلى اهلل عليه وسلم – قَ ْد
َّ
ْ
ُ َ َص َح
َ
ِ
ِ
ِ
ت
َ َف بِالْ َمدينَ ِة ق
ْ يت عُثْ َما َن بْ َن َعفَّا َن فـََعَر
ُض
ُ ال عُ َم ُر فـَلَق
َِّ َشه َد بَ ْد ًرا تـُُو
ِ
ِ
ال
َ َ ق. ت عُ َمَر
َ ُت أَنْ َك ْحت
َ صةَ بِْن
َ ت إِ ْن شْئ
ُ صةَ فـَُق ْل
َ ك َح ْف
َ َعلَْيه َح ْف
ِ ُ َْسأَنْظُر ِف أ َْم ِرى فـَلَبِث
ال قَ ْد بَ َدا ِل أَ ْن الَ أَتـََزَّو َج يـَْوِمى َه َذا
َ  فـََق،ال
ُ
َ َت لَي
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ت
ن
ب
ة
ص
ف
ح
ك
ت
ح
ك
ن
أ
ت
ئ
ش
ن
إ
ت
ل
ق
ـ
ف
ر
ك
ب
ا
َب
أ
يت
ق
ل
ـ
ف
ر
م
ع
ْ
َ َ ق.
َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َُ َ َ ُ ََ ُ َ ُ ال
ت َعلَْي ِه أ َْو َج َد ِم ِّن
ََّ ِفـَلَ ْم يـَْرِج ْع إ،ت أَبُو بَ ْك ٍر
ُ  فَ ُكْن،ل َشْيئًا
َ ص َم
َ َ ف. عُ َمَر
ِ ُ ْ فـَلَبِث،َعلَى عُثْما َن
ول اللَّ ِه – صلى اهلل عليه
ُ  ُثَّ َخطَبـََها َر ُس،ال
َ
َ َت لَي
ِ
ِ
ت َعلَ َّى
َ  فـَلَقيَِن أَبُوبَ ْك ٍر فـََق،ُوسلم – فَأَنْ َك ْحتـَُها إيَّاه
َ َّال لَ َعل
َ ك َو َج ْد
ِ
ِ
َ َ ق. ت نـََع ْم
ْ ني َعَر
َ صةَ فـَلَ ْم أ َْرج ْع إِلَْي
َح
ُ ك قـُْل
َض
ْال فَِإنَّهُ َل
َ ت َعلَ َّى َح ْف
ِ
ِ يَْنـع ِن أَ ْن أَرِجع إِلَي
َّ ت أ
ول اللَّ ِه
ِّ ت إِالَّ أ
َ َن َر ُس
ْ يما َعَر
َْ َ ْ
ُ َن قَ ْد َعل ْم
َض
َْ
َكف
ِ فـلَم أَ ُكن ألُفْ ِشى ِسَّر رسول،– صلى اهلل عليه وسلم – قَ ْد ذَ َكرها
ْ ْ َ ََ
َُ َ
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ِ
.ولَ ْوتـََرَك َها لََقبِْلتـَُها،
َ - اللَّه – صلى اهلل عليه وسلم

9

“Menceritakan kepada kami Abu al-Yaman memberitakan kepada
kami Syu’aib dari Zuhri memberitakan kepadaku Salim ibn ‘Abdillah
ia mendengar dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a., ia menceritakan bahwa
ketika Hafsah bint ‘Umar ditinggal mati oleh suaminya Junais ibn
Khuzafah as-Sahmi (sahabat Rasaul) yang wafat di Madinah sewaktu perang Badar maka ‘Umar menjumpai ‘Usman ibn ‘Affan untuk
menawarkan Hafsah untuk menjadi istrnya dengan mengatakan jika
kau mau saya akan nikahkan kamu dengan Hafsah. ‘Usman menjawab; nantilah saya pikirkan dulu. Tidak lama kemudian ‘Usman mengatakan sesungguhnya saya tidak ada niat untuk menikah saat ini.
Umar melanjutkan ceritanya, maka saya pun menjumpai Abu Bakr
dan mengatakan jika engkau mau saya akan nikahkan kamu dengan
Hafsah bint ‘Umar, Abu Bakr diam tidak berkomentar. Saya lebih marah kepadanya (Abu Bakr) dibandingkan dengan ‘Usman. Beberapa
hari kemudian Rasulullah SAW melamarnya dan saya pun menikahkannya. Abu Bakr pun menemui saya setelah Nabi menikahi Hafsah,
dan dia mengatakan; mungkin kau marah dengan sikap saya ketika
kamu menawarkan Hafsah kepadaku. ‘Umar menjawab; ya. Lalu Abu
Bakr melanjutkan, sebenarnya saya ingin sekali menerima tawaranmu itu. Tetapi sebelum engkau menawarkan Hafsah kepadaku, aku
sudah mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut untuk meminangnya.
Dan, aku tidak mau membuka rahasia beliau kepadamu. Namun, jika
beliau tidak jadi menikahinya, tentu akan saya terima tawaranmu.”

Bagi seorang wanita, hal ini memang sangat berat, mer
eka beranggapan bahwa hal tersebut menjatuhkan harga diri
mereka. Sama seperti putri Anas ibn Malik ketika mendengar
seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Rasulullah
SAW sebagaimana dalam Hadis berikut:

ِ
ِ
ِ ِ
ال
َ َت ثَابِتًا الْبـُنَ ِانَّ ق
ُ وم قَال َس ْع
ٌ َح َّدثـَنَا َعل ُّى بْ ُن َعْبد اللَّه َح َّدثـَنَا َم ْر ُح
ِ
ِ ت امرأَةٌ إِ َل رس
ٍ َت ِعْن َد أَن
ول
َ َ ق،ُس َو ِعْن َدهُ ابـْنَةٌ لَه
ُ ُكْن
َُ
َ ْ َس َجاء
ٌ َال أَن
ِ
ِ
ول اللَّ ِه
َ ت يَ َار ُس
ْ َض َعلَْيه نـَْف َس َها قَال
ُ اللَّه – صلى اهلل عليه وسلم – تـَْع ِر

9
Al-Bukhari, Op. cit., Juz IV, hlm. 1471, Juz VI, hlm. 1968, 1971, Juz V, hlm.
1976, an-Nasai, Op. cit., Juz VI, hlm. 77 dan 83.
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ٍ َت أَن
اس ْوأَتَ ْاه
َ َأَل
ْ َ فـََقال،ٌاجة
ُ ت بِْن
َ ك ِب َح
َ اس ْوأَتَ ْاه َو
َ س َماأَقَ َّل َحيَاءَ َها َو
ِ ِ ال ِهى خيـر ِمْن
– َّب – صلى اهلل عليه وسلم
ْ َك َرغب
ِّ ِت ِف الن
ٌْ َ َ َ َ ق.
.ت َعلَْي ِه نـَْف َس َها
َ فـََعَر
ْض
10

“Menceritakan kepada kami ‘Ali ibn ‘Abdullah menceritakan kepada kami
Marhum saya mendengar Sabit al-Bunani ia mengatakan saya ada bersama Anas dan anaknya lalu Anas berkata: Nabi SAW pernah didatangi
seorang perempuan dan menawarkan dirinya kepada Nabi SAW dengan
mengatakan Ya Rasulullah apakah kamu membutuhkan aku? Mendengar itu putri Anas ibn Malik pun berkomentar; yang tidak adanya lagi
rasa malunya itu; sungguh memalukan, sungguh memalukan. Anas pun
menjawab perkataan putrinya, perempuan itu lebih baik dari kamu, dia
senang kepada Nabi dan menawarkan dirinya.”

Dari Hadis ini dipahami bahwa perempuan yang mau
menawarkan dirinya kepada seseorang yang disukainya kare
na Allah maka hal itu merupakan kehormatan bagi dirinya.
Karena seorang lelaki yang terhormat yang memahami dan
mengamalkan ajaran agama pasti akan menghormati wanita
tersebut walaupun dia tidak menerimanya.

2. Nikahilah seorang perempuan berdasarkan agamanya
Nasihat Nabi yang berikutnya dalam masalah memilih
jodoh adalah sebagai berikut:

ٍ َْح َّدثـَنَا أَبُوُكري
ب َو َج ْع َف ُر بْ ُن َع ْو ٍن َع ِن
َّ ب َح َّدثـَنَا َعْب ُد
ُّ ِالر ْحَ ِن الْ ُم َحا ِر
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ال
ق
ال
ق
و
ر
م
ع
ن
ب
ه
ل
ال
د
ب
ع
ن
ع
يد
ز
ي
ن
ب
ه
ل
ال
د
ب
ع
ن
َ َ َ َ َْ ْ
َْ ْ َ َ َ ْ
َْ ْ ا ِإلفْ ِريق ِّى َع
ِ َّ ُ رس
ِّساءَ ِلُ ْسنِ ِه َّن فـََع َسى
َُ
َ  الَ تـََزَّو ُجوا الن-ول الله –صلى اهلل عليه وسلم
ِِ
ِ
ِ
وه َّن أل َْم َوال َّن فـََع َسى أ َْم َوا ُلُ َّن أَ ْن تُطْغيـَُه َّن
ُ ُح ْسنـُُه َّن أَ ْن يـُْرديـَُه َّن َوالَ تـََزَّو ُج
ِ ولَ ِكن تـزَّوجوه َّن علَى الدِّي ِن وَلَمةٌ خرماء سوداء َذ
.ض ُل
َ ْات دي ٍن أَف
َ ُ ُ ََ ْ َ
ُ ُ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ
11

“Menceritakan kepada kami Abu Kuraib menceritakan kepada kami

10
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 1967, 2269, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm.
645, an-Nasa’i, Op. cit., Juz VI, hlm. 79.
11
Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 597.
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‘Abd ar-Rahman al-Muharibi dan Ja’far ibn ‘Aun al-Ifriqi dari ‘Abdillah
ibn Yazid dari ‘Abdillah ibn ‘Amr berkata Rasulullah SAW, bersabda:
Janganlah kamu nikahi seorang perempuan karena kecantikannya
karena bisa jadi kecantikannya itu akan membinasakannya, janganlah kamu nikahi seorang perempuan disebabkan hartanya karena
bisa jadi hartanya akan membuat mereka menjadi sombong, akan tetapi nikahilah seorang perempuan itu atas dasar agamanya, seorang
hamba yang jelek lagi hitam yang beragama lebih baik daripada wanita cantik yang tidak beragama.”

Walaupun Hadis ini dinilai daif,12 tetapi hal ini bisa dijadi
kan perbandingan bagi seorang calon suami dalam memilih
istrinya. Bahkan kalau dibandingkan hal ini dengan Hadis hij
rah, maka persis sama dengan niat seseorang ketika melak
sanakan hijrah tersebut.
Seseorang yang memilih istri dikarenakan kekayaannya,
kecantikannya dan kemuliaannya maka dia akan memperoleh
apa yang menjadi pilihannya. Tapi seseorang yang memilih
istri berdasarkan agamanya, maka ketiga hal yang lainnya akan
terikut di dalamnya. Seseorang yang memilih istri dikarenakan
hartanya maka hartanya akan habis jika dibelanjakan kepada
yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Seseorang yang menika
hi perempuan dikarenakan kecantikannya maka kecantikan itu
tidak akan bertahan lama apabila nanti sudah melahirkan dan
atau bertambah usianya. Seseorang yang menikahi perempuan
karena kemuliaan mertuanya maka begitu mertuanya wafat
maka hilanglah kemuliaannya. Tetapi kalau seseorang memi
lih istri berdasarkan agamanya; yang berakhlak mulia, berhati
mulia, salehah maka ketiga hal yang lainnya akan mengikut di
dalamnya. Bukankah harta yang paling berharga itu adalah ilmu
dan amal, bukankah kecantikan itu datangnya dari hati dan
bukankah kemuliaan itu diperoleh dari ketakwaan kepada Allah.
12
Muhammad Nasir ad-Din al-Albani (selanjutnya ditulis al-Albani), as-Silsilah ad-Da’ifah, Juz III, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.th.) hlm. 172, Da’if at-Targib
wa at-Tarhib, Juz II, Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.th.), hlm. 4. ‘Ali ibn Hisam adDin, Kanz al-‘Umal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af ’al, Juz XVI, (Beirut: Mu’assasah
ar-Risalah, 1989 M), hlm. 310
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3. Nikahilah perempuan yang penyayang dan yang subur
Selain dari kriteria yang akan dipilih menjadi istri di atas,
Nabi juga membuat pernyataan bahwa kriteria perempuan
yang dinikahi itu adalah:

َ

ِ ِ
َخبـََرنَا ُم ْستَلِ ُم بْ ُن
ْ َح َّدثـَنَا أ
ُ يم َح َّدثـَنَا يَِز
ْ يد بْ ُن َه ُارو َن أ
َ َحَ ُد بْ ُن إبـَْراه
ِِ
ِ يد بن أ
صوٍر – يـَْع ِن ابْ َن َزا َذا َن
ْ ُ ْ َسع
ُ صوِر بْ ِن َزا َذا َن َع ْن َمْن
ُ ُخت َمْن
َّب
َ َ– َع ْن ُم َعا ِويَةَ بْ ِن قـَُّرَة َع ْن َم ْع ِق ِل بْ ِن يَ َسا ٍر ق
ِّ ِال َجاءَ َر ُج ٌل إِ َل الن
ٍ ات َحس
ب َو َجَ ٍال
َ  فـََق-–صلى اهلل عليه وسلم
ُ َصْب
َ ال إِ ِّن أ
َ َ ت ْامَرأَةً َذ
َ ََوإِنـََّها الَ تَلِ ُد أَفَأَتـََزَّو ُج َها ق
َ ُثَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فـَنـََهاهُ ُثَّ أَتَاهُ الثَّالِثَة.َ ال: ال
.ود فَِإ ِّن ُم َكاثٌِر بِ ُك ُم ْال َُمم
َ فـََق
َ ُود الْ َول
َ  تـََزَّو ُجوا الْ َوُد: ال
13

“Menceritakan kepada kami Ahmad ibn Ibrahim menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun memberitakan kepada kami Mustalim ibn
Sa’id ibn Ukht Mansur ibn Zazan dari Mansur (ibn Zazan) dari Mu’awiyah ibn Qurrah dari Ma’qil ibn Yasar ia mengatakan; seorang laki-laki
datang kepada Rasulullah SAW. Dan ia berkata sesungguhnya saya
mendapati seorang wanita yang mempunyai nasab yang baik lagi
cantik tapi dia tidak bisa melahirkan anak (mandul), apakah saya boleh menikahinya? Rasul bersabda: tidak. Kemudian laki-laki tersebut
mendatangi Rasul kedua kalinya menanyakan hal yang sama, lalu
Rasul melarangnya, kemudian dia mendatangi Nabi kali yang ketiga,
lalu Nabi pun berkata: nikahi kamulah perempuan yang penyayang

13
Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 625, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 599,
an-Nasa’i, Op. cit., Juz VI, hlm. 65. Al-Albani menilai Hadis ini sahih. Lihat
Al-Albani, Mukhtasar Irwa’ al-Galil fi Takhrij Ahadis Manar as-Sabil, Juz I, (Bei
rut: al-Maktab al-Islami, 1405 H-1985 M), hlm. 353. Al-Albani, Adab az-Zufaf
fi as-Sunnah al-Mutahharah, Juz I, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1409 H), hlm.
16. At-Tabrizi, Misykah al-Masabih, Juz II, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405
H-1985 M), hlm. 200. Dalam kesempatan lain Al-Albani menilanya hasan sahih. Lihat al-Albani, Sahih at-Targib wa at-Tarhib, Juz II, (Riyad: Maktabah
al-Ma’arif, t.th.), hlm. 193. Ibn Qayyim berpendapat bahwa makruh hukumnya
menikahi seorang perempuan yang tidak bisa mempunyai anak (mandul). Li
hat Muhammad ibn Abu Bakr Ayyub az-Zar’i Abu ‘Abdillah, yang dikenal den
gan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (selanjutnya ditulis ibn al-Qayyim, Zad al-Ma’ad
fi Hady Khair al-‘Ibad, Juz IV, (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1407 H/1986 M),
hlm. 228.
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dan yang subur sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya
jumlah kalian.”

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang lelaki yang akan
memilih istri tidak cukup dengan melihat nasab, kecantikan
bahkan agamanya saja, tapi harus memperhatikan juga ten
tang sifat dan tingkat kesuburannya. Ini menunjukkan bahwa
seorang istri pilihan itu selain beragama juga seorang yang
penyayang dan subur. Hal ini diharapkan nantinya seorang
istri akan menyayangi suami dan anak-anaknya. Dalam pada
itu, seorang ibu dalam mendidik, membimbing dan mengajari
anak mesti dengan penuh rasa kasih sayang. Biasanya seorang
yang penyayang itu lebih sabar dalam mendidik anak didik
daripada yang tidak penyayang. Dari segi kesuburannya di
harapkan dari pernikahan tersebut akan melahirkan pengikut
Nabi Muhammad SAW yang banyak.
Selain itu yang yang tidak kalah pentingnya adalah mes
ti diperhatikan dalam memilih jodoh adalah pendidikannya.
Seorang istri yang beragama dan berpendidikan lebih berpe
luang menciptakan anak yang saleh lagi pintar dibandingkan
dengan seorang yang beragama yang tidak mempunyai pendi
dikan. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan
pendidikan dasar yang tidak bisa diabaikan sama sekali. Baik
dan buruknya pendidikan ibu terhadap anak-anaknya ber
pengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya
di kemudian hari. Oleh karena itu, pendidikan yang dimiliki
oleh seorang ibu sangat penting sebagai modal dalam mendi
dik anaknya.14

4. Nikahilah perempuan yang sekupu denganmu

ٍ ِح َّدثـنا عب ُد اللَّ ِه بن سع
ى َع ْن
ْ ث بْ ُن ِع ْمَرا َن
ْ يد َح َّدثـَنَا
ُّ الَ ْع َف ِر
ُ الَا ِر
َْ ََ َ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلى اهلل- ول اللَّه
ُ ال َر ُس
َ َت ق
ْ َه َش ِام بْ ِن عُْرَوَة َع ْن أَبيه َع ْن َعائ َشةَ قَال
14
Novan Ardy Wiyani & Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta:Ar-Ruz
Media, 2012), hlm. 61.
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.»  « َتَيـَُّروا لِنُطَِف ُك ْم َوانْ ِك ُحوا األَ ْك َفاءَ َوأَنْ ِك ُحوا إِلَْي ِه ْم-عليه وسلم

15

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Sa’id telah mencerita
kan kepada kami al-Haris ibn ‘Imran al-Ja’fari dari Hisyam ibn ‘Urwah
dari ayahnya dari ‘Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda pilihlah untuk tempat air mani kamu (istri) sekalian dan nikahi kamulah
perempuan yang sekufu denganmu dan nikahi kamulah mereka.”

Hadis ini menjelaskan agar seorang calon suami memilih
tempat air maninya yaitu istri yang sekufu (sederajat) dengan
nya. Baik itu dari segi kecantikannya, hartanya, nasabnya dan
agamanya. Karena memang terkadang disebabkan jauhnya
perbedaan derajat suami dan istri bisa menjadikan pernikah
an tersebut tidak bertahan lama. Seorang istri yang lebih kaya,
lebih mulia dari suaminya, bisa meremehkan dan menghina
suaminya. Seorang istri yang sangat cantik menikah dengan
seorang pria yang sangat jelek atau sebaliknya juga dapat
menjadikan pernikahan tersebut tidak bertahan. Karena ma
sing-masing akan saling cemburu yang berlebih-lebihan dan
bahkan bisa menimbulkan fitnah di antara mereka, sehingga
muncul curiga-mencurigai dan berburuk sangka terhadap
pasangannya.
Alangkah bahagianya seseorang yang mendapat pasang
annya yang kuat agamanya, salehah, serta bagus pendidikan
nya. Karena orangtua yang seperti ini akan membim
bing,
mendidik, mengajari dan memberi contoh yang baik kepada
anak-anaknya.

ِ
يد
َ َح َّدثَِن ُمَ َّم ُد بْ ُن َعْبد اللَّ ِه بْ ِن ُنٍَْي ا ْلَ ْم َد ِانُّ َح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن يَِز
ٍ َخبـرِن ُشرحبِيل بن َش ِر
الر ْحَ ِن
َّ يك أَنَّهُ َِس َع أَبَا َعْب ِد
ُ ْ ُ ْ َ ََ ْ َح َّدثـَنَا َحيـَْوةُ أ
ِْ
َّ ِّث َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َع ْم ٍرو أ
صلى اهلل عليه- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
ُ الُبُل َّى ُيَد

15
Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 633, Muhammad ibn ‘Abdullah Abu ‘Ab
dullah al-Hakim an-Naisaburi (selanjutnya ditulis al-Hakim), al-Mustadrak ‘ala
as-Sahihain, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411 H/1990 M), hlm. 176.
Al-Albani menilai Hadis ini dengan sahih. Lihat al-Albani, as-Silsilah as-Sahihah, Juz III, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.th.), hlm. 56.
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16

ِ الص
ُّ الدنـْيَا َمتَاعٌ َو َخيـُْر َمتَ ِاع
ُّ ال
.ُالَة
َ َ ق-وسلم
َّ ُالدنـْيَا الْ َم ْرأَة

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn ‘Abdullh ibn Numair
al-Hamdani telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Yazid telah
menceritakan kepada kami Haywah telah menceritakan kepada kami
Syurahbil ibn Syarik bahwasanya ia mendengar Abu ‘Abd ar-Rahman
al-Hubuli diceritakan dari ‘Abdullah ibn ‘Amr bahwasanya Rasulullah
SAW bersabda: Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan
dunia adalah istri yang salehah.”

B. MENGGAULI ISTRI
Dengan selesainya suami istri melakukan ijab kabul dalam
‘akad pernikahan, maka sesuatu yang haram (dilakukan sebe
lum menikah) menjadi halal bagi keduanya, sesuatu yang ber
dosa (dilakukan sebelum menikah) maka menjadi berpahala
melakukannya. Kalau sebelum menikah seorang lelaki diha
ramkan berduaan dengan perempuan yang bukan mahram
nya, maka sesudah menikah hal itu menjadi kewajiban bagi
mereka berdua. Disebutkan kewajiban karena seorang suami
wajib memberikan nafkah batin istrinya, sebaliknya istri wajib
melayani suaminya. Karena hal itu merupakan hak dan kewa
jiban suami istri.
Sewaktu malam (malam pengantin), sebaiknya suami
dan istri mempersiapkan diri untuk menghadapinya, baik
fisik maupun psikisnya. Karena malam tersebut merupakan
malam yang sangat berkesan bagi keduanya. Malam pertama
kali mereka tidur bersama dalam satu tempat tidur. Malam
bagi suami untuk mengenali istrinya luar dan dalam dan be
gitu juga sebaliknya bagi istri. Ada beberapa hal yang harus
dilakukan oleh suami istri pada malam pengantin ini. Di an
taranya adalah:

16
Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 1090, an-Nasa’i, Op. cit., Juz VI, hlm. 69, Ibn
Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 596.
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1. Membaca doa untuk keberkahan istri

ٍ ِح َّدثـنا عثْما ُن بن أَِب شيبةَ وعب ُد اللَّ ِه بن سع
يد قَاالَ َح َّدثـَنَا أَبُو َخالِ ٍد
َْ َ َْ َ ُ ْ َ ُ ََ َ
َ ُْ
ٍ  َع ِن ابْ ِن َع ْجالَ َن َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ُش َعْي-  يـَْع ِن ُسلَْيما َن بْن َحيَّا َنب
َ َ
ِ
ِ
ِ
ال إ َذا تـََزَّو َج
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ َِع ْن أَبِيه َع ْن َجدِّه َع ِن الن
ِ
ك َخيـَْرَها َو َخيـَْر
َ َُسأَل
ْ َح ُد ُك ُم ْامَرأًَة أَ ِو ا ْشتـََرى َخاد ًما فـَْليـَُق ِل اللَّ ُه َّم إِ ِّن أ
َأ
ك ِم ْن َشِّرَها َوِم ْن َشِّر َما َجبـَْلتـََها َعلَْي ِه َوإِ َذا
َ َِما َجبـَْلتـََها َعلَْي ِه َوأَعُوذُ ب
ِ
ِ ِ
ال أَبُو َد ُاوَد َز َاد
َ َ ق.ك
َ ا ْشتـََرى بَعِ ًريا فـَْليَأْ ُخ ْذ بِذ ْرَوة َسنَ ِام ِه َولْيـَُق ْل ِمثْ َل َذل
ٍ ِأَبو سع
ِ َيد ُثَّ لْيأْخ ْذ بِن
.الَ ِادِم
ْ اصيَتِ َها َولْيَ ْدعُ بِالْبـََرَك ِة ِف الْ َم ْرأ َِة َو
ُ َ
َ ُ
17

“Telah menceritakan kepada kami ‘Usman ibn Abi Syaibah dan ‘Abdullah ibn Sa’id keduanya berkata telah menceritakan kepada kam Abu
Khaid yaitu Sulaiman ibn Hayyan- dari ibn ‘Ajlan dari ‘Amr ibn Syu’aib
dari Syu’aib dari kakeknya dari Nabi SAW bersabda: apabila salah seorang kamu menikahi seorang perempuan atau membeli seorang hamba
hendaklah kamu berkata: Aku memohon kepadamu kebaikannya dan
kebaikan yang telah Engkau ciptakan padanya dan aku berlindung
kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang telah Engkau
ciptakan padanya dan apabila kamu membeli unta hendaklah kamu
pegang di atas punuknya dan ucapkanlah seperti yang demikian. Abu
Dawud mengatakan: Abu Sa’id menambahkan; kemudian peganglah
ubun-ubunnya (istri atau hamba) dan berdoalah dengan keberkahan.”

Hal yang pertama dan yang utama dilakukan suami ter
hadap istrinya ketika malam pengantin adalah dengan me
me
gang ubun-ubun istrinya dengan membaca doa untuk
mendapatkan keberkahan. Doa dimaksud adalah “Aku memo
hon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang telah Eng
kau ciptakan padanya dan aku berlindung kepada-Mu dari
ke
jahatan
nya dan kejahatan wataknya.” Dengan demikian,
diharapkan pernikahan tersebut mendapat keberkahan dari
17
Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 757. At-Tabrizi dan al-Albani menilai Hadis
ini dengan Hasan. Lihat at-Tabrizi, Op. cit., Juz II, hlm. 50, Al-Albani, Adab azZufaf…,Op. cit., hlm. 19.
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Allah SWT. Selanjutnya suami istri disunahkan melaksanakan
shalat dua rakaat.
Seorang suami yang beragama akan menggauli istrinya
dengan baik. Demikian juga seorang istri yang salehah akan
melayani suaminya dengan baik. Suami istri yang beragama,
dalam melakukan hubungan pergaulan tentunya akan meng
ikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu sebabnya menggauli istri
termasuk mendidik anak di dalam Islam.

2. Bersenda gurau dan bercumbu

اد بْ ُن َزيْ ٍد
َ َالزْهَر ِانُّ ق
َّ الربِي ِع
َّ َح َّدثـَنَا َْي َي بْ ُن َْي َي َوأَبُو
ْ ال َْي َي أ
ُ ََّخبـََرنَا َح
َّ َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ِدينَا ٍر َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه أ
ك َوتـََرَك
َ ََن َعْب َد اللَّ ِه َهل
ٍ َتِسع بـن
ول
ُ ال ِل َر ُس
َ ت ْامَرأَةً ثـَيِّبًا فـََق
َ َ أ َْو ق- ات
ُ  فـَتـََزَّو ْج- ال َسْب َع
َ َْ
ِ
ال
َ َ ق.ت نـََع ْم
َ َ ق.ت
ُ ال قـُْل
َ  يَا َجابُِر تـََزَّو ْج-صلى اهلل عليه وسلم- اللَّه
ِ
َ َ ق.ول اللَّ ِه
َ ب يَا َر ُس
َ َ ق.ب
ًال فـََهالَّ َجا ِريَة
ُ ال قـُْل
ٌ ِّت بَ ْل ثـَي
ٌ ِّفَبكٌْر أ َْم ثـَي
ِ اح ُكها وتُض
ِ ُال ت
ت لَهُ إِ َّن
َ َ ق.ك
َ اح ُك
َ ُتُالَ ِعبـَُها َوتُالَ ِعب
َ َ َ ض
َ َ َ أ َْو ق.ك
ُ ال قـُْل
ٍ
ِ
ت أَ ْن آتِيـَُه َّن
َ ََعْب َد اللَّ ِه َهل
ُ  َوإِ ِّن َك ِرْه-  أ َْو َسْب َع- ك َوتـََرَك ت ْس َع بـَنَات
ِ
ِ
ِ ِِ
ٍ
.صلِ ُح ُه َّن
ْ ُوم َعلَْي ِه َّن َوت
ُ َحبَْب
ْ أ َْو أَجيئـَُه َّن بثْل ِه َّن فَأ
ُ ت أَ ْن أَجىءَ بِ ْامَرأَة تـَُق
الربِي ِع تُالَ ِعبـَُها
َ َ أ َْو ق.ك
َ َق
َّ ال ِل َخيـًْرا َوِف ِرَوايَِة أَِب
َ َال فـَبَ َارَك اللَّهُ ل
ِ اح ُكها وتُض
ِ ُك وت
ِ
.ك
َ اح ُك
َ َ َ ض
َ َ َ َُوتُالَعب
18

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya dan Abu ar-Rabi’
az-Zahrani, Yahya berkata; telah memberitakan kepada kami Hammad ibn Zaid dari ‘Amr ibn Dinar dari Jabir ibn ‘Abdillah dan berkata;
bahwasanya ‘Abdullah setelah ia meninggal ia meninggalkan 9 atau
7 anak perempuan, maka saya menikahi seorang janda, lalu Rasul
SAW bertanya kepada saya; ya Jabir apakah kamu sudah menikah?

18
Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 1086, al-Bukhari, Op. cit., Juz II, hlm. 739, hlm.
810, Juz III, hlm. 1083, Juz V, hlm. 1954, hlm. 2008-2009, hlm. 2053, hlm. 2347,
Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 624, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 598, atTirmizi, Op. cit., Juz III, 406, an-Nasa’i, Op. cit., Juz VI, hlm. 61.
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saya jawab sudah. Lalu Nabi bertanya lagi: gadis atau janda? saya jawab; janda ya Rasulullah. Lalu Rasul berkata; mengapa engkau tidak
memilih seorang gadis yang engkau dapat bermain-main dengannya
dan ia dapat bermain-main denganmu atau engkau dapat membuatnya tertawa dan ia pun dapat membuatmu tertawa. Saya pun menjawab; sesungguhnya ‘Abdullah telah meninggal dan ia meninggalkan
9 atau 7 anak perempuan dan saya merasa tidak suka bila melahirkan anak-anak (yang tidak terurus) seperti mereka. Karena itulah,
aku menikahi seorang janda agar dapat mengurus mereka. Maka beliau pun bersabda: Semoga Allah memberi keberkahan padamu, atau
beliau bersabda dengan kebaikan.”

Menikahi seorang gadis adalah lebih baik daripada se
orang janda. Diharapkan dari menikahi seorang gadis seorang
suami dapat “bermain-main” dengannya dan istri dapat “ber
main-main” dengan suami. Bahkan “bermain-main” dengan
istri itu hukumnya sunah. Karena dengan seringnya “ber
main-main” tersebut akan mendatangkan kemesraan yang
sempurna dan pada gilirannya akan menambah rasa kecinta
an yang sempurna demikian kata At-Tibi. Berbeda halnya de
ngan menikahi seorang janda yang hatinya masih teringat ke
pada suaminya yang pertama.19
Bersenda gurau adalah awal yang baik bagi suami istri
di malam pertama untuk mengakrabkan dan mendatangkan
gairah untuk melakukan hubungan suami istri. Bercengkrama
dengan lemah lembut dari hati ke hati juga akan menambah
romantisnya suasana malam pertama untuk menghilangkan
rasa canggung antar suami istri. Saling bercumbu rayu dengan
diawali dengan mencium, menghisap lidah istri dan seterus
nya juga merupakan tuntunan Nabi SAW. Sama halnya dalam
ilmu pendidikan, bermain dengan kasih sayang dan lemah
19
Muhammad ‘Abd ar-Rahman ibn ‘Abd ar-Rahim Al-Mubarakfuri Abu al‘Ala’ (selanjutnya ditulis al-Mubarakfuri), Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami’ atTirmizi, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 190-191, Syams
al-Haq, Op. cit., Juz VI, hlm. 31. Kecuali seperti kasus Jabir di atas, yang ditinggal
mati ayahnya (Abdullah), sementara adik-adiknya yang kecil-kecil masih ba
nyak. Ia lebih memilih janda daripada seorang gadis, agar lebih telaten dalam
mengurusi adik-adiknya atau anak-anaknya.
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lembut merupakan metode dalam mendidik.
Di antara Hadis Nabi yang membicarakan hal tersebut an
tara lain adalah yang diriwayatkan Abu Dawud:

ِ
يسى َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن ِدينَا ٍر َح َّدثـَنَا َس ْع ُد بْ ُن أ َْو ٍس
َ َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن ع
ِ
َّ ص َد ٍع أَِب َْي َي َع ْن َعائِ َشةَ أ
صلى اهلل عليه- َّب
ُّ الْ َعْب ِد
َّ َِن الن
ْ ى َع ْن م
.ص لِ َسانـََها
ُّ َُصائِ ٌم َوي
َ  َكا َن يـَُقبـِّلُ َها َوُه َو-وسلم
20

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Isa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Dinar telah menceritakan kepada
kami Sa’d ibn ‘Aus al-‘Abdi dari Misda’ Abu Yahya dari ‘Aisyah r.a., ia
berkata: Nabi SAW menciumnya dan menghisap lidahnya sementara
Nabi dalam keadaan puasa.”

3. Berdoa ketika bersetubuh

ٍِ صوٍر َع ْن َس
ال َع ْن
ُ َح َّدثـَنَا عُثْ َما ُن بْ ُن أَِب َشْيبَةَ َح َّدثـَنَا َج ِر ٌير َع ْن َمْن
ٍ ُْكري
ٍ َّب َع ِن ابْ ِن َعب
 صلى- َّب
َ َال ق
َ َ ق-  رضى اهلل عنهما- اس
ُّ ِال الن
َ
ِال بِاس ِم اللَّه
ِ
ِ
َّ
ْ
ْ َ ََح َد ُه ْم إ َذا أ ََر َاد أَ ْن يَأت َى أ َْهلَهُ ق
َ  لَ ْو أَن أ- اهلل عليه وسلم
ِ  و َجن،  اللَّ ُه َّم َجنِّبـْنَا الشَّْيطَا َن،
 فَِإنَّهُ إِ ْن يـَُقد َّْر، ِّب الشَّْيطَا َن َما َرَزقـْتـَنَا
َ
ِ
.ضَّرهُ َشْيطَا ٌن أَبَ ًدا
َ بـَيـْنـَُه َما َولَ ٌد ِف َذل
ُ َ َلْ ي، ك
21

“Menceritakan kepada kami ‘Usman ibn Abi Syaibah menceritakan
kepada kami Jarir dari Mansur dari Salim dari Kuraib dari Ibn ‘Abbas
r.a. Ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda: kalau salah seorang
di antara kamu bermaksud mendatangi istrinya ucapkanlah dengan
nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari yang Engkau karuniakan kepada kami. Apabila ditakdirkan
Allah kepada mereka anak dalam hubungan itu, setan tidak akan
mencelakakannya selamanya.”

20
Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 726. Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan alHakim menilai Hadis ini sahih, sedangkan an-Nasa’i menilainya munkar dan
sanadnya dinilai daif oleh an-Nawawi. Lihat ibn Hajar, Op. cit., Juz IV, hlm. 152153.
21
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 65, Juz III, hlm. 1193, Juz V, hlm. 2347, Juz
VI, hlm. 2692, Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 1058, Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm.
655.
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Dalam redaksi lain disebutkan:

ِ ح َّدثـنا عمرو بن رافِ ٍع ح َّدثـنا ج ِرير عن منصوٍر عن س
الَ ْع ِد
ْ ال بْ ِن أَِب
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ٌ َ ََ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ََ َ
ٍ َْع ْن ُكري
ٍ َّب َع ِن ابْ ِن َعب
 لَ ْو: ال
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ ِاس َع ِن الن
َ
ِ ال اللَّ ُه َّم َجنِّْب ِن الشَّْيطَا َن و َجن
َّ أ
ِّب الشَّْيطَا َن
َ ََح َد ُك ْم إِ َذا أَتَى ْامَرأَتَهُ ق
َ َن أ
َ
ِ
ِ
ْ أ َْو َل- َما َرَزقـْتَِن ُثَّ َكا َن بـَيـْنـَُه َما َولَ ٌد َلْ يُ َسلِّط اللَّهُ َعلَْيه الشَّْيطَا َن
.- ُضَّره
ُ َي
22

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amr ibn Rafi’ telah menceritakan
kepada kami Jarir dari Mansur dari Salim ibn Abu al-Ja’d dari Kuraib
dari ibn ‘Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Jika salah seorang di
antara kamu mendatangi istrinya dia membaca: Ya Allah jauhkanlah
saya dari setan dan jauhkanlah setan dari yang Engkau beri rezeki kepadaku kemudian apabila mereka berdua dikaruniai anak maka setan
tidak akan mencelakakannya.”

Seorang suami yang melakukan hubungan dengan istri
nya bukan hanya melampiaskan hawa nafsunya terhadap la
wan jenisnya, tetapi merupakan keikhlasan untuk memenuhi
kebutuhan biologis istrinya yang merupakan kewajiban seo
rang suami terhadap istrinya. Bersihkan hati, tanamkan niat
sebagaimana niat bagi ibadah. Bermohon kepada Allah agar
hubungan itu diridhai dan diberkati oleh Allah SWT dan di
jauhi dari gangguan setan. Bermohonlah kepada Allah agar
Allah memberi karunianya kepada anda dengan memberikan
keturunan yang saleh, tidak diganggu oleh setan yang terku
tuk. Ini adalah merupakan pendidikan keimanan bagi suami
istri untuk mengingat Allah kapan saja dan di mana saja. Be
gitu juga pendidikan akhlakul karimah dan mengharap rida
Allah untuk dijauhkan dari gangguan setan.
Lain halnya dengan seorang suami yang menggauli istri
nya tanpa aturan seperti cara-cara yang dilakukan oleh orang
yang tidak beragama. Mereka menggauli istrinya tak ubahnya
seperti cara binatang. Lihatlah binatang, apabila berhubungan
22

Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 618, Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 1982.
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seks dengan pasangannya, pejantan mengejar-ngejar betina
nya bahkan tidak jarang ada yang berantam terlebih dahulu
sebelum melakukan hubungan. Tidak mempunyai aturan,
kapan dan di mana pun mereka dapat melakukannya, tidak
memedulikan keadaan di sekitarnya dan istrinya, bahkan ada
yang menyakitinya, yang penting bagi mereka dapat melam
piaskan hawa nafsunya. Maka tidak heran kalau anak-anak
mereka berperilaku seperti perilaku binatang. Jauh dari ke
baikan, kebenaran dan hanya mementingkan dirinya sendiri.
Suami istri yang melakukan hubungan dengan penuh ke
imanan dan kasih sayang, saling memberi dan menerima penuh
keikhlasan dan mengharap keridhaan Allah, mudah-mudahan
dikaruniai anak yang patuh dan taat terhadap ajaran agama,
beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti
kepada orangtua dan ber-akhlakul karimah sebagaimana yang
diharapkan ayah dan ibunya sewaktu melakukan hubungan
tersebut.

4. Boleh bersetubuh dari arah belakang

وب بْ ُن َعْب ِد
ْ َح َّدثـَنَا َعْب ُد بْ ُن ُحَْي ٍد َح َّدثـَنَا
ُ وسى َح َّدثـَنَا يـَْع ُق
َ الَ َس ُن بْ ُن ُم
ِ ِى عن جع َف ِر ب ِن أَِب الْمغِريِة عن سع
ِ
يد بْ ِن ُجبـٍَْي َع ِن ابْ ِن
ْ ْ َ ْ َ ُّ اللَّه األَ ْش َع ِر
َ َْ َ ُ
ِ ال جاء عُمر إِ َل رس
ٍ ََّعب
ال
َ  فـََق-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ َ ُ َ َ َ َ َاس ق
ِ َ يا رس
.َت َر ْحلِى اللَّيـْلَة
َ َ ق.ك
َ َْت ق
َ  َوَما أ َْهلَ َك: ال
ُ ْال َح َّول
ُ ول اللَّه َهلَك
َُ َ
ِ
ِ
ال فَأَنـَْزَل
َ َ َشْيئًا ق-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
ُ ال فـَلَ ْم يـَُرَّد َعلَْيه َر ُس
َ َق
ِ اللَّه َعلَى رس
 َه ِذ ِه اآليَةَ (نِ َسا ُؤُك ْم-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ َن شْئتُ ْم) أَقْب ْل َوأ َْدب ْر َواتَّق
.َيضة
َّ ث لَ ُك ْم فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أ
ْ الدبـَُر َو
ٌ َح ْر
َ ال
23

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abd ibn Humaid telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn Musa telah menceritakan kepada

23
At-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 216. Al-Albani menilai Hadis ini dengan
hasan. Lihat al-Albani, Gayah al-Maram fi Takhrij Ahadis al-Halal wa al-Haram, Juz I, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), hlm. 160.
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kami Ya’kub ibn ‘Abdullah al-‘Asy’ari dari Ja’far ibn Abi al-Mugirah
dari Sa’id ibn Jubair dari ibn ‘Abbas ia berkata: ‘Umar mendatangi
Rasulullah SAW lalu berkata telah binasa aku. Rasul bertanya: apa
yang membuatmu binasa. ‘Umar menjawab: tadi malam saya memutar perjalananku (sindiran tentang bersetubuh dari belakang). Maka
Nabi SAW terdiam tidak menjawab. ‘Umar berkata, maka Allah SWT
menurunkan ayat: (istrimu adalah sawah ladangmu maka datangilah sawah ladangmu tersebut dari mana saja yang kamu sukai) mau
dari depan maupun dari belakang tetapi hindari dubur dan di waktu
haid.”

ث َع ِن ابْ ِن ا ْلَ ِاد َع ْن أَِب َحا ِزٍم َع ْن
ُ َخبـََرنَا اللَّْي
ْ َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن ُرْم ٍح أ
َّ ُمَ َّم ِد بْ ِن الْ ُمْن َك ِد ِر َع ْن َجابِ ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه أ
ول إِ َذا
ُ ت تـَُق
ْ َود َكان
َ َن يـَُه
ِ
ِ
ِ ِ
ال
َ َق.َح َوَل
ْ َأُتيَت الْ َم ْرأَةُ م ْن ُدبُِرَها ِف قـُبُل َها ُثَّ َحَل
ْ ت َكا َن َولَ ُد َها أ
.)َن ِشْئتُ ْم
َّ ث لَ ُك ْم فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أ
ٌ ت (نِ َسا ُؤُك ْم َح ْر
ْ َفَأُنْ ِزل
24

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rumh telah memberitakan kepada kami al-Lais dari ibn al-Had dari ibn Hazim dari
Muhammad ibn al-Munkadir dari Jabir ibn ‘Abdullah bahwa orang
Yahudi mengatakan apabila seorang wanita digauli dari arah belakang ke kubulnya kemudian si istri hamil maka anaknya akan juling.
Ia (Jabir) berkata lalu turunlah ayat (istri-istrimu adalah sawah ladangmu maka datangilah sawah ladangmu darimana saja yang
kamu suka).”

Untuk menghilangkan rasa kebosanan bagi suami istri da
lam melakukan hubungan biologis dianjurkan untuk melaku
kan berbagai variasi. Nabi menjelaskan bahwa tidak ada hubu
ngan variasi dalam hubungan biologis dengan keadaan anak
yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Seperti yang dianggap
oleh kaum Yahudi apabila seorang suami mendatangi istrinya
dari belakang akan menyebabkan anak juling. Darimana saja
yang diinginkan oleh suami istri dalam hubungan biologis da
lam Islam itu dibolehkan asalkan sasarannya tetap pada yang
24
Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 1058, Al-Bukhari, Op. cit., Juz IV, hlm. 1645,
Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 656, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 620, atTirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 215.
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semestinya bukan pada yang dilarang (dubur). Sama halnya
dalam masalah ibadah ada istilah tanawwu’ al-‘ibadah (vari
asi dalam beribadah). Demikian juga dalam masalah pendi
dikan ada yang disebut dengan variasi dalam cara mengajar.
Silakan gunakan berbagai metode/cara dalam mendidik anak
sesuaikan dengan keadaan anak, sesuaikan dengan materi ajar
yang disampaikan agar anak didik tidak merasa bosan.

5. Boleh melakukan azal

-  يـَْع ِن ابْ َن ِه َش ٍام- ٌَح َّدثَِن أَبُو َغ َّسا َن الْ ِم ْس َمعِ ُّى َح َّدثـَنَا ُم َعاذ
ِ ال ُكنَّا نـع ِزُل َعلَى َعه ِد رس
ول
َ َالزبـَِْي َع ْن َجابِ ٍر ق
ُّ َح َّدثَِن أَِب َع ْن أَِب
َْ
َُ ْ
ِ
صلى اهلل عليه- ب اللَّ ِه
َ  فـَبـَلَ َغ َذل-صلى اهلل عليه وسلم- اللَّ ِه
َّ َِك ن
. فـَلَ ْم يـَنـَْهنَا-وسلم
25

“Telah menceritakan kepadaku Abu Gassan al-Misma’i telah menceritakan kepada kami Mu’az yaitu bn Hisyam- telah menceritakan kepadaku ayahku dari Abu az-Zubair dari Jabir ia berkata: kami melakukan ‘azal pada masa Rasulullah SAW dan hal itu sampai kepada Nabi
SAW tapi ia tidak melarang kami melakukannya.

ِ ِح َّدثـنَا ُمَ َّم ُد بن َعب ِد الْمل
ِ ك بْ ِن أَِب الشَّوا ِر
يد بْ ُن ُزَريْ ٍع
ُ ب َح َّدثـَنَا يَِز
َ َ
َ ْ ُْ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْحَن بْن ثـَْوبَا َن
َّ َح َّدثـَنَا َم ْع َمٌر َع ْن َْي َي بْن أَب َكثري َع ْن ُمَ َّمد بْن َعْبد
ِ َ ال قـ ْلنَا يا رس
ِ
ِ
ود أَنـََّها
ُ ول اللَّه إِنَّا ُكنَّا نـَْع ِزُل فـََز َع َمت الْيـَُه
ُ َ َ ُ َ ََع ْن َجاب ٍر ق
ِ
َ  فـََق.الص ْغَرى
ُّ ُودة
ُ  َك َذبَت الْيـَُه: ال
َ ُالْ َم ْوء
ُود إِ َّن اللَّهَ إِ َذا أ ََر َاد أَ ْن َيْلُ َقه
ٍ ِاب عن عمر والْبـر ِاء وأَِب هريـرَة وأَِب سع
ِ
ِ َ َ ق.َُلْ يَْنـ ْعه
.يد
َ
َ َ َْ َ ُ َ ََ َ َ َ ُ ْ َ َال َوف الْب
26

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Abd al-Malik ibn
Abu asy-Syawarib telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Zurai’
telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Yahya ibn Abu Kasir

25
Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 1065, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 620, atTirmizi, Op. cit., Juz III, hlm. 443, al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 1998.
26
At-Tirmizi, Op. cit., Juz III, hlm. 442, Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 658, Juz II,
hlm. 173, al-Bukhari, Op. cit., Juz IV, hlm. 1516, Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 1061.
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dari Muhammad ibn ‘Abd ar-Rahman ibn Sauban dari Jabir ia berkata, kami mengatakan kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya kami
melakukan ‘azal lalu orang Yahudi menganggap bahwa itu adalah
pembunuhan yang kecil. Rasulullah SAW ber
sabda: orang-orang
Yahudi itu berbohong, sesungguhnya Allah apabila ia berkehendak
untuk menciptakannya tidak ada yang bisa untuk menghalanginya.”

ِ
ِ ُ الالَّ ُل ح َّدثـنَا إِسح
يسى َح َّدثـَنَا ابْ ُن
ْ َح َّدثـَنَا
َ ْ َ َ َْ الَ َس ُن بْ ُن َعل ٍّى
َ اق بْ ُن ع
ى َع ِن الْ ُم َحَّرِر بْ ِن أَِب ُهَريـَْرَة
ُّ َلِ َيعةَ َح َّدثَِن َج ْع َفُر بْ ُن َربِ َيعةَ َع ِن
ِّ الزْه ِر
ِ َّالَط
صلى اهلل عليه- ول اللَّ ِه
ْ َع ْن أَبِ ِيه َع ْن عُ َمَر بْ ِن
ُ ال نـََهى َر ُس
َ َاب ق
.الَُّرِة إِالَّ بِِإ ْذ ِنَا
ْ  أَ ْن يـُْعَزَل َع ِن-وسلم
27

“Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn ‘Ali al-Khallal telah
menceritakan kepada kami Ishaq ibn ‘Isa telah menceritakan kepada
kami ibn Lahi’ah telah menceritakan kepadaku Ja’far ibn Rabi’ah dari
az-Zuhri dari Muharrar ibn Abu Hurairah dari ayahnya (Abu Hurairah) dari ‘Umar ibn al-Khattab ia mengatakan: Rasulullah SAW melarang melakukan ‘azal terhadap istri yang merdeka (bukan hamba)
kecuali dengan izinnya.”

Dari Hadis di atas dipahami bahwa suami istri dianjurkan
untuk bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu urusan da
lam keluarga, tidak terkecuali dalam masalah hubungan biol
ogis. Seorang suami atau istri tidak boleh memutuskan sendi
ri-sendiri (egois) tanpa meminta pertimbangan pendapat
pasangannya. Dalam masalah hubungan biologis umpamanya
seorang suami tidak boleh melakukan ‘azal tanpa persetujuan
istri. Karena hal itu dapat mengurangi “rasa” bagi istrinya da
lam hubungan tersebut. Seorang suami (pendidik) tidak diper
bolehkan melakukan sesuatu cara terhadap istri (peserta di
dik) kecuali atas kesepakatan bersama. Karena ketika seorang
suami melakukan kehendaknya sendiri maka pada saat itu
juga suami tidak akan berhasil dalam mendidik istrinya.
27
Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 620. Dalam sanad Hadis ini terdapat ibn La
hi’ah dan dia dinilai daif oleh al-Albani. Lihat Al-Albani, Irwa’ al-Galil, Juz VII,
(Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H/1985 M), hlm. 70.
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6. Berwudhu apabila mau mengulangi kembali
persetubuhan dan mau tidur
Seorang suami yang menyayangi istrinya tidak akan me
ninggalkan istrinya apabila istrinya belum menyelesaikan “ha
jatnya”. Karena istri juga mempunyai hak untuk mendapat
kan hal yang sama di dalam hubungan tersebut. Hal ini akan
menumbuhkan keharmonisan di antara keduanya dalam
rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa seorang suami dila
rang bersifat egois atau mementingkan diri sendiri. Sehingga
hal yang demikian juga akan memengaruhi terhadap perilaku
anak yang dikaruniakan Allah kepada mereka.
Bahkan apabila suami dan istri sanggup untuk melaku
kannya lagi maka agama juga membolehkannya sampai ber
kali-kali sekali pun. Hanya saja dalam ajaran agama apabila
hendak melakukannya kembali hendaklah ia berwudhu, kare
na hal itu akan lebih menambah gairah,28 di antara hubungan
tersebut, sebagaimana Hadis Nabi SAW:

ٍ ِ
ِ
َح َوِل َع ْن أَِب
ٌ َح َّدثـَنَا َهن
ْ ص بْ ُن غيَاث َع ْن َعاص ٍم األ
ُ َّاد َح َّدثـَنَا َح ْف
ٍ ِالْمتـوِّك ِل عن أَِب سع
ال
ْ يد
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ الُ ْد ِر
ِّ ِى َع ِن الن
َ ْ َ ََ ُ
ِ
.ضوءًا
َّ ود فـَْليَتـََو
ُ ضأْ بـَيـْنـَُه َما ُو
َ َُح ُد ُك ْم أ َْهلَهُ ُثَّ أ ََر َاد أَ ْن يـَع
َ  إ َذا أَتَى أ:
29

“Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Hafs ibn Giyas dari ‘Asim al-Ahwal dari Abu al-Mutawakkil
(‘Ali ibn Dawud) dari Abu Sa’id al-Khudri (Sa’d ibn Malik ibn Sinan)
dari Nabi SAW beliau bersabda: apabila salah seorang di antara
kamu mendatangi istrinya kemudian bermaksud untuk mengulangi
nya kembali hendaklah ia berwudhu di antara keduanya.”

Hadis ini mengajarkan kepada suami istri untuk menjaga
kebersihan dan kesucian dengan cara mencuci kemaluan dan
berwudhu sebagaimana cara berwudhu untuk melaksanakan
shalat setelah berhubungan. Ini untuk melatih suami istri da
Ibn Hajar, Op. cit., Juz I, hlm. 377.
At-Tirmizi, Op. cit., Juz I, hlm. 261, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 249, Ibn
Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 193.
28
29
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lam menjaga kebersihan yang juga akan memengaruhi anak
nantinya. Karena kebersihan atau kesucian itu dalam agama
merupakan sebagian dari iman.
Demikian juga halnya ketika mau tidur setelah selesai
berhubungan, Nabi SAW juga menganjurkan untuk berwudhu
sebagai pengganti mandi apabila tidak memungkinkan untuk
mandi apabila di malam hari, sebagaimana disampaikannya
dalam Hadis berikut:

ث َع ْن عُبـَْي ِد اللَّ ِه بْ ِن أَِب َج ْع َف ٍر
َ ََح َّدثـَنَا َْي َي بْ ُن بُ َك ٍْي ق
ُ ال َح َّدثـَنَا اللَّْي
ِ
- َّب
َّ َع ْن ُمَ َّم ِد بْ ِن َعْب ِد
ْ َالر ْحَ ِن َع ْن عُْرَوةَ َع ْن َعائ َشةَ قَال
ُّ ِت َكا َن الن
ِ
، ُ َغ َس َل فـَْر َجه، ب
ٌ ُ إ َذا أ ََر َاد أَ ْن يـَنَ َام َوْه َو ُجن- صلى اهلل عليه وسلم
. لصالَِة
َّ َوتـََو
َّ ِضأَ ل
30

Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair ia berkata menceritakan kepada kami al-Lais dari ‘Ubaidillah ibn Abu Ja’far dari
Muhammad ibn ‘Abd ar-Rahman dari ‘Urwah dari ‘Aisyah ia berkata
Nabi SAW apabila beliau hendak tidur dalam keadaan junub maka
ia membasuh kemaluannya dan beliau berwudhu sebagaimana cara
berwudhu untuk melaksanakan shalat.”

7. Mandi setelah bersetubuh

ِ ِ
ِّم ْش ِق ُّى
َّ َح َّدثـَنَا َعلِ ُّى بْ ُن ُمَ َّم ٍد الطَّنَافِ ِس ُّى َو َعْب ُد
َ يم الد
َ الر ْحَ ِن بْ ُن إبـَْراه
ِ
ِ يد بن مسلِ ٍم ح َّدثـنَا األَوز
الر ْحَ ِن بْ ُن
َّ اع ُّى أَنـْبَأَنَا َعْب ُد
َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ قَاالَ َح َّدثـَنَا الْ َول
ٍ
ِ
ِ
ِ
صلى اهلل عليه- َّب
ْ الْ َقاس ِم أ
ِّ َِخبـََرنَا الْ َقاس ُم بْ ُن ُمَ َّمد َع ْن َعائ َشةَ َزْو ِج الن
ِ ِْ ت إِ َذا الْتـ َقى
ول
ُ ب الْغُ ْس ُل فـََع ْلتُهُ أَنَا َوَر ُس
ْ َ قَال-وسلم
َ
َ التَانَان فـََق ْد َو َج
. فَا ْغتَ َس ْلنَا-صلى اهلل عليه وسلم- اللَّ ِه
31

30
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 110, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 1248, Abu
Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 106, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 193, an-Nasa’i,
Op. cit., Juz I, hlm. 139.
31
Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 199-200, At-Tirmizi, Op. cit., Juz I, hlm. 180182, Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 110, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 271, An-Na
sa’i, Op. cit., Juz I, hlm. 110-111, Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 105.
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“Menceritakan kepada kami ‘Ali ibn Muhammad at-Tanafis dan ‘Abd
ar-Rahman ibn Ibrahim ad-Dimasyqi, keduanya mengatakan menceritakan kepada kami al-Walid ibn Muslim menceritakan kepada kami
al-Auza’i, menyampaikan kepada kami ‘Abd ar-Rahman ibn al-Qasim
memberitakan kepada kami al-Qasim ibn Muhammad dari ‘Aisyah
istri Nabi SAW ia mengatakan; apabila bertemu dua khitan maka
wajib mandi, saya dan Rasulullah SAW melakukan yang demikian
maka kami mandi.”

Tata cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada
lah sebagai berikut:

ِ َّم
ِ ح َّدثـنَا َيي بن َيي الت
يم ُّى َح َّدثـَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ َع ْن ِه َش ِام بْ ِن عُْرَوَة
َْ ُ ْ َْ َ َ
ِ
ِ
-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ت َكا َن َر ُس
ْ ََع ْن أَبِيه َع ْن َعائ َشةَ قَال
الَنَابَِة يـَْب َدأُ فـَيـَ ْغ ِس ُل يَ َديِْه ُثَّ يـُْف ِرغُ بِيَ ِمينِ ِه َعلَى ِشَالِِه
ْ إِ َذا ا ْغتَ َس َل ِم َن
ِ َّ ِضأُ وضوءه ل
ِ
ِ
َُصابِ َعه
ُ َ ُ ُ َّ فـَيـَ ْغس ُل فـَْر َجهُ ُثَّ يـَتـََو
َ لصالَة ُثَّ يَأْ ُخ ُذ الْ َماءَ فـَيُ ْدخ ُل أ
ِ
ِ ِف أ
ث
َ َاستَبـَْرأَ َح َف َن َعلَى َرأْ ِس ِه ثَال
ْ ُصول الش
ْ َّع ِر َح َّت إِ َذا َرأَى أَ ْن قَد
ُ
ٍ َح َفن
ِ.ات ُثَّ أَفَاض علَى سائِِر جس ِد ِه ُثَّ َغسل ِرجلَيه
ْْ ََ
َ
ََ َ َ َ
32

“Menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya at-Tamimi menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Hisyam ibn ‘Urwah dari ayahnya (‘Urwah) dari ‘Aisyah, ‘Aisyah berkata bahwa Nabi SAW apabila
beliau mandi janabah, mula-mula Nabi membasuh tangannya yang
sebelah kanan baru sebelah kiri, kemudian beliau membasuh kemaluannya dan berwudhu seperti wudhu shalat, diambilnya air dimasukkannya jari-jari tangannya ke pangkal rambutnya sampai kelihatan
bersih lalu beliau menciduk air dengan tangannya ke kepalanya sebanyak tiga kali kemudian ia menyampakkan air ke seluruh badannya baru membasuh kedua kakinya.”

Mandi setelah melakukan hubungan suami istri adalah se
bagai kewajiban. Karena mandi itu adalah untuk membersih
kan diri, menyegarkan jiwa dan menghilangkan rasa lelah
32
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 253, 255, Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 99, 102,
103, 105, an-Nasa’i, Op. cit., Juz I, hlm. 132, 134, 204-206, Abu Dawud, Op. cit.,
Juz I, hlm. 112-113.
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sewaktu melakukan hubungan suami istri. Untuk menyem
purnakan kesucian dan kebersihan badan untuk melanjutkan
aktivitas lainnya. Bahkan dengan mandi secara bersama den
gan istri akan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.
Nabi SAW melakukan hal tersebut dengan istri-istrinya. ‘Aisyah
r.a. dan Maimunah (umm al-mukminun) pernah menyam
paikan bahwa masing-masing keduanya pernah mandi bersa
ma dengan Nabi SAW setelah melakukan jima’. Sebagaimana
mereka berdua kemukakan dalam Hadis berikut:

يد َع ْن ِعَر ٍاك
ٌ َو َح َّدثَِن ُمَ َّم ُد بْ ُن َرافِ ٍع َح َّدثـَنَا َشبَابَةُ َح َّدثـَنَا لَْي
َ ث َع ْن يَِز
ِ عن ح ْفصةَ بِْن
ت الْ ُمْن ِذ ِر بْ ِن
َّ ت َعْب ِد
ْ َ َوَكان- الر ْحَ ِن بْ ِن أَِب بَ ْك ٍر
َ ت َْت
َ َ َْ
ِ
ِ
ِ
َّ  أ- الزبـَِْي
صلى- َّب
ُّ
ْ ََخبـََرتـَْها أَنـََّها َكان
ُّ ِت تـَ ْغتَس ُل ه َى َوالن
ْ َن َعائ َشةَ أ
ِ
ٍ ِ  ِف إِنَ ٍاء و-اهلل عليه وسلم
ٍ
.ك
َ احد يَ َس ُع ثَالَثَةَ أ َْم َداد أ َْو قَ ِريبًا ِم ْن َذل
َ
33

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Rafi’ telah menceritakan kepada kami Syababah telah menceritakan kepada kami Lais
dari Yazid dari ‘iRak dari Hafsah bint ‘Abd ar-Rahman ibn Abu Bakr –
dan ia berada di bawah al-Munzir ibn az—Zubair bahwasanya ‘Aisyah
r.a, bercerita bahwa ia mandi bersama dengan Nabi SAW pada satu
bejana yang berisi 3 mud atau lebih kurang dari tiga mud.”

ٍِ
َِ َيد وأَبو ب ْك ِر بن أَِب َشيبة
َج ًيعا َع ِن ابْ ِن عُيـَيـْنَة
َْ
ُ ْ َ ُ َ َو َح َّدثـَنَا قـُتـَْيبَةُ بْ ُن َسع
ٍ ََّّعثَ ِاء َع ِن ابْ ِن َعب
اس
َ َق
ْ ال قـُتـَْيبَةُ َح َّدثـَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن َع ْم ٍرو َع ْن أَِب الش
ِ ِ
صلى اهلل عليه- َّب
َ َق
ْ ََخبـََرتِْن َمْي ُمونَةُ أَنـََّها َكان
ُّ ِت تـَ ْغتَس ُل ه َى َوالن
ْ ال أ
ِ  ِف إِنَ ٍاء و-وسلم
.اح ٍد
َ
34

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said dan Abu Bakr
ibn Abi Syaibah keduanya menerima dari ibn ‘Uyainah, Qutaibah
berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Amr dari Abu
Sya’sa’ dari ibn ‘Abbas ia mengatakan: Maimunah menceritakan kepadaku bahwa ia (Maimunah) mandi bersama dengan Nabi SAW dalam satu bejana.”

33
34

Muslim, Ibid., hlm. 256.
Ibid., hlm. 257.
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8. Rahasia suami istri

َح َّدثـَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِب َشْيبَةَ َح َّدثـَنَا َم ْرَوا ُن بْ ُن ُم َعا ِويَةَ َع ْن عُ َمَر بْ ِن
ٍ ِال َِسعت أَبا سع
ٍ
يد
ِّ َحَْزةَ الْعُ َم ِر
َّ ى َح َّدثـَنَا َعْب ُد
َ َ ُ ْ َ َالر ْحَ ِن بْ ُن َس ْعد ق
َشِّر
ْ
ُ ال َر ُس
َ َول ق
ُ ى يـَُق
َّ الُ ْد ِر
َ  إِ َّن ِم ْن أ: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ِ ِ
ِ ِ ِ الن
ِ ضى إِ َل امرأَتِِه وتـ ْف
ِ الرجل يـ ْف
ضى إِلَْي ِه
ُ َ َْ
ُ َ ُ َّ َّاس عْن َد اللَّه َمْن ِزلَةً يـَْوَم الْقيَ َامة
.ُثَّ يـَْن ُشُر ِسَّرَها
35

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abi Syaibah telah
menceritakan kepada kami Marwan ibn Mu’awiyah dari ‘Umar ibn
Hamzah al-‘Umari telah menceritakan kepada kami ‘Abd ar-Rahman
ibn Sa’d ia berkata saya mendengar Abu Sa’id al-Khudri mengatakan
Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya sejelek-jelek kedudukan manusia di sisi Allah pada hari akhirat adalah seorang laki-laki yang
menyetubuhi istrinya dan istri pun melakukannya (persetubuhan)
kemudian dia menceritakan rahasianya.

Suami dan istri diperintahkan untuk tidak menceritakan
perihal mereka di tempat tidur. Karena hal itu merupakan raha
sia suami istri yang tidak wajar diketahui oleh orang lain. Sama
halnya dengan menyembunyikan aib suami istri juga wajib
ditutupi oleh keduanya, tidak ada yang boleh mengetahuinya
kecuali ada keperluan darurat, seperti dokter dan lainnya. Ini
merupakan pendidikan adab dan akhlak bagi keduanya untuk
menjaga kehormatan pasangan masing-masing.

9. Istri tidak boleh menolak ajakan suami

ى َع ْن ُش ْعبَةَ َع ْن ُسلَْي َما َن
ٍّ َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن بَشَّا ٍر َح َّدثـَنَا ابْ ُن أَِب َع ِد
ٍ
 صلى اهلل- َّب
ِّ ِ َع ِن الن-  رضى اهلل عنه- َع ْن أَِب َحا ِزم َع ْن أَِب ُهَريـَْرَة
ِ
ِِ ِ
َ َ ق- عليه وسلم
َّ  إِ َذا َد َعا: ال
ْ َالر ُج ُل ْامَرأَتَهُ إِ َل فَراشه فَأَب
َت أَ ْن َتىء
ِ
.صبِ َح
ْ ُلَ َعنَتـَْها الْ َمالَئ َكةُ َح َّت ت
36

35
36

28

Ibid, Juz II, hlm. 1060, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, 684.
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 1993, Muslim, Ibid, hlm. 1059..
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“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basysyar telah
menceritakan kepada kami ibn Abi ‘Adi dari Syu’bah dari Sulaiman
dari Abi Hazim dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW bersabda: apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istrinya
menolak maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh.”

ََح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن َع ْر َعَرةَ َح َّدثـَنَا ُش ْعبَةُ َع ْن قـَتَ َادةَ َع ْن ُزَر َارةَ َع ْن أَِب ُهَريـَْرة
ِ ت الْمرأَةُ مه
ِ
َ َال ق
َ َق
ًاجَرة
ُّ ِال الن
َ ُ ْ َ َ إِ َذا بَات-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِ
.اش َزْوِج َها لَ َعنَتـَْها الْ َمالَئِ َكةُ َح َّت تـَْرِج َع
َ فَر
37

Menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Ar’arah menceritakan
kepada kami Syu’bah dari Qatadah dari Zurarah dari Abu Hurairah
mengatakan Nabi SAW bersabda: apabila seorang istri meninggalkan
tempat tidur suaminya, malaikat akan melaknatnya sampai ia kembali
ke tempat tidur.”

Bersetubuh adalah salah satu kebutuhan biologis bagi
manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dalam
Islam disyariatkan menikah. Dengan disyariatkannya menikah
maka diharapkan seorang laki-laki dan perempuan mendapat
kan ketenangan dalam hidupnya. Itulah sebabnya seorang is
tri yang menolak suaminya, termasuk dalam hal ini menun
da-nunda keinginan suaminya untuk melakukan hubungan
badan, dikecam Rasulullah SAW melalui hadisnya berikut ini.

ِ ح َّدثـنَا أ َْزهر بن مروا َن ح َّدثـنَا َحَّاد بن زي ٍد عن أَيُّوب ع ِن الْ َق
اس ِم
َ َ ْ َ َْ ُ ْ ُ
َ َ ََْ ُ ْ َُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ال لَ َّما قَد َم ُم َعاذٌ م َن الشَّام َس َج َد
َ َالشَّْيبَ ِانِّ َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن أَِب أ َْو َف ق
ِ
ت
َ َ ق.ُ َما َه َذا يَا ُم َعاذ: ال
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ ِللن
ُ  أَتـَْي: ال
ِ
ِ
ِ ِ الشَّام فـوافـ ْقتـهم يسج ُدو َن أل
ت ِف نـَْف ِسى
ُ َساق َفت ِه ْم َوبَطَا ِرقَت ِه ْم فـََود ْد
ُ ْ َ ْ ُُ َ ََ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ُ ال َر ُس
َ  فـََق.ك
َ فَال: -صلى اهلل عليه وسلم- ول الله
َ ِك ب
َ أَ ْن نـَْف َع َل َذل
ِ
ِ تـ ْفعلُوا فَِإ ِّن لَو ُكْن
ِ
ت الْ َم ْرأَةَ أَ ْن
ُ َح ًدا أَ ْن يَ ْس ُج َد لغَ ِْي اللَّه أل ََم ْر
ُ ْ
ََ
َ ت آمًرا أ

37

Al-Bukhari, ibid., Juz V, hlm. 1994.
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ِ َّ ِ ِ
س ُمَ َّم ٍد بِيَ ِد ِه الَ تـَُؤِّدى الْ َم ْرأَةُ َح َّق َربـَِّها
ُ تَ ْس ُج َد لَزْوج َها َوالذى نـَْف
ٍ ََح َّت تـَُؤِّدى َح َّق َزْوِج َها ولَو َسأَ َلَا نـَْفس َها وِهى َعلَى قـَت
.ُب َلْ تَْنـَْعه
َْ
َ
َ َ َ
38

“Telah menceritakan kepada kami Azhar ibn Marwan telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid dari Ayyub dari al-Qasim
asy-Syaibani dari ‘Abdullah ibn Abu Aufa ia berkata: sewaktu Mu’az
datang dari Syam ia sujud kepada Nabi SAW beliau berkata: apa ini
ya Mu’az? Mu’az menjawab saya telah mendatangi Syam, saya dapati
mereka itu bersujud kepada uskup-uskup dan petinggi-petinggi mereka, dan saya berkeinginan untuk melakukan hal itu kepadamu. Rasulullah SAW bersabda: janganlah kamu berbuat seperti itu. Seandainya
saya memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah
maka saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya (Demi Allah),
tidaklah seorang wanita dikatakan telah menjalankan hak Rabb Nya
sampai ia melaksanakan hak suaminya. Seandainya suami mengajaknya (untuk melakukan hubungan seksual) sedangkan dia berada
di atas pelana kendaraan dia tidak boleh menolaknya.”

Hadis di atas mengajarkan kepada seorang istri untuk me
laksanakan kewajibannya dalam melayani suaminya. Seorang
istri dididik untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakan tu
gas dan bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai istri.
Sehingga nanti istri mampu menerapkan rasa tanggung jawab
tersebut kepada anak-anaknya. Semua hal di atas diharapkan
untuk dapat mendidik anak (apabila nantinya dikaruniakan
Allah SWT) dan seterusnya apa saja yang diperbuat dan yang
dilakukan oleh suami istri sebelum anak lahir. Sebab, pendi
dikan anak sebelum lahir dilakukan bukan terhadap anak, me
lainkan terhadap ibu dan bapak bayi yang dikandung.39

38
Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 595. Al-Albani menilai Hadis ini dengan sa
hih. Al-Albani, as-Silsilah as-Sahihah, Op. cit., Juz IX, hlm. 146.
39
Ahmad Tafsir, Op. cit., hlm. 166.
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C. SETIAP ANAK DILAHIRKAN DALAM KEADAAN ISLAM

ِ
ٍ ِ
صلَّى َعلَى ُك ِّل
َ َب ق
ْ َح َّدثـَنَا أَبُو الْيَ َمان أ
َ ُال ابْ ُن ش َهاب ي
ٌ َخبـََرنَا ُش َعْي
ٍ
ِ ٍ ِ
، َج ِل أَنَّهُ ُولِ َد َعلَى فِطَْرِة ا ِإل ْسالَِم
ْ  م ْن أ، َم ْولُود ُمتـََو ًّف َوإِ ْن َكا َن لغَيَّة
ِ يد
ت أ ُُّمهُ َعلَى َغ ِْي ا ِإل ْسالَِم
َّ َّعى أَبـََواهُ ا ِإل ْسالَ َم أ َْو أَبُوهُ َخ
ْ َ َوإِ ْن َكان،ًاصة
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى َعلَى َم ْن الَ يَ ْستَه ُّل م ْن
ْ  إ َذا،
َ ُ َوالَ ي، صلِّ َى َعلَْيه
ُ صا ِر ًخا
َ استـََه َّل
ال
ٌ َج ِل أَنَّهُ ِس ْق
َ َِّث ق
ُ  َكا َن ُيَد-  رضى اهلل عنه-  فَِإ َّن أَبَا ُهَريـَْرَة، ط
ْأ
ٍ ُ ما ِمن مول-  صلى اهلل عليه وسلم- النَِّب
ود إِالَّ يُولَ ُد َعلَى الْ ِفطَْرِة
ُّ
َْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ َ فَأَبـََواهُ يـَُه ِّوَدانه أ َْو يـُن،
ًيمة
َ يمةُ َب
َ  َك َما تـُْنتَ ُج الْبَه، صَرانه أ َْو يَُ ِّج َسانه
 رضى اهلل-ول أَبُو ُهَريـَْرَة
ُ َجْ َعاءَ َه ْل ُِت ُّسو َن فِ َيها ِم ْن َج ْد َعاءَ ُثَّ يـَُق
َّ ِ َّ ِ
.)ََّاس َعلَيـَْها (اآليَة
َ  فطَْرَة الله ال ِت فَطََر الن-عنه
40

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, telah memberitakan
kepada kami Syu’aib bahwa ibn Syihab pernah mengatakan bahwa
setiap anak yang lahir itu wajib dishalatkan apabila dia meninggal
walaupun dia anak gayyah (zina). Karena setiap anak itu dilahirkan
dalam keadaan fitrah (Islam). Di mana kedua orangtuanya mengaku
beragama Islam atau hanya bapaknya saja, meskipun ibunya tidak
beragama Islam. Jika anak itu ketika dilahirkan mengeluarkan suara
(menangis) wajib dishalatkan. Tidak dishalatkan bila ketika dilahir
kan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara (menangis) karena
dianggap keguguran, berdasarkan perkataan Abu Hurairah r.a., yang
menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda: Tidak dilahirkan seorang
anak kecuali dalam keadaan Islam, maka orangtuanyalah yang
membuatnya Yahudi, Nasrani dan Majusi, sebagaimana binatang
melahirkan dalam keadaan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Kemudian Abu Hurairah r.a., membacakan ayat: Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.”

