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مقدمة بقلم فضيلة الشيخ | أ .د .على محمد مقبول األهدل حفظه
الله
إن الرسائل العلمية الجادة والهادفة هي خدمة للعلم والعلماء
وإثراء للمكتبات اإلسالمية .ورسالة أخينا الدكتور محمد شربيني
الموسومة "التربية الربانية فى عهد رسول الله  nوتطبيقتها فى
هذا العصر" هي من الرسائل التى تخدم هذه األهداف السابقة ذكرها.
وهذه الرسالة تتميز أنها رسالة تربط الماضى بالحاضر والعلم
بالواقع ،والدراسات التى تعنى بالواقع هي ما تحتاجه األمة فى هذا
الزمان.
أتمنى لألخ الدكتور محمد شربيني التوفيق والسداد.
والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل.

أ .د .على محمد مقبول
األهدل
أستاذ الدراسات اإلسالمية –
المشارك-
كلية األداب – جامعة صنعاء
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KATA PENGANTAR PENULIS

l

Segala puji hanya milik Allah , hanya kepada-Nya kami
memuji, mengabdi dan meminta pertolongan. Shalawat dan salam
n

semoga tercurahkan kepada Rasulullah, Muhammad yang telah
membawa amanah cahaya di alam kegelapan gulita.
Akhirnya dengan inayah dan rahmat-Nya, saya dapat
menerbitkan buku hasil disertasi dengan judul “Pendidikan
n

Rabbāni di Masa Rasulullah ”. Asalnya, disertasi ini disusun
dalam rangka melengkapi dan memenuhi persyaratan
memperoleh gelar doktor dalam bidang Pendidikan Islam pada
Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor.
Buku ini diterbitkan dengan hanya mencantumkan bab-bab
dalam tulisan disertasi saya yang saya nilai memiliki nilai yang
lebih penting untuk dibaca oleh masyarakat
Dalam proses penyusunan disertasi ini, saya telah
banyak mendapat arahan, masukan dan bimbingan yang sangat
berharga dan banyak sekali dari yang terhormat Bapak Prof. Dr.
KH. Didin Hafidhuddin, MS, dan yang terhormat Bapak Dr.
Endin Mujahidin, M.Si sebagai pembimbing. Untuk itu, rasa
hormat yang tinggi dan mulia serta ucapan terima kasih yang
sangat mendalam saya haturkan pada keduanya.
Ucapan terima kasih yang sangat tulus, saya sampaikan
kepada murabbi saya yang tercinta al-Ustādz, Abu Muhammad
`Abd al-Karīm al-Katsīrī, dan semua rekan di jajaran pengurus
maupun anggota Hasmi pusat yang telah banyak membantu,
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mendorong dan mendukung saya dalam menempuh pendidikan.
Tak lupa ucapan terima kasih yang tulus saya haturkan kepada
ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak. M. Suntara dan Ibu
Salbiah serta kakanda Syahroni beserta adik-adik yang
senantiasa mendorong dan berdo`a untuk kelancaran
penyelesaian tugas ini. Tak lupa untuk istri tercinta Yulita
Ambarsari, S.S, serta anak-anak saya Saidah dan Abdussalam
yang telah menjadi pendorong bagi saya untuk menyelesaikan
studi ini.
Semoga segala bentuk aktifitas yang telah dilakukan
dinilai di sisi Alloh l sebagai amal shaleh dan mendapat
balasan yang berlipat ganda dari-Nya. Amien.

Bogor,

September 2014

M. Sarbini
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PENDAHULUAN
Sebagai bagian dari pendidikan nasional, pendidikan Islam
memiliki nilai strategis dari pembentukan karakter bangsa Indonesia.
Bukan hanya dikarenakan mayoritas rakyat Indonesia beragama
Islam, tapi jauh lebih dari itu adalah bahwa Islam adalah agama fitrah
manusia.
Selanjutnya pendidikan sebagai sebuah sistem memiliki
berbagai komponen yang antara satu dan lainnya saling berkaitan.
Komponen tersebut antara lain mencakup visi, misi, tujuan,
kurikulum, proses belajar-mengajar, tenaga pendidik dan
kependidikan, pembiayaan, sarana prasarana, manajemen, evaluasi,
lingkungan, dan lain sebagainya. Berbagai komponen pendidikan
tersebut harus dirumuskan secara konsepsional dan kontekstual
dengan bertolak dari landasan teori ilmiah yang dapat
dipertanggungjawabkan dan dikembangkan sesuai dengan
paradigma baru pendidikan. 1
Para intelektual Muslim di berbagai bidang ilmu
pengetahuan yang digarapnya telah sepakat -dalam berbagai tulisan
mereka- bahwa salah satu dasar utama keistimewaan ajaran-ajaran
Islam adalah bersifat robbānī. `Alī Ibn Muhammad Maqbûl al-Ahdal
dan `Abd al-Hakīm ibn `Abd al-Latīf2 mencantumkan paling pertama

1

Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, hal: 2
`Ali ibn Muhammad Maqbûl al-Ahdal dan `Abd al-Hakīm ibn `Abd
al-Lathīf al-Surûrī, Adwa `Alâ al-Tsaqâfah al-Islâmiyyah, (Shan`ā, Dār alQuds, 2006), hlm: 14. Dalam pandangan keduanya makna robbāniyyah
dalam tsaqāfah Islāmiyyah berarti bahwa Islamic world view dengan seluruh
spesifikasi dan unsur-unsurnya bersumber dari Alloh . Alloh lah yang
menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, mengorbitkan semua
komponen alam semesta untuk kemaslahatan dan kesenangan manusia serta
2
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di antara keistimewaan tsaqôfah islâmiyyah adalah robbâniyyah.
Ruqayyah bint Nasrullah Ibn Muhammad Niyāz dalam kajiannya 3
mencantumkan unsur pertama dari keistimewaan da`wah Islam
(dalam bentuk ancaman sekalipun) adalah robbâniyyah. `Ali Ahmad
al-Sālûs 4 menegaskan bahwa point kesatu dan kedua dari
keistimewaan ekonomi Islam adalah sifatnya yang robbānī, baik
robbānī dalam sumber maupun dalam tujuan dan target sasaran.
Kata robbānī merupakan kata kunci utama yang melekat di
dalam keistimewaan-keistimewaan ajaran Islam. Bagi `Ammār Syukrī

memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepadaNya dan membangun
bumiNya sesuai dengan taklif robbānī.
3
Ruqayyah bint Nashrullāh ibn Muhammad Niyāz, al-Tarhîb Fî alDa`wah Fî al-Qur`ân wa al-Sunnah Anwā`uhu Majālatuh Ta`tsīruhu,
(Riyād, Dār Isybelia, 1999), hlm: 160. Dia mengibaratkannya dengan
robbāniyyah lā basyariyah (berketuhanan bukan kemanusiaan). Dalam
uraiannya dia mengakatan bahwa selama da`wah itu robbāniyyah berasal dari
Alloh , maka dia tetap sempurna tanpa kekurangan, tetap tidak berubah
sepanjang zaman, tidak berubah sejak 14 abad yang lalu. Qaedah-qaedah dan
nash-nashnya fleksibel dan umum sehingga dapat menampung semua hajat
orang banyak dan individu selama apapun masa berlalu dan sebesar apapun
perubah sosial terjadi. Berbeda dengan produk manusia dan apa yang dikenal
dengan konsep-konsep budaya yang selalu bersematkan kekurangan. Salah
satu bukti kekurangannya adalah semua itu membutuhkan pergantian dan
penambahan setiap saat sesuai dengan terbukanya zaman.
4
`Ali Ahmad al-Sālûs, Mausū`ah al-Qadhāya al-Fiqhiyyah alMu`āshirah wa al-Iqtishād al-Islāmi, (Mesir, Dār al-Kutub al-Mishriyyah,
2005), hlm: 22-25. Keistimewaan pertama dari ekonomi Islam menurutnya
adalah robbāniyyah sumbernya. Dia bukanlah ekonomi yang dikatakan oleh
Plato atau Aristoteles, bukan pula ekonomi kaum borjuis atau naturalis,
bukan pula ekonomi klasik atau marxis. Ekonomi ini adalah bagian dari Islam
yang sumbernya adalah Ilahi yang diambil dari penjelasan Alloh . Di bagian
lain dari penjelasannya tentang robbaniyyah dalam bidang tujuan beliau
menguraikan bahwa ekonomi Islam bertujuan memenuhi berbagai kebutuhan
dunia individu maupun masayarakat sebagai realisasi syari`at Alloh yang
diberi amanah khilafah dalam mendistribusikan dan menfaatkan harta.
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kata robbānī merupakan keseluruhan dari Islam itu sendiri, baik dari
segi tujuan dan arah hidup (ghāyah dan wijhah), maupun dari segi
sumber nilai dan sistem (mashdar dan manhaj) kehidupan. Dari segi
tujuan dan arah kehidupan, Islam mengajarkan tujuan akhir
kehidupan adalah akhirat yaitu hubungan yang harmonis dengan
Alloh

l

dan menggapai keridhaan-Nya. Alloh

l

berfirman:




 
dan bahwasanya kepada Robbmulah kesudahan (segala
sesuatu), (QS. al-Najm [53]:42) 5
Sedangkan dari segi sumber nilai dan hukum serta sistem
kehidupan, Islam bersifat murni robbānī yang berarti bahwa untuk
mencapai tujuan dan target kehidupan, Islam telah menggariskan
satu sumber dan manhaj yang murni yaitu wahyu Alloh
diturunkan kepada Rosul-Nya, Muhammad

l

yang

n

, tidak diserahkan

kepada kemauan individu, partai atau rakyat. Alloh

l

berfirman:

 







   


  




Ammār Syukrī, al-Mukhtashar al-Hām Fi al-Khashāish al-`Āmmah,
Beirut, Dār al-Fikr, 2004, Cet ke-1, hlm. 5
5
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Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (al-Qur'an)
dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui
apakah al-Kitab (al-Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah
iman itu, tetapi Kami menjadikan al-Qur'an itu cahaya, yang
Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara
hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar
memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu) jalan Alloh
yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Alloh-lah kembali
semua urusan. (QS. al-Syura [42]: 52-53)
Karena itu, setidaknya menurut Muhammad Yasrī ada empat
landasan dasar mengapa kajian tentang konsep robbānī menjadi
begitu urgen6, yaitu:
1. Pendidikan Robbānī adalah Profesi para Nabi.
Profesi dalam bidang pendidikan dan tazkiyyah
(pensucian jiwa yang dia katakan sebagai istilah Qur`ānī untuk
hasil yang didapat pada sebuah proses pendidikan) adalah

Muhammad Yasrī, Ma`ālim Fi Ushūl al-Da`wah, (Riyād, Maktabah
Malik Fahd, 2003), hlm: 47-49
6
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metode yang ditempuh oleh para nabi dan ulama reformis. Alloh
l

berfirman:

   











   
  
Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang
Rosul di antara mereka, yang membacakan aya-ayat-Nya
kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan
kepada mereka Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya
mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang
nyata. (QS. al-Jumu`ah [62]: 2)
Ayat ini menggambarkan bahwa para Rosul (utusan)
l

Alloh adalah tabibnya jiwa atau hati, sehingga tidak ada
jalan lain untuk membersihkan dan memperbaikinya kecuali
ditangan mereka atau melalui metode mereka serta dengan
sikap tunduk dan patuh kepada mereka.7
2. Pendidikan robbānī adalah penjaga berbagai ujian zaman

Walīd Ibn Fahd al-Wada`ān, al-Ta`abbud Bi al-Asmā wa al-Shifāt Lamhāt
`Ilmiyyah Îmāniyyah, Riyād: Kunûz Isybêlia, 2003, Cet ke- 1, hlm. 12
7
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Urgensi pendidikan robbānī semakin nyata besarnya,
dikarenakan manusia dimanapun berada akan selalu dilanda
berbagai ujian, baik ujian itu berupa kebaikan maupun keburukan,
baik yang bersifat rayuan maupun yang bersifat ancaman. Tak ada
jalan apapun yang dapat menjaganya dari semua itu – dengan izin
Alloh – kecuali dengan pendidikan robbānī yang menanamkan
agungnya urusan akhirat dan remehnya urusan dunia serta lebih
memilih kehidupan yang kekal dibandingkan kehidupan yang
l

fana. Urgensi ini tergambar dalam firman Alloh :

   








 
  
 
Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri
(dengan beriman), dan dia ingat nama Robbnya, lalu dia
shalat. Tetapi kamu (orang-orang) kafir memilih kehidupan
duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan
lebih kekal. (QS. al-A`laa [87]: 14-17)

3. Pendidikan robbānī adalah penyelamat berbagai kerusakan
zaman
Di saat kerusakan zaman di masa apapun terjadi, maka
adanya sosok-sosok yang tetap bertahan dalam pola pendidikan
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robbānī yang kokoh, maka mereka akan tetap terselamatkan dari
bencana yang terjadi di zaman itu. Alloh

l

berfirman:




  














  





Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu
orang-orang yang mempunyai keutamaan (ûlû baqiyyah 8 )
yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka
bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah
Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang
zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada
pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.
(QS. Hûd [11]: 116)

Dalam kitab Tafsīr Jalālain dijelaskan bahwa arti ûlû baqiyyah adalah
orang-orang yang beragama dan memiliki keutamaan moral. (Lihat: Jalāl alDīn Muhammad Ibn Ahmad al-Mahallī dan Jalāl al-Dīn `Abd al-Rahmān Ibn
Abu Bakr al-Suyûthī, Tafsīr al-Jalālain Li al-Imāmain al-Jalīlain, Riyād:
Dār al-Salām, 1421, hlm. 483
8
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4. Pendidikan robbānī adalah satu jalan menuju kebangkitan
sejati dan kejayaan umat.
Kebangkitan sejati adalah kebangkitan ruhani yang kuat
dan menyeluruh, yaitu terwujudnya dominasi penitian al-shirāth
al-mustaqīm,9 jejak-jejak Rosululloh

n

pada umat ini.

9

Para ulama telah banyak membahas dan menjelaskan tentang makna
al-shirāth al-mustaqīm.
Ibn Katsīr
menukilātsār (perkataan) para sahabat dan tabi’in
ketika menjelaskan al-shirāth al-mustaqīm. Di antara mereka ada yang
menyatakan bahwa al-shirāth al-mustaqīm adalah Islam, ada yang
menyatakan al-shirath al-Mustaqim adalah al-haq (kebenaran), lainnya lagi
berkata bahwa al-shirāth al-mustaqīm adalah Nabi Muhammad
dan kedua
sahabatnya, Abû Bakar dan ‘Umar
. Kemudian Ibn Katsīr
berkata:

“Semua pendapat tersebut di atas adalah benar,bahkan saling melengkapi.
Karena setiap yangmengikuti Nabi Muhammad dan kedua sahabatnya berarti
telah mengikuti kebenaran, dan barangsiapa yangmengikuti kebenaran maka ia
telah mengikuti Islam, dan barangsiapa yang mengikuti Islam berarti ia telah
mengikuti al-Qur’an, yaitu kitabullah yang teguh dan jalan-Nya yang lurus.”
Beberapa pendapat yang dinukil dari para ulama salaf di atas
menunjukkan dan membuktikan keluasan ilmu mereka. Mereka mengetahui
bahwa al-shirāth al-mustaqīm berikut berbagai realisasidan konsekuensinya
adalah dengan mengikuti Islam secara kaffah (totalitas), baik secara global maupun
terperinci. Islam kaffahadalah kebenaran dan kebenaran datangnya dari alQur’an. Dan sebaik-baik orang yang mengamalkan dan merealisasikan apa yang
terdapat dalam al-Qur’an adalah Nabi Muhammad
dan kedua sahabatnya.
Oleh karena itu, Rosululloh bersabda:
Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh
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Kebangkitan ini terwujud dengan lenyapnya keterpurukan
ruhani yang elemen-elemennya adalah:
Kepercayaan-kepercayaan dan amal-amal syirik.
Kepercayaan-kepercayaan dan amal-amal bid’ah.
Kemaksiatan kolektif atau terbuka yang terbiarkan.
Kezhaliman-kezhaliman sesama yang tidak dicegah dan
dihentikan.
Jalan pelenyapan yang utama adalah pencerahan jiwajiwa dengan pendidikan robbānī yang memadai. Pendidikan
robbānī dengan manhaj Islam yang murni melalui suatu usaha
yang teroganisir yang terus berkembang sampai menjadi lebih
kuat dari tantangan dan rintangan yang ada.
a.
b.
c.
d.

Jiwa-jiwa yang tercerahkan dengan ”Ilmu (hikmah) dan almau’izoh al-hasanah” akan bangkit dan bergerak meninggalkan
semua
elemen-elemen
keterpurukan
serta
akan
menggantikannya dengan penitian al-shirāth al-mustaqīm secara
kāffah di seluruh lapangan kehidupan.10

Pendidikan Islam, baik sebagai sebuah praktik
maupun sebagai sebuah disiplin ilmu, merupakan peristiwa
sejarah yang dapat dipelajari berdasarkan bukti-bukti yang

“Ikutilah dua orang sepeninggal-ku; Abu Bakar dan ‘Umar.”(HR. Ahmad,
Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Baca: Lajnah Ilmiyah HASMI, SirotulmustaqimJalan Yang lurus,
Bogor: Pustaka MIM, 2009, Cet ke-5, hal. 21-22
Muhammad Yasrī, Ma`ālim Fi Ushūl al-Da`wah, hlm: 47-49 dan
DPP HASMI, Tugas dan Tujuan, (Bogor, HASMI, 2010) cet ke-1, hlm: 26
10
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dapat dilacak. 11 Apalagi jika fokusnya diarahkan kepada
seorang pendidik besar yang dijamin dari segi akhlak
kepribadiannya dan realita keberhasilannya serta
n

kebahagiannya di dunia dan akhirat, yaitu Rosululloh .
Pendidikan robbānī di masa Rosululloh

n

merupan

kan konsep ideal bagi sebuah pendidikan Islam. Rosululloh
sebagai suri tauladan dan rahmat li al-`ālamīn bagi orang
yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat dan
banyak menyebut Alloh (QS. al-Ahzāb [33]:21) adalah
pendidik pertama dan terutama dalam dunia pendidikan
Islam. “Muhammad merupakan seorang pendidik yang
membimbing manusia menuju kemerdekaan dan
kebahagiaan yang lebih besar”. Sepanjang sejarah dunia,
Islam telah terbukti membangun peradaban manusia yang
gemilang. Islam mampu mencerahkan peradaban gelap gulita
menuju terang benderang. 12

Dua puluh abad yang silam, Nabi Muhammad n
datang dengan membawa kabar gembira yakni membebaskan
manusia dari kejahiliyahan dan kebodohan yang mengitari
kehidupan pada zaman tersebut. Penindasan, perbudakan,
dan kezaliman-kezaliman yang terjadi. Lahirlah peradaban
Islam yang gemilang. Faktor paling menentukan ketika itu
adalah keimanan dan keilmuan. Tidak ada dikotomi dari
keduanya. Keimanan dan keilmuan adalah dua faktor
mendasar keberhasilan kejayaan Islam. Hakikat pendidikan
sebagai proses menuju kesempurnaan dan bukannya puncak
kesempurnaan. Itulah kenapa pendidikan merupakan proses
11

Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan
Multidisipliner , (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hal: 83.
12
www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=8729 1 Juni 2010 M.
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sepanjang hidup. Pendidikan Islami merupakan pembentukan
diri dan prilaku yang tidak bisa didapatkan dalam waktu
sekejap. Butuh kesinambungan proses baik transfer maupun
kontrol terhadap hasilnya. Proses pendidikan yang dilakukan
oleh Rosululloh juga berjalan dalam jangka waktu yang tidak
singkat. Waktu 13 tahun dihabiskan selama di Makkah dan
dilanjutkan di Madinah selama 10 tahun. Di akhir usianya
Rosululloh

n

terus mendidik tanpa henti sampai kembali ke

haribaan Alloh l.13
Setidaknya ada tiga aspek yang berperan penting
mendukung terwujudnya keberhasilan pendidikan Islam di masa
Rosululloh

n
14

:

Pertama, peran pendidik yaitu Rosululloh

n

sendiri.

n

Sebelum Rosululloh mengemban tugas pendidikan dan
pembentukan peradaban kepada masyarakat sekelilingnya, yaitu
para sahabatnya serta sebelum Beliaupun mendakwahkan kaum
n

musyrikin dan ahlul kitab di masyarakat sekitarnya, Beliau sejak
dilahirkan dan di sepanjang turunnya ayat-ayat al-Qur`an telah
mendapatkan pendidikan robbānī yang syāmil (Universal) dan
kāmil (paripurna). Benarlah firman Alloh

l

Yang menyatakan:

Dan (juga karena) Alloh telah menurunkan Kitab dan hikmah
kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum
13

Ibid.

Munīr Muhammad al-Ghadbān, Manhaj Tarbawi Sistem Kaderisasi
dalam Sirah Nabawiyah, Jakarta: Robbani Press, 2001, Cet ke-1, hlm. 2
14
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kamu ketahui. Dan adalah karunia Alloh sangat besar
atasmu. (QS. al-Nisa [4]:113)
Karena itu, akhlak beliau
digambarkan oleh `Āisyah

d 15

n

adalah al-Qur`an, seperti yang

. Pendidikan dari Alloh

l

kepada nabi

n

ini telah memperoleh hasilnya dalam mempersiapkan kepribadian
beliau serta membangun kehidupan pribadi, keluarga, komunitas
dan sosialnya, bahkan jaminan kesuksesan di dunia dan akhirat.
Sampai-sampai Alloh
firmanNya:

l

sendiri yang menggambarkan hasil itu dalam

   
  


    




 
Katakanlah:"Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan
matiku hanyalah untuk Alloh, Robb semesta alam, tiada sekutu
`Āisyah rda pernah ditanya tentang akhlak Nabi , kemudian ia
menjawab: “Akhlak beliau adalah al-Qur`an”. (Hr. Muslim, Nomor: 746).
Maksudnya, Nabi beretika dengan etika al-Qur`an, berakhlak dengannya,
apa saja yang dipuji al-Qur`an maka di dalamnya terdapat keridhaan beliau,
dan apa saja yang dicela al-Qur`an, maka di dalamnya terdapat kemarahan
beliau. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari `Aisyah yang berkata, “Akhlak
beliau adalah al-Qur`an; beliau ridha karena keridhaan al-Qur`an dan marah
karena kemarahan al-Qur`an”. (Hr. Abû `Ubaid dalam Fadhāil al-Qur`ān, hal.
51). Lihat: `Abd al-Rahmān Ibn Syihāb al-Dīn Ibn Ahmad Ibn Rajab alHanbalī, Jāmi` al-`Ulûm wa al-Hikam, Riyād: Muassasah al-Risālah, 1410,
Cet ke-1, hal. 327
15
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baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan
aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri
(kepada Alloh)". (QS. al-An`am [6]:162-163)16
n

Kedudukan Rosululloh
sebagai pendidik ideal dapat
dilihat dalam dua hal, yaitu Rosululloh sebagai pendidik pertama
dalam pendidikan Islam, dan kedua adalah keberhasilan yang
dicapai Rosululloh dalam melaksanakan pendidikan. Dalam hal ini,
Rosululloh berhasil mendidik manusia supaya berbahagia di dunia
dan akhirat dalam suatu masyarakat yang adil dan makmur, lahir
dan batin.17
Kedua, peran sistem pendidikan robbānī.
Pendidikan yang diterima Rosululloh

n

langsung dari Alloh

l

yang tertulis dalam ayat-ayat al-Qur`ān al-Karīm tidak sama
dengan konsep dan metode pendidikan hasil budaya manusia
n

manapun juga. Sistem yang telah menjadikan Rosululloh sukses
dalam mendidik masyarakat sahabat diasaskan pada prinsip-prinsip
akidah yang benar, yaitu Iman kepada Alloh dan hari akhir serta
l

kepercayaan mutlak kepada risalah wahyu yang datang dari Alloh .
Iman kepada Alloh dan hari akhir serta kepercayaan mutlak kepada
risalah wahyu inilah yang merupakan asas penggerak bagi sebuah
pendidikan yang paripurna.18

Rasyīd Manshûr Muhammad al-Subbāhī, `Ard Manhaj al-Qur`ān fi
al-Tarbiyyah al-Robbāniyyah li al-Nabi Muhammad , Iskandariah: Dār alImān, 2008, Cet ke-1, hal. 8
17
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, hal. 60
18
Muhammad al-Ghazāli, Kaifa Nafham al-Islām, Damaskus, Dār alQalam, 2005, cet ke-2, hal. 137
16
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v

Bahkan dengan sangat jelas, Ibn Taimiyyah mengatakan
bahwa “risalah wahyu adalah ruh, cahaya dan hakekat hidupnya
alam. Tak ada lagi kehidupan hakiki di alam semesta saat ruh dan
hakekat kehidupannya lenyap.19
Dalam pandangan Muhammad Hasan Rakit, Pendidikan
n

robbānī yang dibina langsung oleh Rosululloh
memiliki
keistimewaan karena bersifat Syumûl (universal), Tawāzun
(seimbang), Wāqi`ī (realistis) dan Kesatuan talaqqī (sumber dan
cara).20
Metode pendidikan Rosululloh bersifat universal dalam
pengertian bahwa pendidikan beliau menekankan keseimbangan
pengembangan unsur pikiran (aspek kognitif), hati/spiritualitas
(aspek afektif) dan realisasi perbuatan secara konkret dari
aktivitas psikologis manusia (aspek psikomotorik). Dalam
n

keseluruhan aspek kehidupannya, Muhammad dapat diyakini
senantiasa mengedepankan keteladanan sebelum dia sendiri
menerjemahkannya dalam ungkapan verbal (kata-kata). Bahasa
tindakan jauh lebih efektif dampaknya daripada bahasa lisan,
sehingga dalam dunia pendidikan Islam dikenal luas sebuah pameo
yang berbunyi: Lisān al-hāl afshahu min lisān al-maqāl. Ungkapan ini
apabila dipahami dalam konteks pendidikan kurang lebih bermakna
bahwa keteladanan seorang pendidik jauh lebih signifikan dan urgen

Ahmad Ibn `Abd al-Halīm Ibn Taimiyah, Majmu` Fatāwa, Beirut: Dār
Ihya al-Turāts al-`Arabi, 1998, cet ke3, Juz XIX, hal. 96
20
Muhammad Hasan Rakit, Kaifa Nurobbī Abnāanā Tarbiyyah
Shālihah, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, hal:2
19
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daripada nasihat-nasihatnya yang diberikan tanpa didahului dan
dibarengi contoh konkret.21
n

Modeling Muhammad menjadi semacam garansi bagi
siapapun yang menginginkan pertemuan -dalam pengertian
pedagogis bisa juga diartikan interaksi edukatif- dengan Sang
n

Pencipta. Keteladanan Rosululloh bukanlah keteladanan yang
absurd dan mustahil dicontoh oleh manusia pada umumnya.
n

Keteladanan Rosululloh berada pada daya jangkau manusia
menurut kadar intelektual dan kemampuan fisik serta psikis
n

masing-masing individu. Bagaimana Rosululloh
berinteraksi
dengan Sang Khaliq, dengan sesama manusia, dan dengan
lingkungannya, di sana terdapat keteladanan yang dapat dijadikan
sebagai inspirasi moral bagi seseorang untuk melakukan hal yang
n

sama. Interaksi edukatif yang dilakukan Rosululloh selanjutnya
dirumuskan dalam ungkapan: akhlak manusia dengan Tuhan,
akhlak manusia dengan manusia, dan akhlak manusia dengan
lingkungan.22
Ketiga, peran peserta didik yang terpilih, yaitu para
n

shahabat Nabi .

n

Peserta didik di zaman Rosululloh
adalah manusiamanusia terpilih dari segi rohani dan kalbunya, yaitu jiwa-jiwa

21

Moh. Slamet Untung, Menelusuri Metode Pendidikan ala Rosululloh,
Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2007, cet ke-1, hal: 177
22
Ibid, hal. 180-181
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yang sehat (qalbun salīm). Ibn Mas`ûd
mereka dengan pernyataannya:

a

menggambarkan

َ َِإ َّن اللهَ ن
ْ ب اْل ِع َبا ِد َف
 صلى الله- ار ُم َح َّمدًا
ِ فى قُلُ ْو
َ َ اخت
ِ ظ َر
َ َسالَتِ ِه َوا ْنت َ َخبَهُ ِب ِع ْل ِم ِه ث ُ َّم ن
فى
َ  فَبَ َعثَهُ بِ ِر- عليه وسلم
ِ ظ َر
ْ َاس َب ْعدَهُ ف
ار ِد ْي ِن ِه
ْ َ ار لَهُ أ
ِ َّب الن
ِ قُلُ ْو
َ ص
َ ص َحابًا فَ َج َعلَ ُه ْم أ َ ْن
َ َ اخت
َو ُوزَ َرا َء نَ ِب ِي ِه
“Sesungguhnya Alloh memandang kalbu-kalbu hamba-hamban

Nya, lalu memilih Muhammad untuk diutus membawa risalahNya dan dipilih dengan ilmu-Nya. Kemudian, Alloh memandang
n

lagi kalbu-kalbu manusia yang lain selain beliau , lalu memilih
para sahabat beliau untuk dijadikan penolong agama-Nya dan
pembantu nabi-Nya”. (HR. Abû Daûd al-Thayālīsī: 1/33, no
hadits: 246 dan Abû Nu`aim: 1/375)23
Alloh

l

berfirman:

   














Alā al-Dīn `Alī al-Hindi, Kanz al-`Ummāl Fī Sunan al-Aqwāl Wa alAf`āl, (Beirut, Muassasah al-Risālah, 1993), no hadits: 35590
23
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Muhammad itu adalah utusan Alloh dan orang-orang yang
bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi
berkasih sayang sesama mereka: kamu lihat mereka ruku'
dan sujud mencari karunia Alloh dan keridhaan-Nya, tandatanda meraka tampak pada muka mereka dari bekas sujud.
Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat
mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman mengeluarkan
tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu
menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya;
tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya
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karena Alloh hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir
(dengan kekuatan orang-orang mu'min).Alloh menjanjikan
kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang
besar. (QS. al-Fath [48]:29)
Dari segi pendidikan, menurut – `Abd al-`Azīz Ibn Nāshir
al-Julayyil – menelaah dan mempelajarai konsep-konsep ilmu
pendidikan dari Rosululloh

n

setidaknya memiliki 6 manfaat:

Pertama, seorang muslim diperintahkan langsung oleh
Alloh

l

untuk metauladani dan mencontoh seluruh konsep dan
n

petunjuk beliau

yang semua itu akan dinilai sebagai sebuah
l

keta`atan dan pengabdian kepada Alloh .
Alloh

l

berfirman:















  

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rosululloh itu suri
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang
mengharap (rahmat) Alloh dan (kedatangan) hari kiamat dan
dia banyak menyebut Alloh. (QS. al-Ahzab [33]:21)
Kedua, kehidupan para nabi adalah kehidupan yang
ma`sūm (terjaga dari kesalahan), terlebih yang berkaitan dengan
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konsep-konsep keyakinan dan materi-materi kebenaran yang
disampaikan.
n

Ketiga, mempelajari kehidupan Rosululloh
yang
mendidik seluruh masyarakatnya adalah pelajaran teragung
l

dalam menempuh kehidupan menuju keridhan Alloh . Terutama
yang terkait dengan pendidikan keimanan, akhlak, sikap perilaku
dan metode ilmiyyah beliau bagi terbentuknya peradaban
masyarakat yang robbānī.
Keempat, kondisi zaman modern ini sangat
membutuhkan pijakan konsep dan analisa yang sangat tinggi dan
mulia, agar keimanan dan keilmiyyahan manusia yang mengalami
anomi sosial ini dapat terjaga dan terpelihara.
Kelima, mempelajari konsep pendidikan di masa
n

Rosululloh
akan memberikan paradigma baru yang kokoh
tentang pola pendidikan perubahan manusia menurut
sunnatullah di alam semesta. Di antara sunnatullah yang dapat
n

kita ketahui dari pendidikan pada masa Rosululloh
adalah
buruknya sikap meninggalkan konsep dan petunjuk seorang
Rosul, janji kebangkitan bagi wujud realita pendidikan Rosul,
adanya pergantian masa antara kebangkitan dan keterpurukan di
titik sentral pendidikan, urgennya pendidikan karakter
masyarakat, tugas dan tanggung jawab manusia yang
sesungguhnya, ada batas-batas yang jelas tentang kebangkitan
dan keterpurukan umat manusia.
Keenam, dengan mempelajari pendidikan di masa
Rosululloh

n

diharapkan dapat menjadi model pendidikan kaum
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muslimin di zaman manapun menuju pembentukan manusian

manusia yang unggul seperti masyarakat di masa Rosululloh .24

`Abd al-`Azīz bin Nāshir al-Julayyil, Waqafāt Tarbawiyyah Fī Dhau
al-Qur`ān al-Karīm, Riyād: Dār al-Thayyibah, 2001, cet ke-3, Juz III, hal.
15-25
24
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KONSEP PENDIDIKAN ROBBĀNĪ
A. Konsep Robbānī Menurut Etimologis dan Terminologis
Istilah robbānī memang merupakan bahasa al-Qur`ān,
sehingga untuk memahaminya diperlukan kajian terhadap nash-nash
yang berbicara tentang robbānī. Agar diperoleh pemahaman yang
utuh mengenai istilah tersebut, maka diperlukan kajian mendalam
tentang ayat-ayat yang berbicara tentang robbānī dalam al-Qur`ān,
baik dari segi pengertian lughawī (etimologis) maupun kandungan
makna yang dibangun dari pemahaman terhadap pesan, kesan dan
tafsir yang dipaparkan oleh para ulama di bidangnya.
Kata robbānī terulang sebanyak 3 kali dalam al-Qur`ān, dua
kali dalam bentuk shīghat (ungkapan kalimat) jama` mudzakkar sālim
marfû` ()الربانيون, yaitu QS. al-Maidah [5]: 44 & 63 serta satu dalam
bentuk shīghat jama` mudzakkar sālim manshûb ()الربانيين, yaitu QS.
Ali `Imran [3]: 79.
Ayat-ayat tersebut adalah:
Pertama, Alloh

l

berfirman:
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Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Alloh berikan
kepadanya Al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata
kepada manusia:"Hendaklah kamu menjadi penyembahpenyembahku bukan penyembah Alloh". Akan tetapi (dia
berkata):"Hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani,
karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan
kamu tetap mempelajarinya. (QS. Ali `Imrān [3]: 79)
Kedua, Alloh

l

berfirman:





    





 
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat
didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang
dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh
nabi-nabi yang menyerah diri kepada Alloh, oleh orang-orang
alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka
diperintahkan memelihara kitab-kitab Alloh dan mereka
menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut
kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah
kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang
siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan
Alloh, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. alMāidah [5]: 44)
Ketiga, Alloh

l

berfirman:

Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh

31








  



 
Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak
melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan
yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka
kerjakan itu. (QS. al-Māidah [5]: 63)
Secara etimologi, kata robbānī dalam bahasa Arab merupakan
bentukan dari kata al-Rab yang ditambahkan huruf ya nisbah di
akhirnya. Para ahli bahasa Arab telah memberikan arti pada kata alRab dengan beberapa arti. Arti-arti itu mencakup arti al-mālik
(pemilik), al-sayyid (tuan), al-mudabbir (penata), al-murobbī
(pendidik), al-qayyim (pendiri), al-mun`īm (pemberi nikmat). 25
Menurut Sibawaih orang-orang Arab menambahkan alif dan nūn
dalam kata al-robbānī ketika mereka ingin mengkhususkan ilmu
Tuhan (al-Rab), bukan ilmu selain-Nya atau bisa berasal dari kata alrab yang berarti al-tarbiyah (pendidikan).26
Kata robbānī artinya al-habr wa rab al-`ilm (tinta dan pemilik
ilmu). Robbānī juga bisa berarti al-ladzī ya`bud al-Rab (orang yang
mengabdi kepada Tuhan) atau bisa juga berarti al-mutaallih al-`ārif

Muhammad Ibn Mandzūr, Lisān al-`Arab, Beirut: Dār Shādir, 1992,
Cet-1, Jilid I hal. 399
26
Muhammad Ibn Ya`qūb al-Fairûz Ābādi, al-Qāmūs al-Muhīth,
Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987, hal:11
25
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billāh (orang yang berke-Tuhan-an lagi mengenal Alloh). 27 Sejalan
dengan pendapat di atas, al-Rāghib al-Ashfahāni menambah
penjelasan yang lebih tegas, menurutnya:
“al-Rab menurut etimologinya adalah al-tarbiyyah
(pendidikan). Dalam bahasa Arab dikatakan robbahu, robbāhu, dan
robbabahu. Kata al-rab adalah mashdar yang diambil untuk
menunjukkan pelaku. Sedangkan kata al-robbānī dihubungkan
kepada al-Rab yaitu Alloh Ta`ala yang merupakan mashdar
(sumbernya) dan Dialah yang memberikan ilmu”.28
Dalam uraian yang hampir sama, Ibn Qayyim menjelaskan:
“Arti al-robbānī secara etimologi adalah Zat yang memiliki
derajat keilmuan yang mulia dan kedudukan yang tinggi. Tak ada lagi
Dzat yang lebih utama dalam kemuliaannya dan tidak ada lagi
mujtahid yang berada di atas kedudukannya”.29

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa
l

dalam bahasa, robbānī merupakan penisbatan kepada Alloh .
Oleh karena itu, sebagaimana orang menisbatkan dirinya kepada
negeri atau marganya, seperti Mishrī `berkebangsaan Mesir`,
Syāmī `berkebangsaan Syam dan sebagainya, ada juga
sekelompok orang yang disebut dengan robbāniyyūn, yakni
mereka yang telah merealisasikan syarat-syarat untuk
menisbatkan dirinya kepada Alloh l.30

Muhammad Ibn Mandzūr, Lisān al-`Arab, Jilid. I, hlm. 399
Al-Rāghib al-Ashfahāni, Mu`jam Mufradāt Alfādz al-Qur`ān, Beirut:
Dār al-Fikr, tt, hal: 189
29
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Miftāh Dār al-Sa`ādah wa Mansyūr
Wilāyah Ahl al-`Ilm wa al-Irādah, Saudi, Dār Ibn `Affān, 1996, Cet-1, Jilid
I, hal. 405
30
Majdī al-Hilālī, al-Tharīq Ilā al-Robbāniyyah Minhājān wa Sulûkān,
Mesir: Dār al-Tauzī` wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, 2003, Cet ke-1, hlm. 9
27
28
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Kedua akar kata dari robbānī, yaitu al-Rab atau altarbiyyah sebenarnya memiliki hubungan antara sumber dan
sifat karakter dasarnya. Karena, di antara sifat karakter dasar dari
l

al-Rab (Tuhan) yaitu tarbiyah (mendidik). Tarbiyah Alloh
(yang disebut dengan spesifikasi karakter al-Rab) memiliki dua
bentuk:
1. Tarbiyah umum: yaitu menciptakan semua makhluk,
memberinya rizki serta memberikan petunjuk mereka
kepada semua hal yang mengandung kemaslahatan untuk
dapat menjalankan kehidupan di dunia.
2. Tarbiyah khusus: yaitu mendidik para wali-Nya, dengan
pendidikan iman, memberi mereka taufik dan
menyempurnakannya serta mencegah berbagai unsur yang
dapat mencegah sampainya hidayah kepada mereka.31

Dalam etimologi bahasa Arab, kata tarbiyah memiliki lima
makna, yaitu:
Pertama, arti “al-ziyādah wa al-namā” yang berarti
pertambahan dan pertumbuhan. Dalam bahasa Arab dikatakan rabā
al-syaiu rubuwwan (sesuatu itu tumbuh atau bertambah).
Kedua, arti “al-nusyū wa al-tara`ra`u” yang berarti
perkembangan dan pembesaran. Dalam bahasa Arab dikatakan
rabautu fi hijrī (saya berkembang dan besar di rumah saya).
Ketiga, arti “al-hifdz wa al-ishlāh” yang berarti pemeliharaan
dan perbaikan. Dalam bahasa Arab dikatakan raba al-māl (harta itu
baik dan terpelihara).
Keempat, arti “al-tazkiyah wa al-irtifā`” yang berarti kesucian
dan ketinggian. Dalam bahasa Arab dikatakan rabat al-ardhu rabaan
(tanah itu suci dan tinggi).

`Abd al-Rahmān Ibn Nāshir al-Sa`di, Taisīr al-Karīm al-Rahmān Fi
Tafsīr Kalām al-Mannān, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000, cet-1, hal:39
31
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Kelima, arti bertanggung jawab mengurus, mendukung,
menjaga dan mengarahkan sesuatu untuk semua kemaslahatannya.
Dalam bahasa Arab dikatakan robbaitu Fulānan (saya mengurus si
fulan).32
Sedangkan konsep robbānī menurut istilāhī (terminologis),
dapat dilihat dari pandangan para ahli tentang pengertian terminologi
robbānī yang dibagi menjadi dua pengelompokan:
1. pengertian yang memberikan rumusan tentang karakter atau
sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang robbānī.
a) Berdasarkan data yang dikumpulkan al-Thabari, sebagai
bapak ahli tafsir, setidaknya ada 3 pengertian robbānī yang
berkembang di kalangan para ulama salaf, yaitu:
1) arti “al-hukamā al-ulamā” yang berarti kaum bijak bestari
lagi ahli ilmu. Riwayat ini berasal dari para pakar tafsir
antara lain Abu Rizīn, al-Hasan, Mujāhid, Qatādah, alSuddi, Ibn `Abbās, Yahyā Ibn `Aqīl dan al-Dhahhāk.
2) arti “al-hukamā al-atqiyā” yang berarti kaum bijak bestari
lagi bertaqwa. Riwayat ini berasal dari salah seorang
ulama tafsir di kalangan ulama salaf yaitu Sa`īd Ibn
Juber.
3) arti “wulāt al-Nās wa qādatuhum” yang berarti para
pengurus dan pemimpin manusia. Riwayat ini berasal
dari salah seorang ulama tafsir di kalangan ulama salaf
yaitu Ibn Zaid.33

Muhammad Ibn Mandzûr, Lisān al-`Arab, Juz I, hal. 182 dan Juz.
XIV, hal. 197 serta dikutip pula oleh Rasyīd Manshûr Muhammad alShubbāhī, `Ardh Manhaj al-Qur`ān Fī al-Tarbiyah al-Robbānī Lī al-Nabi
Muhammad , cet-1, hal. 38
33
Muhammad Ibn Jarīr al-Thabarī, Jāmi` al-Bayān fi Ta`wīl Āyi alQur`ān, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), cet ke-1, Jilid. III, hal. 415417
32
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Bagi al-Thabarī sendiri, semua arti yang dikemukakan
oleh semua ahli tafsir di kalangan salaf tidak saling
bertentangan, bahkan semuanya masuk dalam pengertian
robbānī. Dalam hal ini, dia mengungkapkan:
“al-Robbānī ditujukan untuk orang yang memiliki sifat
yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dialah ahli ilmu
fiqh dan hikmah yang tergolong kaum reformis, dialah
yang menata urusan manusia dengan memberikan
mereka pengajaran yang baik dan ajakan tentang semua
hal yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Begitu
juga orang bijak bestari yang bertaqwa kepada Alloh,
pemimpin yang mengurus segala urusan manusia
berdasarkan manhaj yang dijadikan pijakan bagi para
reformis yang adil dalam menata kehidupan manusia
dengan berupaya keras menegakkan semua sendi yang
mengandung kemaslahatan mereka, baik di dunia
maupun di akhirat serta bermanfaat bagi agama dan
dunia mereka. Semua mereka ini berhak dimasukkan
dalam kelompok firman Alloh `Azza wa Jalla sebagai
[kûnû robbāniyyīn].”.34
b) Menurut Māzin Ibn `Abd al-Karīm al-Frêh, robbānī adalah
orang-orang yang memiliki karakter-karakter khusus yang
meliputi:
1) Murobbinhakīm (pendidik yang bijaksana)
Robbāniyūn kata tunggalnya adalah robbānī yang
dinisbahkan kepada al-Rab. Robbānī adalah orang yang
mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang sederhana
sebelum ilmu-ilmu yang pelik. Seakan-akan dia
mensuritauladani Alloh

34

l

dalam memudahkan berbagai

Ibid, Jilid. III, hal. 325
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h

urusan. Pengertian ini diriwayatkan dari Ibn `Abbās
yang tercantum dalam Shahīh al-Bukhāri secara
mu`allaq.35
2) Dā`iyah mushlih (pembimbing yang reformis)
Robbāniyūn adalah para pemilik ilmu, kata
tunggalnya adalah robbān yang diambil dari
perkataan orang Arab: robba yarubbuhu fahuwa
robbān: dengan arti dia yang mengatur dan
memperbaikinya. Atas dasar tersebut, maka
artinya: merekalah yang menata dan memperbaiki
urusan manusia.
3) Mengamalkan ilmu
Orang yang berilmu tentang agama al-Rab
(Tuhan-nya) adalah orang yang mengamalkan
ilmunya. Karena, jika dia tidak mengamalkan
ilmunya, berarti dia bukanlah orang yang berilmu.
4) Taqiyyun halīm (bertaqwa lagi penyabar)
h

`Abdullāh Ibn Mas`ûd
berkata:
“(Akan tetapi jadilah kalian robbānī) yaitu para
ulama yang bijak bestari”.
h

Ibn Jubair
berkata:
“Kaum bijak bestari lagi bertaqwa”.
35

Mu`allaq adalah istilah hadis yang di awal sanad (silsilah pembawa
beritanya) satu orang atau lebih dibuang secara berurutan, lalu hadis itu
disambungkan dengan periwayat yang ada setelah sanad yang dibuangnya.
Kata ini diambil dari kata “ta`līq al-thalāk” karena ada persamaan di antara
keduanya dari segi terputusnya hubungan. Hadis mu`allaq ini banyak
terdapat di dalam Shahīh al-Bukhāri, di mana beliau sengaja membuangnya
untuk mempersingkat periwayatan atau menghindari pengulangan. Akan
tetapi mayoritas hadis mu`allaq dalam kitab Shahīh al-Bukhāri banyak
disambung di kitab beliau yang lainnya. (Lihat: Muhammad `Ajāj al-Khathīb,
Ushûl al-Hadīts `Ulûmuh wa Mushthalahuh, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, Cet
ke-1, hlm. 235.
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5) faqīh bi wāqi` ummatih (memahami realita umat).
Robbānī adalah orang yang menggabungkan ilmu
pengetahuan dengan pandangan politik yang
bijak. Diambil dari perkataan orang Arab: rab
amr al-nās yarubbuhu, yaitu ketika dia
memperbaiki dan menegakkan urusan umat,
maka dialah robbān dan robbānī untuk
menunjukkan seringnya. Abu `Ubaidah berkata:
Aku mendengar seorang yang berilmu berkata:
robbānī adalah orang yang berilmu tentang halal,
haram, perintah dan larangan serta mengetahui
berbagai khabar tentang umatnya, baik yang
telah berlalu maupun yang sedang terjadi. 36
c) Nāshir Ibn Sulaimān al-`Umr menyimpulkan 3 pilar yang
harus dimiliki seorang robbānī, yaitu:
1) Memiliki ilmu syar`i.
Alloh

l

berfirman:





   







 
 
Māzin bin `Abd al-Karīm al-Frêh, al-Rāid Durūs Fi al-Tarbiyyah wa
al-Da`wah, Jeddah: Dār al-Andalus al-Khadrā, 2006, cet ke-2, jilid. III, hal.
279-280
36
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Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat
didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang
menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan
perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang
menyerah diri kepada Alloh, oleh orang-orang alim
mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan
mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Alloh
dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu
janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi)
takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar
ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang
siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang
diturunkan Alloh, maka mereka itu adalah orangorang yang kafir. (QS. al-Māidah [5]:44)
l

Di dalam ayat ini, Alloh mensifati robbāniyūn
dan ahbār sebagai orang-orang yang ustuhfidzū min
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Kitabillāh yang dikatakan oleh Ibn Katsīr 37 sebagai
penjaga Kitabullah agar selalu ditampilkan dan
diamalkan. Bahkan menurut Ibn Jarīr al-Thabarī38 bahwa
robbāniyūn adalah para ulama yang diperintahkan untuk
menjaga Kitabullah yang ada di masa mereka (yaitu
Taurat).
Dari sini tampak jelas bahwa di antara sifat mereka
adalah memiliki ilmu yang kokoh dan luas, atau
melakukan pembelajaran ilmu dan memperbaiki umat
sebagai konsekwensi logis dari keilmuannya.
Untuk itu, para ulama salaf menyebut robbāniyūn
untuk para ulama yang memiliki kedalaman ilmu serta
h

syarat-syarat lain. Pada saat Ibn `Abbās
wafat,
Muhammad Ibn `Alī Ibn Abi Thālib yang dikenal dengan
sebutan Ibn al-Hanafiyah mengatakan bahwa pada hari
itu seorang robbānī umat ini sudah wafat.39 Sedangkan
Murrah memberikan gelar `Alqamah sebagai salah
seorang robbānī.40
2) Mengamalkan ilmu yang dimilikinya.
Saat menyebut robbāniyūn di dalam ayatnya, Alloh
menyebutkan syarat ini sebagai bagian dari pengertian
robbānī. Alloh

l

l

berfirman:

37
Ismāīl Ibn `Umar Ibn Katsīr, Tafsīr al-Qur`ān al-`Adzīm, Beirut: Dār
al-Ma`rifah, 1993, cet ke-6, Jilid. I, hal.203
38
Ibn Jarīr al-Thabarī, Jāmi` al-Bayān Fī Ta`wīl Ayi al-Qur`ān, Juz. III,
hal. 56
39
Muhammad Ibn `Abdullāh al-Hakīm, al-Mustadrak `alā alShahīhain Bi Talkhīs al-Dzahabī, Beirut: Dār al-Ma`rifah, tt, No: 456
40
`Abd al-Razzāq Ibn Humām, al-Mushannaf, India: Mansyûrāt alMajlis al-Ilmi, tt, No:345
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Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Alloh berikan
kepadanya Al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia
berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi
penyembah-penyembahku bukan penyembah Alloh".
Akan tetapi (dia berkata):"Hendaklah kamu menjadi
orang-orang robbani, karena kamu selalu mengajarkan
Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.
(QS. Ali `Imrān [3]: 79)
Salah satu pengertian robbānī yang ditafsirkan oleh
sebagian ulama salaf adalah “atqiyā”, yaitu orang-orang
yang bertaqwa, seperti yang ditafsirkan oleh Muqātil Ibn
Sulaimān dan Sa`īd Ibn Zubair. Kata taqwa tidak mungkin
disematkan kecuali mengandung unsur pelaksanaan suatu
amal dan peninggalan suatu larangan.
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3) Menyeru umat manusia serta mendidik mereka dengan
pendidikan iman.