Dalam menafsirkan ayat 30 dari surah ar-Ruum yang dise
butkan dalam Hadis di atas, Ibn Kasir mengatakan bahwa:
“Luruskanlah wajahmu dan tetaplah atas agama yang telah
40

Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 456, Juz IV, hlm. 1792.
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Allah syariatkan bagimu dari agama Ibrahim yang hanif yang
telah ditunjuki Allah dan telah disempurnakannya. Sesung
guhnya Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya atas men
genal-Nya dan mentauhidkan-Nya (mengesakan-Nya).”41
Dalam lafal yang berbeda juga telah diriwayatkan oleh alBukhari sebagai berikut:

ٍ ْآد ُم َح َّدثـَنَا ابْن أَِب ِذئ
ى َع ْن أَِب َسلَ َمةَ بْ ِن َعْب ِد
ُّ ب َع ِن
ِّ الزْه ِر
َ َح َّدثـَنَا
ُ
 صلى اهلل- َّب
َ َال ق
َ َ ق-  رضى اهلل عنه- َالر ْحَ ِن َع ْن أَِب ُهَريـَْرة
َّ
ُّ ِال الن
ِ
ٍ
ِصرانِه
ِ
ِ
ِ
َ ِّ َ فَأَبـََواهُ يـَُه ِّوَدانه أ َْو يـُن،  ُك ُّل َم ْولُود يُولَ ُد َعلَى الْفطَْرة: عليه وسلم
ِ  َكمثَ ِل الْب ِه، أَو يَُ ِّجسانِِه
ِ
.َ َه ْل تـََرى فِ َيها َج ْدَ َعاء،يمة
َ يمة تـُْنتَ ُج الْبَه
َ َ َ
َ ْ
43

42

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada
kami Ibn Abi Zi’b dari Zuhri dari Abi Salamah ibn ‘Abd ar-Rahman dari
Abu Hurairah r.a, mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam) maka orangtua
nyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi, sebagaimana binatang dilahirkan oleh induknya, apakah kamu melihat ada
cacat padanya?”

Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Muslim sebagai
mana berikut:

ٍ ح َّدثـنَا ُزَهيـْر بْن حر
ِ َع َم
صالِ ٍح َع ْن
ْ ب َح َّدثـَنَا َج ِر ٌير َع ِن األ
َ ش َع ْن أَِب
َْ ُ ُ َ َ
ٍ ما ِمن مولُود-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َأَِب ُهَريـَْرةَ ق
َْ ْ َ
ال َر ُج ٌل يَا
َ فـََق.صَرانِِه َويُ َشِّرَكانِِه
ِّ َإِالَّ يُلِ َد َعلَى الْ ِفطَْرِة فَأَبـََواهُ يـَُه ِّوَدانِِه َويـُن
ِِ
ِ
ِ َ رس
ِ
.ني
َ َك ق
َ ات قـَْب َل َذل
َ ال اللَّهُ أ َْعلَ ُم بَا َكانُوا َعامل
َ ت لَ ْو َم
َ ْول اللَّه أ ََرأَي
َُ
44

“Menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb menceritakan kepada

41
Ibn Kasir, Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim, Juz XI, (Kairo: Muassah al-Qurtubah,
t.th.), hlm. 26.
42
Dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Abu Hurairah yang redaksinya yaitu
ِ َكما تـنَاتَج ا ِإلبِل ِمن َب. Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 642.
يم ٍة
َ ْ ُ ُ َ َ
43
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 465.
44
Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 2047, Al-Bukhari, Op. cit., Juz VI, hlm. 2434,
At-Tirmizi, Op. cit., Juz. IV, hlm. 447.
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kami Jarir dari al-A’masy dari Abu Salih dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidaklah dilahirkan seorang
anak kecuali dalam keadaan fitrah (Islam), orangtuanyalah yang
menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Musyrik. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana pendapatmu jikalau ia meninggal
sewaktu bayi? Rasul menjawab Allah yang lebih mengetahui dengan
yang mereka perbuat.”

Muslim juga meriwayatkannya dalam redaksi yang berbeda
sebagai berikut:

ٍ َْح َّدثـَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْن أَِب َشْيبَةَ وأَبُو ُكري
ب قَاالَ َح َّدثـَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ ح
ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ َع َم
 ِف.ش بَ َذا ا ِإل ْسنَاد
ْ َو َح َّدثـَنَا ابْ ُن ُنٍَْي َح َّدثـَنَا أَِب كالَ ُهَا َع ِن األ
ٍ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
[وِف ِرَوايَِة.
َ َحديث ابْ ِن ُنَْي « َما م ْن َم ْولُود يُولَ ُد إالَّ َوُه َو َعلَى الْملَّة
ِ ِ ِِ
] ُي َعْنهُ لِ َسانُه
َ َِّ إِالَّ َعلَى َهذه الْملَّة َح َّت يـُبـ: َأَِب بَ ْك ٍر َع ْن أَِب ُم َعا ِويَة
ٍ ُ لَيس ِمن مول: َب عن أَِب معا ِوية
ِ ِ
ٍ
ود يُولَ ُد إِالَّ َعلَى
ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ[وف ِرَوايَة أَِب ُكَري
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
.]َُهذه الْفطَْرِة َح َّت يـَُعبـَِّر َعْنهُ ل َسانُه
45

“Menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Syaibah dan Abu Kuraib,
keduanya mengatakan menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah,
dari jalur yang lain menceritakan kepada kami Ibn Numair, menceritakan kepada kami ayahku (Numair), Abu Mu’awiyah dan Numair
menerima dari al-A’masy dan redaksi Hadis ini adalah dari jalur ibn
Numair: tidaklah dilahirkan seorang anak kecuali dalam keadaan
atas millah (beragama). Dari jalur Abu Bakr dari Abu Mu’awiyah
redaksinya adalah kecuali atas agama ini (Islam) sehingga ia bisa
berbicara dengan baik. Dari jalur Abu Kuraib dari Abu Mu’awiyah redaksinya: tidaklah dilahirkan seorang anak kecuali dalam keadaan
fitrah (Islam) sehingga ia bisa mengucapkannya.”

Makna kata al-fitrah dalam kamus diartikan dengan alkhilqah (penciptaan), ad-din (agama), futira ‘alaih al-mu’min,
as-sibgah (agama),46 sifat pembawaan (yang ada sejak lahir),

45
46

Muslim, Ibid., hlm. 191.
Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Juz V, (Beirut: Dar Sadir, t.th.), hlm. 55.
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ciptaan, agama, dan Sunnah47 Menurut al-Baidawi makna
al-fitrah dalam Hadis adalah al-ikhtira’ (ciptaan), al-jibillah
wa at-tab’48 (perangai dan tabiat), ad-din (agama Islam) dan
as-sunnah”(sunnah),49 al-Islamiyah wa ad-din al-haq (Islam
dan agama yang hak).50 Al-Jurjani dan al-Manawi menuliskan
bahwa makna al-fitrah adalah al-jibillah al-mutahayyi’ah li
qabul ad-din51 (perangai yang sudah disiapkan untuk mener
ima agama).
Anehnya, banyak penulis menerjemahkan kata al-fitrah
dalam Hadis ini dengan “suci”. Padahal dari berbagai kitab
sebagaimana kutipan di atas tidak ada ditemukan makna kata
fitrah itu dengan suci. Bahkan kalau dilihat penjelasan makna
Hadis ini dalam kitab syarah Hadis, kata al-fitrah ini tidak ada
yang mengartikannya dengan suci, dan yang paling jumhur
dan masyhur maknanya adalah Islam.
Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat ulama
tentang makna “al-fitrah” dalam mensyarahkan Hadis di atas.
Al-Khattabi mengatakan bahwa maksud al-fitrah dalam Hadis
ini adalah al-millah atau ad-din (agama).52 Ibn ‘Abd al-Bar
mengatakan bahwa ijma’ ulama menakwilkan makna al-fitrah
dalam ayat (fitrah allah allati fatar an-nas ‘alaiha) dengan
Islam.53 Ada juga yang memahami makna al-fitrah tersebut
dengan makrifatullah ta’ala dan iqrar.54 Hammad ibn Salamah
mengaitkan Hadis ini dengan ayat (alast birabbikum qalu bala
47
Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1062.
48
Ibn al-Asir, an-Nihayah fi Garib al-Hadis wa al-Asar, Juz III, (Beirut al-Mak
tabah al-‘Ilmiyah, 1399 H/1979 M), hlm. 882.
49
Ibn Hajar, Op. cit., Juz X, hlm. 339.
50
Al-Fayyumi, Al-Misbah al-Munir fi Garib Syarh al-Kabir li ar-Rafi’i, Juz II,
(Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 476.
51
Al-Jurjani, at-Ta’rifat, Juz I, (Beirut: Dar al-Kita al-‘Arabi, 1405 H), hlm. 215.
‘Abd ar-Rauf Al-Manawi (selanjutnya ditulis al-Manawi), at-Ta’arif, Juz I, (Bei
rut: Dar al-Fikr, 1410 H), hlm. 560.
52
Ibn Hajar, Op. cit., Juz II, hlm. 275.
53
Ibid.,
54
An-Nawawi, Op. cit., Juz XVI, hlm. 208.
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syahidna: adakah kamu tidak mengakui bahwa saya adalah
Tuhanmu?, mereka berkata “bala” bahkan kami mengakui).
Ayat ini menunjukkan bahwa setiap anak yang akan lahir telah
berjanji dengan Allah SWT untuk mengakui-Nya. Bahkan ibn
Qutaibah memahami maksud al-fitrah dalam Hadis di atas
adalah sebuah iqrar kepada Allah, yaitu perjanjian antara
seluruh manusia dengan Allah ketika manusia itu dikeluarkan
dari tulang sulbi Adam tentang penyaksian atau pengakuan
manusia terhadap Tuhan sebagai Rabb.55 Ibn Hajar al-‘Asqalani
mengatakan bahwa maksud dari kata al-fitrah pada Hadis ini
terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun yang
paling masyhur adalah Islam.56 Dengan demikian, maksud kata
al-fitrah dalam Hadis ini adalah Islam.
Adapun kata “al-millah” merupakan badal dari “al-fitrah”
dan “ad-din” dalam firman Allah (faaqim wajhak li ad-din
hanifa) yaitu al-millah.
Tidaklah benar kalau ada yang memahami bahwa kalimat
“yulad ‘ala al-fitrah” itu dengan dilahirkan dalam keadaan suci
bagaikan kertas putih yang tidak ada isinya atau kosong yang
tidak tahu apa pun sebagaimana ayat Al-Qur’an yang menga
takan “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu ti
dak mengetahui sesuatu apa pun”. Akan tetapi yang dipahami
dari kata fitrah dalam Hadis ini adalah merupakan tuntutan
untuk mengetahui agama Islam dan mencintai-Nya, artinya
jiwa dari fitrah itu adalah lazimnya pengakuan (iqrar dan ke
cintaan) terhadap-Nya, demikian kata Ibn al-Qayyim.57
Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam dan orang
55
Ibn Qutaibah, Garib al-Hadis, Juz I, (Bagdad: Matba’ al-‘Ani, 1397 H), hlm.
350. Ibn al-Qatta’, Tahzib Kitab al-Af ’al, Juz II, (Beirut: Dar an-Nasyr, 1403
H/1983 M), hlm. 158.
56
Ibn Hajar, Op. cit., Juz IV, hlm. 465, Juz X, hlm. 339. An-Nawawi, Op. cit., Juz
XVI, hlm. 208. Hal yang sama dengan ibn Hajar, al-Qurtubi juga mengatakan
ulama berbeda pendapat dalam memahami kata fitrah yang ada dalam AlQur’an dan Hadis di antaranya adalah Islam. Lihat Al-Qurtubi, al-Jami’ al-Ahkam Al-Qur’an, Juz XVI, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1427 H/2006 M) hlm.
422.
57
Ibn Hajar, Op. cit., Juz II, hlm. 276.
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tuanya-lah yang membuat seorang anak itu menjadi Yahudi,
Nasrani, Majusi, dan musyrik. Orangtua merupakan penang
gung jawab terhadap seluruh kebutuhan anak mulai dari san
dang, pangan, papan, pendidikan sampai kepada akidahnya.
Dilihat dari segi pendidikan, kata “fitrah” dipahami dengan
kemampuan berpikir manusia di mana rasio atau intelegensia
(kecerdasan) menjadi pusat perkembangannya. Para pendidik
Muslim sejak dahulu menganggap bahwa kemampuan berpikir
inilah yang menjadi kriterium (pembeda) yang esensial antara
manusia dan makhluk-makhluk lainnya.58 Menurut al-Abrasyi,
sebagaimana dikutip Abd. Rachman Assegaf, dari kata “fitrah”
ini menunjukkan bahwa manusia itu dapat menerima sifat/
nilai baik dan buruk kemudian, lingkungan memengaruhinya
menjadi baik atau buruk.59
Kata faabawahu yuhawwidanih dipahami bahwa orangtua merupakan pendidik yang pertama terhadap seorang anak.
Orangtua sebagai penentu terhadap akidah anak, pola pikir
anak, perilaku anak dan pendidikan anak. Ibn Hajar mengatakan
bahwa untuk menjadikan seorang anak menjadi orang yang
bertakwa adalah terlebih dahulu orangtua bertakwa kepada
Allah maka anak-anak pun akan mengikutinya.60 Zuhairini
mengemukakan bahwa betapa pentingnya peranan orangtua
untuk menanamkan pandangan hidup keagamaan terhadap
anak didiknya. Agama anak didik yang akan dianut semata-mata
bergantung pada pengaruh orangtua dan alam sekitarnya.61
Dari kedua orangtua tersebut yang “paling diikuti” seorang
anak dan yang paling dominan untuk mendidiknya adalah
ibunya. Karena ibu merupakan “yang paling dekat” kepada
anak dibanding dengan ayahnya. Sebab sejak seorang anak
58
Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),
hlm. 143.
59
Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2011), hlm. 145.
60
Ibn Hajar, Loc. cit.
61
Zuhairini dkk., Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
hlm. 171.
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lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena
itu, ia meniru perangai ibunya dan bahasanya, seorang anak
lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya
dengan baik.62 Bukan berarti ayah tidak berperan aktif di dalam
nya. Paling tidak hal ini dikarenakan beberapa hal. Pertama,
ibulah yang mengandungnya selama 9 bulan 10 hari, ibulah
yang melahirkannya dan ibulah yang memberikannya ASI.
Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan ibumu sampai 3
kali baru ayah dalam Hadis berikut:

ٍ ِح َّدثـنا قـتـيبةُ بن سع
َيد َح َّدثـَنَا َج ِر ٌير َع ْن عُ َم َارةَ بْ ِن الْ َق ْع َق ِاع بْ ِن ُشبـُْرَمة
َ ُ ْ ََُْ ََ َ
ال َجاءَ َر ُج ٌل إِ َل
َ َ ق-  رضى اهلل عنه- ََع ْن أَِب ُزْر َعةَ َع ْن أَِب ُهَريـَْرة
ِ َ ال يا رس
ِ ِ
َح ُّق
َ ول اللَّه َم ْن أ
ُ َ َ َ  فـََق-  صلى اهلل عليه وسلم- َر ُسول اللَّه
ِ
 ُثَّ َم ْن؟:ال
َ َق. ك
َ َ ُثَّ َم ْن ؟ ق:ال
َ َ ق. ك
َ َص َحابَِت ق
َ ال أ ُُّم
َ  أ ُُّم:ال
َ بُ ْس ِن
.وك
َ َال ُثَّ َم ْن ؟ ق
َ َ ق. ك
َ َق
َ ُ ُثَّ أَب: ال
َ  أ ُُّم:ال
63

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah mence
ritakan kepada kami Jarir dan ‘Umarah ibn al-Qa’qa’ ibn Syubrumah dari Abu Zur’ah dari Abu Hurairah r.a., ia mengatakan seorang
laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW: ya Rasulullah siapa
yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Rasul menjawab
ibumu, kemudian siapa? Rasul menjawab: ibumu, kemudian siapa?
Rasul menjawab: ibumu, kemudian siapa? Rasul menjawab: ayahmu.”

Dalam mensyarah Hadis ini, ibn Battal mengatakan bah
wa ada tiga hal dilakukan seorang ibu yang tidak bisa dilakukan
seorang ayah, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Bahkan,
‘Iyad mengatakan bahwa pendapat jumhur ibu itu lebih utama
daripada ayah dalam masalah kebaikan (al-birr).64
Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 35.
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 2227, Muslim, Op. cit.,Juz IV, hlm. 1974.
Dalam riwayat at-Tirmizi terdapat penambahan “summ al-aqrab fal aqrab,”
At-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 309. Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 903. Abu
Dawud dari jalur lain menambahkan setelah kata “qal abak, summ man ? qal
al-adna”. Lihat Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 1207.
64
Ibn Hajar, Op. cit., Juz X, hlm. 401.
62

63
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Kedua; surga berada di bawah kakinya sebagaimana Hadis
Rasulullah SAW:

ِ َخبـرنَا َعْب ُد الْوَّه
اج َع ْن
ْ اب بْ ُن َعْب ِد
َ َاق ق
ُ الَ َك ِم الْ َوَّر
ٌ ال َح َّدثـَنَا َح َّج
َ
ََ ْ أ
َخبـََرِن ُمَ َّم ُد بْ ُن طَْل َحةَ َوُه َو ابْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َعْب ِد
َ َابْ ِن ُجَريْ ٍج ق
ْ ال أ
ِ َّ الرح ِن عن أَبِ ِيه طَْلحة عن معا ِوية ب ِن ج ِاهة السلَ ِمي أ
ِّ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ
ْ َ َ ْ َّ
ََن َجاهَةَ َجاء
ِ َ ال يا رس
ِ
ت أَ ْن أَ ْغُزَو
ِّ ِإِ َل الن
ُ ول اللَّه أ ََرْد
َ َّب
ُ َ َ َ صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فـََق
ِ
ال فَالَْزْم َها فَِإ َّن
َ َال نـََع ْم ق
َ َك ِم ْن أ ٍُّم ق
َ َستَ ِشريَُك فـََق
َ َال َه ْل ل
ُ َوقَ ْد جْئ
ْتأ
.ت ِر ْجلَيـَْها
ْ
َ الَنَّةَ َْت
65

“Memberitakan kepada kami ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Abd al-Hakam
al-Warraq menceritakan kepada kami Hajjaj dari ibn Juraij menceritakan kepada kami Muhammad ibn Talhah (ibn ‘Abdillah ibn ‘Abd
ar-Rahman) dari ayahnya (Talhah) dari Mu’awiyah ibn Jahimah asSulami, suatu waktu Jahimah mendatangi Nabi SAW dan ia berkata:
ya Rasulullah, saya bermaksud ikut berperang, sesungguhnya saya
datang untuk meminta pendapatmu? Lalu Rasul bertanya: masih hidupkah ibumu? Jahimah menjawab: ya. Lalu Rasul mengatakan: uruslah ibumu karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya.

Ketiga; ibu (istri) adalah seorang pemimpin atas rumah
suaminya dan anak-anaknya.

ِ
وسى بْ ُن عُ ْقبَةَ َع ْن نَافِ ٍع َع ِن
ْ َخبـََرنَا َعْب ُد اللَّه أ
ْ َح َّدثـَنَا َعْب َدا ُن أ
َ َخبـََرنَا ُم
-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ ِ َع ِن الن-  رضى اهلل عنهما- ابْ ِن عُ َمَر
الر ُج ُل
ٌ ُ َوُكلُّ ُك ْم َم ْسئ،  ُكلُّ ُك ْم َر ٍاع: ال
َ َق
َّ  َو،  َواأل َِمريُ َر ٍاع، ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه
ِ
ِِ
ِ اعيةٌ علَى بـي
 فَ ُكلُّ ُك ْم، ت َزْوِج َها َوَولَ ِد ِه
َْ َ َ  َوالْ َم ْرأَةُ َر، َر ٍاع َعلَى أ َْه ِل بـَْيته
.ول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه
ٌ َُر ٍاع َوُكلُّ ُك ْم َم ْسئ
66

65
An-Nasa’i, Op. cit., Juz VI, hlm. 11. Hadis ini dinilai hasan oleh al-Albani
dalam Misykah…, Op. cit., Juz III, hlm. 70-71, Irwa’ …, Op. cit., Juz V, hlm. 21.
66
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 304, hlm. 430, Juz II, hlm. 848, hlm. 901-902,
Juz III, hlm. 1010, Juz V, hlm. 1988, hlm. 1996, Juz VI, hlm. 2611, Muslim, Op.
cit., Juz III, hlm. 1459, Abu Dawud, Op. cit., hlm. Juz II, hlm. 145, At-Tirmizi, Op.
cit., Juz IV, hlm. 208.
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“Menceritakan kepada kami ‘Abdan memberitakan kepada kami ‘Abdullah memberitakan kepada kami Musa ibn ‘Uqbah dari dari ibn
‘Umar r.a, dari Nabi SAW bersabda; setiap kamu adalah pemimpin
dan kamu bertanggung jawab atas kepemimpinannya, pemerintah
adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya,
maka setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung
jawab atas kepemimpinannya.”

Keempat; ayah merupakan penanggung jawab untuk me
menuhi kebutuhan keluarga, oleh karenanya seorang ayah lebih
banyak di luar untuk mencari nafkah, sementara ibu umumnya
lebih banyak di rumah untuk membantu suami dalam mengu
rus keluarga. Namun demikian seorang ibu diwajibkan menjaga
kehormatan seorang ayah bagi anak-anaknya dan bagi yang
lainnya. Artinya seorang ibu juga wajib menyampaikan kepada
anak-anaknya tentang perihal ayah yang mencari nafkah untuk
kebutuhan keluarga sehingga ibu yang lebih banyak sekaligus
mewakili ayah mendidik anak-anak. Atau si ibu mengatakan
kepada anak-anak bahwa “ayah bilang sama ibu; kalian harus
begini dan begitu” sehingga anak-anak tidak menganggap si
ayah tidak berperan dalam mendidik mereka. Tapi ingat, ketika
selesai dari pekerjaan baik itu di waktu malam atau di hari libur,
seorang ayah mesti menyempatkan diri untuk mendidik anak,
memperhatikan anak sekaligus mengevaluasi perkembangan
dan pendidikan anak-anak. Dalam hal ini paling tidak, peranan
ayah dalam pendidikan anak-anaknya, menurut Novan Ardy,67
antara lain sebagai berikut:
1. Selalu menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan anak
walaupun hanya sebentar. Keterlibatan ayah ini dapat
dilakukan melalui permainan, pemberian pujian, dukung
an, dan menanyakan kejadian-kejadian yang dialami anak
pada hari itu;
2. Menghindari tingkah laku menghina, meremehkan, me
marahi, dan memerintah anak karena hal ini akan menim
67

Novan Ardy Wiyani, Op. cit., hlm. 62.
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3.
4.

bulkan perilaku agresif dan kooperatif pada anak;
Mengusahakan ikut terlibat secara aktif dalam mentrans
fer nilai-nilai yang baik bersama anak;
Mengupayakan diri sebagai figur idola bagi anak-anaknya.
Misalnya, dengan istiqamah dalam memberikan kasih sa
yang, perhatian, sikap tulus, supporting, dan kehangatan.

Peranan orangtua dalam mendidik anak sangat penting
karena hal itulah yang menjadi fondasi bagi seorang anak untuk
membangun akidah, akhlak, sikap, ucapan, bergaul dan pola
pikir anak sehingga ketika nanti sesudah dewasa tidak mudah
goyah. Begitu pentingnya orangtua mendidik anak sehingga
Rasulullah SAW menegaskan bahwa orangtua yang mendidik
anaknya lebih baik daripada bersedekah setiap hari sebagaima
na dalam Hadis berikut:

ِ ض ِل األَس َف
ِ َّالَط
اب
ْ  َح َّدثـَنَا َعْب ُد الْ َع ِزي ِز بن، اط ُّي
ْ اس بن الْ َف
ْ
ُ ََّح َّدثـَنَا الْ َعب
ِ ُ ال رس
ٍ  عن ِس، اصح
ِ
صلَّى
َ َ ق،  َع ْن َجابِ ٍر، اك
َ ْ َ ٌ َ َح َّدثـَنَا ن،
َ ول اللَّه
ُ َ َ َ ق: ال
ِ
ِ
َّق
َ صد
َ ََح ُد ُك ْم َولَ َدهُ َخيـٌْر لَهُ م ْن أَ ْن يـَت
َ  ألَ ْن يـَُؤِّد: اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
َبأ
ِ
ِ ْ ُك َّل يـوٍم
.ني
َ ص ٍاع َعلَى َم َساك
َ بنصف
َْ
68

“Telah menceritakan kepada kami al-‘Abbas ibn al-Fadl al-Asfati telah
menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Aziz ibn al-Khattab telah menceritakan kepada kami Nasih dari Simak dari Jabir ia berkata, Rasulullah
SAW bersabda: sesungguhnya salah seorang di antara kamu mendidik anaknya adalah lebih baik baginya daripada bersedekah setiap
hari setengah sa’ kepada fakir miskin.”

Untuk menghindari timbulnya keraguan terhadap anak
didik akan agama ini, kata Zuhairini, maka sejak kecil sebelum
menginjak usia sekolah harus ditanamkan keagamaan. Sebab
anak pada saat yang demikian ini dalam keadaan masih bersih
68
At-Tabrani, al-Mu’jam al-Kabir, Juz II, (Al-Mausil: Maktab al-‘Ulum wa alHukm, 1404 H/ 1983 M), hlm. 246, al-Hakim, Op. cit., Juz IV, hlm. 292. Dengan
dituliskannya Hadis ini dalam al-Mustadrak maka dengan demikan al-Hakim
menilai Hadis ini sahih.
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dan mudah dipengaruhi atau dididik.69 Pengaruh itu terjadi
baik pada jasmani, akal, maupun aspek rohani. Aspek jasmani
banyak dipengaruhi oleh alam fisik (selain oleh pembawaan);
aspek akal banyak dipengaruhi oleh lingkungan budaya (selain
oleh pembawaan); dan aspek rohani banyak dipengaruhi oleh
kedua lingkungan itu (selain oleh pembawaan).70 Sebagaimana
dikemukakan Al-Mubarakfuri dalam mensyarahkan kalimat
“wa al-mar’ah ra’iyah ‘ala bait zaujiha”; yaitu mengatur rumah
tangga dengan baik, penyayang, amanah, menjaga dirinya,
menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya dan tamu-ta
mu suaminya.71
Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama,
tempat anak didik pertama-tama menerima pendidikan dan
bimbingan dari orangtuanya atau anggota keluarga lainnya. Di
dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepri
badian anak didik pada usia yang masih muda, karena pada
usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidiknya
(orangtuanya dan anggota yang lain).72
Apabila orangtua mewarnai anak tersebut dengan yang
tidak baik maka anak tersebut akan menjadi tidak baik. Se
baliknya apabila orangtua mewarnai anak dengan yang baik
maka diharapkan anak tersebut juga menjadi baik. Itu sebab
nya orangtua wajib memberikan contoh yang baik kepada
anaknya di dalam keluarga. Mulai dari perkataan, perbuatan
dan sikap orangtua dalam mendidik anak tersebut dengan
baik dan benar. Bukan hanya perkataan, perbuatan dan sikap
orangtua secara langsung kepada anak, tetapi perkataan, per
buatan seorang ayah kepada ibu (istri), tetangga bahkan tamu
pun menjadi contoh bagi si anak. Para sahabat pernah berta
nya kepada Nabi bagaimana cara memelihara keluarga dari
api neraka? Rasul menjawab: “Menyuruh mereka untuk taat
Zuhairini, Op. cit., hlm. 176.
Ahmad Tafsir, Op. cit., hlm. 35.
71
Al-Mubarakfuri, Op. cit., Juz V, hlm. 295.
72
Zuhairini, Op. cit., hlm. 177.
69
70
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kepada Allah dan melarang mereka berbuat maksiat kepada
Allah.”73
Demikian juga halnya orang-orang yang ada di sekitarnya
baik itu saudara, jiran tetangga dan lingkungan di sekitarnya.
Karena orangtua khususnya suami wajib menempatkan istri,
anak-anak dan keluarganya di lingkungan yang baik. Karena
lingkungan juga sangat erat kaitannya dengan perkembangan
dan pendidikan anak. Jiran tetangga dan lingkungan juga akan
memengaruhi pola pikir, cara berbicara, perilaku dan pendi
dikan anak. Bukan hanya sikap, komunikasi dan pergaulan
anak antar tetangga secara langsung tetapi bagaimana cara
orangtua berkomunikasi, bersikap dan bergaul dengan jiran
tetangga juga akan berpengaruh terhadap anak.
Orangtua mesti memperhatikan anak ketika bergaul dan
bermain dengan anak tetangga. Ketika terjadi “keributan atau
pertengkaran” (biasanya menangis) di antara mereka ketika
bermain jangan serta merta orangtua mencampurinya. Biar
kan saja mereka begitu selama “pertengkaran” tersebut tidak
sesuatu yang serius atau membahayakan. Karena anak-anak
biasanya hanya sebentar saja mereka seperti itu tidak lama
kemudian mereka juga akan baikan dan bermain kembali.
Tetapi jika “pertengkaran” tersebut sesuatu yang serius maka
orangtua harus mendamaikannya dengan cara yang baik. Ja
ngan menyalahkan siapa pun di antara mereka akan tetapi beri
tahulah mereka bagaimana cara bermain yang baik kemudian
mendamaikan mereka dengan cara bersalaman umpamanya
dan menyuruh mereka bermain kembali. Jangan malah sesa
ma orangtua menjadi ikut bertengkar sehingga menjadi per
musuhan yang berkepanjangan.
Orangtua juga harus mencontohkan cara bergaul den
gan tetangga dan bermasyarakat di sekitar lingkungan rumah.
Membiasakan diri berkomunikasi yang baik dan sopan serta
memenuhi hak-hak bertetangga. Memuliakan tamu, menghor
73

42

Ibn Hajar, Op. cit., Juz VIII, hlm. 659.
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mati yang tua, menyayangi yang muda, membantu orang yang
membutuhkan bantuan dan sebagainya mesti juga diterapkan
orangtua dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu semua akan
diserap dan dicontoh oleh anak nantinya sebagaimana pepa
tah mengatakan asal bisa karena biasa. Ini yang disebut dalam
ilmu pendidikan dengan pendidikan pembiasaan. Sebagaima
na dikemukakan Zuhairini, pendidikan Islam di dalam keluar
ga ini diperlukan pembiasaan dan pemeliharaan dengan rasa
kasih sayang dari kedua orangtuanya terutama.74

D. MENGAZANKAN BAYI YANG BARU LAHIR

ٍ ِح َّدثـنا ُم َّم ُد بن بشَّا ٍر ح َّدثـنا َيي بن سع
ى
ٍّ الر ْحَ ِن بْ ُن َم ْه ِد
َّ يد َو َعْب ُد
َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ُ ْ َ ََ َ
ِ
ِ
ِ قَاالَ أَخبـرنَا س ْفيا ُن عن ع
اص ِم بْ ِن عُبـَْي ِد اللَّ ِه َع ْن عُبـَْيد اللَّ ِه بْ ِن أَِب َراف ٍع
َ ْ َ َ ُ ََ ْ
ِ أَذَّ َن ِف أُذُن-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ ت َر ُس
َ ََع ْن أَبِ ِيه ق
ُ ْال َرأَي
ِ َالس ِن ب ِن علِى ِحني ولَ َدتْه ف
.الصالَِة
َّ ِاط َمةُ ب
ُ َ َ ٍّ َ ْ َ َْ
75

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basysyar telah
menceritakan kepada kami Sa’id dan ‘Abd ar-Rahman ibn Mahdi keduanya mengatakan telah memberitakan kepada kami Sufyan dari
‘Asim ibn ‘Ubaidillah ibn Abi Rafi’ dari Abi Rafi’ saya melihat Rasulullah SAW membacakan azan di telinga al-Hasan ibn ‘Ali ketika dilahirkan Fatimah sebagaimana azan shalat.”

Hadis ini menunjukkan sunahnya mengazankan bayi yang
baru lahir. Al-Qari mengatakan bahwa diriwayatkan bahwa
Umar ibn ‘Abd al-’Aziz mengazankan anak yang baru lahir di
telinga kanan dan mengikamahkan di telinga sebelah kiri.76
Adapun hikmah diazankannya anak yang baru lahir adalah
untuk memperdengarkan suara yang pertama kali didengar
Zuhairini, Op. cit., hlm. 178.
At-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 97, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 749.
Hadis ini banyak diperdebatkan ulama tentang kualitasnya. Akan tetapi pakar
Hadis kontemporer Al-Albani menilai Hadis ini dengan hasan. Al-Albani, Irwa’
…, Op. cit., Juz IV, hlm. 400-401.
76
Al-Mubarakfuri, Op. cit., Juz IV, hlm. 169.
74
75
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nya adalah kalimat tauhid dan mengajak untuk keimanan
dan melaksanakan shalat. Sebagaimana dikemuakan oleh Ibn
Qayyim al-Jauziyah, makna azan itu adalah mengajak kepada
Allah, mengajak kepada Islam dan mengajak untuk beribadah.77
Sejalan dengan itu Ramayuls mengemukakan bahwa, bila
dianalisis materi azan yang dikumandangkan adalah materi
pendidikan Islam yang paling awal yang diberikan kepada
seorang anak dalam transformasi dan internalisasi nilai dalam
pendidikan Islam, agar anak senantiasa terbimbing ke suasana
yang selaras dengan hakikat penciptanya sebagai pengabdi
kepada Allah.78
Selain itu hikmah dari diazankannya seorang bayi yang
baru lahir adalah untuk mencegah gangguan jin dan setan se
bagaimana Hadis Nabi SAW:

ال
َ َال ق
َ ََعَرِج ق
ُ َح َّدثـَنَا َْي َي بْ ُن بُ َك ٍْي َح َّدثـَنَا اللَّْي
ْ ث َع ْن َج ْع َف ٍر َع ِن األ
 صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َ ق-  رضى اهلل عنه- أَبُو ُهَريـَْرَة
ِ
ِ َّ ِ إِ َذا أُذِّ َن ب، ين
ُ ُالصالَة أ َْدبـََر الشَّْيطَا ُن لَه
َ ضَرا ٌط َح َّت الَ يَ ْس َم َع التَّأْذ
َ فَال، ت أَقـْبَ َل
َ ب أ َْدبـََر فَِإ َذا َس َك
َ فَِإ َذا َس َك
َ  فَِإ َذا ثـُِّو، ت الْ ُم َؤذِّ ُن أَقـْبَ َل
.صلَّى
ُ يـََز ُال بِالْ َم ْرِء يـَُق
َ ول لَهُ اذْ ُك ْر َما َلْ يَ ُك ْن يَ ْذ ُك ُر َح َّت الَ يَ ْد ِرى َك ْم
79

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair telah menceritakan kepada kami al-Lais dari Ja’far dari al-A’raj, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jika panggilan shalat (azan) dikumandangkan maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga
ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai
maka setan akan kembali. Bila ikamah dikumandangkan setan kembali berlari dan jika ikamah telah selesai dikumandangkan dia kembali lagi, maka senantiasa ia bersama seseorang berkata kepadanya;

77
Muhammad ibn Abi Bakr Ayyub az-Zar’i Ibn Qayyim al-Jauziyah (selanjut
nya ditulis ibn Qayyim), Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud, (Damsyiq:
Maktabah Dar al-Bayan, 1391 H/1971 M), hlm. 30.
78
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 155.
79
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 291 dan 397, Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 220,
409, 413, Juz III, hlm. 1196. Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 197. An-Nasa’i, Op.
cit., Juz II, hlm. 21, Juz III, hlm. 31.
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“ingatlah sesuatu yang ia tidak ingat”, sehingga ia tidak menyadari
berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam shalatnya.”

Ibn Qayyim mengatakan bahwa faedah lain dari dikuman
dangkannya azan dan ikamah adalah untuk mengusir setan
yang mengintip atau mengawasinya hingga anak tersebut la
hir.80 Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan Abu Yu’la dalam
Musnadnya sebagai berikut:

ِ  ح َّدثـنا َيي بن الْع، ُح َّدثـنا جبارة
ٍِ  َع ْن َمرو ِان بْ ِن َس، الء
 َع ْن، ال
َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ َ ُ ََ َ
َْ
ِ
ٍ ْ  َع ْن ُحس، طَْل َحةَ بْ ِن عُبـَْي ِد اللَّ ِه
ول اللَّه صلى اهلل
ُ ال َر ُس
َ َ ق: ال
َ َ ق، ي
َ
،  َم ْن ُولِ َد لَهُ فَأَذَّ َن ِف أُذُنِِه الْيُ ْم َن َوأَقَ َام ِف أُذُنِِه الْيُ ْسَرى: عليه وسلم
ِ الصبـي
.ان
ُ ََلْ ت
َْ ِّ ضَّرهُ أ ُُّم
81

“Telah menceritakan kepada kami Jubarah telah menceritakan kepada kami Yahya ibn al-‘Ala dari Marwan ibn Salim dari Talhah ibn
‘Ubaidillah dari Husain ia berkata Rasul SAW bersabda: apabila seseorang memperoleh anak lalu membacakan azan pada telinga kanannya dan membacakan ikamah pada telinga kirinya maka umm
as-sibyan (jin/kuntilanak) tidak akan mengganggunya.”

Walaupun kualitas Hadis ini diperdebatkan oleh para ulama,
namun kandungan Hadisnya sejalan dengan kedua Hadis di
atas.
Kata umm as-sibyan maknanya adalah pengikut jin.82 Inilah
mungkin yang diistilahkan di Indonesia dengan kuntilanak (seje
nis jin perempuan), atau Zarinah83 yang mengganggu seorang ibu
Ibn Qayyim, Loc. cit.
Abu Yu’la, Musnad Abu Yu’la Al-Mausili, Juz XII, (Damsyiq: Dar al-Ma’mun
li at-Turas, 1404 H/1984 M), hlm. 150. Al-Albani menilai Hadis ini dengan maudu’. Lihat Al-Albani, Irwa’…, Op. cit., Juz IV, hlm. 401, as-Silsilah ad-Da’ifah,
Op. cit., Juz I, hlm. 491. Al-‘Iraqi menilainya daif, az-Zahabi menlainya maudu’,
al-Munziri menilainya hasan sahih. Lihat ibn Hajar, Talkhis al-Habir, Juz IV,
(Madinah: t.p., 1384 H/1964 M), hlm. 149. Al-Haisami menilainya dengan matruk. Al-Haisami, Majma’ az-Zawaid wa Manba’ al-Fawa’id, Juz IV, (Beirut: Dar
al-Fikr, 1412 H), hlm. 95.
82
Syamsu al-Haq, Op. cit., Juz XIV, hlm. 7, Al-Mubarakfuri, Op. cit., Juz V, hlm. 90.
83
Ahmad Tafsir, Op. cit., hlm. 167.
80
81
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dan anak ketika melahirkan dan sesudah lahir. Dengan mengu
mandangkan azan dan ikamah di telinga anak berarti kuntilanak
tersebut akan lari dan tidak berani menghampiri si ibu dan anak
yang baru lahir. Bukan seperti yang dilakukan sebagian orang
dengan menggunakan sesuatu, baik itu dengan menggantungkan
di badan, membakar belerang atau garam maupun yang lainnya
sebagai penangkal untuk mengusir kuntilanak tersebut yang
suruhannya tidak ada di dalam ajaran agama.
Dari Hadis-hadis di atas dapat dipahami adalah bahwa
setiap anak yang baru lahir itu diperdengarkan suara azan
terlebih dahulu dibandingkan dari suara-suara yang lain. Ini
menunjukkan bahwa sejak dari lahir seorang anak dididik untuk
diajak beriman dan beribadah kepada Allah SWT. Begitupun
masih banyak umat Islam sesudah dewasa enggan melak
sanakan shalat. Apalagi kalau tidak diperdengarkan azan dapat
dibayangkan bagaimana nantinya seorang anak tersebut akan
jauh dari pelaksanaan ajaran agama. Sebagaimana dikemuka
kan Ibn Qayyim al-Jauziyah, kegunaan azan dan ikamah pada
saat kelahiran bayi itu ialah agar getaran-getaran pertama yang
didengar oleh manusia adalah kalimat panggilan agung yang
mengandung kebesaran Allah dan kesaksian (syahadah) saat
masuk Islam. Hal ini sama seperti mengajarinya simbol atau
lambang Islam ketika lahir ke dunia sebagaimana diajari ka
limat tauhid ketika ia mau wafat. Tidak dipungkiri lagi bahwa
azan itu memengaruhi hatinya meskipun mungkin ia tidak
menyadarinya.84
Memang tidak merupakan sebuah kepastian anak terse
but akan menjadi seorang yang taat dalam menjalankan aja
ran agama apabila dikumandangkan azan ketika ia baru dila
hirkan. Tetapi ini adalah merupakan harapan dan doa semoga
anak tersebut menjadi seorang yang rajin menjalankan ajaran
agama. Paling tidak, yang sudah pasti kata Ahmad Tafsir, azan
dan ikamah itu memberikan pendidikan terhadap ayah dan
84
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ibu bayi itu agar mereka mengamalkan ajaran Islam dan men
didik anaknya agar menjadi Muslim yang sempurna.85

E. TAHNIK
Tahnik adalah mengunyah kurma atau yang seumpamanya
(memamah) kemudian engkau memasukkannya ke langit-langit
mulut anak dengan menggosokkannya ke kiri dan ke kanan
sehingga rata ke seluruh anggota mulutnya. Ini dilakukan agar
anak menghisap-hisapnya agar lebih siap nantinya ketika
menyusu kepada ibunya. Dalam ajaran agama, tahnik ini sangat
dianjurkan Nabi SAW sebagaimana dalam Hadis-hadis berikut:

ُس َامةَ َع ْن ِه َش ِام بْ ِن عُْرَوَة َع ْن أَبِ ِيه َع ْن
َ َح َّدثَِن َزَك ِريَّاءُ بْ ُن َْي َي َع ْن أَِب أ
ت
ُّ ت بِ َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن
ْأ
ْ َ أَنـََّها َحَل-  رضى اهلل عنها- ََسَاء
ْ َ قَال، الزبـَِْي
ِ
ِ
،  فـََولَ ْدتُهُ بِ ُقبَ ٍاء، ت بِ ُقبَ ٍاء
ُ ْ فـَنـََزل، َت الْ َمدينَة
ُ  فَأَتـَْي، ت َوأَنَا ُمت ٌّم
ُ فَ َخَر ْج
ِ ُثَّ أَتـي
َّ ُث، ض ْعتُهُ ِف َح ْج ِرِه
َ  فـََو-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َّ ِت بِه الن
ُ َْ
ٍ
ِ
ِ
َ  فَ َم، َد َعا بِتَ ْمَرٍة
ُ فَ َكا َن أ ََّوَل َش ْىء َد َخ َل َج ْوفَه،  ُثَّ تـََف َل ِف فيه، ضغَ َها
ِ ِ
ُ ُثَّ َحنَّ َكهُ بِتَ ْمَرٍة ُثَّ َد َعا لَه، -  صلى اهلل عليه وسلم- يق َر ُسول اللَّه
ُ ِر
ٍ ُ وَكا َن أ ََّوَل مول، وبـَّرَك علَي ِه
.ود ُولِ َد ِف ا ِإل ْسالَِم
َْ
َ ْ َ ََ
86

“Telah menceritakan kepadaku Zakariya ibn Yahya dari Abu Usamah
dari Hisyam ibn ‘Urwah dari ayahnya dari Asma’ r.a. Bahwasanya
ia lagi sedang mengandung ‘Abdullah ibn az-Zubair. Asma’ berkata;
saya keluar dari Makkah hendak ke Madinah (hijrah) sudah dekat
mau melahirkan (sedang hamil tua). Ketika sampai di Quba saya berhenti dan di situlah saya melahirkan. Kemudian saya membawanya
kepada Nabi SAW. Lalu meletakkannya pada pangkuannya. Kemudian Nabi SAW meminta kurma dan mengunyahnya, kemudian ia
memamahkannya ke dalam mulut anak tersebut. Air liur Nabi (bekas
kunyahan kurma) tersebutlah yang pertama kali masuk ke dalam
mulut anak tersebut. Kemudian Nabi mentahniknya , lalu Nabi men-

Ahmad Tafsir, Op. cit., hlm. 168.
Al-Bukhari, Op. cit., Juz III, hlm. 1422, Muslim, Op. cit., Juz III, hlm. 16891690.
85
86
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doakannya dan memberkahinya. Dialah anak yang pertama dilahirkan dalam Islam.”

ٍ
ِ َّ
ٍ ْى وأَبُو ُكري
ِ
ِ
ب
َ َ ُّ َح َّدثـَنَا أَبُو بَ ْكر بْ ُن أَِب َشْيبَةَ َو َعْب ُد الله بْ ُن بـََّراد األَ ْش َعر
ٍ
ال
َ َوسى ق
َ ُس َامةَ َع ْن بـَُريْد َع ْن أَِب بـُْرَد َة َع ْن أَِب ُم
َ قَالُوا َح َّدثـَنَا أَبُو أ
ِ ِ
ِ ولِ َد ِل غُالَم فَأَتـي
يم
َّ ِت بِه الن
ُ َْ ٌ
ُ
َ  فَ َس َّماهُ إبـَْراه-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ٍ.و َحنَّ َكهُ بِتَ ْمرة
َ
َ
87

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah dan ‘Abdullah ibn Barrad al-Asy’ari dan Abu Kuraib, mereka berkata telah
menceritakan kep ada kami Abu Usamah dari Burad dari Abu Burdah
dari Abu Musa ia berkata: saya memperoleh seorang anak laki-laki
lalu saya membawanya kepada Nabi SAW lalu Nabi memberikannya
nama dengan nama Ibrahim dan mentahnikkannya dengan tamar.”

ِ ى ح َّدثـنَا أَبو ع
اص ٍم َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه
ْ اق
َ َح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن إِ ْس َح
َ ُ َ َ ُّ الَ ْوَه ِر
َّ بْ ِن الْ ُم َؤَّم ِل َع ِن ابْ ِن أَِب ُملَْي َكةَ َع ْن َعائِ َشةَ أ
صلى اهلل عليه- َّب
َّ َِن الن
ِ ُّ ت
ِ  رأَى ِف بـي-وسلم
َ احا فـََق
ْ  يَا َعائِ َشةُ َما أ َُرى أ: ال
ْ الزبـَِْي م
َْ
ً َصب
َ
ََسَاء
ِ
ٍ فَس َّماهُ َعْب َد اللَّ ِه و َحنَّ َكهُ بِتَ ْمرة.ُُسِّيَه
َ ت فَالَ تُ َس ُّموهُ َح َّت أ
ْ إِالَّ قَ ْد نَف َس
َ
َ
َ
.بِيَ ِد ِه
88

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abudllah ibn Ishaq al-Jauhari telah
menceritakan kepada kami Abu ‘Asim dari ‘Abdullah ibn al-Mu’ammil
dari Abu Mulaikah dari ‘Aisyah, Nabi SAW melihat lampu di dalam
rumah az-Zubair, lalu beliau bersabda: Ya ‘Aisyah, saya kira Asma’ itu
telah melahirkan maka kamu jangan memberi namanya sehingga
saya memberinya terlebih dahulu. Lalu Nabi menamainya ‘Abdullah
dan mentahnikkannya dengan tamar dari tangannya sendiri.”

Tahnik adalah mengunyah kurma atau yang seumpama
nya (memamah) kemudian diusapkan ke langit-langit mulut
anak dengan menggosokkannya ke kiri dan ke kanan hingga
87
88
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Muslim, Ibid.
At-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 680.
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merata ke seluruh rongga mulutnya. Ini dilakukan agar anak
mengisap-isapnya agar lebih siap nantinya ketika menyusui
kepada ibunya. Dalam ajaran agama tahnik ini sangat dianjur
kan. An-Nawawi dalam mensyarahkan Hadis ini mengatakan
bahwa dianjurkan orang yang dimuliakan untuk menggen
dongnya sekaligus mentahniknya dan mendoakan untuk ke
berkahannya.89 Dalam kesempatan yang lain, an-Nawawi me
nambahkan, ulama telah sepakat dianjurkannya mentahnik
anak yang baru lahir dengan tamar atau sesuatu yang rasanya
manis dan orang yang mentahnik bayi tersebut dianjurkan
orang–orang yang saleh (baik laki-laki maupun perempuan).90

F. ‘AQIQAH, CUKUR RAMBUT DAN MENABALKAN
NAMA
1. Aqiqah
‘Aqiqah secara bahasa adalah ar-ramlah (berlumuran
darah), rambut anak yang baru lahir.91 Secara istilah aqiqah
adalah menyembelih hewan ketika mencukur rambut dan
memberi nama anak yang baru lahir. ‘Aqiqah, cukur rambut
dan pemberian (menabalkan) nama adalah termasuk dalam
mendidik anak dalam Islam. Pelaksanaan ‘aqiqah, cukur ram
but dan pemberian nama ini dilaksanakan pada hari ketujuh
dari kelahirannya. Hadis yang menjadi landasannya adalah
sebagai berikut:

ٍ ِى عن سع
ِ
الَ َس ِن
ْ يد َع ْن قـَتَ َاد َة َع ِن
َ ْ َ ٍّ َح َّدثـَنَا ابْ ُن الْ ُمثـََّن َح َّدثـَنَا ابْ ُن أَِب َعد
ٍ َعن َسُرةَ بْ ِن جْن ُد
َّ ب أ
: ال
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
ُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُك ُّل غُالَم َرهينَةٌ ب َعقي َقته تُ ْذبَ ُح َعْنهُ يـَْوَم َسابعه َوُْيلَ ُق َويُ َس َّمى (وىف
92

An-Nawawi, Op. cit., Juz III, hlm.193.
An-Nawawi, Op. cit., Juz XIV, hlm. 123.
91
Ibn Manzur, Op. cit., Juz X, hlm. 255.
92
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 117, Dalam jalur yang lain Abu Dawud
meriwayatkan dengan menggunakan kata  َويُ َد َّمىbukan kata  َويُس َّمى. Namun
َ
menurutnya kata yang paling sahih adalah  َويُس َّمى. Lihat Ibid. At-Tirmizi, Op. cit.,
َ
Juz IV, hlm. 101, An-Nasa’i, Op. cit., Juz VII, hlm. 166, Ibn Majah, Op. cit., Juz II,
89
90
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.) فَأ َْه ِري ُقوا َعْنهُ َد ًما َوأ َِميطُوا َعْنهُ األَ َذى، ٌ َم َع الْغُالَِم َع ِقي َقة: رواية

93

“Telah menceritakan kepada kami Ibn al-Musanna telah menceritakan kepada kami Ibn Abi ‘Adi dari Sa’id dari Qatadah dari Hasan dari
Samroh ibn Jundub, bahwa Rasulullah SAW bersabda ; Setiap anak
tertahan dengan ‘aqiqah nya, disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi namanya. (Dalam riwayat
lain: bersama anak itu ada aqiqah, maka sembelih untuknya dan jauhkan dia dari penyakit).”

Dalam Hadis ini ada tiga pokok penting yang menjadi
tuntunan bagi orangtua ketika dikarunai seorang anak. Ketiga
pokok penting ini disampaikan Nabi SAW dalam satu matan
Hadis yang bertujuan untuk melaksanakannya sekaligus se
cara bersamaan bagi yang mampu. Namun apabila belum
sanggup, ‘aqiqah ini boleh dilaksanakan ketika ia berumur
empat belas hari atau dua puluh satu hari dari kelahirannya,
sebagaimana diriwayatkan dalam Hadis berikut:

َخبـََرنَا
ْ  ِهالَ ُل بْ ُن ُمَ َّم ِد بْ ِن َج ْع َف ٍر: َخبـََرنَا أَبُو الْ َفْت ِح
ْ َّار بِبـَ ْغ َد َاد أ
ْ َوأ
ُ الَف
ٍ َّي بْ ُن َْي َي بْ ِن َعي
اح
ِ َّالصب
ْ اش الْ َقطَّا ُن َح َّدثـَنَا
ْ
َّ الَ َس ُن بْ ُن ُمَ َّم ِد بْ ِن
ُ ْ الُ َس
ِ ِ ٍ
ِ
يل بْ ِن ُم ْسلِ ٍم َع ْن قـَتَ َاد َة َع ْن
َ َح َّدثـَنَا َعْب ُد الْ َوَّهاب بْ ُن َعطَاء َع ْن إ ْسَاع
ِ
ِ ِ
: ال
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ َِعْبد اللَّه بْ ِن بـَُريْ َد َة َع ْن أَبِيه َع ِن الن
ِ
ِ
ِ
.ين
َ الْ َعقي َقةُ تُ ْذبَ ُح ل َسْب ٍع َوأل َْربَ َع َع ْشَرَة َو ِإل ْح َدى َوع ْش ِر
94

“Telah memberitakan kepada kami Abu al-Fath: Hilal ibn Muhammad
ibn Ja’far al-Haffar di Bagdad telah menceritakan kepada kami alHusain ibn Yahya ibn ‘Ayyasy al-Qattan telah menceritakan kepada
kami al-Hasan ibn Muhammad ibn as-Sabbah telah menceritakan

hlm. 1056.
93
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 2082, at-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 97, Ibn
Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1056.
94
Al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz IX, (Makkah: Maktabah Dar alBaz, 1414 H/1994 M), hlm. 303, at-Tabrani, al-Mu’jam al-Ausat, Juz V, (Kairo:
Dar al-Haramain, 1415 H), hlm. 136. Al-Albani mensahihkan Hadis ini dalam
kitabnya, Sahih wa Da’if al-Jami’as-Sagir wa Ziyadatuh, (t.tp.: al-Maktab al-Is
lami, t.th.), hlm. 759.
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kepada kami ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ata’ dari Isma’il ibn Muslim dari
Qatadah dari ‘Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya (Buraidah) dari
Nabi SAW. Rasul bersabda: ‘aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh,
hari 14 dan hari ke-21 dari kelahirannya.”

Menurut Ahmad ibn Hanbal manfaat dari ‘aqiqah itu sen
diri adalah syafaat, maksudnya adalah apabila seorang anak
tidak di-’aqiqah-kan lalu dia wafat maka dia tidak akan mem
beri syafaat kepada orangtuanya. Ada yang mengatakan bah
wa tergadai dengan gangguan rambutnya.95

2. Cukur Rambut

ِ
َعلَى
ْ َعلَى بْ ُن َعْبد األ
ْ َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن َْي َي الْ ُقطَعِ ُّى َح َّدثـَنَا َعْب ُد األ
اق َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن ِب بَ ْك ٍر َع ْن ُمَ َّمَِد بْ ِن َعلِ ِّى بْ ِن
َ َع ْن ُمَ َّم ِد بْ ِن إِ ْس َح
ِ ْ الُس
ٍ ِي َع ْن َعلِ ِّى بْ ِن أَِب طَال
صلى اهلل عليه- ول اللَّ ِه
ُ ال َع َّق َر ُس
َ َب ق
َْ
ِ ِ ُاطمة
ِ
صدَّقِى
ْ  َع ِن-وسلم
َ َالَ َس ِن بِ َش ٍاة َوق
ْ َ َ يَا ف: ال
َ َاحلقى َرأْ َسهُ َوت
ِ
ال أَبُو
َّ ِبِ ِزنَِة َش ْع ِرِه ف
َ َ ق.ض ِد ْرَه ٍم
َ َ ق.ًضة
َ ال فـََوَزنـَْتهُ فَ َكا َن َوْزنُهُ د ْرَهًا أ َْو بـَْع
ِ
ِ
ِ يث حسن َغ ِريب وإِسنَاده لَيس ِبُت
 َوأَبُو َج ْع َف ٍر.َّص ٍل
َ ع
َ ْ ُ ُ ْ َ ٌ ٌ َ َ ٌ يسى َه َذا َحد
ِ
ِ ْ الُس
ٍ ِي َلْ يُ ْد ِرْك َعلِ َّى بْن أَِب طَال
.ب
َ
َ ْ ُمَ َّم ُد بْ ُن َعل ِّى بْ ِن
96

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya al-Quta’i
telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-A’la ibn ‘Abd al-A’la dari Muhammad ibn Ishaq dari ‘Abdullah ibn Abu Bakr dari Muhammad ibn
‘Ali ibn al-Husain dari ‘Ali ibn Abu Talib ia berkata, Rasulullah SAW telah mengakikahkan al-Hasan dengan satu ekor kambing (syah) dan
beliau berkata: ya Fatimah cukurlah rambutnya dan bersedekahlah
dengan perak seberat rambutnya itu. Lalu Fatimah pun menimbang
rambut Hasan dan beratnya satu dirham atau setengah dirham. At-

95
Syams al-Haq, Op. cit., Juz VI, hlm. 299, al-Mubarakfuri, Op. cit., Juz IV, hlm.
175, Ibn Qayyim, Tuhfah…, Op. cit., hlm. 42.
96
At-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 99. Al-Albani menilai Hadis ini dengan
Hasan. Menurutnya walaupun Hadis ini dari jalur at-Tirmizi terputus, akan
tetapi ada syawahid yang diriwayatkan oleh Al-Hakim secara muttasil sanad
nya. Atas dasar hal itu Hadis ini adalah mahfuz. Lihat Al-Albani, Irwa’…, Op.
cit., Juz IV, hlm. 383-384.
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Tirmizi mengatakan bahwa nilai Hadis ini adalah hasan garib, dan
sanadnya tidak bersambung. Abu Ja’far Muhammad ibn ‘Ali ibn alHusain tidak bertemu dengan ‘Ali ibn Abu Talib.”

Mengenai faedah dari mencukur rambut bayi tersebut,
Ibn al-Qayyim berkata: “Mencukur rambut adalah pelaksa
naan perintah Rasulullah SAW untuk menghilangkan kotoran.
Dengan hal tersebut dibuang rambut yang jelek/lemah den
gan rambut yang kuat dan lebih bermanfaat bagi kepala dan
lebih meringankan untuk si bayi. Hal tersebut berguna untuk
membuka lubang pori-pori yang ada di kepala supaya gelom
bang panas bisa keluar melaluinya dengan mudah di mana hal
tersebut sangat bermanfaat untuk menguatkan indra pengli
hatan, penciuman dan pendengaran si bayi.”97 Sejalan dengan
itu, manfaat cukur rambut adalah untuk kebersihan, untuk
menguatkan dan mempertebal rambut.98
Berkaitan dengan masalah mencukur bayi ini perlu juga
disampaikan di sini bahwa Rasulullah SAW melarang mencukur
rambut dengan model qaza’, sebagaimana dalam Hadis berikut:

َخبـََرِن
َ ََخبـََرِن ابْ ُن ُجَريْ ٍج ق
َ ََخبـََرِن مَْلَ ٌد ق
َ ََح َّدثَِن ُمَ َّم ٌد ق
ْ ال أ
ْ ال أ
ْ ال أ
ِ
ٍ عُبـَْي ُد اللَّ ِه بْ ُن َح ْف
َّ ص أ
َخبـََرهُ َع ْن نَافِ ٍع َم ْوَل َعْب ِد اللَّ ِه
ْ َن عُ َمَر بْ َن نَاف ٍع أ
ِ ُ  يـ ُق-  رضى اهلل عنهما- أَنَّه َِسع ابن عمر
- ول اللَّ ِه
َ ت َر ُس
ُ ول َس ْع
َ
ََ ُ َ ْ َ ُ
ِ
ت َوَما
َ َ ق.  يـَنـَْهى َع ِن الْ َقَزِع- صلى اهلل عليه وسلم
ُ ال عُبـَْي ُد اللَّه قـُْل
ب َوتـََرَك َها ُهنَا َش َعَرةً َوَها
َ ََش َار لَنَا عُبـَْي ُد اللَّ ِه ق
َّ ال إِ َذا َحلَ َق
َ الْ َقَزعُ فَأ
َّ ِالص
ِ ََشار لَنَا عبـي ُد اللَّ ِه إِ َل ن
.اصيَتِ ِه َو َجانِ َ ْب َرأْ ِس ِه
َْ ُ َ َ  فَأ. ُهنَا َوَها ُهنَا
99

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad ia berkata telah memberitakan kepadaku Makhlad ibn Juraij ia berkata telah memberitakan

97
Lebih lanjut dalam masalah ini lihat Ibn Qayyim al-Jauziyah, Ahkam Ahl
az-Zimmah, Juz III, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1418 H/1997), hlm. 1291-1294.
98
Al-Mubarakfuri, Op. cit., Juz VIII, hlm. 29.
99
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 2214, Muslim, Op. cit., Juz III, hlm. 1675,
an-Nasa’i, Op. cit., Juz VIII, hlm. 130 dan 182, Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm.
1201, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 482.
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kepadaku ‘Ubaidullah ibn Hafs bahwa sanya ‘Umar ibn Nafi’ telah
memberitakan kepadanya dari Nafi’ hamba ‘Abdullah bahwa sanya
ia telah mendengar ‘Abdullah ibn ‘Umar r.a, mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW melarang dari perbuatan qaza’. ‘Ubaidillah
berkata, apa itu al-qaza’. Maka ‘Ubaidillah mengisyaratkan kepada
kami, apabila ia mencukur bayi, ia tinggalkan rambutnya sebagian
di sana dan sebagian di sini.”

Menurut Ibn Qayyim,100 Ada sejumlah gaya mencukur
rambut yang termasuk al-qaza’ tersebut:
1. Mencukur rambut secara acak di sana-sini tidak beraturan;
2. Mencukur rambut bagian tengahnya saja dan membiar
kan rambut di sisi kepalanya;
3. Mencukur rambut bagian sisi kepala dan membiarkan ba
gian tengahnya;
4. Mencukur rambut bagian depan dan membiarkan bagian
belakang atau sebaliknya.
Menurut ibn Taimiyah sebagaimana disebutkan Ibn Oayy
im, hikmah larangan melakukan al-qaza’ itu adalah termasuk
kesempurnaan kasih sayang Allah dan Rasul-Nya terhadap
keadilan. Sesungguhnya beliau telah memerintahkan agar setiap
orang berlaku adil walaupun terhadap dirinya sendiri. Beliau
melarang seseorang mencukur sebagian rambut kepalanya
dan menyisakan sebagian yang lain, karena hal itu merupakan
kezaliman terhadap diri sendiri, di mana dia membiarkan se
bagian kepalanya dalam keadaan telanjang dan yang sebagian
lagi terbungkus. Demikian juga halnya bahwa beliau melarang
seseorang sebagian badannya duduk di bawah matahari dan
sebagian di tempat teduh, karena hal itu merupakan kezaliman
terhadap sebagian anggota badannya.101

3. Memberi Nama
Pemberian nama atau yang lebih masyhur menabalkan
nama bagi anak yang baru lahir dilaksanakan pada hari ketu
Ibn Qayyim, Tuhfah….., Op. cit., hlm. 100.
Ibid., hlm. 99-100.

100
101
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juh dari kelahirannya bersamaan dengan aqiqah dan men
cukur rambut sebagaimana dijelaskan pada Hadis tentang
aqiqah di atas. Berikut ini akan diuraikan beberapa Hadis yang
membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan masalah ini.
Di antaranya adalah:

ٍِ
ِ
ِ ِ
َخبـََرنَا
ْ َح َّدثـَنَا َه ُارو ُن بْ ُن َعْبد اللَّه َح َّدثـَنَا ه َش ُام بْ ُن َسعيد الطَّالْ َق ِانُّ أ
ِ
ٍ ِال َح َّدثَِن َع ِقيل بْن َشب
يب َع ْن أَِب
َ َى ق
ُّ صا ِر
َ ُْمَ َّم ُد بْ ُن الْ ُم َهاج ِر األَن
ُ ُ
ِ ْ ب
ٍ وْه
صلى اهلل عليه- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َص ْحبَةٌ ق
ْ َالُ َشم ِّى َوَكان
ُ ُت لَه
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َسَاء إ َل الله َعْب ُد الله َو َعْب ُد
ُّ َح
ْ ب األ
ْ  تَ َس َّم ْوا بأ: -وسلم
َ َسَاء األَنْبيَاء َوأ
.ُب َوُمَّرة
َّ
ٌ َص َدقـَُها َحا ِر
ْ الر ْحَ ِن َوأ
ٌ ث َوَهَّ ٌام َوأَقـْبَ ُح َها َح ْر
102

“Telah menceritakan kepada kami Harun ibn ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami Hisyam ibn Sa’id at-Talqani telah memberitakan
kepada kami Muhammad ibn al-Muhajir al-Ansari ia berkata telah
menceritakan kepada kami ‘Aqil ibn Syabib dari Abu Wahb al-Jusyami
dan ia termasuk salah seorang sahabat ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda kamu berilah nama dengan nama-nama para Nabi dan
nama-nama yang paling disukai Allah adalah ‘Abdullah, ‘Abd arRahman, nama yang paling benar adalah Haris dan Hammam dan
nama-nama yang paling jelek itu adalah harb (perang) dan murrah
(kikir).”

Rasulullah SAW menganjurkan untuk membuat nama
anak dengan nama yang baik dan yang disukai. Dengan mem
buat nama anak itu dengan nama yang baik dan yang disukai
menunjukkan tanda cinta dan kasih sayang orangtua terha
dap anaknya. Tidak heran kalau seseorang selalu memberikan
nama terhadap sesuatu yang sangat dicintainya baik itu ben
da maupun hewan peliharaannya. Kucing umpamanya, ban
yak orang yang membuat namanya dengan si “Manis” karena
sayangnya dia terhadap kucing tersebut.
Di antara nama-nama yang baik itu kata Nabi SAW adalah
102
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 705. An-Nasa’i, Op. cit., Juz VI, hlm. 218.
Muslim, Op. cit., Juz III, hlm. 1682, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, 705, at-Tirmizi,
Op. cit., Juz V, h. 133, Ibn Majah, Op. cit., Juz II, h. 1229.
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nama-nama Nabi (Adam, Idris, Nuh dan lainnya), nama-nama
yang disandarkan kepada nama-nama Allah seperti ‘Abdul
lah, ‘Abd ar-Rahman, ‘Abd al-‘Aziz dan seumpamanya.103 Se
bagaimana Nabi SAW membuat nama anaknya dengan Ibra
him dan ‘Abdullah. Sebagian ulama termasuk Imam Malik,
memakruhkan membuat nama-nama malaikat kepada anak
nya seperti Jibril.104
Namun tidaklah semua nama orang mesti dinamai de
ngan seperti itu. Nama yang baik itu tidak mesti dari Al-Qur’an,
tidak mesti berbahasa Arab yang penting makna dan tujuan
nya baik. Karena nama itu merupakan doa terhadap seseorang
yang diberikan nama tersebut. Tidak heran kalau ada orangtua
(yang semua anaknya perempuan) membuat nama anak per
empuannya dengan “Minta Ito” (minta saudara laki-laki) yang
tujuannya doa kepada Allah agar nanti adiknya kalau lahir
adalah seorang anak laki-laki.
Nama yang diberikan kepada anak merupakan nama yang
selalu melekat pada dirinya. Sejak anak diberi nama maka de
ngan nama itulah dia dipanggil sampai nanti di akhirat. Rasu
lullah SAW menjelaskan hal ini dalam Hadis berikut:

ال َح َّدثـَنَا ُه َشْي ٌم
َ ََّد ق
َ ََح َّدثـَنَا َع ْم ُرو بْ ُن َع ْو ٍن ق
ٌ َخبـََرنَا ح َو َح َّدثـَنَا ُم َسد
ْ ال أ
ال
َ ََع ْن َد ُاوَد بْ ِن َع ْم ٍرو َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن أَِب َزَك ِريَّاءَ َع ْن أَِب الد َّْرَد ِاء ق
 إِنَّ ُك ْم تُ ْد َع ْو َن يـَْوَم الْ ِقيَ َام ِة: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َق
ِ ِ ْ َسائِ ُكم وأ
ِ
.َسَاءَ ُك ْم
ْ َح ِسنُوا أ
ْ َسَاء آبَائ ُك ْم فَأ
َ ْ َْ بأ
105

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amr ibn ‘Aun ia berkata telah mem-

103
Ibn Hazm mengatakan bahwa telah disepakati atas keharaman memberi
nama “Abd” (hamba) kepada selain “Allah”, seperti “Abd al-‘Uzza”, “’Abd
al-Hubal”, ”’Abd ‘Amr”, “’Abd al-Ka’bah” atau lainnya. Adapun perkataan Nabi:
“saya adalah keturunan ‘Abd al-Muttalib”, ini adalah bukan insya’, akan tetapi
ini adalah merupakan sebutan yang diberikan untuk mengenalnya. Sama halnya
dengan sebutan-sebutan bagi sahabat seperti ‘Abd asy-Syams, Bani ‘Abd ad-Dar.
Ibn Qayyim, Tuhfah…, Op. cit., hlm. 113.
104
An-Nawawi, Op. cit., Juz XIV, hlm. 117.
105
Abu Dawud, Loc. cit.
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beritakan kepada kami Musaddad ia berkata telah menceritakan
kepada kami Husyaim dari Dawud ibn ‘Amr dari ‘Abdullah ibn Abu
Zakariya dari Abu ad-Darda’ ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya kamu pada hari kiamat dipanggil dengan namamu dan
nama bapakmu maka perbaguslah nama-nama kamu.”

Dalam Hadis yang lain Nabi SAW melarang membuat nama
anak dengan nama-nama yang jelek, di antaranya:

ال أَبُو بَ ْك ٍر َح َّدثـَنَا ُم ْعتَ ِم ُر
َ ََح َّدثـَنَا َْي َي بْ ُن َْي َي َوأَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِب َشْيبَةَ ق
ِ ْ الرَك
َخبـََرنَا الْ ُم ْعتَ ِم ُر
َ َي َع ْن أَبِ ِيه َع ْن َسَُرةَ َوق
ُّ بْ ُن ُسلَْي َما َن َع ِن
ْ ال َْي َي أ
ِ َ َبن سلَيما َن ق
ٍ ِّث َعن أَبِ ِيه َعن َسُرةَ بْ ِن جْن َد
ب
ُّ ت
َ ْ الرَك
ُ ال َس ْع
ُ
ْ ُ ي ُيَد
َْ ُ ُْ
َ ْ
ِ أَ ْن نُس ِّمى رقِي َقنَا بِأَربـعة-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال نـََهانَا َر ُس
َ َق
ََ ْ
ََ َ
.اح َويَ َسا ٍر َونَافِ ٍع
ٍ ََسَ ٍاء أَفـْلَ َح َوَرب
ْأ
106

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya dan Abu Bakr
ibn Abu Syaibah ia berkata (Abu Bakr ibn Abu Syaibah) telah menceritakan kepada kami Mu’tamir ibn Sulaiman dari ar-Rukain dari
ayahnya dari Samurah. Yahya berkata telah memberitakan kepada
kami al-Mu’tamir ibn Sulaiman ia berkata saya mendengar ar-Rukain
bercerita yang diterimanya dari ayahnya dari Samurah ibn Jundab ia
berkata: Rasulullah SAW melarang kami untuk memberi nama anak
dengan empat nama yaitu Aflah, Robah, Yasar dan Nafi’.”

ِ ِ َّ ِ
ور َع ِن
ْ َح َّدثـَنَا أ
ُ س َح َّدثـَنَا ُزَهيـٌْر َح َّدثـَنَا َمْن
ٌص
َ َُحَ ُد بْ ُن َعْبد الله بْن يُون
ٍ ِهالَِل ب ِن يس
ٍ اف َعن ربِي ِع بْ ِن عُميـْلَةَ َعن َسُرةَ بْ ِن جْن َد
ال
َ َال ق
َ َب ق
ُ
َ ْ
َ
َ ْ
ََ ْ
ِ
ِ ُ رس
ِ
ِ
ب الْ َكالَم إ َل اللَّه أ َْربَ ٌع
ُّ َح
َ  أ-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
َُ
ِ
ِ
ِ
ضُّرَك بَأَيِّ ِه َّن
ْ ُسْب َحا َن اللَّه َو
ُ َ الَ ي.الَ ْم ُد للَّه َوالَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ َواللَّهُ أَ ْكبـَُر
ِ
َّك
َّ َ  َوالَ تُ َس ِّم.ت
َ يحا َوالَ أَفـْلَ َح فَِإن
َ ي غُالََم
َ ْبَ َدأ
ً احا َوالَ َن
ً َك يَ َس ًارا َوالَ َرب
.يد َّن َعلَ َّى
ُ ول أ ََثَّ ُه َو فَالَ يَ ُكو ُن فـَيـَُق
ُ تـَُق
ُ  إَِّنَا ُه َّن أ َْربَ ٌع فَالَ تَ ِز.َول ال
107

106
Muslim, Op. cit., Juz III, hlm. 1685, Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1229,
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 708.
107
Muslim, Loc. cit., Abu Dawud, Loc. cit.
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“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn ‘Abdillah ibn Yunus telah menceritakan kepada kami Mansur dari Hilal ibn Yasaf dari Rabi’
ibn ‘Umailah dari Samurah ibn Jundab ia berkata Rasulullah SAW bersabda: ada empat kalimat yang paling disukai oleh Allah yaitu “subhanallah”, “alhamdulillah”, “La Ilaha Illallah” dan “Allahuakbar”. Tidak
salah engkau mulai dari salah satu daripadanya. Janganlah engkau
beri nama anak kamu dengan nama “Yasar, Rabah, Najih dan Aflah”,
karena sesungguhnya engkau mengatakan seperti itu padahal tidak
seperti itu. Sesungguhnya nama yang dilarang itu hanya yang empat
tersebut, maka jangan kamu tambahi.”