Saat memberikan ulasan tafsir QS. al-Maidah [5]:44,
`Abd al-Rahmān Ibn Nāshir al-Sa`dī mengatakan:
“Demikianlah yang menetapkan hukum Taurat
kepada orang-orang Yahudi adalah imam-imam
(tokoh) agama di kalangan robbaniyun, yaitu ulama
yang berkarya dan pendidik yang mendidik manusia
dengan pendidikan yang terbaik serta menempuh
kehidupan para Nabi yang amat penyayang.
Demikian juga para ahbār yaitu para ulama besar
yang perkataan mereka menjadi panutan dan jejak
kehidupan mereka menjadi panduan serta memiliki
pesan-pesan kebenaran untuk umat mereka. Semua
l

itu disebabkan oleh karena Alloh memerintahkan
mereka untuk menjaga atau memelihara kitab-Nya
serta menjadikan mereka pemegang amanah
l
kandungan-nya. Alloh
pemberi amanah
mengharuskan mereka menjaganya dari penambahan
atau pengurangan dan penyembunyian serta wajib
mengajarkannya kepada orang yang tidak
mengetahuinya.

Mereka (para robbānī dan ahbār) adalah saksi-saksi
Kitabullah, di mana merekalah sumber rujukan kaum
mereka tentang kandungannya dan apa saja yang sulit
l

dipahami orang. Alloh telah memberikan beban tugas
kepada seorang ahli ilmu yang tidak diserahkan kepada
orang jahil. Untuk itulah, mereka wajib mewujudkan
amanah yang mereka emban.41
`Abd al-Rahmān Ibn Nāshir al-Sa`dī, Taisīr al-Karīm al-Rahmān Fī
Tafsīr Kalām al-Mannān, hal. 232-233
41
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Sudah menjadi kaedah yang logis jika dikatakan bahwa
l

menjaga syariat Alloh tak mungkin diwujudkan hanya
menjaganya di jiwa dan mengamalkannya saja, tetapi
juga harus disampaikan kepada umat serta dibina dan
dididik sesuai tuntunannya.42
d) Dalam pandangan tafsir Ibn `Athiyah robbānī adalah
seorang ahli ilmu tentang Tuhan (Rab)nya dan syariah
serta seorang yang tepat dalam mengukur setiap
perkataan dan perbuatan yang diaplikasikannya dalam
kehidupannya bersama manusia.43
e) Bagi `Alī Muhammad al-Shallābī, karakter robbānī
meliputi:
1) Sabar
2)
3)
4)
5)

l

Banyak berdoa dan selalu meminta kepada Alloh .
Ikhlas
Tsabāt (Kokoh Pendirian)
Mendidik jiwa manusia untuk mengimani qadha dan
l

qadar Alloh .44
f) Di tempat lain, `Ali Muhammad al-Shallābī merinci
karakter robbānī (sebagai karakter dasar generasi
pemimpin masa depan/jail al-tamkīn) dengan
menghimpunnya dalam beberapa rumpun, yaitu:
1) Rumpun Karakter Imāniyah
(a) Ikhlas
l

(b) Merasakan kebersamaan dengan Alloh
(c) Asing di dunia, karena jati diri yang bersih
42

http://vb-khutabaa.com/showthread.php?p=6676. 04-08-2011.
Muhammad `Abd al-Haq Ibn `Athiyah al-Andalûsī, al-Muharrir alWajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-`Azīz, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2002, cet ke-1, hal:
322
44
`Ali Muhammad al-Shallābi, Fiqh al-Nashr wa al-Tamkīn Fī alQur`ān al-Karīm; Anwā`uh syurûthuh Abwābuh Marāhiluh wa Ahdāfuh, hal.
219
43
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(d) Pencari akhirat
(e) Kembali kepada kebenaran saat tergelincir dalam
kesalahan
2) Rumpun karakter Sulûkiyah akhlākiyah
(a) Sidq (serius lagi jujur)
(b) Sabar
(c) Cinta dan Ītsār (Lebih mengutamakan
saudaranya)
(d) Memberi dan berkorban
(e) `Iffah (menjaga kehormatan diri)
3) Rumpun karakter harakiyah da`wiyah
(a) Yakin dengan ralitas dan keharusan praktis
(b) Generasi pekerja serta pembangun kerjasama
(c) Generasi dakwah dan jihad
(d) Generasi yang seimbang dan moderat
(e) Generasi yang disiplin
4) Rumpun karakter nafsiyah
(a) Kemauan yang teguh
(b) Banyak berkorban
(c) Memenuhi janji, dan dapat dipercaya
(d) Mengetahui prinsip
(e) Stabilitas emosionil45
2. Pengertian yang memberikan rumusan tentang proses
pendidikan robbānī dalam mencapai tujuan terbetuknya
karakter robbānī.
a. Dalam pandangan `Abd al-Rahmān Ibn Nāshir al-Sa`dī
robbānī adalah `ulamā hukamā hulamā (seorang ulama
bijak bestari lagi amat penyabar), mengajar dan mendidik
manusia dengan ilmu-ilmu yang sederhana sebelum ilmuilmu yang tinggi serta mengamalkannya. Merekapun
memerintahkan anak didik mereka untuk selalu berilmu,
beramal dan belajar yang merupakan poros kebahagiaan, di

45

Ibid, hal. 406-417
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mana cacat di salah satunya akan melahirkan kekurangan
dan kerapuhan.46
b. Hisyām Ibn Fahmi al-`Ārif lebih lengkap menguraikan
bahwa robbānī adalah suri tauladan dan contoh utama yang
membina manusia di atas metode kenabian dan salafus
shalih, dimulai dari tahapan bergradual dalam tarbiyah
hingga mencapai derajat yang dekat kepada ciri dan karakter
para sahabat.47
c. Ibrāhīm al-Duhaim lebih jelas menguraikan bahwa robbānī
adalah ta`lim dan tarbiyah. Robbāniyûn berarti dihubungkan
dengan tarbiyah, di mana ilmu tidak dituntut kecuali untuk
tujuan tazkiyah al-nufūs wa tahdzībuhā (pensucian dan
pembinaan jiwa) serta meninggikan derajatnya dari berbagai
urusan yang rendah dan hina. Jadi tugas utama seorang
robbānī
adalah
bertadarruj
(bergradual)
dalam
menyampaikan ilmu dan menyebarkan pengetahuan. Dia
tidak mengajarkan peserta didik dengan ilmu yang tidak
mampu dijangkau akalnya, yang akan menjadikanya
terfitnah. Al-Māwardī sendiri menguraikan bahwa ilmuilmu pengetahuan itu memiliki titik-titik start yang akan
menyampaikan pada titik akhirnya serta memiliki pintupintu masuk yang akan menghantarkan ke dalam berbagai
hakekatnya. Untuk itu seorang pencari ilmu hendaklah
memulai dari titik start untuk mencapai titik akhirnya dan
memulai dari pintu masuk untuk menuju hakekatnya.
Hendaklah mereka tidak mencari yang akhir sebelum yang
awal, tidak pula memasuki hakekatnya sebelum meraih
pengantarnya, karena tak mungkin dia dapati hakekatnya.

46
`Abd al-Rahmān Ibn Nāshir al-Sa`di, Taisīr al-Karīm al-Rahmān Fi
Tafsīr Kalām al-Mannān, hal: 136

47

http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=4323
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Karena bangunan tak mungkin tegak berdiri tanpa pondasi
dan buah tak mungkin ada tanpa ditanam.48
d. Menurut Muhammad Yasrī, Pendidikan robbānī yang
l

berintikan hubungan yang erat dengan Alloh bertujuan
mewujudkan penunaian apa yang fardhu, menjauhkan yang
haram, mengkontinyu-kan zikir, menjaga syukur, berhias
sabar, mendahulukan pihak lain, menanamkan keyakinan,
melezatkan shaum, menanamkan kenikmat-an dalam shalat
malam, serta mendidik dengan ilmu-ilmu yang sederhana
sebelum ilmu-ilmu yang pelik.49
e. Dalam uraiannya tentang arti robbānī, Abû Bakr Jābir alJazāirī menguraikan bahwa robbāniyīn adalah kata plural
dari robbānī, yaitu orang yang menisbahkan diri kepada alRobb (Tuhan), karena begitu banyak ibadahnya dan
mumpuni ilmu tentang-Nya. Robbānī bisa juga dinisbahkan
kepada robbān yang berarti mendidik manusia, sehingga
memperbaiki dan meluruskan urusan mereka. Dengan
demikian, perintah untuk menjadi robbānī dilakukan dengan
memperbaiki manusia dan memberikan arahan dan petunjuk
menuju al-Robb (Tuhan) mereka, agar sempurna dan
bahagia dalam ketaatan kepada-Nya. Semua itu dilakukan
dengan mempelajari, mengajarkan dan mendapatkan
pelajaran al-Kitāb (yaitu al-Qur`an).50
f. `Abd al-`Azīz Kuhail menguraikan lebih jauh tentang
jalinan antara karatkter robbānī dan jalan pembentukannya
dalam satu panduan yang utuh. Menurutnya robbānī adalah
seorang muslim yang memiliki akal yang cerdas, kalbu yang
hidup dan anggota tubuh yang produktif, di mana dengan
kepribadiannya yang lengkap itu dia sanggup memikul

48

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=67384 04-08-

2011
Muhammad Yasrī, Ma`ālim Fī Ushûl al-Da`wah, hal. 52
Abû Bakr Jābir al-Jazāirī, Aysar al-Tafāsir Li Kalām al-`Aliy alKabīr, Saudi Arabia: Maktabah Adhwā al-Manār, 1999, cet ke-1, hal.160
49
50
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tanggung jawab khilafah dan tegar menghadapi berbagai
situasi perubahan dan reformasi.
Jika ke-robbānī-an berarti tegak lurusnya akal, kalbu dan
anggota tubuh dalam tatanan dan tuntunan Ilahi, maka
pembentukannya harus terorientasi dalam metode
pendidikan sebagai berikut:
1) Afkār (Pemikiran).
Memberi bekal akal dengan wawasan paripurna tentang
l

Alloh , manusia, alam dan kehidupan yang diasaskan
pada wahyu, ayat-ayat alam semesta dan jiwa manusia.
Inilah langkah pertama dalam pembentukan yang
bertolak dari didahulukannya wahyu “iqra” sebagai
asas pendidikan pemikiran orisinil yang dapat
memberikan keyakinan tentang pemahaman valid serta
menjauhkan akal dari keruwetan filsafat dan prasangka.
2) `Āthifah (Perasaan)
Mensucikan jiwa dari berbagai penyakit yang
dideritanya, meninggikan cita-cita kalbu, mengikatnya
l

dengan Alloh serta memberinya gizi dengan berbagai
hakekat azaliah. Dengan demikian, seluruh perasaannya,
kerinduannya dan gejolak jiwanya penuh dengan
kelembutan, kasih sayang, kekuatan, kemuliaan,
pengabdian dan seluruh kehormatan, tidak menampik
hal-hal yang baik serta tidak bergelimang di dalamnya.
Dia akan selalu memperlakukan alam dan makhluk
lainnya secara positif, sehingga semuanya menjadi bekal
kekal yang tidak akan lenyap saat dia menempuh
perjalanan hidup dan fase-fase dakwah.
3) Sulûk (sikap perilaku)
Memenuhi sikap perilakunya dalam perbuatan-perbuatan
yang diridhai Tuhan-nya, melakukan kebaikan,
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mempropagandakan
reformasi
kebenaran
dan
meluruskan penyimpangan dalam tatanan hukum alam
kehidupan. Dengan demikian, kekuatan tangannya
terbiasa membangun dan memberi, kedua matanya
l

memandang nikmat-nikmat Alloh dengan pandangan
syukur serta memandang aibnya dengan pandangan
mengobati, telinganya biasa mendengar suara orangorang yang dizalimi, lisannya biasa memberikan nasehat,
serta kakinya biasa melangkah ke arah produktif.51
Dengan ini semua, pendidikan pemikiran, ruhani dan
sikap perilaku akanmembentuk para pewaris Nabi yang
selalu menapaki jalan keimanan Rosululloh
ma`sûm:

n

yang








 
Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan
Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang
besar dan ilmu-ilmu yang Tinggi. (QS. Shad [38]: 45)
Mereka mata rantai pengikut para Nabi yang mulia, di
mana Alloh

l

memuji mereka dengan dua ciri dasar,

51

http://www.odabasham.net/show.php?sid=21751
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yaitu ûli al-aydī 52 (pemilik anggota tubuh yang
bersemangat tinggi dan melahirkan perbuatan-perbuatan
besar yang produktif) serta ûli al-abshār53(pemilik kalbu
dan akal, karena inilah tempat penangkapan ilmu,
walaupun tidak terbatas hanya memiliki keduanya seperti
alat-alat mekanik saja, tetapi alat-alat yang hidup
bergerak dengan penuh vitalitas).”54

B. Materi Pendidikan Robbānī
Kumpulan materi pelajaran pada walanya difahami memiliki
makna yang sama dengan kurikulum. Dalam perkembangan selanjutnya
kurikulum tidak lagi bermakna bahan ajar, akan tetapi berkembang
menjadi seluruh pengalaman belajar. Dimana kurikulum –menurut
`Umar al-Taumi al-Syaibani- memiliki pengertian sebuah jalan terang
yang dilalui oleh pendidik atau guru latih dengan peserta didik dan
latihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap
mereka.55
Karena itu, kurikulum memiliki makna luas, termasuk
perencanaan yang dilakukan guru. Kurikulum adalah suatu substansi
rencana kegiatan belajar, sistem yang memiliki keterkaitan, dan
konsep dinamis, terbuka menerima berbagai gagasan, opini dan saran
pengembangan.
Ûli al-aydi menurut Ibn `Abbās adalah “kuat dalam ibadah”, menurut
Sa`īd bin Jubair adalah “kuat dalam beramal”, dan menurut Mujāhid adalah
“kuat dalam melaksanakan perintah Alloh”. Baca: Jalāl al-Dīn al-Suyûthī, alDur al-Mantsûr , Juz VIII, 419
53
Ûli al-abshar menurut Ibn `Abbās adalah “berilmu tentang perintahperintah Alloh”, menurut Sa`īd Ibn Jubair adalah “berilmu tentang urusan
agama mereka”, dan menurut Mujāhid adalah “akal”. Baca: Ibid
54
http://www.odabasham.net/show.php?sid=21751
55
Umar al-Taumī al-Syaibānī, Falsafah al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah,
Libiyā: al-Dār al-`Arabiyyah Li al-Kitāb, tt, hlm. 436
52
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Materi dasar dalam pendidikan robbānī adalah wahyu56 Alloh
l

yang terkandung dalam al-Qur`ān.

Alloh

l

berfirman:









  


   



Kata wahyu telah dibahas oleh para pakar ilmu al-Qur`ān, di antara
mereka adalah Mannā` al-Qaththān dalam bukunya yang berjudul “Mabāhits
Fī `Ulūm al-Qur`ān, Kairo: Maktabah Wahbah, 2004, cet-13”. Dalam
uraiannya dia mengatakan: “al-wahy adalah kata mashdar [infinitif]. Dia
menunjuk pada dua pengertian dasar, yaitu; tersembunyi dan cepat. Oleh
sebab itu, dikatakan:”wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat
yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain.
Inilah pengertian dasarnya (mashdar)... Secara etimologi (kebahasaan)
pengertian wahyu meliputi:
1). Ilhām al-fithri al-insāni (ilham yang menjadi fitrah manusia). (Baca
Qs. 28:7)
2). Ilham yang berupa naluri pada binatang. (Baca Qs. 16)
3). Isyarat yang cepat. (Baca Qs. 19:11)
4). Bisikan setan untuk menghias yang buruk agar tampak indah dalam
diri manusia. (Baca Qs. 6:121)
5). Perintah yang disampaikan oleh Alloh kepada para Malaikat-Nya
untuk dikerjakan. (Baca Qs. 8:12).
Sedangkan wahyu Alloh kepada para nabi-Nya, secara syariat mereka
definisikan sebagai “kalam Alloh yang diturunkan kepada seorang nabi”.
(Baca halaman: 34-35)
56
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Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Alloh berikan
kepadanya al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata
kepada manusia:"Hendaklah kalian menjadi penyembahpenyembahku bukan penyembah Alloh". Akan tetapi (dia
berkata):"Hendaklah kalian menjadi orang-orang robbani,
karena kalian selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan
kalian tetap mempelajarinya. (QS. Ali Imron [3]: 79)
Asal kata al-Kitāb adalah himpunan kulit dengan kulit yang
lain dengan cara dijahit. 57 Sehingga al-Kitāb bisa diartikan tulisan
yang berarti himpunan satu huruf dengan huruf yang lain sehingga
menjadi lafal-lafal yang difahami.58Karena itu, Kalāmullāh (kata-kata
l

Alloh ) dinamakan al-Kitāb, sekalipun belum ditulis.59 Sedangkan
kata al-Kitāb dalam konteks ayat yang menjelaskan tentang robbānī
ini adalah al-Qur`ān60.
Jadi materi dasar dan inti dalam pendidikan robbānī adalah all

Qur`ān yang merupakan Kalāmullāh (kata-kata Alloh ) yang diturunkan
n

kepada Rosululloh, Muhamamd
dengan seluruh kandungan
mu`jizatnya serta bernilai ibadah dengan membacanya.61

Al-Rāghib al-Ashfahāni, Mu`jam Mufarādāt Alfādz al-Qur`ān,
Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal: 440
58
Ibid
59
Ibid
60
Lihat: Kitab-kitab Tafsir
61
Mannā` al-Qaththān, Mabāhits Fī `Ulûm al-Qur`ān, Kairo: Maktabah
Wahbah, 2004, cet ke-4, hal. 17
57
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Muhammad `Abduh berkata tentang kandungan QS. Ali
`Imran [3] ayat 79 :
“Ayat tersebut memberi pengertian bahwa manusia bisa menjadi
robbāni dengan mengetahui dan mempelajari al-Kitāb serta
mengajarkan dan menyebarkannya kepada umat manusia”. 62
Sebagai sebuah materi dasar dan inti, al-Qur`ān dalam
perspektif pendidikan robbānī memiliki banyak keistimewaan yang
begitu tinggi dan mulia, di antaranya:

1. Menghidupkan hati.
Al-Qur`ān merupakan sarana terbaik untuk menghidupkan
dan melahirkan kembali hati, walaupun hati tersebut sudah
sangat keras. Alloh

l

berfirman:




   










   
   
  
 
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu rûh (al-Qurān)
dengan perintah Kami. sebelumnya kamu tidaklah
mengetahui apakah al-Kitab (al-Qurān) dan tidak pula
mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan alMuhammad Rasyīd Ridhā, Tafsīr al-Qur`ān al-Hakīm al-Masyhūr bi
Tafsīr al-Manār, Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1993, Juz III, hal. 348. Dikutip pula
oleh Muhammad Adīb al-Shālih dalam kitab “Al-Robbāniyyūn; Qudwah wa
`Amal, Qirāat fī al-Tarbiyah wa al-Sulūk”, Riyād: Dār al-Wathan, 2000, Cet1, hal:27.
62
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Qurān itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang
Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan
sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada
jalan yang lurus. (QS. asy-Syura [42]: 52)
Rûh di dalam ayat tersebut adalah rûh hati. Ia dihidupkan
kembali oleh rûh (al-Qur`ān) sebagaimana hujan
menghidupkan bumi yang mati.
2. Menyinari mata hati
Al-Qur`ān bukan saja cahaya bagi hati, ia juga
merupakan cahaya yang menyinari mata hati dan
l

menjelaskan jalan menuju Alloh .

Dengan demikian, al-Qur`ān menggabungkan antara
kemampuan menghidupkan hati dan kemampuan
menyinarinya. Alloh

l

berfirman:
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Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rosul
kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi al-Kitab yang
kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya.
Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Alloh,
dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Alloh
menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke
jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Alloh
mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada
cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan
menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (QS. al-Maidah [5]:
15-16)
Al-Nûr sebagai nama al-Qur`an berarti memahami berbagai
masalah halal dan haram yang pelik.63
3. Obat Hati
Al-Qur`ān merupakan obat yang manjur bagi semua
penyakit hati, bagaimanapun parahnya. Alloh

l

berfirman:



  
  





 
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran
dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang
berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orangorang yang beriman. (QS. Yunus [10]: 57)
Al-Syifā yang merupakan nama al-Qur`an mengandung
makna bahwa barangsiapa yang beriman kepada-nya, maka
dia akan menjadi obat dari penyakit kufur. Dan barangsiapa
63

Muhammad Ibn `Abdullah al-Zarkasī, al-Burhān Fī `Ulûm al-Qur`ān,
Riyād: Dār al-Hadhārah, 2006, Cet ke-1, Juz. I, hlm. 409
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yang mengetahui serta mengamalkan-nya, maka dia akan
menjadi obat dari penyakit kebodohan.64
4. Membahagiakan Pemiliknya
Al-Qurān merupakan sumber kebahagiaan dan lebih
bernilai dari dunia dan semua isinya. Alloh

l

berfirman:










  



  




 
Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang
dibaca berulang-ulang dan al-Qur’an yang agung. Janganlah
sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan
hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di
antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu
bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu
terhadap orang-orang yang beriman. (QS. al-Hijr [15]: 87-88)

5. Menambah Keimanan

64

Ibid, hlm. 411
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Al-Qur`ān merupakan sarana terbaik untuk menambah
keimanan dan membangun pilar-pilarnya di dalam hati. Alloh
berfirman:

l

 
  
  








 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila
disebut nama Alloh gemetarlah hati mereka, dan apabila
dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya),
dan hanya kepada tuhanlah mereka bertawakkal. (QS. al-Anfal
[8]: 2)

6. Memperjelas Pandangan
Dengan al-Qur`ān manusia dapat selalu mengingat Alloh,
mengetahui hak-hakNya, mengetahui hakikat kisah wujud manusia
di bumi, mengetahui tugas diciptakannya, mengetahui setan-setan
dan jalan-jalan masuknya ke dalam diri manusia, serta mengetahui
jiwa dengan segala keburukannya. Alloh

l

berfirman:
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Sesungguhnya Telah kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran
Ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran.
(QS. az- Zumar [39]: 27)

7. Penyampai Kabar Gembira dan Ancaman
Al-Qur`ān sering menyebut dirinya sebagai penyampai
berita gembira dan ancaman. Al-Qur`ān menyampaikan kabar
gembira kepada orang-orang mukmin, bahwa mereka akan
mendapatkan surga, sehingga membuat hati mereka merasa rindu
dan ingin segera mendapatkannya. Ia juga memperingatkan
manusia akan neraka, agar jiwa-jiwa mereka merasa takut sehingga
l

ingin menunaikan segala perintah Alloh . Alloh

l

berfirman:

  



  













  
  
Segala puji bagi Alloh yang telah menurunkan kepada hamba-Nya
al-Kitab (al-Qur’an) dan dia tidak mengadakan kebengkokan di
dalamnya; Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan
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siksaan yang sangat pedih dari sisi Alloh dan memberi berita
gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan
amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
(QS. al-Kahfi [18]: 1-2)

8. Sumber Ilmu yang Paling Penting
Al-Qur`ān mencakup ilmu umat terdahulu dan umat
yang akan datang. Alloh

l

berfirman:


...


  


 
... dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) untuk
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan
kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (QS.
an-Nahl [16]: 89)
Al-Qur`ān merupakan nasehat terbaik yang
mengembalikan para pendengarnya kepada kesadaran. AlQur`ān juga merupakan sistem teragung.65
Al-Qur`ān penuh dengan berbagai ilmu pengetahuan.
Oleh sebab itu, orang yang ingin meneliti tentang sastra,
sejarah, kisah, etika dan sebagainya, niscaya akan
mendapatkan di dalamnya. Akan tetapi, hal ini bukan yang
menjadi tujuan utama diturunkannya al-Qur`ān dan perintah
mentadabburi serta memikirkan makna-maknanya. Karena
al-Qur`ān adalah kitab petunjuk. Alloh

l

berfirman:

  


Majdi al-Hilālī, al-Tharīq Ila al-Robbāniyyah Minhāj wa Sulūk,
Mesir: Maktabah al-Sayyidah, 2002, cet- 1, hal. 63-66
65
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...  
(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan
yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai
petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)...
(QS. al-Baqoroh [2]: 185)
Beberapa kandungan materi al-Qur`ān banyak dijabarkan
oleh para ulama dan pakar sesuai dengan sudut pandang masingmasing. Tetapi penulis membaginya ke dalam beberapa kelompok
sudut pandang, di antaranya:
1. Sudut pandang dari tujuan hakiki kehidupan manusia sebagai
l

peserta didik, yaitu tauhid, mengesakan Alloh
dalam
semua pengabdian. Ibn Qayyim adalah tokoh yang dapat kita
jadikan salah satu pelopor sudut pandang ini. Dalam sudut
pandang ini, materi al-Qur`ān dibagi menjadi empat
kelompok utama:
a) Materi tentang tauhid yang bersifat ilmiah deskriptif (al`ilmī al-khabarī). Dalam materi ini banyak diuraikan
l

tentang siapa Alloh dengan berbagai nama, sifat-sifatNya, perilaku-Nya dan berbagai kata-kata-Nya.
b) Materi tentang tauhid yang bersifat perintah aplikatif (alirādī al-thalabī). Dalam materi ini, al-Qur`ān
memberikan ajakan atau seruan untuk beribadah atau
l

mengabdi hanya kepada Alloh serta menanggalkan
semua hak peribadatan ini kepada selain Dia.
c) Materi tentang hak-hak dan penyempurna tauhid. Dalam
materi ini, al-Qur`ān banyak memberikan perintah dan
larangan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan

Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh

59

l

pengabdian kepada Alloh , baik dalam bentuk metodis
maupun rincian detail.
d) Materi tentang balasan dan ancaman bagi peyakin tauhid
atau pengingkar tauhid. Dalam materi ini, al-Qur`ān
memberikan informasi tentang balasan yang akan diraih
untuk para peyakin tauhid, baik kemuliaan di dunia
l

maupun kebahagiaan di surga Alloh . Juga sebaliknya,
al-Qur`ān memberikan informasi tentang ancaman yang
akan ditimpakan kepada para pengingkar tauhid, baik
kehinaan di dunia maupun kesengsaraan siksaan di
akhirat kelak.66
Uraian materi dalam rumpun ini yang sedikit lebih
meluas dijelaskan oleh Ahmad Farīd67:
a) Materi akidah tauhid.
b) Materi tentang kemampuan murāqabah
l

c) Materi tentang hubungan langsung dengan Alloh
d) Materi tentang bertafakur apa saja yang dapat dijangkau
oleh panca indera
e) Materi tentang kepercayaan pada kejayaan Islam
l

f) Materi tentang persiapan menghadap Alloh
g) Materi tentang pengetahuan tujuan diciptakannya
manusia
h) Materi tentang tingkat kemuliaan manusia bukan
didasarkan pada prestise dan keturunan, akan tetapi
ketakwaan.
i) Materi tentang adab-adab Islami
j) Materi tentang zuhud terhadap dunia dan gemar terhadap
akhirat
`Abd al-Rahmān Ibn Hasan Ālu al-Syeikh, Fath al-Majīd Syarh Kitāb
al-Tauhīd, Saudi Arabia: Maktabah Nazār Mushthafa al-Bāz, 1996, cet ke-1,
Juz I, hal. 19
67
Ahmad Farid, al-Tarbiyyah `Alā Manhaj Ahl al-Sunnah wa alJamā`ah, Riyad: Dār al-Thayyibah, 2004), cet ke-1, hal. 255-270
66
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k) Materi tentang kejiwaan robbānī
l

l) Materi tentang kecintaan kepada Alloh
yang
mendorong jiwa pengorbanan dan perjuangan
2. Sudut pandang dari berbagai sisi keagamaan dan sosial
kehidupan manusia yang sedang manjalani kehidupannya.
Marwān `Athiyyah 68 memberikan ilustrasi tentang materimateri dalam sudut pandang ini:
a) Materi tentang rukun-rukun Islam, mencakup:
1) Tauhid
2) Haji dan Umrah
3) Dien (Agama)
4) Zakat dan shadaqah
5) Shalat
6) Shaum
7) Berbagai masalah ibadah
n

8) Muhammad
b) Materi tentang Manusia dan hubungan sosial, mencakup:
1) Keluarga
2) Manusia
3) Tabanni (adopsi)
4) Kumpul kebo
5) Pengkebirian
6) Laki-laki
7) Laki-laki dan wanita
8) Budak dan tawanan perang
9) Silaturrahmi dengan karib kerabat
10) Masyarakat
11) Ras
12) Anak-anak Yatim
c) Materi tantang manusia dan hubungan akhlak,
mencakup:
Marwan `Athiyyah, Mu`jam al-Mufahras Li Mawādhi` Ayat alQur`ān al-Karīm di akhir kitab Mukhatashar Tafsīr al-Thabari bi Hamisy alQur`ān al-Karīm, Damskus: Dar al-Fajr al-Islāmī, 1995, cet ke-7, hal. 630676
68
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1) Akhlak-akhlak terpuji
2) Akhlak-akhlak tercela
d) Materi Keimanan, mencakup:
1) Para Nabi dan Rosul
2) Beriman kepada Alloh
3) Alam gaib
4) Kitab-kitab
5) Alloh
6) Kaum mukminin
7) Malaikat
8) Hari akhir
e) Materi tentang Perdagangan, Pertanian dan Industri,
mencakup:
1) Perdagangan
2) Pertanian
3) Industri
4) Perburuhan
f) Materi tentang Sistem Moneter
g) Materi tentang Jihad, mencakup:
1) Alat-alat jihad
2) Rahasia-rahasia peperangan
3) Tawanan perang dan budak
4) Pendidikan perang
5) Jihad di dalam Islam
6) Menjaga perbatasan
7) Syuhada
8) Berbagai peristiwa tempur
9) Hasil-hasil peperangan
10) Hijrah
h) Materi tentang dakwah, mencakup:
1) Batasan dakwah
2) Hikmah dalam dakwah
3) Kewajiban dakwah
i) Agama-agama, mencakup:
1) Ahlul Kitab
2) Bani Israel
3) Shaibah
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4) Majusi
5) Nasrani
j) Materi tentang hubungan politik dan publik
k) Hubungan peradilan, mencakup:
1) Hukum undang-undang
2) Sistem peradilan
3) Hubungan berbagai peraturan dan undang-undang
l) Materi tentang Ilmu pengetahuan dan seni
m) Materi tentang kerja
n) Materi tentang al-Qur`an
o) Materi tentang kisah dan sejarah
3. Sudut pandang dari berbagai hubungan manusia dengan
Pencipta, dirinya sendiri dan alam sekelilingnya. Majdī alHilālī69 mengemukakan pandangan materi di sudut pandang ini
sebagai berikut:
l

a) Materi tentang berhubungan dengan Alloh . Target
yang dituju adalah berserah diri sepenuhnya dengan
mengabdi hanya kepada-Nya.
Pelajaran yang amat penting dalam poin ini antara lain:
1) Ibadah
2) Zikir dan fikir
b) Materi tentang hubungan dengan sesama manusia. Target
yang dituju adalah merealisasikan kebajikan dalam
berinteraksi dengan sesamanya.
Pelajaran yang amat penting dalam poin ini adalah
mewujudkan ihsan yang dibuktikan antara lain dengan:
1) Berbakti kepada orang tua
2) Berbuat baik kepada istri dan anak
3) Menyambung silaturahmi
4) Menegakkan amar ma`ruf nahi munkar
5) Berdakwah
6) Jihad di jalan Alloh
7) Menyambung ukhuwwah karena Alloh
Majdī al-Hilālī, al-Tharīq Ila al-Robbāniyyah Minhājā wa sulūkā,
Mesir: Dār al-Tauzī wa al-Nasyr al-Islāmiyyah, 2002, cet ke-1, hal. 79-132
69
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Berbuat baik kepada tetangga
Membantu para janda dan orang-orang miskin
Memenuhi kebutuhan sesama muslim
Mendamaikan orang yang berselisih
Saling menolong dalam kebajikan dan taqwa
Menjenguk orang sakit
Memberi makan
Membantu orang yang lemah
Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan
Bersikap toleran dalam menjual, membeli, menagih,
memberi dan melunasi hutang
c) Materi tentang hubungan dengan jiwa. Target yang dituju
adalah selalu berhati-hati terhadapnya dan melawannya
dengan selalu menta`ati Alloh, kejujuran, keikhlasan dan
kesabaran.

C. Metode Pendidikan Robbānī
Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi,
kata metode berasal dari dua suku kata, yaitu meta dan hodos. Meta
berarti “melalui” dan hodos berarti “jalan” atau “cara”. Menurut
Ahmad Husain al-Liqani, metode adalah: “Langkah-langkah yang
diambil seorang pendidik guna membantu peserta didik
merealisasikan tujuan tertentu”.70
`Umar al-Taumi al-Syaibani mengatakan bahwa metode
pendidikan adalah semua segi kegiatan terarah yang dilakukan
seorang guru dalam kerangka hal-hal yang diharuskan dari mata
pelajaran yang diajarkannya, ciri-ciri perkembangan murid-muridnya,
70
Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem
Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya, Jakarta: Kalam Mulia 2009, Cet
ke-1, hlm. 209
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dan suasana alam sekitarnya serta tujuan menolong murid-muridnya
untuk mencapai proses belajar yang diinginkan dan perubahan yang
dikehendaki pada perilaku mereka. Metode menolong juga mereka
mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, kebiasaan,
sikap, minat dan nilai-nilai yang diinginkan”.71
Menurut al-Syaibani bahwa metode-metode pendidikan dapat
dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, di antaranya:
1. Metode mengajar yang berdasar pada alat-alat dan bahan-bahan
yang digunakan, seperti metode kitab, metode perpustakaan,
metode laboratorium, dan metode proyek.
2. Metode-metode yang berdasar pada cara yang diikutinya dalam
mengemukakan fakta, seperti metode penuturan, metode
lukisan-lukisan, metode contoh, metode lawatan ilmiah dan
pelajaran, metode partisipasi untuk latihan dan lain-lain.
3. Metode yang berdasar pada penyusunan mata pelajaran, seperti
metode penyusunan masa, metode penyusunan psikologis,
metode penyusunan logis, metode penyusunan mengikuti
perkara, mata palajaran, unit pelajaran atau mengikuti masalah
kehidupan.
4. Metode berdasarkan pada tujuan yang hendak diraih seorang
guru, seperti metode nasehat, petunjuk dan bimbingan, metode
latihan, metode menikmati dan apresiasi, metode pemikiran,
kesimpulan dan analisa, metode penaksiran (diagnose) dan
metode pengembangan pengalaman.
5. Metode yang berdiri atas tujuan murid, seperti metode
penyelesaian masalah dan metode proyek.
6. Metode berdasarkan pada hubungan timbal-balik antara murid
dengan guru, seperti metode pengangkatan, metode pelajaran
terarah, metode proyek yang dipilih dengan bebas.
7. Metode yang berdasarkan pada hubungan timbal-balik antara
satu murid dengan murid lainnya, seperti metode kegiatan
perseorangan, metode kegiatan panitia, metode kegiatan di
dalam kelas, dan metode kegiatan kerjasama.
71

`Umar al-Taumī al-Syaibānī, Falsafah al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah,
Libiyā: al-Dār al-`Arabiyyah Li al-Kitāb, tt, hlm. 405
Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh

65

8. Metode-metode berdasarkan pada derajat keikutsertaan muridmurid pada proses pendidikan, seperti metode penampilan
bersama yang dilakukan oleh murid-murid, metode
keikutsertaan bersama yang terjadwal, metode mendengarkan
bersama dan metode aktifitas latihan murid-murid.
9. Metode yang berdasarkan pada derajat kebebasan berpikir,
seperti metode otokrasi atau tangan besi, metode pengambilan
kesimpulan dari awal, metode pengambilan kesimpulan
terpimpin dan metode eksperimen.
10. Metode yang berdasarkan pada cara yang digunakan dalam
ulangan dan penilaian, seperti metode lisan, metode laporan
tertulis dan metode ujian tertulis.
11. Metode yang berdasar pada panca indera luar, seperti metode
penglihatan, metode pendengaran dan metode gerakan.72
Salīm bin `īd al-Hilālī menjelaskan bahwa metode utama
dalam pendidikan robbānī adalah metode hikmah yang digambarkan
dalam aktualisasi pengajaran ber-tadarruj (yang bersifat gradual atau
v

bertahap)73. Bukhāri berkata:
“Ibn `Abbās berkata (jadilah kalian robbānī) yaitu para ahli fiqih
yang amat penyabar. Dikatakan bahwa robbānī adalah orang yang
mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang sederhana sebelum ilmuilmu yang pelik”. 74
Secara etimologi, kata al-hikmah mengandung empat
pengertian, antara lain:
1. Al-`Ilm wa al-fiqh (Ilmu dan pemahaman) atau al-`ilmu ma`a
al-`amal (ilmu yang disertai amal kebajikan)
2. Itqān al-Umûr (Keakuratan masalah)
3. Kata-kata bermanfaat yang dapat mencegah kejahilan dan
kedunguan.
4. Tercegah dari kerusakan.
72

Ibid, hlm. 409-410
www.al-manhaj.com 22 Januari 2011 M
74
Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhāri, Kitāb alTauhīd, Beirut: Dār al-Kitāb al-`Arabi, 2007 M, hal. 30
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Setelah meneliti makna-makna hikmah dalam kamus-kamus
bahasa, Ibn Taimiyah memberikan kesimpulan tentang arti etimologi
dari kata hikmah Sebagai“Pemutus dan pembeda, pemisah dan
pembatas yang dapat menghantarkan terwujud dan tercapainya
sesuatu secara akurat”.75
Sedangkan pengertian hikmah secara terminologi dapat kita
petik dari berbagai definisi yang disampaikan oleh para ulama.
1. Al-Qurthubī dalam tafsirnya tentang pengertian hikmah
menguraikan:
“Para ulama berbeda pendapat tentang arti hikmah.
a) Al-Suddī berkata : kenabian.
h

b) Ibn `Abbās berkata: Mengenal al-Qur`ān, pemahaman-nya,
nasakhnya, muhkamnya, mutasyabihatnya, garib-nya,
muqaddim dan muakhkhirnya.
c) Qatādah dan Mujāhid berkata: hikmah adalah pemahaman
terhadap al-Qurān.
d) Mujāhid berkata: Ketepatan dalam perkataan dan perilaku.
e) Ibn Zaid berkata: hikmah adalah rasionalitas dalam
beragama
f) Mālik Ibn Anas berkata: hikmah adalah mengenal agama
Alloh, memahaminya dan menapak tilasinya.
g) Dalam riwayat Ibn al-Qāsim, dia berkata bahwa hikmah
adalah bertafakur tentang perintah Alloh dan mengikutinya.
h) Beliau juga mengatakan bahwa hikmah adalah menta`ati
Alloh, memahami dan mengamalkan agama.
i) Rabī` Ibn Anas berkata: hikmah adalah rasa takut
j) Ibrāhīm al-Nakhā`i berkata: hikmah adalah memahami alQur`an, hal inipun dikatakan oleh Zaid Ibn Aslam.
k) al-Hasan berkata: hikmah adalah sikap wara.
Lalu, al-Qurthubī memberikan kesimpulan bahwa
semua pandangan yang disebutkan di atas –selain perkataan alAhmad Ibn `Abd al-Halīm Ibn Taimiyah, Majmû` al-Rasāil al-Kubrā,
Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-`Arabi, tt, Juz. II, hal. 7
75
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Suddī, al-Rubayyi` dan al-Hasan- saling berdekatan arti, karena
hikmah adalah kata mashdar (benda) dari ihkām yaitu akurat
dalam berkata atau berbuat. Setiap pendapat tersebut di atas
sebenarnya bagian dari jenis hikmah, Kitabullah itu hikmah,
sunnah Nabi adalah hikmah dan setiap berbagai keutamaan
adalah hikmah. Asal kata hikmah adalah apa saja yang
mencegah kedunguan, ilmu dikatakan hikmah, karena ilmu
mencegah kebodohan dan dengan ilmu akan tercegah dari
kedunguan serta setiap perbuatan buruk. Begitu juga arti alQur`ān, akal dan pemahaman.76
2. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa hikmah di dalam al-Qur`an
mengandung pengertian tiga unsur: a) Ma`rifah al-haq
(mengenal kebenaran), b) Qaul al-haq (mengatakan
kebenaran), dan c) al-`amal bi al-haq (mengamalkan
kebenaran).77
3. Ibn Qayyim menguraikan salah satu arti hikmah yang
dikemukakan oleh para ulama, di antaranya menurut beliau
adalah ilmu yang bermanfaat, amal saleh dan menepati
kebenaran, baik dalam hal keyakinan, perkataan maupun
perbuatan.78
4. Ibn Hajar al-`Asqalāni mengatakan bahwa hikmah itu bersifat
umum mencakup apa saja yang dapat mencegah kejahilan dan
menyingkirkan keburukan.79
5. Dalam uraian yang cukup singkat, Sayyid Quthb menegaskan
bahwa hikmah lebih pada integrasi antara kesederhanaan dan
keseimbangan, kemampuan menangkap `illat (alasan) dan

76
Muhammad al-Qurthubi, al-Jāmi` Li Ahkām al-Qur`ān, Beirut: Dār
al-Turāts al-Islāmī, 1952, cet ke-2, Juz. III, hal. 330
77
Ahmad Ibn `Abd al-Halīm Ibn Taimiyah, Majmu` Fatāwa, Beirut:
Dār Ihya al-Turāts al-`Arabi, 1998, cet ke3, Juz. XV, hal:45
78
Syams al-Dīn Ibn Qayyim, Ighātsah al-Lahfān Fi Mashāyid alSyaithān, Beirut: al-Makab al-Islāmī, 1998, cet ke-2, Juz. II, hal. 257
79
Ahmad Ibn `Ali Ibn Hajar al-`Asqalāni, Fath al-Bāri Syarh Shahīh
al-Bukhāri, Beirut: Dār al-Fikr, tt, Juz. I, hal.166
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ghāyah (tujuan), serta meletakkan segala urusan di tempatnya
dengan ilmu, data dan analisa.80
Dari uraian para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pengertian hikmah dapat dilihat dari dua sudut pandang:
1. Dari segi teoritis ilmiah.
Dari segi ini, hikmah dimengerti sebagai ketelitian terhadap
sesuatu yang berada di balik yang tersurat, mengetahui
keterikatan antara sebab akibat, baik yang berbentuk hukum
alam maupun hukum perintah dan larangan, atau yang bersifat
qadar hukum sosial ataupun yang berbentuk hukum syariah.
2. Dari segi amal praktis.
Dari segi ini, hikmah diartikan dengan makna meletakan
sesuatu di tempatnya yang tepat. 81 Dari segi amal praktis,
menurut `Ali Muhammad al-Shallābī, hikmah memiliki tiga
tingkatan, yaitu:
a) Memberikan sesuatu haknya masing-masing, tidak
melampaui batas, tidak tergesa-gesa dari waktunya dan tidak
pula mengakhirkan watunya. Segala hal memiliki derajat
dan hak-hak yang dikandungnya, memiliki batas dan target
yang harus digapai dan tidak boleh dilampaui, memiliki
waktu yang tidak boleh didahului atau ditunda. Di sinilah
hikmah berarti menjaga tiga segi hal tersebut.
b) Mengenal keadilan Alloh dalam ancaman-Nya, kebaikan
Alloh dalam janji-Nya serta keadilan-Nya dalam hukumhukum Alloh, baik yang bersifat syar`i maupun hukum alam
yang berlaku kepada makhluk-makhluk-Nya, karena di
dalamnya tak ada kezaliman dan penyelewengan. Alloh
berfirman:

l

Sayyid Quthb, Fi Dzilāl al-Qur`ān, Beirut: Dār al-Syurûq, 1995, cet
ke-24, Juz. I, hal. 312
81
Sa`īd Ibn `Alī Ibn Wahf al-Qahthānī, Muqawwimāt al-Dā`iyah alNājih Fi Dhau al-Kitāb wa al-Sunnah; Mafhūm wa Nadzar wa Tathbīq,
Riyād: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 1994, cet ke-1, hal. 42
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Sesungguhnya Alloh tidak menganiaya seseorang walaupun
sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah,
niscaya Alloh akan melipat gandakannya dan memberikan
dari sisi-Nya pahala yang besar. (QS. an-Nisa [4]: 40)
c) Bashīrah (kemampuan mumpuni), yaitu kekuatan daya
tangkap, kecerdasan, ilmu dan keahlian.82
Sebagai sebuah metode dalam pendidikan, hikmah bukan
hanya diartikan sebagai metode yang menggunakan kata-kata yang
lunak, lembut, memberikan maaf, atau ketabahan saja. Karena,
hikmah dalam pendidikan dapat berbentuk metode-metode sebagai
berikut:
1. Bisa menggunakan metode lunak atau lembut, tabah dan
memaafkan disertai dengan memberikan penjelasan secara
ilmiyah, praktis dan penuh keyakinan dalil. Metode ini dapat
digunakan untuk para peserta didik yang cerdik, mampu
menerima kebenaran serta tidak menentang.
2. Bisa menggunakan mau`idzah hasanah (nasehat yang baik)
yang mencakup pula memberikan rangsangan tentang
kebenaran dan ancaman untuk meninggalkan kebatilan.
Metode ini dapat digunakan untuk para peserta didik yang
memiliki kesiapan menerima kebenaran, akan tetapi ada
kelalaian, syahwat dan hawa nafsu yang dapat menghalanginya
dari menerima kebenaran.

Ali Muhammad Muhammad al-Shallābī, al-Wasathiyah Fī al-Qur`ān
al-Karīm, Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 2007, cet ke-1, hal. 152
82
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3. Bisa menggunakan metode jidāl (diskusi) dengan cara terbaik,
menggunakan akhlak yang mulia, lentur, tutur kata yang
lembut, mengajak kepada kebenaran, memperindahnya dengan
bukti-bukti rasional dan rujukan yang valid, menolak kebatilan
dengan cara yang terdekat meraih keberhasilan dan ungkapan
yang tepat. Tujuan dari diskusi seharusnya bukan hanya untuk
kemampuan berdebat atau menang-kalah serta kesenangan
meraih ketinggian, akan tetapi harus ditujukan untuk
menjelaskan kebenaran dan memberikan petunjuk kepada
manusia. Metode ini dapat digunakan untuk peserta didik yang
menentang dan keras kepala.
4. Bisa menggunakan metode quwwah (kekuatan dan ketegasan)
dengan kata-kata yang kuat dan tegas, dengan pukulan,
pendisiplinan, dengan menegakkan hukuman, atau bahkan jihad
amputasi. Metode ini dapat digunakan untuk peserta didik yang
menentang, keras kepala, zalim dan melampaui batas serta tidak
mau kembali kepada kebenaran, bahkan menolaknya dan kekeh
dalam pendirian buruknya.83
5. Metode hikmah juga mengandung pengertian bahwa seorang
pendidik harus memperhatikan dan menjaga berbagai situasi
dan kondisi para peserta didik, akhlak dan berbagai tabi`at
mereka, sarana-sarana yang harus digunakan untuk masingmasing kondisi mereka, kadar penjelasan di setiap posisinya,
sehingga tidak memberatkan, tidak menyulitkan tugas-tugas
yang diberikan sebelum adanya kesiapan jiwa peserta didik,
cara berdialog dengan peserta didik, bervariasi dalam berbagai
cara sesuai situasi dan kondisi, menyeru peserta didik dengan
ilmiyah, bukan asal bunyi, memulai yang penting, kemudian
yang lebih rendah dari itu, mengajarkan orang umum dengan
kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang akrab dengan
pemahaman dan kemampuan mereka, serta mengajak bicara
mereka sesuai dengan kadar akal mereka.84
Sa`īd Ibn `Ali bin Wahf al-Qahthānī, Muqawwimāt al-Dā`iyah alNājih Fi Dhau al-Kitāb wa al-Sunnah; Mafhūm wa Nadzar wa Tathbīq, hal.
38-39
84
Ibid, hal. 40
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PENDIDIKAN ROBBANI
DI MASA ROSULULLOH

A. Karakter Rosululloh
Rosululloh

n

n

n

sebagai Murobbī.

adalah guru dan pendidik seluruh manusia,
n

bahkan guru dan pendidik terbaik seumur zaman. Rosululloh
mendeklarasikan dirinya sebagai seorang mu`allim atau seorang guru
l

yang merupakan tugas yang diembannya dari Alloh .85:
n

`Abdullāh Ibn 'Amr ia berkata; Pada suatu hari Rosululloh keluar
dari salah satu kamarnya dan masuk ke dalam masjid. Lalu beliau
menjumpai dua halaqah, salah satunya sedang membaca al-Qur`an
dan berdo'a kepada Alloh, sedang yang lainnya melakukan proses
n

belajar mengajar. Maka Rosululloh
bersabda: \"Masing-masing
berada di atas kebaikan, mereka membaca al-Qur`an dan berdo`a
kepada Alloh, jika Alloh menghendaki maka akan memberinya dan
jika tidak menghendakinya maka tidak akan memberinya. Dan mereka
sedang belajar, sementara diriku diutus sebagai pengajar, \" lalu
beliau duduk bersama mereka. (HR. Ibn Majah)86
Sebagai seorang murobbī bagi manusia, Rosululloh
dibekali Alloh

l

n

dengan beberapa kompetensi, yang merupakan

Muhammad Ibn `Abdullāh al-Duwesy, al-Mudarris wa Mahārāt alTaujīh, Riyād: Dār al-Wathan, 2000, Cet ke-4, hlm. 22
86
Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah, Bāb Fadhl al`Ulamā wa al-Hats `alā Thalab al-`Ilm, Juz. I, hlm. 88, Nomor: 229
85
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keharusan untuk dimiliki agar berhasil dalam melaksanakan tugasnya.
Kompetensi-kompetensi ini dapat dibagi menjadi 5 jenis87:
1. Kompetensi Nama
n

Rosululloh
memiliki beberapa nama yang bukan hanya
berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi di dalamnya terkandung
sifat-sifat yang menunjukkan terpuji dan sempurnanya Rosululloh
n88

.