Nama yang diberikan kepada anak dengan nama yang
jelek juga akan membuat anak merasa rendah diri dalam per
gaulan kata Ahmad Tafsir. Itu sebabnya lanjut Tafsir, nama itu
berhubungan dengan masalah pendidikan. Nama yang baik
dapat juga penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha
mencapai kualitas seperti makna yang dikandung dalam nama
tersebut.108 Dengan demikian, nama itu sebenarnya adalah
upaya untuk bersifat optimis dalam meraih makna yang ter
kandung dari nama tersebut. Walaupun terkadang nama itu
tidak sesuai dengan perilaku yang punya nama.
Begitu pentingnya sebuah nama tersebut, Rasulullah SAW
banyak mengubah nama sahabat dari nama yang jelek kepada
yang lebih bagus, di antaranya:

ِ َّ اق بن نَص ٍر ح َّدثـنَا عب ُد
ى
ُّ َخبـََرنَا َم ْع َمٌر َع ِن
ِّ الزْه ِر
ْ الرزَّاق أ
َْ َ َ ْ ُ ْ ُ َح َّدثـَنَا إِ ْس َح
ِ ََّع ِن ابْ ِن الْمسي
َّ ب َع ْن أَبِ ِيه أ
 صلى اهلل عليه- َّب
ِّ َِن أَبَاهُ َجاءَ إِ َل الن
َُ
َ
ت َس ْه ٌل (وىف
ن
أ
:
ال
ق
.
ن
ز
ح
:
ال
ق
.
؟
ك
اس
ا
م
:
ال
َ ُْ َ َ  فـََق- وسلم
َ ْ َ َ ٌ َْ َ َ
ال ابْ ُن
َ َ ق.اسًا َسَّانِ ِيه أَِب
َ َت َس ْه ٌل) ق
ْ  الَ أُ َغيـُِّر: ال
َ ْ بل اَن: رواية
ِ َب فَما َزال
ِ
.الُُزونَةُ فِينَا بـَْع ُد
ْ ت
َ َّالْ ُم َسي
109

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Nasr telah menceritakan
kepada kam ‘Abd ar-Razzaq telah memberitakan kepada kami Ma’mar
dari az-Zuhri dari ibn al-Musayyab dari ayahnya (al-Musayyab) ia

108
109

Ahmad Tafsir, Op. cit., hlm. 169-170.
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 2288.

57

Bagian I • Orangtua Mendidik Anak Berdasarkan Hadis

berkata bahwa ayahnya pernah datang kepada Nabi SAW lalu Nabi
SAW siapa namamu, lalu ia mengatakan nama saya “Hazn” lalu Nabi
berkata namamu adalah Sahl (dalam riwayat lain bahkan kamu Sahl).
Lalu ia mengatakan: saya tidak akan mengubah nama yang diberikan
oleh ayah saya. Ibn al-Musayyab mengatakan; setelah itu kami terus
menerus ditimpa oleh kesedihan.”

Ibn Battal mengatakan bahwa perintah untuk membagus
kan nama-nama dan mengubah nama kepada yang lebih baik
bukanlah merupakan hal yang wajib.110 Hanya saja dengan
membuat nama atau mengubah nama seseorang kepada yang
lebih baik diharapkan memperoleh kebaikan sebagaimana
nama tersebut.

ٍ َحَ ُد بْن حْنب ٍل وُزَهيـْر بْن حر
ب َوُمَ َّم ُد بْ ُن الْ ُمثـََّن َوعُبـَْي ُد اللَّ ِه
ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َح َّدثـَنَا أ
ٍ ِيد وُم َّم ُد بن بشَّا ٍر قَالُوا ح َّدثـنا َيي بن سع
ٍِ
يد َع ْن عُبـَْي ِد اللَّ ِه
َ ُ ْ َ َ بْ ُن َسع
َ ُ ْ َ ْ ََ َ
َّ َخبـََرِن نَافِ ٌع َع ِن ابْ ِن عُ َمَر أ
 َغيـََّر-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
ْأ
ِ ْ أَن:ال
َِ ت
ِ اسم ع
.ك ؟
َ  فـََق:  (وىف روُاية.جيلَة
َ َاصيَةَ َوق
ُ  َما: ال
َ ْاس
َ َْ
ِ
ال أَنَا
َ َ ق.ك
َ َ ق.ال َز ْح ٌم
َ َق
ُ  َما:  (وىف رواية.)ٌت بَشري
َ ْاس
َ ْ بَ ْل أَن: ال
َسلَ َم
َ َ ق:  (وىف رواية.)ُت ُزْر َعة
َ َ ق.َصَرُم
َ ْ بَ ْل أَن: ال
ْأ
ْ ال َوْلَ يَ ُك ْن أ
ِ أ
ِ
ِ اسه الْع
ٍ ْص ِاة قـَُري
ول اللَّ ِه
ُ اصى فَ َس َّماهُ َر ُس
َ َُح ٌد م ْن ع
َ ُ ُْ ش َغيـَْر ُمطي ٍع َكا َن
َ
ِ
). ُمط ًيعا-صلى اهلل عليه وسلم111

112

113

114

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, Zuhair ibn
Harb, Muhammad ibn al-Musanna, ‘Ubaidillah ibn Sa’id, Muhammad

Ibn Hajar, Fath…, Op. cit., Juz X, hlm. 575.
Muslim, Op. cit., Juz III, hlm. 1686, at-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 134, ibn
Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1230, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 706. Ia adalah
merupakan istri ‘Umar ibn al-Khattab yang melahirkan ‘Asim. Lihat Ibn Hajar
al-‘Asqalani, al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, Juz VII, (Beirut : Dar al-Jail, 1412
H), hlm. 567. Lihat juga Muhammad Husain Haekal, Umar ibn Khattab, terj. Ali
Audah, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2003), hlm. 14.
112
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 236.
113
Abu Dawud, Ibid, hlm. 706.
114
Muslim, Op. cit., Juz III, hlm. 1409.
110
111
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ibn Basysyar, mereka semua mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa’id dari ‘Ubaidillah telah memberitakan kepada
kami Nafi’ dari ibn ‘Umar, Rasulullah SAW mengubah nama: ‘Asiyah
menjadi Jamilah. (Dalam satu riwayat Nabi bertanya: siapa namamu? Dia menjawab Zahm. Nabi bersabda: bahkan namamu adalah
Basyir). (Dalam satu riwayat: siapa namamu? Dia menjawab saya Asram. Rasul bersabda: bahkan namamu Zur’ah). (Dalam satu riwayat:
Tidak ada seorang pun yang masuk Islam dari suku Quraisy bernama
al-‘As kecuali Muti’ yang dulu namanya al-‘As lalu Nabi menamainya
Muti’).”

Bahkan Nabi meyebutkan nama yang paling jelek dan yang
paling dimurkai Allah SWT adalah Malik al-Amlak, dalam Hadis
berikut:

ِ ِّ ان أَخبـرنَا شعيب ح َّدثـنا أَبو
ِ
َعَرِج َع ْن أَِب
ْ الزنَاد َع ِن األ
ُ ََ َ ٌ َْ ُ ََ ْ َح َّدثـَنَا أَبُو الْيَ َم
ِ ُ ال رس
َسَ ِاء
َ َُهَريـَْرَة ق
ْ َخ َن األ
ْ  أ: -  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
ُ َ َ َال ق
ِ
ِ
.ك األ َْمالَ ِك
َ يـَْوَم الْقيَ َام ِة ِعْن َد اللَّ ِه َر ُج ٌل تَ َس َّمى َمل
115

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah memberitakan
kepada kami Syu’aib telah menceritakan kepada kami Abu az-Zinad
dari al-A’raj dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:
sejelek-jelek nama yang dimurkai Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang bernama Malik al-Amlak (raja dari segala raja).”

G. KHITAN, MENCUKUR BULU KEMALUAN,
MENCABUT BULU KETIAK, MEMOTONG KUKU, DAN
MENGGUNTING KUMIS

ٍ َحَ ُد بْن يونُس ح َّدثـنَا إِبـْر ِاهيم بْن س ْع ٍد ح َّدثـنَا ابْن ِشه
اب َع ْن
َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َح َّدثـَنَا أ
ِ ِسع
ِ
ِ َّيد بْ ِن الْمسي
- َّب
َّ ِت الن
ُ  َس ْع-  رضى اهلل عنه- ب َع ْن أَِب ُهَريـَْرَة
َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ  و، التَا ُن
، اال ْست ْح َد ُاد
ْ س
ُ  يـَُق- صلى اهلل عليه وسلم
َ
ٌ َْ الْفطَْرةُ خ: ول
ِ  ونـْتف اآلب،  وتـ ْقلِيم األَظْ َفا ِر، ب
ِ ِ ُّ َوق
» اط
َ ُ ََ
َ
ُ َ َ ص الشَّار
116

115
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 2292, Muslim, Op. cit., Juz III, hlm. 1688,
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, 708.
116
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 2209, 2320, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 221,
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“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Sa’d telah menceritakan kepada kami
ibn Syihab telah menceritakan kepada kami Sa’id ibn al-Musayyab
dari Abu Hurairah r.a., saya mendengar Nabi SAW bersabda: ada lima
macam yang merupakan fitrah, khitan, mencukur bulu kemaluan,
menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.”

Makna kata al-fitrah dalam Hadis ini terdapat perbedaan
pendapat di kalangan ulama. Al-Khattabi mengatakan bahwa
kebanyakan ulama dengan makna as-sunnah, yaitu Sunnah
para Nabi SAW, dan ada yang mengatakan maknanya adalah
ad-din.117

1. Khitan
Khitan secara bahasa adalah “qat’” memotong, sementara
secara istilah khitan itu para ulama berbeda-beda dalam mem
berikan definisinya. Menurut al-Mawardi, khitan bagi laki-laki
itu adalah memotong kulit yang menutupi hasyfah. Menurut
imam al-Haramain, memotong kulfah, yaitu kulit yang menu
tupi khasyfah sehingga tidak ada yang tersisa yang menutupi.
Ibn as-Sabbag mengatakan hingga terbuka seluruh hasyfah.
Sementara khitan bagi perempuan menurut Al-Mawardi adalah;
memotong kulit yang paling atas dari kemaluan perempuan
yaitu antara tempat masuknya kemaluan laki-laki yang mirip
seperti “biji” (kelentit) atau “jengger ayam jantan” dan yang di
potong tersebut adalah atasnya saja tidak sampai ke dasarnya.118
karena kalau sampai ke dasarnya akan menghilangkan “rasa”
bagi perempuan.119 Sehubungan dengan ini Nabi SAW bersabda:

َحَ ُد بْ ُن َْي َي ثعلب النحوي َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن َسالٍَم اجلمحي
ْ َح َّدثَناَ أ
ِ
ٍِ
ٍ ِس ب ِن مال
َّ  أ: ك
َن
َ ْ ٍ ََح َّدثـَنَا َزائ َدةٌ بْ ُن أَِب الرقاد َع ْن ثَابت البَناَِن َع ْن أَن

Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 483, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 107. An-Na
sa’i, Op. cit., Juz I, hlm. 15. Juz VIII, hlm. 128.
117
An-Nawawi, Op. cit., Juz III, hlm. 148
118
Ibn Hajar, Fath…, Op. cit., Juz X, hlm. 340.
119
Ibn Qayyim, Tuhfah…, Op. cit., hlm. 189.
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ِ ِ ِ َ َالنَِّب صلى اهلل علَي ِه و سلَّم ق
ت بِالْ َم ِديـْنَ ِة إِ َذا
ْ َال ل ُِّم َعطيَّة ختانة َكان
َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ
ِ ِ ت فَأ َِشِّي والَ تـْن ِه ِكي فَِإنَّه أ
ِض
.الزْو ِج
َّ َحظَى ِعْن َد
ْ َخ َف
ْ َسَرى ل ْل َو ْجه َوأ
ْ ُ ْ ُ َ
120

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yahya Sa’lab an-Nahwa
telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam al-Jumahi
telah menceritakan kepada kami Zaidah ibn Abu ar-Raqad dari Sabit
al-Banani dari Anas ibn Malik: bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Umm ‘Atiyyah seorang tukang khitan perempuan di Madinah,
jika engkau mengkhitan perempuan panjangkanlah (jangan sampai
kandas) dan jangan dihabiskan, sesungguhnya itu lebih menjaga kewibawaannya dan lebih menyenangkan kepada suami.”

Pelaksanaan khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi
Ibrahim, kemudian Isma’il dan Ishaq. Ibrahim melaksanakan
khitan terhadap dirinya ketika ia berumur 80 tahun atau 100
tahun. Sebagaimana dalam Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

ٍ ِح َّدثـنا قـتـيبةُ بن سع
الر ْحَ ِن الْ ُقَرِش ُّى َع ْن أَِب
َّ يد َح َّدثـَنَا ُمغِ َريةُ بْ ُن َعْب ِد
َ ُ ْ ََُْ ََ َ
ِ ِّ
ول
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َ ق-  رضى اهلل عنه- ََعَرِج َع ْن أَِب ُهَريـَْرة
ْ الزنَاد َع ِن األ
ِ ِ  اخت: -  صلى اهلل عليه وسلم- اللَّ ِه
- السالَ ُم
َّ  َعلَْي ِه- يم
ََ َ ْ
ُ ت إبـَْراه
ِ
ِ وهو ابن َثَانِني سنة بِالْقد
.)ً ُمََّف َفة.  بِالْ َق ُدوم:  (وىف رواية. ُّوم
َ ًََ َ ُ ْ َ ْ َ
121

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah menceritakan kepada kami Mugirah ibn ‘Abd ar-Rahman al-Qurasyi dari Abu
az-Zinad dari al-A’raj dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah
SAW bersabda: Ibrahim a.s. berkhitan ketika ia berumur 80 tahun di
Qadum. Dari jalur yang lain al-Bukhari juga meriwayatkan: “Dengan
kampak”.

Dalam riwayat al-Bukhari di atas terjadi dua versi lafal kata

القدوم. Pertama, dengan tasydid; dan kedua dengan takhfif. Se

mentara dalam riwayat Muslim semuanya dengan lafal takhfif.
120
At-Tabrani, al-Mu’jam as-Sagir, Juz I, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1405
H/1905 M), hlm. 91. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam as-Silsilah
as-Sahihah, Op. cit., Juz II, hlm. 344. Lihat juga al-Albani, Tamam al-Minnah
fi Ta’liq Fiqh as-Sunnah, (Dar ar-Rayah fi an-Nasyr, al-Maktabah al-Islamiyah,
1409 H), hlm. 67.
121
Al-Bukhari, Op. cit., Juz III, hlm. 1224, Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 1839.
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Konsekuensinya adalah kalau dibarisi dengan tasydid maka
ada yang memahaminya dengan tempat, sementara kalau ti
dak ditasydidkan maksudnya adalah bisa alat dan bisa juga
tempat berkhitan. Namun yang rajih adalah menunjukkan
makna alat “kampak”.122
Waktu pelaksanaan khitan tersebut dilakukan ketika anak
berumur tujuh hari dari kelahirannya bersamaan dengan pelak
sanaan ‘aqiqah.123 Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam
Hadis berikut:

ِ ٍ
ظ َح َّدثـَنَا
ْ ى
ُ ِالَاف
ْ َخبـََرنَا أَبُو أ
ٍّ َحَ َد بْ ُن َع ِد
ْ َوأ
ْ ين أ
ُّ ِ َخبـََرنَا أَبُو َس ْعد الْ َمال
ِ
يد بْ ُن ُم ْسلِ ٍم
ْ
ُ الَ َس ُن بْ ُن ُس ْفيَا َن َح َّدثَِن ُمَ َّم ُد بْ ُن الْ ُمتـََوِّك ِل َح َّدثـَنَا الْ َول
 َع َّق: ال
َ ََع ْن ُزَه ِْي بْ ِن ُمَ َّم ٍد الْ َم ِّك ِّى َع ْن ُمَ َّم ِد بْ ِن الْ ُمْن َك ِد ِر َع ْن َجابِ ٍر ق
ِ ْ الُس
ي َو َختـَنـَُه َما
ْ  َع ِن-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ َر ُس
َ ْ الَ َس ِن َو
.لِ َسبـَْع ِة أَيَّ ٍام
124

“Telah menceritakan kepada kami Abu Sa’d al-Malini telah memberita
kan kepada kami Abu Ahmad ibn ‘Adi al-Hafiz telah menceritakan
kepada kami al-Hasan ibn Sufyan telah menceritakan kepadaku
Muhammad ibn al-Mutawakkil telah menceritakan kepada kami alWalid ibn Muslim dari Zuhair ibn Muhammad al-Makki dari Muhammad ibn al-Munkadir dari Jabir ia berkata: Rasulullah SAW mengakikahi dan mengkhitan al-Hasan dan al-Husain pada hari ketujuh dari
kelahirannya.”

Nabi Ibrahim juga mengkhitan anaknya Ishaq ketika ber
umur 7 hari sementara Isma’il dikhitan ketika ia sudah dewasa
(balig).125 Lalu bagaimana halnya dengan Nabi Muhammad
SAW. Kapan beliau khitan? Dalam menjawab pertanyaan ini
122
Ibn Hajar, Fath…, Op. cit., Juz VI, hlm. 390, an-Nawawi, Op. cit., Juz XV,
hlm. 122. “Al-Qadum” adalah satu nama desa di daerah Syam.
123
Ibn ‘Abbas mengatakan bahwa: kami tidak mengkhitan anak-anak sehing
ga dia mendekati dewasa. Lihat Ibn Qayyim, Zad…, Op. cit., Juz II, hlm. 304, Ibn
al-Qayyim, Tuhfah…, Op. cit., Juz I, hlm. 182.
124
Al-Baihaqi, Op. cit., Juz VIII, hlm. 324, at-Tabrani, Op. cit., Juz II, hlm. 22.
125
Ibn Hajar, Fath…, Op. cit., Juz X, hlm. 342-343.
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cukuplah dikemukakan di sini pernyataan Ibn Qayyim al-Jauz
iyah. Menurutnya, ada tiga pendapat dalam hal ini; pertama,
Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan sudah khitan; kedua,
beliau dikhitan oleh Jibril ketika dibelah dadanya; dan ketiga,
beliau dikhitan oleh kakeknya ‘Abd al-Muttalib sebagaimana
kebiasaan orang Arab mengkhitan anak-anak mereka.126
Hikmah khitan bagi seorang laki-laki adalah untuk mem
bersihkan kemaluan dari najis. Sebab, ketika seseorang la
ki-laki (yang tidak sunat) buang air kecil, maka kulufnya akan
menahan sisa air seninya, sehingga ia tetap bernajis. Dengan
demikian, seorang yang tidak khitan maka shalatnya tidak sah
sebab dia tidak bersih dari najis. Sejalan dengan itu, Abu Syah
mengatakan bahwa manfaat dari khitan itu cukup banyak, di
antaranya adalah untuk kesucian dan kebersihan. Sementara
al-Khattabi mengatakan bahwa manfaat khitan itu adalah
sebagai simbol agama dan membedakan seorang Muslim de
ngan seorang kafir. Namun hal ini dibantah oleh Abu Syah, se
bab orang yahudi dan kebanyakan orang Nasrani juga melaku
kan khitan.127
Menurut Ahmad Tafsir,128 pengaruh khitan pada pendidik
an anak dapat dilhat pada kegunaan khitan, yaitu:
•
Anak dilatih mengikuti ajaran Nabi;
•
Khitan membedakan pemeluk Islam dari pemeluk agama
lain;
•
Khitan merupakan pengakuan penghambaan manusia
terhadap Tuhan;
•
Khitan membersihkan badan, berguna bagi kesehatan,
memperkuat syahwat.
Nanang Gozali meggolongkan Hadis ini sebagai pendidik
an seks kenikmatan berhubungan seks ketika sudah menikah
126
Lebih lanjut dalam masalah ini lihat Ibn Qayyim, Tuhfah…., Op. cit., hlm
201. Lihat juga Ibn al-Qayyim, Zad…, Op. cit., Juz I, hlm. 80.
127
Ibid.
128
Ahmad Tafsir, Op. cit., hlm. 171.
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dan berkeluarga.129 Ibn Qayyim menyimpulkan bahwa kh
itan ini kegunaannya adalah sebagai kemuliaan, kesucian,
kebersihan, keindahan dan mengontrol syahwat yang bertu
juan sebagai ibadah kepada Allah SWT.130

2. Mencukur bulu kemaluan
Bagi seorang laki-laki dianjurkan untuk mencukur bulu
kemaluan dan bulu-bulu yang ada di sekitarnya. Sementara
bagi perempuan sebaiknya dicabut, kata an-Nawawi.131 Hal ini
dikarenakan umumnya laki-laki bulu kemaluannya sangat lebat
sedangkan perempuan umumnya jarang. Adapun manfaatnya
adalah untuk kesucian dan kebersihan. Karena dikhawatirkan
adanya najis yang terkena padanya ketika buang hajat. Selain itu
bagi seorang laki-laki hal itu akan menambah “rasa” terhadap
istrinya ketika melakukan hubungan suami istri. Sementara
bagi seorang perempuan hal itu akan mengurangi tingginya
nafsu syahwatnya.

3. Menggunting kumis
Dalam riwayat an-Nasa’i dituliskan dengan lafal al-halq
(mencukur), sementara dalam jalur lain diriwayatkan dari Sa’id
al-Maqburi dari Abu Hurairah dengan lafal taqsir asy-syarib
memendekkan kumis. Ulama berbeda pendapat dalam masalah
menggunting kumis atau mencukur kumis mana yang paling
afdal. At-Tahawi mengatakan bahwa mazhab Abu Hanifah,
Abu Yusuf dan Muhammad adalah mencukur, Imam Malik
mengatakan bahwa orang yang mencukur kumisnya adalah
merupakan perbuatan bid’ah yang nyata. Sementara pendapat
ulama yang lain boleh memilih di antara keduanya (dicukur
atau dipotong/digunting). An-Nawawi mengatakan yang pa
ling afdal adalah mencukur.132 Namun yang jelas, dari Hadis ini
129
Nanang Gozali, Tafsir & Hadis tentang Pendidikan, (Bandung: Pustaka Se
tia, 2013), hlm. 209.
130
Ibn Qayyim, Op. cit., hlm. 189-190.
131
Ibn Hajar, Fath…, Op. cit., Juz X, hlm. 342-343.
132
Ibid., Juz X, hlm. 347, Syams al-Haq, Op. cit., Juz XI, hlm. 168.
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dipahami bahwa tujuan dari hal ini adalah untuk kebersihan
dan kerapian. Baik itu digunting atau dicukur sama saja yang
penting bersih dan rapi.

4. Memotong kuku dan mencabut bulu ketiak
Mengenai memotong kuku dan mencabut bulu ketiak
dilakukan sesuai dengan kebutuhannya, yang penting tidak
ada kotoran padanya. Mengenai bulu ketiak boleh dicabut dan
dicukur (sama halnya dengan kumis) terserah mana yang lebih
baik menurut masing-masing. Kesemuanya itu adalah untuk
kebersihan.

H. PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP
Dari uraian sebelumnya dipahami bahwa dalam Islam
mendidik anak itu diawali sejak dari memilih calon ibunya,
jauh sebelum ia lahir ke dunia. Berikutnya mendidik anak itu
ketika calon ayah dan ibu melakukan hubungan suami istri.
Berikutnya ketika anak lahir ke dunia dia diazankan, dicukur
rambutnya, diberi nama dengan nama yang baik, diakikahkan
dan semuanya yang telah dikemukakan sebelumnya itu adalah
merupakan pendidikan. Lalu terakhir adalah ketika seseorang
yang mau meninggal bahkan yang sudah meninggal pun juga
dididik dalam menghadapi Munkar dan Nakir di dalam kubur.
Dalam Islam seorang yang menghadapi sakaratul maut
dan yang sudah meninggal pun diperintahkan oleh Rasulul
lah SAW untuk mengajarinya. Hal ini disampaikan Nabi SAW
melalui Hadis-hadisnya, di antaranya:

ٍ ْ ضْيل بْن ُحس
ي َوعُثْ َما ُن بْ ُن أَِب َشْيبَةَ كِالَ ُهَا
ْ َو َح َّدثـَنَا أَبُو َك ِام ٍل
ُّ الَ ْح َد ِر
َ ُ ُ َ ُى ف
ِ ال أَبُو َك ِام ٍل َح َّدثـَنَا بِ ْشُر بْ ُن الْ ُم َفض
 َح َّدثـَنَا عُ َم َارةُ بْ ُن- َّل
َ َ ق- َع ْن بِ ْش ٍر
ٍ ِال َِسعت أَبا سع
ول
ْ يد
ُ ال َر ُس
َ َول ق
ُ ى يـَُق
َّ الُ ْد ِر
َ َ ُ ْ َ ََغ ِزيَّةَ َح َّدثـَنَا َْي َي بْ ُن عُ َم َارةَ ق
.ُ لَقِّنُوا َم ْوتَا ُك ْم الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّه: -صلى اهلل عليه وسلم- اللَّ ِه
133

133

Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 631, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 207, ibn
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“Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil al-Jahdari Fudail ibn
Husain dan ‘Usman ibn Abu Syaibah keduanya dari Bisyr –Abu Kamil
berkata telah menceritakan kepada kami Bisyr ibn al-Mufaddal- telah
menceritakan kepada kami ‘Umarah ibn Gaziyyah telah menceritakan
kepada kami Yahya ibn ‘Umarah ia berkata, saya mendengar Abu Sa’id
al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: ajari kamulah
mau-maut kamu dengan La Ilaha Illallah.”

Menurut as-Sindi134 dan an-Nawawi,135 maksud kata mautakum adalah hadirnya kematian (sakratul maut) bukan yang
sudah meninggal. Sementara maksud kata laqqinu adalah
menyebutkannya di sampingnya bukan menyuruhnya. Adapun
yang menyebutkannya setelah wafat adalah merupakan pem
baruan terhadap ucapannya apabila ia mengucapkan sesuatu
di akhir hidupnya selain kalimat La Ilaha Illallah. Menurut
Syams al-Haq, maksudnya adalah kamu sebutkan bagi orang
yang sakaratul maut kalimat tauhid atau syahadat.136
Dari berbagai pendapat di atas dipahami bahwa pendi
dikan dalam Islam itu adalah dimulai jauh sebelum ia dilahir
kan ke dunia dan berakhir setelah meninggalkan dunia (bukan
ketika mau meninggalkan dunia). Dengan demikian, pendi
dikan dalam Islam itu lebih tepat dikatakan dengan pendi
dikan sampai mati bukan pendidikan seumur hidup.

Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 464-465, at-Tirmizi, Op. cit., Juz III, hlm. 306, an-Na
sa’i, Op. cit., Juz IV, hlm. 5.
134
As-Sindi, Hasyiah as-Sindi ‘ala an-Nasa’i, Juz IV, (Halab: Maktab al-Mat
bu’at al-Islamiyah, 1406 H/1986 M), hlm. 5.
135
An-Nawawi, Op. cit., Juz VI, hlm. 219.
136
Syams al-Haq, Op. cit., Juz VIII, hlm. 268.
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PENDIDIK MENDIDIK
PESERTA DIDIK
BERDASARKAN HADIS NABI

BAB 2
Kurikulum Pendidikan
dalam Hadis
Dalam bab sebelumnya telah dibicarakan tentang mendidik anak di dalam keluarga (informal) dan lingkungan (non
formal). Maka pada bab ini akan dibicarakan tentang mendidik anak di sekolah atau lembaga pendidikan formal. Ketika
anak sudah memasuki umur sekolah, maka anak selanjutnya
dididik di lembaga pendidikan formal. Dalam mendidik anak
di lembaga pendidikan, yang paling utama diperhatikan adalah materi-materi yang akan diajarkan kepada anak didik. Materi-materi pendidikan tersebut diistilahkan dengan kurikulum pendidikan.
Banyak kurikulum-kurikulum pendidikan yang ditawarkan dan disiapkan oleh lembaga pendidikan untuk diterapkan
kepada anak didiknya. Baik itu lembaga pendidikan umum
maupun lembaga pendidikan agama. Dalam tulisan ini kurikulum yang akan diuraikan adalah kurikulum pendidikan di
Lembaga Pendidikan Agama. Kurikulum pendidikan yang ada
dalam lembaga pendidikan agama acuannya adalah kurikulum
pendidikan (ajaran) yang diterapkan oleh Nabi Muhammad
SAW kepada umatnya.
Para ahli pendidikan Islam menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam memberikan materi pendidikan kepada
ummatnya membaginya kepada dua periode yaitu periode
Mekkah dan periode Madinah. Atas dasar hal itu, pada bahasan
ini akan diuraikan materi-materi pendidikan yang diterapkan
Nabi SAW pada periode Mekkah dan sebagian yang diterapkan
Nabi di Madinah.
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Pada periode Mekkah, kurikulum yang diterapkan oleh Nabi
SAW sebagaimana dituliskan Ahmad Tafsir adalah iman, shalat
dan akhlak. Sementara, pada periode Madinah, kurikulum yang
diterapkan Nabi di antaranya adalah materi kesehatan dan
kekuatan jasmani.137 Untuk melengkapinya penulis menambahkan kurikulum kebersihan yang tidak dimasukkan oleh Ahmad
Tafsir dalam uraiannya. Kenapa kurikulum ini saja yang dibahas
dalam tulisan ini? Alasannya adalah karena dari berbagai kurikulum yang ada, keenam kurikulum inilah yang menjadi dasar
dan utama dari kurikulum-kurikulum pendidikan Islam lainnya.
Dalam menjabarkan kurikulum-kurikulum dimaksud di
sini tidaklah dibahas secara mendalam. Tetapi hanyalah sekadar mengemukakan Hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan
dengan kurikulum-kurikulum pendidikan Islam dengan sedi
kit penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu.

A. PENDIDIKAN TAUHID/KEIMANAN

ِ الص َّو
اف َح َّدثَِن َْي َي بْ ُن أَِب
ِ الَ َّج
ْ َّد َح َّدثـَنَا َْي َي َع ِن
َّ اج
ٌ َح َّدثـَنَا ُم َسد
َكثِ ٍري َع ْن ِهالَِل بْ ِن أَِب َمْي ُمونَةَ َع ْن َعطَ ِاء بْ ِن يَ َسا ٍر َع ْن ُم َعا ِويَةَ بْ ِن
ِ َ  يا رس: ال قـ ْلت
ِ ُّ ال َك ِم
.ًص َّكة
َ ص َك ْكتـَُها
َ ول اللَّه َجا ِريَةٌ ِل
َْ
ُ َ َ ُ ُ َ َالسلَم ِّى ق
ِ
ِ ُ ك علَى رس
َت أَفَال
ُ  فـَُق ْل-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
ُ َ َّ َ َ فـََعظَّ َم َذل
ِ َ َ ق. ائْتِِن ِبا: ال
:ت
َ َت ِبَا ق
َ َأ ُْعتِ ُق َها ق
ْ َ قَال.ُ أَيْ َن اللَّه: ال
ُ  فَجْئ: ال
َ
 أ َْعتِ ْق َها: ال
َ َ ق.ول اللَّ ِه
ُ ت َر ُس
َ َ ق.الس َم ِاء
َّ ِف
ْ َ قَال. َم ْن أَنَا: ال
َ ْ أَن: ت
.ٌفَِإنـََّها ُم ْؤِمنَة
138

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan ke-

137
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005), hlm, 57-58.
138
Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, (Beirut: t.p., t.th.), hlm. 249, Juz
I, hlm. 307, Muslim, Sahih Muslim, Juz I, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-Arabi,
t.th.), hlm. 381, an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, Juz III, (Halab: Maktab al-Matbu’at
al-Islamiyah, 1986 M/1406 H), hlm. 41.
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pada kami Yahya dari al-Hajjaj as-Sawwaf telah menceritakan kepadaku Yahya ibn Abu Kasir dari Hilal ibn Abu Maimunah dari ‘Ata’ ibn
Yasar dari Mu’awiyah ibn al-Hakam as-Sulami ia berkata, saya berkata: ya Rasulullah saya menampar hambaku seorang perempuan.
Lalu Rasul SAW memberikan denda yang berat atas perlakuannya
tersebut. Lalu saya bertanya apakah saya perlu memerdekakannya.
Lalu beliau bersabda: bawalah dia ke sini. Lalu saya membawanya.
Lalu beliau bertanya (kepada hamba tersebut): Allah itu ada di mana?
Hamba tersebut menjawab: Allah itu ada di langit. Siapakah saya tanya Rasul SAW? Engkau adalah Rasulullah, jawab si hamba tersebut.
Maka Rasul bersabda: merdekakanlah dia sesungguhnya dia itu seorang mukmin.”

Menurut al-Khattabi, pertanyaan “di manakah Allah itu”
dalam Hadis tersebut adalah pertanyaan tentang ciri-ciri orang
yang beriman bukan dasar dan hakikat orang yang beriman.
Seandainya datang seorang yang kafir lalu ia mau pindah agama,
lalu dia ditanya seperti pertanyaan dalam Hadis di atas, maka
dia itu belum bisa dikatakan sebagai seorang Muslim, sehingga
dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi kalau seseorang
yang tidak diketahui apakah dia itu Muslim atau kafir, lalu dia
bilang sesungguhnya saya ini adalah seorang Muslim tentunya
kita akan menerimanya,139 tanpa harus diminta seseorang tersebut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Oleh karena itu,
seorang perempuan (tidak diketahui apa dia itu mukmin atau
kafir) yang menjawab pertanyaan Nabi SAW dengan Allah itu
ada di langit dan engkau adalah utusan Allah, maka dia termasuk sebagai seorang mukmin oleh Rasulullah SAW sehingga dia
dimerdekakan.
Dari uraian tersebut bisa diambil salah satu cara untuk
mengajarkan dan menanamkan keimanan terhadap anak yaitu
dengan memperkenalkan ciri-ciri orang yang beriman terlebih
dahulu. Atau dalam mendidik anak tentang keimanan terlebih
dahulu diperkenalkan dan dijelaskan tentang ciri-ciri orang
yang beriman. Apabila anak menanyakan kepada orangtua
139
Syams al-Haq, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud, Juz III, (Beirut:
Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1415 H), hlm. 143.
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(guru) seperti pertanyaan Nabi SAW kepada seorang hamba pe
rempuan dalam Hadis tersebut, maka orangtua bisa menjawabnya seperti jawaban hamba tersebut. Lalu kalau anak bertanya
lagi kenapa Allah itu di langit, maka jawablah sesuai dengan
nalar anak. Seperti karena Allah itu besar jadi tidak muat, kalau
Dia ada di bumi dan seterusnya, sehingga dia memahaminya.

ٍ َْح َّدثـَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْن أَِب َشْيبَةَ وأَبُو ُكري
ب قَاالَ َح َّدثـَنَا ابْ ُن ُنٍَْي ح
ُ
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يم َج ًيعا َع ْن َجرير ح
ُ َو َح َّدثـَنَا قـُتـَْيبَةُ بْ ُن َسعيد َوإ ْس َح
َ اق بْ ُن إبـَْراه
ٍ ْو َح َّدثـَنَا أَبُو ُكري
ُس َامةَ ُكلُّ ُه ْم َع ْن ِه َش ِام بْ ِن عُْرَوةَ َع ْن
َ ب َح َّدثـَنَا أَبُو أ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول اللَّه قُ ْل ل
َ ت يَا َر ُس
َ َأَبيه َع ْن ُس ْفيَا َن بْ ِن َعْبد اللَّه الثـََّقف ِّى ق
ُ ال قـُْل
ِ ِ ِ
ِْ ِف
َُس َامة
ْ ال ْسالَِم قـَْوالً الَ أ
َ َسأ َُل َعْنهُ أ
َ  َوف َحديث أَِب أ- َح ًدا بـَْع َد َك
ِ َ قُل آمْنت بِاللَّ ِه ف: ال
َِّ قُ ْل َر:  (وىف رواية.استَق ْم
ُ َ ْ َ َ ق- َغيـَْرَك
ُب اللَّه
ْ
)استَ ِق ْم
ْ َُّث
140

141

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abu Syaibah dan
Abu Kuraib keduanya berkata telah menceritakan kepada kami ibn
Numair. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id dan
Ishaq ibn Ibrahim, semuanya dari Jarir. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah
mereka seluruhnya dari Hisyam ibn ‘Urwah dari ayahnya dari Sufyan
ibn ‘Abdullah as-Saqafi ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah,
katakanlah kepadaku satu perkataan tentang Islam yang tidak akan
saya tanya kepada orang lain sesudah engkau–dalam riwayat Abu
Usamah selainmu- Rasul bersabda: katakanlah saya beriman kepada
Allah lalu istikamahlah kamu (konsistenlah dengan apa yang kamu
ucapkan). Dalam riwayat lain: katakanlah bahwa saya beriman kepada Allah dan istikamahlah.”

ٍ ح َّدثـنَا هارو ُن بن معر
 قَ َال- ظ ِلَ ُارو َن
ُ  َواللَّ ْف- وف َوُمَ َّم ُد بْ ُن َعبَّ ٍاد
ُْ َ ُ ْ ُ َ َ َ
ِول اللَّه
ِ
ٍ
ِ
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ ََح َّدثـَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن ِه َشام َع ْن أَبيه َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ ق
140
141
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Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 65.
Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II, (Beirut: t.p., t.th.), hlm. 1314.
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ال َه َذا
َ َّاس يـَتَ َساءَلُو َن َح َّت يـَُق
ُ  الَ يـََز ُال الن: -صلى اهلل عليه وسلمِ
ت
ْ َُخلَ َق اللَّه
َ الَْل َق فَ َم ْن َخلَ َق اللَّهَ فَ َم ْن َو َج َد ِم ْن َذل
ُ ك َشْيئًا فـَْليـَُق ْل َآمْن
.بِاللَّ ِه
142

“Telah menceritakan kepada kami Harun ibn Ma’ruf dan Muhammad
ibn ‘Abbad–lafalnya dari Harun—keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: manusia akan selalu bertanya-tanya, sehingga dikatakan, Allah telah menciptakan makhluk,
lalu siapakah yang menciptakan Allah? Siapa saja yang menemukan
pertanyaan yang demikian, maka hendaklah dia mengatakan saya
beriman kepada Allah.

Dalam Hadis ini Nabi SAW memberikan bimbingan kepada
umatnya apabila seseorang (termasuk anak-anak) menanyakan
tentang siapa yang menciptakan alam ini maka jawablah “Allah
SWT”, lalu apabila dia menanyakan siapa yang menciptakan
Allah? Jawablah saya beriman kepada Allah. Ini biasa ditanyakan
seorang anak kepada orangtuanya. Ketika anak mulai menanya
kan seperti itu maka orangtua harus memberikan jawaban
seperti di atas dan apabila perlu jelaskanlah sesuai daya tangkap
anak. Kalau anak sudah mulai mengerti sampaikanlah berbagai
sifat yang merupakan perbuatan orang-orang yang beriman, di
antaranya adalah sebagai berikut.

1. Mengucapkan La Ilaha Illallah

ٍ ح َّدثـنَا ُزَهيـْر بْن حر
ب َح َّدثـَنَا َج ِر ٌير َع ْن ُس َهْي ٍل َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن ِدينَا ٍر
َْ ُ ُ َ َ
ِ عن أَِب
ِ
صلى اهلل عليه- ول اللَّ ِه
س
ر
ال
ق
ال
ق
ة
ر
ـ
ي
ر
ه
َب
أ
ن
ُ ُ َ َ َ َ َ ََْ َ ُ
َ
ْ صال ٍح َع
َْ
ِ ْ ِضع وسبـعو َن أَو ب
ِ ِْ : -وسلم
ضلُ َها قـَْو ُل
َ ْض ٌع َوستُّو َن ُش ْعبَةً فَأَف
ْ ُْ َ َ ٌ ْ الميَا ُن ب
الَيَاءُ ُش ْعبَةٌ ِم َن
ْ اها إِ َماطَةُ األَ َذى َع ِن الطَِّر ِيق َو
َ ََل إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ َوأ َْدن
ِ َالمي
ِْ
.ان
143

142
143

Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 119, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 643.
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 63.

73

Bagian 2 • Pendidik Mendidik Peserta Didik Berdasarkan Hadis Nabi

“Telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb telah menceritakan
kepada kami Jarir dari Suhail dari ‘Abdullah ibn Dinar dari Abu Salih
dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: iman itu tujuh
puluhan atau enam puluhan cabang yang paling tinggi adalah perkataan La Ilaha Illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan
sesuatu bahaya dari tengah jalan sedangkan sifat malu adalah satu
cabang dari iman.

Dalam Hadis ini jelas bahwa kalimat La Ilaha Illallah me
rupakan ucapan yang paling afdal dari tujuh puluh cabang
dari iman. Kalimat ini merupakan kalimat yang paling dasar
dalam menunjukkan keimanan seseorang. Sebab seseorang
(yang sebelumnya non-Muslim) yang mau masuk Islam wajib
mengucapkan kalimat ini yang merupakan bagian dari dua
kalimat syahadat untuk memenuhi rukun keislamannya. De
ngan demikian, kurikulum pendidikan Islam yang paling utama adalah untuk memelihara keimanan anak didik agar tidak
lari kepada menyekutukan-Nya.

2. Malu

ِ
ِ
ٍ س َع ِن ابْ ِن ِشه
ٍ َك بْ ُن أَن
اب
َ َف ق
ُ َخبـََرنَا َمال
ْ ال أ
َ وس
َ
ُ َُح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّه بْ ُن ي
ِ َع ْن َس
َّ ال بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه َع ْن أَبِ ِيه أ
-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
ِ
ول اللَّ ِه
ْ َخاهُ ِف
ُ ال َر ُس
َ  فـََق، الَيَ ِاء
ُ ِصا ِر َوُه َو يَع
َظأ
َ َْمَّر َعلَى َر ُج ٍل م َن ْالَن
ِ َالمي
ِْ []ش ْعبَةٌ ِمن
.ان
ْ  َد ْعهُ فَِإ َّن: -  صلى اهلل عليه وسلمُ الَيَاءَ ِم َن
144

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Yusuf ia berkata telah
memberitakan kepada kami Malik ibn Anas dari ibn Syihab dari Salim
ibn ‘Abdullah dari ayahnya, Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki
dari kaum ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang malu.
Lalu Rasulullah SAW bersabda: biarkan dia, sesungguhnya malu itu
sebagian dari iman.”

144
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz I, (Beirut: al-Yamamah, 1987 M/1407 H),
hlm. 17, Juz V, hlm. 2268, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 63, Abu Dawud, Op. cit.,
Juz II, hlm. 667, An-Nasa’i, Op. cit., Juz VIII, hlm. 110, 121, At-Tirmizi, Sunan
at-Tirmizi, Juz IV, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-’Arabi, t.t.), hlm. 365, 375, Juz V,
hlm. 11, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 22, Juz II, hlm. 1400.
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Dalam menjelaskan Hadis ini an-Nawawi mengatakan,
bahwa seorang lelaki memberi nasehat kepada saudaranya agar
jangan terlalu sering malu. Karena kalau sering dibayang-baya
ngi rasa malu akibatnya akan buruk. Lalu Rasul melarangnya
dengan mengatakan biarkan sajalah karena malu itu sebagian
dari iman.145
Malu, kata ar-Ragib adalah menahan diri dari perbuatan
buruk. Maksudnya adalah malu berbuat kejahatan. Sifat malu
tersebut merupakan salah satu ciri manusia yang dapat mencegah dari perbuatan yang memalukan dan membedakannya
dengan binatang. Menurut ibn Qutaibah, dikatakan malu itu
sebagian dari iman adalah disebabkan malu itu mencegah dari
berbuat maksiat. Menurut al-Hulaimi, hakikat malu itu adalah
takut akan dosa atau dicela karena melakukan kejahatan. Ada
lagi yang menambahkan bahwa rasa malu terhadap sesuatu
yang diharamkan adalah wajib hukumnya, sedangkan terhadap sesuatu yang makruh hukumnya sunnah, sedangkan malu
terhadap sesuatu yang diperbolehkan hukumnya disesuaikan
dengan adat kebiasaan.146 Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa,
hidupnya hati tergantung dengan kuatnya siat malu dan sedi
kitnya malu itu adalah matinya hati dan roh, setiap kali hati itu
hidup malu akan lebih sempurna.147
Dengan demikian, hendaklah seorang pendidik mendidik
anak sejak dini untuk bersikap malu. Karena malu itu adalah
mencegah anak didik untuk berbuat kejahatan. Sementara,
untuk berbuat kebaikan didiklah anak untuk berani, jangan
malu. Karena kebanyakan manusia zaman sekarang justru terbalik, mereka malu berbuat kebaikan tapi tidak malu melakukan kejahatan, bahkan bangga dengan melakukan kejahatan
145
An-Nawawi, al-Minhaj Syarh Muslim ibn Hajjaj, Juz II, (Beirut: Dar Ihya
at-Turas al-’Arabi, 1392 H), hlm. 6.
146
Ibn Hajar, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1379 H), hlm. 74-75.
147
Muhammad ibn Abu Bakr az-Zar’i ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Madarij as-Salikin bain Manazil Iyyak Na’bud wa Iyyak Nasta’in, Juz II, (Beirut: Dar
al-Kitab al-‘Arabi, 1939 H/1973 M), hlm. 258.
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tersebut. Inilah salah satu faktor penyebab pentingnya pene
rapan pendidikan malu ini kepada anak didik.

3. Berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu,
dan berbicara yang baik

ٍِ
ِ ص عن أَِب ح
ٍص
ني َع ْن أَِب
ْ َح َّدثـَنَا قـُتـَْيبَةُ بْ ُن َسعيد َح َّدثـَنَا أَبُو ْال
َ
ْ َ ِ َح َو
: -  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َصالِ ٍح َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ ق
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
 َوَم ْن َكا َن يـُْؤم ُن، َُم ْن َكا َن يـُْؤم ُن بالله َوالْيـَْوم ْالخر فَالَ يـُْؤذ َج َاره
ِ ِ ِ
 َوَم ْن َكا َن يـُْؤِم ُن بِاللَّ ِه َوالْيـَْوِم ْال ِخ ِر، ُضيـَْفه
َ بِاللَّه َوالْيـَْوم ْالخ ِر فـَْليُ ْك ِرْم
ِ
.ت
ْ ص ُم
ْ َفـَْليـَُق ْل َخيـًْرا أ َْو لي
148

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwas dari Abu Hasin dari Abu Salih dari Abu
Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: siapa yang beriman
kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia menyakiti tetangganya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah
ia memuliakan tamunya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari
akhir hendaklah ia berbicara yang baik kalau tidak hendaklah ia diam.”

Didiklah anakmu untuk menghormati tetangga, jangan
sampai menyakiti tetanggamu, karena tetangga itu lebih dekat
dari saudara. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam keluargamu merekalah yang pertama yang mengetahui dan membantumu.
Ajarilah anakmu untuk menghormati tamu, karena tamu
itu adalah membawa rezeki bagimu. Dalam menerima tamu
ini hindarilah ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang
membuat mereka merasa tersinggung.
Lidahmu adalah pedangmu dan bahkan lidah itu lebih tajam dari pedang. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum berbicara,
kalau yang mau dikatakan itu baik dan mengandung pahala
katakanlah. Akan tetapi, jika hal itu tidak baik maka hendaklah
148
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 2240, 2272-2273, 2376, Muslim, Op. cit., Juz I,
hlm. 68-69, Juz III, hlm. 1352, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 760, at-Tirmizi, Op.
cit., Juz IV, hlm. 345, 659, Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1211, 1313.
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menahan diri untuk berbicara, baik itu yang haram, makruh
maupun mubah.149 Demikian penafsiran ulama terhadap Hadis
di atas. Oleh karena itu, jagalah bicaramu jangan sampai me
nyakiti orang lain, lebih baik diam daripada membuat orang
lain merasa tersakiti. Terapkanlah ini kepada anak didikmu
agar dia selamat dari kejahatannya dan kejahatan orang lain
terhadapnya. Karena biasanya orang yang tersakiti hatinya
oleh seseorang berusaha untuk menyakiti yang membuat dia
tersakiti. Perbanyaklah diam karena diam itu adalah perak,
sementara bicara itu adalah emas.
Al-Qusyairi mengatakan bahwa diam itu adalah pangkal
keselamatan. Diam itu sendiri merupakan sifat para tokoh besar,
sebagai ucapan yang rasional merupakan sesuatu yang paling
mulia. Abu ‘Ali ad-Daqqaq mengatakan, siapa yang sengaja
diam dari kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Kalau
orang-orang yang ahli ibadah lebih memilih untuk diam, maka
hal itu disebabkan karena mereka mengetahui kalau dalam perkataan mengandung banyak sekali bencana. Al-Fudail ibn ‘Iyyad
mengatakan, siapa yang mau menghitung jumlah perkataannya
daripada perbuatannya, maka dia akan meminimalkan perkataan yang tidak bermakna. Zunnun r.a., mengatakan: “Orang
yang paling menjaga dirinya adalah orang yang paling mampu
menjaga lisannya.” Diam menurut mereka dianggap salah satu
rukun untuk mendidik akhlak mulia. Demikian an-Nawawi150
dalam menjelaskan Hadis di atas.

4. Mencintai Rasulullah SAW

ِ ِ
ال َح َّدثـَنَا ابْ ُن عُلَيَّةَ َع ْن َعْب ِد الْ َع ِزي ِز بْ ِن
َ َيم ق
ُ َح َّدثـَنَا يـَْع ُق
َ وب بْ ُن إبـَْراه
ٍ ص َهْي
ٍ َب َع ْن أَن
 ح َو َح َّدثـَنَا-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ ِس َع ِن الن
ُ
ٍ َال َح َّدثـَنَا ُش ْعبَةُ َع ْن قـَتَ َاد َة َع ْن أَن
 صلى اهلل- َّب
َ َال ق
َ َس ق
َ َآد ُم ق
ُّ ِال الن
َ
149
Al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami’ at-Tirmizi, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.),, hlm. 171, an-Nawawi, Op. cit., Juz II, hlm.
19, ibn Hajar, Op. cit., Juz X, hlm. 532.
150
An-Nawawi, Op. cit., Juz I, hlm. 18-20.
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ِ
ب إِلَْي ِه ِم ْن َوالِ ِد ِه َوَولَ ِد ِه
َّ َح
َ َح ُد ُك ْم َح َّت أَ ُكو َن أ
َ  الَ يـُْؤم ُن أ- عليه وسلم
ِ ْ َّاس أ
ِ َوالن
.ني
َ َجَع
151

“Telah menceritakan kepada kami Ya’qub ibn Ibrahim, ia berkata; telah
menceritakan kepada kami Ibn ‘Ulayyah dari ‘Abd al-‘Aziz ibn Suhaib
dari Anas dari Nabi SAW. Dalam sanad lain; Telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu’bah
dari Qatadah dari Anas ia berkata Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah
beriman salah seorang kamu sehingga saya lebih dicintainya daripada
orangtuanya, anaknya dan seluruh manusia.”

Hadis ini jelas menunjukkan bahwa seorang yang beriman
wajib lebih mencintai Rasulullah SAW dari yang lainnya dari
makhluk Allah SWT. Seseorang tidak dikatakan beriman apabila
ia lebih mencintai orangtuanya, anaknya maupun orang lain
dibandingkan dari Rasulullah SAW Dengan demikian, peserta didik wajib dididik untuk lebih mencintai Rasulullah SAW
Mencintai Rasulullah SAW itu tentunya dengan menjalankan
seluruh perintah dan larangannya.

5. Mencintai dan menyayangi orang lain

ٍ َال َح َّدثـَنَا َْي َي َع ْن ُش ْعبَةَ َع ْن قـَتَ َادةَ َع ْن أَن
 رضى- س
َ ََّد ق
ٌ َح َّدثـَنَا ُم َسد
ٍ ْ  و َع ْن ُحس. -  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ي الْ ُم َعلِّ ِم
ِّ ِ َع ِن الن- اهلل عنه
َ
َ
ٍ َال َح َّدثـَنَا قـَتَ َادةُ َع ْن أَن
ال
َ َ ق-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َ َق
ِّ ِس َع ِن الن
ِ ب ِل
ِ
.ب لِنـَْف ِس ِه
ُّ َخ ِيه َما ُِي
َّ َح ُد ُك ْم َح َّت ُِي
َ  َل يـُْؤم ُن أ:
152

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu’bah dari Qatadah dari Anas
r.a, dari Nabi SAW. Dan dari Husain al-Mu’allim ia berkata telah
menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dari Nabi SAW beliau
bersabda: Tidaklah sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia
mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”

Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 14.
bid., hlm. 14, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 67, Juz III, hlm. 1219, Juz IV, hlm.
2005, An-Nasa’i, Op. cit., Juz VIII, hlm. 115, 125, At-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm.
667, ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 26.
151
152
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Hadis ini memberikan arahan kepada seorang yang beriman
untuk kesempurnaan imannya hendaklah dia mencintai dan
menyayangi saudaranya dengan merasa senang jika saudaranya mendapatkan seperti apa yang didapatnya, baik itu bersifat
indrawi maupun maknawi.153 Artinya, Hadis ini menekankan
ukhuwah, persamaan antar sesama mukmin, tidak saling menjelekkan orang lain, tidak saling dengki, tidak saling menghinakan
dan tidak saling membuat kecurangan-kecurangan.
Banyak manusia yang merasa tidak senang apabila saudaranya senang dan merasa senang apabila saudaranya tidak
senang. Bahkan ada yang berusaha dengan berbagai cara
supaya saudaranya celaka, susah, menderita karena merasa
tersaingi oleh saudaranya. Ini yang terjadi sekarang di dalam
masayarakat.
Masih banyak lagi sifat-sifat yang merupakan sifat seorang
yang beriman, tapi tidak mungkin diuraikan di sini satu persatu.
Namun yang pasti semua itu mesti dilengkapi dengan prinsip
keimanan dan keislaman sebagaimana Hadis berikut:

ِ
ٍ ح َّدثَِن أَبو َخْيثَمةَ ُزَهيـْر بْن حر
ٍ يع َع ْن َك ْه َم
س َع ْن
ٌ ب َح َّدثـَنَا َوك
َ
ُ
َْ ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َعْبد اللَّه بْ ِن بـَُريْ َد َة َع ْن َْي َي بْ ِن يـَْع َمَر ح َو َح َّدثـَنَا عُبـَْي ُد اللَّه بْ ُن
ِ
س َع ِن ابْ ِن
ُّ ُم َع ٍاذ الْ َعْن َِب
ٌ  َح َّدثـَنَا أَِب َح َّدثـَنَا َك ْه َم- ُ َوَه َذا َحديثُه- ى
صَرِة
َ َال َكا َن أ ََّوَل َم ْن ق
َ َبـَُريْ َد َة َع ْن َْي َي بْ ِن يـَْع َمَر ق
ْ َال ِف الْ َق َد ِر بِالْب
ِ ْ اج
ي أ َْو
ْ َم ْعبَ ٌد
ْ الر ْحَ ِن
َّ ى َح
ُّ الِ ْم َِي
َّ ت أَنَا َو ُحَْي ُد بْ ُن َعْب ِد
ُّ ِ الُ َه
ُ ن فَانْطَلَ ْق
ِ اب رس
ِ ْ م ْعتَ ِمريْ ِن فـ ُق ْلنَا لَو لَِقينَا أَح ًدا ِمن أ
صلى اهلل عليه- ول اللَّ ِه
ْ َ
ُ َ َص َح
ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ول َه ُؤالَء ف الْ َق َدر فـَُوفِّ َق لَنَا َعْب ُد الله بْ ُن عُ َمَر
ُ  فَ َسأَلْنَاهُ َع َّما يـَُق-وسلم
ِ اخالً الْمس ِج َد فَا ْكتـنـ ْفتُه أَنَا و
ِ اب د
َح ُدنَا َع ْن َيِينِ ِه
ْ بْ ِن
َ ِ َّالَط
َ َ ُ ََ
َ صاحِب أ
َْ
ِ َن ص
ِِ ِ
ت أَبَا
ََّ ِاحِب َسيَ ِك ُل الْ َكالَ َم إ
ُ ل فـَُق ْل
ُ اآلخُر َع ْن شَاله فَظَنـَْن
َ َو
َ َّ ت أ

153

Ibn Hajar, Op. cit., Juz I, hlm. 57-58.
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ِ
َعْب ِد َّ ِ
اس يـَْقَرءُو َن الْ ُق ْرآ َن َويـَتـََقف َُّرو َن الْعِْل َم -
الر ْحَ ِن إنَّهُ قَ ْد ظَ َهَر قبـَلَنَا نَ ٌ
َوذَ َكَر ِم ْن َشأْنِِ ْم َ -وأَنـَُّه ْم يـَْزعُ ُمو َن أَ ْن الَ قَ َد َر َوأ َّ
ال
ف .قَ َ
َن األ َْمَر أُنُ ٌ
ِ
َن بَِرىءٌ ِمنـْ ُه ْم َوأَنـَُّه ْم بـَُرآءُ ِم ِّن َوالَّ ِذى
َخِ ْبُه ْم أ ِّ
يت أُولَئِ َ
ك فَأ ْ
فَِإ َذا لَق َ
َن ِل ِ ِ ِ
ِ
َيلِ ِِ
ُح ٍد َذ َهبًا فَأَنـَْف َقهُ َما
ْ ُ
َحده ْم مثْ َل أ ُ
ف به َعْب ُد اللَّه بْ ُن عُ َمَر لَ ْو أ َّ َ
ِ
ِ
الَطَّ ِ
اب
ال َح َّدثَِن أَِب عُ َم ُر بْ ُن ْ
قَبِ َل اللَّهُ مْنهُ َح َّت يـُْؤم َن بِالْ َق َد ِر ُثَّ قَ َ
ال بـيـنَما َْنن ِعْن َد رس ِ ِ
ات يـَْوٍم إِ ْذ
ول اللَّه -صلى اهلل عليه وسلمَ -ذ َ
َُ
قَ َ َ ْ َ ُ
اب ش ِد ُ ِ
يد بـَيَ ِ
َّع ِر الَ يـَُرى َعلَْي ِه
طَلَ َع َعلَيـْنَا َر ُج ٌل َش ِد ُ
اض الثـِّيَ ِ َ
يد َس َواد الش َ
ِ
َّب -صلى اهلل عليه
أَثـَُر َّ
س إِ َل النِ ِّ
الس َف ِر َوالَ يـَْع ِرفُهُ منَّا أ َ
َح ٌد َح َّت َجلَ َ
ِ
ِ
ال :يَا
ض َع َكفَّْي ِه َعلَى فَ ِخ َذيِْه َوقَ َ
َسنَ َد ُرْكبَتـَْيه إِ َل ُرْكبَتـَْيه َوَو َ
وسلم -فَأ ْ
َخِ ْبِن َع ِن ِْ
ول اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسلم-
ال َر ُس ُ
ال ْسالَِم .فـََق َ
ُمَ َّم ُد أ ْ
َن ُم َّم ًدا رس ُ َّ ِ ِ
ِ ِ
ِْ :
يم
ال ْسالَ ُم أَ ْن تَ ْش َه َد أَ ْن الَ إلَهَ إالَّ اللَّهُ َوأ َّ َ َ ُ
ول الله َوتُق َ
ضا َن وَت َّج الْبـي ِ
الصالََة َوتـُْؤتِى َّ
ت إِلَْي ِه
َّ
استَطَ ْع َ
وم َرَم َ َ ُ َْ َ
ت إِن ْ
الزَكا َة َوتَ ُ
صَ
َ
ال ص َدقْت .قَ َ ِ
َخِ ْبِن
ص ِّدقُهُ .قَ َ
ال فَأ ْ
َسبِيالً .قَ َ َ َ
ال فـََعجبـْنَا لَهُ يَ ْسأَلُهُ َويُ َ
الميَ ِ
َع ِن ِْ
ال  :أَ ْن تـُْؤِم َن بِاللَّ ِه َوَمالَئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه َوالْيـَْوِم ْال ِخ ِر
ان .قَ َ
الحس ِ
ال فَأ ْ ِ ِ
ِ
ان.
ت .قَ َ
َوتـُْؤِم َن بِالْ َق َد ِر َخ ِْيِه َو َشِّرِه .قَ َ
ص َدقْ َ
ال َ
َخ ْبن َع ِن ْ ْ َ
ال
َّك تـََراهُ فَِإ ْن َلْ تَ ُك ْن تـََراهُ فَِإنَّهُ يـََر َاك .قَ َ
قَ َ
ال  :أَ ْن تـَْعبُ َد اللَّهَ َكأَن َ
ال
السائِ ِل .قَ َ
ال َ :ما الْ َم ْسئُ ُ
اع ِة .قَ َ
َعلَ َم ِم َن َّ
َخِ ْبِن َع ِن َّ
ول َعنـَْها بِأ ْ
فَأ ْ
الس َ
ال  :أَ ْن تَلِ َد ْال ََمةُ َربـَّتـََها َوأَ ْن تـََرى ْ
َخِ ْبِن َع ْن أ ََم َارِتَا .قَ َ
الَُفاةَ الْعَُراةَ
فَأ ْ
ِ
َّاء يـتَطَاولُو َن ِف الْبـنـي ِ
ِ
ت َملِيًّا ُثَّ
ان .قَ َ
ال ُثَّ انْطَلَ َق فـَلَبِثْ ُ
ُ َْ
الْ َعالَةَ ر َعاءَ الش َ َ
ال ِل  :يا عمر أَتَ ْد ِرى م ِن َّ ِ
ال :
ت اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم .قَ َ
قَ َ
السائ ُل .قـُْل ُ
َ
َ ُ َُ
ِ ِِ
يل أَتَا ُك ْم يـَُعلِّ ُم ُك ْم ِدينَ ُك ْم.
فَإنَّهُ ج ْب ُ
154

Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 36-40, al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 127, Juz

154
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“Orang yang pertama kali membicarakan masalah qadar di daerah
Basrah adalah Ma’bad al-Juhani. Aku bersama dengan Humaid ibn
‘Abd ar-Rahman al-Himyari pergi menunaikan ibadah haji atau ‘umrah. Kami pada waktu itu berkata, seandainya kami nanti bertemu
dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW maka kami akan bertanya kepadanya tentang mereka yang berbicara tentang qadar. Ternyata secara kebetulan kami berjumpa dengan ‘Abdullah ibn ‘Umar
ibn al-Khattab sedang memasuki masjid. Aku dan temanku menggandengnya. Salah seorang di antara kami berada di sisi kanan beliau
dan satu lagi di sisi kirinya. Saya mengira, temanku mewakilkan saya
untuk berbicara. Lalu aku berkata, wahai Abu ‘Abd ar-Rahman, telah
muncul di kalangan kami beberapa orang yang membaca Al-Qur’an
dan haus ilmu pengetahuan secara mendalam dan dia menceritakan
tentang keadaan mereka. Adapun mereka menyangka bahwa qadar
itu tidak ada, dan sesungguhnya perkara itu merupakan sesuatu
yang terwujud secara spontan (tanpa harus didahului dengan takdir
Allah terlebih dahulu). Mendengar hal ini ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata: apabila kamu bertemu dengan mereka, beritahukan kepada mereka sesungguhnya saya berlepas diri dari mereka dan mereka juga
berlepas iri dari saya. Demi Allah, seandainya salah seorang di antara
mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan
menerima sedikit pun dari sedekahnya sampai ia beriman kepada qadar. Kemudian ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata: saya telah diberitakan
oleh ayahku—‘Umar ibn al-Khattab—ia berkata: pada suatu hari kami
berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul di hadapan kami se
orang laki-laki berpakaian sangat putih dan warna rambutnya sangat hitam. Tapi sama sekali tidak nampak pada dirinya bekas perjalanan jauh. Tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya.
Dia duduk di dekat Nabi SAW sambil menyandarkan kedua lututnya
kepada kedua lutut Rasulullah SAW dia juga meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Lalu lelaki itu berkata:
wahai Muhammad! Beritahukan kepadaku mengenai Islam? Rasulullah SAW menjawab, Islam yaitu hendaklah kamu bersaksi bahwa
tiada Tuhan selain Allah dan hendaklah kamu bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, hendaklah kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan
ibadah haji jika kamu mampu dalam perjalanan. Lelaki itu berkata,
IV, hlm. 1793, An-Nasa’i, Op. cit., Juz VIII, hlm. 97-101, 322, Ibn Majah, Op. cit.,
Juz I, hlm. 24-25, At-Tirmizi, Op. cit., Juz V, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-’Arabi,
t.t.), hlm. 6, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 635.
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kamu benar. ‘Umar berkata: tentu saja kami heran, sebab dia yang
bertanya dia pula yang membenarkan”. Lelaki itu kembali bertanya:
beritahukan kepadaku mengenai iman? Rasulullah SAW menjawab:
hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada
kitab-kitab, Rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dan juga kepada qadar—Nya yang baik dan yang buruk. Lelaki itu berkata: kamu
benar. Lelaki itu bertanya lagi: beritahukan kepadaku mengenai ihsan? Rasulullah SAW menjawab: hendaklah kamu menyembah Allah
seakan-akan kamu melihat—Nya, dan jika kamu tidak melihatNya,
yakinlah bahwa Dia melihatmu. Lelaki itu bertanya lagi, beritahukan
kepadaku tentang hari kiamat ? Rasulullah SAW menjawab: tidaklah
orang yang ditanya lebih mengetahui dibandingkan dengan orang
yang bertanya. Lelaki itu berkata: kalau begitu beritahukan kepadaku tanda-tandanya saja. Rasulullah SAW menjawab: kalau sudah
ada budak perempuan melahirkan tuannya, kalau kamu telah menyaksikan orang-orang yang tidak beralas kaki dan tidak berbusana dari kalangan orang-orang melarat penggembala domba saling
berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. ‘Umar berkata,
kemudian lelaki itu pergi. Setelah berlalu beberapa waktu, akhirnya
Rasulullah SAW berkata kepadaku: wahai ‘Umar tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi? saya menjawab: hanya Allah dan Rasul—Nya yang mengetahui. Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya
dia itu adalah Jibril, dia datang kepada kamu untuk mengajarkan
agama kepada kalian semua.”

Dalam Hadis ini pertanyaan Jibril yang pertama adalah Islam sementara dalam riwayat yang lain yang pertama adalah
iman. Perbedaan ini terjadi disebabkan periwayat yang meriwayatkannya berbeda-beda menempatkan posisi pertanyaan
iman dan Islam. Ini menunjukkan bahwa konteks Hadis ini
tidaklah menunjukkan urutan, iman, Islam, atau Islam, iman.
Tetapi yang jelas konteks Hadis ini adalah untuk menyampaikan tentang ajaran agama.
Ibn Hajar dalam mensyarahkan Hadis ini memberikan
penjelasan yang cukup panjang. Berikut ini akan diuraikan sebagian dari penjelasannya tersebut.
Ada yang berpendapat bahwa pertanyaan pertama adalah
tentang iman, karena iman adalah dasar atau pokok. Pertanyaan
kedua, tentang Islam, karena Islam sebagai tanda keyakinan
82
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atas apa yang dinyatakan dan diyakininya. Pertanyaan ketiga,
tentang ihsan, karena ihsan tergantung kepada iman dan Islam.
Ada yang berpendapat bahwa pertanyaan pertama adalah Islam, karena berkaitan dengan perkara lahiriah dan pertanyaan
kedua adalah iman, karena berkaitan dengan perkara batin.
Namun menurut al-Bukhari Islam dan iman adalah satu makna.
Al-Khattabi mengatakan bahwa Imam asy-Safi’i dan Hambali
berbeda pendapat dalam hal ini (asy-Syafi’i berpendapat bahwa
iman dan Islam itu maknanya sama, sementara Hambali membedakannya). Perbedaan tersebut lanjut al-Khattabi adalah antara umum dan khusus, bahwa setiap mukmin itu pasti Muslim
bukan sebaliknya. Al-Muzanni dan al-Bagawi mengomentari
pertanyaan Jibril dan Rasulullah menjadikan kata Islam di sini
sebagaimana setiap perbuatan yang nampak dan iman sebagai
nama bagi keyakinan yang tersembunyi di dalam hati. Ini tidak
berarti bahwa perbuatan tersebut bukan termasuk bagian iman
dan bukan berarti pembenaran hati tidak termasuk bagian dari
Islam, akan tetapi sebagai penjelasan bahwa semuanya adalah
satu dan penggabungan antara keduanya dinamakan agama.155
Dari uraian di atas dipahami bahwa kurikulum dalam pendidikan Islam adalah berintikan kepada yang tergabung dalam
Hadis di atas (iman, Islam dan ihsan). Tujuan dari pendidikan
tauhid/keimanan ini adalah mengarahkan peserta didik untuk
mengesakan Allah SWT sebagaimana fitrahnya manusia. Tentunya dalam memberikan pendidikan tauhid ini kepada anak didik mempunyai tahapan-tahapan sesuai dengan perkembangan
anak didik tersebut.

B. PENDIDIKAN AKHLAK
Salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka
bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini di
kemukakan beliau dalam Hadis berikut:

155

Lebih lanjut lihat ibn Hajar, Op. cit., Juz I, hlm. 114-125.

83

Bagian 2 • Pendidik Mendidik Peserta Didik Berdasarkan Hadis Nabi

ِ
ِ
اب
ِّ ِ َعَر
ْ َصبـََه ِانُّ أَنـْبَأَنَا أَبُو َسعِيد بْ ُن األ
ْأ
َ وس
ْ ف ْال
ُ َُخبـََرنَا أَبُو ُمَ َّمد بْ ُن ي
ِ ور
صوٍر
ُّ  ُمَ َّم ُد بْ ُن عُبـَْي ٍد الْ َم ْر: َح َّدثـَنَا أَبُو بَ ْك ٍر
ُّ وذ
ُ ِى َح َّدثـَنَا َسع
ُ يد بْ ُن َمْن
ٍ
َخبـََرِن ُمَ َّم ُد بْ ُن َع ْجالَ َن َع ِن الْ َق ْع َق ِاع بْ ِن
ْ َح َّدثـَنَا َعْب ُد الْ َع ِزي ِز بْ ُن ُمَ َّمد أ
ِ
ول
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َصالِ ٍح َع ْن أَِب ُهَريـَْرَة َر ِض َى اللَّهُ َعْنهُ ق
َ َحكي ٍم َع ْن أَِب
ِ ْ إَِّنَا بعِث: -صلى اهلل عليه وسلم- اللَّ ِه
 َك َذا.َخالَ ِق
ْ ت لَُتِّ َم َم َكا ِرَم ْال
ُ ُ
.)صِا ُحل اَلْ ْخ َال ِق
ِّ َّر َاوْرِد
َ :  (وىف رواية.ى
َ ى َع ِن الد
َ ُرِو
157

156

“Telah memberitakan kepada kami Abu Muhammad ibn Yusuf alAsbahani telah menyampaikan kepada kami Abu Sa’id ibn al-A’rab;
telah menceritakan kepada kami Abu Bakr; Muhammad ibn ‘Ubaid
al-Marwarruzi telah menceritakan kepada kami Sa’id ibn Mansuri
telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Aziz ibn Muhammad; telah
memberitakan kepadaku Muhammad ibn ‘Ajlan dari al-Qa’qa’ ibn Hakim dari Abu Salih dari Abu Hurairah r.a., ia berkata; Rasulullah SAW
bersabda: Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seperti ini diriwayatkan oleh ad-Darawardi.” Dalam
riwayat lain: akhlak yang bagus.”

Dalam Hadis ini Nabi SAW tidak mengatakan bahwa dia
diutus untuk menciptakan akhlak, akan tetapi beliau diutus
untuk menyempurnakan akhlak. Ini menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya sejak lahir sudah memiliki akhlak. Dari
Hadis ini juga dipahami bahwa akhlak itu ada yang bermakna
baik (terpuji) dan ada yang bermakna buruk (tercela). Dengan
demikian, manusia itu sejak lahir berpotensi untuk melakukan
kebaikan dan sekaligus berpotensi untuk melakukan kejahat
an. Tugas Nabi dalam hal ini adalah untuk menyempurnakan
156
Al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz X, (Mekkah: Maktabah Dar alBaz, 1414 H/1994 M), hlm. 191, al-Qada’i, Musnad asy-Syihab, Juz II (Beirut:
Muassasah ar-Risalah, 1407 H/1986 M), hlm. 192. Ibn ‘Abd al-Bar dan al-Albani
menilai Hadis ini dengan sahih. Lihat al-Albani, as-Silsilah as-Sahihah, (Riyad:
Maktabah al-Ma’arif, t.th.), Juz V, hlm. 104.
157
Al-Baihaqi, Syu’ab al-Iman, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1410
H), hlm. 230, al-Bukhari, al-Adab al-Mufrad, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1409 H, 1989 M), hlm. 104.
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akhlak yang baik (terpuji) tersebut. Cara Nabi dalam menyempurnakan akhlak terpuji tersebut adalah dengan memberikan
tuntunan sekaligus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tuntunan-tuntunan tersebut disampaikan
bagi manusia bagaimana sebenarnya yang dikatakan akhlak
terpuji dan akhlak yang tercela.
Demikian juga halnya dalam mendidik anak, guru atau
orangtua mesti menunjukkan (mempraktikkan) akhlak yang
baik di hadapan anak didiknya dalam setiap aspek kehidupan.
Baik itu akhlak yang berhubungan dengan Allah, Rasulullah,
keluarga, lingkungan (jiran tetangga), masyarakat maupun
berhubungan dengan diri sendiri. Semua hal tersebut mesti di
praktikkan dan dibiasakan, karena pendidikan akhlak ini ada
lah melalui keteladanan yang harus diikuti dengan penerapan
metode latihan dan pembiasaan.158
‘Aisyah r.a., pernah ditanya oleh sahabat tentang akhlak
Nabi SAW lalu ‘Aisyah menjawab bahwa akhlak Nabi SAW itu
adalah Al-Qur’an, sebagaimana dalam Hadis berikut:

ِ ِ
 نا:ال
َ َ ق،الر ْحَ ِن
َ َ ق،يم
ْ َح َّدثـَنَا أ
َّ  نا ُسلَْي َما ُن بن َعْب ِد:ال
َ َحَ ُد بن إبـَْراه
، َع ْن بُ ْس ِر بن عُبـَْي ِد اللَّ ِه، نا َزيْ ُد بن َواقِ ٍد:ال
ْ الَ َس ُن بن َْي َي
ْ
َ َ ق،ن
ُّ ِ الُ َش
ِِ ِ
ِ الَْو
ت َعائِ َشةَ َع ْن
ْ يس
َ َ ق، َع ْن أَِب الد َّْرَد ِاء،ِّالن
ُ ْ َسأَل:ال
َ َع ْن أَب إ ْدر
ِ
ِ ِ
، َكا َن ُخ ْل ُقهُ الْ ُق ْرآ َن:ت
ْ َ فـََقال،صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ُخلُ ِق َر ُسول اللَّه
ِ  ويـر،يـ ْغضب لِغضبِ ِه
.ُضاه
َ ضى ل ِر
َ َْ َ َ َ ُ َ َ
159

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Ibrahim, ia berkata:
telah memberitakan kepada kami Sulaiman ibn ‘Abd ar-Rahman,
ia berkata: telah memberitakan kepada kami al-Hasan ibn Yahya
al-Khusyani, ia berkata: telah memberitakan kepada kami Zaid ibn

158
Al Rasyidin, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Citapustaka Media Pe
rintis, 2012), hlm. 78.
159
At-Tabrani, al-Mu’jam al-Ausat, Juz I, (Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H),
hlm. 30, al-Baihaqi, Syu’ab…, Op. cit., Juz II, hlm. 154. Nilai Hadis ini adalah sahih sebagaimana menurut penilaian al-Albani. Lihat Al-Albani, Sahih wa Da’if
al-Jami’ as-Sagir, (t.tp.: al-Maktab al-Islami, t.th.), hlm. 895.
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Waqid dari Busr ibn ‘Ubaidillah dari Idris al-Khaulani dari Abu adDarda’, ia berkata: saya bertanya kepada ‘Aisyah r.a, tentang akhlak
Rasul SAW. ‘Aisyah menjawab: akhlaknya adalah Al-Qur’an, dia marah kalau salah menurut Al-Qur’an dan dia suka kalau sesuai dengan
Al-Qur’an.”