Muhammad Ibn Jubair Ibn Muth'im dari bapaknya

a

ia

n

berkata; Aku mendengar Rosululloh bersabda: \"Sesungguhnya
aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, Ahmad, alMāhi yang maknanya dengankulah Alloh menghilangkan
kekafiran. Aku juga adalah al-Hāsyir, yang maknanya manusia
dibangkitkan di belakang diriku. Dan aku juga al 'Āqib.\" (HR.
Bukhori)89

Disarikan dari beberapa sumber, antara lain: 1) Rasyīd Manshûr
Muhammad al-Subbāhī, `Ard Manhaj al-Qur`ān fi al-Tarbiyyah alRobbāniyyah li al-Nabi Muhammad , Iskandariah: Dār al-Imān, 2008, Cet
ke-1, hlm. 63-78, 2) Muhammad Ibn `Īsā al-Tirmidzī, al-Syamāil alMuhammadiyah wa al-Khashāish al-Mushthafawiyah, Beirut, Dar al-Fikr,
1994. 3) Shālih Ibn `Abdullāh Ibn Humaid dan `Abd al-Rahmān Ibn
Muhammad Ibn `Abd al-Rahmān Ibn Mallûh, Mausû`ah Nadhrah al-Na`īm
Fī Makārim Akhlāk al-Rasûl al-Karīm, Jeddah: Dār al-Wasīlah, 2004, Cet
ke-3, Juz. I, hlm. 415-447, 4) Aidh al-Qarni dan Manshur Ibn Nashir al`Awaji, Edisi Indonesia: Muhammad Sang Idola Dilengkapi Dengan
Penjelasan Tentang Mukjizat-Mukjizat Nabi , Penerjemah: Najib Junaedi,
Surabaya: eLBA, 2006, Cet ke-1, 5) Shafiy al-Rahmān al-Mubārakfûrī, alRahīq al-Makhtûm, Riyād: Dār al-Muayyid, 1995, dan 6) `Alī al-Hasanī alNadwī, al-Sīrah al-Nabawiyyah, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004, Cet ke-2
88
Muhammad Ibn Abû Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma`ād
Fī Hadyi Khair al-`Ibād, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994, Cet ke-27, Juz.
I, hlm. 86
89
Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhārī, Kitāb alTafsīr, Bāb Ya`tī Min Ba`dī Ismuhu Ahmad, hlm. 1023, Nomor: 4896
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Rosululloh

n

bersabda:
a

`Abdullāh Ibn `Amr Ibn al-'Āsh
meriwayatkan bahwa ayat
yang di dalam al-Qur'an ini: \"Hai Nabi, sesungguhnya Kami
mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan
pemberi peringatan.., \" (al Fath: 8). Sama dengan ayat yang ada
di dalam Taurat berbunyi: \"Hai Nabi, sesungguhnya Kami
mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan
pemberi peringatan dan pelindung bagi orang-orang `Arab, kamu
adalah hamba-Ku dan Rosul-Ku, dan Aku menamaimu alMutawakkil (orang yang bertawakkal tinggi). Engkau bukan orang
yang berperangai buruk, juga bukan berwatak keras dan bukan
sakhkhob (orang yang cerewet, berteriak keras-keras) di pasar.\"
Dan beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan serupa
akan tetapi beliau mema'afkan dan mengampuninya, dan Alloh
tidak akan mewafatkan beliau sampai beliau meluruskan Millah
(dien) Nya yang bengkok, hingga manusia mengucapkan Lā Ilāha
IllAllāh, sehingga dengannya beliau dapat membukakan mata
yang buta, telinga yang tuli dan hati yang lalai.\" (HR. Bukhari)90
Nama lainnya adalah Ahmad, seperti diceritakan oleh Nabi
p

`Isa
kepada kaumnya. Dia juga bernama al-`Āqib (yang datang
belakangan), al-Hāsyir (yang mengumpulkan) dan al-Māhi (yang
menghapus).Nama al-Māhi, al-Hāsyir, al-Muqaffī, dan al-`Āqib
telah ditafsirkan di dalam hadis Jubair Ibn Muth`īm.91
a. Muhammad dan Ahmad
n

Muhammad sebuah nama yang sesuai dengan yang diberi
nama. Sebuah simbol yang menyatakan sifat seorang imam
(pemimpin). Dia menghimpun semua sifat terpuji, memiliki
Ibid, Kitāb al-Tafsīr, Bāb Inna Arsalnāka Syāhidan wa Mubasysyiran
wa Nadzīran, hlm. 1008, Nomor: 4838
91
Ibid
90
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seluruh akhlak mulia, menguasai segenap norma yang
utama, memegang nilai-nilai luhur dan bertipe low-profile.92
Dia dipuji oleh Alloh, karena dia adalah utusan-Nya yang
ma`shûm (terpelihara dari dosa dan kesalahan), Nabi-Nya
yang terakhir, hamba-Nya yang shalih, makhluk-Nya yang
terpilih, dan kekasih-Nya yang terkasih di muka bumi ini.
Dia dipuji oleh manusia, karena dia dekat di hati, figur yang
dicintai, rahmat yang diberikan dan karunia yang
dilimpahkan. Dia diberkati di manapun dia berada. Dia
diselimuti `ināyah (pertolongan Alloh) di manapun dia
singgah. Dan dia dikelilingi penghargaan di manapun dia
tinggal. Seluruh tabiatnya terpuji, karena dia dididik
langsung dengan wahyu. Segenap karakternya mulia, karena
telah diasah dengan nubuwwah (kenabian). Jadi, Alloh
adalah Mahmûd (Maha Terpuji) dan Rosul-Nya adalah
Muhammad (orang yang dipuji).93
b. Al-Māhī
Al-Māhi adalah Nabi yang dengannya Alloh menghapuskan
n

bentuk-bentuk kekufuran. Rosululloh
diutus di tengah
penduduk bumi yang sedang berada dalam kekafiran,
kecuali segelintir dari Ahl al-Kitāb. Di antara mereka adalah
kaum penyembah berhala, Yahudi yang dimurkai, Nasrani
Kristen yang sesat, Shābiah Atheis yang tidak mengenal
Tuhan dan hari kebangkitan, para penyembah bintang,
penyembah api, para filosof yang tidak tahu tentang syariat
para Nabi dan tidak mengakuinya. Di saat itulah Alloh

l

92

Aidh al-Qarni dan Manshur Ibn Nashir al-`Awaji, Edisi Indonesia:
Muhammad Sang Idola Dilengkapi Dengan Penjelasan Tentang MukjizatMukjizat Nabi , Penerjemah: Najib Junaedi, Surabaya: eLBA, 2006, Cet ke1, hlm. 19-20
93
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menghapus kekafiran itu semua dengan Rosul-Nya,
sehingga agama Alloh menggapai kemenangan.94

c. Al-`Āqib
Al-`Āqib berarti Beliau-lah yang datang di akhir para Nabi,
di mana tidak ada Nabi lagi setelah Rosululloh

n
95

d. Al-Hāsyir
Al-Hāsyir asal maknanya adalah himpunan dan kumpulan,
n

karena Rosululloh
yang di belakangnya manusia
berkumpul, seakan Beliau diutus untuk mengumpulkan
manusia.96
e. Al-Muqaffī
Rosululloh

n

adalah pengikut jejak-jejak Rosul-rosul

sebelumnya yang diutus oleh Alloh

l
97

2. Kompetensi Nasab
Kehormatan dan kebersihan nasab atau garis keturunan
Rosululloh

n

yang dilahirkan dari kabilah terhormat di Bangsa

Arab dijelaskan langsung oleh Rosululloh

n

dalam sabdanya:

dari Abû `Ammār Syaddād bahwa dia mendengar Wāsilah Ibn alAsqa`, keduanya berkata: Aku mendengar Rosululloh

n

bersabda:

Muhammad Ibn Abû Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma`ād
Fī Hadyi Khair al-`Ibād, Juz. I, hlm. 94
95
Ibid
96
Ibid
97
Ibid
94
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l

“Sesungguhnya Alloh memilih Kinānah dari keturunan Ismail,
memilih Quraisy dari keturunan Kinānah, memilih Banī Quraisy
dari keturunan Quraisy dan memilihku dari keturunan Banī
Hāsyim”. (HR. Muslim)98
n

Nama Rosululloh secara lengkap keturunannya adalah
Muhammad Ibn `Abdullāh Ibn `Abd al-Muththalib Ibn Hāsyim Ibn
`Abd al-Manāf Ibn al-Qushai Ibn Kilāb Ibn Murrah Ibn Ka`ab Ibn
Luay Ibn Ghālib Ibn Fihr Ibn Mālik Ibn al-Nadhar Ibn Kinānah Ibn
Khuzaimah Ibn Mudrikah Ibn Ilyās Ibn Mudhar Ibn Nizār Ibn
Ma`ād Ibn `Adnān.99
Abû Sufyān mengakui di hadapan Heraklius tentang
n

ketinggian dan kemuliaan nasab Rosululloh , ketika ditanya:
“Bagaimana nasabnya di kalangan kalian?”, Abû Sufyān
menjawab: “Dia di kalangan kami memiliki nasab (yang baik)”,
Heraklius berkata: “Begitulah para Rosul diutus pada nasab
kaumnya”.100
3. Kompetensi Khalq
Maksud dari arti khalqiyah adalah bentuk lahir atau fisik
yang Alloh

l

ciptakan dalam diri Rosululloh

fisik dan lahir ini, kepribadian Rosululloh
kesempurnaan dan kematangan, yaitu:

n
101

. Dalam bentuk

n

memiliki dua

98
Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābûrī, Shahīh Muslim,
Beirut: Dār Ibn Hazm, 1998, cet ke-1, hal. 1249 Nomor Hadis: 2276
99
Muhammad Ibn Ismāīl al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhāri, Beirut: Dār alKitāb al-Arabi, 2007, Kitab Manāqib al-Anshār; Bāb Mab`ats al-Nabi , hal.
777
100
Yahyā bin Ibrāhim al-Yahyā, Madkhal Li Fahm al-Sīrah, Madinah:
Dār al-Khudairī, 1420, cet ke-1, hal. 71
101
`Iyādh Ibn Mûsā Ibn `Iyādh al-Yahshabi, al-Syifā Bi Ta`rīf Huqūq
al-Mushthafā, Beirut: Dār al-Kitāb al-`Arabi, 1984, Juz. I, hal. 81
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a) Panca indera yang baik, anggota tubuh yang sempurna dan
akal yang cerdas
b) Bahasa yang lugas dan tegas serta wajah yang memikat102
Akram Dhiyā al-`Umuri menguraikan bahwa Rosululloh
n

termasuk manusia yang paling tampan, warna kulitnya putih
bersih, mukanya bundar, parasnya menarik, mulutnya lebar, lebar
kedua belah matanya, rambutnya yang ikal tersisir hingga ke ujung
ke dua telinganya, dan kadang-kadang hingga antara kedua telinga
dan pundaknya, kadang-kadang pula memanjang hingga kedua
bahunya. Rambutnya yang hitam, tidak beruban kecuali sedikit.
Pada akhir-akhir usia diperkirakan ubannya sekitar dua puluhan
helai yang letaknya terpisah-pisah, di kepala, di bawah mulut dan
pada kedua pelipisnya. Dan pada sebagian rambutnya nampak
warna kemerah-merahan pengaruh dari minyak wangi.
n

Postur tubuh Rosululloh
sedang, tidak terlalu besar,
perawakannya tidak kurus dan tidak pula gemuk, dadanya lebar,
kedua tangan dan kakinya besar, kedua telapak tangannya luas dan
lembut, kedua tumitnya tidak gemuk, di atas pundaknya yang
sebelah kiri terukir stempel kenabian berupa rambut yang
berkumpul seperti kancing.103

Manshûr Muhammad al-Shubbāhī, `Ardh Manhaj al-Qur`ān Fī alTarbiyah al-Robbānī Li al-Nabi Muhammad , Iskandaria, Dār al-Imān,
2008, cet ke-1, hal. 65
103
Akram Dhiyā al-`Umurī, al-Sīrah al-Nabawiyyah Muhāwalah Li
Tathbīq Qawā`id al-Muhadditsīn Fi Naqd al-Riwāyat al-Sīrah alNabawiyyah, Saudi Arabia: Maktabah al-`Ulûm wa al-Hikam, 1993, Cet ke5, Juz. I, hal. 86-87
102
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Ummu Ma`bad al-Khuzāiyyah berkata tentang diri
n

Rosululloh
, menjelaskan bentuk fisik Rosululloh
suaminya, ketika dia melewati kemahnya pada saat hijrah:

n

kepada

“Beliau terlihat sangat tampan, berwajah cerah, bagus bentuk
fisiknya, badannya ramping, kepalanya tegak, tampan. Kedua
matanya lebar dan hitam, bulu matanya lentik, suaranya agak
parau, lehernya jenjang, matanya tajam dan gelap, kedua alisnya
bak bulan sabit dan bersambung, rambutnya sangat hitam, apabila
diam terpancar darinya kewibawaan, apabila berbicara terlihat
akrab, dari kejauhan beliau adalah orang yang paling tampan dan
paling elok, dari dekat beliau adalah orang yang paling bagus dan
paling manis. Tutur katanya manis dan berharga, tidak pendek dan
tidak panjang. Perkataannya lembut bagaikan mutiara yang
tertata rapi, tinggi badannya sedang, mata yang memandangnya
tidak akan mencibir karena posturnya yang tinggi. Beliau
bagaikan dahan di antara dua dahan, paling tampak di antara tiga
orang, dan paling tinggi kedudukannya, beliau memiliki temanteman yang selalu mengelilinginya, apabila beliau berbicara
mereka mendengarkan perkataannya, apabila memerintahkan
sesuatu mereka bergegas untuk melaksanakannya. Beliau adalah
sosok yang ditaati dan disegani, tidak pernah bermuka masam dan
tidak pernah mencela seseorang”.104
`Ali Ibn Abi Thālib

a

berkata, menjelaskan tentang

n

pribadi Rosululloh :
“Perawakan beliau sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak
terlalu pendek, berbadan lebar, rambutnya ikal, tidak keriting dan
tidak lurus, badannya tidak kurus dan tidak pula gemuk, wajahnya

Ibn Qayyim al-Jauziyah, Zād al-Ma`ād Fi Hadyi Khair al-`Ibād,
Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994, cet ke-27, Juz. III, hal. 56-57
104
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bulat, kulitnya putih bersih. Kedua matanya lebar tajam dan hitam,
bulu matanya lentik, tulang persendiaannya besar, punggungnya
kekar, bulu dadanya lembut dan halus, jari-jemari tangan dan
kakinya keras. Apabila berjalan seakan-akan berjalan di jalan
yang landai, apabila menoleh seluruh badannya juga menoleh, di
punggungnya ada tanda kenabian, dan beliau adalah penutup para
nabi. Beliau adalah orang yang paling bagus telapak tangannya,
paling kekar dadanya, paling jujur perkataannya, paling menepati
janjinya, paling lembut jiwanya, paling mulia pergaulannya. Siapa
saja yang secara tiba-tiba memandangnya, akan merasa kagum
padanya dan siapa saja yang benar-benar bergaul dengannya
pasti akan mencintainya.”105

Dalam catatan lain, Shafiy al-Rahmān al-Mubārakfûrī
n

menjelaskan bahwa Rosululloh
diistimewakan dengan
kefasihan lisannya, keindahan retorikanya, berperangai luwes,
jelas lafadznya, ringkas bicaranya, benar maknanya, tanpa dibuatbuat. Beliau dikaruniai jawāmi` al-kalim (kalimatnya ringkas, tapi
kandungan maknanya dalam dan akurat), mempunyai mutiaramutiara hikmah yang indah dan menguasai logat-logat orang Arab.
a

Abû Hurairah
berkata, Rosululloh
jawāmi` al-kalim”. (HR.Ahmad)106

n

bersabda: “Aku diberi

Pengertian jawāmi` al-kalim yang diberikan kepada
Rosululloh

n

–menurut al-Baghawi- bisa berarti dua pengertian:

Muhammad Ibn `Īsā al-Tirmidzī, Sunan al-Tirmidzi, Beirut: alMaktab al-Islāmī, 1992, cet ke-2, Juz V, hal. 502
106
Ahmad Ibn Hanbal, al-Musnad, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1972,
Juz. XV, hal:137
105
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l

Pertama, al-Qur`ān. Maksudnya Alloh menghimpun di
dalam al-Qur`an berbagai makna yang sangat banyak hanya
dengan lafadz-lafadz yang singkat.
Kedua, kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang
sangat dalam dan hukum-hukum yang sangat beragam.107
Ciri-ciri fisik ini –menurut pandangan Akram Dhiyā alUmurī- menunjukkan keindahan lahir, kesempurnaan fisik dan
kemampuannya untuk bangkit melakukan tugas-tugas besar yang
terkai erat dengannya. Musuh-musuhnya tidak menemukan sesuatu
yang bisa dicela pada lahirnya atau menggelarinya dengan sesuatu
yang mengarah pada celaan. Di samping bagusnya bentuk lahiriyah
dan sempurnanya panca indera serta anggota badannya, Rosululloh
n

memiliki perhatian khusus terhadap lahiriahnya, berupa
penjagaan kebersihan, penampilan yang memikat dan
menggunakan parfum.108

4. Kompetensi Khuluq
Kata al-Khalqu, al-Khulqu dan al-Khuluqu pada dasarnya
satu arti, akan tetapi kata al-khalqu lebih spesial pada gaya, bentuk
dan gambar yang dapat terlihat oleh mata kepala, sedangkan al-

Al-Husen Ibn Mas`ûd al-Farrā al-Baghawī, Syarh al-Sunnah, Beirut:
al-Maktab al-Islāmī, 1396, Cet ke-1, Juz XIII, hal. 198
108
Akram Dhiyā al-`Umuri, al-Sīrah al-Nabawiyyah Muhāwalah Li
Tathbīq Qawā`id al-Muhadditsīn Fi Naqd al-Riwāyat al-Sīrah alNabawiyyah, Arab Saudi: Maktabah al-`Ulum wa al-Hikam, 1993, Cet ke-5,
Juz. I, hal. 87
107
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Khuluq lebih spesial pada kekuatan dan karakter yang terlihat oleh
mata hati.109
Sedangkan pengertian al-Khuluq atau Akhlak –menurut alJurjani- adalah karakter yang melekat di dalam jiwa yang dapat
melahirkan berbagai perbuatan dengan sangat mudah tanpa
membutuhkan pemikiran dan perenungan. Jika karakter itu
melahirkan perbuatan-perbuatan yang indah, baik secara rasional
maupun agama, maka karakter ini dinamakan akhlak yang baik.
Jika, karakter ini melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek, baik
secara rasional maupun agama, maka karakter ini dinamakan
akhlak yang buruk.110
n

Karakter akhlak Rosululloh
dapat diuraikan dalam 4
kelompok besar yang masing-masing memiliki uraian akhlak-akhlak
n

mulia lainnya yang dimiliki oleh Rosululloh . Keempat kelompok
besar itu adalah:
a) al-Qanā`ah
Menurut Ibn Taimiyah, qanā`ah adalah
meninggalkan keinginan kepada sesuatu yang tidak
memiliki manfaat di akhirat kelak, yaitu dengan
meninggalkan semua hal-hal mubah yang melebihi batas
l

dari apa yang bisa mendukung keta`atan kepada Alloh .111
Rosululloh

n

adalah manusia yang paling qanā`ah
n

dalam semua kehidupannya. Rosululloh dan keluarganya
jarang makan kenyang, bahkan tidak pernah merasakan roti
Ahmad al-Thûkhī dan Ahmad Mushthafā, al-Silsilah al-Dzahabiah
Fī al-Akhlāq al-Islāmiyah, Kairo: Maktabah al-Sunnah, 2000, Cet ke-1, Juz
I, hal. 19
110
Shālih Ibn `Abdullāh Ibn Humaid dan `Abd al-Rahmān Ibn
Muhammad Ibn Mallûh, Mausū`ah Nadhrah al-Na`īm Fi Makārim Aklāq alRasūl al-Karīm, Jedah: Dār al-Wasīlah, 2004, cet ke-3, Juz. V, hal. 1570
111
Ibn Taimiyyah, Majmu` Fatawa, Juz. XI, hlm. 27
109
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empuk dan daging panggang dalam banyak waktu,
sedangkan tempat tidur beliau dari kulit yang dalamnya
berisi serabut. 112
Dari 'Urwah dari `Āisyah bahwa dia berkata; \"Wahai
`Urwah keponakanku, dulu kami pernah melihat hilal
hingga tiga kali hilal selama dua bulan, sementara di
n

rumah-rumah Rosululloh tidak ada yang menyalakan api.
Lalu aku bertanya: 'Wahai bibi, apa yang menghidupi
kalian? ' Āisyah menjawab: 'al-Aswadān, ' yaitu; kurma dan
n

air. Hanya saja Rosululloh memiliki tetangga-tetangga dari
Anshār, mereka memiliki kambing-kambing perahan. Mereka
n

mengirimkan sebagian susunya untuk Rosululloh lalu beliau
memberi kami minum dengan susu itu. (HR. Bukhari)113

b) al-Wara`
Wara` dalam bahasa Arab berarti menahan dan
menekan. Sedangkan dalam pengertian akhlak, wara` adalah
sikap meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya
untuk akhirat seseorang.114
Al-Rāghib al-Ishfahāni membagi wara` menjadi
tiga tingkatan: a) wajib, yaitu meninggalkan hal-hal yang

Bisa dibaca riwayat-riwayat hadis dari Muhammad Ibn Ismaīl alBukhārī, Shahīh al-Bukhāri, Kitāb al-Raqaq, Bāb Kaifa Kāna `Aisy al-Nabi
wa Ashhābih wa Takhallīhim `an al-Dunia, hlm. 1314, Nomor hadis:
6452-6460
113
Ibid, Nomor: 6459
114
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Fawāid, Saudi Arabia: Dār Ibn Jauzī,
1427, Cet ke- 10, hlm. 118
112
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diharamkan, ini harus dimiliki oleh semua manusia, b)
anjuran, yaitu meninggalkan hal-hal yang syubhat, ini harus
dimiliki oleh para pemilik jiwa pertengahan, dan c)
keutamaan, yaitu meninggalkan banyak hal-hal yang mubah
dan membatasi diri dengan hal-hal yang bersifat emergency,
ini tingkatan para nabi, syuhada dan orang-orang saleh.115
n

Rosululloh
sangat hati-hati terhadap makanan
yang beliau makan, karena khawatir yang beliau makan
adalah harta sedekah. Karena, Rosululloh

n

dilarang makan

n

harta sedekah. Rosululloh tidak pernah tertawa terbahakbahak, tetapi tampak dalam senyumnya.116
Rosululloh

n

bersabda:
a

n

Diriwayatkan dari Abû Hurairah
bahwa Nabi
berkata: \"Ketika aku pulang kepada keluargaku aku
menemukan buah-buah kurma berserakan di tempat tidurku
maka aku ambil untuk aku makan kemudian aku takut kalau
kurma itu sebagai zakat hingga akhirnya aku biarkan\".
(HR. Bukhari)117
`Āisyah

d

berkata:
n

Saya tidak pernah melihat Rosululloh tertawa terbahakbahak hingga terlihat langit-langit dalam mulutnya, beliau
hanya biasa tersenyum. (HR. Bukhari)118
115
Al-Rāghib al-Ishfahāni, al-Dzarī`ah Ilā Makārim al-Syarī`ah,
Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1985, hlm. 323
116
Bisa dibaca riwayat-riwayat hadis dari Muhammad Ibn Ismaīl alBukhārī, Shahīh al-Bukhāri, Kitāb Fi al-Luqathah, Bāb Idzā Wajada Tamrah
Fī al-Tharīq, hlm. 484, Nomor hadis: 2431-2432
117
Ibid, Nomor: 2432
118
Ibid, Kitāb al-Adab, Bāb al-Tabassum wa l-Dhahik, hlm. 1248,
Nomor: 6092
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c) al-Haya`
Kata al-Haya` sesungguhnya adalah daya jiwa yang
mendorong seseorang untuk meninggalkan perkataan, amal
dan akhlak buruk serta dapat mencegah seseorang
mengabaikan hak yang menjadi kewajibannya. 119 Dengan
kata lain dapat dikatakan secara ringkas bahwa al-haya`
adalah satu akhlak yang dapat mendorong seseorang
melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan.120
Sifat al-haya` atau malu Rosululloh

n

dapat terlihat
l

dengan rasa malu beliau yang begitu tinggi kepada Alloh .
Di saat Nabi Musa `as meminta Beliau untuk meminta
keringanan kepada Alloh

l

tentang kewajiban shalat, Beliau

n

l

mengatakan bahwa beliau malu kepada Alloh .121
n

Jika Rosululloh
melihat seseorang yang
berperangai buruk atau suatu urusan yang kurang baik, maka
beliau

n

malu untuk mengungkapkannya dengan menunjuk
n

hidung orangnya atau perangai tersebut, tetapi Beliau
menggunakan kata kiasan atau permisalan. Jika Rosululloh
n

hendak mandi, beliau menjauh dari penglihatan manusia,
sehingga tidak ada seorangpun yang melihat auratnya.122