Maksud akhlak Nabi itu Al-Qur’an adalah bahwa seluruh
tingkah lakunya adalah berdasarkan Al-Qur’an. Oleh karena
itu, akhlak yang terpuji itu ada dalam Al-Qur’an dan dalam
Hadis Nabi. Dengan demikian, sebagai umat Islam wajib ber
akhlak seperti apa yang yang ada dalam Al-Qur’an sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi SAW.

ى َح َّدثـَنَا ُس ْفيَا ُن
ٍّ الر ْحَ ِن بْ ُن َم ْه ِد
َّ َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن بَشَّا ٍر َح َّدثـَنَا َعْب ُد
ٍِ
ِ ت عن مي م
ٍ ِون بْ ِن أَِب َشب
ِ ِ
ال
َ َيب َع ْن أَِب َذ ٍّر ق
ُ ْ َ ْ َ َع ْن َحبيب بْ ِن أَِب ثَاب
ِ ُ ال ِل رس
ت
َ  ات َِّق اللَّهَ َحْيثُ َما ُكْن: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
ُ َ َ َق
ِ السنَةَ تَْحها وخالِ ِق الن
ِ ال وِف الْب
اب
َّ َوأَتْبِ ِع
َ َ َ ُ َ َْ َالسيِّئَة
َ َ َ َ ق.َّاس بُلُ ٍق َح َس ٍن
َ
ِ
ِ يث حسن
ِ َ َ ق.َعن أَِب هريـرة
.يح
َ ٌ َ َ ٌ يسى َه َذا َحد
ٌ صح
َْ َ ُ ْ َ
َ ال أَبُو ع
160

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basysyar telah
menceritakan kepada kami ‘Abd ar-Rahman ibn Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib ibn Abu Sabit dari Mamun ibn
Syabib dari Abu Zar ia berkata, Rasulullah SAW mengatakan kepadaku: bertakwalah kepada Allah di manapun kamu berada, iringilah
kejahatan itu dengan kebaikan karena kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan tersebut dan bergaullah dengan manusia dengan
akhlak yang baik. Ia berkata: dalam bab ini ada juga riwayat Abu
Hurairah. At-Tirmizi menilai Hadis ini dengan hasan sahih.”

Akhlak terpuji adalah merupakan salah satu aplikasi dari
keimanan kepada Allah SWT, karena dengan akhlak sese
orang akan memengaruhi keimanannya kepada Allah SWT.
Itu sebabnya dalam Islam kesempurnaan akhlak itu merupakan kesempurnaan keimanan seseorang kepada Allah SWT.
160
At-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 355. Hadis ini nilainya hasan sahih sebagaimana dikatakan at-Tirmizi dan al-Albani menyetujuinya. Lihat Al-Albani, Sahih
at-Targib wa at-Tarhib, Juz III, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.th.), hlm. 8.
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Seorang yang belum sempurna imannya menunjukkan bahwa akhlaknya juga belum sempurna. Atau sebaliknya seorang
yang belum sempurna akhlaknya berarti imannya juga belum
sempurna.

ٍ َِح ُد بن حْنب ٍل ح َّدثـنا َيي بن سع
يد َع ْن ُمَ َّم ِد بْ ِن َع ْم ٍرو َع ْن
َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َ ْ َح َّدثـَنَا أ
-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َأَِب َسلَ َمةَ َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ ق
ِِ
.َح َسنـُُه ْم ُخلًُقا
َ  أَ ْك َم ُل الْ ُم ْؤمن:
ْ ني إِميَانًا أ
161

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hanbal telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa’id dari Muhammad ibn ‘Amr dari
Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:
orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling
baik akhlaknya.”

Itu sebabnya pendidikan akhlak ini amat erat kaitannya
dengan keimanan. Dalam Al-Qur’an maupun Hadis Nabi SAW
umumnya kata iman kepada Allah selalu beriringan dengan
iman kepada hari akhir. Ini mengisyaratkan bahwa seorang
yang percaya kepada Allah tidak akan sempurna kecuali ber
iman kepada hari akhirat/pembalasan. Seorang yang percaya
kepada akhirat secara sempurna maka seseorang tersebut tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Ketika seseorang
melakukan kejahatan maka itu menunjukkan bahwa keimanan seseorang sudah berkurang. Ketika seseorang melakukan
kebaikan maka itu menunjukkan keimanan seseorang bertambah. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda sebagai berikut:

ٍ صالِ ٍح َح َّدثـَنَا ابْن وْه
ِ ْ ال أ
س َع ِن ابْ ِن
َ َب ق
ْ َح َّدثـَنَا أ
َ َحَ ُد بْ ُن
َُ
ُ َُخبـََرن يُون
ِ
ِ َ َاب ق
ٍ ِشه
ِ َّالر ْحَ ِن وابْن الْمسي
ب يـَُق َول ِن
ُ ال َس ْع
َ
َ ُ َ َ َّ ت أَبَا َسلَ َمةَ بْ َن َعْبد
 صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َ َق
َّ ِ إِ َّن الن-  رضى اهلل عنه- ال أَبُو ُهَريـَْرَة
ِ ْ  وَل ي ْشرب، الز ِان ِحني يـزِن وهو م ْؤِمن
ني
َ َ قَّ  َل يـَْزِن: ال
َ الَ ْمَر ح
ُ َ َ َ ٌ ُ َ ُ َ َْ َ

161
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 632, ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1423,
at-Tirmizi, Op. cit., Juz II, hlm. 3466, Juz V, hlm. 9.
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ِ َّ  وُل يس ِر ُق، ي ْشربـها وهو م ْؤِمن
.ني يَ ْس ِر ُق َوُه َو ُم ْؤِم ٌن
َ السا ِر ُق ح
ْ َ َ ٌ ُ َ ُ َ َُ َ َ

162

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Salih telah menceritakan kepada kami ibn Wahb ia berkata telah memberitakan kepadaku
Yunus dari Ibn Syihab ia berkata: saya mendengar Abu Salamah ibn
‘Abd ar-Rahman dan ibn al-Musayyab keduanya mengatakan Abu
Hurairah berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: seorang pezina tidak akan berzina ketika ia dalam keadaan mukmin (beriman),
seorang peminum khamar tidak akan meminum khamar ketika ia
dalam keadaan mukmin (beriman) dan seorang pencuri tidak akan
mencuri ketika ia dalam keadaan mukmin (beriman).”

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami Hadis ini.
Namun yang paling sahih adalah pendapat para ahli hakikat,
yaitu seseorang tidak akan melakukan maksiat kalau iman se
seorang itu sempurna.163 Ibn Battal mengatakan bahwa, kaum
Khawarij menganggap orang yang melakukan dosa besar adalah
kafir, sementara ahl as-sunnah memahaminya dengan kesempurnaan iman. Karena bagi ahl as-sunnah, seorang mukmin
yang melakukan maksiat maka pada saat itu telah berkurang
keimanannya dibandingkan dengan seorang mukmin yang tidak
melakukan maksiat.164 ‘Ikrimah bertanya kepada ibn ‘Abbas
r.a, bagaimana caranya agar iman yang melakukan maksiat itu
kembali sempurna? Ibn ‘Abbas menjawab, apabila ia bertaubat
dari kemaksiatannya maka pada waktu itu juga kesempurnaan
imannya akan kembali.165
Tujuan dari pendidikan akhlak ini adalah untuk menanam
kan kepada anak didik mana perbuatan baik dan mana perbu
atan yang buruk. Sehingga mereka terpelihara dari perbuatan
yang buruk dan senantiasa melakukan perbuatan yang baik
dalam hidup dan kehidupannya.
162
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 2120, Juz VI, hlm. 2497, Muslim, Op. cit., Juz
I, hlm. 76, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 633, an-Nasa’i, Op. cit., Juz VIII, hlm.
63-64, Juz VIII, hlm. 313, Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1298.
163
Ibn Hajar, Op. cit., Juz II, hlm. 41.
164
Ibid., Juz X, hlm. 34.
165
Ibid., Juz XII, hlm. 81.
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C. PENDIDIKAN IBADAH
Sejak dini umat Islam sudah dituntun untuk melaksa
nakan ibadah. Hal ini dilakukan adalah untuk membiasakan
anak dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ketika seorang
anak sudah terbiasa dalam melaksanakan ibadah, maka nanti
ketika dia sudah dewasa kebiasaan tersebut dijadikannya sebagai kebutuhan. Setiap kebiasaan pada umumnya sulit untuk
diubah, bahkan merasa kehilangan dan tidak tenang apabila
kebiasaan tersebut ditinggalkan. Itulah salah satu tujuan yang
bisa dipahami dari Hadis berikut:

ِ
الربِي ِع بْ ِن َسبـَْرَة
َّ َخبـََرنَا َح ْرَملَةُ بْ ُن َعْب ِد الْ َع ِزي ِز بْ ِن
ْ َح َّدثـَنَا َعل ُّى بْ ُن ُح ْج ٍر أ
ِ الربِي ِع ب ِن سبـرَة عن أَبِ ِيه عن جد
ِِ ِ ِ
ِّه
ْ
ُّ ِ الُ َه
َ َْ
ْ َ َْ َ ْ َّ ن َع ْن َع ِّمه َعْبد الْ َملك بْ ِن
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َق
َّ ب
َّ  َعلِّ ُموا: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َالصالَة
َّ ِالص
ِِ
.اض ِربُوهُ َعلَيـَْها ابْ َن َع ْش ٍر
ْ ني َو
َ ابْ َن َسْب ِع سن
166

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali ibn Hujr telah memberitakan
kepada kami Harmalah ibn ‘Abd al-‘Aziz ibn ar-Rabi’ ibn Sabrah alJuhani dari pamannya ‘Abd al-Malik ibn ar-Rabi’ ibn Sabrah dari
ayahnya dari kakeknya ia berkata, Nabi SAW bersabda: ajarilah
anak-anak kamu untuk mengerjakan shalat apabila ia telah mencapai umur 7 tahun dan pukullah (apabila tidak melaksanakan shalat)
apabila ia telah mencapai umur 10 tahun.”

Orangtua sebagai pendidik yang pertama di dalam keluarga
diperintahkan untuk mengajari anak-anaknya bagaimana tata
cara pelaksanaan shalat. Dalam pelaksanaan shalat tentunya
banyak hal yang perlu diajarkan. Mulai dari bacaan-bacaannya, gerakannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan yang
membatalkannya. Al-’Alaqi dalam mensyarahkan Hadis di atas
mengemukakan bahwa sebelum menyuruh anak untuk me
166
At-Tirmizi, Op. cit., Juz II, hlm. 259. At-Tabrizi menilai Hadis ini dengan
hasan. At-Tabrizi, Misykah al-Masabih, Juz I, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405
H/1985 M), hlm. 126. Demikian juga halnya dengan al-Albani ia menilainya
hasan. Al-Albani, Irwa’ al-Galil fi Takhrij Ahadis al-Manar as-Sabil, Juz I, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H/1985 M), hlm. 267.
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laksanakan shalat terlebih dahulu anak diajari segala hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan shalat, mulai dari syarat dan
rukunnya.167 Bahkan sebagai upah bagi yang mengajarinya akan
diambil dari harta si anak (jika orangtuanya sudah wafat) apabila
dia punya harta bagi anak yang tidak mempunyai orangtua.
Dengan demikian, sebelum anak diajari untuk melaksa
nakan shalat terlebih dahulu anak tersebut diajari membaca
Al-Qur’an.

َخبـََرِن َع ْل َق َمةُ بْ ُن َم ْرثَ ٍد
َ َاج بْ ُن ِمنـَْه ٍال َح َّدثـَنَا ُش ْعبَةُ ق
ْ ال أ
ُ َح َّدثـَنَا َح َّج
ِ
- السلَ ِم ِّى َع ْن عُثْ َما َن
َّ ت َس ْع َد بْ َن عُبـَْي َد َة َع ْن أَِب َعْب ِد
ُّ الر ْحَ ِن
ُ َس ْع
 َخيـُْرُك ْم: ال
َ َ ق-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ ِ َع ِن الن- رضى اهلل عنه
 ِخيَ ُارُك ْم) َم ْن تـََعلَّ َم الْ ُق ْرآ َن:  وىف رواية,ضلَ ُك ْم
َ ْ إِ َّن أَف: (وىف الباب
.َُو َعلَّ َمه
168

“Menceritakan kepada kami Hajjaj ibn Minhal menceritakan kepada
kami Syu’bah memberitakan kepada kami ‘Alqamah ibn Marsad saya
mendengar Sa’d ibn ‘Ubaidah dari Abu ‘Abd ar-Rahman as-Sulami
dari ‘Usman r.a., dari Nabi SAW. Beliau bersabda: sebaik-baik kamu
(yang paling mulia di antara kamu) (yang terpilih di antara kamu)
adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya.”

Orangtua yang paling baik itu adalah orangtua yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkan kepada anaknya. Artinya
adalah bahwa sebelum mengajari orang lain (anak) tentang
Al-Qur’an maka orangtuanya terlebih dahulu mempelajarinya. Orangtua yang ingin anaknya mampu membaca Al-Qur’an
tentunya terlebih dahulu orangtuanya harus mampu membaca Al-Qur’an. Bukan hanya sekadar mampunya saja tetapi juga
harus selalu membaca Al-Qur’an di rumah. Bahkan sebelum
anak lahir (sejak di dalam kandungan) anak sudah diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Sehingga anak mendengar
Al-Mubarakfuri, Op. cit., Juz II, hlm. 369-370.
Al-Bukhari, Op. cit., Juz IV, hlm. 1919, Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 160,
At-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 173-175, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 176-177.
167
168
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lantunan ayat-ayat Al-Qur’an yang dibacakan oleh orangtuanya. Dengan terbiasa mendengar lantunan ayat-ayat Al-Qur’an,
diharapkan kecintaan anak terhadap Al-Qur’an semakin kuat
dan kemauannya untuk membaca Al-Qur’an semakin semangat dan pada gilirannya orangtua pun mengajarinya membaca
Al-Qur’an.
Kalau sudah demikian dapat dipastikan bahwa seorang
anak yang belum masuk ke bangku sekolah (balita) sudah
mampu membaca Al-Qur’an. Bukan seperti yang terjadi di
masyarakat sekarang ini sudah duduk di SMP, SMA bahkan
mahasiswa belum mampu membaca Al-Qur’an dengan baik.
Kalau anak tidak mampu membaca Al-Qur’an bagaimana
mungkin si anak mau melaksanakan shalat dan kalaupun mau
shalat dapat dipastikan bahwa shalatnya tidak akan sempurna. Ini terjadi disebabkan orangtua tidak memperkenalkan
Al-Qur’an kepada anak sejak dini; orangtua yang tidak peduli
terhadap pendidikan agama anak; orangtua yang masih mementingkan pendidikan umum bagi si anak. Ironisnya lagi
orangtua lebih mementingkan pengetahuan bahasa Inggris,
komputer kepada anak dibandingkan pendidikan agama.
Orangtua rela mengeluarkan biaya besar untuk mengursuskan
anak bahasa Inggris dan les komputer tetapi kalau berkaitan
dengan agama khususnya mengaji Al-Qur’an walaupun kecil
biayanya merasa berat untuk mengeluarkannya, bahkan ada
yang tidak mau walaupun dengan gratis.
Setelah diajari anak membaca Al-Qur’an barulah diajari
anak tata cara shalat. Dalam mengajari anak shalat orangtua
harus mempraktikkan shalat tersebut di hadapannya atau bersamaan dengannya sehingga si anak mengikutinya di belakang
atau di samping orangtua. Biasanya anak dalam mempraktikkan shalat tersebut sambil bermain, berlari dan sebagainya.
Bahkan terkadang ketika orangtua sujud si anak bisa naik ke
punggung orangtuanya. Biarkan saja seperti itu, jangan di
marahi, karena memang begitu dunia anak adalah dunia bermain. Rasulullah SAW sendiri juga mengalami hal tersebut ke91
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tika mengajari cucunya Umamah bint Zainab melaksanakan
shalat, sebagaimana disebutkan dalam Hadis berikut:

ِ
ك َع ْن َع ِام ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه
َ َف ق
ٌ َِخبـََرنَا َمال
ْ ال أ
َ وس
ُ َُح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّه بْ ُن ي
ِ ُّ الزبـ ِي عن عم ِرو ب ِن سلَي ٍم
َّ ى أ
َن
ِّ صا ِر
ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َْ ُّ بْ ِن
َ ْالزَرق ِّى َع ْن أَِب قـَتَ َاد َة ْالَن
ِ َ رس
َصلِّى َوُه َو َح ِام ٌل أ َُم َامة
َ ُ َكا َن ي:-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
َُ
ِ بِْنت َزيـنَب بِْن
ِ ت رس
ِ َوِلَِب الْ َعاص-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َُ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ ْبْ ِن َربِ َيعةَ بْ ِن َعْبد َش
. َوإ َذا قَ َام َحَلَ َها، ض َع َها
َ  فَإ َذا َس َج َد َو، س
169

“Menceritakan kepada kami ‘Abdulah ibn Yusuf memberitakan kepada kami Malik dari ‘Amir ibn ‘Abdilah ibn az-Zubair dari ‘Amr ibn
Sulaim az-Zuraqi dari Abi Qatadah al-Ansari bahwa Rasulullah SAW
menggendong Umamah bint Zainab bint Rasulullah SAW bersama
suaminya Abu al-’As ibn Rabi’ah ibn ‘Abd Syams- sewaktu melaksana
kan shalat, apabila Rasul SAW sujud beliau meletakkannya dan apabila beliau berdiri maka ia menggendongnya.”

Bawalah anak ke mesjid untuk memperkenalkan tempat
ibadah umat Islam. Walaupun mungkin di sana dia bermain
dengan kawan-kawan seumurnya. Semakin sering kita membawa anak ke masjid dan semakin akrab pula anak dengan
kawan-kawannya dan pada gilirannya mereka pun semakin
rajin ke masjid walaupun tidak bersama dengan ayahnya ke
mesjid.
Setelah itu barulah kemudian si anak disuruh untuk melaksanakan shalat. Dalam Hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan
bahwa:

ِ ِ
ِ
َّ
يم بْ ُن
ُ  َح َّدثـَنَا إبـَْراه-  يـَْع ِن ابْ َن الطبَّ ِاع- يسى
َ َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن ع

169
Al-Bukhari, Sahih…, Op. cit., Juz I, hlm. 193, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm.
385, Abu Dawud, Op. cit., Juz I, 304, An-Nasa’i, Op. cit., Juz II, hlm. 95, Juz III,
hlm. 10. Ibu dari Abu al-‘As ibn Rabi’ah ibn ‘Abd asy-Syams adalah saudara
Khadijah. Ia adalah seorang pemuda yang dihargai masyarakat karena kejujur
an dan suksesnya dalam dunia perdagangan. Perkawinan ini serasi juga, sekalipun kemudian sesudah datangnya Islam–ketika akan hijrah dari Mekkah ke
Madinah-mereka terpisah. Lihat Muhammad Husain Haikal, Sejarah Hidup
Muhammad, terj. Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1995), hlm. 73.
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ٍ
ِ الربِي ِع ب ِن سبـرَة عن أَبِ ِيه عن جد
ِِ ِ
ال
َ َال ق
َ َِّه ق
َ َْ
ْ َ َْ َ ْ َّ َس ْعد َع ْن َعْبد الْ َملك بْ ِن
) أ َْوالَ َد ُك ْم: ب (وىف الباب
َّ  ; ُم ُروا-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َّ ِالص
ُّ ِالن
ِ َّ ِب
ِِ
ِِ
اض ِربُوهُ َعلَيـَْها (وىف
ْ َني ف
َ ني َوإِ َذا بـَلَ َغ َع ْشَر سن
َ الصالَة إِ َذا بـَلَ َغ َسْب َع سن
ِ  وفـِّرقُوا بـيـنـهم ِف الْمض: الباب
.)اج ِع
َ َ
ْ َُ ْ َ َ َ
170

“Menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Isa (Ibn at-Taba’) menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Sa’d dari ‘Abd al-Malik ibn arRabi’ ibn Sabrah dari ayahnya (ar-Rabi’ ibn Sabrah) dari kakeknya
(Sabrah) ia berkata Nabi SAW bersabda: perintahkanlah anakmu
(pada bab yang sama: anak-anak kamu) shalat apabila sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka (apabila tidak mau melaksanakannya) apabila sudah sampai berumur sepuluh tahun. (pada bab
yang sama: dan pisahkanlah tempat tidur mereka).”

Dari Hadis di atas dipahami bahwa orangtua diperintah
kan untuk menyuruh anaknya melaksanakan shalat ketika
berumur 7 tahun. Sebagai orangtua yang baik, sebelum ia me
nyuruh anaknya untuk melaksanakan shalat terlebih dahulu ia
melaksanakan shalat. Atau mengajak anaknya untuk sama-sama melaksanakan shalat secara berjamaah.
Dari Hadis ini dipahami juga bahwa ketika anak sudah
ber
umur sepuluh tahun lalu dia tidak mau melaksanakan
shalat maka Rasul SAW memerintahkan orangtua untuk me
mukulnya tetapi jangan wajahnya atau tempat-tempat yang
vital lainnya. Memukulnya pun tidak boleh lebih dari sepuluh
kali pukulan, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis berikut:

ِ ِ
َحَ ُد بْ ُن
ْ َخبـََرنَا أَبُو َح ِام ِد بْ ُن بِالٍَل َح َّدثـَنَا أ
ْ َخبـََرنَا أَبُو طَاه ٍر الْ َفقيهُ أ
ْأ
يد بْ ُن
ُّ صوٍر الْ َم ْرَوِز
ُ يد الْ ُم ْق ِر
ُ ِئ َح َّدثـَنَا َسع
َ ى َح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن يَِز
ُ َمْن
ِ
ٍ ِيد بْ ِن أَِب َحب
َش ِّج
َ وب َع ْن يَِز
َ يب َع ْن بُ َك ِْي بْ ِن َعْبد اللَّ ِه بْ ِن األ
َ ُّأَِب أَي
ِ
َّب
َّ َع ْن ُسلَْي َما َن بْ ِن يَ َسا ٍر َع ْن َعْب ِد
ِّ ِالر ْحَ ِن َع ْن أَِب بـُْرَد َة بْ ِن نيَا ٍر َع ِن الن

170

Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 187.
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ٍ ضرب فـو َق ع ْشرِة أَسو
اط إِالَّ ِف
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلمَ ْ َ َ َْ ُ َ ْ ُ الَ ي: ال
ِ ح ٍّد ِمن ح ُد
.ود اللَّ ِه
ُ ْ َ
171

“Telah memberitakan kepada kami Abu Tahir al-Faqih telah memberitakan kepada kami Abu Hamid ibn Bilal telah menceritakan kepada
kami Ahmad ibn Mansur al-Marwazi telah menceritakan kepada kami
‘Abdullah ibn Yazid al-Muqri’ telah menceritakan kepada kami Sa’id
ibn Abu Ayyub dari Yazid ibn Abu Habib dari Bukair ibn ‘Abdullah
ibn al-Asyajj dari Sulaiman ibn Yasar dari ‘Abd ar-Rahman dari Abu
Burdah ibn Niyar dari Nabi SAW, beliau bersabda: anak tidak boleh
dipukul lebih dari sepuluh kali cambuk kecuali dalam masalah hudud
dari Allah SWT.”

Menurut ibn Qayyim,172 maksud Hadis “kecuali dalam masalah hudud” di atas adalah dalam hal jinayat yang merupakan
hak Allah. Jika ada yang bertanya, “Kapan harus memukul di
bawah sepuluh kali jika yang dimaksud hudud dalam Hadis
tersebut adalah jinayah?” Jawabannya adalah saat seorang
suami memukul istrinya atau budaknya atau anaknya atau
pegawainya dengan tujuan mendidik atau semacamnya. Maka
sesungguhnya tidak boleh memukul lebih dari sepuluh kali. Ini
merupakan kesimpulan terbaik dari Hadis ini. Memukul di sini
adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti, artinya jangan
sampai pukulan itu berbekas atau mencederai anak apalagi
membahayakan.
Untuk membuat anak jera terhadap perlakuannya meninggalkan shalat atau yang lainnya maka dianjurkan untuk menggantungkan alat sebagai pemukul yang bisa mereka lihat. Se
olah-olah sebagai isyarat bahwa siapa yang tidak melaksanakan
shalat atau melakukan sesuatu yang dilarang agama, maka ia
akan dipukul dengan alat pemukul tersebut. Dalam hal ini Nabi
SAW menyampaikan dalam sebuah Hadisnya sebagai berikut:

Al-Baihaqi, Op. cit., Juz VIII, hlm. 328.
Ibn Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, Juz II, (Beirut: Dar al-Jail, 1973 M), hlm.
48-49.
171
172
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ِ ح َّدثـنا ُم َّم ُد بن هارو َن بن ُم َّم ِد بن ب َّكا ٍر الد
اس
َ
َ ََ َ
َ
َ
َُ
ُ َّ َح َّدثـَنَا الْ َعب،ِّم ْشق ُّي
ِ ِبن الْول
ِ
 َو َعْب ُد،يسى
ْ يد
ُ َال
ُ  َح َّدثـَنَا َس،الل
َ
َ  َح َّدثـَنَا ع،الم بن ُسلَْي َما َن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ َّ َع ِن ابْ ِن َعب، َع ْن أَبيه َما،اس
ٍ َّالص َمد ابـْنَا َعل ِّي بْ ِن َعْبد اهلل بْ ِن َعب
،اس
َّ
ِ ُ ال رس
َ َق
َّ  َعلِّ ُقوا: صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ُ الس ْو َط َحْي
ُث يـََراه
َ ول اللَّه
ُ َ َ َ ق:ال
ِ
.ب
ٌ  فَِإنَّهُ َلُ ْم أ ََد،أ َْه ُل الْبـَْيت
173

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Harun ibn Muha
mmad ibn Bakkar ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami
al-‘Abbas ibn al-Walid al-Khalal, telah menceritakan kepada kami
Salam ibn Sulaiman, telah menceritakan kepad kami ‘Isa dan ‘Abd asSamad keduanya anak ‘Ali ibn ‘Abdullah ibn ‘Abbas, dari ayah keduanya, dari ibn ‘Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: gantungkanlah cambuk (alat pemukul) di tempat yang dapat dilihat keluarga
(anak-anakmu) karena hal itu merupakan pendidikan/pelajaran bagi
mereka.”

Kata memukul bisa juga dipahami dengan tanpa kontak
fisik, seperti ucapan, mengurungnya di dalam kamar, tidak
boleh keluar rumah dan lainnya yang bertujuan agar anak jera
untuk mengulanginya kembali. Karena dengan dia meninggalkan shalat hal itu merupakan dosa. Bahkan sebagian ulama
Syafi’i mengatakan bahwa jika ia sudah baligh (dewasa) lalu
meninggalkan shalat dengan sengaja maka ia berhak untuk
dibunuh. Sebab ketika ia berumur sepuluh tahun dalam Ha
dis ini maka dia boleh dipukul, apalagi ketika ia sudah dewasa. Tidak ada yang lebih berat dari memukul kecuali dengan
dibunuh. Bahkan ada yang mengatakan orang yang meninggalkan shalat secara sengaja maka ia adalah seorang kafir, se
bagaimana pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Sementara
Abu Hanifah mengatakan cukup dipukul dan dipenjarakan.174
173
At-Tabrani, al-mu’jam al-Kabir, Juz X, (Al-Mausal: Maktabah al-‘Ulum wa
al-Hukm, 1404 H/1983 M), hlm. 284. At-Tabrani, al-Mu’jam al-Ausat, Op. cit.,
Juz IV, hlm. 341. Al-Albani menilai Hadis ini dengan hasan. Lihat Al-Albani,
as-Silsilah as-Sahihah, Op. cit., Juz III, hlm. 431.
174
Al-Mubarakfuri, Op. cit., Juz II, hlm. 370.
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Kalau seorang anak dipukul ketika dia tidak mau melaksana
kan shalat tentunya ketika dia melakukan maksiat pun dia juga
boleh dipukul.
Berbeda halnya dengan ibadah shalat, mendidik anak untuk berpuasa tidaklah seperti mendidik anak shalat. Puasa ini
bagi anak-anak sangatlah berat sehingga orangtua mesti me
latihnya dengan berbagai cara. Bisa dengan mengajak mereka
dan atau membuat mainan bagi mereka untuk menghilangkan
rasa lapar dan haus. Bisa juga dengan melatih mereka berpuasa sekian jam satu hari untuk pertama kalinya dan ditambahi
jamnya di hari berikutnya hingga sempurna puasanya satu
hari penuh. Artinya, jangan terlalu dipaksakan untuk melakukan puasa tersebut bagi mereka, tetapi lakukanlah secara bertahap. Seperti inilah yang dilakukan para sahabat untuk melatih anak-anak mereka melakukan ibadah puasa sebagaimana
dalam Hadis berikut:

ِ َّد َح َّدثـَنَا بِ ْش ُر بْ ُن الْ ُم َفض
َّل َح َّدثـَنَا َخالِ ُد بْ ُن ذَ ْك َوا َن َع ِن
ٌ َح َّدثـَنَا ُم َسد
ٍ ِ
َ َغ َداة-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ُّ
ْ َالربـَيِّ ِع بِْنت ُم َع ِّوذ قَال
ُّ ِت أ َْر َس َل الن
 َوَم ْن، َصبَ َح ُم ْف ِطًرا فـَْليُتِ َّم بَِقيَّةَ يـَْوِم ِه
ُ َع
ْ  َم ْن أ: صا ِر
َ ْاش َوراءَ إِ َل قـَُرى ْالَن
ِ أَصبح
، ص ِّوُم ِصبـْيَانـَنَا
ْ َ قَال. ص ْم
َ ُ َون، ومهُ بـَْع ُد
ُ َت فَ ُكنَّا ن
ُ َصائ ًما فـَْلي
َ َ َْ
ُص
ِ ِ
ِ
ِ
َُح ُد ُه ْم َعلَى الطَّ َعام أ َْعطَيـْنَاه
َ  فَإ َذا بَ َكى أ، َوَْن َع ُل َلُ ُم اللُّ ْعبَةَ م َن الْع ْه ِن
. َح َّت يَ ُكو َن ِعْن َد ا ِإلفْطَا ِر، َذ َاك
175

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyr ibn al-Mufadddal telah menceritakan kepada kami
Khalid ibn Zakwan dari ar-Rubai’ bint Mu’awwiz ia berkata, Rasulullah SAW mengirimkan makanan siang hari ‘asyura ke perkampungan al-ansar di sekitar Madinah: siapa yang berbuka pada pagi ini
hendaklah ia menyempurnakan bukanya. Siapa yang telah berpuasa
pada pagi ini hendaklah ia berpuasa. Setelah itu kami pun berpuasa
serta menyuruh anak-anak kami yang masih kecil-kecil supaya berpuasa. Kami buatkan satu permainan untuk anak-anak kami yang

175
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Al-Bukhari, Op. cit., Juz II, hlm. 692, Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 798.
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terbuat dari bulu biri-biri yang sudah diwarnai. Jika ada di antara
mereka yang menangis meminta makanan, kami akan berikan mainan tersebut sehingga tiba waktu berbuka.”

Dalam Hadis di atas juga diperintahkan untuk memisahkan tempat tidur mereka jika sudah berumur 10 tahun. Maksudnya adalah anak laki-laki tidak boleh sama tempat tidurnya
dengan anak perempuan. Ini bertujuan untuk mendidik anak
tentang pendidikan seks. Menurut at-Tibi, digabungkannya
antara perintah shalat dengan pemisahan antara tempat tidur
mereka (anak-anak) adalah merupakan didikan bagi mereka
untuk memelihara perintah Allah dan mengajari mereka untuk bergaul di antara makhluk dan menjauhi yang diharamkan.176 Dengan demikian, selain pendidikan shalat dalam Ha
dis ini juga terkandung pendidikan akhlak bagi anak.
Tujuan dari pendidikan ibadah ini adalah untuk mengabdi
atau menghambakan diri kepada Allah SWT sebagaimana tujuan manusia diciptakan ke muka bumi ini. Dengan demikian,
segala bentuk perbuatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh
manusia bertujuan untuk menghambakan diri kepada Allah
SWT sebagaimana makna dari kata ibadah itu sendiri.
Untuk mendidik anak dalam pelaksanaan ibadah ini tentunya lembaga pendidikan, di samping orangtua, tentunya
sangat berperan dalam mendidik anak didik. Apalagi di Indonesia ini, pada umumnya yang mengajari anak tata cara ber
ibadah seperti shalat, mulai dari bacaan-bacannya, syarat,
rukun-rukun dan yang membatalkannya, dan ibadah lainnya
lebih banyak di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, lembaga
pendidikan mesti memperhatikan hal tersebut untuk kesempurnaan ibadah anak didik.

D. PENDIDIKAN KEBERSIHAN
Islam sangat mengutamakan kebersihan, sehingga keber
sihan merupakan salah satu ajaran utama dalam Islam. Ba
176

Syams al-Haq, Op. cit., Juz II, hlm. 115.

97

Bagian 2 • Pendidik Mendidik Peserta Didik Berdasarkan Hadis Nabi

nyak sekali Hadis Nabi yang menguraikan tentang pentingnya
kebersihan. Sebagian di antaranya telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya pada Bab I poin F. Berikut ini akan dikemukakan sebagian lagi selain dari yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Kebersihan itu sebagian dari iman

صوٍر َح َّدثـَنَا َحبَّا ُن بْ ُن ِهالٍَل َح َّدثـَنَا أَبَا ٌن َح َّدثـَنَا
ُ َح َّدثـَنَا إِ ْس َح
ُ اق بْ ُن َمْن
ٍ َِن أَبا سالٍَّم ح َّدثَه َعن أَِب مال
َّ َْي َي أ
ال
َ َى ق
ِّ ك األَ ْش َع ِر
َ ْ ُ َ َ َ َّ َن َزيْ ًدا َح َّدثَهُ أ
ِ َّ ُ ال رس
ِ َالمي
ُّ
ِْ ور َشطْر
ان
ُ َ َ َق
ُ ُ  الط ُه: -صلى اهلل عليه وسلم- ول الله
ِ
ِِ ْو
ِ
ِ َْالم ُد لِلَّ ِه ت
- ُ أ َْو تَْأل- آلن
ْ َْ  َو ُسْب َحا َن اللَّه َو.الَ ْم ُد للَّه تَْألُ الْم َيزا َن
َ
ِ
ِ الصبـر
ِ
اء
ي
ض
و
ن
ا
ه
ر
ـ
ب
ة
ق
د
الص
و
ور
ن
ة
ال
الص
و
ض
َر
أل
ا
و
ات
و
م
الس
ي
ـ
ب
ا
م
ٌ َ ُْ َّ َ ٌ َ ُْ ُ َ َ َّ َ ٌ ُ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ َْ َ
ِ ك ُك ُّل الن
َّاس يـَ ْغ ُدو فـَبَائِ ٌع نـَْف َسهُ فَ ُم ْعتِ ُق َها
َ ك أ َْو َعلَْي
َ ََوالْ ُق ْرآ ُن ُح َّجةٌ ل
.أ َْو ُموبِ ُق َها
177

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Mansur telah menceritakan kepada kami Habban ibn Hilal telah menceritakan kepada kami
Aban telah menceritakan kepada kami Yahya bahwasanya Zaid telah menceritakan kepadanya bahwasanya Abu Sallam telah menceritakan kepadanya, dari Abu Malik al-Asy’ari ia berkata, Rasulullah
SAW bersabda: kebersihan itu sebagian dari iman, alhamdulillah
yang memenuhi timbangan, subhanallah walhamdulillah keduanya
memenuhi antara langit dan bumi. Shalat itu adalah nur, sedekah itu
adalah dalil dan sabar itu adalah cahaya serta Al-Qur’an itu hujah
untuk membelamu atau menentangmu. Setiap manusia berusaha
untuk menjual dirinya, sebagian menyelamatkannya dan sebagian
mencelakakannya.”

Menurut an-Nawawi, Hadis ini adalah merupakan dasar
dari dasar-dasar Islam. 178 Karena pada umumnya setiap ibadah dalam Islam tidak sah dan atau tidak diterima kalau tidak
dalam keadaan bersih atau suci. Baik itu suci badan, pakaian,
177
178
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niat, tempat maupun harta. Maksud bersih atau suci di sini
adalah bersih atau suci dari hadas dan najis. Itulah sebabnya
kebersihan itu sebagian daripada Iman.

2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah tidur

صالِ ٍح َع ْن
ْ َح َّدثـَنَا أ
َ س َح َّدثـَنَا ُزَهيـٌْر َح َّدثـَنَا ُس َهْي ُل بْ ُن أَِب
َ َُحَ ُد بْ ُن يُون
 َم ْن: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َأَبِ ِيه َع ْن أَِب ُهَريـَْرَة ق
ِِ
ِ
.ُوم َّن إِالَّ نـَْف َسه
َ نَ َام َوِف يَده َغ َمٌر َوَلْ يـَ ْغس ْلهُ فَأ
َ َُصابَهُ َش ْىءٌ فَالَ يـَل
179

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Suhail ibn
Abu Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda: barangsiapa tertidur dan ditangannya terdapat bau daging
atau lemak (kotoran bekas makan) dan dia tidak mencucinya lalu dia
tertimpa oleh sesuatu, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya
sendiri.”

ِ
الزنَ ِاد َع ِن
َ َف ق
ِّ ك َع ْن أَِب
ٌ َِخبـََرنَا َمال
ْ ال أ
َ وس
ُ َُح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّه بْ ُن ي
َّ َعَرِج َع ْن أَِب ُهَريـَْرَة أ
:ال
َ َ ق-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
ْ األ
ِ ِِ
،استَ ْج َمَر فـَْليُوتِْر
َّ إِ َذا تـََو
ْ  َوَم ِن، َح ُد ُك ْم فـَْليَ ْج َع ْل ِف أَنْفه ُثَّ ليـَْنثـُْر
َ ضأَ أ
َح ُد ُك ْم ِم ْن نـَْوِم ِه فـَْليـَ ْغ ِس ْل يَ َدهُ قـَْب َل أَ ْن يُ ْد ِخلَ َها ِف
ْ َوإِ َذا
َ استـَيـَْق َظ أ
ِ ِِ ُ و
.ُت يَ ُده
ْ ََح َد ُك ْم الَ يَ ْد ِرى أَيْ َن بَات
َ  فَإ َّن أ، ضوئه
َ
180

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Yusuf ia berkata telah memberitakan kepada kami Malik dari Abu az-Zinad dari al-A’raj
dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: apabila salah seorang kamu berwudhu, hendaklah memasukkan air ke dalam
hidungnya, kemudian mengeluarkannya, barangsiapa beristinja
dengan batu hendaklah melakukannya dengan ganjil, jika salah se
orang kamu bangun dari tidurnya maka hendaklah mencuci kedua
tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air wudhu nya, ka-

Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 394.
Al-Bukhari, Sahih…, Op. cit., Juz I, hlm. 72, Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 33,
Abu Dawud , Op. cit., Juz I, hlm. 73, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, 139, At-Tirmizi, Op.
cit., Juz I, hlm. 36, an-Nasa’i; Op. cit., Juz I, hlm. 6, 99, 215.
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rena sesungguhnya salah seorang kamu tidak di mana tangannya
tidur (di mana dia letakkan tangannya).”

Jauh sebelum adanya “gerakan bersih cuci tangan” pada
masa sekarang ini, Islam yang lahir pada beberapa abad yang
lalu sudah ada menerapkan hal tersebut. Tangan merupakan
sumber penyakit terhadap manusia. Sebab tangan merupakan
alat untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
tangan lebih banyak kontak dengan berbagai kuman. Kuman
yang ada di tangan akan menyebar ke berbagai tubuh manusia
apabila tidak membersihkannya terlebih dahulu setelah selesai
beraktivitas. Tanpa terkecuali, anak-anak maupun orang dewasa. Apalagi di malam hari hendak mau tidur, karena ketika
seseorang sedang tidur dia tidak akan mengetahui kemana ta
ngannya “bermalam”. Itu sebabnya Nabi sangat menganjurkan
mencuci tangan sebelum dan sesudah tidur.

3. Istinja, wudhu dan mandi

ِ
ص َدقَةُ بْ ُن َخالِ ٍد َح َّدثـَنَا عُْتبَةُ بْ ُن أَِب
َ َح َّدثـَنَا ه َش ُام بْ ُن َع َّما ٍر َح َّدثـَنَا
وب
َ ََح ِكي ٍم َح َّدثَِن طَْل َحةُ بْ ُن نَافِ ٍع أَبُو ُس ْفيَا َن ق
َ ُّال َح َّدثَِن أَبُو أَي
ِ ِ َّ ك أ
ٍ ِى وجابِر بن َعب ِد اللَّ ِه وأَنَس بن مال
ت
ْ ََن َهذه اآليَةَ نـََزل
ْ ُ ْ ُ َ َ ُّ صا ِر
َ ْْالَن
َ ُْ ُ َ
ول اللَّ ِه
ٌ ( فِ ِيه ِر َج
ُ ال َر ُس
َ َين) ق
ُّ ال ُِيبُّو َن أَ ْن يـَتَطَ َّهُروا َواللَّهُ ُِي
َ ب الْ ُمطَّ ِّه ِر
صا ِر إِ َّن اللَّهَ قَ ْد أَثـَْن َعلَْي ُك ْم
َ ْ يَا َم ْع َشَر ْالَن: -صلى اهلل عليه وسلمِ ُّ ِ
الَنَابَِة
َّ  قَالُوا نـَتـََو.ورُك ْم
ْ لصالَِة َونـَ ْغتَ ِس ُل ِم َن
َّ ِضأُ ل
ُ ف الط ُهور فَ َما طُ ُه
ِ
.ُك فـََعلَْي ُك ُموه
َ َ ق.َونَ ْستـَْن ِجى بِالْ َم ِاء
َ  ُه َو َذل: ال
181

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam ibn ‘Ammar telah menceritakan kepada kami Sadaqah ibn Khalid telah menceritakan kepada
kami ‘Utbah ibn Abu Hakim telah menceritakan kepadaku Talhah ibn
Nafi’ Abu Sufyan ia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Ayyub
al-Ansari dan Jabir ibn ‘Abdullah dan Anas ibn Malik bahwasanya
ayat ini turun (fih rijal yuhibbun an yatatahharu wallahu yuhib al-

181

Ibn Majah, Op. cit., Juz I , hlm. 127.
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mutahhirun). Rasulullah SAW bersabda: wahai kaum Ansar sesungguhnya Allah telah memujimu dalam masalah kebersihan maka
bagaimana cara kamu bersuci? Sahabat menjawab: kami berwudhu
seperti wudhu shalat, kami mandi dari hadas besar dan kami beristinja dengan air. Beliau bersabda: memang begitulah, maka tetaplah
kamu seperti itu.”

ٍِ
ِ ِ
يد
َ َيم بْ ُن َحَْزةَ ق
ُّ َّر َاوْرِد
َ ى َع ْن يَِز
َ ال َح َّدثَِن ابْ ُن أَِب َحازم َوالد
ُ َح َّدثـَنَا إبـَْراه
ِ ِ ِ
َّ يم َع ْن أَِب َسلَ َمةَ بْ ِن َعْب ِد
ُالر ْحَ ِن َع ْن أَِب ُهَريـَْرَة أَنَّه
َ َع ْن ُمَ َّمد بْ ِن إبـَْراه
َّ  أ ََرأَيـْتُ ْم لَ ْو أ: ول
َن نـََهًرا
ُ  يـَُق-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ َِس َع َر ُس
ِ ُ  ما تـ ُق،  يـ ْغت ِسل فِ ِيه ُك َّل يـوٍم خَْسا، اب أَح ِد ُكم
ِ بِب
ك يـُْب ِقى ِم ْن
َ ول َذل
َ
َ َ ً َْ
ُ ََ ْ َ
ِ
ِ
ِالصلَوات
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ق.  الَ يـُْبقى م ْن َد َرنه َشْيئًا: قَالُوا.َد َرنه
َ  فَ َذل: ال
َ َّ ك مثْ ُل
ِ الَ ْم
.الَطَايَا
ْ
ْ  يَْ ُحو اللَّهُ ِبَا، س
182

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Hamzah ia berkata
telah menceritakan kepadaku ibn Abu Hazim danad-Darawardi dari
Yazid dari Muhammad ibn Ibrahim dari Abu Salamah ibn ‘Abd arRahman dari Abu Hurairah bahwasanya ia mendengar Rasulullah
SAW bersabda: bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai
di depan pintu salah seorang di antara kalian yang ia mandi di sana
lima kali dalam setiap hari semalam, apakah masih ada tersisa kotorannya? Para sahabat menjawab; tidak ada tersisa kotoran sedikit
pun. Beliau bersabda: begitulah perumpamaan shalat lima waktu, seperti itulah Allah menghapus semua dosa-dosa dengan shalat.”

ٍِ و َح َّدثَِن ُمَ َّم ُد بْن َح
ب َح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن
ٌ ات َح َّدثـَنَا بـَْهٌز َح َّدثـَنَا ُوَهْي
َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ال
ق
-وسلم
عليه
اهلل
صلىَّب
ن
ال
ن
ع
ة
ر
ـ
ي
ر
ه
َب
أ
ن
ع
يه
ب
أ
ن
ع
س
او
ط
ََ
ِّ َ ََْ َ ُ ْ َ
َْ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ُ َح ٌّق للَّه َعلَى ُك ِّل ُم ْسل ٍم أَ ْن يـَ ْغتَس َل ِف ُك ِّل َسبـَْعة أَيَّ ٍام يـَ ْغس ُل َرأْ َسه:
.َُو َج َس َده
183

182
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 197, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 462, An-Nasa’i, Op. cit., Juz I, hlm. 230, At-Tirmizi, Op. cit., Juz I, hlm. 151.
183
Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 582, al-Bukhari, Sahih…, Op. cit., Juz III, 1285,
Abu Dawud, Op. cit., Juz , I, hlm. 114.
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“Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Wuhaib
telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Tawus dari ayahnya
dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda: hak Allah terhadap setiap Muslim adalah dia mandi di setiap tujuh hari, yaitu dia
membasuh kepala dan jasadnya.”

4. Siwak
Dalam berbagai waktu Nabi Muhammad SAW melakukan
siwak dalam kesehariannya. Baik itu di waktu malam, siang,
pagi dan sore. Bahkan setiap ia masuk rumahnya, ketika berwudhu dan mau mendirikan shalat beliau selalu bersiwak.
Berikut ini akan dituliskan beberapa Hadis Nabi SAW tentang
pentingnya bersiwak tersebut.
a.

Siwak setiap masuk rumah

الر ْحَ ِن َع ْن ُس ْفيَا َن
ُّ َو َح َّدثَِن أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن نَافِ ٍع الْ َعْب ِد
َّ ى َح َّدثـَنَا َعْب ُد
َّ َع ِن الْ ِم ْق َد ِام بْ ِن ُشَريْ ٍح َع ْن أَبِ ِيه َع ْن َعائِ َشةَ أ
صلى اهلل- َّب
َّ َِن الن
.الس َو ِاك
ِّ ِ َكا َن إِ َذا َد َخ َل بـَْيتَهُ بَ َدأَ ب:-عليه وسلم
184

“Telah menceritakan kepadaku Abu Bakr ibn Nafi’ al-‘Abdi telah
menceritakan kepada kami ‘Abd ar-Rahman dari Sufyan dari
al-Miqdam ibn Syuraih dari ayahnya dari ‘Aisyah bahwasanya
Nabi SAW apabila beliau masuk rumahnya ia terlebih dahulu
bersiwak.”

b.

Siwak pada malam hari

صوٍر َع ْن أَِب َوائِ ٍل َع ْن
َ ََح َّدثـَنَا عُثْ َما ُن ق
ُ ال َح َّدثـَنَا َج ِر ٌير َع ْن َمْن
 إِ َذا قَ َام ِم َن:-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َ َُح َذيـَْفةَ ق
ُّ ِال َكا َن الن
.الس َو ِاك
ِّ ِوص فَاهُ ب
ُ اللَّْي ِل يَ ُش
185

“Telah menceritakan kepada kami ‘Usman ia berkata telah mence-

184
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 238-239, Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 61, Ibn
Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 106, An-Nasa’i, Op. cit., Juz I, hlm. 13.
185
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 96, 382, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 220, Abu
Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 62, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 105.
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ritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu Wail dari Huzaifah ia berkata: Nabi SAW apabila ia terbangun dari tidur beliau
menggosok mulutnya dengan siwak.”

c.

Siwak setiap mau shalat

ِ
الزنَ ِاد َع ِن
َ َف ق
ِّ ك َع ْن أَِب
ٌ َِخبـََرنَا َمال
ْ ال أ
َ وس
ُ َُح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّه بْ ُن ي
َّ  أ-  رضى اهلل عنه- ََعَرِج َع ْن أَِب ُهَريـَْرة
 صلى- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
ْ ْال
 أ َْو َعلَى- َش َّق َعلَى أ َُّم ِت
َ َ ق- اهلل عليه وسلم
ُ  لَ ْوَل أَ ْن أ: ال
ِ
ِ ِّ ِ َلَمرتـهم ب- َّاس
ِ الن
.صالٍَة
َ الس َواك َم َع [عْن َد] ُك ِّل
ْ ُُ ْ َ
186

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Yusuf ia berkata
telah memberitakan kepada kami Malik dari Abu az-Zinad dari
al-A’raj dari Abu Hurairah r.a,: bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda: seandainya saya tidak menyulitkan kepada umatku—
bagi manusia—niscaya saya perintahkan mereka untuk bersiwak
ketika melaksanakan shalat.”

d.

Bersih zahir dan batin

ِ ال ح َّدثـنَا عب ُد الْو
ِ ِ
ال
َ َاح ِد بْ ُن ِزيَ ٍاد ق
َ َح َّدثـَنَا ُم
َ َْ َ َ َ َيل ق
َ وسى بْ ُن إ ْسَاع
ال َح َّدثـَنَا أَبُو
َ َال َح َّدثـَنَا أَبُو ُزْر َعةَ ق
َ ََح َّدثـَنَا عُ َم َارةُ بْ ُن الْ َق ْع َق ِاع ق
ِ ُ ال َكا َن رس
ت
َ َُهَريـَْرَة ق
ُ  يَ ْس ُك-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
َُ
- ًال ُهنـَيَّة
َ ََح ِسبُهُ ق
َ َ ق- ًي الْ ِقَراءَ ِة إِ ْس َكاتَة
َ َْي التَّ ْكبِ ِري َوبـ
َ َْبـ
ْ ال أ
ي التَّ ْكبِ ِري َوالْ ِقَراءَ ِة
َ ت بِأَِب َوأ ُِّمى يَا َر ُس
َ ُ إِ ْس َكات، ول اللَّ ِه
َ َْك بـ
ُ فـَُق ْل
ِ
اى َك َما
ُ ُ أَق: ال
َ َول ق
ُ َما تـَُق
َ َْول اللَّ ُه َّم بَاع ْد بـَْي ِن َوبـ
َ َي َخطَاي
ِ ي الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر
الَطَايَا َك َما
ْ  اللَّ ُه َّم نـَق ِِّن ِم َن، ب
َ َب
َ اع ْد
َ َ
َ َ َْت بـ
ِ
ِ َالدن
َّ ض ِم َن
اى بِالْ َم ِاء
ُ َب األَبـْي
ُ يـُنـَقَّى الثـَّْو
َ َ اللَّ ُه َّم ا ْغس ْل َخطَاي، س
.َوالثـَّْل ِج َوالْبـََرِد
187

186
Al-Bukhari, Op. cit., Juz III, hlm. 488, Muslim, Op. cit., Juz II, 237, Abu
Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 59, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 105, At-Tirmizi,
Op. cit., Juz I, hlm. 34-35, An-Nasa’i, Op. cit., Juz I, hlm. 12.
187
Al-Bukhari, Sahih…, Op. cit., Juz I, hlm. 259, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm.
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“Telah menceritakan kepada kami Musa ibn Isma’il ia berkata
telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wahid ibn Ziyad ia berkata telah menceritakan kepada kami ‘Umarah ibn al-Qa’qa’ ia
berkata telah menceritakan kepada kami Abu Zur’ah ia berkata
telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah ia berkata: adalah Rasulullah SAW diam di antara takbir ihram dengan membaca al-Fatihah. Ia berkata diam sebentar demi ayahku dan
ibuku ya Rasulullah, apa yang engkau baca ketika engkau diam
diam di antara takbir dan bacaan al-Faatihah? Beliau menjawab: saya membaca “allahumma ba’id baini wa baina khataya
kama ba’adta baina khatayaya kama ba’adta bain al-masyriq
wa al-magrib” ya Allah, jauhkanlah saya dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan timur dengan Barat. Ya
Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku seperti

kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan es.”

Tujuan dari pendidikan kebersihan ini adalah untuk menjaga kebersihan jasmani, rohani dan pikiran peserta didik,
sehingga dalam seluruh aktivitas terhindar dari kotoran dan
perbuatan keji.

E. PENDIDIKAN KESEHATAN
Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesehat
an. Hal ini terbukti dengan banyaknya ajaran Islam yang membicarakan tentang kesehatan, baik itu kesehatan makanan,
jasmani, maupun kesehatan rohani. Bahkan Nabi SAW me
ngatakan bahwa kesehatan itu adalah kenikmatan. Kesehat
an makanan umpamanya, dalam ajaran Islam sungguh ba
nyak makanan yang diharamkan. Hal itu disebabkan karena
makanan itu tidak sehat, baik itu merupakan najis maupun
yang lainnya, bahkan lebih dari sekadar itu, dari mana dan
bagaimana cara dia untuk memperolehnya juga Islam memerhatikannya. Itu sebabnya dalam hal makanan Islam menganjurkan untuk mengonsumsi yang halal dan yang baik (sehat).
419, An-Nasa’i, Op. cit., Juz I, hlm. 50, Juz II, hlm. 128, Abu Dawud, Op. cit., Juz
I, hlm. 267, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 264.
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1. Sehat adalah kenikmatan

ٍ ِح َّدثـنا الْم ِّكى بن إِبـر ِاهيم أَخبـرنَا عب ُد اللَّ ِه بن سع
 ُه َو ابْ ُن أَِب- يد
َْ ََ ْ َ َْ ُ ْ ُّ َ ََ َ
َ ُْ
ٍ َّ َع ْن أَبِ ِيه َع ِن ابْ ِن َعب- ِهْن ٍد
َّب
َ َال ق
َ َ ق-  رضى اهلل عنهما- اس
ُّ ِال الن
ِ َ نِعمت: -  صلى اهلل عليه وسلمِ ان َم ْغبُو ٌن فِي ِه َما َكثِريٌ ِم َن الن
، َّاس
َْ
.ُالص َّحةُ َوالْ َفَراغ
ِّ
188

“Telah menceritakan kepada kami al-Makki ibn Ibrahim telah memberitakan kepada kami ‘Abdullah ibn Sa’id–yaitu ibn Abu Hind-dari
ayahnya dari ibn ‘Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda ada
dua kenikmatan yang banyak manusia tidak menyadarinya yaitu sehat dan waktu luang.”

2. Sehat makanan

ِ
ٍ ْو َح َّدثَِن أَبُو ُكري
ضْي ُل
َ ُُس َامةَ َح َّدثـَنَا ف
َ ب ُمَ َّم ُد بْ ُن الْ َعالَء َح َّدثـَنَا أَبُو أ
َ
َ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ال
َ َى بْ ُن ثَابِت َع ْن أَِب َحا ِزم َع ْن أَِب ُهَريـَْرَة ق
ُّ بْ ُن َم ْرُزوق َح َّدثَِن َعد
ِ  أَيـَُّها الن: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ب
ُ ال َر ُس
َ َق
ٌ َِّّاس إ َّن اللَّهَ طَي
ُ
ِ
ِ
ِ ِالَ يـ ْقبل إِالَّ طَيِّبا وإِ َّن اللَّه أَمر الْم ْؤِمن
ال
َ ني فـََق
َ ني بَا أ ََمَر بِه الْ ُم ْر َسل
َ ُ ََ َ
َ ً
ََُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صالًا إ ِّن بَا تـَْع َملُو َن
ُّ  ( يَا أَيـَُّها:
َ الر ُس ُل ُكلُوا م َن الطَّيِّبَات َو ْاع َملُوا
ِ
ِ  (يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ُكلُوا ِمن طَيِّب:ال
َّ ُث.)ات َما َرَزقـْنَا ُك ْم
َ َ َ َيم) َوق
َ ْ
َ َ
ٌ َعل
ِ
ب يَا
ِّ الس َم ِاء يَا َر
َّ ذَ َكَر
َّ ث أَ ْغبـََر يَُُّد يَ َديِْه إِ َل
َّ يل
َ الس َفَر أَ ْش َع
ُ الر ُج َل يُط
ِ
َن
َّ الََرِام فَأ
ْ ِى ب
ِّ َر
َ ب َوَمطْ َع ُمهُ َحَر ٌام َوَم ْشَربُهُ َحَر ٌام َوَم ْلبَ ُسهُ َحَر ٌام َوغُذ
ِ ِ يستج
.ك
َ اب ل َذل
ُ َ َْ ُ
189

“Telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad ibn al-‘Ala’
telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan
kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Fudail
ibn Marzuq telah menceritakan kepadaku ‘Adi ibn Sabit dari Abu Ha-

188
Al-Bukhari, Sahih…, Op. cit., Juz , V, hlm. 2357, Ibn Majah, Op. cit., Juz II,
hlm. 1396, At-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 550.
189
Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 703, At-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 220.
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zim dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: wahai
manusia sesungguhnya Allah SWT itu baik, tidak menerima kecuali
yang baik. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada orang
yang beriman sebagaimana Ia memerintahkan kepada para RasulNya dengan firman-Nya: “wahai para Rasul makanlah yang baik-baik
dan beramallah kamu dengan amal yang saleh, sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang kamu lakukan. Dia berfirman lagi: wahai orangorang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami
rizkikan kepada kamu”. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang
laki-laki yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan
berdebu. Dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: Ya Tuhan, ya Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia kenyang dengan sesuatu yang
haram, maka jika begitu keadaannya bagaimana doanya dikabulkan.”

ِ
ِ الِم
ِِ ِ
ٍ ص ُّى ح َّدثـنَا ُمَ َّم ُد بْن حر
ب َح َّدثـَْت ِن
ْ ْ َح َّدثـَنَا ه َش ُام بْ ُن َعْبد الْ َملك
َ َ
َْ ُ
ِ ُ ت الْ ِم ْق َدام بن مع ِدي َك ِرب يـ ُق
ِ أ ُِّمى عن أ ُِّمها أَنـَّها َِسع
ول
َ ت َر ُس
ُ ول َس ْع
َْ َْ َ
َ َ َ َْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
آدم ٌّى و َعاءً َشًّرا م ْن بَطْ ٍن
ُ  يـَُق-صلى اهلل عليه وسلم- اللَّ ِه
َ َ َما َم َل: ول
ِ
ِ ات ي ِقمن ص ْلبه فَِإ ْن َغلَب
ث
ٌ ُت ْال َد ِم َّى نـَْف ُسهُ فـَثـُل
ُ َ ُ َ ْ ُ ٌ ب ْال َدم ِّى لَُقْي َم
َ
ُ َح ْس
ِ َّ ِ
ِ ث لِلشَّر
ِ ث لِلنـََّف
.س
ٌ ُاب َوثـُل
َ ٌ ُللط َعام َوثـُل
190

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam ibn ‘Abd al-Malik al-Himsi
telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Harb telah menceritakan kepadaku ibuku dari ibunya bahwasanya saya mendengar
al-Miqdam ibn Ma’dikarib mengatakan saya mendengar Rasulullah
SAW bersabda: seorang manusia yang memenuhi perutnya lebih buruk dari orang yang mencukupkan beberapa suap yang dapat memberikan kekuatan (tenaga). Maka jika nafsu dapat mengalahkan manusia maka paling banyak sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk
minuman dan sepertiga dikosongkan.”

َح َّدثـَنَا َعلِ ُّى بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه َح َّدثـَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ِدينَا ٍر َع ْن َعطَ ٍاء
ٍ ََّع ِن ابْ ِن َعب
َّ اس أ
 إِ َذا أَ َك َل: ال
َ َ ق-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َّ َِن الن
190
Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1111, At-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 590.
Al-Albani menilai Hadis ini dengan sahih. Lihat Al-Albani, Irwa’…, Op. cit., Juz
VII, hlm. 41.
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191

.َح ُد ُك ْم فَالَ يَْ َس ْح يَ َدهُ َح َّت يـَْل َع َق َها أ َْو يـُْلعِ َق َها
َأ

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali ibn ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Amr ibn Dinar dari ‘Ata’ dari ibn ‘Abbas
bahwasanya Nabi SAW bersabda: apabila salah seorang di antara
kamu selesai makan janganlah dia mengelap tangannya hingga
mengisapnya atau menyuruh orang untuk menghisap tangannya
sendiri.”

3. Sehat hati

ِ َ َح َّدثـنَا أَبو نـعي ٍم ح َّدثـنَا َزَك ِريَّاء عن ع ِام ٍر ق
ت النـُّْع َما َن بْ َن بَ ِش ٍري
َ َْ ُ
ُ ال َس ْع
َ َ َُْ ُ َ َ
ِ
ِ ُ يـ ُق
الَالَ ُل
ْ : ول
ُ  يـَُق-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
َ ت َر ُس
ُ ول َس ْع
َ
ِ
ِ
ِ ات الَ يـَْعلَ ُم َها َكثريٌ م َن الن
، َّاس
ْ ي َو
ٌ َِّالََر ُام بـ
ٌ َِّبـ
ٌ  َوبـَيـْنـَُه َما ُم َشبـََّه، ي
ِ الشبـه
ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ات
ْ فَ َم ِن اتـََّقى الْ ُم َشبـََّهات
َُ ُّ  َوَم ْن َوقَ َع ِف، استَبـَْرأَ لدينه َوع ْرضه
ِ
ِْ َكر ٍاع يـرعى حوَل
ٍ ِ أَالَ وإِ َّن لِ ُك ِّل مل. ك أَ ْن يـواقِعه
ك
ُ َ َُ ُ  يُوش، ال َمى
َ
ْ َ َ َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ  أَالَ َوإ َّن ف، ُ أَالَ إِ َّن حَى اللَّه ف أ َْرضه َمَا ِرُمه، ِحًى
ًضغَة
ْ الَ َسد ُم
ْ ت فَ َس َد
ْ صلَ َح
َ أَال. ُالَ َس ُد ُكلُّه
ْ  َوإِ َذا فَ َس َد، ُالَ َس ُد ُكلُّه
ْ صلَ َح
َ ت
َ إِ َذا
ِ
.ب
ُ َوه َى الْ َق ْل
192

“Telah menceritakan Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Zakariya’ dari ‘Amir ia berkata saya mendengar an-Nu’man ibn Basyir
berkata saya mendengar Rasulullah bersabda,” sesungguhnya yang
halal itu jelas dan yang haram jelas, di antara keduanya terdapat
perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui
oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti
dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya, dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus
dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang
menggembala hewan gembalaannya di pinggir jurang yang dikha-

191
Al-Bukhari, Sahih…, Op. cit., Juz V, hlm. 2077, Muslim, Op. cit., Juz, III, hlm.
1605-1606, Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1088, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm.
393.
192
Al-Bukhari, Sahih…, Op. cit., Juz I, hlm. 28, Muslim, Op. cit., Juz III, hlm.
1219, Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1318.
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watirkan dia terjatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja
memiliki larangan dan larangan Allah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik
maka baiklah seluruh tubuh dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa daging tersebut adalah hati.”

Dalam Hadis ini dipahami bahwa sebagai kunci dari kesehatan diri manusia adalah hatinya. Oleh karena itu, jagalah hati
tersebut dari segala sesuatu yang menyebabkannya sakit atau
berpenyakit. Salah satu cara untuk menyehatkan hati tersebut
adalah dengan menjauhi sesuatu yang diragukan kehalalan dan
keharamannya, apalagi sesuatu yang sudah jelas keharamannya tinggalkanlah, baik itu berupa makanan, ucapan maupun
perbuatan.

4. Memanfaatkan kesehatan

الر ْحَ ِن أَبُو الْ ُمْن ِذ ِر
َّ َح َّدثـَنَا َعلِ ُّى بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد
ِ ال ح َّدثَِن ُم
ِ َع َم
اه ٌد َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن
ُّ الطَُّفا ِو
ْ ى َع ْن ُسلَْي َما َن ْال
َ
َ َ َش ق
 صلى اهلل عليه- ول اللَّ ِه
ُ َخ َذ َر ُس
َ َ ق-  رضى اهلل عنهما- عُ َمَر
َ ال أ
ُّ  ُك ْن ِف:ال
. أ َْو َعابُِر َسبِ ٍيل، يب
َ  ِبَْن ِكِب فـََق- وسلم
َ الدنـْيَا َكأَن
ٌ َّك َغ ِر
ت
ُ َوَكا َن ابْ ُن عُ َمَر يـَُق
َّ ت فَالَ تـَْنتَ ِظ ِر
َ َصبَ ْح
َ  إِ َذا أ َْم َسْي:ول
ْ  َوإِ َذا أ، اح
َ َالصب
ِ ِ وخ ْذ ِمن ِص َّحت، فَالَ تـْنت ِظ ِر الْمساء
ك
َ ِ َوِم ْن َحيَات، ك
َ ك ل َمَر ِض
َ
ََ
ْ َُ َ َ َ
ِ
.ك
َ ِل َم ْوت
193

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali ibn ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Abd ar-Rahman Abu al-Munzir
at-Tufawi dari Sulaiman al-A’masy ia berkata telah menceritakan kepadaku Mujahid dari ‘Abdullah ibn ‘Umar r.a., ia berkata: Rasulullah
SAW memegang pundak saya seraya bersabda: Hiduplah engkau di
dunia seakan-akan orang asing atau pengembara,” Ibnu Umar berkara: Jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika
kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari, gunakanlah ke-

193
Al-Bukhari, Sahih…, Op. cit., Juz V, hlm. 2358, At-Tirmizi, Op. cit., Juz IV,
hlm. 567.
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sehatanmu untuk (persiapan saat) sakitmu dan kehidupanmu untuk
kematianmu.”

Tujuan dari pendidikan kesehatan ini adalah untuk menjaga kesehatan jasmani terlebih-lebih kesehatan rohani agar
mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Imam
ibn al-Qayyim berkata; barangsiapa yang merenungkan tuntunan Nabi SAW tentu akan mendapatinya sebagai tuntunan
penjagaan kesehatan yang paling sempurna. Tuntunan ini
me
nitikberatkan perhatiannya pada bagaimana mengurus
makan dan minuman, sandang dan papan, waktu tidur dan
jaga, diam dan bergerak, serta waktu luang dan istirahat de
ngan sebaik-baiknya. Maka jika semua itu bisa dilakukan secara berimbang dan sesuai dengan kondisi tubuh, iklim, usia
serta kebiasaan yang ada, niscaya akan berakibat pada terpeliharanya kesehatan sampai akhirnya ajal tiba.194

F. PENDIDIKAN JASMANI
1. Lomba lari

ِ ح َّدثـنا أَبو
ِ
اق
َ َخبـََرنَا أَبُو إِ ْس َح
ْ وسى أ
َ ُ ََ َ
ُ ُصال ٍح األَنْطَاك ُّى َْمب
َ وب بْ ُن ُم
ِ
ِ
 َع ْن ه َش ِام بْ ِن عُْرَوَة َع ْن أَبِيه َو َع ْن أَِب َسلَ َمةَ َع ْن- ى
َّ  يـَْع ِن الْ َفَزا ِرِ ِ
-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ْ ََعائ َشةَ َرض َى اللَّهُ َعنـَْها أَنـََّها َكان
ِّ ِت َم َع الن
ْ َِف َس َف ٍر قَال
ُ ت فَ َسابـَْقتُهُ فَ َسبـَْقتُهُ َعلَى ِر ْجلَ َّى فـَلَ َّما َحَْل
ُت اللَّ ْح َم َسابـَْقتُه
ِ ِ َ فَسبـ َق ِن فـ َق
.السبـَْق ِة
َّ ك
َ  َهذه بِتِْل: ال
َ ََ
195

“Telah menceritakan kepada kami Abu Salih al-Antaki Mahbub ibn
Musa telah memberitakan kepada kami Abu Ishaq—yatu al-Fazaridari Hisyam ibn ‘Urwah dari ayahnya dari Abu Salamah dari ‘Aisyah

194
Yusuf al-Qardawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, terj. Abdullah Hakam
Shah, Lukman Hakim sad an Muhammad Sulthoni Yusuf, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2002), hlm. 159.
195
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 34, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 636.
At-Tabrizi menilai Hadis ini dengan sahih. Lihat at-Tabrizi, Op. cit., Juz II, hlm.
238.
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r.a., bahwa suatu waktu ‘Aisyah musafir bersama Rasulullah SAW lalu
‘Aisyah mengatakan; saya bertanding lomba lari dengannya lalu
saya menang. Ketika badan saya gemuk kami bertanding lagi lalu
beliau yang menang, kemudian beliau bersabda: ini adalah untuk kemenangan yang lalu itu.”

2. Gulat

ٍ ِعن معم ٍر عن ي ِزي ِد ب ِن أ
ِ الا ِر
ِ ِ
ِ ال أ
ث
َْ َحسبُهُ َع ْن َعْبد اهلل بْ ِن
َ َ ََب ِزيَاد ق
ْ ْ ْ َ ْ َ ََْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَاهليَّة َوَكا َن
ْ لى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أَبَا ُرَكانَةَ ِف
َ َق
َّ ص
ُّ ِع الن
َ ص َار
َ َّب
َ ال
ٍ
ِ
ال
َ لى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فـََق
َ َش ِديْ ًدا فـََق
َّ ص
َ َال َشاةٌ بِ َشاة ف
َ صَر َعهُ َر ُس ْو ُل اهلل
ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َوسلَّ َم
َ َص َار َعهُ ف
َ َن ف
َ صَر َعهُ َر ُس ْو ُل اهلل
ْ اَبـُْو رُكاَنَةَ َعا ِو ْد
ِ
ِ َ ضا فـََق
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
ً ْأَي
ْ ن ِ ْف أ
َ َُخَرى فـََعا ِوَدهُ ف
َ صَر َعهُ َر ُس ْول اهلل
ْ ال َعا ِو ْد
ِّ ال أَبـُْو رَكانَةَ َه َذا أَقـُْو ُل ِل َْهلِي َشاةٌ أَ َكلَ َها
ٌب َو َشاة
ً َْو َسلَّ َم أَي
ُ ْالذئ
ُ َ ضا فـََق
ْ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َما ُكنَّا
َ ت فَ َما َذا أَقـُْو ُل لِلثَّالِثَِة فـََق
ْ تَ َك َّسَر
ُّ ال الن
َ َّيب
ِ
.ك
َ ك ُخ ْذ َغنَ َم
َ ك َونـَ ْغَرَم
َ صَر َع
َ لنَ ْج َم َع َعلَْي
ْ َك أَ ْن ن
196

“Dari Ma’mar dari Yazid ibn Abu Ziyad ia berkata dari ‘Abdullah ibn
al-Haris ia berkata: Nabi SAW bergulat dengan Rukanah pada masa
Jahiliah dan dia terkenal dengan kekuatannya. Ia berkata: domba lawan domba. Kemudian Rasulullah SAW bergulat. Abu Rukanah berkata: berjanjilah denganku untuk lain kali bergulat lagi. Lalu Nabi SAW
bergulat lagi. Abu Rukanah berkata: berjanjilah denganku untuk lain
kali bergulat lagi. Lalu Nabi SAW bergulat lagi. Abu Rukanah berkata: berjanjilah denganku untuk lain kali bergulat lagi. Lalu Rasulullah
SAW bergulat lagi. Lalu Abu Rukanah berkata: aku katakan kepada
keluargkau begini: domba telah dimakan oleh serigala dan larilah
domba. Lalu apa yang saya katakan pada yang ketiga kalinya? Nabi
SAW menjawab: kita tidak berkumpul untuk bergulat dan membuatmu berutang, karena itu ambillah dombamu.”

196
‘Abd ar-Razzaq, Musannaf ‘Abd ar-Razzaq, Juz XI, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H), hlm. 427. Al-Albani menilai Hadis ini dengan hasan. Lihat Al-Albani, Gayah al-Maram, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), hlm. 216.
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3. Memanah

ِ
ٍ ِح َّدثـنا قـتـيبةُ بن سع
َيد بْ ِن أَِب عُبـَْي ٍد َع ْن َسلَ َمة
َ يد َح َّدثـَنَا َحاتٌ َع ْن يَِز
َ ُ ْ ََُْ ََ َ
 صلى اهلل عليه- َّب
َ َ رضى اهلل عنه – ق- بْ ِن األَ ْك َوِع
ُّ ِ َمَّر الن:ال
ِ َ علَى نـ َف ٍر ِمن أَسلَم يـْنت- وسلم
 صلى- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ  فـََق، ضلُو َن
َ َ ْ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
 َوأَنَا،  فَإ َّن أَبَا ُك ْم َكا َن َراميًا، يل
َ  ْارُموا بَِن إ ْسَاع: - اهلل عليه وسلم
ِ ْ َح ُد الْ َف ِري َق
ول
َ َ ق. َم َع بَِن فُالَ ٍن
ُ ال َر ُس
َ  فـََق، ي بِأَيْ ِدي ِه ْم
َ ال فَأ َْم َس
َكأ
ول
َ  فـََقالُوا يَا َر ُس.  َما لَ ُك ْم الَ تـَْرُمو َن: -  صلى اهلل عليه وسلم- اللَّ ِه
ِ ِ
. ْارُموا َوأَنَا َم َع ُك ْم ُكلِّ ُك ْم:ال
َ َت َم َع ُه ْم ق
َ ْ نـَْرمى َوأَن، اللَّه
197

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah menceritakan kepada kami Hatim dari Yazid ibn Abu ‘Ubaid dari Salamah ibn
al-Akwa’ r.a., ia berkata: suatu waktu Nabi SAW pernah berjalan-jalan
menjumpai sekelompok sahabat yang sedang mengadakan pertandingan memanah. Lalu Rasulullah SAW bersabda: lemparkanlah
panahmu ya bani Isma’il, sesungguhnya ayahmu adalah pemanah,
dan saya adalah bersama Bani Fulan. Salamah berkata: salah seorang
kelompok yang bertanding menghentikan perlombaan tersebut. Lalu
Rasulullah SAW: Kenapa kamu tidak melempar panah kamu? Mereka
menjawab: ya Rasulullah kami melempar panah sementara engkau
bersama mereka? Rasul bersabda: Lemparkanlah panahmu dan saya
bersama kalian semua.”

ٍ
ِ الا ِر
ٍ َخبـَرنَا ابْن وْه
ث
ْبأ
َْ َخبـََرِن َع ْم ُرو بْ ُن
َ ُ َ ْ َح َّدثـَنَا َه ُارو ُن بْ ُن َم ْعُروف أ
ِ ُ عن أَِب علِى ُثَامةَ ب ِن ُش َفى أَنَّه َِسع ع ْقبةَ بن ع ِام ٍر يـ ُق
ت
ُ ول َس ْع
ْ َ ٍّ َ
َْ
َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
 َوأَع ُّدوا: ول
َ َر ُس
ُ  َوُه َو َعلَى الْمْن َب يـَُق-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
الرْم ُى أَالَ إِ َّن
َّ الرْم ُى أَالَ إِ َّن الْ ُق َّوَة
َّ استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قـَُّوٍة أَالَ إِ َّن الْ ُق َّوَة
ْ َلُ ْم َما
.الرْم ُى
َّ الْ ُق َّوَة
198

Al-Bukhari, Sahih…, Op. cit., Juz III, 1234.
Muslim, Op. cit., Juz III, hlm. 1522, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 16, Ibn
Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 940, At-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 270.
197
198
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“Telah menceritakan kepada kami Harun ibn Ma’ruf telah memberitakan kepada kami ibn Wahb telah memberitakan kepadaku ibn alHaris dari Abu ‘Ali Sumamah ibn Syufai bahwasanya ia mendengar
‘Uqbah ibn ‘Amir mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar: “Bersiap-siaplah kamu sedaya mampu kamu,
ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan “kekuatan” itu ialah memanah, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan “kekuatan” itu ialah
memanah, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan “kekuatan” itu
ialah memanah.

4. Menunggang kuda

ٍ َْحَ ُد بْن يُونُس َح َّدثـَنَا ابْن أَِب ِذئ
ب َع ْن نَافِ ِع بْ ِن أَِب نَافِ ٍع َع ْن
ُ
َ ُ ْ َح َّدثـَنَا أ
َّ الَ َسْب َق إِال: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َأَِب ُهَريـَْرةَ ق
ِ
.ص ٍل
ٍّ ِف ُخ
ْ َف أ َْو ِف َحاف ٍر أ َْو ن
199

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus telah menceritakan kepada kami ibn Abu Zi’b dari Nafi’ ibn Abu Nafi’ dari Abu Hu
rairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: tidak ada keunggulan
kecuali menunggang unta atau menunggang kuda dan memanah.”

5. Renang

َّار َح َّدثـَنَا
َّ َحَ ُد بْ ُن عُبـَْي ٍد
ْ َحَ َد بْ ِن َعْب َدا َن أَنـْبَأَنَا أ
ْ َخبـََرنَا َعلِ ُّى بْ ُن أ
ْ َوأ
ُ الصف
اب َح َّدثـَنَا َعْب ُد الْ َع ِزي ِز بْ ُن َْي َي أَبُو
ُّ ِ ََج ْع َف ُر بْ ُن ُمَ َّم ِد بْ ِن فـَْرقَ ٍد الْ ِف ْري
الرِحي ِم َع ْن
ْ ََصبَ ِغ َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد يـَْع ِن ابْ َن َسلَ َمة
َّ الََزِر
َّ ى َع ْن أَِب َعْب ِد
ْ ْال
ِ
ٍ ْاب يـع ِن ابن ُب
ِ
ت َجابَِر
ٍ َت َع ْن َعطَ ِاء بْ ِن أَِب َرب
َ َاح ق
ُ ْ َرأَي: ال
َ ْ َْ َعْبد الْ َوَّه
ِ بن عب ِد اللَّ ِه وجابِر بن عم ٍي األَنْصا ِرييـِ ِن ر ِضى اللَّه عنـهما يـرَتِي
ان
َُْ َْ َ َ َ
َْ َ ْ
َ َْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ
ِول اللَّه
ِ
ِ
َ ت َر ُس
َ س فـََق
َ ت أ ََما َس ْع
َ َجلَ ْس
َ ُال لَه
َ صاحبُهُ أ
َ فَ َم َّل أ
َ ََح ُد ُهَا فَ َجل
199
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 34, An-Nasa’i, Op. cit., Juz VI, hlm. 226227, At-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 205, Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 960. Ibn
al-Qattan dan Ibn Daqiq al-‘Id mensahihkan Hadis ini. Lihat Ibn Hajar, Talkhis al-Habir fi Ahadis ar-Rafi’i al-Kabir, Juz IV, (Madinah: t.p., 1384 H/1964 M),
hlm. 161.
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ٍ
س ِم ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه فـَُه َو
ُ  يـَُق-صلى اهلل عليه وسلمَ  ُك ُّل َش ْىء لَْي: ول
ِ ِ الرج ِل بـي الْغَرض
ْ َ َ َ َْ ُ َّ َس ْه ٌو َوَلٌْو إِالَّ أ َْربـًَعا َم ْش َى
ُي َوتَأْديبَهُ فـََر َسهُ َوتـََعلُّ َمه
.ُاحةَ َوُمالَ َعبَتَهُ أ َْهلَه
ِّ
َ َالسب
200

“Telah memberitakan kepada kami ‘Ali ibn Ahmad ibn ‘Abdan telah
menyampaikan kepada kami Ahmad ibn ‘Ubaid as-Saffar telah menceritakan kepada kami Ja’far ibn Muhammad ibn Farqad al-Firyabi
tekah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Aziz ibn Yahya Abu al-Asba’
telah menceritakan kepada kami yaitu ibn Salamah al-Jazari dari
Abu ‘Abd ar-Rahim dari ‘Abd al-Wahhab yaitu ibn Bukht dari ‘Ata ibn
Abu Rabah ia berkata: saya melihat Jabir ibn ‘Abdullah dan Jabir ibn
‘Umair al-Ansari r.a, keduanya berenang. Lalu salah satu di antara
keduanya bosan lalu ia duduk, kenapa kamu duduk ? Kata salah seorang di antara keduanya. Apakah kamu tidak mendengar Rasulullah
SAW bersabda: setiap yang melalaikan dan permainan tidaklah merupakan bagian dari zikrullah (sia-sia) kecuali empat hal: lomba lari,
belajar naik kuda, belajar renang dan bermain-main dengan istri.”

Dari berbagai Hadis di atas menunjukkan bahwa pendidik
an jasmani itu sangat ditekankan bagi umat Islam. Terutama
dengan olah raga yang menguatkan tubuh, stamina dan keta
hanan tubuh seperti lari, berenang dan lainnya. Bahkan dalam
hal memanah Nabi SAW sampai mengulangi pernyataannya
sebanyak tiga kali yang menunjukkan pentingnya belajar memanah tersebut. Demikian juga halnya dengan dibolehkannya
melakukan perlombaan-perlombaan, seperti lomba lari, gulat,
menunggang kuda dan renang. Kesemuanya itu menunjukkan
dianjurkan bagi umat Islam untuk berolah raga atau pendidikan jasmani. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
semua olahraga yang ada sekarang ini selama tidak melanggar
aturan agama, seperti menutup aurat dan tidak berjudi tentu
nya hal itu dibolehkan. Karena olahraga itu menyehatkan ba
200
Al-Baihaqi, Sunan…, Op. cit., Juz X, hlm. 15, At-Tabrani, al-Mu’jam al-Kabir,
Op. cit., Juz II, hlm. 193. Hadis sahih sebagaimana dituliskan al-Albani. lihat al-Albani, as-Silsilah as-Sahihah, Op. cit., Juz I, hlm. 625, al-Albani, Sahih at-Targib …,
Op. cit., Juz II, hlm. 46, al-Albani, Gayah…, Op. cit., hlm. 222.
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dan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli kesehatan.
Dalam Islam, seorang yang sehat dan kuat itu lebih disukai
daripada seorang yang lemah, sebagaimana Hadis Nabi SAW:

ٍ
ِ ِ ِ َّ
ِ ِ
يس
َ َح َّدثـَنَا أَبُو بَ ْكر بْ ُن أَب َشْيبَةَ َوابْ ُن ُنَْي قَاالَ َح َّدثـَنَا َعْب ُد الله بْ ُن إ ْدر
ِ
َعَرِج َع ْن أَِب
ْ َع ْن َربِ َيعةَ بْ ِن عُثْ َما َن َع ْن ُمَ َّمد بْ ِن َْي َي بْ ِن َحبَّا َن َع ِن األ
ى
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َُهَريـَْرةَ ق
ُّ  الْ ُم ْؤِم ُن الْ َق ِو: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ِ ِب إِ َل اللَّ ِه ِمن الْم ْؤِم ِن الضَّع
...يف َوِف ُك ٍّل َخيـٌْر
ُّ َح
َ َخيـٌْر َوأ
ُ َ
201

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah dan ibn
Numair keduanya berkata telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Idris dari Rabi’ah ibn ‘Usman dari Muhammad ibn Yahya ibn
Hibban dari al-A’raj dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda: seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai
Allah daripada seorang mukmin yang lemah dan setiap sesuatu itu
ada kebaikan ….”

G. PEMBERANTASAN BUTA AKSARA (BACA-TULIS)
Ketika Nabi hijrah ke Madinah yang pertama sekali didiri
kan Rasulullah SAW adalah masjid. Masjid dijadikan sebagai
tempat belajar di samping sebagai tempat beribadah dan tempat para ahl as-suffah..202 Oleh sebab itu, kurikulum yang di
jadikan Rasul setelah kurikulum di atas adalah kurikulum baca-tulis atau pemberantasan buta aksara bagi kaum Ansar.

 ُمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد: َخبـََرنَا أَبُو بَ ْك ٍر
ْ َخبـََرنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه
ُ ِالَاف
ْظأ
ْأ
ِ َالزب ِرق
ٍ اللَّ ِه بْ ِن َعت
ان َح َّدثـَنَا َعلِ ُّى
ُّ َّاب الْ َعْب ِد
ْ ِّ ى َح َّدثـَنَا َْي َي بْ ُن َج ْع َف ِر بْ ِن
ٍ ِ
ِ
َخبـََرنَا ُمَ َّم ٌد َح َّدثَِن َعلِ ُّى بْ ُن
ْ َخبـََرنَا َد ُاوُد بْ ُن أَِب هْند ح َوأ
ْ بْ ُن َعاص ٍم أ

201
Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 2052, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 31, Juz
II, 1395.
202
Di samping masjid-masjid juga ada sekolah-sekolah tempat anak-anak
belajar tulis dan baca, di samping belajar Al-Qur’an al-Karim. Lebih lanjut lihat
M. ‘Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadis ‘Ulumuh wa Mustalahuh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1419 H/1998 M), hlm. 92-94.
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ِ
ِ َِّعيسى َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْن الْمسي
ني َح َّدثـَنَا
ُ ب َح َّدثـَنَا إِ ْس َح
َ اق بْ ُن َشاه
َُ ُ
َ
ٍَخالِ ُد بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه َع ْن َد ُاوَد بْ ِن أَِب ِهْن ٍد َع ْن ِع ْك ِرَمةَ َع ِن ابْ ِن َعبَّاس
ِ َ َكا َن ن: ال
ٍ
ول
ُ س َلُ ْم فِ َداءٌ فَ َج َع َل َر ُس
َ َق
َ اس م ْن األ
ٌ
َ ُس َارى يـَْوَم بَ ْدر لَْي
ِ
ِ
َصا ِر الْ ِكتَابَة
َ ْ ف َداءَ ُه ْم أَ ْن يـَُعلِّ ُموا أ َْوالَ َد األَن-صلى اهلل عليه وسلم- اللَّه
ِ
ِ
: ال
َ َك؟ ق
َ صا ِر إِ َل أَبِ ِيه فـََق
َ َق
َ ُ َما َشأْن: ال
َ ْال فَ َجاءَ غُالَ ٌم م ْن أ َْوالَد األَن
.ب بِ َذ ْح ِل بَ ْد ٍر َواللَّ ِه الَ تَأْتِ ِيه أَبَ ًدا
ْ : ال
َ َضَربَِن ُم َعلِّ ِمى ق
ُ ِالَب
َ
ُ ُيث يَطْل
203

“Telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn ‘Abdullah alHafiz, telah memberitakan kepada kami Abu Bakr: Muhammad ibn
‘Abdullah ibn ‘Uttab al-‘Abdi, telah menceritakan kepada kami Yahya
ibn Ja’far ibn az-Zibriqan, telah menceritakan kepada kami ’Ali ibn
‘Asim telah memberitakan kepada kami Dawud ibn Abu Hind. Dan
telah memberitakan kepada kami Muhammad telah menceritakan
kepadaku ‘Ali ibn ‘Isa telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn
al-Musayyab telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Syahin telah
menceritakan kepada kami Khalid ibn ‘Abdullah dari Dawud ibn Abu
Hind dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas, ia berkata: adalah orang-orang
tawanan perang dalam perang Badar tidak ada bagi mereka tebusan (yang tidak mampu membayar tebusan), maka Rasulullah SAW
menjadikan tebusan mereka mengajari anak-anak Ansar menulis dan
membaca. Ibn ‘Abbas berkata; maka datang seorang anak laki-laki
dari anak Ansar kepada ayahnya. Maka ia berkata: apa yang terjadi padamu? Ia (anak tersebut) berkata: “Guruku telah memukulku. Ia
(ayah si anak) berkata: yang keji menuntut balas dendam perang badar. Demi Allah, jangan kamu mendatanginya selamanya.”

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW
berkeinginan untuk memberantas buta aksara bagi anak-anak
Ansar (Madinah). Sebagai tenaga pengajar bagi mereka ada203
Al-Baihaqi, Sunan…, Op. cit., Juz VI, hlm. 322, Ahmad ibn Hanbal, Abu
‘Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad asy-Syaibani, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Juz I, (Beirut: ‘Alim al-Kutub, 1419 H/1998 M),
hlm. 247, Muhammad ibn ‘Abdullah Abu ‘Abdullah al-Hakim an-Naisaburi,
al-Mustadrak ‘ala as-Sahihain, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411
H/1990 M), hlm. 152. Al-Hakim menilai Hadis ini dengan sahih al-isnad dan alBukhari tidak meriwayatkannya dan az-Zahabi menilai Hadis ini dengan sahih.
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lah orang-orang kafir yang merupakan tawanan perang Badar.
Sebagaimana dijelaskan al-Mubarakfuri, bahwa penduduk
Mekkah mayoritasnya bisa baca-tulis sedangkan penduduk
Madinah tidak demikian, maka siapa saja yang tidak mampu
mem
bayar tebusan, maka diserahkan kepadanya 10 orang
anak-anak Madinah agar dia mengajari mereka baca-tulis dan
bila mereka sudah pandai, maka itulah tebusannya.204
Hadis ini juga menunjukkan bahwa penduduk Mekkah
(kaum Muhajirin) umumnya sudah bisa baca-tulis,205 karena
dalam Hadis di atas Rasul mengatakan anak-anak Ansar (Madinah). Dari Hadis ini dipahami juga bahwa boleh menuntut
ilmu dari non-Muslim selama ilmu yang dipelajari tersebut
tidak berkaitan dengan masalah agama, seperti ilmu alat dan
lainnya.

204
Syaik Safiyurrahman al-Mubarakuri, Perjalanan Hidup Rasul yang Agung
Muhammad SAW dari Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir, terj. Hanif Yahya,
et.al., (Jakarta: Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia Jakarta, t.th.), hlm.
338.
205
Kenyataan menunjukkan bahwa setelah Islam datang, banyak terdapat
ahli tulis untuk memenuhi kebutuhan negara yang baru. Rasul SAW memiliki
penulis-penulis wahyu yang jumlahnya mencapai 40 orang. Beliau juga memiliki ahli tulis sedekah, ahli tulis utang piutang dan ahli tulis untuk surat-surat
dengan bahasa-bahasa asing. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Loc.cit.
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BAB 3
Metode Pengajaran
dalam Hadis
Untuk mengajarkan kurikulum pendidikan yang dijelas
kan pada bab sebelumnya kepada peserta didik, tentunya
pendidik menggunakan berbagai metode. Oleh karena itu, be
rikut ini akan diuraikan berbagai metode mengajar yang dapat
diterapkan dalam mengajarkan kurikulum pendidikan Islam
berdasarkan Hadis Nabi (metode yang digunakan Nabi Mu
hammad SAW).

A. METODE CERAMAH
Metode ceramah adalah, suatu cara pengajian atau pe
nyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pe
ndidik kepada peserta didik.206 Menurut Abuddin Nata, metode
ceramah juga sama dengan metode khotbah.207 Salah satu tugas
Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah sebagai pe
nyampai informasi kepada umatnya. Itu sebabnya maka salah
satu dari sifat beliau adalah tabligh (pemberi informasi). Dengan
demikian, hampir dapat dikatakan keseharian Nabi SAW itu
adalah memberikan informasi, sedangkan penerima informasi
tersebut adalah seluruh umatnya.

ِ ح َّدثـنَا َْممود بن َغيالَ َن ح َّدثـنَا أَبو داود أَنـبأَنَا ُشعبةُ عن ِس
اك بْ ِن
َ ْ َ َ ْ َْ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ
ٍ
ِِّث عن أَبِيه
ِ ِ
ِ َ َب ق
ٍ حر
َّ ت َعْب َد
ُ ال َس ْع
ْ َ ُ الر ْحَ ِن بْ َن َعْبد اللَّه بْ ِن َم ْسعُود ُيَد
َْ

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 193.
Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2005), hlm. 158.
206
207
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ِ َ َال ق
ً نَضََّر اللَّهُ ْامَرأ:ول
ُ  يـَُق-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َ َق
َّ ِت الن
ُ ال َس ْع
.ب ُمبـَلَّ ٍغ أ َْو َعى ِم ْن َس ِام ٍع
َّ َِس َع ِمنَّا َشْيئًا فـَبـَلَّغَهُ َك َما َِس َع فـَُر
208

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud ibn ‘Ailan telah menceritakan kepada kami Abu Dawud telah menyampaikan kepada kami
Syu’bah dari Simak ibn Harb ia berkata saya mendengar ‘Abd ar-Rahman ibn ‘Abdullah ibn Mas’ud diceritakan dari ayahnya, ia berkata
saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: semoga Allah membaguskan rupa seorang yang mendengar sesuatu (Hadis) dari kami, lantas
ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar, kadang-kadang
orang yang disampaikan lebih paham dari yang mendengar.”

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang yang mempunyai
ilmu (pendidik) hendaknya menyampaikan kepada yang ti
dak berilmu (peserta didik). Karena bisa saja orang yang tidak
mempunyai ilmu tersebut setelah diajari lebih paham dan lebih
bisa mengamalkannya dibanding dengan orang yang menyam
paikan (pendidik). Hal ini bisa saja terjadi dalam proses belajar
mengajar dalam lembaga pendidikan. Sebagai contoh, seorang
mahasiswa S-1 belajar kepada seorang dosen yang lulusan S-2.
Begitu mahasiswa tersebut menyelesaikan S-1 ia langsung
menlanjutkan pendidikannya ke jenjang S-2 dan S-3 hingga
selesai, sementara dosennya ketika di S1 dulu masih belum
melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-3. Beberapa tahun
kemudian si dosen melanjutkan pendidikannya ke tingkat S3
dan salah satu dosennya di S-3 tersebut adalah mahasiswanya
yang dulu dididiknya ketika masih S-1.

ِ
ِ يد بن مسلِ ٍم ح َّدثـنَا األَوز
ال
َ َاع ُّى ق
َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ وسى َح َّدثـَنَا الْ َول
َ َح َّدثـَنَا َْي َي بْ ُن ُم
ال
َ َالر ْحَ ِن ق
َ ََح َّدثَِن َْي َي بْ ُن أَِب َكثِ ٍري ق
َّ ال َح َّدثَِن أَبُو َسلَ َمةَ بْ ُن َعْب ِد

208
At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, Juz V, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-’Arabi,
t.t.), hlm. 34, Ibn Majah, Sunan ibn Majah, Juz I, (Beirut: t.p., t.th.), hlm. 85.
Nilai Hadis ini adalah sahih sebagaimana dinilai oleh Al-Albani dan At-Tabrizi.
Lihat Al-Albani, as-Silsilah as-Sahihah, Juz IV, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif,
t.th.), hlm. 298, At-Tabrizi, Misykah al-Masabih, Juz I, (Beirut: al-Maktab al-Is
lami, 1405 H/1985 M), hlm. 49.
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 لَ َّما فـَتَ َح اللَّهُ َعلَى َر ُسولِِه: ال
َ َ رضى اهلل عنه – ق- َح َّدثَِن أَبُو ُهَريـَْرَة
ِ  َم َّكةَ قَ َام ِف الن-  صلى اهلل عليه وسلم َوأَثـَْن، َ فَ َح ِم َد اللَّه، َّاس
ِ َّ
َّ َّ ِ َ ََعلَْي ِه ُثَّ ق
َ َّ َو َسل، يل
ُط َعلَيـَْها َر ُسولَه
َ س َع ْن َمكةَ الْف
َ َ إن اللهَ َحب: ال
ِ
ٍ  فَِإنـَّها الَ َِت ُّل أل، والْمؤِمنِني
ِ
ًاعة
ْ َّ َوإِنـََّها أُحل، َحد َكا َن قـَْبلى
َ ت ِل َس
َ ُْ َ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
صْي ُد َها َوالَ ُيْتـَلَى
َ  فَالَ يـُنـَفَُّر، َحد بـَْعدى
َ  َوإنـََّها الَ َت ُّل أل، م ْن نـََها ٍر
ٍِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يل فـَُه َو ِبَِْي
ٌ  َوَم ْن قُت َل لَهُ قَت،  َوالَ َت ُّل َساقطَتـَُها إالَّ ل ُمْنشد، َش ْوُك َها
ِْ َّال الْ َعبَّاس إِال
ال ْذ ِخَر
َ  فـََق. » يد
َ  َوإِ َّما أَ ْن يُِق،  إِ َّما أَ ْن يـُْف َدى، النَّظََريْ ِن
ُ
 صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ  فـََق.  فَِإنَّا َْن َعلُهُ لُِقبُوِرنَا َوبـُيُوتِنَا،
ِْ َّ إِال: ال ا ْكتُبُوا
َ  فـََق-  َر ُج ٌل ِم ْن أ َْه ِل الْيَ َم ِن-  فـََق َام أَبُو َش ٍاه.ال ْذ ِخَر
: -  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ  فـََق. ول اللَّ ِه
َ ِل يَا َر ُس
ِ  قـ ْلت لِألَوز. ا ْكتُبوا ألَِب َش ٍاه
ال
َ َول اللَّ ِه ق
َ اع ِّى َما قـَْولُهُ ا ْكتُبُوا ِل يَا َر ُس
َْ ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.-  صلى اهلل عليه وسلم- الُطْبَةَ الَِّت َس َع َها م ْن َر ُسول اللَّه
ْ َه ِذه
209

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Musa telah menceritakan kepada kami al-Walid ibn Muslim telah menceritakan kepada
kami al-Auza’i ia berkata telah menceritakan kepadaku Yahya ibn
Abu Bakr ia berkata menceritakan kepadaku Abu Salamah ibn ‘Abd
ar-Rahman ia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah
r.a., ia berkata ketika telah dibukakan Allah kota Mekkah kepada Rasulnya beliau berceramah kepada manusia, maka ia memuji Allah dan
menyanjungnya lalu ia berkata: sesungguhnya Allah telah menahan
pasukan Gajah dari kota Mekkah dan menyerahkan kekuasaannya
kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya ia
tidak dibolehkan kepada seseorang (Nabi) sebelumku dan sesungguhnya ia dihalalkan bagiku satu waktu dari siang hari sementara tidak
dihalalkan kepada seseorang sesudahku. Maka binatang buruan tidak dibolehkan diburu, durinya tidak boleh dipotong, dan tidak halal

209
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz II, (Beirut: al-Yamamah, 1987 M/1407
H), hlm. 857, Juz VI, hlm. 2522, Muslim, Sahih Muslim, Juz II, (Beirut: Dar Ihya’
at-Turas al-Arabi, t.th.), hlm. 988, Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz I, (Beirut:
t.p., t.th.), hlm. 616, Juz II, hlm. 343, 539, at-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 39.
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barang temuannya kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya, dan dua pilihan bagi wali korban pembunuhan, yaitu mengambil tebusan atau membunuhnya. Kemudian ‘Abbas berkata: wahai Rasulullah, kecuali tumbuhan izkhir, karena kami menjadikannya untuk
kuburan dan rumah kami. Beliaupun bersabda: ya, kecuali tumbuhan
izkhir. Kemudian Abu Syah, salah seorang laki-laki penduduk Yaman
berdiri dan berkata; tuliskanlah bagiku, wahai Rasulullah! Kemudian
Rasulullah bersabda: Tulis kamulah untuk Abu Syah. Al-Walid berkata: kemudian aku bertanya kepada al-Auza’i, apa yang dimaksud
dengan perkataan Abu Syah: tulislah bagiku, wahai Rasulullah! Ia
menjawab: maksudnya adalah (tuliskan) khotbahnya yang ia dengar
dari Rasulullah SAW.”

ٍِ
ٍ يد وُزَهيـْر بْن حر
ب قَاالَ َح َّدثـَنَا َج ِر ٌير َع ْن َعْب ِد
ْ َ ُ ُ َ َح َّدثـَنَا قـُتـَْيبَةُ بْ ُن َسع
ِِ
ت
َ َوسى بْ ِن طَْل َحةَ َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ ق
ْ َال لَ َّما أُنْ ِزل
َ الْ َملك بْ ِن عُ َم ٍْي َع ْن ُم
ِ ُه ِذ ِه اآلية
صلى اهلل عليه- ول اللَّ ِه
ُ ني) َد َعا َر ُس
َ َ(وأَنْذ ْر َع ِش َريت
َ ِك األَقـَْرب
َ
َ َ
ِ  يَا بَِن َك ْع: ال
ى
َ ص فـََق
َّ اجتَ َمعُوا فـََع َّم َو َخ
ٍّ ب بْ ِن لَُؤ
ْ َ قـَُريْ ًشا ف-وسلم
ٍ أَنِْق ُذوا أَنـُْفس ُكم ِمن النَّا ِر يَا بَِن ُمَّرةَ بْ ِن َك ْع
ب أَنِْق ُذوا أَنـُْف َس ُك ْم ِم َن
َ ْ َ
ٍس أَنِْق ُذوا أَنـ ُفس ُكم ِمن النَّا ِر يا ب ِن عب ِد منَاف
ٍ ْالنَّا ِر يَا بَِن َعْب ِد َش
َ َْ َ َ
َ ْ َ ْ
ِ أَنِْق ُذوا أَنـ ُفس ُكم ِمن النَّا ِر يا ب ِن ه
اش ٍم أَنِْق ُذوا أَنـُْف َس ُك ْم ِم َن النَّا ِر يَا
َ َ َ
َ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ب أَنْق ُذوا أَنـ ُفس ُكم من النَّا ِر يا فَاطمةُ أَنْقذى نـ ْفس
ِ ِبَِن َعْب ِد الْمطَّل
ك
َ َ
ُ
َ ْ َ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َّ
َّ
ك لَ ُك ْم م َن الله َشْيئًا َغيـَْر أَن لَ ُك ْم َرحًا َسأَبـُل َها
ُ ِم َن النَّا ِر فَِإ ِّن الَ أ َْمل
.بِبَالَِلَا
210

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’d dan Zuhair ibn
Harb keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari
‘Abd al-Malik ibn ‘Umair dari Musa ibn Talhah dari Abu Hurairah ia
berkata manakala diturunkun ayat ini (wa anzir ‘asyiratak al-aqrabin/beri kabar takutlah keluarga terdekatmu) Rasul SAW memang-

210
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 192-193, Al-Bukhari, Op. cit., Juz III, hlm. 1012,
1298, Juz IV, hlm. 1787, 1902, An-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, Juz VI, (Halab: Mak
tab al-Matbu’at al-Islamiyah, 1986 M/1406 H), hlm. 248-250, at-Tirmizi, Op. cit.,
Juz IV, hlm. 554 , Juz V, hlm. 338.
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gil kaum Quraisy, maka mereka berkumpul, kemudian ditujukannya
secara umum dan secara khusuk, lalu berkata: wahai Bani Ka’b ibn
Luwai selamatkan kamulah dirimu dari api neraka, wahai Bani Murrah ibn Ka’b selamatkan kamulah dirimu dari api neraka, wahai Bani
‘Abd Syams selamatkan kamulah dirimu dari api neraka, wahai Bani
‘Abd Manaf selamatkan kamulah dirimu dari api neraka, wahai Ban
Hasyim selamatkan kamulah dirimu dari api neraka, wahai Bani ‘Abd
al-Muttalib selamatkan kamulah dirimu dari api neraka, wahai Fatimah selamatkan kamulah dirimu dari api neraka, karena aku tidak
diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan sesuatu apa pun kecuali hanya sebatas keluarga yang akan aku sambung secara sungguh-sungguh.”

Dari Hadis ini dipahami bahwa apabila ingin menyam
paikan sesuatu yang sangat penting dan diharapkan diterima
oleh orang yang mendengarkannya maka sebutkanlah satu per
satu orang-orang yang hadir, paling tidak pembesar-pembe
sarnya saja. Karena hal itu menunjukkan rasa hormat pembi
cara kepada yang hadir sehingga orang yang hadir pun meng
hormati apa yang akan disampaikan si pembicara. Bukan tidak
banyak orang yang merasa tersinggung merasa tidak dihorma
ti karena tidak disebutkan pembicara namanya dalam suatu
acara perkumpulan, sehingga ia menolak atau tidak menerima
apa yang disampaikan oleh si pembicara. Atau paling tidak ia
bersikap acuh terhadap apa yang disampaikan.

ِ اك بن مَْلَ ٍد أَخبـرنَا األَوز
ِ ح َّدثـنَا أَبو ع
اع ُّى َح َّدثـَنَا َح َّسا ُن
َّ اص ٍم الض
َ ْ ََ ْ
َ ُ َ َ
ُ ْ ُ َّح
ِ
ِ
َّ
ٍ
َّ بْ ُن َع ِطيَّةَ َع ْن أَِب َكْب َشةَ َع ْن َعْبد الله بْ ِن َع ْمرو أ
 صلى اهلل- َّب
َّ َِن الن
ِ ِ
ِّ َ َ ق- عليه وسلم
َيل َوال
َ  َو َح ِّدثُوا َع ْن بَِن إ ْسَرائ، ً بـَلغُوا َع ِّن َولَ ْو آيَة: ال
.ب َعلَ َّى ُمتـََع ِّم ًدا فـَْليَتَبـََّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر
َ  َوَم ْن َك َذ، َحَر َج
211

“Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Asim ad-Dahhak ibn Makhlad
telah membertakan kepada kami al-Auza’i telah menceritakan kepada
kami Hassan ibn ‘Atiyyah dari Abu Kabsyah dari ‘Abdullah ibn ‘Amr,
bahwa Nabi SAW bersabda: sampaikanlah dariku walaupun satu ayat,

211

Al-Bukhari, Op. cit., Juz III, hlm. 1275, at-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 40.
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dan kamu ceritakanlah tentang Bani Israil karena itu tidak ada larangan, tapi ingat siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka
hendaklah ia menempati tempat duduknya di api neraka.”

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan
siapa pun yang mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang
Al-Qur’an dan Hadis (yang datangnya dari Nabi) hendaklah dia
menyampaikannya kepada orang yang tidak tahu walaupun ha
nya sedikit (satu ayat).212 Nabi SAW juga tidak melarang umatnya
untuk menceritakan kisah-kisah Bani Israil maupun lainnya yang
bertujuan untuk mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut.
Namun Rasul mengingatkan dalam menceritakan kisah-kisah
tersebut mesti yang benar jangan ada kebohongan di dalamnya.
Metode ceramah ini sangat efektif dibandingkan dengan
metode yang lainnya. Namun efektivitas metode ceramah da
lam proses pendidikan sangat bergantung pada beberapa fak
tor, antara lain: (1) penguasaan guru atau pendidik terhadap
materi ajar yang diceramahkannya; (2) kepribadian dan kredi
bilitas guru atau pendidiknya; (3) tutur kata dan bahasa yang
digunakannya; (4) penampilan, gaya, mimik, intonasi dalam
penyampaiannya; dan (5) kesesuaian antara kata dan perbuat
an guru atau pendidik (terutama pada materi ajar pendidikan
agama Islam). Faktor-faktor inilah yang menentukan keber
hasilan Nabi Muhammad SAW mendidik keluarga dan para
sahabatnya, bahkan keberhasilan mereformasi dunia dengan
tatanan Islam dalam waktu kurang dari 23 tahun.213
Namun demikian, metode ceramah ini juga memiliki kele
mahan-kelemahan, sebagaimana diuraikan Ramayulis berikut
ini:
1. Interaksi cenderung bersifat teacher-centered (berpusat
pada pendidik);
212
Ibn Hajar Al-‘Asqalani, Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari, Juz VI, (Beirut:
Dar al-Ma’rifah, 1379 H), hlm. 498, Al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh
Jami’ at-Tirmizi, Juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), hlm. 360.
213
Nanang Gojali, Tafsir dan Hadis tentang Pendidikan, (Bandung: Pustaka
Setia, 2013), hlm. 236.
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Pendidik kurang dapat mengetahui dengan pasti sejauh
mana peserta didik telah menguasai bahan ceramah;
Pada peserta didik dapat terbentuk konsep-konsep yang
lain dari apa yang dimaksud pendidik;
Sering sukar ditangkap maksudnya, bila ceramah berisi
istilah-istilah yang tidak/kurang dimengerti peserta didik
sehingga mengarah kepada verbalisme;
Tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik un
tuk memecahkan masalah, dan berpikir. Karena peserta
didik diarahkan untuk mengikut pikiran pendidik;
Kurang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
mengembangkan kecakapan untuk mengeluarkan penda
pat sendiri;
Bilamana pendidik menyampaikan bahan sebanyak-ba
nyaknya dalam tempo yang terbatas, menimbulkan kesan
pemompaan atau pemaksaan terhadap kemampuan pe
nerimaan peserta didik;
Cenderung membosankan dan perhatian peserta didik
berkurang, karena pendidik kurang memperhatikan fak
tor-faktor psikologis peserta didik, sehingga bahan yang
dijelaskan menjadi kabur hati mereka.214

B. METODE HIWAR DAN/ATAU DISKUSI
Metode hiwar (dialog) adalah percakapan silih berganti
antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik, dan dengan
sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki (da
lam hal ini oleh guru).215 Ramayulis menyamakan metode hiwar ini dengan metode diskusi. Menurutnya, metode diskusi
adalah suatu cara penyajian/penyampaian bahan pembelajar
an di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peser
ta didik membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna
214
Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mula,
2012), hlm. 302.
215
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005), hlm. 136.
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mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyu
sun berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu masalah.216
Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil sebagai contoh
dalam Hadis Nabi sebagai berikut:

ب َِ
وح َّدثـنَا أَبو ب ْك ِر بْن أَِب َشْيبةَ وُزَهيـْر بْن حر ٍ
ج ًيعا َع ِن ابْ ِن عُلَيَّةَ
َ َ ُ ُ َْ
ََ َ ُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َع ْن أَِب َحيَّا َن َع ْن أَِب ُزْر َعةَ بْ ِن
قَ َ
يل بْ ُن إبـَْراه َ
ال ُزَهيـٌْر َح َّدثـَنَا إ ْسَاع ُ
ول اللَّ ِه -صلى اهلل عليه
ال َكا َن َر ُس ُ
َع ْم ِرو بْ ِن َج ِري ٍر َع ْن أَِب ُهَريـَْرَة قَ َ
ول اللَّ ِه َما ِْ
وسلم -يـَْوًما بَا ِرًزا لِلن ِ
الميَا ُن
ال يَا َر ُس َ
َّاس فَأَتَاهُ َر ُج ٌل فـََق َ
ال  :أَ ْن تـ ْؤِمن بِاللَّ ِه ومالَئِ َكتِ ِه وكِتَابِِه ولَِقائِِه ورسلِ ِه وتـ ْؤِمن بِالْبـع ِ
ث
قَ َ
َ ُ ُ َ ُ َ َْ
ََ
َ َ
ُ َ
ِ
ال ِْ :
ول اللَّ ِه َما ا ِإل ْسالَ ُم ؟ قَ َ
ال  :يَا َر ُس َ
اآلخ ِر .قَ َ
ال ْسالَ ُم أَ ْن تـَْعبُ َد اللَّهَ
ِ
ِ ِِ
ى َّ
يم َّ
وضةَ
الزَكا َة الْ َم ْفُر َ
الصالََة الْ َمكْتُوبَةَ َوتـَُؤِّد َ
َوالَ تُ ْشرَك به َشْيئًا َوتُق َ
ول اللَّ ِه َما ِْ
ال  :أَ ْن تـَْعبُ َد
ال ْح َسا ُن ؟ قَ َ
ال  :يَا َر ُس َ
ضا َن .قَ َ
وم َرَم َ
َوتَ ُ
صَ
ول اللَّ ِه َم َت
ال  :يَا َر ُس َ
َّك إِ ْن الَ تـََراهُ فَِإنَّهُ يـََر َاك .قَ َ
َّك تـََراهُ فَِإن َ
اللَّهَ َكأَن َ
َعلَم ِمن َّ ِ ِ
ِ
ك
الَ :ما الْ َم ْسئُ ُ
اعةُ قَ َ
َّ
ُح ِّدثُ َ
الس َ
السائ ِل َولَك ْن َسأ َ
ول َعنـَْها بأ ْ َ َ
اطها إِ َذا ولَ َد ِ
ت األَمةُ ربـَّها فَ َذ َاك ِمن أَ ْشر ِ
عن أَ ْشر ِ
اطها وإِ َذا َكانَتِ
َ ََ
َْ َ َ
ْ َ َ َ
َ
ِ
ِ
وس الن ِ
َّاس فَ َذ َاك م ْن أَ ْشَراط َها َوإِ َذا تَطَ َاوَل ِر َعاءُ الْبـَْه ِم
الْعَُراةُ ْ
الَُفاةُ ُرءُ َ
ان فَ َذ َاك ِمن أَ ْشر ِ
ِف الْبـنـي ِ
اط َها ِف خَْ ٍ
س الَ يـَْعلَ ُم ُه َّن إِالَّ اللَّهُُ .ثَّ تَالَ
ُ َْ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ث
صلى اهلل عليه وسلم( -إ َّن اللهَ عْن َدهُ ع ْل ُم َّاعة َويـُنـَِّزُل الْغَْي َ
الس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َغ ًدا َوَما تَ ْد ِرى
س َما َذا تَكْس ُ
َويـَْعلَ ُم َما ف األ َْر َحام َوَما تَ ْدرى نـَْف ٌ
ِ
ض تَُ ُ ِ
َى أ َْر ٍ
الر ُج ُل
يم َخبِريٌ) .قَ َ
س بِأ ِّ
ال ُ :ثَّ أ َْدبـََر َّ
وت إ َّن اللَّهَ َعل ٌ
نـَْف ٌ
َخ ُذوا
ال َر ُس ُ
فـََق َ
ول اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسلمُ : -رُّدوا َعلَ َّى َّ
الر ُج َل .فَأ َ

216
Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 194. B. Suryosubroto membuat empat
pokok pengertian pokok dari metode diskusi, salah satunya sebagaimana pen
gertian di atas. Lebih lanjut lihat B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di
Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 167-168.
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: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ  فـََق.لِيـَُرُّدوهُ فـَلَ ْم يـََرْوا َشْيئًا
ِ
ِِ
.َّاس ِدينـَُه ْم
َ يل َجاءَ ليـَُعلِّ َم الن
ُ َه َذا ج ْب
217

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abi Syaibah dan
Zuhair ibn Harb semuanya dari ibn ‘Ulayyah, Zuhair berkata telah
menceritakan kepada kami Isma’il ibn Ibrahim dari Abu Hayyan dari
Abu Zur’ah ibn ‘Amr ibn Jarir dari Abu Hurairah ia berkata: pada suatu hari Rasulullah SAW berada di tengah-tengah para sahabat-Nya,
tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya bertanya, wahai Rasulullah
apakah Iman itu? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah
SWT para Malaikat-Nya, Kitab-Nya, hari pertemuan dengan-Nya,
para Rasul-Nya dan beriman kepada hari kebangkitan. Laki-laki tersebut bertanya kembali, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Beliau
menjawab, Islam yaitu engkau beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, melaksanakan shalat
yang diwajibkan-Nya, menunaikan zakat yang diwajibkan dan berpuasa di bulan Ramadan. Lalu laki-laki itu kembali bertanya: wahai
Rasulullah apakah ihsan Itu? Beliau menjawab, engkau menyembah
Allah seolah-olah engkau melihat-Nya, maka jika engkau tidak dapat
melihat-Nya sesungguh-Nya Dia melihatmu. Lalu ia bertanya kembali, Wahai Rasulullah kapankah Hari Kiamat tiba? Beliau menjawab,
orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya,
akan tetapi akan aku jelaskan kepadamu tanda-tandanya yaitu jika
budak perempuan melahirkan tuannya itulah di antara tanda-tanda kiamat, dan apabila orang-orang telanjang dan manusia tidak
menutup kepala itulah di antara tanda-tanda kiamat, dan jika penggembala hidup dalam gedung yang megah, itulah di antara tandatanda kiamat. Juga terdapat lima tanda-tanda yang tidak diketahui
kecuali Allah SWT kemudian beliau membaca ayat:

ِ
ِ
ِ
َّ
س َما َذا
َّ إن اللَّهَ ِعْن َدهُ ِع ْل ُم
َ اع ِة َويـُنـَِّزُل الْغَْي
َ الس
ٌ ث َويـَْعلَ ُم َما ف األ َْر َحام َوَما تَ ْدرى نـَْف
ِ
ِ
ِ وت إِ َّن اللَّهَ َعل
ِ
ٍ َى أ َْر
ِّ س بِأ
ُ َُض ت
ٌيم َخبري
ٌ
ُ تَكْس
ٌ ب َغ ًدا َوَما تَ ْدرى نـَْف

Yang artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan,
dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun
yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya
besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana,
217
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 36-40, Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 127, Juz IV,
hlm. 1793, an-Nasa’i, Op. cit., Juz VIII, hlm. 97-101, 322, Ibn Majah, Op. cit., Juz I,
hlm. 24-25, at-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 6, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 635.
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dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

Kemudian ia berkata: Kemudian laki-laki itu pergi meninggalkan
beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda: kembalikanlah laki-laki itu
padaku. Para sahabat berusaha mencari untuk membawanya kembali pada Rasulullah SAW, akan tetapi mereka tidak melihat apa pun.
Kemudian beliau bersabda, dia adalah Jibril telah datang untuk me
ngajari manusia tentang agama mereka.”

Menurut Ahmad Tafsir,218 hiwar mempunyai dampak yang
dalam bagi pembicara dan juga bagi pendengar pembicaraan
itu. Itu disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dialog itu berlangsung secara dinamis karena kedua pihak
terlibat dalam pembicaraan. Kedua, pendengar tertarik untuk
mengikuti terus pembicaraan itu karena ia ingin tahu kesim
pulannya. Ketiga, metode ini dapat membangkitkan perasaan
dan menimbulkan kesan dalam jiwa, yang membantu men
garahkan seseorang menemukan kesimpulannya. Keempat,
bila hiwar dilakukan dengan baik, memenuhi akhlak tuntunan
Islam, maka secara berdialog, sikap orang yang terlibat, itu
akan memengaruhi peserta sehingga meninggalkan pengaruh
berupa pendidikan akhlak, sikap dalam berbicara, menghargai
pendapat orang lain, dan sebagainya. Kelihatannya hal inilah
yang diinginkan oleh malaikat Jibril dan Nabi SAW dalam dialog
tersebut.
Hadis ini juga menganjurkan kepada pendidik agar men
dorong peserta didiknya untuk bertanya.219 Karena terkadang
peserta didik menganggap bahwa bertanya itu tidak diboleh
kan atau terkadang malas untuk bertanya. Itu sebabnya se
orang pendidik mesti memberikan peluang kepada anak di
dik untuk bertanya atau dengan mempersilakan kepada anak
didik untuk bertanya. Dalam penyampaian anak didik dalam
bertanya, pendidik juga harus memberikan bimbingan kepada
mereka dalam menyusun kalimat pertanyaan tersebut supaya
218
219

Ahmad Tafsir, Op. cit., hlm. 136-137.
Ramayulis, Metodologi…, Op. cit., hlm. 288.
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lebih baik dan tepat. Karena terkadang peserta didik tidak mau
bertanya dikarenakan tidak tahu cara menyampaikan (menyu
sun kalimat) pertanyaan tersebut.

C. METODE TANYA JAWAB
Metode tanya jawab ialah suatu cara mengajar di mana
seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada mu
rid tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan
yang telah mereka baca. Adapun murid memberikan jawaban
berdasarkan fakta.220 Bisa juga kebalikannya, yaitu murid ber
tanya lalu guru yang menjawabnya. Biasanya yang seperti ini
murid menanyakan sesuatu yang belum diajarkan oleh guru
atau sudah diajarkan oleh gurunya tetapi untuk mengetahui
lebih dalam dari sesuatu yang diajarkan oleh gurunya. Metode
seperti ini banyak ditemukan dalam Hadis Nabi, di antaranya:

ِ اق بن إِبـر ِاه
ِ
ِ َح َو
ص َع ْن
َ يم َس َع َْي َي بْ َن
ْ آد َم َح َّدثـَنَا أَبُو األ
َ َْ ُ ْ ُ َح َّدثَِن إ ْس َح
ٍ اق عن عم ِرو ب ِن ميم
ِ
ال
َ َ ق-  رضى اهلل عنه- ون َع ْن ُم َع ٍاذ
ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ أَِب إ ْس َح
ال لَهُ عُ َفيـٌْر
ُ  َعلَى ِحَا ٍر يـَُق-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َ ت ِرْد
ِّ ِف الن
ُ ُكْن
 َه ْل تَ ْد ِرى َح َّق اللَّ ِه َعلَى ِعبَ ِاد ِه َوَما َح ُّق الْعِبَ ِاد َعلَى، ُال يَا ُم َعاذ
َ  فـََق،
ِ
ال « فَِإ َّن َح َّق اللَّ ِه َعلَى الْعِبَ ِاد أَ ْن
َ َ ق. ت اللَّهُ َوَر ُسولُهُ أ َْعلَ ُم
ُ  قـُْل. اللَّه
ِ ِ
ِ
ِِ
ب َم ْن
َ  َو َح َّق الْعبَاد َعلَى اللَّه أَ ْن الَ يـَُع ِّذ، يـَْعبُ ُدوهُ َوالَ يُ ْش ِرُكوا به َشْيئًا
ِِ
ِ َّ َ  فـ ُق ْلت يا رس. الَ ي ْش ِرُك بِِه َشيئا
َ ََّاس ق
َال ال
ُ
ُ َ َ ُ َ ًْ
َ  أَفَالَ أُبَشُِّر به الن، ول الله
ِ
.تـُبَش ِّْرُه ْم فـَيَتَّكلُوا
221

“Telah menceritakan kepadaku Ishaq ibn Ibrahim ia telah mendengar
dari Yahya ibn Adam telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwas
dari Abu Ishaq dari ‘Amr ibn Maimun dari Mu’az r.a., ia berkata: saya

Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 193.
Al-Bukhari, Op. cit., Juz III, hlm. 1049, Juz V, hlm. 2312, 2224, 2384, Juz VI,
hlm. 2685, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 58, at-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 26, Ibn
Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1435.
220
221
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di belakang Nabi menunggang keledai yang diberi nama Hufair, lalu
Nabi bertanya kepada saya: ya Mu’az apakah kamu tahu hak Allah
terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah? Saya jawab:
Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu. Maka Rasul pun bersabda:
sesungguhnya hak Allah terhadap hamba-Nya adalah bahwa mereka
menyembah-Nya dan tidak mensekutukan-Nya dengan apa pun, sementara hak hamba terhadap Allah adalah bahwa Allah tidak mengazab orang yang tidak mensekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.
Lalu saya berkata: ya Rasulullah apakah saya harus menyampaikan
kabar gembira ini kepada yang lain? Janganlah kamu sampaikan kabar ini kepada mereka karena mereka itu nanti tidak mau berusaha.”

Dalam Hadis ini Rasulullah SAW bertanya kepada Mu’az
tentang hak Allah dari manusia dan hak manusia dari Allah.
Padahal sebenarnya mana mungkin Mu’az mampu menjawab
hal tersebut. Tetapi Rasulullah SAW bertanya demikian sebe
narnya adalah ingin menjelaskan tentang hal itu, tetapi Rasul
memulainya dengan bertanya kepada Mu’az. Dari sini dipahami
bahwa dalam mendidik anak didik pendidik boleh menanyakan
terlebih dahulu bagaimana tanggapan mereka terhadap materi
yang akan disampaikan tersebut.
Di sisi lain, dengan memberikan pertanyaan kepada anak
didik ketika memulai pelajaran adalah agar peserta didik fokus
dan memperhatikan terhadap materi yang akan disampaikan
pendidik. Karena terkadang peserta didik ketika memulai pe
lajaran masih banyak yang belum konsentrasi terhadap materi
yang disampaikan pendidik.

ِ
ك بْ ُن
ٍ َّصب
ْ َح َّدثـَنَا
ُ اح َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن َسابِ ٍق َح َّدثـَنَا َمال
َ الَ َس ُن بْ ُن
ِ
ِ َ َِم ْغوٍل ق
ال
َ َيد بْ َن الْ َعيـَْزا ِر ذَ َكَر َع ْن أَِب َع ْم ٍرو الشَّْيبَ ِانِّ ق
َ ت الْ َول
ُ ال َس ْع
َ
ٍ
ِ
ِ
َّ
َّ
- ول الله
َ ت َر ُس
َ َق
ُ ْ َسأَل-  رضى اهلل عنه- ال َعْب ُد الله بْ ُن َم ْسعُود
: ال
َ َض ُل ق
َ ت يَا َر ُس
ُّ ول اللَّ ِه أ
َ َْى الْ َع َم ِل أَف
ُ  قـُْل- صلى اهلل عليه وسلم
ِ ِ
ِ
َّت ُث
َ ََى ؟ ق
َّ
ٌّ ت ُثَّ أ
ُ  قـُْل. ُثَّ بُِّر الْ َوال َديْ ِن: ال
ُ  قـُْل.الصالَةُ َعلَى مي َقاتَا
ِ
ِ
ِ
ِ ت َعن رس
ِ ُ ال َه
 صلى- ول اللَّه
ْ : ال
َ ََى ؟ ق
ٌّ أ
ُ َ ْ ُّ  فَ َس َك.اد ف َسبِ ِيل اللَّه
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.استـََزْدتُهُ لََز َادِن
ْ  َولَ ِو- اهلل عليه وسلم

222

“Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn Sabbah telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sabiq telah menceritakan
kepada kami Malik ibn Migwal ia berkata saya mendengar al-Walid
ibn al-‘Aizar telah disebutkan dari Abu ‘Amr asy-Syaibani ia berkata,
‘Abdullah ibn Mas’ud r.a., berkata: saya bertanya kepada Rasulullah
SAW: ya Rasulullah amal apakah yang paling baik? Rasul SAW menjawab: shalat pada waktunya. Saya tanyakan lagi, kemudian apa ya
Rasulullah? Rasul SAW menjawab: berbakti kepada orangtua. Saya
tanyakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Rasul SAW menjawab:
jihad fi sabilillah. Selanjutnya saya tidak bertanya lagi kepada Rasulullah. Seandainya saya tanyakan lagi maka Rasul juga akan menjawab.”

Dalam Hadis ini ‘Abdullah ibn Mas’ud memberikan per
tanyaan lanjutan dari pertanyaan berikutnya. Tujuan pertanya
annya adalah untuk mengetahui tingkatan-tingkatan amalan
yang paling afdal dari amalan-amalan yang tentunya sudah
diketahui oleh ‘Abdullah sendiri. Hanya saja keutamaan yang
paling afdal dari amalan-amalan tersebutlah yang ingin dike
tahui olehnya. Sehingga dia bisa mendahulukan amalan mana
yang didahulukan dan mana yang di belakangkan. Dalam ilmu
pendidikan ini disebut dengan pertanyaan menggali (probing
question); yaitu pertanyaan lanjutan yang akan mendorong
peserta didik untuk mendalami jawaban terhadap pertanyaan
pertama. Dengan pertanyaan menggali ini peserta didik dido
rong untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jawaban yang
diberikan pada pertanyaan sebelumnya.223
Hadis ini juga memberikan informasi bahwa seorang
pendidik mesti menguasai materi yang akan disampaikannya
kepada anak didik. Karena dengan penguasaan materi tersebut
pendidik bisa menjelaskan materinya secara perinci dan dapat
222
Al-Bukhari, Op. cit., Juz III, hlm. 1025, Juz I, hlm. 18, Juz II, 891, Juz VI,
2739, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 89, at-Tirmizi, Op. cit., Juz I, hlm. 325, an-Na
sa’i, Op. cit., Juz IV, hlm. 165.
223
Ramayulis, Metodologi…, Op. cit., hlm. 307.
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menjawab pertanyaan yang muncul dari peserta didik. Ter
kadang pertanyaan yang diberikan dari peserta didik tersebut
bisa saja untuk memperdalam dari materi yang disampaikan.
Bisa juga anak didik dalam menanggapi materi yang disam
paikan oleh pendidik dilihatnya dari sudut pandang yang lain.
Sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
dari segi lain (disiplin ilmu lain) yang berkaitan dengan materi
dimaksud. Pendidik mesti menyiapkan diri untuk memberikan
jawaban dari pertanyaan anak didik.
Selain Hadis-hadis di atas, Hadis yang terdahulu (poin
B metode hiwar) juga bisa dimasukkan dalam Hadis tentang
tanya jawab. Dalam Hadis tersebut memberikan informasi
bahwa apabila seorang guru tidak bisa menjawab pertanyaan
dari muridnya maka sebaiknya dia mengatakan bahwa tidak
tahu. Karena Nabi sendiri juga melakukan hal tersebut ketika
malaikat Jibril bertanya kepada beliau tentang kapan terjadinya
hari kiamat. Tidaklah merupakan sesuatu yang menjatuhkan
harga diri seorang guru apabila melakukan hal tersebut. Akan
tetapi, hal itu merupakan keagungan, daripada memaksakan
diri untuk menjawabnya padahal jawabannya bisa saja sesat
dan menyesatkan anak didiknya.
Pada dasarnya, seorang yang bertanya adalah karena dia
tidak tahu. Akan tetapi bagi orang yang sudah tahu juga boleh
mengajukan pertanyaan kepada seorang guru dengan tujuan
untuk memberi tahu kepada yang lainnya yang belum tahu
bukan untuk mengetes atau menguji kemampuan seorang guru.
Hal ini dipahami soal jawab antara Jibril dengan Nabi tentang
iman, Islam dan ihsan. Dalam Hadis tersebut Jibril bertanya
kepada Nabi padahal Jibril sudah tahu tentang hal itu. Akan
tetapi, Jibril bertanya kepada Nabi adalah untuk memberitahu
kepada sahabat yang hadir dalam majlis tersebut.

D. METODE DEMONSTRASI
Metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar di mana
guru mempertunjukkan tentang proses sesuatu, atau pelaksa
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naan sesuatu adapun murid memperhatikannya.224 Atau murid
mempertunjukkan tentang proses sesuatu atau melaksanakan
sesuatu lalu guru meluruskannya atau memperbaiki kesalah
an-kesalahan pelaksanaan tersebut. Kedua hal ini sama-sama
ada ditemukan dalam Hadis Nabi. Sebagai contoh adalah Hadis
berikut:

ِ
ِ ِ ُ ح َّدثـنا إِسح
ِ
ِ ٍ
يسى بْ ِن
َ ْ ََ َ
َ اق بْ ُن إبـَْراه
َ يم َو َعل ُّى بْ ُن َخ ْشَرم َج ًيعا َع ْن ع
ٍ
ِ
َخبـََرِن أَبُو
َ َ ق- س
ْ  َع ِن ابْ ِن ُجَريْ ٍج أ- يسى
ْ ال ابْ ُن َخ ْشَرم أ
َ َخبـََرنَا ع
َ ُيُون
 يـَْرِمى-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ُ الزبـَِْي أَنَّهُ َِس َع َجابًِرا يـَُق
ُّ
َّ ِت الن
ُ ْول َرأَي
ِ َ لِتَأْخ ُذوا من: ول
ِِ ِ
اس َك ُك ْم فَِإ ِّن الَ أ َْد ِرى
ُ َّح ِر َويـَُق
ْ َعلَى َراحلَته يـَْوَم الن
َ ُ
.َح ُّج بـَْع َد َح َّج ِت َه ِذ ِه
ُ لَ َعلِّى الَ أ
225

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim dan ‘Ali ibn
Khasyram semuanya dari ‘Isa ibn Yunus—ibn Khasyram berkata telah
menceritakan kepada kami ‘Isa—dari ibn Juraij telah memberitakan
kepadaku Abu az-Zubair bahwasanya ia mendengar Jabir mengatakan: saya melihat Rasulullah SAW melempar jumrah dari atas tunggangannya pada hari nahar (10 Zulhijjah) dan beliau bersabda: hendaklah kamu ambil manasik kamu, karena sesungguhnya saya tidak
tahu apakah saya akan haji lagi sesudah haji ini.”

Menurut an-Nawawi,226 huruf lam pada kata “lita’khuzu”
adalah lam al-amr (perintah) maknanya adalah “khuzu ‘anni
manasikakum” ambillah/contohlah dariku untuk manasik haji
kamu. Makna yang terkandung di dalamnya adalah contohlah
dariku tentang tata cara pelaksanaan hajiku, baik itu perkata
an, perbuatan serta tata cara haji dan sifatnya, itulah manasik
kalian. Oleh karena itulah ambillah ia dariku, terimalah, peli
haralah, amalkanlah dan ajarkanlah.
Nabi SAW dalam membimbing umatnya dalam melak
Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 195.
Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 943, Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 604,
an-Nasa’i, Op. cit., Juz V, hlm. 270.
226
An-Nawawi, al-Minhaj Syarh Muslim ibn Hajjaj, Juz IX, (Beirut: Dar Ihya
at-Turas al-’Arabi, 1392 H), hlm. 45.
224
225
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sanakan ibadah pada umumnya adalah dengan metode praktik.
Sehingga ibadah-ibadah tersebut tidak mungkin bisa dilakukan
oleh umatnya kecuali dengan melihat bagaimana cara Rasulul
lah SAW mempraktikkannya. Dalam masalah haji umpamanya,
umatnya tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan men
contoh apa yang dilakukan Nabi SAW. Itu sebabnya Rasulullah
SAW menyampaikan bahwa contohlah tata cara manasik haji
saya ini. Selain itu Rasul juga menyampaikan agar tata cara yang
dipraktikkannya tersebut supaya diajarkan kepada orang lain.
Ini menunjukkan bahwa ibadah haji tersebut wajib mengikuti
tata cara manasik hajinya Nabi SAW.
Seorang pendidik dalam menyampaikan pelajaran kepada
anak didiknya yang berkaitan dengan masalah ibadah atau
lainnya mestilah mempraktikkannya agar anak didik bisa me
mahaminya dan mencontohnya dengan baik. Dalam masalah
ini pendidik boleh menyampaikan teorinya terlebih dahulu
baru mempraktikkannya atau dibalik mempraktikkannya dulu
baru menyampaikan teorinya dan bisa juga secara bersamaan.
Semuanya sama-sama bisa tergantung mana yang lebih memu
ngkinkan untuk dilakukan secara kondisional.
Bisa juga peserta didik mempraktikkannya terlebih dahu
lu baru diluruskan oleh pendidik sebagaimana dalam Hadis
berikut:

يد
َ َال َح َّدثـَنَا َْي َي َع ْن عُبـَْي ِد اللَّ ِه ق
َ ََح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن بَشَّا ٍر ق
ُ ِال َح َّدثَِن َسع
ٍ ِبن أَِب سع
َّ يد َع ْن أَبِ ِيه َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ أ
 صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
َ ُْ
ِ
َّ
َّ
ِ
 صلى اهلل عليه- َّب
ِّ صلى فَ َسل َم َعلَى الن
َ َ فَ َد َخ َل َر ُج ٌل ف،  َد َخ َل الْ َم ْسج َدِ
صلِّى َك َما
َ َ فـََرَّد َوق- وسلم
َ  فَِإن، ص ِّل
َ ُ فـََر َج َع ي. » ص ِّل
َ َُّك َلْ ت
َ َال « ْارج ْع ف
ال « ْارِج ْع
َ  فـََق-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ ِصلَّى ُثَّ َجاءَ فَ َسلَّ َم َعلَى الن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ كب
َ  فـََق. ص ِّل » ثَالَثًا
َ َال َوالذى بـََعث
َ ص ِّل فَإن
ْ الَ ِّق َما أ
ُُحس ُن َغيـَْره
َ َُّك َلْ ت
َ َف
ِ َّ ال « إِ َذا قُمت إِ َل
ك
َ  فـََق. فـََعلِّ ْم ِن
َ  ُثَّ اقـَْرأْ َما تـَيَ َّسَر َم َع، الصالَة فَ َكبـِّْر
َ ْ
ِ ِمن الْ ُقر
َّ ُث،  ُثَّ ْارفَ ْع َح َّت تـَْعتَ ِد َل قَائِ ًما،  ُثَّ ْارَك ْع َح َّت تَطْ َمئِ َّن َراكِ ًعا، آن
ْ َ
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ِ
ِ
ِ
ك
َ  َوافـَْع ْل َذل،  ُثَّ ْارفَ ْع َح َّت تَطْ َمئِ َّن َجال ًسا، اس ُج ْد َح َّت تَطْ َمئِ َّن َساج ًدا
ْ
ِ
.ك ُكلِّ َها
َ صالَت
َ ِف
227

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basysyar ia ber
kata telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah ia berkata telah menceritakan kepadaku Sa’id ibn Abu Sa’id dari ayahnya
dariAbu Hurairah bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah
masjid, maka seorang laki-laki juga masuk dan melaksanakan shalat.
Selesai shalat seseorang tersebut menghadap Nabi seraya mengucap
salam kepada Nabi SAW lalu Nabi SAW menyuruhnya mengulangi
shalatnya, karena sesungguhnya kamu itu belum sempurna shalatnya. Seorang laki-laki tersebut mengulangi shalatnya hingga sebanyak tiga kali. Sampai akhirnya dia mengatakan: Demi Allah Yang
Mengutusmu dengan kebenaran (Demi Allah), tidak ada cara shalat
saya yang paling baik kecuali yang seperti itu ya Rasul SAW maka
ajarilah saya. Maka Nabi bersabda: apabila kamu berdiri hendak
mengerjakan shalat hendaklah kamu bertakbir, kemudian bacalah
Al-Qur’an apa yang mudah bagi engkau, kemudian rukuklah hingga
tenang dalam rukuk tersebut, kemudian bangkitlah dari rukuk hingga lurus kembali, kemudian sujud hingga tenang (tuma’ninah) dalam
sujud tersebut, kemudian bangkitlah sehingga tenang (tuma’ninah)
dalam duduk, begitulah kamu perbuat dalam seluruh shalatmu.”

E. METODE KISAH
Metode kisah ialah suatu cara mengajar di mana guru
memberikan materi pembelajaran melalui kisah atau cerita.228
Dalam Hadis, Nabi SAW sering menceritakan kisah yang ter
jadi pada masa lalu kepada sahabat-sahabatnya untuk mem
berikan pelajaran kepada sahabat. Di antara kisah-kisah yang
diceritakan Rasul SAW kepada para sahabat adalah kisah tiga
orang Bani Israil yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan
Allah SWT kepada mereka. Kisah selengkapnya disebutkan da
227
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 263, 274, Juz V, hlm. 2307, Juz VI, hlm. 2455,
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 298, Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 287, at-Tirmizi,
Op. cit., Juz II, hlm. 103, Juz V, hlm. 55, an-Nasa’i, Op. cit., Juz II, hlm. 124, 193,
Juz III, hlm. 59-60.
228
Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 196.
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lam Hadis berikut:

اق ح َّدثـنَا عمرو بن ع ِ
اص ٍم َح َّدثـَنَا َهَّ ٌام َح َّدثـَنَا
َح َّدثَِن أ ْ
َحَ ُد بْ ُن إِ ْس َح َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ
الر ْحَ ِن بْ ُن أَِب َع ْمَرةَ أ َّ
اق بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه قَ َ
َن أَبَا ُهَريـَْرةَ
إِ ْس َح ُ
ال َح َّدثَِن َعْب ُد َّ
ِ
َّب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ح َو َح َّدثَِن ُمَ َّم ٌد َح َّدثـَنَا
َح َّدثَهُ أَنَّهُ َس َع النِ َّ
ٍ
ِ
َخبـََرِن َعْب ُد
اق بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه قَ َ
َخبـََرنَا َهَّ ٌام َع ْن إِ ْس َح َ
ال أ ْ
َعْب ُد اللَّه بْ ُن َر َجاء أ ْ
الر ْحَ ِن بْ ُن أَِب َع ْمَرَة أ َّ
ول
َن أَبَا ُهَريـَْرَة  -رضى اهلل عنه َ -ح َّدثَهُ أَنَّهُ َِس َع َر ُس َ
َّ
ِ
ِ
ِ
اللَّه  -صلى اهلل عليه وسلم  -يـ ُق ُ ِ
ِ
ص
َ
يل أَبـَْر َ
ول  :إ َّن ثَالَثَةً ف بَِن إ ْسَرائ َ
ع وأ َْعمى بَ َدا لِلَّ ِه أَ ْن يـَْبتَلِيـَُهم  ،فـَبـََع َ ِ ِ
ص
ث إلَْيه ْم َملَ ًكا  ،فَأَتَى ْالَبـَْر َ
ْ
َوأَقـَْر َ َ َ
ال أ ُّ ٍ
ال لَ ْو ٌن َح َس ٌن َوِج ْل ٌد َح َس ٌن  ،قَ ْد قَ ِذ َرِن
ك قَ َ
 .فـََق َ
َح ُّ
ب إِلَْي َ
َى َش ْىء أ َ
ب َعْنهُ  ،فَأ ُْع ِط َى لَ ْونًا َح َسنًا َوِج ْل ًدا َح َسنًا.
َّاس  .قَ َ
ال فَ َم َس َحهُ  ،فَ َذ َه َ
الن ُ
ال الْبـ َقر هو ش َّ ِ
ال أ ُّ ِ
ك
ك قَ َ
فـََق َ
َح ُّ
ال ا ِإلبِ ُل  -أ َْو قَ َ َ ُ ُ َ َ
ك ِف َذل َ
ب إِلَْي َ
َى الْ َمال أ َ
ِ
اآلخُر الْبـََقُر  -فَأ ُْع ِط َى
َح ُد ُهَا ا ِإلبِ ُل َ ،وقَ َ
ع  ،قَ َ
ص َواألَقـَْر َ
ال َ
ال أ َ
 ،إ َّن األَبـَْر َ
ال أ ُّ ٍ
ال يـبارُك لَ ِ
ب
ع فـََق َ
َح ُّ
نَاقَةً عُ َشَراءَ  .فـََق َ َُ َ َ
ك ف َيها َ .وأَتَى األَقـَْر َ
َى َش ْىء أ َ
ِِ
َّاس .قَ َ
ك قَ َ
إِلَْي َ
ال فَ َم َس َحهُ
ال َش َعٌر َح َس ٌن َ ،ويَ ْذ َه ُ
ب َع ِّن َه َذا  ،قَ ْد قَذ َرن الن ُ
ال فَأ ُّ ِ
ال
ال الْبـََق ُر .قَ َ
ك قَ َ
ب َ ،وأ ُْع ِط َى َش َعًرا َح َسنًا .قَ َ
َح ُّ
ب إِلَْي َ
َى الْ َمال أ َ
فَ َذ َه َ
ال يـبارُك لَ ِ
َى َش ْى ٍء
َع َمى فـََق َ
ال أ ُّ
َعطَاهُ بـََقَرًة َح ِامالً َ ،وقَ َ َُ َ َ
ك ف َيهاَ .وأَتَى األ ْ
فَأ ْ
ِ ِِ
ل بَ َ ِ
ال فَ َم َس َحهُ ،
َّاس .قَ َ
ك قَ َ
َح ُّ
ال يـَُرُّد اللَّهُ إِ ََّ
ب إِلَْي َ
أَ
صرى  ،فَأُبْصُر به الن َ
ِ
ال فَأ ُّ ِ
ك قَ َ
صَرهُ  .قَ َ
َعطَاهُ َشاةً
َح ُّ
ب إِلَْي َ
ال الْغَنَ ُم  .فَأ ْ
فـََرَّد اللَّهُ إِلَْيه بَ َ
َى الْ َمال أ َ
َوالِ ًدا  ،فَأُنْتِ َج َه َذ ِان َ ،وَولَّ َد َه َذا  ،فَ َكا َن ِلََذا َو ٍاد ِم ْن إِبِ ٍل َ ،وِلََذا َو ٍاد ِم ْن
ِ ٍِ
ِ
ال َر ُج ٌل
ص َورتِِه َوَهْيئَتِ ِه فـََق َ
ص ِف ُ
بـََق ٍر َ ،ولََذا َواد م َن الْغَنَ ِم ُ .ثَّ إنَّهُ أَتَى ْالَبـَْر َ
ِ ِ
ك،
ب ْ
الِبَ ُ
ال ِف َس َف ِرى  ،فَالَ بَالَ َ
غ الْيـَْوَم إِالَّ بِاللَّ ِه ُثَّ بِ َ
م ْسك ٌ
ني  ،تـََقطَّ َع ْ
ت َِ
ال بَعِ ًريا أَتـَبـَلَّ ُغ َعلَْي ِه
الَ َس َن َو ْ
اك اللَّ ْو َن ْ
الِْل َد ْ
الَ َس َن َوالْ َم َ
ك بِالَّ ِذى أ َْعطَ َ
َسأَلُ َ
أْ
ك  ،أَ َلْ تَ ُك ْن
ال لَهُ إِ َّن ْ
ال لَهُ َكأ ِّ
وق َكثِ َريةٌ  .فـََق َ
ِف َس َف ِرى  .فـََق َ
الُُق َ
َن أ َْع ِرفُ َ
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ِ أَبـرص يـ ْق َذرَك الن
.ت لِ َكابِ ٍر َع ْن َكابِ ٍر
َ اك اللَّهُ فـََق
َ ََعط
ْ َّاس فَق ًريا فَأ
ُ ْال لََق ْد َوِرث
ُ َ َ َْ
ُ
ِ وأَتَى ْالَقـرع ِف صورتِه،  إِ ْن ُكْنت َك ِاذبا فَصيـَّرَك اللَّه إِ َل ما ُكْنت: ال
َ فـََق
َ ُ َ َْ
َ َ َ ُ ََ ً َ
ال
َ  فـََرَّد َعلَْي ِه ِمثْ َل َما َرَّد َعلَْي ِه َه َذا فـََق، ال ِلََذا
َ َ لَهُ ِمثْ َل َما ق: ال
َ  فـََق، َوَهْيئَتِ ِه
ِ
ال
َ ص َورتِِه فـََق
ْ  َوأَتَى األ. ت
َ صيـََّرَك اللَّهُ إِ َل َما ُكْن
َ إِ ْن ُكْن
َ َت َكاذبًا ف
ُ َع َمى ِف
ِ ِ
غ الْيـَْوَم
ْ ب
ُ َالِب
َ َ فَالَ بَال، ال ِف َس َف ِرى
ٌ َر ُج ٌل م ْسك
ْ ني َوابْ ُن َسبِ ٍيل َوتـََقطَّ َع
َِ ت
ِ
.صَرَك َشاةً أَتـَبـَلَّ ُغ ِبَا ِف َس َف ِرى
َ ك بِالَّذى َرَّد َعلَْي
َ َُسأَل
َ ِ ُثَّ ب، إِالَّ بِاللَّ ِه
ْكأ
َ َك ب
ِ
ِ
ت
َ فـََق
َ  فَ ُخ ْذ َما شْئ،  َوفَق ًريا فـََق ْد أَ ْغنَ ِان، ص ِرى
ُ ال قَ ْد ُكْن
َ َت أ َْع َمى فـََرَّد اللَّهُ ب
ٍ
ِ
 فَِإَّنَا، ك
َ  فـََق.َخ ْذتَهُ لِلَّ ِه
ْ ال أ َْم ِس
َ َك َمال
َ َج َه ُد َك الْيـَْوَم بِ َش ْىء أ
ْ  فـََواللَّه الَ أ،
ِ
ِ ك وس ِخ َط علَى ص
ِ
.ك
َ احبـَْي
َ َ
َ َ َ  فـََق ْد َرض َى اللَّهُ َعْن، ابـْتُليتُ ْم
229

“Telah menceritakan kepadaku Ahmad ibn Ishaq telah menceritakan
kepada kami ‘Amr bn ‘Asim telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn ‘Abdullah ia berkata
telah menceritakan kepadaku ‘Abd ar-Rahman ibn Abu ‘Amrah bahwasanya Abu Hurairah mendengar Nabi. Dan telah menceritakan
kepadaku Muhammad telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah
ibn Raja’ telah memberitakan kepada kami Hammam dari Ishaq ibn
‘Abdullah ia berkata telah memberitakan kepadaku ‘Abd ar-Rahman
ibn Abu ‘Amrah bahwasanya Abu Hurairah mendengar Rasulullah
bersabda: sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israil, yaitu: penderita lepra, orang berkepala botak, dan orang buta. Allah ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat.
Pertama-tama datanglah malaikat itu kepada si penderita lepra dan
bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan?”
Ia menjawab, “rupa yang elok, kulit yang indah, karena orang jijik
melihatku.” Maka dia mengusapnya dan hilanglah penyakit yang
dideritanya, serta diberilah ia rupa yang elok dan kulit yang indah.
Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, “lalu kekayaan apa yang
paling kamu senangi?” Jawabnya, “unta atau sapi. Karena dia (yang
menderita penyakit lepra) ragu salah seorang keduanya mengatakan
unta dan yang lain mengatakan lembu.” Lalu dia diberikan unta yang
mengandung sepuluh bulan. Seraya mengatakan mudah-mudahan

229

Al-Bukhari, Op. cit., Juz III, hlm. 1276, Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 2275.
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Allah memberi keberkatan padanya. Kemudian ia mendatangi yang
botak. Kemudian malaikat itu mendatangi orang berkepala botak
dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu sukai?”
Ia menjawab, “rambut yang indah dan hilang dari kepalaku penyakit ini.” Karena orang jijik kepadaku. Ia (periwayat) berkata maka
diusaplah kepalanya, maka hilanglah penyakitnya serta diberilah
ia rambut yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, “kekayaan apa yang paling kamu senangi?” Jawabnya, sapi. Maka ia
memberinya seekor sapi yang bunting dan didoakan, semoga Allah
melimpahkan berkah-Nya padanya (sapi). Selanjutnya malaikat tadi
mendatangi si buta dan bertanya kepadanya, “apakah sesuatu yang
paling kamu sukai? Ia menjawab, “semoga Allah SWT mengembalikan
penglihatanku sehingga saya dapat melihat orang-orang.” Periwayat berkata maka diusaplah wajahnya, dan ketika itu dikembalikan
oleh Allah penglihatannya. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya,
Lalu, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, Kambing.
Maka diberilah seekor kambing yang bunting. Maka yang dua pun
(sapi dan unta) beranak dan kambing pun beranak. Maka orang
yang sakit lepra itu memiliki satu lembah unta dan yang botak satu
lembah sapi dan yang buta satu lembah kambing. Kemudian dia
(malaikat) mendatangi orang yang lepra dalam sakit lepra. Maka
ia berkata: saya seorang laki-laki yang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan, maka tidak ada yang dapat menyampaikan saya ke
tujuan kecuali dengan pertolongan Allah, dan pertolonganmu. Demi
Allah yang telah memberi Anda rupa yang elok, kulit yang indah, dan
kekayaan ini, saya meminta kepadamu seekor unta, untuk menyampaikan saya sampai ke tujuanku. Maka dia menjawab, “sesungguhnya hak-hak (tanggunganku) banyak.” malaikat yang menyerupai
orang penderita lepra itu pun berkata kepadanya, Sepertinya saya
mengenalmu. Bukankah engkau yang dulu menderita lepra lagi miskin yang orang-orang jijik kepadamu, lalu Allah memberimu kekayaan? Dia malah menjawab, sungguh, harta kekayaanku ini hanyalah
warisan turun-temurun dari nenek moyangku. Maka malaikat itu
berkata kepadanya.” Jika Anda berkata dusta, mudah-mudahan Allah
mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya botak dengan menyerupai
dirinya, dan berkata kepadanya seperti yang dia katakan kepada
sebelumnya. Namun ia menjawab seperti jawaban yang sebelumnya.
Maka Malaikat berkata, Jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan
mengembalikanmu kepada keadaan semula. Terakhir, malaikat tadi
mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai diri
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nya pula, dan berkatalah kepadanya, Aku adalah seorang miskin,
orang musafir kehabisan bekal dalam perjalanan maka tidak ada
yang dapat menyampaikan saya ke tujuan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Demi Allah yang telah
mengembalikan penglihatanmu, dan aku meminta seekor kambing
untuk menyampaikan saya kepada tujuan. Orang itu menjawab,
sesungguhnya, saya dahulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku, juga saya miskin lalu Allah memberikan saya kekayaan,
maka, ambillah apa yang Anda sukai. Demi Allah, hari ini saya tidak
akan mempersulitmu tentang apa yang kamu ambil. Malaikat yang
menyerupai orang buta itu pun berkata: “peganglah hartamu, karena
sesungguhnya kamu hanyalah diuji oleh Allah. Sesungguhnya Allah
telah ridha kepadamu, dan murka kepada kedua temanmu.”