119
Muhammad Ibn `Allān al-Shadīqī, Dalīl al-Fālihīn Li Thuruq
Riyādh al-Shālihīn, Kairo: Dār al-Rayyān, 1407, Juz. III, hlm. 158
120
Ibn Muflih al-Hanbali, al-Adab al-Syar`iyyah wa al-Minah alMar`iyyah, Kairo: Muassasah Qurthubah, 1987, Juz. II, hlm. 227
121
Muhammad Ibn Ismaīl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhāri, Kitāb alShalāt, Bāb Kaif Furidhat al-Shalawāt Fī al-Isrā, hlm. 86, Nomor: 349
122
Sulaimān Ibn al-Asy`ats al-Sijistānī al-Azdi, Sunan Abi Daûd,
Riyād, Maktabah al-Riyādh al-Hadītsah, tt, Juz. IV, hlm. 250, Nomor: 4788
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Abû Sa`īd al-Khudrī bercerita tentang Rosululloh

n

:
a

n

Abû Sa'īd al-Khudrī
berkata; \"Nabi adalah orang
yang lebih pemalu dari pada anak gadis perawan yang
dipingit di kamarnya\".
Yahyā dan Ibn Mahdī keduanya berkata telah bercerita
kepada kami Syu'bah seperti hadits ini; \"Dan apabila
beliau tidak menyukai sesuatu maka dapat dikenali dari
wajah beliau\". (HR. Bukhari)123
Di tengah masyarakat Jahiliyah yang terang-terangan
melakukan kemunkaran, baik yang kecil maupun yang
n

besar, Rosululloh
dianugerahi rasa malu yang
mencegahnya
melakukan
kemunkaran-kemunkaran
124
tersebut.
d) al-Syajā`ah
Dalam bahasa Arab kata al-Syajā`ah diartikan
dengan keberanian (al-Jur`ah) dan paling terdepan (aliqdām). Sedangkan pengertian al-Syajā`ah sebagai sebuah
akhlak, menurut Ibn Hazm, adalah sikap mendermakan jiwa
untuk membela agama, kehormatan, tetangga yang diganggu
atau pegawai yang dizalimi, serta semua jalan kebenaran,
baik yang dibelanya sedikit atau banyak.125
Menurut al-Kafawi, sifat al-Syajā`ah sangat erat
terkait dengan sifat-sifat mulia lainnya seperti sabar, karam
Muhammad Ibn Ismaīl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhāri, Kitāb alManāqib, Bāb Shifat al-Nabi , hal:724, Nomor hadis: 3562
124
Akram Dhiya` al-`Umuri, al-Sīrah al-Nabawiyyah Muhāwalah Li
Tathbīq Qawā`id al-Muhadditsīn Fi Naqd al-Riwāyat al-Sīrah alNabawiyyah, Juz. I, hlm. 113
125
Ibn Hazm, Mudāwah al-Nufûs, Thanthā: Maktabah al-Shahābah,
1407, Cet ke-1, hlm. 80
123
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(pemurah) dan qanā`ah (berkecukupan). Jika al-karam pada
hartanya, maka dikenal dengan jûd (pemurah), jika dengan
menahan diri untuk tidak mencelakakan pihak lain walaupun
mampu dikenal dengan `afw (pemaaf), dan jika dilakukan
dengan mendermakan jiwa, maka dikenal dengan alSyajā`ah. Demikian pula dengan kata sabar, jika kesabaran
ada dalam pertempuran, maka dikenal dengan al-Syajā`ah.
Jika kesabaran ada dalam menahan diri dari berlebihan,
dikenal dengan al-qanā`ah. Sedangkan kesabaran dalam
menahan ucapan jiwa, dikenal dengan kitmān.126
Al-Syajā`ah Rosululloh

n

merupakan fitrah yang
n

n

telah tertanam pada diri Rosululloh . Rosululloh pernah
ikut bergabung dengan paman-pamannya dalam “harb alfijār”, padahal beliau belum mencapai usia 15 tahun. 127
Begitu juga saat beliau tetap bertahan di tengah gurun sahara
di dalam Goa Tsur saat beliau berhijrah bersama Abu Bakr.
128

Di dalam hadist riwayat Muslim diceritakan:
n

\"Rosululloh
adalah orang yang paling baik, paling
pemurah, dan paling berani. Pada suatu malam penduduk
Madinah dikejutkan oleh suatu suara, lalu orang banyak
keluar ke arah datangnya suara itu. Di tengah jalan mereka
n

bertemu dengan Rosululloh justru telah hendak pulang
(dari suara itu). Rupanya beliau telah mendahului mereka
ke tempat datangnya suara itu. Beliau mengendarai kuda
yang dipinjamnya dari Abu Thalhah, sambil menyandang
Abû al-Baqā al-Kafawī, al-Kulliyyāt; Mu`jam al-Mushthalahāt wa alFurûq al-Lughawiyah, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993, hlm. 53 dan 65
127
`Abd al-Malik Ibn Hisyām al-Mu`āfirī, al-Sīrah al-Nabawiyah,
Mesir, Dār al-Bayān al-Hadītsah, 2001, Cet ke-1, Juz. I, hlm. 111
128
Ibid, Juz. II. Hlm. 84
126
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pedang. Beliau bersabda; \"Sungguh kudapati kuda ini
sedemikian kencang larinya bagaikan ombak menggulung
lautan.\" Atau dengan redaksi \"Sungguh kuda ini bagaikan
ombak menggulung lautan.\" Kata Anas, padahal kuda itu
sebelumnya sangat pelan jalannya.\" (HR. Muslim)129
e) al-Karm
Menurut Ibn Maskawaih, al-karam adalah
menginfakkan banyak harta dengan jiwa yang sangat ringan
dalam masalah-masalah besar yang manfaatnya
melimpah.130
n

Rosululloh
amat pemurah dan dermawan,
sehingga banyak sekali orang-orang masuk Islam yang
awalnya karena kagum dengan kedermawanan beliau.
Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikisahkan:
dari Mûsa ibn Anas dari bapaknya

a

dia berkata; \"Tidak

n

pernah Rosululloh
dimintai sesuatu karena Islam,
melainkan selalu dipenuhinya. Pada suatu hari datang
kepada beliau seorang laki-laki, lalu diberinya seekor
kambing di antara dua bukit. Kemudian orang itu pulang ke
kampungnya dan berseru kepada kaumnya; \"Hai, kaumku!
Masuk Islamlah kalian semuanya! Sesungguhnya
Muhammad telah memberiku suatu pemberian yang dia
sendiri tidak takut miskin.\" (HR. Muslim)131

Ibid, Kitāb al-Fadhāil, Bab Fī Syajā`ati al-Nabi
Lī al-Harb, hal: 1262, No Hadis: 2307
129

wa Taqaddumuh

130

Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisāburī, Shahīh Muslim, Kitāb
al-Fadhāil, Bāb Mā Suila Rasûlullah Syaian Qattu Fa Qāla Lā Wa Katsrah
`Athāih, Riyād: Dār al-Mugnī, 1998, Cet ke-1, hal: 1265, No Hadis: 2312
131

Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh

89

f) al-Rahmah
Dalam bahasa Arab, kata ra-hi-ma memiliki tiga arti,
yaitu: a) al-riqqah (sensitif), b) al-`athf (simpati), dan c) alra`fah (belas-kasih).132Pengertian al-rahmah dalam al-Qur`an
memiliki banyak variasi arti, di antaranya adalah: a) rizki untuk
manusia dan hewan,133b) Air Hujan,134 c) Selamat dari bencana
dan ujian,135 d) Selamat dari siksa api neraka,136 e) Diselamatkan
dari musuh, 137 f) Kasih sayang di antara orang-orang yang
beriman,138 g) Sifat Kitab yang diturunkan kepada Musa as,139
h) Surga tempat keselamatan dan kedamaian, 140 dan i) Sifat
l

Alloh .141142
Sedangkan pengertian al-rahmah dalam arti sebuah
karakter atau akhlak adalah suatu sifat yang mendorong
seseorang untuk berusaha menebar manfaat dan kebaikan
kepada orang lain, sekalipun tidak disukainya atau berat di
jiwanya.143

132

Ibn Faris, Mu`jam Maqayis al-Lughah, Juz. II, hlm. 498
Lihat: Qs. Al-Isra [17]: 100
134
Lihat: Qs. Asy-Syura [42]: 28
135
Lihat: Qs. Az-Zumar [39] :38
136
Lihat: Qs. An-Nur [24]: 10, 14, 20, 21
137
Lihat: Qs. Al-Ahzab [33]: 17
138
Lihat: Qs. AL-Hadid [57]: 27
139
Lihat: Qs. Hud [11]: 17
140
Lihat: Qs. Al-A`raf [7]: 56
141
Lihat: Qs. Al-An`am [6]: 54
142
Shālih Ibn `Abdullāh Ibn Humaid dan `Abd al-Rahmān Ibn
Muhammad Ibn `Abd al-Rahmān Ibn Mallûh, Mausû`ah Nadhrah al-Na`īm
Fī Makārim Akhlāk al-Rasûl al-Karīm, Jeddah: Dār al-Wasīlah, 2004, Cet
ke-3, Juz VI, hal. 2063
143
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Ighatsat al-Lahfan Min Mashaid alSyaithan, Juz . II, hlm. 172
133
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l

n

Alloh menyebutkan bahwa Rosululloh adalah
manusia yang penuh rahmah, kasih sayang kepada umatnya.
Alloh

l

berfirman:













  
Sungguh telah datang kepadamu seorang Rosul dari
kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu,
sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu,
amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang
mukmin. (QS. at-Taubah [9]: 128)
Raûf dan Rahīm berarti sangat kasih sayang dan
sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya.144
n

Salah satu bukti bahwa Rosululloh memiliki sifat
rahmah yang sangat besar kepada umatnya adalah:
d

n

Diriwayatkan 'Urwah bahwa 'Āisyah
, istri Nabi
bercerita kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada
n

Nabi : \"Apakah baginda pernah mengalami peristiwa
yang lebih berat dari kejadian perang Uhud?\". Beliau
menjawab: \"Sungguh aku sering mengalami peristiwa dari
kaummu. Dan peristiwa yang paling berat yang pernah aku
Jalāl al-Dīn Muhammad Ibn Ahmad al-Mahallī dan Jalāl al-Dīn `Abd
al-Rahmān Ibn Abu Bakr al-Suyûthī, Tafsīr al-Jalālain Li al-Imāmain alJalīlain, Riyād: Dār al-Salām, 1421, hlm. 429
144
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alami dalam menghadapi mereka adalah ketika peristiwa
al-'Aqabah, saat aku menawarkan diriku kepada Ibn 'Abd
Yalīl Ibn 'Abd Kulāl agar membantuku namun dia tidak mau
memenuhi keinginanku hingga akhirnya aku pergi dengan
wajah gelisah dan aku tidak menjadi tenang kecuali ketika
berada di Qarn al-Tsa'ālib (Qarn al-Manāzil). Aku
mendongakkan kepalaku ternyata aku berada di bawah
awan yang memayungiku lalu aku melihat ke arah sana dan
ternyata ada malaikat Jibril yang kemudian memanggilku
seraya berkata; \"Sesungguhnya Alloh mendengar ucapan
kaummu kepadamu dan apa yang mereka timpakan
kepadamu. Dan Alloh telah mengirim kepadamu malaikat
gunung yang siap diperintah apa saja sesuai kehendakmu\".
Maka malaikat gunung berseru dan memberi salam
kepadaku kemudian berkata; \"Wahai Muhammad\". Maka
dia berkata; \"apa yang kamu inginkan katakanlah. Jika
kamu kehendaki, aku timpakan kepada mereka dua gunung
n

ini\". Maka Nabi bersabda: \"Tidak. aku berharap Alloh
akan memunculkan dari anak keturunan mereka orang yang
menyembah Alloh satu-satunya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun\". (HR. Bukhari)145
g) al-Shafh
kata al-shafh dalam bahasa Arab diartikan dengan
menghapus dosa dan menyingkirkannya. Sedangkan dalam
pengertian istilahnya, al-shafh adalah menghapus bekas-

Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhārī, Kitāb Bad`u
al-Khalq, Bāb Idzā Qāla Ahadukum Āmīn wa al-Malāikat Fī al-Samā Fa
Wāfaqat Ihdāhumā al-Ukhrā Ghufira Lahu Mā Taqaddama Min Dzanbih,
Hal. 658, Nomor: 3231
145
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bekas dosa dari jiwa. 146 Kata al-shafh lebih kuat dari al-`afw
(ma`af), karena al-shafh itu menghapus dosa kesalahan
orang lain secara utuh dari jiwanya sehingga seakan tidak
pernah ada, sedangkan al-`afw hanya menggugurkan celaan
atau hukuman kepada orang yang melakukan dosa
kepadanya, dan ini tidak mengharuskan adanya pahala.147
n

Rosululloh amat besar maafnya,walaupun kepada
orang yang paling buruk perlakuannya kepada beliau
sekalipun.
Ibn Nas’ud
diri Nabi

a

berkata, “Seolah-olah aku melihat

n

sendiri yang sedang diceritakan pada saat beliau

n

menceritakan salah seorang Nabi yang dipukuli oleh
kaumnya hingga berdarah, sementara dia mengusap darah
dari wajahnya, seraya berujar, “Ya Alloh, ampunilah
kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui”.
(HR. Bukhori)
h) al-`Adl
Kata al-`Adl pada intinya –menurut al-Syaukānīadalah memberi keputusan hukum sesuai dengan ketentuan
wahyu, bukan semata-mata pandangan pribadi.148 Bagi alJurjānī, al-`adl adalah perkara pertengahan antara berlebihlebihan dengan meremehkan masalah. 149 Al-`Adl bisa juga
146
Muhammad Ibn Ahmad al-Anshārī al-Qurthubī, al-Jāmi` Lī Ahkām
al-Qur`ān, Beirut: Dār al-Turāts al-Islāmī, 1952, Juz II.hlm. 71
147
Abû al-Baqā Al-Kafawī, al-Kulliyāt Mu`jam al-Mushthalahāt wa alFurûq al-Lughawiyah, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993, hlm. 666
148
Muhammad Ibn `Alī al-Syaukānī, Fath al-Qadīr al-Jāmi` Baina
Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah Min `Ilm al-Tafsīr, Beirut: Dar al-Fikr,
1983, Juz. I, hlm. 480
149
`Alī Ibn Muhammad al-Syarīf al-Jurjāni, al-Ta`rīfāt, Beirut: `Ālam
al-Kutub, 1987, cet ke-1, hlm. 153
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berarti menunaikan hak dan kewajiban serta memberikan
hak yang sama kepada semua yang berhak
mendapatkannya.150
Beliau sangat antusias mewujudkan keadilan di
n

tengah sahabat-sahabat beliau , bahkan kepada isteri-isteri
dan anak-anak beliau, begitu juga kepada orang-orang kafir
sekalipun.151
d

'Āisyah
menceritakan bahwa orang-orang
Quraisy
sedang
menghadapi
persoalan
yang
mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku alMakhzûmiy yang mencuri lalu mereka berkata; \"Siapa yang
n

mau merundingkan masalah ini kepada Rosululloh ?\".
Sebagian mereka berkata; \"Tidak ada yang berani
menghadap beliau kecuali Usāmah Ibn Zaid, orang
kesayangan Rosululloh

n

. Usāmah pun menyampaikan
n

masalah tersebut lalu Rosululloh
bersabda: \"Apakah
kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap
aturan Alloh?\". Kemudian beliau berdiri menyampaikan
khuthbah lalu bersabda: \"Orang-orang sebelum kalian
menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan
terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka
mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang
dari kalangan rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa)
mereka mencuri mereka menegakkan sanksi hukuman

Ahmad al-Thûkhī dan Ahmad Mushthafā, al-Silsilah al-Dzahabiyah
Fī al-Akhlāk al-Islāmiyah, hlm. 251
151
Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhārī, hlm. 1372,
Nomor: 6788, juga hlm. 480, Nomor: 2418
150
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atasnya. Demi Alloh, sendainya Fāthimah binti Muhammad
mencuri, pasti aku potong tangannya\". (HR. Bukhari)152
i) al-Shidq
Al-shidq dalam bahasa Arab memiliki 3 arti, yaitu:
a) sesuatu yang kuat dan keras, b) sesuatu yang lengkap, dan
c) kesesuaian informasi dengan kenyataan.153
Menurut al-Rāghib al-Ishfahāni, al-shidq berarti
kesesuaian kata dengan apa yang ada di jiwa dan wujud
realita yang dikatakannya. 154 Sedangkan al-Jurjāni
mengatakan bahwa al-Shidq adalah kesesuaian keputusan
dengan realitanya, dan inilah lawan kata dari kidzb
(dusta).155 Pandangan yang lebih lengkap dikemukakan oleh
Ibn `Allān dengan mengatakan bahwa al-Shidq adalah
kesamaan antara yang tersembunyi dengan apa yang
tampak, yang dzahir dengan yang batin di mana jiwa seorang
hamba tidak mendustakan amalnya, begitu pula amalnya
tidak mendustakan jiwanya.
Menurut al-Sayyid Muhammad Nûh, al-shidq
memiliki beberapa bentuk, di antaranya ialah:
1) Shidq al-Lisān (jujur dalam berkata), yaitu memberikan
informasi sesuai dengan hakekatnya.
2) Shidq al-Niyah wa al-Irādah (jujur dalam niat dan
kemauan), yaitu semua yang mendorong setiap gerak dan
diamnya seseorang adalah niat menjunjung tinggi
perintah Alloh

l

dan meraih ridha-Nya.

152

Ibid, hal: 710, No Hadis: 3475
Jamāl al-Dīn Muhammad Ibn Mukrim Ibn Mandzûr, Lisān al-`Arab,
Beirut: Dār Shādir, 1992, cet ke-1, Juz. X, hal. 193-196
154
Al-Rāghib al-Ishfahāni, Mu`jam Mufrādāt Alfādz al-Qur`ān, Beirut:
Dār al-Fikr, tt, hal. 284
155
`Alī Ibn Muhammad al-Syarīf al-Jurjāni, al-Ta`rīfāt, Beirut: `Ālam
al-Kutub, 1987, cet ke-1, hal: 132
153
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3) Shidq al-`Azīmah wa al-`Amal (serius dalam tekad dan
amal), yaitu melakukan suatu amal menurut ketentuan
yang dicintai dan diridhai oleh Alloh
kontinyuitas yang tak ada hentinya.156

l

disertai

n

Rosululloh terkenal sebagai pribadi yang jujur,
baik pada masa jahiliyah maupun Islam. Sebelum wahyu
n

turun dan sebelum Rosululloh
mendakwahkan ajaran
Islam, kaum Quraisy mengenal beliau sebagai orang yang
jujur.
Al-Bukhāri telah meriwayatkan satu sisi dari kisah
ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibn `Abbās
berkata:

a

, dia

Tatkala turun ayat:



 
Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang
terdekat, (QS. asy-Syu`ara [26]:214)
n

Rosululloh
naik ke Shofa dan berteriak memanggilmanggil; 'Wahai Bani Fihr, wahai Bani 'Adi dari keturunan
Quraisy! Hingga orang-orang pun berkumpul dan apabila
ada di antara mereka yang tidak bisa hadir, mereka
mengutus utusan untuk menghadirinya. Demikian juga Abû
Jahl dan orang-orang Quraisy pun berdatangan. Beliau
bersabda: 'Apa pendapat kalian jika kuberitahukan kepada
Al-Sayyid Muhammad Nûh, Taujīhāt Nabawiyyah `Alā al-Tharīq,
Kairo: Dār al-Yaqīn, 2003 M, ce ke-1, juz III, hal: 180-183
156
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kalian bahwa pasukan berkuda dari musuh di balik lembah
ini akan menyerang kalian apakah kalian akan
membenarkanku (mempercayaiku)? Mereka menjawab:
Tentu, karena kamu tidak pernah berdusta. Lalu beliau
berkata: 'Sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan
adzab yang berat. Maka Abû Lahab berkata: 'Apakah untuk
ini engkau mengumpulkan kami?! Celakalah kamu! ia
berkata: Maka Alloh azza wa jalla menurunkan :

   
 
Binasalah kedua tangan Abû Lahab dan sesungguhnya dia
akan binasa. (QS. al-Masad [111]: 1). (HR. Bukhari)157
j) al-Amānah
Kata al-amānah dalam bahasa Arab asalnya adalah
tunai dan tuntas. Sedangkan pengertian al-amānah yang
dimaksud dalam pengertian akhlak adalah segala sesuatu
yang diemban dan dibawa di atas pundak manusia tentang
berbagai urusan agama dan dunia, baik yang berbentuk katakata maupun amal perbuatan.158
Amanah mempunyai dua arti, yaitu arti khusus dan
arti umum:
1) Arti khusus dari al-amānah adalah sikap bertanggung
jawab orang yang dititipi barang atau harta atau lainnya
dengan mengembalikannya kepada orang yang
Muhammad Ibn Ismaīl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhāri, Beirut, Dār
al-Kitāb al-Arabī, 2007, Kitāb al-Tafsīr dan Bāb Qauluh wa Andzir
`Asyīratak al-Aqrabīn, hal. 986, Nomor hadis: 4770
158
Muhammad Ibn Ahmad al-Qurthubī, al-Jāmi` Li Ahkām al-Qur`ān,
Beirut: Dār al-Turāts al-Islāmī, 1952 M), cet ke- 2, Juz XII, hal: 107
157
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mempunyai barang atau harta itu. Dia menyadari bahwa
dirinya hanya bertugas menjaga barang atau harta
tersebut jangan sampai rusak atau hilang, dia sama sekali
tidak mempunyai hak untuk menggunakannya. Jika
orang yang mempunyai harta atau barang itu meminta
kembali, dia dengan serta merta akan mengembalikan
harta atau barang tersebut.
2) Adapun arti al-amānah secara umum, sangat luas sekali.
Sehingga, menyimpan rahasia, tulus dalam memberikan
masukan kepada orang yang meminta pendapat dan
menyampaikan pesan kepada pihak yang benar (sesuai
dengan permintaan orang yang berpesan) juga termasuk
amanah. Orang yang menceritakan rahasianya kepada
seseorang, berarti dia percaya kepada orang tersebut
bahwa orang tersebut bisa menyimpan rahasia itu.159
n

Rosululloh
terkenal sebagai pribadi yang
amanah, baik pada masa jahiliyah maupun Islam. Sebelum
n

wahyu turun dan sebelum Rosululloh
mendakwahkan
ajaran Islam, kaum Quraisy mengenal beliau sebagai orang
yang amanah.
n

Pada saat Rosululloh
berusia 35 tahun, kabilah
Quraisy membangun kembali Ka`bah karena kondisi
fisiknya sebelum itu hanyalah berupa tumpukan batu-batu
berukuran di atas tinggi badan manusia, yaitu setinggi 9
hasta sejak dari masa Ismāīl as dan tidak memiliki atap
sehingga yang tersimpan di dalamnya dapat dicuri oleh
segerombolan pencuri.

159

Abdul Mun`im al-Hasyimi, Akhlak Rosul Menurut Bukhari dan
Muslim, Jakarta: Gema Insani, 2009, cet ke-1, hal: 266
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Di samping itu, karena merupakan sebuah peninggalan
sejarah yang berumur tua, Ka`bah sering diserang oleh
pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunan dan
merontokkan sendi-sendinya. Hal lainnya, lima tahun
sebelum beliau diutus menjadi Rosul, Mekkah pernah
dilanda banjir bandang, airnya meluap dan mengalir ke
Baital-Harām sehingga mengakibatkan bangunan Ka`bah
hampir ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi
bangunannya demi menjaga pamornya dan bersepakat untuk
tidak membangunnya kecuali dari sumber usaha yang baik.
Mereka tidak mau mengambilnya dari dana mahar yang
didapat secara zalim, transaksi ribawi dan hasil tindak
kezaliman terhadap seseorang.
Semula mereka merasa segan untuk merobohkan
bangunannya hingga akhirnya diprakarsai oleh al-Walīd Ibn
al-Mughīrah al-Makhzûmī. Setelah itu, barulah orang-orang
mengikutinya setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap
dirinya. Mereka terus melakukan perobohan hingga sampai
pondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Ibrāhīm as.
Kemudian, mereka ingin memulai membangun kembali
dengan cara membagi-bagi perbagian bangunan Ka`bah,
yaitu masing-masing kabilah mendapat satu bagian. Setiap
kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah
masing-masing, lalu dimulailah
pembangunannya.
Sedangkan yang menjadi pemimpin proyeknya adalah
seorang arsitek asal Romawi yang bernama Baqum. Tatkala
pengerjaan tersebut sampai kepada peletakan Hajar alAswad, mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak
mendapat kehormatan meletakkannya ke tempat semula dan
pertikaian tersebut berlangsung selama empat atau lima
malam. Bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi
peperangan yang maha dahsyat di tanah al-Haram.
Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh

99

Untunglah, Abû Umayyah Ibn al-Mughīrah al-Makhzûmī
menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka lewat
satu cara, yaitu menjadikan pemutus perkara tersebut kepada
siapa yang paling dahulu memasuki pintu Masjid. Tawaran
ini dapat diterima oleh semua pihak dan atas kehendak Alloh
l

n

, Rosululloh
lah orang yang pertama memasukinya.
Tatkala melihatnya, mereka saling menyeru,”Inilah al-amīn
(orang yang amanah!) Kami rela! Inilah Muhammad”. 160
Menurut Muhammad Sa`īd Ramadhān al-Bûthī
bahwa kisah ini menggambarkan betapa tingginya
kedudukan Rosululloh

n

di mata para pembesar Quraisy
n

dengan gelar manusia jujur. Rosululloh begitu dicintai di
kalangan mereka, tidak diragukan kejujuran dan kemuliaan
akhlaknya.161

k) al-Bir
Pada asal kata bahasa Arabnya, al-bir memiliki arti
kejujuran, kumpulan kebaikan, baik akhlak dan keta`atan.
Sedangkan pengertian al-bir sebagai sebuah akhlak adalah
l

kemampuan meraih semua yang diperintahkan Alloh ,
yang berarti pelaku kebajikan.162
Bagi al-Mawardi, kata al-bir memiliki dua bentuk,
yaitu:
Shafiy al-Rahmān al-Mubārakfûrī, al-Rahīq al-Makhtûm, Riyād: Dār
al-Muayyid, 1995, hal. 61-62
161
Muhammad Sa`īd Ramadhān al-Bûthī, Fiqh al-Sīrah Muhammad
, Beirut: Dār al-Fikr, 1993, hal. 56
162
Ibn al-Atsīr, al-Nihāyah Fī Gharīb al-Hadīts wa al-Atsar, Kairo, Dār
Ihya al-Kutub al-`Arabiyyah, 1363, Juz. I, hlm. 116
160
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(1) al-shilah (hubungan)
al-Shilah adalah berderma harta di tempat-tempat
tertentu tanpa meminta imbalan. Semua ini atas dasar
kelapangan dan kedermawanan jiwa. Alloh

l

berfirman:

...


 



dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka
itulah orang orang yang beruntung (QS. al-Hasyr [59]:
9)
(2) Ma`rûf (kebaikan)
Ma`rûf berbentuk dua hal, yaitu:
(a) Perkataan, yaitu bertutur kata yang baik dan bermuka
manis serta berlemah lembut dalam berbicara. Semua
ini dilahirkan oleh akhlak yang baik dan tabi`at yang
halus.
(b) Perbuatan, yaitu mendermakan kebaikan dan
membantu dengan tenaga atau meberikan
pertolongan. Semua ini dilahirkan oleh cinta kebaikan
kepada manusia dan keinginan berbuat saleh.
n

Bagi Rosululloh , semua al-bir adalah sifat dan
karakter beliau yang amat tampak dan nyata.
Anas Ibn Mālik

a

bercerita:

Telah bercerita kepada kami `Abdullāh Ibn Yusûf telah
mengabarkan kepada kami Mālik dari Ishāq Ibn `Abdullāh
Ibn Abû Thalhah bahwa dia mendengar Anas Ibn Mālik
berkata; \"Abû Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim;
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n

\"Aku mendengar suara Rosululloh sangat lemah yang
aku mengerti bahwa itu tanda bahwa beliau sedang lapar.
Apakah kamu memiliki sesuatu?\". Ummu Sulaim berkata;
\"Ya, ada\". Maka Ummu Sulaim keluarkan beberapa
potong roti dari gandum, dan ia keluarkan selembar
kerudungnya yang sebagian sisinya digunakannya untuk
membungkus roti, kemudian dia letakkan di bawah tanganku
dan dilingkarkannya bagian tepi yang lain dari
kerudungnya kepadaku, lalu dia mengutusku menemui
Rosululloh

n

". (Anas Ibn Mālik) berkata; \"Maka kuawa
n

pergi roti tersebut dan kudapati Rosululloh
sedang
berada di masjid bersama beberapa orang. Aku berdiri di
n

hadapan mereka, dan Rosululloh
bertanya kepadaku:
\"Apakah kamu diutus oleh Abu Thalhah?\". Aku jawab;
\"Ya\". Beliau bertanya lagi: \"Maksudnya membawa
n

makanan?\". Aku jawab lagi; \"Ya\". Maka Rosululloh
bersabda: \"Siapa yang mau bersamanya, berdirilah\".
Beliau berangkat dan aku juga berangkat bersama mereka
hingga kami mendatangi Abû Thalhah lalu aku mengabari
Abû Thalhah. Abû Thalhah berkata; \"Wahai Ummu Sulaim,
n

Rosululloh telah datang dengan rombongan sedangkan
kita tidak memiliki apa-apa untuk dapat memberi makan
mereka\". Ummu Sulaim berkata; \"Alloh dan Rosul-Nya
yang lebih tahu\". Maka Abû Thalhah beranjak menemui
Rosululloh

n

dan Rosululloh

n

menyambutnya, lalu Abû
n

Thalhah masuk bersama beliau, maka Rosululloh bersabda:
\"Bawalah kemari apa yang ada padamu, wahai Ummu
Sulaim\". Maka Ummu Sulaim membawa roti lalu Rosululloh
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n

memerintahkan agar menghancurkan roti tersebut. Ummu
Sulaim pun meremas-remas roti tesebut sehingga menjadi
potongan-potongan kecil dan membuatnya menjadi lauk
n

makanan. Kemudian Rosululloh
mengucapkan kalimat
sebagaimana Alloh menghendakinya untuk diucapkan lalu
bersabda: \"Berilah ijin masuk untuk sepuluh orang\". Maka
mereka diijinkan masuk lalu makan hingga kenyang lalu
keluar. Kemudian beliau bersabda lagi: \"Berilah izin masuk
untuk sepuluh orang\". Maka mereka diijinkan masuk lalu
mereka santap hingga kenyang dan keluar. Kemudian beliau
bersabda lagi: \"Berilah ijin masuk untuk sepuluh orang\".
Maka rombongan itu makan semuanya hingga kenyang. Saat
itu jumlah rombongan sebanyak tujuh puluh atau delapan
puluh orang\". (HR. Bukhari)163
l) Al-Tawādhu`
Al-Tawādhu` adalah merendahkan hatinya dari
kedudukan yang dimilikinya terhadap orang yang hendak
mengagungkannya. 164 Sikap tawādhu` adalah kebalikan
sikap sombong. Tawādhu` adalah bagian dari akhlak yang
mulia, sedangkan kesombongan termasuk akhlak yang
tercela.165

Muhammad Ibn Ismaīl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhāri, Kitāb alManāqib, Bāb `Alāmat al-Nubuwwah Fī al-Islām, hal. 986, Nomor hadis:
4770
164
Muhammad Ibn `Allān al-Shadīqī, Dalīl al-Fālihīn Li Thuruq
Riyādh al-Shālihīn, Juz. III, hlm. 50
165
Abdul Mun`im al-Hasyimi, Akhlak Rosul Menurut Bukhari dan
Muslim, hlm. 12
163

Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh

103

Tawādhu` adalah sikap rendah hati, namun tidak
sampai merendahkan kehormatan diri dan tidak pula
memberi peluang orang lain melecehkan kemuliaan diri.166
Di dalam hadist riwayat Muslim dikisahkan:
a

Anas bin Malik
bahwa ada seorang yang mempunyai
masalah lalu berkata; 'Ya Rosululloh, sesungguhnya saya
n

sedang membutuhkan pertolongan engkau. Rosululloh
pun menjawab; \"Hai ibu fulan, di tempat mana yang kamu
inginkan untuk menyampaikan keperluanmu itu kepadaku?
Lalu Rosululloh dan wanita itu menepi di suatu jalan hingga
wanita tersebut dapat menyampaikan keperluannya. (HR.
Muslim)167
m) al-Hikmah
Pada dasarnya hikmah adalah ilmu yang
menghantarkan seseorang mampu menempatkan apa yang
menjadi hak dan kewajibannya dengan benar dan tepat.168
n

Seluruh perilaku kehidupan Rosululloh
adalah
hikmah; berisi hikmah, sesuai hikmah dan mengajarkan
hikmah. Itulah tafsir yang dikemukakan oleh al-Syāfi`ī saat

166

Ibid
Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisāburī, Shahīh Muslim, Kitab
al-Fadhāil, Bāb Qurb al-Nabi
Min al-Nās wa Tabarrukuhum Bih, hal:
1270, No Hadis: 2326
168
Abû al-Baqā Al-Kafawī, al-Kulliyāt Mu`jam al-Mushthalahāt wa alFurûq al-Lughawiyah, hlm. 222
167

Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh

104

dia mentafsirkan arti hikmah sebagai kata kedua wahyu
setelah al-Qur`an.169
Menurut Akram Dhiyā` al-`Umuri bahwa sifat-sifat
n

Rosululloh
mencakup sikap rendah hati yang diiringi
dengan kewibawaan, sifat malu yang diiringi dengan
keberanian, kemuliaan yang jujur dan jauh dari keinginan
untuk tampil, sifat amanat yang sudah masyhur di kalangan
manusia, kejujuran kata maupun tindakan, zuhud di dunia
ketika harus berhadapan dengannya dan tidak mengincarnya
ketika tidak bersamanya, senantiasa ikhlas karena Alloh
dalam setiap apa yang bersumber darinya, lidahnya yang
fasih serta keteguhan hatinya, kuatnya pikiran dan
sempurnanya pemahaman, kasih sayang kepada orang tua
dan anak-anak, lemah lembut, toleransi dan pemaaf bagi
yang melakukan kesalahan serta jauh dari sikap kasar,
garang dan kaku, sabar dalam kondisi menyulitkan dan
berani mengatakan kebenaran.170
5. Kompetensi Adab
n

l

Rosululloh
diberikan anugerah besar oleh Alloh
dengan adab-adab yang amat tinggi. Semua kehidupan beliau
dipenuhi dengan adab, yaitu menggunakan semua perkataan dan
perbuatan yang terpuji serta memelihara diri dari semua jenis
kesalahan.171

Muhammad Ibn Idrīs al-Syāfi`ī, al-Risālah, Riyād: Dār alThayyibah, 1998, Cet ke-1, hlm. 78
170
Akram Dhiya al-`Umuri, al-Sīrah al-Nabawiyyah Muhāwalah Li
Tathbīq Qawā`id al-Muhadditsīn Fi Naqd al-Riwāyat al-Sīrah alNabawiyyah, Juz. I, hlm. 87
171
Ahmad al-Thukhi dan Ahmad Mushthafa, al-Silsilah al-Dzahabiah
Fi al-Akhlak al-Islamiyyah, hlm. 114
169
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n

l

Rosululloh
amat beradab kepada Alloh , Pencipta,
Pemilik dan Pengatur urusan semua alam semesta, juga dengan
kalam-Nya atau kalimat-kalimat wahyu yang disampaikan kepada
nya. Rosululloh

n

amat beradab terhadap dirinya sendiri sebagai

l

n

utusan Alloh . Rosululloh pun amat beradab kepada semua
manusia dan seluruh alam semesta. 172 Sehingga, dalam semua
perkataan dan perilaku Rosululloh
tata-krama.

n

ditemukan semua adab dan

n

B. Materi Pendidikan Robbānī di Masa Rosululloh
Seluruh ilmuwan (al-`ulamā) bersepakat bahwa materi
n

pendidikan robbānī di masa Rosululloh

berasal dari wahyu yang

l

berbentuk Kalāmullāh (kata-kata Alloh ), yaitu al-Qur`ān serta tafsir
n

dan penerapan Rosululloh
terhadapnya yang dikenal dengan
sunnah.173
Dalam diskursus ilmu metodologi hukum (Ushūl al-Fiqh),
l

n

materi-materi yang diajarkan Alloh
oleh Rosululloh
dalam
bentuk tiga hal: 1) memberikan penekanan dan penguat materi-materi
wahyu yang terdapat dalam al-Qur`ān, seperti kewajiban shalat dan
lain-lain, 2) memberikan penjelasan dan penafsiran materi-materi
global wahyu yang terdapat dalam al-Qur`ān, seperti jumlah bilangan
shalat, zakat dan lain-lain, serta 3) memberikan materi-materi

172

Ibid, 115-116
Ahmad Salam, Mā Anā `Alaihi wa Ashhābī; Dirāsat Fī Asbāb Iftirāq
al-Ummah wa Muqawwimāt Wihdatiha al-Syar`iyyah wa al-Kauniyyah Min
Khilāl Hadīts al-Iftirāq, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1995, cet ke-1, hal. 84
173
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tambahan yang tidak terdapat dalam wahyu al-Qur`ān yang sama
kedudukannya sebagai wahyu.174
n

Seluruh materi robbānī ini diajarkan oleh Rosululloh dalam
dua periode kehidupannya, yaitu periode Mekah (selama kurang lebih
13 tahun) dan periode Madinah (selama kurang lebih 10 tahun). 175
Jika dilihat dari tugas kenabian dan kerosulan yang tercantum
dalam ayat-ayat al-Qur`ān 176 , materi-materi pendidikan di masa
n

Rosululloh terbagi dalam tiga rumpun berdasarkan tujuan materi
masing-masing:
1. Materi membaca ayat-ayat Alloh

l

(tilāwah al-ayāt)

174
Muhammad Ibn Husen Ibn Hasan al-Jīzāni, Ma`ālim Ushûl al-Fiqh
`Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā`ah, Dammām, Dār Ibnu al-Jauzī, 1428, Cet
ke-6, hal: 119
175
Lihat: Akram Dhiyā al-`Umurī, al-Sīrah al-Nabawiyyah Muhāwalah
Li Tathbīq Qawā`id al-Muhadditsīn Fi Naqd al-Riwāyat al-Sīrah alNabawiyyah, Juz. I hal. 129
Dalam catatan kakinya dia mengatakan: “Shahih Bukhari 4:238,Shahih
Muslim 4:1825, 1826,dua-duanya dari Ibnu `Abbas, Mustadrak al-Hakim 3:2
dengan sanad yang sampai kepada Ali rda dishahihkan serta disetujui oleh alDzahabi, juga terdapat riwayat lain yang shahih dari Ibn `Abbas bahwa Nabi
tinggal di Makkah setelah kebangkitan selama 10 tahun di mana al-Qur`an
turun kepada Beliau, ada juga yang menyebutkan 15 tahun, lihat Shahih
Bukhari 4:164-165, Shahih Muslim 4:1824, 1825, 1827, jika kita perhatikan
bahwa tidak turunnya wahyu berlangsung kurang lebih tiga tahun, maka bisa
jadi Ibn `Abbas meralat di mana ia pernah berkata 10 tahun, Ibn Hajr
merajihkan riwayat Ibn `Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi tinggal di
Makkah selama 13 tahun dari pada riwayatnya yang lain yang menyebutkan
15 tahun, Ibn Hajr berkata: “Sesungguhnya Nabi
tinggal di Makkah
selama 13 tahun menurut pendapat mayoritas ulama, dan pendapat ini
terkenal, beberapa orang yang menyebutkan riwayat yang berbeda dengan itu
adalah orang-orang yang cukup dikenal seperti Ibn `Abbas, `Aisyah dan
Anas, kemudian diriwayatkan dari Mu`awiyah dan dengan pendapat ini Ibn
al-Musayyib, al-Sya`bi dan Mujahid berpendapat “Imam Ahmad berkata:
pendapat inilah yang kuat menurut kami”. Lihat Fath al-Bari: 8/151
176
Lihat: Qs. Al-Jumua`ah [62]:2
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Salah satu tugas kerosulan yang amat urgen dalam
mendidik umat adalah tugas tilāwah al-ayāt (membaca ayat-ayat).
Berdasarkan dimensi literal bahasa (etimologis), term al-tilāwah
berasal dari kata dasar talā (fi`il mādhī, kata verbal lampau). Dalam
al-Mu`jam al-Wasīth disebutkan, talā, yatlû, tuluwwan atau
tilāwatan, berarti mengikuti atau meninggalkannya. Kemudian
term al-tilāwah yang merupakan derivasi (isytiqāq) dari bentuk
talā jika disandarkan akhirnya dengan kata al-Kitāb (catatan) atau
al-khabar (informasi), maka diartikan dengan qara`ahu
(membacanya), ittaba`a mā fīh (mengikuti kandungannya) dan
akhbara bih (menginformasikannya).177
Berdasarkan penelusuran Muhammad Fu`ād `Abd al-Bāqī,
dalam al-Qur`ān term talā (fi`il mādhī) dan derivasinya (tashrīf
lughawi) disebutkan sebanyak enam puluh tiga ayat.178 Dalam alQur`ān, term al-tilāwah sendiri dipergunakan untuk menunjukkan
lima arti dan makna intrinsik yang saling terkait, yaitu (1)
membaca tulisan (al-qirāat), (2) mengikuti kandungan isi (alittibā`), (3) mengamalkan (al-`amal), (4) menginformasikan (alriwāyat) dan (5) menurunkan (al-inzāl).179
Sedangkan artikulasi al-tilāwah dari dimensi istilah syar`i
(terminologis), menurut Ibn Hajr al-`Asqalānī adalah:

177
Majma` al-Lughah al-`Arabiyyah, al-Mu`jam al-Wasīth, ed. Ibrāhīm
Madkûr, Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1972, Juz I, hal: 107-108
178
Muhammad Fuād `Abd al-Bāqi, al-Mu`jam al-Mufahras Lī Alfādz
al-Qur`ān al-Karīm, Beirut: Dār al-Jīl, 1988, hal. 197-198
179
Shālih Ibn `Abdullāh Ibn Humaid dan `Abd al-Rahmān Ibn
Muhammad Ibn `Abd al-Rahmān Ibn Mallûh, Mausû`ah Nadhrah al-Na`īm
Fī Makārim Akhlāk al-Rasûl al-Karīm, Jeddah: Dār al-Wasīlah, 2004, Cet
ke-3, Juz IV, hal. 1177
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تِالَ َوتُهُ تِالَ َوة ً تُبَيِ ُن ُح ُر ْوفَ َها َويُتَأَنَّى فِى أَداَئِ َها ِليَ ُك ْونَ أ َ ْدنَى
إِلَى فَ ْه ِم ْال َمعَانِى
“Membaca al-Qur`an dengan bacaan yang menjelaskan hurufhurufnya dan berhati-hati dalam melaksanakan bacaannya, agar
lebih mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya”. 180
Tilāwah ayat dalam pengertian materi pendidikan di masa
n

Rosululloh
adalah membaca (al-qirāat al-murattalah) dan
merenungkan (al-tadabbur) al-Qur`ān serta mengikuti (al-ittibā`)
seluruh kandungannya. Dalam diskursus tentang memahami dan
mentadabburi al-Qur`ān181, Ahmad Ibn Syarsyāl mengemukakan
bahwa al-Qur`ān al-Karīm diturunkan bukan hanya untuk dibaca
lafaz-lafaznya saja, tetapi untuk satu tujuan yang lebih universal
dan sempurna dari itu semua. Tujuan dasar dari diturunkannya alQur`ān adalah memahami maknanya dan mentadabburi ayatayatnya untuk kemudian diyakini dan diamalkan seluruh
l

kandungannya. Inilah yang tertuliskan dalam firman Alloh :



  






  
Ahmad Ibn `Alī Ibn Hajr al-`Asqalānī, Fath al-Bāri Syarh Shahīh alBukhāri, Beirut: Dār al-Fikr, 1998, cet ke-5, Juz VIII, hal. 707
181
Ahmad Ibn Syarsyāl, Fahm al-Qur`ān wa Tadabburuh, London:
Majallah al-Bayān, 2000, Edisi ke-145, hal. 24-25
180
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Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rosul dari kalangan
mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat
Engkau, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Qur`ān)
dan al-Hikmah (Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya
Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (QS. alBaqoroh [2]:129)
Tilāwah Kitābullāh memiliki makna tersendiri selain dari
sekedar melewati ayat-ayatnya dengan suara kata atau suara hati,
karena tilawah berarti membacanya dengan penuh pemahaman dan
tadabbur yang berakhir pada adanya kemampuan menangkap
makna yang mempengaruhi jiwa hingga teraplikasikan dalam amal
realita nyata.
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Tilāwah Kitābullāh tidak berarti hanya antusias
memperhatikan bacaan mad 182 atau gunnah 183 nya, tarqīq 184 atau
tafkhīm 185 nya saja. Tetapi lebih jauh dari itu, tilāwah harus
membawa kepada kelembutan kalbu dan pembumian hukumhukumnya. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah, sikap terlalu berlebihlebihan memperhatikan mad atau gunnahnya atau yang sejenisnya

Dalam bukunya “Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur`an &
Pembahasan Ilmu Tajwid”, Banten: Yayasan Bintang Sejahtera, 2009,
Ahmad Annuri mengatakan bahwa Mad menurut bahasa adalah: ُ الزيَادَة
ِ ا َ ْل َمدُّ َو
memanjangkan dan menambah. Mad menurut istilah adalah:
َ ِإ
ت بِ َح ْرفٍ مِ ْن َح ْرفِ ْال َم ِد
ِ ص ْو
َّ طالَةُ ال
“Memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad
(asli)”.
Huruf Mad ada tiga, yaitu alif ( )ا, wau () و, dan ya` () ي
183
Idghām menurut bahasa adalah:
َّ ْئ فِى ال
ْئ
ِ شي
ِ إِ ْدخَا ُل ال َّشي
“Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu”.
Sedangkan idghām menurut istilah:
ْ ُّاَلن
شدَّدًا
َ طقُ بِ ْال َح ْرفَي ِْن َح ْرفًا كَالثَّانِى ُم
“Mengucapkan dua huruf menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang
kedua menjadi bertasydid”.
Baca: Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur`an &
Pembahasan Ilmu Tajwid, hal.117
184
Tarqīq menurut bahasa ialah al-tanhīf (ْف
ُ )اَلت َّ ْنحِ ي, artinya
mengkuruskan atau menipiskan. Sedangkan menurut istilah, Tarqīq adalah:
ْ ُّاَلن
َ طقُ بِ ْال َح ْرفِ نَحِ ْيفًا
ُصدَاه
َ ِئ ْالف َِم ِب
ِ غي َْر ُم ْمتَل
“Mengucapkan huruf dengan ringan/tipis sehingga tidak sampai
memenuhi mulut ketika mengucapkannya”. Baca: Ahmad Annuri, Ibid. hal.
168
185
Tafkhīm menurut bahasa ialah al-tasmīn ( ُ)اَلتَّسْمِ يْن, artinya menebalkan
atau menggemukkan. Sedangkan menurut istilah Tafkhīm adalah:
ْ ُّاَلن
ً غ ِل ْي
َ ِطقُ بِ ْال َح ْرف
ُصدَاه
َ ظا ُم ْمت َ ِل
َ ِئ ْالف َِم ب
“Mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika
mengucapkannya”.
Baca: Ahmad Annuri, Ibid, hal. 165
182
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saja merupakan bagian dari sikap waswas yang menjadi
penghalang pemahaman arti ayat itu sendiri.186
Kata simpul tentang tilāwah sesungguhnya –menurut
Ahmad Syarsyāl- adalah:
“Sebagaimana kita diperintahkan untuk beribadah dengan
membaca lafaz-lafaz al-Qur`ān secara benar dan memperhatikan
huruf-hurufnya sesuai standar yang disenangi oleh Alloh `Azza wa
Jalla, kitapun diperintahkan untuk beribadah dengan cara
memahami al-Qur`ān, mempelajari kandungannya serta merasa
cukup dengannya, tidak perlu menoleh kepada sumber lainnya.
Rosululloh

n

menjelaskan dalam sabdanya:

“Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari
rumah-rumah Alloh untuk tilāwah dan tadarrus Kitabulloh kecuali
pasti akan turun sakīnah (ketetraman) kepada mereka, dinaungi
rahmat, dikelilingi Malaikat dan disebut-sebut oleh Alloh
kalangan Malaikat-malaikatNya”.187
Alloh

l

di

l

berfirman:

 










  
 
Ahmad Ibn Syarsyāl, Fahm al-Qur`ān wa Tadabburuh, hal. 24
Ibid. Hadis yang beliau sebutkan adalah Hr. Muslim dengan nomor
hadis: 2699 dalam kitāb al-dzikr wa al-du`ā wa al-taubah wa al-istighfār, bab
fadhl al-Ijtimā` `alā tilāwah al-Qur`ān wa `alā al-dzikr. hal. 1448
186
187
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Orang-orang yang telah kami berikan al-Kitab kepadanya, mereka
membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu
beriman kepadanya. dan barangsiapa yang ingkar kepadanya,
maka mereka itulah orang-orang yang rugi. (QS. al-Baqoroh
[2]:121)
Qatādah mentafsirkan ayat ini bahwa para sahabat
n

Rosululloh lah yang dimaksud dengan mereka yang tilawah alQur`ān dengan tilawah yang benar”.188
Al-Qur`ān al-Karīm adalah asas pengajaran, karena
mencakup ajaran-ajaran Islam yang menata kehidupan kaum
muslimin dalam seluruh masalah agama dan dunia. Pengajaran alQur`ān al-Karīm dalam sejarah telah dimulai sangat awal sekali,
yaitu setelah Bai`at al-`Aqabah pertama saat Mush`ab Ibn `Umair
a

n

diutus oleh Rosululloh sebagai seorang duta guru ngaji alQur`ān untuk masyarakat Madinah serta mengajarkan pula hukumhukum syari`ah. Karena itu pula, Mush`ab Ibn`Umair dikenal
dengan julukan “al-Muqrī”.189
Ibn Syaibah dan al-Wāqidī meriwayatkan dalam haditshadis yang dikumpulkan oleh keduanya tentang hijrah Ibn Ummi
Maktûm bahwa saat dia menuju Madinah untuk berhijrah setelah
perang Badar, dia sempat singgah di sebuah rumah yang dikenal
dengan nama “Dār al-Qurra”, yaitu rumahnya Makhramah Ibn
Naufal.190

Muhammad Ibn Ahmad al-Anshārī al-Qurthubī, al-Jāmi` Lī Ahkām
al-Qur`ān, Beirut: Dār al-Turāts al-Islāmī, 1952, cet ke-2, Juz I, hal. 91
189
`Abd al-Malik Ibn Hisyām al-Mu`āfirī, al-Sīrah al-Nabawiyyah,
Saudi Arabia: Dār al-Bayān al-Hadītsah, 2001, cet ke-1, Juz II, hal. 52
190
Yûsuf Ibn Umar al-Numairī Ibn `Abd al-Bar al-Qurthubī, al-Istī`āb
Fī Ma`rifah al-Ashhāb, Beirut: Dār al-Kitāb al-`Arabī, 2000, cet ke-2, Juz
II, hal. 250-251
188
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n

Sejarah jejak pengajaran al-Qur`ān di masa Rosululloh
dapat ditunjukkan dalam dua bukti:
Pertama, para ahli membaca al-Qur`ān –sejak mula
sejarah- telah menjadi sekte sosial yang cukup dikenal.
Kedua, para ahli membaca al-Qur`ān ini memiliki rumahrumah khusus tempat mereka mempelajarinya.191

n

Bahkan, dengan bahasa yang sangat jelas, Rosululloh
memerintahkan umatnya untuk mengambil ilmu membaca al-Qur`ān
dari empat orang sahabat yang dikenal, yaitu:
“Ambillah oleh kalian al-Qur`ān dari empat orang: `Abdullāh Ibn
Mas`ûd, Sālim, Mu`ādz dan Ubay Ibn Ka`ab”. (HR. Bukhāri)192
Di dalam kitab Shahīh al-Bukhāri dipaparkan beberapa
riwayat tentang pendidikan materi tilawah ayat, yaitu:
a) Jibril

p

mengajarkan bacaan al-Qur`ān kepada Rosululloh

n

setiap tahun satu kali, kecuali tahun terkahir menjelang
beliau wafat di mana Jibril as datang dua kali.
a

Abû Hurairah

berkata: “Jibril

p

mengecek al-Qur`ān

n

kepada Nabi satu tahun satu kali, lalu mengeceknya dua
kali saat tahun menjelang kematian beliau”. (HR.
Bukhari)193
n

b) Rosululloh memerintahkan membaca al-Qur`ān dengan
lagu atau melagukannya.