Hadis ini merupakan kisah yang terjadi pada Bani Israil
yang disampaikan Nabi SAW kepada sahabatnya agar meng
ambil pelajaran dari kisah tersebut. Pelajaran yang ingin disam
paikan oleh Rasulullah SAW dari kisah ini adalah mensyukuri
nikmat terhadap yang dikaruniakan oleh Allah. Kemiskinan
dan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, sakit dan sehat
adalah merupakan ujian Allah kepada hambanya. Bukan ber
arti bahwa kemiskinan dan penyakit itu menunjukkan bahwa
Allah benci terhadap hambanya sementara kekayaan dan ke
sehatan itu menunjukkan bahwa Allah itu mencintai hamba–
Nya. Namun semua itu merupakan cobaan atau ujian bagi
hamba–Nya apakah mereka sabar dan bersyukur terhadap ke
miskinan, penyakit, kekayaan dan kesehatan yang dimilikinya.
Banyak di antara manusia yang terlena dalam menyikapi
ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Seorang yang miskin se
lalu berburuk sangka kepada Allah SWT atas kemiskinannya.
Seorang yang kaya juga banyak yang melupakan Allah SWT
disebabkan kekayaannya. Padahal kekayaan dan kemiskinan
itu bisa saja dilenyapkan Allah SWT dalam sekejap mata apa
bila Allah menghendakinya. Atas dasar hal itu sebagai hamba
Allah yang beriman hendaklah bersabar dan bersyukur terha
dap ujian yang diberikan Allah SWT baik itu kemiskinan mau
pun kekayaan. Orang yang tidak bersyukur terhadap ujian dan
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nikmat tersebut dijelaskan dalam Hadis di atas dimurkai Allah
dan kembali menjadi miskin, sementara seorang yang ber
syukur Allah memberkahi dan meridhainya.
Dari Hadis di atas dipahami bahwa untuk menyampaikan
pengajaran kepada anak didik bisa digunakan dengan metode
kisah yang bertujuan untuk mengambil hikmah dari kisah
tersebut. Selain itu metode kisah ini juga dilakukan untuk
menghilangkan rasa jenuh dan “ketidakikutsertaan” anak di
dik dalam mendengarkan pelajaran yang disampaikan. Karena
pada umumnya anak didik apabila disampaikan tentang ce
rita-cerita atau kisah-kisah, mereka senang dan menyukainya
sehingga mereka mengikuti kisah tersebut dari awal sampai
akhir. Ketika seperti itu pendidik menjelaskan hikmah dari ki
sah tersebut sebagai pelajaran dan tentunya mereka juga akan
cepat mengerti dan memahaminya.

F. METODE AMSAL (PERUMPAMAAN)
Metode amsal yaitu, suatu cara mengajar, di mana guru
menyampaikan materi pembelajaran dengan membuat me
lalui contoh atau perumpamaan.230 Rasulullah SAW dalam
menyampaikan pengajaran kepada sahabatnya banyak meng
gunakan perumpamaan. Di antaranya adalah:

ِ ِ
يل بْ ُن َج ْع َف ٍر َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن ِدينَا ٍر َع ِن ابْ ِن
ُ َح َّدثـَنَا قـُتـَْيبَةُ َح َّدثـَنَا إ ْسَاع
ِ ِ
ِ ُ ال رس
َّج ِر
َ َعُ َمَر ق
َ  إ َّن م َن الش: -  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
ُ َ َ َال ق
 فـََوقَ َع. فَ َح ِّدثُ ِون َما ِه َى،  َوإِنـََّها َمثَ ُل الْ ُم ْسلِ ِم، ط َوَرقـَُها
ُ َش َجَرًة الَ يَ ْس ُق
ِ
ِ
،َُّخلَة
َ َ ق.َّاس ِف َش َج ِر الْبـََو ِادى
ْ ال َعْب ُد اللَّه َوَوقَ َع ِف نـَْفسى أَنـََّها الن
ُ الن
ِ َ َول اللَّ ِه ق
.َُّخلَة
َ ت ُثَّ قَالُوا َح ِّدثـْنَا َما ِه َى يَا َر ُس
ْ  ه َى الن: ال
ُ استَ ْحيـَْي
ْ َف
231

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Isma’il ibn Ja’far dari ‘Abdullah ibn Dinar dari Ibn ‘Umar,

Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 197.
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 34, 61, Juz V, hlm. 2075, Muslim, Op. cit., Juz
IV, hlm. 2164, at-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 151.
230
231
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ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: di antara beberapa pohon ada
pohon yang tidak gugur daunnya, pohon itulah perumpamaan Muslim. Jelaskan padaku pohon apakah itu? Para sahabat yang bersama
Rasul menebak jawabannya; pohon dalam semak belukar. Ibn ‘Umar
berkata; saya menebak pohon kurma, tapi saya malu untuk mengatakannya. Mereka berkata ceritakanlah kepada kami ya Rasulullah.
Nabi menjawab: pohon kurma.”

Dalam mensyarahkan Hadis di atas, ibn Hajar menjelas
kan bahwa dalam Hadis tersebut terdapat cara menggunakan
contoh dan perumpamaan untuk menambah pemahaman
dan menggambarkan suatu makna agar lebih meresap da
lam pikiran. Demikian juga didapati indikasi bahwa membuat
perumpamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain tidak harus
sama dalam segala aspek, karena orang mukmin tidak dapat
dimisalkan dan dibandingkan dengan benda mati, demikian
ibn Hajar dalam menjelaskan Hadis di atas.232
Dalam Hadis lain yang menjelaskan tentang perumpamaan
ini adalah:

ٍِ
ِ ِ
يل بْ ُن َج ْع َف ٍر َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن
ُ َح َّدثـَنَا قـُتـَْيبَةُ بْ ُن َسعيد َح َّدثـَنَا إ ْسَاع
ِ
َّ  أ-  رضى اهلل عنه- صالِ ٍح َع ْن أَِب ُهَريـَْرَة
ول
َ َن َر ُس
َ دينَا ٍر َع ْن أَِب
 إِ َّن َمثَلِى َوَمثَ َل األَنْبِيَ ِاء ِم ْن: ال
َ َ ق-  صلى اهلل عليه وسلم- اللَّ ِه
ِ
 إِالَّ َم ْو ِض َع لَبِنَ ٍة ِم ْن َزا ِويٍَة، َُجَلَه
ْ َح َسنَهُ َوأ
ْ قـَْبلى َك َمثَ ِل َر ُج ٍل بـََن بـَْيتًا فَأ
ِ
ِ
ت َه ِذ ِه
ْ  َويـَُقولُو َن َهالَّ ُوض َع، َُّاس يَطُوفُو َن بِه َويـَْع َجبُو َن لَه
ُ  فَ َج َع َل الن،
ِ
.ني
َ َاللَّبِنَةُ ق
َ ِّ َوأَنَا َخاتُ النَّبِي، ُال فَأَنَا اللَّبِنَة
233

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah menceritakan kepada kami Isma’il ibn Ja’far dari ‘Abdullah ibn Dinar dari Abu
Salih dari Abu Hurairah r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:
perumpamaan saya dengan Nabi-nabi sebelum saya adalah seperti
seorang laki-laki yang membangun rumah yang sangat bagus dan

Ibn Hajar, Op. cit., Juz I, hlm. 147.
Al-Bukhari, Op. cit., Juz III, hlm. 1300, Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 1790,
1791, at-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 147.
232
233
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cantik tapi ada satu tempat di sudut yang tidak ada batanya, maka
manusia mengelilinginya dan mengaguminya, dan mereka berkata
seandainya diletakkan di sini satu bata lagi. Nabi bersabda: maka
sayalah yang menjadi satu bata tersebut dan saya adalah Nabi terakhir.”

ٍ ََح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّ ِه بْن َمسلَمةَ بْ ِن قـَْعن
 يـَْع ِن ابْ َن- ب َح َّدثـَنَا ُسلَْي َما ُن
َ ْ ُ
ِ
ِول اللَّه
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ  َع ْن َج ْع َف ٍر َع ْن أَبيه َع ْن َجاب ِر بْ ِن َعْبد اللَّه أ- بِالٍَل
َ َن َر ُس
ِ ِ ِ اخالً ِمن بـع
ِ وق د
ِ ُّ ِ مَّر ب-صلى اهلل عليه وسلمَّاس
َ الس
َْ ْ
َ
ُ ض الْ َعاليَة َوالن
ِ
ِ
ٍ
ٍ ِ
ِ
 أَيُّ ُك ْم: ال
َّ َس
َ ََخ َذ بأُذُنه ُثَّ ق
َ ك َميِّت فـَتـَنَ َاولَهُ فَأ
َ َكنـََفتَهُ فَ َمَّر بَ ْدى أ
ٍ
َّ ب أ
صنَ ُع بِِه
ُّ  فـََقالُوا َما ُِن.َن َه َذا لَهُ بِ ِد ْرَه ٍم
ُّ ُِي
ْ َب أَنَّهُ لَنَا بِ َش ْىء َوَما ن
ِِ
ِ
ِ َ َق
ُ قَالُوا َواللَّه لَ ْو َكا َن َحيًّا َكا َن َعْيبًا فيه ألَنَّه. أ َُتبُّو َن أَنَّهُ لَ ُك ْم: ال
ُّ َ فـََواللَّ ِه ل: ال
لدنـْيَا أ َْه َو ُن َعلَى اللَّ ِه ِم ْن
ُّ َس
َ ت فـََق
ٌ ِّف َوُه َو َمي
َ ك فَ َكْي
َأ
.َه َذا َعلَْي ُك ْم
234

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Maslamah ibn Qa’nab
telah menceritakan kepada kami Sulaiman (yaitu ibn Bilal) dari Ja’far
dari ayahnya dari Jabir ibn ‘Abdullah r.a., bahwasanya Rasulullah
SAW berjalan melalui pasar, sedang orang-orang ada di sebelah kiri
dan kanannya. Kemudian mereka melewati seekor bangkai kambing
yang telinganya kecil. Beliau SAW menyentuhnya dan mengambil
telinganya, terus bertanya: Siapakah di antara kamu semua yang
suka membeli ini dengan satu dirham? Mereka menjawab: kami semua tidak suka menukarnya dengan sesuatu apa pun, lagi pula apalah gunanya itu? Beliau bertanya lagi: maukah kamu semua kalau
ini diberikan saja padamu. Mereka menjawab: Demi Allah, andai kata
kambing itu hidup, tentunya juga cacat karena telinganya kecil, apalagi sudah mati? Kemudian beliau SAW bersabda: Demi Allah, dunia
ini lebih hina di sisi Allah daripada kambing ini di sisi kamu.”

Dari berbagai Hadis dan penjelasan di atas dipahami bahwa
untuk memberikan pemahaman kepada anak didik, pendidik
boleh memberikan perumpamaan-perumpamaan terhadap
234

Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 2272, Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 97.
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sesuatu yang akan diajarkan kepada anak didiknya. Tentunya
perumpamaan yang disampaikan tersebut sesuatu yang mudah
dipahami dan dijangkau akal peserta didik. Apabila perump
amaan yang disampaikan tersebut tidak juga bisa dipahami
oleh anak didik maka pendidik mesti menjelaskannya secara
rinci dan terang sehingga anak didik dapat memahami maksud
dari perumpamaan yang disampaikan.

G. METODE SURI TELADAN
Suri teladan adalah merupakan contoh yang baik. Dengan
demikian, metode suri teladan itu adalah seorang guru mesti
berbicara, bertindak, bergaul dan berperilaku baik dan yang
terbaik dalam kehidupan sehari-sehari. Seorang guru merupa
kan suri teladan bagi muridnya. Sebab murid akan meniru,
mengikuti dan meneladani tingkah lagu gurunya. Semua ahli
pendidikan kata Ahmad Tafsir, baik dari Barat maupun Timur
mengakui bahwa murid-murid cenderung meneladani pendi
diknya. Dasarnya adalah lanjut Tafsir, karena secara psikologis
anak memang senang meniru; tidak saja yang baik, yang jelek
pun ditirunya.235 Oleh karena itu, seorang guru mesti melaku
kan segala sesuatu dengan yang terbaik.
Guru dari segala guru bagi umat Islam adalah Rasulullah
SAW karenanya beliau menjadi suri teladan bagi umat. Salah
satu penyebab utama ajaran yang disampaikannya (Islam) itu
jaya di muka bumi ini adalah disebabkan ajaran yang disam
paikannya dicontohkannya langsung dalam kehidupannya se
hari-hari. Itulah sebabnya semua yang dilakukan Rasul SAW
mulai dari bangun tidurnya hingga beliau tidur kembali meru
pakan suri teladan yang mesti ditiru oleh umatnya. Untuk itu,
berikut ini akan diuraikan beberapa perilaku Nabi yang men
contohkan ajarannya dengan cara tindakan dan perilakunya
yang bertujuan untuk diteladani umatnya.

235

Ahmad Tafsir, Op. cit., hlm. 143.
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ٍ ِب وقـتـيبةُ بن سع
ِ
يد قَاالَ َح َّدثـَنَا
َ ُ ْ ََُْ َ ٍ ََح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّه بْ ُن َم ْسلَ َمةَ بْ ِن قـَْعن
الزَرقِ ِّى َع ْن
ُّ ك َع ْن َع ِام ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن
ُّ الزبـَِْي َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ُسلَْي ٍم
ٌ َِمال
ِ َ َن رس
صلِّى َوُه َو
َ ُ َكا َن ي-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
ُ َ َّ أَِب قـَتَ َادةَ أ
ِ ِ َح ِامل أُمامةَ بِْنت َزيـن
ِ ت رس
-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ َ ب بْن
َ ْ َ ََ ٌ َ
ِ َوألَِب الْ َع
.ض َع َها
َّ اص بْ ِن
َ الربِي ِع فَِإ َذا قَ َام َحَلَ َها َوإِ َذا َس َج َد َو
236

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Maslamah ibn
Qa’nab dan Qutaibah ibn Sa’id keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Malik dari ‘Amir ibn ‘Abdullah ibn az-Zubair dari
‘Amr ibn Salim az-Zuraqi dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW shalat
sambil menggendong Umamah bint Zainab bint Rasulullah SAW dari
pernikahannya dengan Abu al-‘As ibn ar-Rabi’, apabila berdiri beliau
menggendongnya dan bila sujud beliau meletakkannya.”

Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat menyayangi
umatnya apalagi terhadap anak-anak. Ini merupakan sesuatu
yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang di masa itu. Ini ter
bukti dari pernyataan seseorang yang mengomentari perbuatan
Rasul ketika beliau mencium anak-anaknya.
Selain itu, Rasulullah SAW melakukan hal tersebut adalah
untuk mengangkat harkat martabat perempuan, yang mana
pada masa Jahiliah anak perempuan itu merupakan aib bagi
keluarga. Dalam Islam ibadah yang paling utama adalah shalat,
dan Rasulullah SAW menyertakan cucunya ketika melaksanakan
shalat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara
seorang perempuan dengan lelaki dalam pandangan Allah,
kalaupun ada perbedaannya itu adalah dari segi ketakwaannya.
Rasulullah SAW melakukan hal tersebut juga memberikan
suri teladan bagi umatnya agar orangtua jangan merasa malu
membawa atau mengikutkan anak-anaknya dalam masalah
keduniaan maupun keagamaan. Terkadang orangtua tidak
mau membawa anak-anaknya ke dalam berbagai acara baik itu
236
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 385, al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 193, Abu
Dawud, Op. cit., Juz I, 304, an-Nasa’i, Op. cit., Juz II, hlm. 95, Juz III, hlm. 10.
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acara keagamaan maupun acara yang lain disebabkan malu dan
khawatir menjadi dan atau menyebabkan “masalah”. Padahal
sebenarnya hal itu merupakan pendidikan kepada anak untuk
menambah wawasan dan untuk bergaul dengan masyarakat.
Hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa ketika se
suatu yang baik itu sudah tidak pernah lagi dikerjakan orang
lain, bahkan sudah dianggap tabu, maka seorang pendidik
hendaklah memasyarakatkannya kembali dengan melakukan
perbuatan baik tersebut. Sehingga dengan demikian diharap
kan peserta didik maupun orang lain dapat melaksanakan hal
tersebut.

H. METODE PEMBIASAAN

َخبـََرِن أَِب َع ْن
َ ََح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن الْ ُمثـََّن َح َّدثـَنَا َْي َي َع ْن ِه َش ٍام ق
ْ ال أ
َّ َعائِ َشةَ أ
ال
َ َصلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َد َخ َل َعلَيـَْها َو ِعْن َد َها ْامَرأَةٌ ق
َّ َِن الن
َ َّب
ِِ
ِ
 َم ْه َعلَْي ُك ْم ِبَا: ال
َ َ ق,ص َل ِتَا
ْ َ َم ْن َهذه قَال:
َ  فَُلنَةُ تَ ْذ ُكُر م ْن: ت
ِ
ِ
ب الدِّي ِن إِلَْي ِه َم َاد َام َعلَْي ِه
َّ َح
َ تُطي ُقو َن فـََواللَّه َل يََ ُّل اللَّهُ َح َّت تََلُّوا َوَكا َن أ
ِص
ُ . احبُه
َ
237

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata, telah
memberitakan kepadaku ayahku dari Aisyah bahwa Nabi SAW mendatanginya dan bersama ‘Aisyah ada seorang wanita, lalu Nabi SAW
bertanya: siapa ini? Aisyah menjawab: si fulanah, yang terkenal banyak melakukan shalatnya. Maka Nabi SAW bersabda: diam engkau,
tapi kerjakanlah semampumu, Demi Allah, Allah tidak akan bosan
(meninggalkanmu) untuk memberimu pahala hingga kamu sendiri
yang merasa bosan, dan agama yang paling disukainya-Nya adalah
apabila seorang melaksanakannya secara rutin.”

Hadis ini menunjukkan bahwa beramal secara berlebih-
lebihan itu tidak dianjurkan oleh agama. Cukuplah dengan
237
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 385, al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 193, Abu
Dawud, Op. cit., Juz I, 304, an-Nasa’i, Op. cit., Juz II, hlm. 95, Juz III, hlm. 10.
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semampunya saja walaupun sedikit tetapi yang penting ada
lah tetap dan terus-menerus. Itu sebabnya menurut sebagian
pendapat makruh melakukan shalat sepanjang malam.
Dalam mensyarahkan kalimat “’alaikum bima tutiqun”
ibn Hajar238 menuliskan bahwa secara eksplisit kalimat terse
but mengandung perintah untuk melakukan ibadah sesuai
dengan kemampuan. Adapun secara implisit kalimat tersebut
mengandung larangan untuk membebani seseorang untuk
melakukan ibadah di luar kemampuannya. Selanjutnya mak
sud kata malal (bosan) adalah merasa berat atau enggan me
lakukan suatu perbuatan setelah sebelumnya menyukai per
buatan tersebut. Menurut Ibn al-Jauzi, Allah mencintai amal
yang dilakukan secara terus-menerus dikarenakan dua hal:
1. Orang yang meninggalkan amal yang telah dilakukannya
adalah seperti orang yang berputar kembali setelah sampai
ke tempat tujuan. Orang seperti ini adalah orang yang ter
cela. Oleh karena itu, Allah memberikan ancaman kepada
orang yang hafal Al-Qur’an kemudian melupakannya,
padahal ancaman itu tidak ditujukan kepadanya sebelum
ia menghafal Al-Qur’an.
2. Melakukan kebaikan secara terus-menerus adalah menun
jukkan pengabdian seseorang. Maka orang yang selalu
mengkaji ilmu selama beberapa jam saja tapi dilakukan
setiap hari, tidaklah sama nilainya dengan orang yang
melakukannya dalam satu hari penuh tapi setelah itu ia
berhenti dan tidak meneruskannya.
Dari uraian di atas dipahamilah bahwa pembiasaan itu sa
ngat bernilai walaupun sedikit dibandingkan dengan banyak
tetapi sesekali. Biasakanlah diri untuk berbuat baik, toh akhir
nya nanti menjadi banyak sebagaimana pepatah “sedikit demi
sedikit lama-lama menjadi bukit”.

ٍ
ِ ِ ُ وح َّدثـنا إِسح
وسى
ْ َخبـََرنَا َعْب ُد الْ َع ِزي ِز بْ ُن ُمَ َّمد أ
ْ يم أ
َ ْ ََ َ َ
َ َخبـََرنَا ُم
َ اق بْ ُن إبـَْراه

238

Ibn Hajar al-‘Asqalani, Op. cit., Juz I, hlm. 102-103.
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ٍِ بْن عُ ْقبَةَ ح و َح َّدثَِن ُمَ َّم ُد بْن َح
 َح َّدثـَنَا بـَْهٌز َح َّدثـَنَا- ُظ لَه
ُ  َواللَّ ْف- ات
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِالر ْحَن
َ َوسى بْ ُن عُ ْقبَةَ ق
َّ ت أَبَا َسلَ َمةَ بْ َن َعْبد
ُ ال َس ْع
َ ب َح َّدثـَنَا ُم
ٌ ُوَهْي
ٍ ب ِن عو
ِ
 أَنـََّها-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ُ ف ُيَد
ِّ ِِّث َع ْن َعائ َشةَ َزْو ِج الن
َْ ْ
ِ
ِّدوا َوقَا ِربُوا
ُ ال َر ُس
َ َول ق
ُ ت تـَُق
ْ ََكان
ُ  َسد: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
ول اللَّ ِه
ْ َوأَبْ ِش ُروا فَِإنَّهُ لَ ْن يُ ْد ِخ َل
َ ت يَا َر ُس
َ ْ قَالُوا َوالَ أَن.َُح ًدا َع َملُه
َ الَنَّةَ أ
َّ  َوالَ أَنَا إِالَّ أَ ْن يـَتـَغَ َّم َدِنَ اللَّهُ ِمْنهُ بَِر ْحٍَة َو ْاعلَ ُموا أ: ال
ب الْ َع َم ِل
َ َق
َّ َح
َ َن أ
.إِ َل اللَّ ِه أ َْد َوُمهُ َوإِ ْن قَ َّل
239

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim telah memberitakan kepada kami ‘Abd al-‘Aziz ibn Muhammad telah memberitakan
kepada kami Musa ibn ‘Uqbah. Dan telah menceritakan kepadaku
Muhammad ibn Hatim—dan lafal baginya—telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Musa ibn ‘Uqbah ia berkata saya mendengar Abu
Salamah ibn ‘Abd ar-Rahman ibn ‘Auf diceritakan dari ‘Aisyah istri Nabi
SAW bahwa ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: permudahlah,
jangan berlebih-lebihan dan bergembiralah kamu (karena mendapat
pahala) karena tidaklah amal seseorang itu yang memasukkannya ke
dalam surga. Para sahabat bertanya, engkau pun tidak seperti itu ya
Rasulullah? Beliau berkata: saya pun tidak. Kecuali Allah melimpahkan
rahmat-Nya kepadaku. Ketahuilah bahwasanya amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang dilakukan terus-menerus walaupun
hanya sedikit.”

ٍ ِيد ح َّدثـنا اللَّيث ع ِن اب ِن عجالَ َن عن سع
ٍِ
يد
ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َح َّدثـَنَا قـُتـَْيبَةُ بْ ُن َسع
َ َْ
َّ  أ-  رضى اهلل عنها- َى َع ْن أَِب َسلَ َمةَ َع ْن َعائِ َشة
ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
ِّ الْ َم ْق ُِب
ِ
ِ
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلمَ ا ْكلَ ُفوا م َن الْ َع َم ِل َما تُطي ُقو َن فَِإ َّن اللَّه: ال
ِ
 َوَكا َن إِ َذا.ب الْ َع َم ِل إِ َل اللَّ ِه أ َْد َوُمهُ َوإِ ْن قَ َّل
َّ َح
َ الَ يََ ُّل َح َّت تََلُّوا َوإ َّن أ
.َُع ِم َل َع َمالً أَثـْبَتَه
240

239
240

Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 2171, Juz I, hlm. 540.
Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 435, ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1417,
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“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah menceritakan kepada kami al-Lais dari ibn ‘Ajlan dari Sa’id al-Maqburi dari Abu
Salamah dari ‘Aisyah r.a., Rasulullah SAW bersabda: lakukanlah amal
sedaya mampu kamu. Sesunguhnya Allah tidak akan meninggalkanmu (bosan) untuk sehingga kamu bosan. Sesungguhnya amal yang
paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun hanya sedikit. Apabila ia melaksanakan suatu amalan
ia laksanakan dengan tetap.”

ٍ اعيل بن مسع
ِ
اق
َ ود َح َّدثـَنَا َخالِ ٌد َع ْن ُش ْعبَةَ َع ْن أَِب إِ ْس َح
ْأ
ُ ْ َ ُ ْ ُ ََخبـََرنَا إِ ْس
ِ َ َق
صلى- ول اللَّ ِه
ُ ات َر ُس
ْ َت أَبَا َسلَ َمةَ َع ْن أ ُِّم َسلَ َمةَ قَال
َ ت َما َم
ُ ال َس ْع
ِ ِِ  ح َّت َكا َن أَ ْكثـر-اهلل عليه وسلم
يضةَ َوَكا َن
َ صالَته قَاع ًدا إِالَّ الْ َف ِر
َ َُ
َ
ِ
.ب الْ َع َم ِل إِلَْي ِه أ َْد َوَمهُ َوإ ْن قَ َّل
ُّ َح
َأ
241

“Telah memberitakan kepada kami Isma’il ibn Mas’ud telah mencerita
kan kepada kami Khalid dari Syu’bah dari Abu Ishaq ia berkata saya
mendengar Abu Salamah dari Umm Salamah ia berkata: Rasul SAW
tidak meninggal dunia sehingga shalatnya lebih banyak melaksanakan dalam keadaan duduk kecuali shalat fardu dan amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus
walaupun hanya sedikit.”

Dalam Hadis di atas dipahami bahwa Rasulullah SAW
meng
anjurkan untuk membiasakan diri terhadap fadilah
‘amal. Karena amalan yang dilakukan secara terus-menerus
(rutin) lebih bernilai di hadapan Allah walaupun itu sedikit
daripada amalan yang banyak tetapi dilakukan secara kadangkadang (tidak rutin). Seseorang yang membaca Al-Qur’an se
tiap hari sebanyak 10 ayat lebih baik dalam pandangan Allah
daripada seseorang yang membaca Al-Qur’an 20 ayat tetapi
sesekali. Demikian juga dalam pendidikan, seseorang yang
belajar selama 30 menit setiap hari (rutin) lebih baik daripada
belajar 60 menit bahkan berjam-jam tetapi dilakukan sesekali.
an-Nasa’i, Op. cit., Juz II, hlm. 69. Hadis ini dinilai Al-Albani dengan sahih. Lihat
Al-Albani, Sahih Targib wa at-Tarhib, Juz III, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.th.),
hlm. 129.
241
An-Nasa’i, Ibid., Juz III, hlm. 222.
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Seorang mahasiswa yang membiasakan membaca buku 1 jam
setiap hari lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang
membaca berjam-jam tetapi ketika mau ujian saja.
Seorang guru yang membiasakan membaca basmalah ke
tika memulai mengajar akan terbiasa dengan membaca bas
malah dalam memulai kegiatan lainnya. Seorang murid yang
membiasakan diri mengulangi pelajaran di rumah setelah
pulang dari sekolah akan merasa tidak tenang apabila ia tidak
mengulangi pelajarannya. Seorang petani yang biasa men
cangkul di sawah akan merasa tidak sehat apabila beberapa
hari saja dia tidak mencangkul.
Seseorang yang tidak membiasakan diri untuk melaksana
kan shalat malam maka akan merasa berat bangun tengah
malam bahkan kalaupun bangun dia tidak akan melakukan
shalat malam. Seorang murid yang biasa melakukan shalat
malam maka tidak akan merasa berat untuk bangun dan bela
jar di tengah malam.
Pada umumnya, segala sesuatu yang merupakan pertama
kali dilakukan itu memang “berat” tetapi kalau sudah biasa hal
itu menjadi “ringan”. Itulah sebabnya pepatah mengatakan
“ala bisa karena biasa”. Kalau sudah biasa sesuatu yang mu
lanya tidak bisa maka pada gilirannya akan bisa., kalau sudah
terbiasa maka sesuatu yang “berat” itu akan menjadi “ringan”.
Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh ‘Abdullah: “Se
lalulah kamu berbuat kebaikan karena bahwasanya kebaikan
itu adalah dengan kebiasaan.”242

I.

METODE MAU’IZAH (NASIHAT)

ت لِ ُس َهْي ٍل إِ َّن
َ ََح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن َعبَّ ٍاد الْ َم ِّك ُّى َح َّدثـَنَا ُس ْفيَا ُن ق
ُ ال قـُْل
َ َيك ق
َ ت أَ ْن يُ ْس ِق
ًط َع ِّن َر ُجال
َ َِع ْمًرا َح َّدثـَنَا َع ِن الْ َق ْع َق ِاع َع ْن أَب
ُ ال َوَر َج ْو
ِ ال َِس ْعتُهُ ِمن الَّ ِذى َِسعهُ ِمْنهُ أَِب َكا َن ص ِدي ًقا لَهُ بِالش
ََّّام ُث
َ ال فـََق
َ َق
َ
َ
َ
242
Al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, Juz III, (Mekkah: Maktabah Dar alBaz, 1414 H/1994 M), hlm. 84.
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ِ
َّ ى أ
َّب
ِّ يد َع ْن َتِي ٍم الدَّا ِر
َ َح َّدثـَنَا ُس ْفيَا ُن َع ْن ُس َهْي ٍل َع ْن َعطَاء بْ ِن يَِز
َّ َِن الن
ِ
: ال
َ َ قـُْلنَا لِ َم ْن ؟ ق.ُيحة
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلمَ ِّين النَّص
ُ  الد: ال
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
.ني َو َع َّامتِ ِه ْم
َ للَّه َولكتَابِه َولَر ُسوله َوألَئ َّمة الْ ُم ْسلم
243

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Abbad al-Makki
telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata saya bertanya
kepada Suhail bahwa ‘Amr telah menceritakan kepada kami dari alQa’qa’ dari ayahmu, ia berkata dan saya kira ia menghilangkan seorang laki-laki dari sanadnya. Maka ia berkata saya mendengarnya
dari orang yang ayahku mendengar darinya dan dia itu adalah sahabatnya di Syam kemudian telah menceritakan kepada kami Sufyan
dari Suhail dari ‘Ata’ ibn Yazid dari Tamim ad-Dari Bahwa Nabi SAW
bersabda: Agama itu adalah nasihat (keikhlasan). Kami bertanya,
kepada siapa? Rasulullah SAW menjawab: kepada Allah, kitab-Nya,
Rasul-Nya, pemimpin umat Islam dan kepada kaum Muslimin seluruhnya.”

Nasihat adalah tiang agama demikian kata al-Mubarakfu
ri.244 Dengan demikian, siapa yang mendirikan nasihat maka
ia mendirikan agama. Nasihat dalam bahasa adalah semakna
dengan keikhlasan/ketulusan hati. Dalam Hadis ini ada lima
hal yang merupakan ketulusan hati. Pertama, nasihat kepada
Allah, yaitu mengimaninya tidak menyekutukannya dan ikhlas
niatnya untuk menyembah kepadanya. Kedua, nasihat kepada
kitab-Nya, yaitu mengimani dan mengamalkan isinya. Ketiga,
nasihat kepada Rasul, yaitu membenarkan kenabiannya me
matuhi semua perintah dan larangannya. Keempat, nasihat
kepada pemimpin umat, yaitu mematuhi mereka dalam kebe
naran tidak berontak dan menentang dengan senjata. Kelima,
nasihat kepada kaum Muslimin, yaitu mengarahkan mereka
kepada kemaslahatan untuk kebaikan mereka.245
243
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 74, al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 31, Abu
Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 704, an-Nasa’i, Op. cit., Juz VII, hlm. 156-157.
244
Al-Mubarakfuri, Op. cit., Juz VI, hlm. 44.
245
Syams al-Haq, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud, Juz XIII, (Beirut:
Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1415 H), hlm. 196.
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Dengan demikian, metode nasihat ini adalah merupakan
salah satu metode dalam mendidik dan mengarahkan anak
didik untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka. Seorang
pendidik dalam memberikan nasihat hendaklah dengan ikhlas
(sebagaimana makna kata nasihat dalam Hadis di atas) bukan
dengan rasa benci dan merendahkan diri anak didiknya.
Dalam Hadis lain dijelaskan bahwa seorang pendidik ja
ngan terlalu sering memberikan nasihat kepada anak didiknya.
Nasihatilah mereka tentang hal yang penting dan yang perlu
saja. Karena hal itu bisa membuat anak didiknya merasa bosan.
Sehingga mereka tidak lagi mendengarkannya dan mengamal
kannya.

صوٍر َع ْن أَِب َوائِ ٍل
َ ََح َّدثـَنَا عُثْ َما ُن بْ ُن أَِب َشْيبَةَ ق
ُ ال َح َّدثـَنَا َج ِر ٌير َع ْن َمْن
َِ ال َكا َن عب ُد اللَّ ِه ي َذ ِّكر النَّاس ِف ُك ِّل
ٍ خ
ال لَهُ َر ُج ٌل يَا أَبَا
َ  فـََق، يس
َ َق
َْ
َ ُ ُ
ِ
 أ ََما إِنَّهُ يَْنـَعُ ِن ِم ْن: ال
َ َ ق. َّك ذَ َّك ْرتـَنَا ُك َّل يـَْوٍم
َّ َعْب ِد
َ ت أَن
ُ الر ْحَ ِن لََود ْد
ِ
ِ ِ
ِ
- َّب
ِّ ك أ
َ َذل
ُّ ِ َوإِ ِّن أ ََتََّولُ ُك ْم بِالْ َم ْوعظَة َك َما َكا َن الن، َن أَ ْكَرهُ أَ ْن أُملَّ ُك ْم
.آم ِة َعلَيـْنَا
َّ َ َمَافَة،  يـَتَ َخ َّولُنَا ِبَا- صلى اهلل عليه وسلم
َ الس
246

“Telah menceritakan kepada kami ‘Usman ibn Abu Syaibah ia berkata
telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu Wail ia
berkata, adalah ‘Abdullah memberikan nasihat kepada manusia pada
setiap hari Kamis. Kemudian ada seorang lelaki yang berkata padanya: ya Abu ‘Abd Rahman, saya senang, kalau engkau memberikan
nasihat setiap hari. Abu ‘Abd ar-Rahman menjawab: sebenarnya saya
tidak merasa keberatan hanya saja saya tidak suka membuat kamu
bosan. Sesungguhnya saya senantiasa memberikan kamu nasihat sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya kepada kami, beliau juga
khawatir kalau kami bosan.”

Menurut Al-Khattabi, maksud dari Hadis ini adalah Rasu
lullah selalu memperhatikan waktu dalam memberikan nasihat
kepada kami. Beliau tidak memberikan nasihat setiap waktu
246
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 39, Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 2172, atTirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 142.
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agar kami tidak bosan.247 Demikian juga yang tidak kalah pen
tingnya diperhatikan dalam memberikan nasihat adalah tem
pat. Tidaklah bagus kalau menasihati anak ataupun anak didik
yang melakukan kesalahan di depan orang ramai apalagi di de
pan kawan-kawannya. Karena hal itu akan menjatuhkan “harga
diri” anak maupun anak didik dari teman-temannya. Alangkah
baiknya kalau memberikan nasihat tersebut anak didik dipang
gil ke dalam suatu ruangan atau tempat yang lebih baik.
Dalam memberikan nasihat hendaknya disampaikan de
ngan cara menyentuh kalbu dan menggetarkan jiwa, kata Ah
mad Tafsir.248 Hal ini bisa dilakukan dengan ketentuan:
•
yang memberi nasihat merasa terlibat dalam isi nasihat
itu, jadi serius dalam memberi nasihat;
•
yang menasihati harus merasa prihatin terhadap nasib
orang yang dinasihati;
•
yang menasihati harus ikhlas, artinya lepas dari kepen
tingan pribadi secara duniawi;
•
yang memberi nasihat harus berulang-ulang melakukan
nya.
Poin yang terakhir, menurut penulis harus dilihat dari
situasi dan kondisinya. Karena terlalu sering pun memberi
na
sihat kepada seseorang terkadang orang yang dinasiha
ti merasa bosan, sebagaimana Hadis di atas, sehingga tidak
memedulikan nasihat tersebut.

J.

METODE TARGIB DAN TARHIB (GANJARAN DAN
HUKUMAN)

Metode targib dan tarhib, adalah cara mengajar di mana
guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan
ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan
agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi kebu

247
248

Ibn Hajar, Op. cit., Juz I, hlm. 162.
Ahmad Tafsir, Op. cit., hlm. 146.
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rukan.249 Metode ini kata Ahmad Tafsir, didasarkan atas fitrah
(sifat kejiwaan) manusia, yaitu sifat keinginan kesenangan, ke
selamatan, dan tidak menginginkan kepedihan, kesengsaran.250
Targib dan tarhib dalam pendidikan Islam berbeda dari
metode ganjaran dan hukuman dalam pendidikan Barat. Per
bedaan utamanya ialah targib dan tarhib bersandarkan ajaran
Allah, sedangkan ganjaran dan hukuman bersandarkan hukum
an dan ganjaran duniawi. Perbedaan itu mempunyai implikasi
yang penting antara lain adalah:
a. Targib dan tarhib lebih teguh karena akarnya berada di
langit (transenden), sedangkan teori hukuman dan ganjar
an hanya bersandarkan sesuatu yang duniawi. Targib dan
tarhib itu mengandung aspek iman, sedangkan metode
hukuman dan ganjaran tidak mengandung aspek iman.
Oleh karena itu, targib dan tarhib lebih kuat pengaruhnya;
b. Secara operasional, targib dan tarhib lebih mudah dilak
sanakan daripada metode hukuman dan ganjaran karena
materi targib dan tarhib sudah ada dalam Al-Qur’an dan
Hadis Nabi, sedangkan hukuman dan ganjaran dalam
metode Barat harus ditemukan sendiri oleh guru;
c. Targib dan tarhib lebih universal, dapat digunakan kepada
siapa saja dan di mana saja; sedangkan jenis hukuman dan
ganjaran harus disesuaikan dengan orang tertentu dan
tempat tertentu;
d. Di pihak lain, targib dan tarhib lebih lemah daripada hu
kuman dan ganjaran karena hukuman dan ganjaran lebih
nyata dan langsung waktu itu juga, sedangkan pembuktian
targib dan tarhib kebanyakan gaib dan diterima nanti. 251
Al-Manawi mengemukakan bahwa untuk meluruskan
pendidikan anak adalah dengan berbagai macam cara. Di an
taranya adalah memberi nasihat, hukuman, ancaman, pukul
Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 197.
Ahmad Tafsir, Op. cit., hlm. 147.
251
Ibid., lihat juga Ramayulis, Metodologi...,Op. cit., hlm. 293.
249
250
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an, menyendirikan, memberikan pemberian, hadiah, dan ke
baikan. Sehingga pendidikan jiwa agar menjadi (jiwa) yang
bersih dan mulia bukan mendidik jiwa yang tidak disuka lagi
tercela.252
Di antara Hadis-hadis yang membicarakan tentang hal ini,
sebagai berikut:

يد بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن ا ْلَ ِاد
ُ يد َح َّدثـَنَا َحيـَْوةُ َح َّدثَِن يَِز
َ َح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن يَِز
ٍ ِث عن بس ِر ب ِن سع
ِ ْ عن ُم َّم ِد ب ِن إِبـر ِاهيم ب ِن
ٍ يد َع ْن أَِب قـَْي
س
ْ َ َْ ْ َ ْ َ
َ ْ ْ ُ ْ َ الَا ِر
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ َم ْوَل َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع
- ول الله
َ اص َع ْن َع ْمرو بْ ِن الْ َعاص أَنَّهُ َس َع َر ُس
ِ ْ  إِ َذا ح َكم: ول
اب
ُ  يـَُق- صلى اهلل عليه وسلم
ْ َالَاك ُم ف
َ اجتـََه َد ُثَّ أ
َ َص
َ َ
ِ فـلَه أ
.َجٌر
ْ اجتـََه َد ُثَّ أ
ْ َخطَأَ فـَلَهُ أ
ْ َ َوإِ َذا َح َك َم ف، َجَران
ْ َُ
253

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah telah menceritakan kepadaku Yazid ibn
‘Abdullah dari Abu Qais hamba ‘Amr ibn al-‘As dari ‘Amr ibn al-‘As
bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: apabila se
orang hakim memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh, lalu
keputusannya benar maka baginya dua pahala, sementara apabila
ia memutuskan suatu hukum dengan sungguh-sungguh kemudian
tersalah maka ia mendapatkan satu pahala."

Hadis ini memberikan sugesti kepada seorang hakim apa
bila ia menetapkan sesuatu hukum yang tidak ada dalam AlQur’an dan Sunnah, maka hendaklah ia berijtihad dalam me
mahami Al-Qur’an dan Sunnah tersebut. Apabila ijtihadnya
benar ia akan diberikan dua ganjaran dan apabila ijtihadnya
salah maka ia tetap mendapat satu ganjaran.

ٍ ْو َح َّدثـَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْن أَِب َشْيبَةَ وأَبُو ُكري
ب قَاالَ َح َّدثـَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ َع ِن
َ
ُ
َ َ
ِ
ٍ
ِ َع َم
صلى اهلل عليه- َّب
َ َش َع ْن أَِب ُس ْفيَا َن َع ْن َجابر ق
ْ ْال
َّ ِال أَتَى الن

252
Al-Manawi, Faid al-Qadir Syarh al-Jami’ as-Sagir, Juz V, (Mesir: al-Makta
bah at-Tijariyah al-Kubra, 1356 H), hlm. 257.
253
Al-Bukhari, Op. cit., Juz VI, hlm. 2676, Muslim, Op. cit., Juz III, hlm. 1342,
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, 323, An-Nasa’i, Op. cit., Juz VIII, hlm. 223, At-Tirmizi,
Op. cit., Juz III, hlm. 615, Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 776.
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ِ
ِ َ  يا رس: ال
ِ َوجبت
ات
َ ان فـََق
َ  َم ْن َم: ال
َ ول اللَّه َما الْ ُم
ُ َ َ َ  َر ُج ٌل فـََق-وسلم
ات يُ ْش ِرُك بِاللَّ ِه َشْيئًا َد َخ َل
ْ الَ يُ ْش ِرُك بِاللَّ ِه َشْيئًا َد َخ َل
َ الَنَّةَ َوَم ْن َم
.َّار
َ الن
254

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah dan
Abu Kuraib keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abu
Mu’awiyah dari al-A’masy dari Abu Sufyan dari Jabir ia berkata seseorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan bertanya; ya Rasulullah!
Apakah dua perkara yang pasti itu? Rasulullah SAW bersabda: se
orang yang wafat dalam keadaan tidak mensekutukan Allah maka ia
akan masuk surga dan seorang yang wafat dalam keadaan menyekutukan Allah maka ia akan masuk neraka.”

Hadis ini memberikan ganjaran surga kepada seorang ham
ba selama tidak syirik kepada Allah, dan memberikan ancaman
neraka bagi orang yang syirik kepada Allah.

ِ ِ
ك َع ْن نَافِ ٍع َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن عُ َمَر
َ َيل ق
ٌ ِال َح َّدثَِن َمال
ُ َح َّدثـَنَا إ ْسَاع
َّ  أ-  رضى اهلل عنهماال
َ َ ق-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
ِ
ِ
ت فِ َيها
ْ َ فَ َد َخل، وعا
ْ َ َح َّت َمات،  عُ ِّذبَت ْامَرأَةٌ ِف هَّرٍة َحبَ َستـَْها:
ً ت ُج
ِ ِ
ِ
ِ
ني
َ ال فـََق
َ َ ق- َّار
َ  الَ أَنْت أَطْ َع ْمت َها َوالَ َس َقْيت َها ح- ال َواللَّهُ أ َْعلَ ُم
َ الن
ِ ِ
ِ
ِ اش األ َْر
ِ ت ِم ْن َخ َش
.ض
ْ َ َوالَ أَنْت أ َْر َس ْلت َيها فَأَ َكل، َحبَ ْست َيها
255

“Telah menceritakan kepada kami Isma’il ia berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah ibn ‘Umar r.a., bahwa
Rasulullah SAW bersabda: telah diazab seorang perempuan karena ia
mengurung seekor kucing hingga kucing itu mati kelaparan. Maka ia
masuk neraka karena nya. ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata; beliau bersabda: Allah yang Maha Tahu. Engkau tidak memberinya makan dan
minum ketika mengurungnya, dan engkau juga tidak melepaskannya
agar dia bisa makan dari serangga-serangga yang ada di tanah.”

254
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 94, Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 417, AtTirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 620, Juz V, hlm. 27.
255
Al-Bukhari, Op. cit., Juz II, hlm. 834.
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ِ
صالِ ٍح َع ْن
ٌ َِخبـََرنَا َمال
ْفأ
َ وس
َ ك َع ْن ُسَ ٍّى َع ْن أَِب
ُ َُح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّه بْ ُن ي
َّ  أ-  رضى اهلل عنه- َأَِب ُهَريـَْرة
 صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
ِ
ِ
ِ
ب ِمنـَْها
َ َ قُ َ بـَيـْنَا َر ُج ٌل يَْشى فَا ْشتَ َّد َعلَْيه الْ َعط: ال
َ  فـَنـََزَل بئـًْرا فَ َش ِر، ش
ٍ  ُثَّ َخرج فَِإ َذا ُهو بِ َك ْل،
ِ َ يَأْ ُكل الثـََّرى ِم َن الْ َعط، ث
: ال
َ  فـََق، ش
ُ ب يـَْل َه
ََ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
،  ُثَّ َرق َى، لََق ْد بـَلَ َغ َه َذا مثْ ُل الَّذى بـَلَ َغ ِب فَ َمألَ ُخفَّهُ ُثَّ أ َْم َس َكهُ بِفيه
 َوإِ َّن، ول اللَّ ِه
َ  يَا َر ُس:  قَالُوا.ُ فـَغَ َفَر لَه، ُب فَ َش َكَر اللَّهُ لَه
َ فَ َس َقى الْ َك ْل
ٍ ٍ
ِ
. َجٌر
َ ََجًرا ق
ْ  ِف ُك ِّل َكبِد َرطْبَة أ: ال
ْ لَنَا ِف الْبـََهائ ِم أ
256

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Yusuf telah memberitakan kepada kami Malik dari Sumai dari Abu Salih dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: Suatu ketika ada seorang
laki-laki yang melakukan perjalanan sangat kehausan, lalu ia turun
ke sebuah sumur dan minum dari sumur tersebut. Kemudian ia keluar dari tempat itu, ia melihat seekor anjing menjulurkan lidah, lalu
ia makan tanah yang basah karena kehausan. Lalu ia berkata: apa
yang dirasakan anjing itu sama seperti yang saya rasakan. Maka
laki-laki itu mengisi sepatunya dengan air, kemudian ia gunakan mulutnya untuk membawanya kemudian ia naik. Lalu ia memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepada laki-laki itu dan
mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya; ya Rasulullah!
Adakah kami mendapat pahala karena binatang? Nabi menjawab setiap hati yang pengasih mendapat pahala.”

Dari kedua Hadis di atas memberikan pengajaran bahwa
seseorang yang melakukan kejahatan termasuk menyiksa makh
luk Allah hingga mati, maka ia akan dimasukkan ke dalam api
neraka. Sebaliknya siapa yang melakukan kebaikan termasuk
menyayangi hewan akan diberikan Allah ganjaran. Hewan
juga merupakan makhluk Allah, maka sesama makhluk Allah
dianjurkan untuk saling menyayangi jangan saling menyakiti.
Singkatnya setiap amal yang baik itu Allah menjanjikan ganjaran
dan setiap melakukan kejahatan Allah SWT akan memberikan
256

Al-Bukhari, Op. cit., Juz II, hlm. 834.
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hukuman. Demikian juga halnya dalam masalah pendidikan
di lembaga pendidikan perlu diterapkan targib dan tarhib ini.

K. METODE PEMBERIAN TUGAS
Metode pemberian tugas ialah suatu cara mengajar di
mana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada
murid-murid, sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh guru
dan murid mempertanggungjawabkannya.257 Setelah guru
melihat hasil dan kemampuan murid dan sudah mampu da
lam mempertanggung-jawabkannya, maka guru memberikan
sertifikat atau rekomendasi kepada murid untuk berhak men
jadi seorang guru. Baik itu bagi keluarga, masyarakat maupun
lainnya, sebagaimana Nabi melakukannya kepada para saha
bat. Sebagai contoh dalam Hadis berikut:

ِ ال ح َّدثـنَا َعْب ُد الْوَّه
وب َع ْن
َ َاب ق
ُ ُّال َح َّدثـَنَا أَي
َ َ َ ََح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن الْ ُمثـََّن ق
َ
-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َ َأَِب قِالَبَةَ ق
ٌ ِال َح َّدثـَنَا َمال
ِّ ِك أَتـَيـْنَا إِ َل الن
ِ ِ
ِ
ول
ُ  َوَكا َن َر ُس، ًين يـَْوًما َولَيـْلَة
َ  فَأَقَ ْمنَا عْن َدهُ ع ْش ِر، َوَْن ُن َشبَبَةٌ ُمتـََقاربُو َن
ِ
ِ
 فـَلَ َّما ظَ َّن أَنَّا قَ ِد ا ْشتـََهيـْنَا، يما َرفِي ًقا
ً  َرح-  صلى اهلل عليه وسلم- اللَّه
ِ
 ْارِجعُوا: ال
َ ََخبـَْرنَاهُ ق
ْ أ َْهلَنَا أ َْو قَد ا ْشتـَْقنَا َسأَلَنَا َع َّم ْن تـََرْكنَا بـَْع َدنَا فَأ
ِ ِإِ َل أَهلِي ُكم فَأَق
َح َفظُ َها
ُ وه ْم َوُم ُر
ُ يموا في ِه ْم َو َعلِّ ُم
ْ  َوذَ َكَر أَ ْشيَاءَ أ- وه ْم
ُ ْ ْ
ِ  فَِإ َذا حضر،  وصلُّوا َكما رأَيـتم ِون أُصلِّى- أَو الَ أَح َفظُها
َّ ت
ُالصالَة
َ
ْ
ُ ُْ َ َ َ َ َ ْ
ََ َ
.َح ُد ُك ْم َولْيـَُؤَّم ُك ْم أَ ْكبـَُرُك ْم
َ فـَْليـَُؤذِّ ْن لَ ُك ْم أ
258

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musanna telah
menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah telah menceritakan kepada kami
Malik, Kami datang menemui Nabi SAW saat itu kami adalah para
pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Beliau adalah seorang yang
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Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 194.
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 226, Juz V, hlm. 2238, Juz VI, hlm. 2647.
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sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa
kami telah ingin, atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya
kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun
mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka,
ajarilah mereka dan perintahkan mereka untuk shalat. Beliau lantas
menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Maka
jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian
mengumandangkan azan dan hendaklah yang menjadi imam adalah
yang paling tua di antara kalian.”

Dalam Hadis ini Nabi SAW mendidik sahabat dalam pelak
sanaan shalat selama 20 hari, lalu Nabi menugaskan salah satu
di antara mereka menjadi seorang muazzin dan yang menjadi
sebagai imam di antara mereka adalah orang yang paling tua
usianya. Hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa se
orang pendidik itu mesti dilegitimasi (sertifikasi) oleh yang
berhak memberikannya. Sebagaimana Rasulullah memberikan
legitimasi kepada sahabat yang tua untuk menjadi imam bagi
mereka yang muda.

L. METODE EKSPERIMEN
Metode eksperimen ialah suatu cara mengajar dengan
menyuruh murid melakukan sesuatu percobaan, dan setiap
proses dan hasil percobaan itu diamati oleh setiap murid,
sedangkan guru memperhatikan yang dilakukan oleh murid
sambil memberikan arahan.259 Berdasarkan definisi tersebut,
ternyata dalam Hadis Nabi SAW juga ada ditemukan. Hadis
dimaksud adalah sebagai berikut:

ِ َع َم
ش َع ْن َش ِق ٍيق
َ ََح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن َسالٍَم ق
ْ َخبـََرنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ َع ِن األ
ْ ال أ
ِ
ِ ِ
ال لَهُ أَبُو
َ ى فـََق
َ َق
ِّ وسى األَ ْش َع ِر
ُ ال ُكْن
َ ت َجال ًسا َم َع َعْبد اللَّه َوأَِب ُم
َّ وسى لَ ْو أ
 أ ََما َكا َن يـَتـَيَ َّم ُم،  فـَلَ ْم َِي ِد الْ َماءَ َش ْهًرا، ب
ْ َن َر ُجالً أ
َ ُم
َ ََجن
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ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
َ صلِّى فَ َكْي
ْ َف ت
َ َُوي
ًصنـَعُو َن بَذه اآليَة ف ُس َورة الْ َمائ َدة (فـَلَ ْم َت ُدوا َماء
ِ
ص َلُ ْم ِف َه َذا أل َْو َش ُكوا
َ يدا طَيِّبًا) فـََق
ً ِصع
َ فـَتـَيَ َّم ُموا
َ ال َعْب ُد اللَّه لَ ْو ُر ِّخ
ت َوإَِّنَا َك ِرْهتُ ْم َه َذا لِ َذا
َّ إِ َذا بـََرَد َعلَْي ِه ُم الْ َماءُ أَ ْن يـَتـَيَ َّم ُموا
َ ِالصع
ُ  قـُْل. يد
ول
ُ وسى أَ َلْ تَ ْس َم ْع قـَْوَل َع َّما ٍر لِعُ َمَر بـََعثَِن َر ُس
َ  فـََق. ال نـََع ْم
َ َق
َ ال أَبُو ُم
ٍ  ِف ح-  صلى اهلل عليه وسلم- اللَّ ِه
، َ فـَلَ ْم أ َِج ِد الْ َماء، ت
ُ َجنَْب
ْ اجة فَأ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ َّ فـتمَّر ْغت ِف
ِ
 صلى اهلل- َّب
َ ت َذل
ِّ ك للن
ُ  فَ َذ َك ْر، ُالصعيد َك َما تَََّرغُ الدَّابَّة
ُ َ ََ
ِ
ِ  فَضرب بِ َكف.يك أَ ْن تَصنَع ه َك َذا
ِّه
َ عليه وسلم – فـََق
َ  إَِّنَا َكا َن يَكْف:ال
ََْ
َ ََ
ِ  ُثَّ مسح ِبا ظَهر َكف، ض ُثَّ نـ َفضها
 أ َْو، ِّه بِ ِش َمالِِه
َ
َ َ َ ِ ض ْربَةً َعلَى األ َْر
َْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
 أَفـَلَ ْم تـََر عُ َمَر: ال َعْب ُد اللَّه
َ  ُثَّ َم َس َح ب َما َو ْج َههُ فـََق، ظَ ْهَر شَاله بِ َكفِّه
ِ
ِ َع َم
ت َم َع َعْب ِد
ْ َلْ يـَْقنَ ْع بَِق ْوِل َع َّما ٍر َوَز َاد يـَْعلَى َع ِن األ
ُ ش َع ْن َشق ٍيق ُكْن
ِ
ول
َ وسى أَ َلْ تَ ْس َم ْع قـَْوَل َع َّما ٍر لِعُ َمَر إِ َّن َر ُس
َ وسى فـََق
َ ال أَبُو ُم
َ اللَّه َوأَِب ُم
ِ
ْت
ُ ت فـَتَ َم َّعك
ُ َجنَْب
َ ْ بـََعثَِن أَنَا َوأَن-  صلى اهلل عليه وسلم- اللَّه
ْ ت فَأ
ِ ِالصع
ِ َ  فَأَتـيـنَا رس، يد
َّ ِب
ْ  فَأ-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
َُخبـَْرنَاه
ُ َ َْ
ِ
ِ  ومسح وجهه وَكفَّي ِه و.يك ه َك َذا
.ًاح َدة
َ فـََق
َ َ  إَِّنَا َكا َن يَكْف:ال
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ََ
260

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata; telah memberitakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Al A’masy dari
Syaqiq ia berkata: Aku pernah duduk bersama Abdullah bin Mas’ud dan
Abu Musa Al Asy’ari. Lalu Abu Musa berkata kepadanya, seandainya
ada seseorang mengalami junub dan tidak mendapatkan air selama
satu bulan, apakah dia bertayamum dan shalat? Dan bagaimana pendapatmu dengan ayat ini di dalam surah al Maa’idah: (Lalu kamu tidak
memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)? Abdullah berkata: seandainya mereka diberi keringanan dalam
masalah ini, bisa jadi nantinya bila ada seseorang dari mereka yang
kedinginan dengan air dia akan bertayamum dengan tanah. Syaqiq
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Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 133, 129, , Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 280,
Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 140, ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 188, an-Na
sa’i, Op. cit., Juz I, hlm. 165-166, 169-170.
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bertanya, apakah kamu tidak suka masalah ini karena faktor itu? Dia
menjawab, Ya. Kemudian Abu Musa berkata, Tidakkah kamu pernah
mendengar ucapan ‘Ammar kepada ‘Umar, Rasulullah SAW meng
utusku dalam suatu urusan, aku lalu junub dan tidak mendapatkan
air, maka saya pun berguling-guling di atas tanah seperti bergulinggulingnya hewan. Kemudian saya ceritakan hal tersebut kepada Nabi
SAW lalu beliau bersabda: Sebenarnya cukup buatmu bila kamu melakukan begini. Nabi SAW kemudian memukulkan telapak tangannya
ke permukaan tanah dan mengibaskannya, lalu mengusap punggung
tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya, atau punggung
telapak kirinya dengan telapak tangan kanannya, kemudian beliau
mengusap wajahnya. Abdullah berkata, apakah kamu tidak tahu kalau
‘Umar tidak menerima pendapat ‘Ammar? Ya’la menambahkan dari Al
A’masy dari Syaqiq, aku pernah bersama ‘Abdullah dan Abu Musa. Abu
Musa lalu berkata: Tidakkah kamu mendengar perkataan ‘Ammar kepada ‘Umar? Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus aku dan kamu,
lalu aku mengalami junub dan aku bergulingan di atas tanah. Kemudian kita temui Rasulullah SAW menceritakan hal itu kepada beliau.” Beliau lalu bersabda: "Sebenarnya kamu cukup melakukan begini." Beliau
lalu memukulkan telapak tangannya ke tanah, lalu mengusap muka
dan kedua telapak tangannya sekali."

Dari Hadis ini dipahami bahwa definisi metode eksperimen
seperti di atas bisa ditambahkan bahwa: metode eksperimen
ialah suatu cara mengajar dengan menyuruh murid melakukan
sesuatu percobaan, dan setiap proses dan hasil percobaan itu
diamati oleh setiap murid, sedangkan guru memperhatikan
yang dilakukan oleh murid sambil memberikan arahan, atau
seorang murid melakukan percobaan sendiri dan hasilnya
disampaikan dan atau ditunjukkan kepada seorang guru untuk
meminta arahan dan bimbingannya untuk kesempurnaannya.

M. METODE LEMAH LEMBUT

ِ َ َني ق
ِ ِ
ٍ اعيل َِس َع َسالَّ َم بْن ِمس ِك
ت ثَابِتًا
ُ ال َس ْع
َ َح َّدثـَنَا ُم
ْ َ
َ َوسى بْ ُن إ ْس
 صلى- َّب
َ َ رضى اهلل عنه – ق- س
ُ يـَُق
َّ ِت الن
ُ  َخ َد ْم: ال
ٌ َول َح َّدثـَنَا أَن
ِ
ِِ
ٍّ ال ِل أ
َ َ فَ َما ق، ني
َت َوال
َ  َع ْشَر سن- اهلل عليه وسلم
َ صنـَْع
َ َ َوالَ ل.ُف
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.ت
َ صنـَْع
َ َّأَال

261

"Telah menceritakan kepada kami Musa ibn Isma’il ia telah mendengar
Sallam ibn Miskin ia berkata saya mendengar Sabit mengatakan telah
menceritakana kepada kami Anas r.a., ia berkata saya menjadi pelayan
Nabi SAW selama sepuluh tahun maka selama itu Rasul tidak pernah
berkata kasar, tidak pernah menegur “mengapa engkau lakukan itu dan
tidak pernah berkata mengapa kamu tidak berbuat begini.”

 َوتـََق َاربَا- َاح َوأَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِب َشْيبَة
ِ َّالصب
َّ َح َّدثـَنَا أَبُو َج ْع َف ٍر ُمَ َّم ُد بْ ُن
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ْ ِف لَ ْف ِظ
اج
ٍ يم َع ْن َح َّج
َ يل بْ ُن إبـَْراه
ُ  قَاالَ َح َّدثـَنَا إ ْسَاع- الَديث
ِ الص َّو
اف َع ْن َْي َي بْ ِن أَِب َكثِ ٍري َع ْن ِهالَِل بْ ِن أَِب َمْي ُمونَةَ َع ْن َعطَ ِاء بْ ِن
َّ
ِ ُّ ال َك ِم
ِ  بـيـنَا أَنَا أُصلِّى مع رس: ال
ول
ْ َ َ َالسلَم ِّى ق
َْ يَ َسا ٍر َع ْن ُم َعا ِويَةَ بْ ِن
َُ ََ َ
ِ
ِ
ِ َّ
ِ
ك
َ ُت يـَْر َح
ُ س َر ُج ٌل م َن الْ َق ْوم فـَُق ْل
َ َ إ ْذ َعط-صلى اهلل عليه وسلم- الله
ِ  فـرم ِان الْ َقوم بِأَب.اللَّه
ْل أ ُِّميَ ْاه َما َشأْنُ ُك ْم تـَْنظُُرو َن
ُ صا ِره ْم فـَُق ْل
َ ْ ُْ
َ ََ ُ
َ ت َواثُك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِّمتُونَِن
ََّ ِإ
ْ َ فَ َج َعلُوا ي.ل
َ ُضربُو َن بأَيْديه ْم َعلَى أَفْ َخاذه ْم فـَلَ َّما َرأَيـْتـُُه ْم ي
 فَبِأَِب-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُّ لَ ِك ِّن َس َك
ُ صلَّى َر ُس
َ ت فـَلَ َّما
ِ
يما ِمْنهُ فـََواللَّ ِه َما
ُ ُْه َو َوأ ُِّمى َما َرأَي
ْ ت ُم َعلِّ ًما قـَبـْلَهُ َوالَ بـَْع َدهُ أ
ً َح َس َن تـَْعل
صلُ ُح فِ َيها
َ َضَربَِن َوالَ َشتَ َم ِن ق
َّ  إِ َّن َه ِذ ِه:ال
َ ََك َهَرِن َوال
ْ َالصالَةَ الَ ي
ِ
ِ َّاس إَِّنَا هو التَّسبِيح والتَّ ْكبِري وقِراءةُ الْ ُقر
ِ
…آن
ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ِ َش ْىءٌ م ْن َكالَم الن
262

"Telah menceritakan kepada kami Abu Ja’far Muhammad ibn as-Sabbah dan Abu Bakr ibn Abi Syaibah–keduanya berdekatan dalam lafal Hadis keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami
Isma’il ibn Ibrahim dari Hajjaj as-Sawaf dari Yahya ibn Kasir dari Hilal ibn Maimunah dari ‘Ata’ ibn Yasar dari Mu’awiyah ibn al-Hakam
as-Sulami ia berkata: ketika saya shalat bersama Rasulullah SAW
seorang dari jamaah bersin maka saya ucapkan “yarhamukallah”.
Orang-orang mencela saya dengan pandangan mereka, saya berkata
celaka, kenapa kalian memandangiku? Mereka memukul paha mere-
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ka dengan tangannya, ketika saya memandang mereka, mereka menyuruh saya diam dan saya diam. Setelah Rasul SAW selesai shalat,
aku bersumpah demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, saya tidak
pernah melihat guru sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik
pengajarannya daripada beliau. Demi Allah beliau tidak membentak,
memukul dan mencela saya. Rasulullah SAW hanya mengatakan: sesungguhnya shalat itu tidak boleh di dalamnya sesuatu dari pembicaraan manusia, sesungguhnya shalat itu hanyalah bacaan tasbih,
takbir dan membaca Al-Qur’an."

Dari kedua Hadis ini dipahami bahwa Rasulullah SAW
memberikan contoh kepada seorang pendidik bagaimana ca
ranya untuk menegur anak didik yang melakukan kesalahan.
Beliau menegur para sahabat denga teguran yang lemah lembut.
Beliau tidak mendikte mereka, tidak mencela mereka, tidak
membentak mereka apalagi memukul mereka (para sahabat).
Tetapi cukup dengan menyampaikan dan menjelaskan dengan
lemah lembut sesuatu tersebut bagaimana semestinya. Karena
terkadang memang seorang anak didik melakukan kesalahan
disebabkan ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka ter
hadap yang mereka lakukan. Sehingga dengan memberikan
penjelasan kepada mereka terhadap sesuatu yang tidak mereka
pahami, mereka menjadi paham dan tidak melakukan kesalah
an yang sama kembali.

N. METODE KIASAN

ص ِفيَّةَ َع ْن أ ُِّم ِه َع ْن
َ ََح َّدثـَنَا َْي َي ق
ُ ال َح َّدثـَنَا ابْ ُن عُيـَيـْنَةَ َع ْن َمْن
َ صوِر ابْ ِن
ِ
َّ َعائِ َشةَ أ
 َع ْن غُ ْسلِ َها-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َّ َِن ْامَرأًَة َسأَلَت الن
ِ
ٍ  خ ِذى فِرصةً ِمن ِمس: ال
ِ ِم َن الْ َم ِح
ك
َ  فَأ ََمَرَها َكْي، يض
ُ َ َف تـَ ْغتَس ُل ق
ْ ْ َْ
ِ
ِ
ال
َ َف؟ ق
َ َف أَتَطَ َّه ُر ق
ْ َ قَال. تَطَ َّه ِرى بَا:ال
ْ َ قَال.فـَتَطَ َّه ِرى بَا
َ  َكْي: ت
َ ت َكْي
ِ
.ت تـَتَبَّعِى ِبَا أَثـََر الدَِّم
ََّ ِاجتَبَ ْذتـَُها إ
ُ ل فـَُق ْل
ْ َ ف. ُسْب َحا َن اللَّه تَطَ َّه ِرى:
263

263

Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 119, an-Nasa’i, Op. cit., Juz I, hlm. 135.
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"Telah menceritakan kepada kami Yahya ia berkata telah mencerita
kan kepada kami ibn ‘Uyainah dari Mansur ibn Safiyah dari ibunya
dari ‘Aisyah r.a., seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW
tentang cara mandi dari haid, maka ia bertanya bagaimana cara
mandi dari haid. Beliau menerangkan kepadanya bagamana ia mandi, kamu ambillah secarik kain dan berilah minyak wangi dan bersucilah dengannya. Ia bertanya, bagaimana caranya saya bersuci
dengannya? Beliau menjawab: bersucilah dengannya. Bagaimana
saya bersuci dengannya kata perempuan tersebut. Beliau menjawab
maha suci Allah, bersucilah. Lalu saya (‘Aisyah) menarik perempuan
tersebut kepadaku dan seraya berkata, telusurilah bekas darah haid
dengan kain itu."

Sebenarnya yang ditanyakan oleh perempuan dalam Hadis
di atas bukanlah cara mandi, akan tetapi pertanyaan tersebut
dimaksudkan untuk mengetahui perkara yang lebih dari itu.
Menurut ibn Hajar, Hadis ini memberikan informasi bahwa
ketika menjelaskan hal-hal yang sensitif dianjurkan untuk
menyampaikan dengan cara kiasan. Kemudian, dianjurkan juga
untuk memberikan isyarat dengan ekspresi atau intonasi suara
untuk memberikan pemahaman kepada orang tersebut supaya
jangan mengulangi pertanyaannya. Hadis ini juga memberikan
pemahaman bahwa orang lain boleh menafsirkan perkataan
seseorang apabila dia tahu bahwa perkataanya atau perbuat
annya itu disenangi oleh orang tersebut.264 Artinya adalah jika
ada seseorang yang mungkin bisa mebahasakan maksud dari
pernyataan pendidik untuk pemahaman murid berkaitan de
ngan masalah tersebut hal itu diperbolehkan.
Hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa apabila
sesuatu yang diajarkan itu adalah masalah yang tidak etis (tabu)
untuk disampaikan di muka umum sampaikanlah dengan cara
kiasan. Sehingga dengan demikian, pendidik tidak jatuh wibawa
dan muruahnya (dengan mengutarakan yang kurang pantas)
dan anak didikpun bisa memahaminya dengan baik.

264

Ibn Hajar, Op. cit., Juz I, hlm. 415-416.
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O. METODE PERBANDINGAN

الص َم ِد َح َّدثـَنَا ُش ْعبَةُ َع ْن َواقِ ِد بْ ِن
َّ َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن بَشَّا ٍر َح َّدثـَنَا َعْب ُد
ٍ ال َكا َن ابْن عُمر الَ يَأْ ُكل َح َّت يـُْؤتَى بِِس ِك
ني يَأْ ُك ُل
َ َُمَ َّم ٍد َع ْن نَافِ ٍع ق
ْ
ََ ُ
ُ
ال يَا نَافِ ُع الَ تُ ْد ِخ ْل
َ ت َر ُجالً يَأْ ُك ُل َم َعهُ فَأَ َك َل َكثِ ًريا فـََق
ُ  فَأ َْد َخ ْل، َُم َعه
ِ
 الْ ُم ْؤِم ُن: ول
ُ  يـَُق-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َّ ِت الن
ُ َه َذا َعلَ َّى َس ْع
ِ يأْ ُكل ِف ِمعى و
.اح ٍد َوالْ َكافُِر يَأْ ُك ُل ِف َسبـَْع ِة أ َْم َع ٍاء
َ ً ُ َ
265

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basysyar telah
menceritakan kepada kami ‘Abd as-Samad telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Waqid ibn Muhammad dari Nafi’ ia berkata: ibn
‘Umar tidak mau makan sehingga didatangkan kepadanya seorang
miskin untuk makan bersamanya, maka saya membawa seorang lakilaki untuk makan bersamanya, maka ia (orang miskin) tersebut makan dengan sangat banyak. Lalu ibn ‘Umar memanggil Nafi’ jangan
kau bawa lagi anak ini padaku, karena saya mendengar Nabi SAW
bersabda: seorang mukmin itu makan dengan satu lambung dan se
orang kafir itu makan dengan tujuh lambung."

Dilihat dari segi teks, Hadis ini membedakan antara lam
bung orang yang beriman dan orang kafir. Padahal faktanya
semua manusia itu ususnya adalah sama. Dengan demikian,
pemahaman terhadap Hadis ini adalah ungkapan perbanding
an antara orang yang beriman dengan orang kafir dalam sifat,
sikap dan perilakunya terhadap makanan. Orang yang beriman
makan dengan ala kadarnya sekadar menghilangkan rasa lapar
sedangkan orang kafir makan dengan sekenyang-kenyangnya.
Orang kafir mengedepankan sifat rakusnya terhadap makanan
sementara orang yang beriman bersifat qanaah.
Orang yang beriman mempunyai aturan dan batasan da
lam menyikapi makanan, ada yang halal dan ada yang diha
ramkan, sementara orang kafir tanpa aturan dan batasan se
hingga bagi mereka tidak ada yang haram. Bahkan orang kafir
265
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 2061-2062, Muslim, Op. cit., Juz III, hlm.
1631-1632, Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1084-1085, at-Tirmizi, Op. cit., Juz
IV, hlm. 266-267.
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menganggap hidup itu adalah untuk makan, sementara orang
mukmin makan itu untuk hidup. Demikianlah perbandingan
orang yang beriman dengan orang kafir dalam menyikapi
makanan.

ِ ِ ِ َّ
ِ ِ
يس ح َو َح َّدثـَنَا
َ َح َّدثـَنَا أَبُو بَ ْكر بْ ُن أَب َشْيبَةَ َح َّدثـَنَا َعْب ُد الله بْ ُن إ ْدر
َخبـََرنَا
ْ ابْ ُن ُنٍَْي َح َّدثـَنَا أَِب َوُمَ َّم ُد بْ ُن بِ ْش ٍر ح َو َح َّدثـَنَا َْي َي بْ ُن َْي َي أ
ِ
ُس َامةَ ُكلُّ ُه ْم
ََ وسى بْ ُن أ َْع
َ ي ح َو َح َّدثَِن ُمَ َّم ُد بْ ُن َراف ٍع َح َّدثـَنَا أَبُو أ
َ ُم
ِ ِ
ٍِ اعيل بْ ِن أَِب َخالِ ٍد ح و َح َّدثَِن ُمَ َّم ُد بْن َح
ظ
ُ  َواللَّ ْف- ات
َ
ُ
َ ََع ْن إ ْس
ٍِ
ِ َ َاعيل ح َّدثـنَا قـيس ق
ِ ِ
ت
ُ ال َس ْع
ٌ َْ َ َ ُ َ َح َّدثـَنَا َْي َي بْ ُن َسعيد َح َّدثـَنَا إ ْس- ُلَه
: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َول ق
ُ َخا بَِن فِ ْه ٍر يـَُق
َ ُم ْستـَْوِرًدا أ
ِ ِ ِ ِ ُّ واللَّ ِه ما
- صبـََعهُ َه ِذ ِه
ْ َِح ُد ُك ْم إ
َ الدنـْيَا ف اآلخَرِة إالَّ مثْ ُل َما َْي َع ُل أ
َ َ
ِ
ِ
ِ
. ِف الْيَ ِّم فـَْليـَْنظُْر بَ يـَْرج ُع- السبَّابَة
َّ َِش َار َْي َي ب
َ َوأ
266

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah telah
menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Idris. Dan telah menceritakan kepada kami ibn Numair telah menceritakan kepada kami ayahku dan Muhammad ibn Bisyr. Dan telah menceritakan kepada kami
Yahya ibn Yahya telah memberitakan kepada kami Musa ibn A’yan.
Dan telah menceritakan kepdaku Muhamm ibn Rafi’ telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, semuanya mereka itu dari Isma’il
ibn Abu Kahlid. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn
Hatim—dan lafal Hadis ini adalah darinya—telah meceritakan kepada kami Yahya ibn Sa’id telah meceritakan kepada kami Isma’il telah
menceritakan kepada kami Qais ia berkata saya mendengar Mustaurid saudara Bani Fihr mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: Demi
Allah, perbandingan dunia dengan akhirat itu adalah seperti seorang
yang memasukkan jarinya—Yahya mengisyaratkannya dengan jari
telunjukknya—ke laut perhatikanlah apa yang tersisa pada jari tersebut."

Dalam Hadis ini Rasulullah SAW membuat perbandingan
kepada sahabat untuk lebih dipahami mereka tentang per
266

Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 2193, ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1376.
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bandingan dunia dengan akhirat. Dunia itu diibaratkannya
dengan air yang tersisa di jari tangannya sementara akhirat itu
adalah air laut yang luasnya tidak terukur. Artinya, dunia itu
adalah hanya sedikit dan kecil dibandingkan dengan akhirat.
Oleh karenanya, janganlah kamu mengejar dunia dengan me
lupakan akhiratmu.
Dengan demikian, seorang pendidik dalam menjelaskan
sesuatu yang mungkin sulit dan atau tidak bisa digambarkan
secara jelas, sebaiknya pendidik membuat perbandingan agar
anak didik dapat memahaminya, sebagaimana yang dibuat
oleh Rasulullah SAW dalam Hadis di atas. Buatlah perbanding
an tersebut dengan sesuatu yang mudah dipahami anak didik
sesuai dengan jangkauan akal pikiran mereka. Sehingga tidak
menimbulkan masalah baru dari perbandingan yang telah di
berikan.

P. METODE PENGULANGAN
Dalam masalah pendidikan, paling tidak ada dua maksud
dari pengulangan. Pertama, pengulangan dari segi penyam
paian guru terhadap materi pendidikan. Maksudnya materi itu
diulangi oleh guru berkali-kali agar murid lebih paham dari apa
yang disampaikan oleh guru atau disebabkan pentingnya materi
pendidikan tersebut. Kedua, pengulangan dari segi latihan/
praktik terhadap materi yang disampaikan guru.

1. Pengulangan agar lebih paham dan penting
(menguatkan)

ال َح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن
َ َالص َم ِد ق
َّ َح َّدثـَنَا َعْب َدةُ بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه َح َّدثـَنَا َعْب ُد
ٍ َال َح َّدثـَنَا ُثَ َامةُ بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه َع ْن أَن
 صلى اهلل- َّب
َ َالْ ُمثـََّن ق
ِّ ِس َع ِن الن
ٍ ِ
َ  أَنَّهُ َكا َن إِ َذا تَ َكلَّ َم بِ َكل َمة أ- عليه وسلم
َُع َاد َها ثَالَثًا َح َّت تـُْف َه َم َعْنه
. َوإِ َذا أَتَى َعلَى قـَْوٍم فَ َسلَّ َم َعلَْي ِه ْم َسلَّ َم َعلَْي ِه ْم ثَالَثًا،
267

267

Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 48.
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"Telah menceritakan kepada kami ‘Abdah ibn ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami ‘Abd as-Samad ia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn al-Musanna ia berkata, telah menceritakan
kepada kami Sumamah ibn ‘Abdullah dari Anas dari Nabi SAW, apabila Nabi SAW mengatakan sesuatu, biasanya ia mengulanginya tiga
kali hingga benar-benar dapat dipahami, dan apabila ia mendatangi
suatu kaum biasanya ia mengucapkan salam sebanyak tiga kali."

ٍ ِب عن سع
ِ
ِ
ِ
يد َع ْن أَِب ُشَريْ ٍح
َ ْ َ ٍ َْح َّدثـَنَا َعاص ُم بْ ُن َعل ٍّى َح َّدثـَنَا ابْ ُن أَِب ذئ
َّ أ
َ َ ق-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َ َواللَّ ِه ال،  َواللَّ ِه الَ يـُْؤِم ُن: ال
َّ َِن الن
ِ ِ ِ َّ
ِ
 الَّ ِذى الَ يَأْ َم ُن: ال
َ َول اللَّ ِه ؟ ق
َ يل َوَم ْن يَا َر ُس
َ  ق.  َوالله الَ يـُْؤم ُن، يـُْؤم ُن
ظ
َ َ َوَما بـََوائُِقهُ ؟ ق:  قَالُوا:  (وىف رواية.َُج ُارهُ بـََوايَِقه
ُ  َواللَّ ْف،ُ َشُّره: ال
ِ ِِ
ِ يث ع
.اص ِم بن َعلِ ٍّي
َ لَد
268

269

"Telah menceritakan kepada kami ‘Asim ibn ‘Ali telah menceritakan
kepada kami ibn Abi Zi’b dari Sa’id dari Abu Syuraih, bahwa Nabi SAW
bersabda: Demi Allah, tidak sempurna iman seseorang,270 Demi Allah,
tidak sempurna iman seseorang. Demi Allah, tidak sempurna iman
seseorang. Beliau ditanya siapa yang tidak sempurna imannya ya
Rasulullah? Lalu Nabi menjawabnya: orang yang tetangganya tidak
aman dari kejahatannya. Dalam riwayat lain: para sahabat bertanya
apa itu biwaiquh? Nabi menjawab: kejahatannya. Lafal Hadis ini adalah dari ‘Asim ibn ‘Ali."

الر ْحَ ِن بْ ِن
ْ اق َح َّدثـَنَا َخالِ ٌد الْ َو ِاس ِط ُّى َع ِن
ُ ََّدثَِن إِ ْس َح
ِّ الَُريْ ِر
َّ ى َع ْن َعْب ِد
 صلى اهلل- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َ ق-  رضى اهلل عنه- أَِب بَكَْرةَ َع ْن أَبِ ِيه
ول اللَّ ِه
َ  بـَلَى يَا َر ُس:  قـُْلنَا. أَالَ أُنـَبِّئُ ُك ْم بِأَ ْك َِب الْ َكبَائِِر: - عليه وسلم
ِ
ِ ِ ُ  َوعُ ُق،  ا ِإل ْشَر ُاك بِاللَّ ِه: ال
ال
َ س فـََق
َ َ ق.
َ َ َوَكا َن ُمتَّكئًا فَ َجل.وق الْ َوال َديْن
 فَ َما.الزوِر
ُّ ُالزوِر َو َش َه َادة
ُّ  أَالَ َوقـَْو ُل، الزوِر
ُّ ُالزوِر َو َش َه َادة
ُّ  أَالَ َوقـَْو ُل:
Al-Bukhari, Ibid., Juz V, hlm. 2240.
At-Tabrani, Al-Mu’jam al-Kabir, Juz XXII, (al-Muwassal: Maktabah al‘Ulum wa al-Hikam, 1404 H/1983 M), hlm. 187.
270
Makna dari kata la yu’min dalam Hadis ini adalah tidak sempurna iman se
seorang. Lihat ibn Hajar al-‘Asqalani, Op. cit., Juz X, hlm. 443.
268
269
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.ت
ُ ت الَ يَ ْس ُك
ُ َز َال يـَُقوُلَا َح َّت قـُْل

271

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada
kami Khalid al-Wasiti dari al-Jurairi dari ‘Abd ar-Rahman dari Abu
Bakrah dari ayahnya r.a., ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: dosa
yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orangtua, kesaksian palsu, kesaksian
palsu (beliau mengulanginya tiga kali), atau ucapan dusta, beliau
tidak henti-henti mengulang-ulanginya sehingga kami mengatakan;
duhai, sekiranya beliau diam."

Ketiga Hadis di atas menunjukkan bahwa pengulangan
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah untuk menguatkan
dari apa yang disampaikan agar sahabat tidak main-main dalam
masalah bertetangga dan sumpah palsu. Demikian juga halnya
seorang pendidik, dalam menyampaikan materi pelajaran kepa
da anak didik dianjurkan untuk mengulanginya agar anak didik
lebih paham dan mengetahui bahwa yang disampaikan tersebut
sangat penting. Karena terkadang memang ada materi-materi
pelajaran itu perlu diulangi dan diulangi dikarenakan sulitnya
untuk dipahami. Dengan mengulangi penjelasannya diharap
kan anak didik lebih memahami apa yang disampaikan oleh
pendidik.
Pengulangan ini bisa dilakukan dalam waktu yang sama
atau bisa juga pada waktu yang lain untuk mengingatkan
kembali. Sama halnya dalam kegiatan belajar mengajar, ketika
seorang pendidik akan menambahkan materi pelajaran, se
mestinya guru mengulangi mata pelajaran yang sebelumnya.
Paling tidak garis-garis besarnya untuk mengingatkan kembali,
apalagi pelajarannya berkaitan dengan pelajaran sebelumnya.
Sehingga dengan demikian anak didik lebih menguasai, mema
hami dan memudahkan pemahaman terhadap apa yang akan
disampaikan berikutnya.

271
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 2229, VI, hlm. 2519, 2535, Muslim, Op. cit.,
Juz I, hlm. 91, at-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 312, 548, Juz V, hlm. 235.
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2. Pengulangan/praktik

ال َح َّدثَِن
َ َال َح َّدثـَنَا َْي َي َع ْن عُبـَْي ِد اللَّ ِه ق
َ ََح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن بَشَّا ٍر ق
ٍ ِيد بن أَِب سع
ِ
َّ يد َع ْن أَبِ ِيه َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ أ
 صلى اهلل- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
َ ُ ْ ُ َسع
ِ
َّب
ِّ ِصلَّى فَ َسلَّ َم َعلَى الن
َ َ فَ َد َخ َل َر ُج ٌل ف،  َد َخ َل الْ َم ْسج َد- عليه وسلم
ِ َ َ فـرَّد وق-  صلى اهلل عليه وسلم.ص ِّل
َ  فَِإن، ص ِّل
َ َُّك َلْ ت
َ َ ْارج ْع ف: ال
َ ََ
 صلى اهلل عليه- َّب
ِّ ِصلَّى ُثَّ َجاءَ فَ َسلَّ َم َعلَى الن
َ ُفـََر َج َع ي
َ صلِّى َك َما
ِ َ  فـ َق- وسلم
 َوالَّ ِذى: ال
َ  فـََق. ثَالَثًا, ص ِّل
َ ص ِّل فَِإن
َ َُّك َلْ ت
َ َ ْارج ْع ف: ال
َ
ِالصالَة
ِ
ِ
ِ
ِّ
ْ ِك ب
َ  فـََق. ُحس ُن َغيـَْرهُ فـََعل ْم ِن
َّ ت إ َل
َ َبـََعث
َ إ َذا قُ ْم: ال
ْ الَ ِّق َما أ
ِ ك ِمن الْ ُقر
 ُثَّ ْارَك ْع َح َّت تَطْ َمئِ َّن َراكِ ًعا، آن
ْ َ َ  ُثَّ اقـَْرأْ َما تـَيَ َّسَر َم َع، فَ َكبـِّْر
ِ  ُثَّ اسج ْد ح َّت تَطْمئِ َّن س،  ُثَّ ارفَع ح َّت تـعت ِد َل قَائِما،
 ُثَّ ْارفَ ْع، اج ًدا
َ َْ َ ْ ْ
َ ُْ
َ َ
ً
ِ
ِ
.ك ُكلِّ َها
َ ِصالَت
َ  َوافـَْع ْل َذل، َح َّت تَطْ َمئِ َّن َجال ًسا
َ ك ِف
272

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basysyar ia ber
kata telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidilah ia berkata telah menceritakan kepadaku Sa’id ibn Abu Sa’id dari ayahnya dari
Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah masjid,
maka seorang laki-laki juga masuk dan melaksanakan shalat. Selesai
shalat seseorang tersebut menghadap Nabi seraya mengucap salam
kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyuruhnya mengulangi shalat
nya, karena sesungguhnya kamu itu belum sempurna shalatnya.
Seorang laki-laki tersebut mengulangi shalatnya hingga sebanyak
tiga kali. Sampai akhirnya dia mengatakan: Demi Yang Mengutusmu
dengan kebenaran (demi Allah), tidak ada cara shalat saya yang paling baik kecuali yang seperti itu ya Rasul SAW, maka ajarilah saya.
Maka Nabi bersabda: apabila kamu berdiri hendak mengerjakan
shalat hendaklah kamu bertakbir, kemudian bacalah Al-Qur’an apa
yang mudah bagi engkau, kemudian rukuklah hingga tenang dalam
rukuk tersebut, kemudian bangkitlah dari rukuk hingga lurus kembali, kemudian sujud hingga tenang (tuma’ninah) dalam sujud tersebut,

272
Al-Bukhari, Ibid., Juz I, hlm. 263, 274, Juz V, hlm. 2307, Juz VI, hlm. 2455,
Muslim, Ibid., Juz I, 298, Abu Dawud, Op. cit., Juz I, hlm. 287, at-Tirmizi, Ibid., Juz
II, 103, Juz V, hlm. 55, an-Nasa’i, Op. cit., Juz II, 124, 193, Juz III, hlm. 59-60.
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kemudian bangkitlah sehingga tenang (tuma’ninah) dalam duduk,
begitulah kamu perbuat dalam seluruh shalatmu."

Demikian juga halnya dengan pengulangan praktik, se
orang pendidik mesti menyarankan kepada anak didiknya
untuk mengulangi pelajaran yang telah disampaikan apalagi
berhubungan dengan praktik. Karena pada umumnya teori itu
lebih mudah daripada praktik. Seperti dalam Hadis di atas, sa
habat mempraktikkan shalat—yang sebelumnya sudah diketa
hui oleh sahabat tersebut tata cara shalat, atau teori tentang
tata cara shalat—di hadapan Nabi SAW dan Nabi menyuruh
mengulangi shalatnya sebanyak tiga kali masih tetap belum
pas sebagaimana mestinya. Dengan melihat seperti itu, Nabi
lalu mengajarinya, membimbingnya bagaimana tata cara sha
lat yang sebenarnya. Dari sini juga dipahami bahwa seorang
pendidik ketika melihat anak didiknya belum pas dalam mem
praktikkan pelajarannya mestinya membimbingnya dengan
baik.

Q. METODE PUJIAN/MEMBERI KEGEMBIRAAN

ِ
َعلَى َع ِن
ْ َعلَى بْ ُن َعْبد األ
ْ َح َّدثـَنَا أَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِب َشْيبَةَ َح َّدثـَنَا َعْب ُد األ
ُب بْ ِن
ٍ َالسلِ ِيل َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َرب
ْ
ِّ صا ِر
ِّ الَُريْ ِر
َّ ى َع ْن أَِب
َِّ ى َع ْن أ
َ ْاح األَن
ٍ َك ْع
 يَا أَبَا الْ ُمْن ِذ ِر: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َب ق
ِ ََى آي ٍة ِمن كِت
َ َ ق.ك أ َْعظَ ُم
َ اب اللَّ ِه َم َع
ُ ال قـُْل
ُت اللَّهُ َوَر ُسولُه
ْ َ ُّ أَتَ ْد ِرى أ
ِ
ِ ََى آي ٍة ِمن كِت
.ك أ َْعظَ ُم
َ َ ق.أ َْعلَ ُم
َ اب اللَّ ِه َم َع
ْ َ ُّ  يَا أَبَا الْ ُمْنذ ِر أَتَ ْد ِرى أ: ال
ال
ْ ت اللَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُه َو
َ َص ْد ِرى َوق
َ َ ق.وم
َ َق
َ َال ف
ُ ال قـُْل
َ ب ِف
ُ ُّالَ ُّى الْ َقي
َ ضَر
ِ
.ك الْعِْل ُم أَبَا الْ ُمْن ِذ ِر
َ ِ َواللَّ ِه ليـَْهن:
273

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah telah
menceritakan kepada kami “Abd al-A’la ibn ‘Abd al-A’la dari al-Jurairi
dari Abu as-Salil dari ‘Abdullah ibn Rabah al-Ansari dari Ubai ibn Ka’b
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Muslim, Ibid., hlm. 456, Abu Dawud, Ibid., hlm. 462.
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ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: ya Abu al-Munzir menurutmu
ayat apakah yang paling agung dari kitab Allah? saya menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda lagi: ya
Abu al-Munzir menurutmu ayat apakah yang paling agung dari Kitab Allah? Saya jawab: “Allah La Ilah Illa Huw al-Hayy wa al-Qayyum”
lalu ia (Abu al-Munzir) berkata: Lalu Nabi memukul dadaku dan berkata: Demi Allah, mudah-mudahan ilmumu akan membahagiakanmu
ya Abu al-Munzir."

ِ ٍ
ِ الا ِر
ِ
ث
ٌ َح َّدثـَنَا َهن
ٌ َّاد َح َّدثـَنَا َوك
َْ يع َع ْن ُش ْعبَةَ َع ْن أَِب َع ْون الثـََّقف ِّى َع ِن
ِ ٍ
ِ َصح
َّ اب ُم َع ٍاذ َع ْن ُم َع ٍاذ أ
ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
َ ْ بْ ِن َع ْم ٍرو َع ْن ِر َجال م ْن أ
ِ  َكيف تـ ْق: ال
ِ
ضى؟
َ  بـََع-صلى اهلل عليه وسلمَ َ ْ َ ث ُم َعا ًذا إ َل الْيَ َم ِن فـََق
ِ ْال أَق
ِ َ فَِإ ْن َل ي ُكن ِف كِت: ال
ِ َضى ِبَا ِف كِت
اب اللَّ ِه ؟
َ َ ق.اب اللَّ ِه
َ فـََق
ْ َْ
ِ ال فَبِسن َِّة رس
 فَِإ ْن َلْ يَ ُك ْن: ال
َ َ ق.-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ َ ُ َ َق
ِ ِف سن َِّة رس
ال
َ َ ق.َجتَ ِه ُد َرأِْي
َ َ ؟ ق-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ْ ال أ
َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
.-صلى اهلل عليه وسلم- ول َر ُسول الله
ْ :
َ الَ ْم ُد لِلَّه الذى َوفَّ َق َر ُس
274

"Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Syu’bah dari Abu ‘Aun as-Saqafi dari al-Haris ibn
‘Amr dari seseorang yang merupakan sahabat Mu’az dari Mu’az bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu’az ke Yaman lalu Nabi SAW bertanya kepada Mu’az: bagaimana kamu memutuskan suatu masalah ya
Mu’az? Mu’az menjawab: saya memutuskan suatu masalah berdasarkan Al-Qur’an. Rasul bertanya lagi: jika hal itu tidak kamu temukan
dalam Al-Qur’an lalu bagaimana yang kamu lakukan? Mu’az menja-

274
At-Tirmizi, Op. cit., Juz III, hlm. 616, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 327.
Nilai Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Ibn Hazm menilai Hadis ini
dengan “la yasih”, Abd al-Haq mengatakan tidak ada sanad hadis ini yang sa
hih, ibn al-Jauzi mengatakan la yasih. Akan tetapi, para ulama fikih seluruhnya
menuliskannya dalam kitab-kitab mereka, ini menunjukkan bahwa maknanya
sahih. Ibn Qayyim menerima Hadis ini dengan dasar pada masa Nabi banyak
para sahabat berijtihad dalam memutuskan suatu masalah, seperti shalat Asar di
Bani Quraizah. Sementara, al-Mubarakfuri mengikut kepada pendapat ibn Qa
yyim dan menilainya dengan hasan ligairih. Lebih lanjut lihat, al-Mubarakfuri,
Op. cit., Juz IV, hlm. 464-466, Juz VII, hlm. 367. Bandingkan dengan Ibn Qayyim
al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz I, (Beirut: Dar al-Jil,
1973 M), hlm. 202-204.
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wab: berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW Jika tidak kamu temukan
dalam Sunnah Rasulullah SAW lalu bagaimana yang kamu lakukan?
Mu’az menjawab saya akan berijtihad dengan pemahaman saya terhadap keduanya. Lalu Rasul SAW memujinya dengan mengatakan:
Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik (petunjuk) kepada
utusan Rasulullah SAW."

Dari kedua Hadis di atas Nabi SAW memberikan pujian
kepada Abu al-Munzir dan Mu’az atas jawaban dari pertanya
an-pertanyaan Nabi tersebut. Pujian yang diberikan Nabi SAW
kepada Abu al-Munzir adalah dengan mendoakannya agar ia
bahagia dengan kedalaman ilmu yang dimilikinya. Sementara
Mu’az juga dipuji oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan:
segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik (petunjuk) ke
pada utusan Rasulullah SAW.
Begitu juga dalam pendidikan, seorang pendidik baik itu
orangtua maupun guru, hendaklah memberikan pujian kepa
da anak didiknya yang berprestasi. Pujian tersebut bisa dalam
bentuk ucapan, pemberian hadiah, beasiswa atau lainnya. Se
hingga dengan memberikan pujian tersebut diharapkan anak
didik tersebut dapat mempertahankan prestasinya. Bagi pe
serta didik yang belum berprestasi, hal tersebut menjadi moti
vasi bagi mereka untuk meningkatkan prestasinya.

R. METODE MEMBERI KEMUDAHAN

ٍ ِال ح َّدثـنا َيي بن سع
َ َيد ق
ُال َح َّدثـَنَا ُش ْعبَة
َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ََح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن بَشَّا ٍر ق
ٍ َاح َع ْن أَن
–  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِ َّال َح َّدثَِن أَبُو التـَّي
َ َق
ِّ ِس َع ِن الن
. َوبَشُِّروا َوالَ تـُنـَف ُِّروا،  يَ ِّس ُروا َوالَ تـَُع ِّسُروا:ال
َ َق
275

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basysyar ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa’id ia berkata telah
menceritakan kepada kami Syu’bah ia berkata telah menceritakan
kepadaku Abu at-Tayyah dari Anas ibn Malik dari Nabi SAW beliau

275

1359.

Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 38, Juz V, hlm. 2269, Muslim, Op. cit., Juz III,
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bersabda: berilah kemudahan dan jangan kalian mempersulit, berilah
kabar gembira dan jangan kalian menakut-nakuti."

Penambahan kata “wala tu’assiru” dalam Hadis di atas
adalah sebagai penegasan. An-Nawawi mengatakan bahwa,
jika hanya kata yassiru, maka orang hanya memberikan kemu
dahan sekali dan sering mempersulit orang lain termasuk da
lam Hadis tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda
“wala tu’assiru” dalam Hadis di atas adalah untuk mengingat
kan, bahwa memberi kemudahan bagi orang lain harus selalu
dilakukan dalam setiap situasi dan kondisi.276
Dari Hadis ini dipahami juga bahwa, diharuskan berlaku
ramah kepada orang yang baru memeluk Islam dan tidak
mempersulitnya. Lemah lembut dalam melarang perbua
tan maksiat agar dapat diterima dengan baik. Menggunakan
metode bertahap dalam mengajarkan suatu ilmu, karena se
gala sesuatu jika diawali dengan kemudahan, maka akan dapat
memikat hati dan menambah rasa cinta. Berbeda halnya jika
pengajaran itu dimulai dengan kesulitan.277

ال َح َّدثـَنَا عُ َم ُر بْ ُن َعلِ ٍّي َع ْن َم ْع ِن بْ ِن
َ َالس َلِم بْ ُن ُمطَ َّه ٍر ق
َّ َح َّدثـَنَا َعْب ُد
ٍ ِيد ب ِن أَِب سع
ِِ
ي َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ َع ْن
ِّ ُمَ َّم ٍد الْغِ َفا ِر
ِّ يد الْ َم ْق ُِب
ْ ي َع ْن َسع
َ
ِ َ َصلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه وسلَّم ق
َح ٌد
ِّ ِالن
َ َّب
َ ِّين أ
َ ِّين يُ ْسٌر َولَ ْن يُ َش َّاد الد
َ  إ َّن الد: ال
َ ََ
ِ
الرْو َح ِة َو َش ْي ٍء ِم ْن
َّ استَعِينُوا بِالْغَ ْد َوِة َو
ُ إَِّل َغلَبَهُ فَ َسد
ْ ِّدوا َوقَا ِربُوا َوأَبْشُروا َو
.ُّلَِة
ْ الد
278

"Telah menceritakan kepada kami ‘Abd as-Salam ibn Mutahhar ia
berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Umar ibn ‘Ali dari Ma’an
ibn Muhammad al-Gifari dari Sa’id ibn Abu Sa’id al-Maqburi dari Abu
Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: sesungguhnya agama itu mudah, dan orang yang menyusahkan dirinya dengan agama ia tidak
bisa mengerjakannya dengan sempurna. Oleh karena itu, kerjakanlah

An-Nawawi, Op. cit., Juz XII, hlm. 41.
Ibn Hajar, Op. cit., Juz I, hlm. 163.
278
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 23.
276
277
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sebagaimana mestinya dan bergembiralah (karena mendapat pahala) serta beribadahlah (mohon pertolongan Allah) di waktu pagi siang dan sebagian di waktu malam."

Maksud Hadis ini menurut Ibn Hajar adalah agama yang
memiliki kemudahan, atau disebut dengan agama yang mu
dah karena berbeda dengan agama-agama lainnya, di mana
Allah telah menghilangkan kesulitan-kesulitan seperti yang di
bebankan kepada umat-umat yang terdahulu. Dalam Hadis
ini dijelaskan juga bahwa kerjakanlah sebagaimana mestinya,
maksudnya adalah kerjakanlah dengan baik dan benar (tidak
berlebihan dan tidak menguranginya). Atau mendekati dengan
yang semestinya jika kamu tidak mengerjakannya dengan sem
purna. 279
Memberi kemudahan di sini tidaklah seperti yang dilaku
kan oleh kebanyakan orang yang dulunya itu terjadi hanya
kepada “pejabat” sekarang ini kepada para pendidik. Dengan
seseorang memberikan “sesuatu” kepada seorang pendidik
maka urusan dan kebutuhan peserta didik bisa diselesaikan
dengan mudah. Bahkan ada yang sengaja meminta “sesuatu”
kepada anak didiknya agar mudah dalam segala urusannya,
baik itu yang berkaitan dengan masalah nilai, tugas maupun
lainnya. Pernah Sayyidina ‘Umar mengadakan suatu per
temuan besar dan menyatakan di hadapan para hadirin: “Para
pejabat itu ditunjuk untuk tidak menganiaya atau merampas
harat bendamu, melainkan mereka ditunjuk dan diangkat un
tuk mengajarimu sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu,
jika ada pejabat yang bertindak sebaliknya, maka beritahukan
kepadaku sehingga dia harus terdesak untuk memperbaiki
nya.”280 Pernyataan ‘Umar ini jelas bahwa seorang pendidik itu
tugasnya adalah untuk mengajari peserta didik bukan untuk
merampas hartanya.
Ibn Hajar, Op. cit., Juz I, hlm.
Adnan Mustofa Kamal, Rahasia Pesona Cinta Ilahi, (Jakarta: Rabitha Press,
2010), hlm. 105.
279
280
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Namun metode kemudahan di sini adalah dengan mem
berikan kemudahan tanpa ada pamrih yang diharapakan dari
peserta didik, kecuali mengharapkan ridha dari Allah SWT ka
lau seorang pendidik memberikan kemudahan dengan meng
harapkan atau meminta “sesuatu” baik itu sebagai hadiah atau
lainnya kepada peserta didiknya maka hal itu termasuk kepa
da suap menyuap. Suap menyuap ini di dalam Islam dilarang
tegas oleh Rasulullah SAW sebagaimana Hadis berikut:

ِ الا ِر
ٍ َْحَ ُد بْن يُونُس َح َّدثـَنَا ابْن أَِب ِذئ
ث بْ ِن َعْب ِد
َْ ب َع ِن
ُ
َ ُ ْ َح َّدثـَنَا أ
ول اللَّ ِه
ُ  لَ َع َن َر ُس:ال
َ َالر ْحَ ِن َع ْن أَِب َسلَ َمةَ َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َع ْم ٍرو ق
َّ
ِ
ِ
.الراش َى َوالْ ُم ْرتَش َى
َّ -صلى اهلل عليه وسلم281

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus tela menceritakan kepada kami Ibn Abu Zi’b dari Al-Haris ibn ‘Abd ar-Rahman dari
Abu Salamah dari ‘Abdullah ibn ‘Amr ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap."

S. METODE INSTRUKSIONAL
Metode ini yaitu yang bersifat mengajari ciri-ciri orang
yang beriman dalam bersikap dan bertingkah laku agar me
reka mengetahui bagaimana seharusnya bersikap dan berbuat
sehari-hari.282 Hadis Nabi yang membicarakan tentang ciri-ciri
beriman antara lain adalah:

ِ ِ
ال َح َّدثـَنَا ابْ ُن عُلَيَّةَ َع ْن َعْب ِد الْ َع ِزي ِز بْ ِن
َ َيم ق
ُ َح َّدثـَنَا يـَْع ُق
َ وب بْ ُن إبـَْراه
ٍ ص َهْي
ٍ َب َع ْن أَن
آد ُم
َ ح َو َح َّدثـَنَا-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ ِس َع ِن الن
ُ
ٍ َال َح َّدثـَنَا ُش ْعبَةُ َع ْن قـَتَ َادةَ َع ْن أَن
 صلى اهلل- َّب
َ َ ق: ال
َ َس ق
َ َق
ُّ ِال الن

281
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 324, At-Tirmizi, Op. cit., Juz III, hlm. 622623, Ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 775. Nilai Hadis ini adalah sahih sebagaima
na dinilai oleh al-Albani dan at-Tabrizi. Al-Albani, Sahih Targib…, Op. cit., Juz
II, hlm. 261, At-Tabrizi, Op. cit., Juz II, hlm. 354.
282
Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam, Jilid II,
(Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 170, Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidkan
Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 107.
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ِ
ب إِلَْي ِه ِم ْن َوالِ ِد ِه َوَولَ ِد ِه
َّ َح
َ َح ُد ُك ْم َح َّت أَ ُكو َن أ
َ  الَ يـُْؤم ُن أ:-عليه وسلم
ِ ْ َّاس أ
ِ َوالن
.ني
َ َجَع
283

"Telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ibrahim ia berkata,
telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Ulayyah dari Abdul ‘Aziz bin
Shuhaib dari Anas dari Nabi SAW Dan telah menceritakan pula kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari
Qatadah dari Anas ia berkata, Nabi SAW bersabda: Tidaklah beriman
seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orangtuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya."

ٍِ
ِ ص عن أَِب ح
ٍص
ني َع ْن أَِب
ْ َح َّدثـَنَا قـُتـَْيبَةُ بْ ُن َسعيد َح َّدثـَنَا أَبُو األ
َ
ْ َ ِ َح َو
-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ َصالِ ٍح َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ ق
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
 َوَم ْن َكا َن يـُْؤم ُن، ُ َم ْن َكا َن يـُْؤم ُن بالله َوالْيـَْوم اآلخر فَالَ يـُْؤذ َج َاره:
ِ  ومن َكا َن يـ ْؤِمن بِاللَّ ِه والْيـوِم، اآلخ ِر فـ ْلي ْك ِرم ضيـ َفه
ِ بِاللَّ ِه والْيـوِم
اآلخ ِر
ْ ََ ُ ْ َ ْ ُ َ
َْ َ
َْ َ
ُ ُ
ِ
.ت
ْ ص ُم
ْ َفـَْليـَُق ْل َخيـًْرا أ َْو لي
284

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwas dari Abu Husain dari Abu Salih dari
Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, siapa yang beriman kepada Allah
dan hari akhir maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam."

ِ ح َّدثـنَا أَبو الْيم
َخبـََرِن أَبُو
َ َى ق
َ َان ق
ُّ ب َع ِن
ِّ الزْه ِر
ْ ال أ
ْ ال أ
ٌ َخبـََرنَا ُش َعْي
ََ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ الصام
َّ إِ ْد ِريس َعائِ ُذ اللَّه بْ ُن َعْبد اللَّه أ
 رضى اهلل- ت
َّ َن عُبَ َاد َة بْ َن
َ
ِ
ِ
ِ
َّ  أ- َح ُد النـَُّقبَاء لَيـْلَةَ الْ َع َقبَة
ول
َ َن َر ُس
َ  َوُه َو أ،  َوَكا َن َشه َد بَ ْد ًرا- عنه
ِ
ِ
َص َحابِِه
َ َ صلى اهلل عليه وسلم – ق- اللَّ ِه
ْ صابَةٌ م ْن أ
َ  َو َح ْولَهُ ع: ال
283
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 14, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 67, Ibn Ma
jah, Op. cit., Juz I, hlm. 26, an-Nasa’i, Op. cit., Juz VII, hlm. 114-115.
284
Al-Bukhari, Ibid., Juz V, hlm. 2240, 2272, 2273, 2375-2376, Muslim, Ibid.,
hlm. 68-69, Juz III, hlm. 1352, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 369, 760, Ibn
Majah, Ibid., Juz II, hlm. 1211-1212, At-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 345, 659.
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َ َوال،  َوالَ تـَْزنُوا،  َوالَ تَ ْس ِرقُوا، بَايِعُ ِون َعلَى أَ ْن الَ تُ ْش ِرُكوا بِاللَّ ِه َشْيئًا
ٍ
َ َوال، ي أَيْ ِدي ُك ْم َوأ َْر ُجلِ ُك ْم
َ َْ َوالَ تَأْتُوا بِبـُْهتَان تـَْفتـَُرونَهُ بـ، تـَْقتـُلُوا أ َْوالَ َد ُك ْم
ٍ
ِ
ِ
اب
ْ  فَ َم ْن َو َف مْن ُك ْم فَأ، صوا ِف َم ْع ُروف
ُ تـَْع
َ  َوَم ْن أ، َج ُرهُ َعلَى اللَّه
َ َص
ِ
ِ
ِ
ُّ ب ِف
ك
َ اب ِم ْن َذل
َ ِم ْن َذل
َ  َوَم ْن أ، َُّارةٌ لَه
َ َص
َ الدنـْيَا فـَُه َو َكف
َ ك َشْيئًا فـَعُوق
.ُ َوإِ ْن َشاءَ َعاقـَبَه، ُ فـَُه َو إِ َل اللَّ ِه إِ ْن َشاءَ َع َفا َعْنه، َُشْيئًا ُثَّ َستـََرهُ اللَّه
ِ
.ك
َ فـَبَايـَْعنَاهُ َعلَى َذل
285

"Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Idris ‘Aizullah bin Abdullah, bahwa ‘Ubadah
ibn as-Samit adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga salah
seorang yang ikut bersumpah pada malam ‘aqabah, dia berkata; bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika berada ditengah-tengah sebagian sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan
Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak
mem
bunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang
kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang makruf. Barangsiapa di antara kalian yang
memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa
yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan siapa yang melanggar dari
hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mau,
dimaafkannya atau disiksanya. Maka kami membaiat beliau untuk
perkara-perkara tersebut."

T. METODE KELOMPOK
Metode kerja kelompok adalah suatu cara mengajar di
mana guru membagi murid-muridnya ke dalam kelompok be
lajar tertentu dan setiap kelompok diberi tugas-tugas tertentu
dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.286
285
Al-Bukhari, Ibid., Juz I, hlm. 15, Juz III, hlm. 1413, Juz VI, hlm. 2490. An-Na
sa’i, Op. cit., Juz VII, hlm. 161.
286
Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 196.
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Metode ini adalah suatu metode mendidik yang pernah
dicontohkan oleh Nabi. Misalnya dalam melaksanakan shalat
khauf.287

ٍ ال ح َّدثـنَا ُمَ َّم ُد بْن حر
ى َع ِن
ُّ ب َع ِن
ِّ الزبـَْي ِد
َ َ َ ََح َّدثـَنَا َحيـَْوةُ بْ ُن ُشَريْ ٍح ق
َْ ُ
ٍ َّى َع ْن عُبـَْي ِد اللَّ ِه بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن عُْتبَةَ َع ِن ابْ ِن َعب
 رضى اهلل- اس
ُّ
ِّ الزْه ِر
َ َ ق- عنهما
ُّ ِ قَ َام الن: ال
َُّاس َم َعه
ُ  َوقَ َام الن-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِ َ ورَكع ورَكع ن،  فَ َكبـَّر وَكبـَّروا معه،
ُ ُثَّ َس َج َد َو َس َج ُدوا َم َعه، اس منـْ ُه ْم
ٌ َ ََ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ
ِ َّ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
َّ
ُ َوأَتَت الطائ َفة، ين َس َج ُدوا َو َحَر ُسوا إ ْخ َوانـَُه ْم
َ  ُثَّ قَ َام للثَّانيَة فـََق َام الذ،
ِ ٍ  والنَّاس ُكلُّهم ِف، األُخرى فـرَكعوا وسج ُدوا معه
س
َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ْ
ُ  َولَك ْن َْيُر، صالَة
.ضا
ً ض ُه ْم بـَْع
ُ بـَْع
288

"Telah menceritakan kepada kami Haiwah ibn Syuraih ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Harb dari az-Zubaidi
dari az-Zuhri dari ‘Ubaidillah ibn ‘Abdullah ibn ‘Utbah dari Ibn ‘Abbas
r.a., ia berkata: Nabi dan orang-orang yang bersama beliau berdiri.
Beliau bertakbir dan orang-orang pun bertakbir. Kemudian beliau rukuk, maka sebagian mereka rukuk pula. Kemudian beliau sujud, lalu
yang sebagian tadi sujud pula bersama beliau. Setelah itu beliau berdiri untuk rakaat yang kedua, maka berdiri pula makmum yang telah
sujud tadi, dan mereka menjaga teman-teman mereka yang belum
rukuk dan sujud. Bagian yang lain mendekat, lalu mereka rukuk dan
sujud bersama Nabi. Mereka semua melakukan shalat, tetapi sebagian mereka menjaga sebagian yang lainnya.

Nabi dan sahabat melaksanakan shalat dalam Hadis ini
membuat kelompok-kelompok. Ketika kelompok yang satu se
dang sujud, maka yang lain berdiri untuk menjaga mereka yang
sujud. Begitulah seterusnya hingga mereka selesai mendirikan
shalat. Ini menunjukkan bahwa masing-masing kelompok
mempunyai tugas masing-masing untuk dapat melaksanakan
shalat berjamaah sambil menjaga musuh yang datang.
287
288

Hasan Basri, Loc. cit.
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 320, an-Nasa’i, Op. cit., Juz III, hlm. 169.
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U. METODE TAUBAT DAN AMPUNAN
Metode taubat dan ampunan, yaitu cara membangkitkan
jiwa dari rasa frustrasi kepada kesegaran hidup dan optimisme
dalam belajar seseorang, dengan memberikan kesempatan
bertaubat dari kesalahan/kekeliruan yang telah lampau yang
diikuti dengan pengampunan atas dosa dan kesalahannya.289

َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن الْ ُمثـََّن َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ٍر َح َّدثـَنَا ُش ْعبَةُ َع ْن َع ْم ِرو
ِ َ َب ِن مَّرَة ق
صلى- َّب
ُ ت أَبَا عُبـَْي َد َة ُيَد
ِّ ِوسى َع ِن الن
ُ ال َس ْع
ُ ْ
َ ِّث َع ْن أَِب ُم
ِ
ِ
وب
َ َ ق-اهلل عليه وسلم
ُ  إِ َّن اللَّهَ َعَّز َو َج َّل يـَْب ُس: ال
َ ُط يَ َدهُ باللَّْي ِل ليَت
ِ
ِ
وب ُم ِسىءُ اللَّْي ِل َح َّت تَطْلُ َع
ُ ُم ِسىءُ النـََّها ِر َويـَْب ُس
َ ُط يَ َدهُ بالنـََّها ِر ليَت
.س ِم ْن َم ْغ ِرِبَا
ْ الش
ُ َّم
290

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna telah
menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja’far telah menceritakan
kepada kami Syu’bah dari ‘Amr ibn Marrah ia berkata saya mendengar Abu ‘Ubaidah diceritakan dari Abu Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda: sesungguhnya Allah itu membentangkan tangan-Nya
(rahmat-Nya) di waktu malam hari, supaya bertaubat orang yang
melakukan keburukan pada siang harinya, serta membentangkan tangan-Nya (rahmat-Nya) di siang hari, supaya bertaubat orang yang
melakukan keburukan pada malam harinya, hingga matahari terbit
dari arah barat (sampai datang hari kiamat)."

ٍ
س
ِ َّالصب
َّ َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن
َ ُاح َوُزَهيـُْر بْ ُن َح ْرب قَاالَ َح َّدثـَنَا عُ َم ُر بْ ُن يُون
ُ َح َّدثـَنَا ِع ْك ِرَمةُ بْ ُن َع َّما ٍر َح َّدثـَنَا إِ ْس َح
َاق بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن أَِب طَْل َحة
ٍ ِح َّدثـنَا أَنَس بن مال
صلى اهلل- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َ ق- ُ َوُه َو َع ُّمه- ك
َ ُْ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َحد ُك ْم
َ  لَلهُ أ: -عليه وسلم
َ َش ُّد فـََر ًحا بتـَْوبَة َعْبده ح
ُ ُني يـَت
َ وب إلَْيه م ْن أ
ِ َض فَالٍَة فَانـ َفلَت
ِ َكا َن علَى ر
ِ احلَتِ ِه بِأ َْر
ْ ْ
ُت مْنهُ َو َعلَيـَْها طَ َع ُامهُ َو َشَرابُه
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ ِ
س م ْن َراحلَته فـَبـَيـْنَا
ْ َس ِمنـَْها فَأَتَى َش َجَرًة ف
َ اضطَ َج َع ف ظل َها قَ ْد أَي
َ فَأَي
289
290

Hasan Basri, Op. cit., hlm. 174. Ibid., hlm. 174.
Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 2113.
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ِ
ِ ال ِمن ِشد
ِ ِِ ك إِ َذا هو ِبا قَائِمةً ِعْن َده فَأ
َّة
َ ُ
ْ َ ََخ َذ بطَام َها ُثَّ ق
َ َ َ ُ َ ُه َو َك َذل
ِ أَخطَأَ ِمن ِشد.الْ َفرِح اللَّه َّم أَنْت عب ِدى وأَنَا ربُّك
.َّة الْ َفَرِح
ْ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ
291

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn as-Sabbah dan
Zuhair ibn Harb keduanya berkata telah menceritakan kepada kami
‘Umar ibn Yunus telah menceritakan kepada kami ‘Ikrimah ibn ‘Ammar
telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn ‘Abdullah ibn Abu Talhah
telah menceritakan kepada kami Anas ibn Malik—yaitu pamannya—ia
berkata, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT itu sangat gembira terhadap taubat hamba-Nya ketika ia bertaubat kepada-Nya melebihi
gembiranya seseorang dari yang berada di atas kendaraannya yang
dimaksud ialah untanya—dan berada di suatu tanah yang luas, kemudian menyingkirkan kendaraannya itu dari dirinya, sedangkan di
situ ada makanan dan minumannya. Orang tadi lalu berputus asa.
Kemudian ia mendatangi sebuah pohon terus tidur berbaring di bawah naungannya, sedang hatinya sudah berputus asa sama sekali
dari kendaraannya tersebut. Tiba-tiba dalam suasana tersebut, kendaraannya itu tampak berdiri di sisinya, lalu ia mengambil ikatannya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata: Ya Allah, Engkau
adalah hambaku dan aku adalah Tuhan-Mu. Ia menjadi salah ucap
karena amat gembiranya."

ٍ وح َّدثَِن ُزَهيـْر بْن حر
ب َح َّدثـَنَا ُم َعاذُ بْ ُن ِه َش ٍام َح َّدثَِن أَِب َع ْن َْي َي
ََ
َْ ُ ُ
ِ
ِ
َّ الر ْحَ ِن أ
َن أَبَا ُهَريـَْرَة َح َّدثـَُه ْم
َ َبْ ِن أَِب َكث ٍري ق
َّ ال َح َّدثـَنَا أَبُو َسلَ َمةَ بْ ُن َعْبد
َّ أ
ضا َن إِميَانًا
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
َ ص َام َرَم
َ  َم ْن: ال
ِ ِ واحتِسابا غُ ِفر لَه ما تـ َقد
احتِ َسابًا
ْ َّم م ْن َذنْبِه َوَم ْن قَ َام لَيـْلَةَ الْ َق ْد ِر إِميَانًا َو
َ َ َُ َ ًَ ْ َ
ِ
.َّم ِم ْن َذنْبِ ِه
َ غُفَر لَهُ َما تـََقد
292

"Telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb telah menceritakan kepada kami Mu’az ibn Hisyam telah menceritakan kepadaku
ayahku (Hisyam) dari Yahya ibn Abu Kasir ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Salamah ibn ‘Abd ar-Rahman bahwasanya
Abu Hurairah telah menceritakan kepada kepada mereka bahwa
Rasulullah SAW bersabda: siapa yang berpuasa Ramadan dengan

291
292

Ibid., Juz IV, hlm. 2104.
Ibid., Juz I, hlm. 523, Al-Bukhari, Op. cit., Juz II, hlm. 709.
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penuh keimanan dan perhitungan diampunkan dosanya yang telah
lalu dan siapa yang mendirikan shalat pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan perhitungan diampunkan dosanya yang
telah lalu."

Dari beberapa Hadis di atas dipahami bahwa seorang
yang melakukan dosa hendaklah dia segera memohon ampun
kepada Allah. Dengan memohon ampun kepada Allah niscaya
dosa tersebut akan diterima dan dimaafkan Allah dengan ke
rahmatan-Nya. Jangan merasa bimbang dan ragu untuk mo
hon ampun kepada Allah, karena sebesar apa pun dosa yang
dilakukan sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat.
Dalam pada itu Allah SWT mewajibkan beberapa ibadah
bagi hambanya yang sebagian di antaranya sebagai pengha
pus dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelum
nya. Ini menunjukkan bahwa, seorang pendidik dalam men
didik anak didiknya hendaklah memaafkan kesalahan yang
dilakukan anak didiknya. Atau bisa dengan memberikan tugas
kepada anak didiknya untuk menebus kesalahan yang telah
dilakukannya.
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BAB 4
Sifat Pendidik dalam Hadis
Sifat dan tugas guru yang akan diuraikan di sini adalah
gabungan dari pendapat tokoh-tokoh pendidikan Islam tentang sifat dan tugas guru. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah
seperti ‘Atiyah al-Abrasyi, An-Nahlawi, Ahmad Tafsir dan Ramayulis. Kemudian dicari Hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan dengannya sebagai pendukung dari pendapat-pendapat
tersebut dengan sedikit penjelasan-penjelasan yang dianggap
perlu. Di antara sifat dan tugas guru yang dimaksud akan diuraikan satu per satu di bawah ini.

A. IKHLAS
Seorang guru mesti ikhlas dalam menjalankan tugasnya
yaitu untuk mengharapkan ridha dari Allah SWT bukan untuk
mengharapkan dunia atau lainnya.

ال َح َّدثـَنَا
ْ َح َّدثـَنَا
َ َال َح َّدثـَنَا ُس ْفيَا ُن ق
َ َالزبـَِْي ق
ُّ ى َعْب ُد اللَّ ِه بْ ُن
ُّ الُ َمْي ِد
ِ ِ
ٍِ
ِ
ِ ْ ال أ
َ َى ق
ُّ صا ِر
ُيم التـَّْيم ُّى أَنَّه
َ َْْي َي بْ ُن َسعيد األَن
َ َخبـََرن ُمَ َّم ُد بْ ُن إبـَْراه
ِ ُ اص اللَّيثِى يـ ُق
ِ
ِ َّالَط
 رضى- اب
ْ ت عُ َمَر بْ َن
ُ ول َس ْع
َ َّ ْ ٍ ََّس َع َع ْل َق َمةَ بْ َن َوق
ِ َ َ علَى الْ ِمْن ِب ق- اهلل عنه
 صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ ت َر ُس
َ
ُ ال َس ْع
َ
ِ َّال بِالنـِّي
 فَ َم ْن،  َوإَِّنَا لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ َما نـََوى، ات
ُ َع َم
ُ – يـَُق
ْ  إَِّنَا األ:ول
ِ َكانَت ِهجرتُه إِ َل دنـيا ي
صيبـَُها أ َْو إِ َل ْامَرأ ٍَة يـَْن ِك ُح َها فَ ِه ْجَرتُهُ إِ َل َما
ُ َْ ُ ُ َ ْ ْ
.اجَر إِلَْي ِه
َ َه
293

293
Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz I, (Beirut: al-Yamamah, 1987 M/1407 H),
hlm. 3, Juz VI, hlm. 2461, 2551, Muslim, Sahih Muslim, Juz III, (Beirut: Dar Ihya’
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“Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi ‘Abdullah ibn az-Zubair
ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata telah
menceritakan kepada kami ibn Sa’id al-Ansari ia berkata telah memberitakan kepadaku Muhammad ibn Ibrahim at-Tami bahwasanya ia
mendengar ‘Alqamah ibn Waqqas al-Laisi mengatakan saya mendengar ‘Umar ibn al-Khattab r.a, di atas mimbar berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya amal diiringi dengan
niat, setiap amal itu tergantung kepada yang diniatkannya. Maka
barangsiapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak
diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam
hijrahnya itu.”

Seorang guru mesti menanamkan niat ikhlas ketika mendidik anak muridnya. Karena dengan menanamkan niat yang
ikhlas seorang guru akan mendapat keberkahan dari pekerja
annya. Dalam sebuah Hadis dijelaskan bahwa:

ٍ ِ يـع ِن ابن سع- ُح َّدثـنا َيي بن أَيُّوب وقـتـيبة
 َوابْ ُن ُح ْج ٍر قَالُوا- يد
َ َ ْ َْ ََُْ َ َ ُ ْ َ ْ ََ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َع ِن الْ َعالَء َع ْن أَبيه َع ْن أَِب ُهَريـَْرة-  ُه َو ابْ ُن َج ْع َف ٍر- يل
ُ َح َّدثـَنَا إ ْسَاع
َّ أ
ات ا ِإلنْ َسا ُن انـَْقطَ َع
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
َ  إِ َذا َم:ال
ِ ٍ
ِ
ص َدقٍَة َجا ِريٍَة أ َْو ِع ْل ٍم يـُْنتـََف ُع بِِه أ َْو َولَ ٍد
َ َعْنهُ َع َملُهُ إِالَّ م ْن ثَالَثَة إِالَّ م ْن
.ُصالِ ٍح يَ ْدعُو لَه
َ
294

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub dan Qutaibah—
yaitu ibn Sa’id—dan ibn Hujr mereka berkata telah menceritakan kepada kami Isma’il—yaitu ibn Ja’far- dari al-‘Ala’ dari ayahnya dari Abu
Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apabila meninggal
seorang manusia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal. Sedekah
jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak salih yang mendoakannya.”

Dalam Hadis ini dipahami bahwa seorang guru yang meng
at-Turas al-Arabi, t.th.), hlm. 1514-1515, Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz I,
(Beirut: t.p., t.th.), hlm. 270, ibn Majah, Sunan ibn Majah, Juz II, (Beirut: t.p., t.th.),
hlm. 1413, an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, Juz I, (Halab: Maktab al-Matbu’at al-Islamiyah, 1986 M/1406 H),hlm. 58, Juz VI, hlm. 158, Juz VII, hlm. 13.
294
Muslim, Ibid., hlm. 1255, Abu Dawud, Ibid., Juz II, hlm. 131.
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ajarkan ilmu atau menulis buku295 yang bermanfaat maka pahalanya tetap mengalir kepadanya walaupun sudah meninggal.
Guru yang mendapatkan pahala secara terus-menerus di sini
adalah guru yang ikhlas dalam mengajarkan ilmunya.

ِ
الا ِر ِ
يب ْ ِ
َح َّدثـَنَا َْيي بْن َحبِ ٍ
ث َح َّدثـَنَا ابْ ُن
الَا ِرث ُّى َح َّدثـَنَا َخال ُد بْ ُن َْ
َ ُ
ٍ
ِ
َّاس
ف َع ْن ُسلَْي َما َن بْ ِن يَ َسار قَ َ
وس َ
س بْ ُن يُ ُ
ال تـََفَّر َق الن ُ
ُجَريْ ٍج َح َّدثَن يُونُ ُ
ِ ِ
ال لَهُ نَاتِل أ َْه ِل الش ِ
َع ْن أَِب ُهَريـَْرَة فـََق َ
َّام أَيـَُّها الشَّْي ُخ َح ِّدثـْنَا َحديثًا َس ْعتَهُ
ُ
ِ
ِمن رس ِ
ول اللَّ ِه
ت َر ُس َ
ول اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسلم -قَ َ
ال نـََع ْم َس ْع ُ
ْ َُ
َّاس يـ ْقضى يـوم الْ ِقيام ِة علَيهِ
ِ
ِ
َّ
صلى اهلل عليه وسلم -يـَُق ُول  :إن أ ََّوَل الن ُ َ َْ َ َ َ َ ْ
ِ
ال
ت فِ َيها قَ َ
استُ ْش ِه َد فَأُتِ َى بِِه فـََعَّرفَهُ نِ َع َمهُ فـََعَرفـََها قَ َ
ال فَ َما َعم ْل َ
َر ُج ٌل ْ
قَاتـ ْل ِ
ال
ت ألَ ْن يـَُق َ
ت .قَ َ
ت َولَ ِكن َ
تف َ
استُ ْش ِه ْد ُ
َّك قَاتـَْل َ
ال َك َذبْ َ
َ ُ
يك َح َّت ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َعلَى َو ْج ِهه َح َّت أُلْق َى ِف النَّا ِر
يلُ .ثَّ أُمَر به فَ ُسح َ
َجرىءٌ .فـََق ْد ق َ
ال فَ َما
َوَر ُج ٌل تـََعلَّ َم الْعِْل َم َو َعلَّ َمهُ َوقـََرأَ الْ ُق ْرآ َن فَأُتِ َى بِِه فـََعَّرفَهُ نِ َع َمهُ فـََعَرفـََها قَ َ
ال تـعلَّمت الْعِْلم وعلَّمته وقـرأْ ِ
ع ِم ْل ِ
ت
يك الْ ُق ْرآ َن .قَ َ
تف َ
ت ف َيها قَ َ ََ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ ََ ُ
ال َك َذبْ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ئ .فـََق ْد
ت الْ ُق ْرآ َن ليـَُق َ
ت الْع ْل َم ليـَُق َ
ال ُه َو قَا ِر ٌ
َولَ ِكن َ
ال َعالٌَ .وقـََرأْ َ
َّك تـََعلَّ ْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ب َعلَى َو ْج ِهه َح َّت أُلْق َى ِف النَّا ِرَ .وَر ُج ٌل َو َّس َع اللَّهُ
يل ُثَّ أُمَر به فَ ُسح َ
ق َ
علَي ِه وأَعطَاه ِمن أَصنَ ِ
ال
اف الْ َم ِال ُكلِّ ِه فَأُتِ َى بِِه فـََعَّرفَهُ نِ َع َمهُ فـََعَرفـََها قَ َ
َْ َ ْ ُ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ت فِ َيها قَ َ
ت م ْن َسب ٍيل ُت ُّ
ب أَ ْن يـُنـَْف َق ف َيها إالَّ أَنـَْف ْق ُ
ال َما تـََرْك ُ
فَ َما َعم ْل َ
ِ
ِ
يل ُثَّ أ ُِمَر
ت لِيـَُق َ
ك قَ َ
ت َولَ ِكن َ
ف َيها لَ َ
َّك فـََع ْل َ
ال َك َذبْ َ
ال ُه َو َج َو ٌاد .فـََق ْد ق َ
ِِ ِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه ُثَّ أُلْ ِق َى ِف النَّا ِر.
به فَ ُسح َ
296

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Habib al-Harisi telah
menceritakan kepada kami Khalid ibn al-Haris telah menceritakan

295
An-Nawawi, al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, Juz XI, (Beirut:
Dar Ihya at-Turas al-‘Arabi, 1392 H), hlm. 85.
296
Muslim, Op. cit., Juz III, hlm. 1513, an-Nasa’i, Op. cit., Juz VI, hlm. 23.
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kepada kami ibn Juraij telah menceritakan kepadaku Yunus ibn Yusuf
dari Sulaiman ibn Yasar ia berkata manusia telah terpecah berkelompok-kelompok, dari Abu Hurairah, Natil penduduk Syam berkata padanya: wahai Tuan, ceritakanlah kepadaku sebuah Hadis yang engkau
dengar dari Rasulullah SAW ia berkata: Ya, saya mendengar. Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya orang yang paling pertama diadili
pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid, ia didatangkan
dan ditanyakan nikmat-nikmatnya, lalu ia mengakuinya. Dia berfirman: Apakah yang kamu amalkan di dunia? Ia menjawab: saya berperang sampai mati syahid. Dia berfirman: Kamu berdusta, tetapi kamu
berperang agar dikatakan sebagai pemberani dan itu telah dikatakan.
Kemudian ia diperintahkan, lalu wajahnya ditarik sehingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Seorang yang memperlajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Qur’an didatangkan. Nikmat-nikmatnya,
ditanyakan dan ia mengakuinya. Dia berfirman: Apakah yang kamu
kerjakan di dunia? ia menjawab: Saya menuntut ilmu, mengajarkannya, dan saya membaca Al-Qur’an karena-Mu. Dia berfirman: Kamu
berdusta, karena kamu mempelajari ilmu agar dikatakan pandai dan
kamu membaca Al-Qur’an agar dikatakan sebagai qari’, dan itu semua
telah diucapkan. Kemudian diperintahkan, lalu wajahnya ditarik sampai dicampakkan ke dalam neraka. Seorang yang diberi kelapangan
oleh Allah dan diberi berbagai macam seluruh harta didatangkan dan
ditanyakan nikmat-nikmatnya lalu ia mengakuinya. Dia berfirman:
Apakah yang kamu kerjakan di dunia? Ia menjawab: Saya tidak meninggalkan jalan yang mana engkau senang untuk diinfakkannya
(harta) melainkan saya menginfakkannya karena-Mu. Dia berfirman:
Kamu berdusta, tetapi kamu kerjakan agar dikatakan sebagai dermawan, dan itu telah dikatakan. Ia diperintahkan, lalu ditarik wajahnya
kemudian dilemparkan ke dalam neraka.”

Dalam Hadis di atas dijelaskan bahwa seorang guru kelak
akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah SWT tentang
apa tujuannya untuk mengajarkan ilmunya. Bagi guru yang
tidak ikhlas mengajar anak didiknya akan dicampakkan Allah
SWT ke dalam api neraka. Keikhlasan dan kejujuran seorang
guru dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah
kesuksesannya dalam melaksanakan tugas dan kesuksesan
murid-muridnya.297
297
M. ‘Atiyyah al-Abrasyi,Tarbiyatul Islam wa Falsafatuha, (t.tp.: Dar al-Fikr,
t.th.), hlm. 140.
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B. JUJUR
Pendidik atau guru bagi seorang anak didiknya merupa
kan orang yang paling dipercayainya. Bahkan bukan hanya
anak didiknya, tetapi orangtua dari anak didiknya pun mempercayainya. Guru adalah seorang yang sangat dihormati dan
dimuliakan. Orang yang didengarkan ucapannya dan dipatuhi
perintahnya. Oleh karena itu, seorang guru dalam mendidik
anak didiknya wajib bersifat jujur. Jujur menyampaikan kebenaran dalam hal penyampaian materi pelajaran.
Segala yang diajarkannya adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara ilmiah. Bukan sebuah kebohongan yang hanya berdasarkan dugaan atau prasangka
semata. Karena anak didik anda bisa salah dalam beramal dari
kebohongan yang Anda sampaikan. Mereka tidak tahu kalau
yang anda sampaikan itu tidak benar yang mereka tahu adalah mereka mempercayai apa yang disampaikan oleh gurunya.
Ketika mereka mengamalkan kebohongan yang disampaikan
oleh gurunya maka gurulah yang akan mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu,
janganlah sekali-kali guru mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap anak didiknya.

ِ وخ َح َّدثـَنَا أَبُو األَ ْش َه
ال َع َاد
ْ ب َع ِن
َ َالَ َس ِن ق
َ َح َّدثـَنَا َشْيبَا ُن بْ ُن فـَُّر
ِ ِِ
ِ ٍ
ِ
.ات فِ ِيه
َ عُبـَْي ُد اللَّه بْ ُن ِزيَاد َم ْعق َل بْ َن يَ َسا ٍر الْ ُمَزِنَّ ِف َمَرضه الَّذى َم
ِ ك ح ِديثًا َِسعتُه ِمن رس
ِ ِ َ َق
صلى اهلل عليه- ول اللَّ ِه
َ َ ُال َم ْعق ٌل إ ِّن ُمَ ِّدث
َُ ْ ُ ْ
ِ
ِ
َّ ت أ
ول اللَّ ِه
َ ت َر ُس
َ َُن ِل َحيَاةً َما َح َّدثـْت
ُ ك إِ ِّن َس ْع
ُ  لَ ْو َعل ْم-وسلم
ٍ ِ
ِ
ِِ
وت
ُ  يـَُق-صلى اهلل عليه وسلمُ َُ َما م ْن َعْبد يَ ْستـَْرعيه اللَّهُ َرعيَّةً ي: ول
.َالَنَّة
ْ اش لَِر ِعيَّتِ ِه إِالَّ َحَّرَم اللَّهُ َعلَْي ِه
ٌّ وت َوُه َو َغ
ُ َُيـَْوَم ي
298

“Telah menceritakan kepada kami Syaiban ibn Farukh telah menceritakan kepada kami Abu al-Asyhab dari al-Hasan ia berkata ‘Ubaidillah menjenguk Ma’qil ibn Yasar al-Muzani yang menderita sakit yang

298

Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 125, Juz III, hlm. 1459.
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membuatnya meninggal dunia. Ma’qil berkata: sesungguhnya aku
akan memberitahukan sebuah Hadis kepada yang telah aku dengar
dari Rasulullah SAW, seandainya aku masih merasa memiliki umur
panjang, maka aku tidak akan menyampaikan hal ini kepadamu.”
Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW: “Tidak ada seorang hamba pun yang diminta oleh Allah untuk memimpin rakyat
sedangkan pada hari kematiannya dia meninggal dalam keadaan
mengelabui rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan surga
atasnya.”

Hadis ini memberi peringatan kepada yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengurusi kemaslahatan urusan agama maupun dunia kaum Muslimin dan agar tidak mengelabui
mereka. Apabila dia berkhianat terhadap apa yang diamanatkan
kepada dirinya, maka dia sama dengan telah mengelabui mereka
semua. Pengkhianatan tersebut bisa dalam bentuk tidak memberikan nasihat, tidak menerangkan ajaran agama yang harus
mereka terima, tidak memelihara ajaran syariat dari unsur-unsur
asing yang membahayakan, mengabaikan batasan-batasan dan
menelantarkan hak-hak kaum Muslimin.299
Seorang pendidik adalah seorang pemimpin terhadap
anak didiknya. Oleh karena itu pendidik juga termasuk yang
dimaksudkan dalam Hadis di atas. Pengkhianatan yang terjadi
dalam seorang pendidik termasuk dalam bentuk menjalankan
tugas yang diberikan kepala atau pimpinan lembaga pendidikan terhadapnya maupun memberikan pelajaran kepada
anak didik. Dengan demikian, seorang pendidik hendaklah
menyampaikan materi pelajaran kepada anak didiknya dengan
kejujuran dengan artian jangan sampaikan sesuatu yang tidak
benar terhadap anak didik.
Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah terkenal dengan
panggilan “al-Amin” (orang yang dipercaya). Oleh karena itu,
Rasulullah SAW sebagai pendidik tidak pernah mengatakan
sesuatu yang tidak benar kepada siapa pun walaupun dalam
suasana bergurau.
299

An-Nawawi, Op. cit., Juz II, hlm. 166.
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الَ َس ِن
ْ ى َح َّدثـَنَا َعلِ ُّى بْ ُن
ُّ ى الْبـَ ْغ َد ِاد
ُّ اس بْ ُن ُمَ َّم ٍد الدُّوِر
ُ ََّح َّدثـَنَا َعب
ٍ ِأَخبـرنَا عب ُد اللَّ ِه بن الْمبارِك عن أُسامةَ ب ِن زي ٍد عن سع
ى
ِّ يد الْ َم ْق ُِب
َْ ََ ْ
َ ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ول
ُ ُ إ ِّن الَ أَق: ال
َ َ ق.َّك تُ َداعبـُنَا
َ ال قَالُوا يَا َر ُس
َ ََع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ ق
َ ول الله إن
.إِالَّ َحقًّا
300

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abbas ibn Muhammad ad-Duri
al-Bagdadi telah menceritakan kepada kami ‘Ali ibn al-Hasan telah
memberitakan kepada kami ‘Abdullah ibn al-Mubarak dari Usamah
ibn Zaid dari Sa’id al-Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, para sahabat bertanya: ya Rasulullah sesungguhnya engkau bersenda gurau
bersama kami. Beliau bersabda: sesungguhnya saya tidak mengatakan sesuatu kecuali yang benar/kebenaran.”

Kejujuran Nabi SAW dalam berbicara adalah salah satu
penyebab ajaran yang disampaikannya dapat diterima oleh
kaumnya. Seorang yang sudah terkenal dengan jujur maka
segala sesuatu yang disampaikannya lebih mudah diterima
orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak terkenal jujur.
Sebab seseorang yang tidak terkenal dengan jujur masih ada
kemungkinan besar dia berkata bohong. Seorang yang sering
berbohong, maka ketika dia mengatakan sesuatu yang benar
pun orang tidak akan mempercayainya atau paling tidak mera
gukannya. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda:

صوٍر َع ْن أَِب َوائِ ٍل َع ْن
ُ َح َّدثـَنَا عُثْ َما ُن بْ ُن أَِب َشْيبَةَ َح َّدثـَنَا َج ِر ٌير َع ْن َمْن
ِ ِ
ال
َ َ ق-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ ِ َع ِن الن-  رضى اهلل عنه- َعْبد اللَّه
الر ُج َل
ْ  َوإِ َّن الِْ َّب يـَْه ِدى إِ َل، الص ْد َق يـَْه ِدى إِ َل الِْ ِّب
ِّ  إِ َّن:
َّ  َوإِ َّن، الَن َِّة
ِ
ِ
 َوإِ َّن، ب يـَْه ِدى إِ َل الْ ُف ُجوِر
ْ َلَي
َ  َوإِ َّن الْ َكذ، ص ُد ُق َح َّت يَ ُكو َن صدِّي ًقا
ِ
ب ِعْن َد
َّ  َوإِ َّن، الْ ُف ُج َور يـَْه ِدى إِ َل النَّا ِر
ُ الر ُج َل لَيَكْذ
َ َ َح َّت يُكْت، ب
.اللَّ ِه َك َّذابًا
301

300
301

At-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 357
Al-Bukhari, Op. cit., Juz V, hlm. 2261, Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 2012,
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“Telah menceritakan kepada kami ‘Usman ibn Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu Wail dari ‘Abdullah r.a., dari Nabi SAW beliau bersabda: Sesungguhnya kejujuran itu
menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu akan
menunjukkan ke surga, sesungguhnya seseorang yang selalu berkata
benar ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang siddiq. Sesungguhnya berdusta itu menunjukkan kepada kejahatan dan kejahatan itu
membawa kepada neraka, dan sungguhnya seseorang yang selalu
berkata dusta, Allah mencatatnya sebagai seorang pendusta.”

C. SABAR
Menurut An-Nahlawi, sebagaimana dikutip H. M. Sudiyono,
agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik hendaknya
guru memiliki sifat sabar. Guru bersabar dalam mengajarkan
berbagai pengetahuan kepada anak-anak. Hal itu memerlukan
latihan dan ulangan, bervariasi dalam menggunakan metode
serta melatih jiwa dalam memikul kesusahan.302 Karena de
ngan kesabaran dan memberikan toleransi kepada anak didik,
menunjukkan seorang guru yang beriman dan akan lebih te
laten dalam mendidik anak didiknya. Dalam Hadis Nabi SAW
disebutkan bahwa:

ٍ
ف اِبْ ُن ُمَ َّم ِد بْ ِن الْ ُمْن َك ِد ِر
ُ َح َّدثـَنَا عُبـَْي ُد بْ ِن ُجنَاد احلليب حدثنا يـُْو ُس
ِ
ِ َ َاهلل ق
ِ عن أَبِي ِه عن جابِ ِر ب ِن عب ِد
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
َْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
َ  ُسئ َل َر ُس ْوَل اهلل: ال
ِ َالْي
ِْ َو َسلَّم َع ِن
.ُاحة
َ َان ق
َّ َ ا: ال
َّ لصبـُْر َو
َ الس َم
َ
303

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaid ibn Junad al-Halabi telah
menceritakan kepada kami Yusuf ibn Muhammad ibn al-Munkadir
dari ayahnya dari Jabir ibn ‘Abdullah ia berkata: Rasulullah SAW di-

Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 715, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 18, atTirmizi, Sunan at-Tirmizi, Juz IV, (Beirut: Dar Ihya at-Turas al-‘Arabi, t.th.),
hlm. 347.
302
H. M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, Jilid I (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),
hlm. 132.
303
Abu Yu’la, Musnad Abu Yu’la, Juz III, (Damsyiq: Dar al-Ma’mun li at-Turas, 1404 H/ 1984 M), hlm. 380. Al-Albani menilai Hadis ini dengan sahih. Lihat al-Albani, as-Silsilah as-Sahihah, Juz II, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.th.),
hlm. 94.
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tanya tentang iman, lalu beliau bersabda: sabar dan toleransi.”

Sabar merupakan bagian dari keimanan. Oleh sebab itu,
seorang guru dalam menjalankan tugasnya mestilah sabar
dan menyerahkan sepenuhnya serta memohon kepada Allah SWT (Yang Maha Memberi Petunjuk) untuk memberikan
pemahaman kepada anak didiknya.

ٍ
س َع ِن ابْ ِن
َ َيد بْ ُن عُ َف ٍْي ق
ُ َِح َّدثـَنَا َسع
َ ُال َح َّدثـَنَا ابْ ُن َوْهب َع ْن يُون
ِ
ٍ ِشه
ول
ُ ت ُم َعا ِويَةَ َخ ِطيبًا يـَُق
َ َال ق
َ َاب ق
َّ ال ُحَْي ُد بْ ُن َعْب ِد
ُ الر ْحَ ِن َس ْع
َ
ِ
ِ
ِ
 َم ْن يُِرد اللَّهُ بِه َخيـًْرا: ول
ُ  يـَُق-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َّ ِت الن
ُ َس ْع
ِ َ وإَِّنَا أَنَا ق، يـ َفقِّهه ِف الدِّي ِن
ُ َولَ ْن تـََز َال َه ِذ ِه األ َُّمة، اس ٌم َواللَّهُ يـُْع ِطى
ُْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
. ضُّرُه ْم َم ْن َخالََف ُه ْم َح َّت يَأْت َى أ َْم ُر الله
ُ َقَائ َمةً َعلَى أ َْمر الله الَ ي
304

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id ibn ‘Ufair ia berkata telah
menceritakan kepada kami ibn Wahb dari Yunus dari ibn Syihab
ia berkata Humaid ibn ‘Abd ar-Rahman berkata saya mendengar
Mu’awiyah berkhotbah saya mendengar Nabi SAW bersabda: jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia akan menjadikan sebagai ahli agama. Saya hanya membagi-bagikan, sedangkan
yang memberi adalah Allah. Sebagian dari umat ini akan berpegang
teguh kepada Allah, tidak ada yang dapat memengaruhinya sampai
hari kiamat nanti.”

Dalam Hadis ini jelas bahwa seorang pendidik itu hanyalah
sebagai pendidik, soal yang memberikan pemahaman kepada
anak didik itu adalah urusan Allah. Hanya saja dengan kesabaran dan terus berdoa supaya anak didiknya dapat memahami
terhadap apa yang diajarkannya sementara pada hakikatnya
yang memberi segala sesuatu adalah Allah SWT Sebagaimana
juga yang dilakukan Nabi yang mendoakan Ibn ‘Abbas agar
diberikan pemahaman Al-Qur’an kepadanya.

ِ ال ح َّدثـنَا عب ُد الْوا ِر
ٍ
َ َث ق
َال َح َّدثـَنَا َخالِ ٌد َع ْن ِع ْك ِرَمة
َ َْ َ َ َ ََح َّدثـَنَا أَبُو َم ْع َمر ق
304
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 136-137, Muslim, Op. cit., Juz II, 718, AtTirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 28, Ibn Majah, Op. cit., Juz I, 80.
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َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
ال
ول اللَّ ِه  -صلى اهلل عليه وسلم َ -وقَ َ
ض َّم ِن َر ُس ُ
اس قَ َ
ال َ
ِ
[الِكْمةَ ] [وتَأْ ِويل الْ ِكتَ ِ
اب[ .وىف رواية :
 :اللَّ ُه َّم َعلِّ ْمهُ الْكتَ َ
اب ْ َ
َ َ
ِّههُ ِف الدِّي ِن].
اللَّ ُه َّم فـَق ْ
305

306

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ma’mar telah menceritakan
kepada kami ‘Abd al-Waris ia berkata telah menceritakan kepada
kami Khalid dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas ia berkata: Rasulullah SAW
merangkul saya dan berdoa: ya Allah ajarkanlah kepadanya Al-Kitab
(al-Hikmah), (ilmu ta’wil) dan dalam riwayat lain: “ya Allah paham”kanlah dia dalam masalah agama.

D. SESUAI PERKATAAN DAN PERBUATAN/
MENGAMALKAN ILMUNYA

َح َّدثـَنَا َْي َي بْ ُن َْي َي َوأَبُو بَ ْك ِر بْ ُن أَِب َشْيبَةَ َوُمَ َّم ُد بْ ُن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن ُنٍَْي
ِ
ظ ألَِب ُكريْ ٍ
اق بْن إِبـْر ِاهيم وأَبُو ُكريْ ٍ
ال َْي َي
ب  -قَ َ
ب َ -واللَّ ْف ُ
َ
َوإ ْس َح ُ ُ َ َ َ َ
ش
َخبـََرنَا َوقَ َ
َوإِ ْس َح ُ
اآلخ ُرو َن َح َّدثـَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ َح َّدثـَنَا األ ْ
اق أ ْ
ال َ
َع َم ُ
عن ش ِق ٍيق عن أُسامةَ ب ِن زي ٍد قَ َ ِ
يل لَهُ أَالَ تَ ْد ُخ ُل َعلَى عُثْ َما َن
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ
ال ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما
ال أَتـَُرْو َن أ ِّ
فـَتُ َكلِّ َمهُ فـََق َ
َن الَ أُ َكلِّ ُمهُ إالَّ أ ُْسعُ ُك ْم َواللَّه لََق ْد َكلَّ ْمتُهُ ف َ
ب أَ ْن أَ ُكو َن أ ََّوَل َم ْن فـَتَ َحهُ َوالَ
بـَْي ِن َوبـَيـْنَهُ َما ُدو َن أَ ْن أَفـْتَتِ َح أ َْمًرا الَ أ ُِح ُّ
ِ
َح ٍد يَ ُكو ُن َعلَ َّى أ َِم ًريا إِنَّهُ َخيـُْر الن ِ
ول اللَّ ِه
ت َر ُس َ
أَقُ ُ
َّاس .بـَْع َد َما َس ْع ُ
ول أل َ
الر ُج ِل يـَْوَم الْ ِقيَ َام ِة فـَيـُْل َقى ِف
صلى اهلل عليه وسلم -يـَُق ُول  :يـُْؤتَى بِ َّ
النَّا ِر فـتـْن َدلِق أَقـتاب بطْنِ ِه فـي ُد ِ
الر َحى فـَيَ ْجتَ ِم ُع
ور ْ
الِ َم ُار بِ َّ
ور بَا َك َما يَ ُد ُ
َ َ ُ َْ ُ َ ََ ُ
إِلَي ِه أَهل النَّا ِر فـيـ ُقولُو َن يا فُالَ ُن ما لَك أَ َل تَ ُكن تَأْمر بِالْمعروفِ
َ
ََ
َ َ ْ ْ ُُ َ ُْ
ْ ُْ
ول بـلَى قَ ْد ُكْنت آمر بِالْمعر ِ
وف َوالَ آتِ ِيه
َوتـَنـَْهى َع ِن الْ ُمْن َك ِر فـَيـَُق ُ َ
ُ ُُ َ ُْ
305
Al-Bukhari, Ibid., hlm. 41, Juz III, hlm. 1371, Juz VI, hlm. 263, At-Tirmizi,
Ibid., hlm. 680, Ibn Majah, Ibid., hlm. 58.
306
Al-Bukhari, Ibid., hlm. 66, Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 1927.
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.َوأَنـَْهى َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوآتِ ِيه

307

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya dan Abu Bakr
ibn Abu Syaibah dan Muhammad ibn ‘Abdullah ibn Numair dan Ishaq ibn Ibrahim dan Abu Kuraib—dan ini lafal Abu Kuraib—Yahya dan
Ishaq berkata telah memberitakan kepada kami dan yang lain berkata telah menceritakan kepada kami Abu Mu‘awiyah telah menceritakan kepada kami al-A’masy dari Syaqiq dari Usamah ibn Zaid ia
berkata ia pernah ditanya mengapa engkau tidak menemui ‘Usman
dan menasihatinya? Dia menjawab: apakah kalian kira saya tidak
menasihatinya, kecuali saya memperdengarkannya kepada kalian?
Demi Allah! Sungguh saya telah menasihatinya, antara saya dan dia,
hanya saja saya tidak menyiarkannya. Saya juga tidak mengatakan
kepada orang yang menjadi pemimpinku, kecuali hanya manusia
terbaik, setelah saya mendengar. Rasulullah SAW bersabda: “pada
hari kiamat nanti akan didatangkan seorang laki-laki lalu dia dilemparkan ke dalam neraka, ususnya keluar, lalu berputar-putar di
dalamnya bagaikan keledai yang sedang mengelilingi penggilingan.
Melihat yang demikian, berkerumunlah ahli neraka seraya berkata:
“hai Fulan, mengapa kamu seperti itu? Bukankah engkau yang menyuruh untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan munkar?”
Ia menjawab: benar, dulu saya menyuruh kebaikan, tetapi aku tidak
mengerjakannya dan saya melarang dari perbuatan munkar, tetapi
aku melakukannya.”

Seseorang yang dimaksudkan dalam Hadis ini bisa jadi
sewaktu di dunia adalah seorang pendidik atau seorang ustaz
(penceramah) atau lainnya, yang kesehariannya menyampaikan kebaikan untuk mengamalkannya dan memperingati
umat untuk menjauhi kejahatan. Sementara dia tidak meng
amalkan kebaikan tersebut justru dia mengerjakan kebalikannya yaitu kejahatan.
Dia mempunyai ilmu tentang mana yang baik dan mana
yang buruk tetapi ilmunya tidak bermanfaat baginya. “Ilmu
yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah”,
itulah mungkin ungkapan yang cocok bagi orang tersebut.
Atau seperti yang dikemukakan al-Manawi; seorang ‘alim yang
307

Muslim, Ibid., hlm. 2290.
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tidak mengamalkan ilmunya maka ia bagaikan lilin yang me
nerangi orang lain sementara ia terbakar.308
Seorang pendidik hendaknya janganlah seperti di atas.
Tetapi hendaklah sesuai perkataannya dengan perbuatannya
yaitu dengan mengamalkan apa yang disampaikan kepada
anak didiknya, baik itu murid di kelas maupun masyarakat pada
umumnya. Al-Gazali menyatakan, sebagaimana dikutip oleh
Ramayulis sebagai berikut: “seseorang yang berilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya itu dialah yang disebut dengan
orang besar di semua kerajaan langit, dia bagaikan matahari
yang menerangi alam sedangkan ia mempunyai cahaya dalam
dirinya, seperti minyak kasturi yang mengharumi orang lain
karena ia harum. Seseorang yang menyibukkan dirinya dalam
mengajar berarti dia telah memilih pekerjaan yang terhormat.
Oleh karena itu, hendaklah seseorang guru memperhatikan dan
memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya”.309

E. TIDAK MALU MENGAKUI KETIDAKTAHUAN

ِ ِ ُ أَخبـرنَا إِسح
ُّحى
ْ يم أ
ُ َخبـََرنَا َج ِر ٌير َع ْن َمْن
َ صوٍر َع ْن أَِب الض
َ ْ ََ ْ
َ اق بْ ُن إبـَْراه
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ عن مسر
َّ
َ َوق ق
ْ وسا َوُه َو ُم
ُضطَج ٌع بـَيـْنـَنَا فَأَتَاه
ً ُال ُكنَّا عْن َد َعْبد الله ُجل
ُْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َويـَْزعُ ُم
َ َر ُج ٌل فـََق
ًّ َالر ْحَ ِن إ َّن ق
ُّ اصا عْن َد أَبـَْواب كْن َد َة يـَُق
َّ ال يَا أَبَا َعْبد
ِ ِاس الْ ُكفَّا ِر ويأْخ ُذ الْم ْؤِمن
ِ َن آيةَ الدُّخ
ِ ان َِتىءُ فـَتَأْ ُخ ُذ بِأَنـَْف
َ ُ ُ ََ
َ َ َّ أ
ُني مْنه
ِ َّ
ُّ َك َهْيئَ ِة
َّاس اتـَُّقوا
َ الزَك ِام فـََق
ْ س َوُه َو َغ
ُ ضبَا ُن يَا أَيـَُّها الن
َ َال َعْب ُد الله َو َجل
اللَّهَ َم ْن َعلِ َم ِمْن ُك ْم َشْيئًا فـَْليـَُق ْل ِبَا يـَْعلَ ُم َوَم ْن َلْ يـَْعلَ ْم فـَْليـَُق ِل اللَّهُ أ َْعلَ ُم
ِ
ول لِ َما الَ يـَْعلَ ُم اللَّهُ أ َْعلَ ُم فَِإ َّن اللَّهَ َعَّز َو َج َّل
َ َح ِد ُك ْم أَ ْن يـَُق
َ فَإنَّهُ أ َْعلَ ُم أل
ِِ
ِ ِ َ َق
َج ٍر َوَما
ْ َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه م ْن أ
ْ  (قُ ْل َما أ-صلى اهلل عليه وسلم- ال لنَبِيِّه
308
Al-Manawi, Faid al-Qadir Syarh al-Jami’ as-Sagir, Juz I, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1356), hlm. 405.
309
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 6162.
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ِ
ِ
 لَ َّما َرأَى-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ ني) إِ َّن َر ُس
َ أَنَا م َن الْ ُمتَ َكلِّف
ِ ِم َن الن
َخ َذتـْ ُه ْم
َ َ ق.ف
َ َّاس إِ ْدبَ ًارا فـََق
َ وس
َ  فَأ: ال
ُ ُ اللَّ ُه َّم َسْب ٌع َك َسْب ِع ي:ال
وع َويـَْنظُُر
ِ ُال
ْ ود َوالْ َمْيتَةَ ِم َن
ْ ت ُك َّل َش ْى ٍء َح َّت أَ َكلُوا
َّ َسنَةٌ َح
ْص
َ ُالُل
ِ السم ِاء أَح ُدهم فـيـرى َكهيئَ ِة الدُّخ
: ال
َ ان فَأَتَاهُ أَبُو ُس ْفيَا َن فـََق
َ
ْ َ ََ َ ْ ُ َ َ َّ إِ َل
ِ َِّك ِجْئت تَأْمر بِطَاع ِة اللَّ ِه وب
ك قَ ْد
َّ صلَ ِة
َ الرِح ِم َوإِ َّن قـَْوَم
َ ُ ُ َ َ يَا ُمَ َّم ُد إِن
َ
ِ
َ َ ق- َهلَ ُكوا فَ ْادعُ اللَّهَ َلُ ْم
َّ ب يـَْوَم تَأْتِى
ْ ال اللَّهُ َعَّز َو َج َّل (فَ ْارتَق
ُالس َماء
ِ ني يـ ْغشى النَّاس ه َذا ع َذ
ٍ بِ ُدخ
يم) إِ َل قـَْولِِه (إِنَّ ُك ْم َعائِ ُدو َن
َ َ ٍ ِان ُمب
َ
ٌ َ َ َ
ٌ اب أَل
ِ
ِ
ِ
ش الْبَطْ َشةَ الْ ُكبـَْرى إنَّا
َ َ ق.)
َ ال أَفـَيُك
ُ ْش
ُ اب اآلخَرِة (يـَْوَم نـَْبط
ُ ف َع َذ
ِ
ِ ت آيةُ الدُّخ
ان َوالْبَطْ َشةُ َواللَِّز ُام
َ ُمْنتَق ُمو َن) فَالْبَطْ َشةُ يـَْوَم بَ ْد ٍر َوقَ ْد َم
َ َ ْض
.الر ِوم
ُّ َُوآيَة
310

“Telah memberitakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim telah memberitakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu ad-Duha dari Masruq
ia berkata: kami sedang duduk di dekat Abdullah bin Mas’ud yang
berbaring di antara kami. Tiba-tiba datang seorang lelaki menghampirinya seraya berkata: hai Abu ‘Abd ar-Rahman, ada pendongeng di
dekat pintu Kindah (pintu Kufah) yang bercerita dan beranggapan
bahwa tanda awan akan datang, lalu mengambil pernafasan orangorang kafir dan orang-orang mukmin akan terserang seperti penyakit selesma karenanya. Lalu Abdullah berkata sambil duduk dan
dalam keadaan marah: wahai manusia, bertakwalah kamu sekali
an kepada Allah! Siapa di antara kalian mengetahui sesuatu, maka
hendaklah dia mengatakan apa yang dia ketahui. Siapa yang tidak
mengetahui, maka hendaklah dia mengucapkan Allahu a`lam. Karena Dia Maha Tahu terhadap seorang di antara kamu sekalian yang
mengucapkan Allahu a'lam ketika dia tidak mengetahui. Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada Nabi-Nya: katakanlah! Aku tidak
meminta upah sedikit pun kepada kalian atas dakwahku dan aku
bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ada. Ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang berpaling, beliau mengucapkan doa:

310
Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 2155, al-Bukhari, Op. cit., Juz IV, hlm. 1791
dan 1809, at-Tirmizi, Op. cit., Juz V, hlm. 379.
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ya Allah, timpakanlah tujuh tahun masa sulit seperti yang menimpa
kaum Nabi Yusuf. Maka mereka tertimpa satu tahun masa paceklik
yang menghabiskan segala sesuatu sehingga mereka memakan kulit
dan bangkai karena kelaparan serta seorang di antara mereka memandang ke arah langit lalu terlihatlah olehnya segumpal awan.
Lalu Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: hai
Muhammad, sesungguhnya engkau datang memerintahkan untuk
taat kepada Allah dan menyambung tali silaturahmi sementara itu
kaum Mu telah hampir binasa tertimpa malapetaka, maka berdoalah kepada Allah untuk keselamatan mereka. Kemudian Allah SWT
berfirman: maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang
nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih, sampai firman Allah tentulah kalian akan kembali (ingkar). Abdullah berkata:
apakah akan diperlihatkan azab hari akhirat? Kemudian firman Allah yang berbunyi: ingatlah hari ketika Kami menghantam mereka
dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi
balasan. Hantaman yang keras itu terjadi pada Perang Badar. Telah
lewat ayat-ayat dukhan, Batsyah (hantaman), lizam (kepastian siksa
orang-orang kafir) dan ayat Rum.”

Hadis ini memberikan informasi bahwa apabila seorang
tidak mengetahui sesuatu janganlah dia mengatakan bahwa
dia tahu, tapi bilanglah Allah yang Maha Mengetahui dan kata
kanlah bahwa saya tidak tahu. Termasuk dalam hal ini seorang
guru (pendidik), apabila tidak bisa menjawab pertanyaan dari
muridnya maka sebaiknya dia mengatakan bahwa tidak tahu.
Jangan seperti pendongeng dalam Hadis di atas, yang meng
akibatkan mereka di azab oleh Allah sebagaimana yang didoa
kan Nabi.
Nabi sendiri juga melakukan hal tersebut, ketika malaikat
Jibril bertanya kepada beliau tentang kapan terjadinya hari
kiamat. Tidaklah merupakan sesuatu yang menjatuhkan harga
diri seorang guru apabila melakukan hal tersebut. Akan tetapi, hal itu merupakan keagungan, daripada memaksakan diri
untuk menjawabnya padahal jawabannya bisa saja sesat dan
menyesatkan anak didiknya.
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F. PENYAYANG DAN LEMAH LEMBUT
Nabi Muhammad SAW bersabda:

َح َّدثـَنَا ابْ ُن أَِب عُ َمَر َح َّدثـَنَا ُس ْفيَا ُن بْ ُن عُيـَيـْنَةَ َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ِدينَا ٍر َع ِن
ٍ َاب ِن أَِب ملَي َكةَ َعن يـعلَى ب ِن مَْل
ك َع ْن أ ُِّم الد َّْرَد ِاء َع ْن أَِب الد َّْرَد ِاء
ُْ
ْ َْ ْ
ْ
ِ
ِ
الرفْ ِق
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ  َم ْن أ ُْعط َى َحظَّهُ م َن: ال
ِّ َِع ِن الن
ْ فـََق ْد أ ُْع ِط َى َحظَّهُ ِم َن
ِّ الَِْي َوَم ْن ُح ِرَم َحظَّهُ ِم َن
ُالرفْ ِق فـََق ْد ُح ِرَم َحظَّه
.الَِْي
ْ ِم َن
311

“Telah menceritakan kepada kami ibn Abu ‘Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn ‘Uyainah dari ‘Amr ibn Dinar dari ibn
Abu Mulaikah dari Ya’la ibn Mamlak dari Umm ad-Darda’ dari Abu
ad-Darda’ dari Nabi SAW, beliau bersabda: “siapa yang memperoleh
bagiannya dari sifat kasih sayang, maka ia benar-benar telah diberi
bagiannya dari kebaikan dan siapa yang terhalang baginya dari sifat kasih sayang maka telah tertutup bagiannya dari kebaikan.”

ِ ِ
وسى بْ ِن عُ ْقبَةَ َع ْن
ٌ َح َّدثـَنَا َهن
َ َّاد َح َّدثـَنَا َعْب َدةُ َع ْن ه َشام بْ ِن عُْرَوَة َع ْن ُم
ٍ ى عن عب ِد اللَّ ِه ب ِن مسع
ِ
ِ ِ
ول
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َود ق
َْ ْ َ ِّ َعْبد اللَّه بْ ِن َع ْم ٍرو األ َْود
ُْ َ ْ
ِ
ُخِبُُك ْم ِبَ ْن َْيُرُم َعلَى النَّا ِر أ َْو ِبَ ْن
ْ  أَالَ أ: -صلى اهلل عليه وسلم- اللَّه
ٍ َِّي ل
ٍ ِّ يب َه
ٍ َْترُم َعلَْي ِه النَّار َعلَى ُك ِّل قَ ِر
.ي َس ْه ٍل
ُ
ُ
312

“Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Hisyam ibn ‘Urwah dari Musa ibn ‘Uqbah dari
‘Abdullah ibn ‘Amr al-Audi dari ‘Abdullah ibn Mas’ud ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: maukah kalian saya beritahu tentang orang
yang diharamkan masuk neraka? Atau siapakah orang yang neraka
diharamkan untuk membakarnya? Neraka diharamkan pada setiap
orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang bersikap lemah
lembut dan suka mempermudah.”

311
At-Tirmizi, Ibid., Juz IV, hlm. 367. Hadis ini dinilai oleh al-Albani dengan
Sahih ligairih. Al-Albani, Sahih at-Targib wa at-Tarhib, Juz III, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.th.), hlm. 10.
312
At-Tirmizi, Ibid., hlm. 654. Al-Albani menilai Hadis ini dengan sahih. Lihat
al-Albani, as-Silsilah…, Op. cit., Juz II, hlm. 611.
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Dari kedua Hadis di atas menunjukkan bahwa sifat kasih
sayang (penyayang), lemah lembut dan mempermudah itu
merupakan penghalang dari api neraka. Oleh karena itu, sebaiknya bagi seorang pendidik memiliki sifat lemah lembut
dan mempermudah dalam mendidik anak didiknya. Karena dengan sifat lemah lembut terhadap anak didik membuat
mereka menjadi bersemangat untuk belajar dibandingkan
dengan sifat kasar. Bahkan dengan menggunakan kekasaran
atau kekerasan anak didik akan menjadi nakal, tidak mau menerima dan mematuhi pelajaran dan perintah yang diberikan
kepadanya.
Adapun suara yang tinggi dan keras tidaklah menunjukkan
seseorang itu tidak lemah lembut. Akan tetapi, hal itu diperbolehkan apabila hal itu merupakan sesuatu yang penting dan
perlu. Atau suara tinggi dan keras itu merupakan pembawaan
seorang pendidik seperti kebiasan orang batak dan lainnya.313
Sebagaimana Rasulullah SAW berteriak ketika memberitahu
kepada sahabat tentang membasuh kaki dalam berwudhu dalam Hadis berikut:

ِ ح َّدثـنَا أَبو النـُّعم
ال َح َّدثـَنَا أَبُو َع َوانَةَ َع ْن أَِب
َ َض ِل ق
ْ ان َعا ِرُم بْ ُن الْ َف
َْ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ٍ
ف َعنَّا
َ َك َع ْن َعْبد الله بْ ِن َع ْمرو ق
َ اه
َ  َتَل: ال
َ وس
َ ف بْ ِن َم
ُ ُب ْش ٍر َع ْن ي
 فَأ َْد َرَكنَا َوقَ ْد، اها
ُّ ِالن
َ َ ِف َس ْفَرٍة َسافـَْرن-  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
 فـَنَ َادى،  فَ َج َع ْلنَا نَْ َس ُح َعلَى أ َْر ُجلِنَا، ُضأ
َّ الصالَةُ َوَْن ُن نـَتـََو
َّ أ َْرَه َقتـْنَا
ِ
ِ َع َق
ِ َْاب ِمن النَّا ِر َمَّرتـ
.ي أ َْو ثَالَثًا
ْ  َويْ ٌل لأل: ص ْوتِِه
ْ بِأ
َ َعلَى
َ
314

“Telah menceritakan kepada kami Abu an-Anu’man ‘Arim ibn al-Fadl
ia berkata telah menceritkan kepada kami Abu ‘Awanah dari Abu
Bisyr dari Yusuf ibn Mahak dari ‘Abdullah ibn ‘Amr ia berkata pada
suatu perjalanan bersama kami, Rasulullah tertinggal. Ketika beliau

313
Sama halnya dengan sahabat Nabi SAW yaitu ‘Umar ibn al-Khattab yang
terkenal dengan kasar dan sangat keras terhadap yang berbuat kezaliman. Namun demikian, ‘Umar ibn al-Khattab adalah orang yang berhati lembut, berperasaan halus dalam masalah keadilan dan kebenaran.
314
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 33, 48, 72, Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 214,
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menyusul kami, waktu shalat telah tiba dan kami sedang berwudhu.
Ternyata kami kurang sempurna membasuh kaki. Agaknya beliau
memperhatikan kami lalu berteriak sekeras-kerasnya; celakalah tumit-tumit yang terbakar api neraka. Ucapan itu diteriakkan beliau
dua atau tiga kali.”

G. PEMAAF

ِ ِ
ٍ
 َوُه َو- يل
َ َُّح َّدثـَنَا َْي َي بْ ُن أَي
ُ وب َوقـُتـَْيبَةُ َوابْ ُن ُح ْجر قَالُوا َح َّدثـَنَا إ ْسَاع
ِ  َع ِن الْعالَِء َعن أَبِ ِيه َعن أَِب هريـرَة َعن رس- ابن جع َف ٍر
صلى- ول اللَّ ِه
َْ ُْ
َ
ْ
ُ َ ْ َْ َ ُ ْ
ِ
ص َدقَةٌ م ْن َم ٍال َوَما َز َاد اللَّهُ َعْب ًدا
َ َ ق-اهلل عليه وسلم
ْص
َ ال « َما نـََق
َ ت
ِ
.» َُح ٌد لِلَّ ِه إِالَّ َرفـََعهُ اللَّه
َ بِ َع ْف ٍو إِالَّ عًّزا َوَما تـََو
َ اض َع أ
315

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub dan Qutaibah
dan ibn Hujr, mereka mengatakan telah menceritakan kepada kami
Isma’il—yaitu ibn Ja’far— dari al-‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah
dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda: “sedekah itu tidak akan mengurangi harta dan Allah tidak akan menambahkan kepada seseorang yang memberikan maaf pada orang lain melainkan kemuliaan
dan tidak seorang pun yang tawadu karena Allah melainkan Allah
telah mengangkat derajatnya.”

Banyak orang yang merasa enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mereka merasa rendah dan hina apabila
memberi maaf kepada seseorang yang membuat dirinya tersakiti dan terzalimi. Padahal dalam agama Islam seorang yang
memberikan maaf kepada orang yang menzaliminya sebelum
ia meminta maaf kepadanya adalah merupakan tindakan yang
terpuji. Sebagaimana dalam Hadis di atas disebutkan bahwa
seorang pemaaf adalah orang yang terpuji dan mulia. Atas
dasar itu, seorang pendidik hendaklah memiliki sifat pemaaf.
Karena anak didik sering melakukan kesalahan bukan karena
disengaja akan tetapi disebabkan ketidaktahuan mereka ter
hadap hal itu.
315

Muslim, Ibid., Juz, IV, hlm. 2001, at-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 376.

197

Bagian 2 • Pendidik Mendidik Peserta Didik Berdasarkan Hadis Nabi

H. TAWADU (RENDAH HATI)

ِ ِ
ٍ َحَ ُد بْ ُن َح ْف
يم بْ ُن طَ ْه َما َن
َ َص ق
ْ َح َّدثـَنَا أ
ُ ال َح َّدثَِن أَِب َح َّدثَِن إبـَْراه
ِ ِ اج عن قـتادةَ عن ي ِزيد ب ِن عب ِد اللَّ ِه عن ِعي
ْ َع ِن
َْ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ِ الَ َّج
ُاض بْ ِن حَا ٍر أَنَّه
َ َْ
ل أَ ْن
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َق
ََّ ِ إِ َّن اللَّهَ أ َْو َحى إ: -صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ٍ تـواضعوا ح َّت الَ يـبغِى أَح ٌد علَى أ
.َح ٍد
َ َح ٌد َعلَى أ
َ َحد َوالَ يـَْف َخَر أ
َ َ َ َ َْ
َ ُ َ ََ
316

“Telah menceritakan kepada kami Amad ibn Hafs ia berkata telah
menceritakan kepadaku ayahku telah menceritakan kepadaku Ibrahim ibn Tahman dari al-Hajjaj dari Qatadah dari Yazid ibn ‘Abdullah
dar ‘Iyad ibn Himar bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepadaku, yaitu hendaklah kalian bersikap tawadu (merendahkan diri), sehingga tidak
ada seorang pun bersikap sombong kepada yang lain, dan tidak ada
seseorang menganiaya yang lain.”

ِ ِالسائ
ِ َح َو
ب
ِّ الس ِر
َّ ص َع ْن َعطَ ِاء بْ ِن
َّ َّاد بْ ُن
ُ َح َّدثـَنَا َهن
ْ ى َح َّدثـَنَا أَبُو األ
صلى اهلل- ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ ََع ِن األَ َغِّر أَِب ُم ْسلِ ٍم َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ ق
ول اللَّهُ ُسْب َحانَهُ الْ ِك ِْبيَاءُ ِرَدائِى َوالْ َعظَ َمةُ إَِزا ِرى َم ْن
ُ  يـَُق: -عليه وسلم
ِ ِ
ِ
.َّم
َ نَ َاز َع ِن َواح ًدا منـْ ُه َما أَلْ َقْيتُهُ ف َج َهن
317

“Telah menceritakan kepada kami Hannad ibn as-Sari telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwas dari ‘Ata’ ibn as-Saib dari al-Agar
Abu Muslim dari Abu Hurairah ia berkata ; Rasulullah SAW bersabda:
Allah SWT berfirman: kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah sarungku, maka barangsiapa yang menyamai-Ku salah
satu dari keduanya, maka ia pasti kulemparkan ke neraka jahanam.”

Seorang pendidik hendaklah seorang yang tawadu, rendah
diri dan tidak menyombongkan dirinya. Seorang pendidik dalam Islam dilarang menyombongkan diri. Sebab sombong itu
316
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 690, Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 2197, ibn
Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 1399, 1409.
317
Ibn Majah, Ibid., hlm. 1397, Juz I, hlm. 66, Abu Dawud, Ibid., Juz II, 456, atTirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 673, al-Bukhari, Op. cit., Juz VI, hlm. 2710, Muslim,
Ibid., Juz I, hlm. 163.
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adalah pakaian Allah bukan pakaian manusia. Seorang pendidik tidak dibenarkan dalam Islam mengakui dirinya yang
paling pintar di antara guru-guru yang lainnya, dialah yang
paling pandai mengajar, paling hebat paling dan paling dari
segala yang paling. Akan tetapi, semestinya seorang pendidik itu semakin tinggi ilmunya semakin rendah dirinya, tidak
ubahnya seperti padi semakin berisi semakin menunduk.
Seorang pendidik yang sombong, angkuh dan merasa hebat dari yang lainnya akan dibenci oleh manusia, Rasul dan
Allah SWT. Sebaliknya seorang guru yang rendah hati atau ta
wadu dan ikhlas yang mengharap ridha Allah SWT akan dipuji manusia dan Allah SWT akan menempatkannya di tempat
yang sebaik-baiknya.

I.

BERAKHLAK AL-KARIMAH

Seorang pendidik hendaknya memelihara akhlak yang
mulia dalam pergaulannya dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang buruk.318 Karena seorang pendidik merupakan contoh bagi anak didiknya. Dalam mencontoh gurunya anak didik tidak hanya mencontoh yang baik
saja tetapi yang buruk pun bisa mereka contoh. Karena bagi
mereka guru itu adalah yang digugu dan ditiru, yang dipatuhi
dan ditiru. Al-Gazali mengatakan, sebagaimana dikutip H.M.
Sudiyono, mata anak didik selalu tertuju kepadanya, telinganya selalu mendengarkan apa saja darinya, karena itu apabila ia
menganggap baik berarti baik pula bagi mereka dan apabila ia
menganggap jelek berarti jelek pula bagi mereka.319 Berkenaan
dengan hal tersebut Rasulullah SAW bersabda:

ِِ ِ ِ
ص بْ ُن عُ َمَر قَاالَ َح َّدثـَنَا ح َو َح َّدثـَنَا
ُ َح َّدثـَنَا أَبُو الْ َوليد الطَّيَالس ُّى َو َح ْف
ٍ
ِ ابن َكثِ ٍري أَخبـرنَا ُشعبةُ ع ِن الْ َق
ِّاس ِم بْ ِن أَِب بـََّزَة َع ْن َعطَاء الْ َكْي َخ َار ِان
َ َ ْ ََ ْ
ُْ
ِ
ِ
ال
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ َِع ْن أ ُِّم الد َّْرَداء َع ْن أَِب الد َّْرَداء َع ِن الن

318
319

Ramayulis, Metodologi…, Op. cit., hlm. 54, Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 70.
H. M. Sudiyono, Op. cit., hlm. 136.
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.الُلُ ِق
ْ  َما ِم ْن َش ْى ٍء أَثـَْق ُل ِف الْ ِم َيز ِان ِم ْن ُح ْس ِن:

320

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid at-Tayalisi dan Hafs
ibn ‘Umar keduanya berkata. Dan telah menceritakan kepada kami
ibn Kasir telah memberitakan kepada kami Syu’bah dari al-Qasim ibn
Abu Bazzah dari ‘Ata’ al-Kaikharani dari Umm ad-Darda’ dari Abu adDarda’ dari Nabi SAW, beliau bersabda: Tidak ada sesuatu pun yang
melebihi beratnya dalam masalah timbangan dari akhlak yang baik.”

ٍ ش عن أَِب وائِ ٍل عن مسر
وق
ْ َح َّدثـَنَا َعْب َدا ُن َع ْن أَِب َحَْزَة َع ِن األ
ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َع َم
- َّب
َ َ ق-  رضى اهلل عنهما- َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َع ْم ٍرو
ُّ ِال َلْ يَ ُك ِن الن
ِ َ ف- صلى اهلل عليه وسلم
 إِ َّن ِم ْن: ول
ُ اح ًشا َوالَ ُمتـََف ِّح ًشا َوَكا َن يـَُق
ِ
.َخالَقًا
ْ َح َسنَ ُك ْم أ
ْ خيَا ِرُك ْم أ
321

“Telah menceritakan kepada kam ‘Abdan dari Abu Hamzah dari alA’masy dari Abu Wail dari Masruq dar ‘Abdullah ibn ‘Amr r.a., ia berkata: pribadi Rasulullah SAW bukan orang yang keji dan bukan orang
yang jahat. Bahkan beliau bersabda: sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya.”

Dalam pendidikan Islam salah satu tujuan utamanya adalah untuk mendidik anak didik mencapai dan memiliki akhlak
yang terpuji. Bagaimana mungkin hal itu tercapai kalau pendidiknya tidak mencontohkan akhlak yang terpuji (baik) kepada
anak didiknya. Dapat dibayangkan kalau seorang pendidik itu
mempunyai akhlak yang jelek maka anak didiknya akan jauh
lebih jelek akhlaknya. Sebagaimana ungkapan yang populer
mengenai hal ini “Guru … berdiri murid ... berlari.”

J.

BERSIH BADAN DAN PAKAIAN (RAPI )

Seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa besar,
sifat ria (mencari nama), dengki, permusuhan, perselisihan,
320
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 668, at-Tirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 363.
Hadis ini dinilai oleh al-Albani dengan sahih. Lihat al-Albani, Sahih at-Targib…, Op. cit., Juz III, hlm. 5.
321
Al-Bukhari, Op. cit., Juz III, hlm. 1305, Muslim, Op. cit., Juz IV, hlm. 1810.

200

Bab 4 • Sifat Pendidik dalam Hadis

dan lain-lain sifat yang tercela, demikian kata Al-Abrasyi.322
Seorang guru harus memperhatikan pakaian ketika ia sedang
mengajar maupun di luar mengajar. Karena pakaian tersebut
menunjukkan kebersihan, kerapian dan kewibaan seorang guru
di depan anak didiknya. Rasulullah SAW menganjurkan dalam
masalah pakaian dengan memakai pakaian berwarna putih,
sebagaimana dalam Hadis berikut:

ٍ ِال أَنـبأَنَا َيي بن سع
ِ
ِ َ َيد ق
يد
َ ِت َسع
ْأ
ُ ال َس ْع
َ ُ ْ َ ْ َْ َ ََخبـََرنَا َع ْم ُرو بْ ُن َعل ٍّى ق
ِ َّوب َع ْن أَِب قِالَبَةَ َع ْن أَِب الْم َهل
ب َع ْن
ُ بْ َن أَِب َعُروبَةَ ُيَد
َ ُِّّث َع ْن أَي
ُ
 الْبَ ُسوا ِم ْن ثِيَابِ ُك ُم: ال
َ َ ق-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ َِسَُرَة َع ِن الن
ِ َ الْبـي
 ِم ْن َخ ِْي ثِيَابِ ُك ْم] َوَكفِّنُوا فِ َيها: ب[وىف رواية
ََ
ُ َاض فَإنـََّها أَطْ َهُر َوأَطْي
.َم ْوتَا ُك ْم
323

“Telah memberitakan kepada kami ‘Amr ibn ‘Ali ia berkata telah menyampaikan kepada kami Yahya ibn Sa’id ia berkata saya mendengar Sa’id ibn Abu ‘Uruwah diceritakan dari Ayyub dari Abu Qilabah
dari Abu al-Muhallab dan Samurah dari Nabi SAW, beliau bersabda:
“berpakaianlah kamu (yang masih hidup) dengan pakaian yang berwarna putih karena sesungguhnya pakaian putih itu lebih bersih dan
lebih baik (sebagus-bagus pakaianmu) dan kapanilah mayat kamu
dengan berwarna putih.”

Warna putih adalah lambang kesucian. Oleh karena itu,
tujuan utama dari Hadis ini adalah menganjurkan mengguna
kan pakaian yang suci. Artinya, bukan setiap hari guru maupun umat Islam lainnya mesti berpakaian berwarna putih.
Tetapi tujuannya adalah berpakaianlah dengan pakaian yang
suci lagi bagus, cantik dan rapi, baik itu warna putih, hijau
maupun lainnya.
Putih juga bisa diartikan dengan kesederhanaan, ini me
nunjukkan bahwa Rasulullah menganjurkan umatnya untuk
Al-Abrasyi, Loc. cit., H.M. Sudiyono, Op. cit., hlm. 129.
An-Nasa’i, Op. cit., Juz IV, hlm. 434, Juz VIII, hlm. 205, Abu Dawud, Op. cit., Juz,
hlm. 401, 449, ibn Majah, Op. cit., Juz, II hlm. 1181, at-Tirmizi, Op. cit., Juz III, 319.
322
323
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memakai pakaian yang sederhana bukan pakaian yang megah
dan mahal. Dengan demikian, seorang guru seyogianya dalam
berpakaian pakailah pakaian yang bersih/suci, cantik atau bagus, rapi, sederhana yang menutup aurat dan tidak sombong.
Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

َِ وح َّدثـنَا ُم َّم ُد بن الْمثـ َّن وُم َّم ُد بن بشَّا ٍر وإِبـر ِاهيم بن ِدينَا ٍر
ج ًيعا
ُ ْ ُ َْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ
ٍ
َخبـََرنَا
َ َ ق- َع ْن َْي َي بْ ِن َحَّ ٍاد
ْ  أ- ال ابْ ُن الْ ُمثـََّن َح َّدثَِن َْي َي بْ ُن َحَّاد
ِ ِ
ِ
ِ
َّخعِ ِّى َع ْن
َ ُب َع ْن ف
َ يم الن
َ ُش ْعبَةُ َع ْن أَبَا َن بْ ِن تـَ ْغل
َ ضْي ٍل الْ ُف َقْيم ِّى َع ْن إبـَْراه
ٍ
ِ ِ
-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ِّ َِع ْل َق َمةَ َع ْن َعْبد اللَّه بْ ِن َم ْسعُود َع ِن الن
ال َر ُج ٌل
ْ  الَ يَ ْد ُخ ُل: ال
ُ الَنَّةَ َم ْن َكا َن ِف قـَْلبِ ِه ِمثـَْق
َ َق
َ َ ق.ال َذ َّرٍة ِم ْن كِ ٍْب
َ َ ق.ًب أَ ْن يَ ُكو َن ثـَْوبُهُ َح َسنًا َونـَْعلُهُ َح َسنَة
ُّ الر ُج َل ُِي
َّ إِ َّن
َ إِ َّن اللَّه: ال
ِ
ِ ط الن
.َّاس
ْ ال الْ ِكبـُْر بَطَُر
ْ ب
َ الَ َم
ُ الَ ِّق َو َغ ْم
ُّ يل ُِي
ٌ َج
324

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna dan
Muhammad ibn Basysyar dan Ibrahim ibn Dinar, semuanya dari Yahya ibn Hammad –Ibn al-Musanna berkata telah menceritakan kepada
kami Yahya ibn Hammad-telah memberitakan kepada kami Syu’bah
dari Aban ibn Taglib dari Fudail al-Fuqaimi dari Ibrahim an-Nakha’i
dari ‘Alqamah dari ‘Abdullah ibn Mas’ud dari Nabi SAW beliau bersabda: “tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sedikit saja sifat kesombongan.” Seorang laki-laki berkata: sesungguhnya
ada seorang laki-laki yang merasa senang kalau pakaian dan sandalnya bagus. Apakah itu termasuk sombong? Rasulullah SAW bersabda:
sesungguhnya Allah adalah Zat Yang Indah menyukai dan mencintai
keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia.

K. ADIL

ِ ب ح َّدثـنا َحَّاد عن ح
ٍ
ِ اج
ِ ب بْ ِن الْ ُم َفض
َّل بْ ِن
َ ْ َ ٌ ََ َ َح َّدثـَنَا ُسلَْي َما ُن بْ ُن َح ْر
ِ َ َب عن أَبِ ِيه ق
ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َول ق
ُ ت النـُّْع َما َن بْ َن بَ ِش ٍري يـَُق
ُ ال َس ْع
ْ َ ِ َّالْ ُم َهل

324
Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 93, Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 457, atTirmizi, Op. cit., Juz IV, hlm. 361.
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ِ
ِ
ِ
.ي أَبـْنَائِ ُك ْم
َ َْي أ َْوالَد ُك ْم ْاعدلُوا بـ
َ َْ ْاعدلُوا بـ: -صلى اهلل عليه وسلم-

325

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Hajib ibn al-Mufaddal ibn alMuhallab dari ayahnya ia berkata saya mendengar an-Nu’man ibn
Basyir mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: bersikap adillah kamu
terhadap anak-anak kamu.”

Menurut Syams al-Haq: kata walad meliputi anak laki-laki
dan perempuan, sementara kata banin adalah khusus kepada
laki-laki tetapi bisa juga dimasukkan ke dalamnya perempuan
jika tujuannya untuk menyeluruh.326 Oleh karena itu, orangtua
maupun seorang pendidik mesti adil (sama) dalam memberlakukan anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan termasuk dalam masalah pendidikan.
Dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW bersabda:

ِ ِ
ِ ص
يص ُّى َح َّدثـَنَا َعلِ ُّى بْ ُن ُم ْس ِه ٍر َع ْن َعْب ِد
ِّ ى الْ ِم
ٍّ يم بْ ُن َم ْه ِد
ُ َح َّدثـَنَا إبـَْراه
ِ
صالِ ِح بْ ِن َكْي َسا َن َع ْن أَِب بَ ْك ِر بْ ِن
َ الْ َع ِزي ِز بْ ِن عُ َمَر بْ ِن َعْبد الْ َع ِزي ِز َع ْن
ِ ِ ِ ِ ِّ سلَيما َن ب ِن أَِب حثْمةَ ع ِن
ت َد َخ َل َعلَ َّى
ْ َالش َفاء بِْنت َعْبد اللَّه قَال
َ ََ
ْ َْ ُ
ِ
ِ
ِ
َ صةَ فـََق
ُ َر ُس
َال ل أَال
َ  َوأَنَا عْن َد َح ْف-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّه
ِ
.َني َه ِذ ِه ُرقـْيَةَ الن َّْملَ ِة َك َما َعلَّ ْمتِ َيها الْ ِكتَابَة
َ تـَُعلِّم
327

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Mahdi al-Missisi telah
menceritakan kepada kami ‘Ali ibn Mushir dari ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Umar
ibn ‘Abd al-‘Aziz dari Salih ibn Kaisan dari Abu Bakr ibn Sulaiman ibn
Abu Hasmah dari asy-Syifa bint ‘Abdullah ia berkata: telah masuk

325
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 315, an-Nasa’i, Op. cit., Juz VI, hlm. 262,
al-Bukhari, Op. cit., Juz II, hlm. 913.
326
Syams al-Haq, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud, Juz IX, (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), hlm. 333.
327
Abu Dawud, Op. cit., Juz II, hlm. 403. Hadis ini dinilai al-Albani dengan
sahih. Al-Albani, as-Silsilah as-Sahihah, Op. cit., Juz I, hlm. 177. Hadis ini juga
diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya, al-Hakim dalam
al-Mustadrak dan dia mensahihkannya. Lihat ‘Ali ibn Hisyam ad-Din al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-‘Umal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af ’al, Juz XII, (Beirut:
Muassasah ar-Risalah, 1989 M), hlm. 261.
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kepadaku Rasulullah SAW dan saya di samping Hafsah, lalu beliau
berkata kepadaku: mengapa kamu tidak mengajari wanita ini (Hafsah) mengobati cacar sebagaimana engkau mengajarinya menulis.”

Dari Hadis ini dipahami bahwa Hafsah belajar tulis baca
kepada asy-Syifa binti ‘Abdullah. Dengan demikian, laki-laki
dan perempuan memiliki hak yang sama dalam masalah pen
didikan. Hal ini sesuai dengan pendapat an-Nawawi, laki-laki
dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pemberi
an (termasuk pendidikan), tidak ada perbedaan dari segi ke
utamaan/kelebihan antara laki-laki dan perempuan.328

L. AHLI (PROFESIONAL) DALAM BIDANG
YANG DIAJARKAN
Profesional berasal dari kata “profesi” yang mempunyai
makna menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang
menuntut keahlian, tanggung jawab, kesetiaan pada pekerjaan
itu. Adapun kata profesional menunjuk pada dua hal yakni
orangnya dan penampilan atau kinerja orang tersebut dalam
melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Dari kata profesional
kemudian terbentuklah istilah “profesionalisme” yang memiliki makna menunjuk pada derajat atau tingkat penampilan
seseorang sebagai seorang yang profesional dalam melaksanakan profesi yang ditekuninya.329 Dalam Hadis Nabi SAW
disebutkan bahwa:

ِ ِ
ٍ َح َّدثـنَا ُم َّم ُد بن ِسن
يم بْ ُن الْ ُمْن ِذ ِر
َ َان ق
ُْ َ َ َ
ُ ال َح َّدثـَنَا فـُلَْي ٌح ح َو َح َّدثَِن إبـَْراه
ِ
ال َح َّدثَِن هالَ ُل بْ ُن
َ َال َح َّدثَِن أَِب ق
َ َال َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن فـُلَْي ٍح ق
َ َق
 صلى اهلل- َّب
َ ََعلِ ٍّى َع ْن َعطَ ِاء بْ ِن يَ َسا ٍر َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ ق
ُّ ِال بـَيـْنَ َما الن
ٍ ِ ِف َْمل- عليه وسلم
َ اب فـََق
َّ  َم َت:ال
ُاعة
ٌّ ِ ِّث الْ َق ْوَم َجاءَهُ أ َْعَر
ُ س ُيَد
َ الس

Syams al-Haq, Loc. cit.
Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mula,
2012), hlm. 57.
328

329
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ض
َ  فـََق، ِّث
ُ ضى َر ُس
ُ  ُيَد-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ فَ َم
ُ ال بـَْع
 َح َّت، ض ُه ْم بَ ْل َلْ يَ ْس َم ْع
َ َ َوق، ال
َ َ فَ َك ِرَه َما ق، ال
َ َالْ َق ْوِم َِس َع َما ق
ُ ال بـَْع
ال َها
َ َاع ِة ؟ ق
َ َضى َح ِديثَهُ ق
َّ السائِ ُل َع ِن
َّ - ُ أ َُراه-  أَيْ َن: ال
َ َإِ َذا ق
َ الس
ِ  فَِإ َذا ضيـِّع: ال
ال
َ َ ق.َاعة
َ َ ق. ول اللَّ ِه
َ أَنَا يَا َر ُس
َّ ت األ ََمانَةُ فَانـْتَ ِظ ِر
َ الس
َُ
.َاعة
َ َاعتـَُها ق
َّ  إِ َذا ُو ِّس َد األ َْم ُر إِ َل َغ ِْي أ َْهلِ ِه فَانـْتَ ِظ ِر: ال
َ ِف إ
َ َكْي
َض
َ الس
330

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sinan ia berkata,
telah menceritakan kepada kami Fulaih. Telah menceritakan kepada
ku Ibrahim ibn al-Munzir ia berkata, telah meceritakan kepada kami
Muhammad ibn Fulaih ia berkata, telah menceritakan kepadaku
ayahku ia berkata, telah menceritakan kepadaku Hilal ibn ‘Ali dari
‘Ata’ ibn Yasar dari Abu Hurairah ia berkata; pada suatu ketika Rasulullah saw sedang berbicara dengan orang banyak dalam suatu
majlis, tiba-tiba datang seorang Arab Baduwi dan bertanya kepada
Nabi kapankah hari kiamat itu? Rasulullah tidak langsung menjawab
pertanyaan tersebut, beliau terus berbicara dengan orang banyak.
Sebagian mereka mengatakan sebab dari sikap Rasulullah SAW yang
terus melanjutkan pembicaraannya adalah beliau mendengarnya
tapi ia tidak menyukainya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa
Nabi tidak mendengarnya. Setelah Nabi selesai berbicara, ia pun bertanya di mana orang yang bertanya tadi? Saya ya Rasulullah. Lalu
Nabi pun bersabda: apabila amanat telah disia-siakan, maka waspadalah akan datangnya hari kiamat. Orang tersebut lanjut bertanya;
bagaimanakah yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah?
Rasulullah SAW menjawab: apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka waspadalah akan datangnya
hari kiamat.”

Hadis ini menganjurkan agar mengambil ilmu atau belajar
dari seorang yang ahli, demikian kata ibn Hajar.331 Artinya, se
orang pendidik itu mesti ahli dalam bidang yang diajarkannya.
Karena kalau dia tidak ahli bagaimana dia akan menjelaskan
dan memberi pemahaman kepada anak didiknya. Belum lagi
kalau ada pertanyaan dari anak didiknya, walaupun sebenar
330
331

Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 33, Juz V, hlm. 2382.
Ibn Hajar, Op. cit., Juz I, hlm. 143.
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nya mengenai pertanyaan yang tidak bisa dijawab itu boleh
dikatakan saya tidak tahu. Tetapi tidak mungkin semua pertanyaan yang disampaikan oleh anak didiknya dijawab dengan
tidak tahu. Paling tidak ada yang bisa dijawabnya, walaupun
mungkin itu hanya sekedarnya saja.
Hadis ini juga menjelaskan tentang etika seorang pendidik
dan peserta didik. Bagi pendidik, hendaklah mengabaikan pertanyaan seorang anak didik ketika pendidik sedang memberikan
penjelasan pelajaran hingga selesai penjelasannya. Setelah itu
barulah pendidik menjawab pertanyaan tersebut dengan lemah
lembut. Adapun bagi peserta didik hendaknya jangan bertanya
kepada seorang guru yang sedang berbicara atau menjelaskan
pelajaran kepada orang lain. Tunggulah sampai selesai penjelasan yang disampaikan oleh guru tersebut baru tanyakan
kepadanya mana yang kurang jelas.332

M. IRI KEPADA YANG LEBIH TINGGI ILMUNYA
Seorang guru mesti memiliki sifat iri—yang dimaksud di
sini adalah iri majazi333—kepada guru lain yang lebih tinggi
ilmu dan pendidikannya daripada dirinya. Karena iri yang se
perti ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam
Hadis berikut:

ِ ِ
يل بْ ُن أَِب َخالِ ٍد
ْ َح َّدثـَنَا
َ َال َح َّدثـَنَا ُس ْفيَا ُن ق
َ َى ق
ُّ الُ َمْي ِد
ُ ال َح َّدثَِن إ ْسَاع
ِ َ َال َِسعت قـيس بن أَِب حا ِزٍم ق
ت
ُّ َُعلَى َغ ِْي َما َح َّدثـَنَاه
ُّ الزْه ِر
ُ ال َس ْع
َ َ ْ َ َْ ُ ْ َ َى ق
ٍ عب َد اللَّ ِه بن مسع
َ َال ق
َ َود ق
َ ال: -  صلى اهلل عليه وسلم- َّب
ُّ ِال الن
َْ
ُْ َ َْ

Ibid.
Iri atau dengki terbagi dua. Pertama, iri hakiki, yaitu berusaha untuk
menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, iri yang seperti ini adalah hukumnya haram. Kedua iri majazi, yaitu berusaha untuk mendapatkan
nikmat seperti nikmat yang diperoleh orang lain dengan tanpa menghilangkan
nikmat yang dimliki orang lain tersebut. Apabila iri dalam masalah keduniaan
maka hukumnya mubah dan apabila hal tersebut masalah ketaatan kepada Allah maka hukumnya adalah mustahab (sangat dianjurkan). Lihat an-Nawawi,
Op. cit., Juz VI, hlm. 97.
332
333
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ِ ََْحس َد إِالَّ ِف اثـْنَتـ
، الَ ِّق
ْ ي َر ُج ٌل آتَاهُ اللَّهُ َماالً فَ ُسلِّ َط َعلَى َهلَ َكتِ ِه ِف
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِّ
. فـَْه َو يـَْقضى بَا َويـَُعل ُم َها، َْمة
ْ َُوَر ُج ٌل آتَاهُ الله
َ الك
334

“Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata telah menceritakan kepadaku
Isma’il ibn Abu Khalid atas selain sesuatu yang telah menceritakan
kepada kami az-Zuhri ia berkata saya mendengar Qais ibn Abu Hazim
ia berkata saya mendengar ‘Abdullah ibn Mas’ud ia berkata, Rasulullah saw bersabda: tidak ada iri hati kecuali kepada dua hal. Seorang
yang dikaruniai harta oleh Allah lalu dia gunakan kepada kebenaran, dan seorang yang dikaruniai oleh Allah al-hikmah (ilmu) lalu dia
mengamalkannya dan mengajarkannya.”

Dengan sifat iri tersebut seorang guru terus berusaha dan
berusaha untuk mencapai ilmu seperti ilmu yang dimiliki guru
yang lebih alim daripadanya. Baik itu dengan cara banyak
membaca buku maupun terus belajar dengan menempuh
pendidikan yang lebih tinggi maupun dengan yang lainnya.
Jangan cepat-cepat memadakan apa yang telah dicapai, tapi
teruslah belajar dan menimba ilmu yang lebih banyak lagi.
Karena semakin banyak belajar semakin terasa minimnya
ilmu yang dimilikinya.
Umar r.a., mengatakan: dalamilah ilmu agama sebelum
kamu menjadi pemimpin dan Al-Bukhari menambahkan dan
setelah kalian menjadi pemimpin.335 Maksudnya adalah belajar dulu dengan baik dan bagus baru mengajar dan bahkan
setelah seseorang menjadi pendidik juga masih perlu untuk
belajar (menambah ilmunya). Belajarlah sebelum mendapat
jabatan agar kalian bisa berlomba-lomba dalam kebaikan.
Apabila sebuah jabatan menurut kebiasaan bisa menghalangi pemiliknya untuk menuntut ilmu maka tinggalkan kebiasaan tersebut dan pelajarilah ilmu agar kalian benar-benar
334
Al-Bukhari, Op. cit., Juz I, hlm. 39, Juz II, hlm. 510, Juz IV, hlm. 1919, Juz VI,
2612, 2668, 2737, Muslim, Op. cit., Juz I, 558-559, ibn Majah, Op. cit., Juz II, hlm.
1407-1408, at-Tirmizi, Op.cit, Juz IV, hlm. 330.
335
Ibn Hajar, Op. cit., Juz I, hlm. 166.
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mendapatkan kegembiraan yang sebenarnya.336
Seorang guru lulusan S-1 harus iri kepada guru yang lulusan
S-2 dengan melanjutkan pendidikannya ke tingkat S-2. Demikian juga seorang guru lulusan S-2 harus iri kepada guru lulusan
S-3 sehingga termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya ke
tingkat S-3.

N. BERSIFAT KEBAPAKAN
Seorang pendidik mesti memiliki sifat kebapakan dalam
mendidik anaknya. Seorang pendidik mesti memberlakukan
anak didiknya seperti anaknya sendiri. Seorang pendidik hendaknya menganggap bahwa muridnya itu adalah merupakan
bagian dari dirinya sendiri (bukan orang lain) demikian kata
Ramayulis.337 Dalam hal ini Rasulullah SAW menyatakan dalam
Hadisnya:

اح أَنـْبَأَنَا ُس ْفيَا ُن بْ ُن عُيـَيـْنَةَ َع ِن ابْ ِن َع ْجالَ َن َع ِن
ِ َّالصب
َّ َح َّدثـَنَا ُمَ َّم ُد بْ ُن
ِ
ول اللَّ ِه
ُ ال َر ُس
َ َال ق
َ َصالِ ٍح َع ْن أَِب ُهَريـَْرةَ ق
َ الْ َق ْع َق ِاع بْ ِن َحكي ٍم َع ْن أَِب
 إَِّنَا أَنَا لَ ُك ْم ِمثْ ُل الْ َوالِ ِد لَِولَ ِد ِه أ َُعلِّ ُم ُك ْم إِ َذا: -صلى اهلل عليه وسلمِ
ِ
ِ
َح َجا ٍر
َ أَتـَْيتُ ُم الْغَائ َط فَالَ تَ ْستـَْقبِلُوا الْقبـْلَةَ َوالَ تَ ْستَ ْدبُِر
ْ  َوأ ََمَر بِثَالَثَة أ.وها
ِ َّ ونـهى ع ِن
ِ ِّ ث و
ِ
.الر ُج ُل بِيَ ِمينِ ِه
َّ يب
َ ََ َ
َ الرْو
َ الرَّمة َونـََهى أَ ْن يَ ْستَط
338

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn as-Sabbah telah
menyampaikan kepada kami Sufyan ibn ‘Uyainah dari ibn ‘Ajlan dari
al-Qa’qa’ ibn Hakim dari Abu Salih dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Saya ini bagi kamu adalah bagaikan ayah
dengan anak, saya mengajari kamu, apabila kamu buang hajat maka
janganlah kamu menghadap dan membelakangi kiblat. Saya perintahkan kamu untuk bersuci dengan tiga batu (atau satu benda yang
bersisi tiga) dan saya melarang kamu bersuci dengan kotoran hewan,
tulang yang rapuh dan saya melarang kamu untuk beristinja’ dengan
tangan kanannya.”

Ibid.
Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 73.
338
Ibn Majah, Op. cit., Juz I, hlm. 114, an-Nasa’i, Op. cit., Juz I, hlm. 38.
336
337
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Dalam Hadis ini Rasulullah SAW (sebagai seorang pendidik)
menganggap dirinya sebagai ayah bagi para sahabat-sahabatnya (anak didik). Dari itu dipahami bahwa, bila guru memiliki
rasa kasih sayang tinggi kepada muridnya, maka guru tersebut
akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan
keahliannya karena ia ingin memberikan yang terbaik kepada
murid-murid yang disayanginya. Tentunya hal itu dilatarbelakangi oleh suatu sikap untuk selalu bercermin kepada akhlak
Allah (asma al-Husna) dan meniru akhlak Rasulullah dalam
mendidik umatnya.339
Bahkan lebih dari itu, guru harus lebih mencintai murid
nya daripada anak-anak yang berasal dari sumsumnya sendiri.
Seorang bapak yang menyimpan anak kandungnya di lubuk
hatinya adalah seorang bapak yang biasa saja, tetapi seorang
bapak yang menempatkan anak orang lain di lubuk hatinya,
ia dianggap seorang bapak yang suci dan bapak teladan, kata
Al-Abrasyi. 340 Rasulullah sebagai guru dari para pendidik menerapkan hal tersebut terhadap umatnya sebagaimana dalam
Hadis berikut:

ِ
ٍ َخبـَرنَا ابْن وْه
ِ
َخبـََرِن
َ َب ق
َّ َعلَى
ُّ ِ الص َد
ْ س بْ ُن َعْبد األ
ْ ال أ
َ ُ َ ْفأ
ُ َُح َّدثَن يُون
ِ الا ِر
َّ ث أ
الر ْحَ ِن بْ ِن ُجبـٍَْي َع ْن
َّ َن بَكَْر بْ َن َس َو َادةَ َح َّدثَهُ َع ْن َعْب ِد
َْ َع ْمُرو بْ ُن
ِ َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع
َّ اص أ
 تَالَ قـَْوَل-صلى اهلل عليه وسلم- َّب
َّ َِن الن
ِ ِ ِ
ِ َّ
ِ َضلَْل َن َكثِ ًريا ِم َن الن
َّاس فَ َم ْن تَبِ َع ِن
ِّ يم ( َر
ْ ب إِنـَُّه َّن أ
َ الله َعَّز َو َج َّل ف إبـَْراه
ِ
ِ َ َوق.َفَِإنَّه ِم ِّن) اآلية
اد َك
َّ يسى َعلَْي ِه
ُ َالسالَ ُم ( إِ ْن تـَُع ِّذبـْ ُه ْم فَِإنـَُّه ْم عب
ُ
َ َ
َ ال ع
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
 الل ُه َّم أ َُّم ِت: ال
ْ ت الْ َعز ُيز
َ َيم) فـََرفَ َع يَ َديْه َوق
َ َوإِ ْن تـَ ْغف ْر َلُ ْم فَإن
َ َّْك أَن
ُ الَك
ٍ
ِِ
َّ َ  َوبَ َكى فـََق.أ َُّم ِت
ك أ َْعلَ ُم
َ ُّب إِ َل ُمَ َّمد َوَرب
ْ يل ا ْذ َه
ُ ال اللهُ َعَّز َو َج َّل يَا ج ْب
ِِ
َّ  َعلَْي ِه- يل
َّ الصالَةُ َو
َ فَ َس ْلهُ َما يـُْب ِك
ْ  فَ َسأَلَهُ فَأ- السالَ ُم
َُخبـََره
ُ يك فَأَتَاهُ ج ْب

339
340

Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 73-74.
Al-Abrasyi, Op. cit., hlm. 141.
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ال اللَّهُ يَا
َ  فـََق. َوُه َو أ َْعلَ ُم.ال
َ َ ِبَا ق-صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
ُ َر ُس
ٍ
ِِ
.ك َوالَ نَ ُسوءُ َك
َ ِيك ِف أ َُّمت
َ ب إِ َل ُمَ َّمد فـَُق ْل إِنَّا َسنـُْر ِض
ْ يل ا ْذ َه
ُ ج ْب
341

“Telah menceritakan kepadaku Yunus ibn ‘Abd al-A’la as-Sadafi telah
memberitakan kepada kami Ibn Wahbia berkata, telah memberitakan kepadaku ‘Amr ibn al-Haris bahwasanya Bakr ibn Sawadah telah menceritakannya dari ‘Abd ar-Rahman ibn Jubair dari ‘Abdullah
ibn ‘Amr ibn al-‘As, bahwasanya Nabi SAW membacakan firman Allah
azza wa jalla tentang doa Ibrahim (wahai Tuhanku, sesungguhnya
berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Barang siapa yang mengikuti tuntunanku maka ia termasuk golonganku...). Doa
yang diucapkan Isa a.s., (jika Engkau menyiksa mereka, sebenarnya
mereka adalah hamba-hamba-Mu. Jika Engkau mengampuni mereka,
sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana). Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa,
(Ya Allah, bagaimana dengan umatku. Ya Allah, bagaimana dengan
umatku). Beliau menangis, maka Allah SWT berfirman: hai Jibril! Pergilah ke Muhammad—Tuhanmu Maha Mengetahui (ia lebih mengetahui), tanyakan kepadanya apa yang membuat dia menangis? Maka
Jibril menghampirinya seraya bertanya. Kemudian Jibril diberitahu
oleh Nabi SAW tentang apa yang telah diucapkannya sedang Allah
Maha Mengetahui lalu Allah SWT berfirman. Hai Jibril! Pergilah ke
Muhammad dan katakan, sesungguhnya Kami memberimu kemudahan untuk umatmu dan Kami tidak akan menyusahkanmu.”

Nabi SAW dalam Hadis ini mempertanyakan nasib umat
nya kepada Allah, bukan mempertanyakan tentang nasib ke
luarganya atau keturunannya. Dari itu dipahami bahwa Nabi
sebagai seorang pendidik lebih menyayangi anak didiknya
(umatnya) daripada keluarganya sendiri. Hal inilah yang mesti
ditanamkan pendidik dalam hatinya. Memberlakukan murid
seperti anaknya sendiri, merupakan bagian dari dirinya dan
seorang bapak yang menempatkan anak didiknya dalam lubuk hatinya, maka seorang pendidik akan membimbingnya,
mengarahkannya dan menjaganya dengan baik.
341

2727.

Muslim, Op. cit., Juz I, hlm. 180, 184, 191, Al-Bukhari, Op. cit., Juz VI, hlm.

210

Bab 4 • Sifat Pendidik dalam Hadis

O. MENGETAHUI KARAKTER ANAK DIDIK
Seorang guru harus mengetahui, tabiat, pembawaan, adat
kebiasaan, rasa dan pemikiran murid-muridnya agar ia tidak
keliru dalam mendidik murid-muridnya.342 Demikian juga hendaknya pendidik memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk
pemeliharaannya ialah tidak mengajarkannya kepada yang
tidak berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang menuntut
ilmu untuk kepentingan dunia semata.343 Termasuk dalam hal
ini, hendaknya seorang pendidik melihat karakter anak didik
apakah materi yang disampaikan sesuai dengan akal mereka
dan atau yang lainnya. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal
tersebut adalah:

ِ
ٍ َخبـَرنَا ابْن وْه
َخبـََرِن
َ َب ق
ْ ال أ
َ ُ َ ْ َو َح َّدثَِن أَبُو الطَّاه ِر َو َح ْرَملَةُ بْ ُن َْي َي قَاالَ أ
ٍ يونُس َع ِن ابْ ِن ِشه
َّ اب َع ْن عُبـَْي ِد اللَّ ِه بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن عُْتبَةَ أ
َن َعْب َد
َ
ُ ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ت بُ َحدِّث قـَْوًما َحديثًا الَ تـَبـْلُغُهُ عُ ُقوُلُ ْم
َ َاللَّ ِه بْ َن َم ْسعُود ق
َ ْ َما أَن: ال
ِ إِالَّ َكا َن لِبـع
.ًض ِه ْم فِتـْنَة
َْ
344

“Telah menceritakan kepada kami Abu at-Tahir dan Harmalah ibn
Yahya keduanya berkata telah memberitakan kepada kami ibn Wahb
ia berkata telah memberitakan kepadaku Yunus dari ibn Syihab
dari ‘Ubaidillah ibn ‘Abdullah ibn ‘Utbah bahwasanya ‘Abdullah ibn
Mas’ud berkata: janganlah engkau memberikan sebuah pelajaran
yang tidak sesuai dengan daya tangkap akal mereka karena hal itu
menjadi fitnah bagi mereka.”

Rasulullah adalah sosok pendidik yang sangat baik untuk
ditiru karena beliau adalah seorang pendidik yang agung dan
memiliki metode pendidik yang unik. Beliau sangat memperhatikan manusia sesuai dengan kebutuhannya, karakteristiknya
dan kemampuan akalnya, terutama jika beliau berbicara dengan
anak-anak. Jenis bakat dan kesiapan mereka merupakan perH. M. Sudiyono, Op. cit., hlm. 129.
Ramayulis, Metodologi…, Op. cit., hlm. 53, Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm.

342
343

69.

344

Muslim, Op. cit., Juz, I, hlm. 10.
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timbangan beliau dalam mendidik.345 Oleh karena itu, seorang
pendidik dianjurkan untuk mengetahui keadaan anak didiknya
dalam memberikan pelajaran. Keadaan yang dimaksudkan adalah kemampuan akalnya (intelektualnya), kemampuan emosionalnya, kemampuan sepritual dan jasmaniahnya. Karena semua
hal tersebut turut menunjang daya tangkap dan kemampuannya
dalam menerima pelajaran yang disampaikan. Termasuk dalam
hal ini, pendidik hendaknya menyampaikan pelajaran dengan
bahasa yang mudah dan berusaha agar peserta didiknya dapat
memahami pelajaran.346

P. MOTIVATOR
Seorang pendidik dalam Islam hendaklah seorang motivator. Menurut Crider, sebagaimana dikutip Ramayulis,347
adalah sebagai abstrak keinginan yang timbul dari seseorang
dan langsung ditujukan kepada suatu objek. Adapun menurut
S. Nasution, motivasi adalah menciptakan kondisi sedemikian
rupa sehingga anak itu mau melakukan apa yang dapat dilakukannya. Maksud motivator di sini adalah memunculkan hasrat
atau menggugah keinginan anak didik untuk melakukan sesuatu
agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, seperti memberikan motivasi untuk belajar. Sehingga dengan memberikan
motivasi tersebut anak didik termotivasi untuk belajar lebih giat
dari yang sebelumnya atau melakukan sesuatu yang lebih baik.
Rasulullah SAW sebagai seorang pendidik banyak memberikan
motivasi kepada sahabat dan umatnya untuk melakukan se
suatu yang lebih baik. Di antara motivasi yang diberikan Rasul
kepada sahabat dan umatnya antara lain adalah pelaksanaan
haji, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

ِ
ك َع ْن ُسَ ٍّى َم ْوَل أَِب بَ ْك ِر بْ ِن
ٌ َِخبـََرنَا َمال
ْفأ
َ وس
ُ َُح َّدثـَنَا َعْب ُد اللَّه بْ ُن ي

Ramayulis, Ilmu…, Op. cit., hlm. 62.
Ramayulis, Metodologi…, Op. cit., hlm. 55.
347
Ibid., hlm. 119.
345
346
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ِ الس َّم
 رضى اهلل عنه- ان َع ْن أَِب ُهَريـَْرَة
َّ َعْب ِد
َّ صالِ ٍح
َ الر ْحَ ِن َع ْن أَِب
َّ  أ الْعُ ْمَرةُ إِ َل الْعُ ْمَرِة: ال
َ َ ق-  صلى اهلل عليه وسلم- ول اللَّ ِه
َ َن َر ُس
.ُالَنَّة
ْ َّس لَهُ َجَزاءٌ إِال
ْ  َو، َّارةٌ لِ َما بـَيـْنـَُه َما
ُ الَ ُّج الْ َمبـُْر
َ َكف
َ ور لَْي
348

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Yusuf telah mem
beritakan kepada kami Malik dari Sumay hamba Abu Bakr ibn ‘Abd
ar-Rahman dari Abu Salih as-Samman dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: antara umrah yang satu dengan
umrah lainnya adalah masa penghapus bagi dosa dan kesalahan
yang terjadi di antara keduanya, sedangkan haji mabrur tidak ada
ganjarannya kecuali surga.”

Hadis ini memberikan motivasi kepada umat agar melaksanakan ‘umrah dan haji dengan niat yang ikhlas, cara melaksanakan syarat, rukun-rukunnya dan wajib haji dengan baik
dan sempurna agar mendapat haji yang mabrur. Karena sungguh banyak umat yang melaksanakan haji dan ‘umrah tersebut berdasarkan riya, bertamasya, berjualan dan lainnya. Sehingga dalam melaksanakan haji tersebut banyak yang tidak
terpenuhi syarat, rukun dan wajibnya haji secara baik dan
sempurna. Itu sebabnya Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada sahabat dan umatnya dengan menjanjikan surga
bagi yang mencapai haji mabrur.
Dalam masalah pendidikan seorang pendidik hendaklah
memberikan motivasi kepada anak didiknya dengan memberikan suatu ganjaran kepada mereka yang berprestasi. Baik
itu dalam bentuk ucapan, senyuman ataupun bahkan dengan
materi sekalipun.

348
Al-Bukhari, Op. cit., Juz II, hlm. 629, Muslim, Op. cit., Juz II, hlm. 983, ibn
Majah, Op. cit., Juz II, hlm. 964, an-Nasa’i, Op. cit., Juz V, hlm. 112, 115, atTirmizi, Op. cit., Juz III, hlm. 272.
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