Muhammad Amhazûn, Manhaj al-Nabi Fī al-Da`wah Min Khilāl
al-Sīrah al-Shahīhah, Mesir: Dār al-Salām, 2002, cet ke-1, hal. 181
192
Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhārī, Hal. 1055,
No Hadis: 4999
193
Ibid, hal. 1054, No Hadis: 4998
191
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a

n

Abû Hurairah
berkata; Rosululloh bersabda: \"Alloh
tidak pernah mengijinkan sesuatu pun kepada Nabi
sebagaimana ijin-Nya untuk melagukan Al Qur`an.\" Salah
seorang sahabatnya berkata; Maksudnya adalah
melagukannya dengan suara yang keras. (HR. Bukhari)194
n

c) Rosululloh
menghormati kedudukan orang yang
menghafal al-Qur`ān, bahkan memerintahkan para
sahabatnya untuk tidak melupakan apa yang sudah
dihafalnya.
n

`Abdullāh berkata, Nabi
bersabda: \"Janganlah
seseorang mengatakan, 'Aku lupa ayat ini dan ini.' Akan
tetapi katakanlah \"Aku telah dilupakan.\" Selalu ulangiulangilah bacaan al-Qur`an, sebab ia begitu cepat perginya
dari dada seseorang dari pada hilangnya Unta.\" (HR.
Bukhari)195
n

d) Rosululloh mengajarkan membaca al-Qur`ān kepada para
sahabatnya pada masa umur yang sangat dini.
Sa'īd Ibn Jubair berkata; \"Sesungguhnya, surat-surat yang
kalian anggap al-Mufashshal itulah al-Muhkam.\" Ibn
n

`Abbās juga berkata, \"Rosululloh wafat, sementara aku
baru menginjak usia sepuluh tahun. Dan sungguh, aku telah
membaca al-Muhkam. (HR. Bukhari)196
n

e) Rosululloh
memerintahkan para sahabatnya untuk
membaca al-Qur`ān secara tartil dan mengikuti mad-madnya dengan perlahan-lahan.
194

Ibid, hal. 1059, No Hadis: 5023
Ibid, hal. No Hadis: 5032
196
Ibid, hal. 1061, No Hadis: 5035
195

Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh

115

Qatādah berkata; Aku pernah bertanya kepada Anas Ibn
n

Mālik mengenai bacaan Nabi , maka ia pun menjawab,
"Bacaan beliau adalah memanjangkan sehingga bisa
dibaca." (HR. Bukhari)197
Qatādah berkata; Anas pernah ditanya, "Bagaiman-kah
n

bacaan Nabi ?" Ia pun menjawab, "Bacaan beliau adalah
panjang." Lalu ia pun membaca: "Bismillāhir-rahmānirrahīm."
Anas menjelaskan, "Beliau memanjang-kan bacaan, 'Bismillāh'
dan juga memanjangkan bacaan, 'al-Rahmān' serta bacaan, 'alRahīm.'" (HR. Bukhari)198
n

f) Rosululloh
memuji sahabat-sahabat beliau
membaca al-Qur`ān dengan suara yang indah.
a

yang

n

Mûsā
meriwayatkan bahwa Nabi
bersabda
kepadanya: \"Wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah
diberi Mizmār (seruling) dari Mazāmir (seruling) -nya
keluarga Dawud.\" (HR. Bukhari)199
n

g) Rosululloh
mengajarkan al-Qur`ān dengan cara mendengarkan bacaan sahabat lain sampai batas yang beliau
n

pandang cukup. Rosululloh
mengizinkan membaca alQur`ān atau mendengarkannya hingga menangis.
n

`Abdullāh Ibn Mas'ûd berkata; Nabi
pernah bersabda
kepadaku:"Bacakanlah Al Qur`an untukku." Maka aku pun
berkata, "Wahai Rosululloh, apakah aku akan membacanya
untuk Anda, padahal kepada Andalah alquran diturunkan?"
beliau menjawab: "Ya." Lalu aku pun membacakan surat An
Nisa, hingga aku sampai pada ayat: "Dan bagaimanakah
197

Ibid, hal. 1062, No Hadis: 5045
Ibid, No Hadis: 5046
199
Ibid, hal. 1063, No Hadis: 5048
198
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sekiranya Kami men-datangkan manusia dari seluruh umat
dengan seorang saksi, lalu kami mendatangkanmu sebagai
saksi atas mereka." Maka beliau pun bersabda padaku:
"Cukup-lah." Lalu aku menoleh ke arah beliau dan ternyata
kedua matanya meneteskan air. (HR. Bukhari)200
2. Materi penyucian hati (tazkiyah al-nafs)
n

Salah satu tugas besar yang diemban Rosululloh adalah
mentazkiyah (mensucikan) jiwa – jiwa manusia (yuzakkīhim).
Berdasarkan dimensi literal bahasa (etimologis), term al-tazkiyah
berasal dari kata dasar zakā (fi`il mādhī, kata verbal lampau).
Dalam Maqāyīs al-Lughah disebutkan, kata yang tersusun dari
lafdz zay, kāf dan huruf mu`tal (alif) menunjukkan pengertian
tumbuh (namā) dan tambah (ziyādah). 201 Dalam bahasa Arab
dikatakan shadaqah dengan zakat mal. Menurut sebagian ahli bahasa
dikatakan bahwa shadaqah dinamakan zakat mal, karena dengan
menunaikannya diharapkan tercapainya kesucian harta, yaitu
bertambah dan bertumbuhnya harta tersebut. Menurut mereka, bukti
l

kuat tentang makna ini adalah firman Alloh :







 ...

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka ...(QS. at-Taubah [9]:
103)

200

Ibid, No Hadis: 5050
Ahmad Ibn Fāris Ibn Zakariyā, Mu`jam al-Maqāyis Fī al-Lughah,
Beirut: Dār al-Fikr, 2000, cet ke-2, Juz III, hal. 17
201
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Dasar pengertian semua yang disebutkan di atas
sebenarnya tetap kembali kepada dua arti utama, yaitu tumbuh
(namā) dan tambah (ziyādah).202
Al-Rāghib al-Ishfahāni menambahkan bahwa kata al-zakāt
yang merupakan derivasi dari kata zakā memiliki arti tumbuhnya
l

sesuatu yang dihasilkan dari keberkahan Alloh , baik yang
bersifat duniawi maupun ukhrawi. Dalam bahasa Arab dikatakan
zakā al-zar`u yazkû, yaitu saat tanaman mencapai pertumbuhan
dan keberkahan. Begitu juga kata zakat yang merupakan harta yang
dikeluarkan oleh manusia kepada para fuqara yang menjadi hak
l

Alloh . Amalan tersebut dinamakan zakat karena mengandung
harapan adanya keberkahan, seperti kata tazkiyah al-nafs yang juga
berarti tumbuhnya jiwa dengan berbagai kebaikan dan
keberkahan.203
Berdasarkan penelusuran Muhammad Fu`ād `Abd al-Bāqī,
dalam al-Qur`an term zakā (fi`il mādhī) dan derivasinya (tashrīf
lughawi) disebutkan sebanyak lima puluh sembilan ayat.204 Dalam
al-Qur`an, term al-tazkiyah sendiri dipergunakan untuk
menunjukkan sepuluh arti dan makna intrinsik yang saling terkait,
yaitu (1) zakat harta yang telah ditetapkan hukum syari`ah (alzakāt al-syar`iyyah)205, (2) lebih dekat kepada kebaikan (al-aqrab
ilā al-mashlahat)206, (3) halal (al-halāl),207 (4) baik dan lembut (al202
Majma` al-Lughah al-`Arabiyyah, al-Mu`jam al-Wasīth, ed. Ibrahim
Madkur, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1972, Juz I, hal: 107-108
203
Al-Rāghib al-Ashfahāni, Mu`jam Mufradāt Alfādz al-Qur`ān, hal:
218
204
Muhammad Fuād `Abd al-Bāqi, al-Mu`jam al-Mufahras Lī Alfādz
al-Qur`ān al-Karīm, hal. 420-421
205
Lihat: Qs. Al-Baqarah [2]:43
206
Lihat: Qs. An-Nur [24]: 28
207
Lihat: Qs. Al-Kahfi [18]: 19
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husn wa al-lathāfah)208, (5) pengobatan dan pemeliharaan (al-`ilāj
wa al-shiyānah). 209 (6) semangat mengabdi (al-iqbāl `ala alkhidmah aw al-thā`at)210, (7) menjaga diri dari kehinaan (al-ihtirāz
`an al-fawāhisy), 211 (8) tauhid dan persaksian (al-tauhīd wa alsyahādat),212 (9) sanjungan dan pujian (al-tsanā wa al-madh),213
dan (10) bersih dan suci (al-naqā wa al-thahārah).214215
Sedangkan artikulasi al-tazkiyah dari dimensi istilah syar`i
(terminologisagama), menurut Ahmad Farīd (seorang ulama
kontemporer yang sangat konsern dengan pendidikan jiwa) adalah:

ْ َ ط ِهي ُْرهَا َوت
ْ َ صدُ بِت َ ْز ِكيَّ ِة النُّفُ ْو ِس ت
ْب
َ  َحتَّى ت َ ْست َ ِجي، طيِ ْيبُ َها
َ َويُ ْق
: آخ َرتِ َها َك َما قَا َل تَعَالَى
ِ  ِل َربِ َها َوت ُ ْف ِل ُح فِى دُ ْنيَاهَا َو قَدْ أ َ ْفلَ َح
ساهَا
َّ ََاب َمن د
َ  َمن زَ َّكاهَا َوقَدْ خ
“Maksud tazkiyah al-nufûs adalah mensucikan dan
mengharumkannya, sehingga jiwa selalu siap memperkenankan
Tuhannya serta beruntung di dunia dan akhiratnya, sebagaimana
l

Alloh berfirman [Sungguh beruntung orang yang mensucikan
(mentazkiyah) jiwanya dan sungguh merugi orang yang
mengotorinya] (QS. al-Syams [91]: 9-10)”.216

208

Lihat: Qs. Al-Kahfi [18]: 74
Lihat: Qs. Al-Kahfi [18]: 81
210
Lihat: Qs. Fathir [35]: 18
211
Lihat: Qs. An-Nur [24]: 21
212
Lihat: Qs. Abasa [80]: 7
213
Lihat: Qs. Al-Najm [53]: 32
214
Lihat: Qs. Al-Syams [91]: 9
215
Shālih Ibn `Abdullāh Ibn Humaid dan `Abd al-Rahmān Ibn
Muhammad Ibn `Abd al-Rahmān Ibn Mallûh, Mausû`ah Nadhrah al-Na`īm
Fī Makārim Akhlāk al-Rasûl al-Karīm, Juz VI, hal. 2198
216
Ahmad Farīd, Tazkiyah al-Nufûs, Iskandaria: al-Maktabah al`Ashriyah, 2005, cet ke-1, hal. 4
209
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`Abd al-`Azīz bin Muhammad
mengartikulasikan al-tazkiyah sebagai:

al-`Abd

al-Lathīf

ْ َ صالَ ُح النُّفُ ْو ِس َوت
َ ع ْن
ق ْال ِع ْل ِم النَّا ِف َع َو ْال َع َم ِل
ْ ِإ
َ ط ِهي ُْرهَا
ِ ط ِر ْي
ُ ت َوت َ ْر ِك ال َم ْح
َت َوقَدْ بَيَّن
ِ ورا
ِ ورا
َّ ال
َ ظ
َ صا ِلحِ َوفِ ْع ِل ْال َمأ ْ ُم
زوج َّل
ُّ ِالنَّب
َ ي َم ْعنَى ت َ ْز ِكيَّ ِة النَّ ْف ِس بِقَ ْو ِل ِه (أ َ ْن يَ ْعلَ َم أ َ َّن اللهَ َع
ُ َم َعهُ َحي
) َْث َكان
“Mereformasi dan mensucikan jiwa melalui cara menggali ilmu
yang bermanfaat, beramal shalih, serta mengerjakan berbagai
n

perintah dan menjauhkan berbagai larangan. Nabi
telah
menjelaskan makna tazkiyah al-nafs dengan sabda beliau ‘yaitu
mengetahui bahwa Alloh `Azza wa Jalla bersamanya di manapun
dia berada’”. 217
Hadits yang dimaksud oleh `Abd al-`Azīz bin Muhammad
al-`Abd al-Lathīf sebagai artikulasi tazkiyah al-nafs adalah:
`Abdullāh Ibn Mu`āwiyah al-Ghādiri

a

bercerita bahwa Rosululloh

n

bersabda: “Ada tiga hal, barangsiapa yang melakukannya, maka
dia pasti merasakan rasanya iman: 1) Barangsiapa yang beribadah
kepada Alloh Azza wa Jalla Yang Maha Esa Yang Tidak ada Tuhan
yang boleh diibadahi kecuali Dia, 2) memberikan zakat hartanya
dengan jiwa yang bersih setiap tahun, tidak memberikan yang renta,
yang jelek dan yang sakit, tetapi harta kalian yang paling baik dan
l

sedang, karena Alloh tidak meminta kalian yang terbaik juga tidak
memerintahkan kalian yang jelek, serta 3) mentazkiyah dirinya.

`Abd al-`Azīz Ibn Muhammad al-Abd al-Lathīf, Ma`ālim Fī al-Sulûk
wa Tazkiyah al-Nufûs, Riyād, Dār al-Wathan, 1993, cet ke- 1, hal. 57
217
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n

Seseorang bertanya: apa tazkiyah nafs itu? Beliau menjawab: dia
tahu bahwa Alloh Azza wa Jalla bersamanya di mana saja dia
berada”. (HR. Thabrani) 218
Bagi Sayyid Muhammad Ibn Jādû, tazkiyah al-nufûs
diartikulasikan dengan:

ص ِطالَ ِحي
ْ اس اْل َم ْعنَى اللُّ َغ ِوي ِ َجا َء اْل َم ْعنَى اْ ِال
ِ س
َ َ َو َع َلى أ
ْ َت
َاملَةٌ ِأل َ ْم َري ِْن
ِ  فَت َ ْز ِكيَّةُ النَّ ْف ِس ش، ِلت َ ْز ِكيَّ ِة النُّفُ ْو ِس:ط ِهي ُْرهَا –أ
َ َّ  اَلتَّزَ ِكي اَلت: الظالَ ِل
ط ُّه ُر
ِ  قَا َل فِي،ِساخ
َ ان َواْأل َ ْو
ِ ِمنَ اْأل َ ْد َر
اف
ِ ص
َ ِم ْن ُك ِل ِر ْج ٍس َودَنَ ٍسب – ت َ ْن ِميَت ُ َها ِب ِزيَادَتِ َها بِاْأل َ ْو
ِاْل َح ِم ْيدَة
“Atas dasar artikulasi etimologisnya, tazkiyah al-nufus memiliki
artikulasi terminologis yang meliputi dua prinsip: 1) mensucikan jiwa
dari berbagai penyakit dan kotoran. Di dalam Tafsir Fi Dzilāl alQur`ān dikatakan: al-tazakki adalah suci dari setiap kekejian dan
kotoran. 2) menumbuhkan jiwa dengan menambahkannya sifat-sifat
terpuji”. 219
Sedangkan menurut Thāha Husen Bāfadhal, tazkiyah alnafs diartikulasikan dengan:

ْ َت
ت ْال َم ْذ ُم ْو َم ِة َوت َ ْك ِم ْيلُ َها َوت َ َح ِليَّت ُ َها
ع ِن
ِ الصفَا
َ ط ِهي ُْرهَا
ِ
 َع َّز- صا ِل َح ِة َوت َ ْزيِ ْينُ َها بِ َج َما َل الت َّ ْع ِظي ِْم ِللَّ ِه
َّ بِاْأل َ ْع َما ِل ال
.َو َج َّل
218
Sulaimān bin Ahmad al-Thabrānī, al-Mu`jam al-Shaghīr, Irak:
Wizārah al-Awqāf wa al-Syuûn al-Dīniyyah, tt, cet ke-2, Juz I, hal. 201

219

http://www.alukah.net/Sharia/0/5436/#ixzz1hYNaixyw
Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh

121

“Mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela serta menyempurnakan
dan menghiasinya dengan amal-amal shalih dan mempercantiknya
dengan keindahan pengagungan kepada Alloh `Azza wa Jalla”.220
n

Materi-materi yang diajarkan Rosululloh
untuk
mentazkiyah jiwa-jiwa sahabatnya menurut hasil kajian para ulama
adalah:
a) Materi Tauhid dan Akidah Keimanan
l

Alloh menyebutkan bahwa upaya tazkiyah pada
asasnya adalah dengan materi tauhid dan akidah keimanan.
Alloh

l

berfirman:

 






Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri
(dengan beriman), (QS. al-A`la [87]: 14)
Jābir Ibn `Abdullāh, Ibn `Abbās, `Ikrimah dan `Athā
bersepakat bahwa artikulasi tazkiyah dalam ayat ini adalah
dengan merealisasikan tauhid dan akidah keimanan.221
Pada artikulasi bahasa (etimologis), kata tauhid
berasal dari kata kerja wahhada, yuwahhidu tauhīdan.
Tauhid adalah akar dari kata kerja wahhada yang berarti
menjadikannya satu. Makna ini kemudian berkembang dan

220

Ibid

Jalal a-Dīn al-Suyûthī, al-Dur al-Mantsûr Fī al-Tafsīr Bi al-Ma`tsûr,
Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1997, cet ke-1, Juz. X, hal. 242
221
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digunakan untuk menunjukkan individu yang istimewa yang
berbeda dengan individu-individu lain.222
Maka, kata al-wāhid berarti individu yang memiliki
kekhususan-kekhususan tersendiri yang membedakannya
dari yang lain. Dari makna ini, misalnya mereka mengatakan
“wāhida zamānih” atau orang yang tak ada duanya di
zamannya, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, kecerdasan
atau kedermawanan dan lainnya.
Pada tahapan artikulasi sebagai perbuatan hati, kata
tauhid didefiniskan sebagai mengesakan Alloh sebagai
Tuhan (Rubûbiyah), Sembahan (Ulûhiyah), dengan segala
nama, sifat dan perbuatanNya.223
Adapun kata aqidah dalam artikulasi etimologis 224
adalah:
1)
2)
3)
4)
5)

Tekad yang bulat (al-`azm al-muakkad)
Mengumpulkan (al-jam`u)
Niat (al-niyyah)
Menguatkan perjanjian (al-tautsīq li al-`uqûd)
Sesuatu yang diyakini dan dianut oleh manusia, baik itu
benar atau batil (mā yadīnu bih al-insān sawāun kāna
haqqan au bāthilan)

Sedangkan dalam pengertian terminologis adalah
perbuatan hati. Di sinilah aqidah mulai dartikulasikan
sebagai perbuatan hati sang hamba. Makna ini lebih sempit
dari artikulasi etimologis. Dari sini kemudian aqidah
Ahmad Ibn Fāris Ibn Zakariyā, Mu`jam al-Maqāyis Fī al-Lughah,
hal. 1084
223
`Abdullāh Ibn `Abd al-`Azīz al-Jibrīn, Tashīl al-`Aqīdah alIslāmiyyah, Riyād: Dār al-Shumay`ī, 2004, hal. 35
224
Muhammad Ibn Mandzūr, Lisān al-`Arab, hal. 4780
222
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didefiniskan sebagai ‘keimanan yang tidak mengandung
kontra’. Makna ini dapat dianggap sebagai makna yang
syar`i. Kata iman di sini, berarti pembenaran. Kata tidak
mengandung kontra berarti: tidak ada sesuatu selain iman
dalam hati sang hamba, tidak ada asumsi selain bahwa ia
beriman kepada-Nya. Maka, semua asumsi akan adanya
kontra seperti keraguan, dugaan, wahm, ketidak tahuan,
kesalahan, kelupaan, tidak termasuk dalam artikulasi ini.
Makna inilah yang secara aplikatif berlaku pada tiga
zaman paling utama; sahabat Nabi
tābi`īn.225
Alloh

n

, tābi`īn, dan tābi`u al-

l

berfirman:



  


   


  



 
Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang
menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Alloh; maka di
antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula)
yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merobah (janjinya),
(QS. al-Ahzab [33]:23)

Ibrāhīm Ibn Muhammad Ibn `Abdullāh al-Buraikān, al-Madkhal Lī
Dirāsat al-`Aqīdah al-Islāmiyyah `Alā Madzhab Ahl al-Sunnah wa alJamā`ah, Riyād: Dār al-Wathan, 1999, cet ke-1, hal. 4-5
225
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Sedangkan artikulasi iman dalam etimologis berarti
pembenaran yang kokoh (al-tashdīq al-jāzim).226 Kata iman
dalam artikulasi terminologis seperti yang dinyatakan
Hāfidz Ibn Ahmad al-Hakamī adalah:

ْ َا
ُ إل ِِ ْي َم
سا ِن َو َع َم ُل
ِ ب َو
ِ ان قَ ْو ٌل َو َع َم ٌل قَ ْو ُل ْالقَ ْل
َ الل
َّ َان َو ْال َج َو ِارحِ يَ ِز ْيدُ ب
ص
ِ ب َو
ُ ُالطا َع ِة َويَ ْنق
ِ ْالقَ ْل
َ الل
ِ س
ض ُل أ َ ْهلُهُ فِ ْي ِه
َ صيَّ ِة َويَتَفَا
ِ بِ ْال َم ْع
“Kata dan perbuatan; Kata hati dan lisan serta perbuatan
hati, lisan dan anggota tubuh, di mana iman dapat
bertambah dengan keta`atan dan berkurang dengan
kemaksiatan serta adanya derajat kualitas yang berbeda
masing-masing orang”.227
Definisi ini menurut Ibn Hajr al-`Asqalāni
merupakan definisi yang sudah menjadi konsensus di
kalangan ulama di masa beliau:
Al-Lālikāī meriwayatkan dengan sanadnya yang shahih dari
al-Bukhārī yang berkata: aku berjumpa lebih dari seribu
ulama di berbagai negeri di mana tidak aku lihat satu orang
pun di antara mereka yang berbeda pendapat bahwa iman
itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan
berkurang. Ibn Abī Hātim dan al-Lālikāi melengkapi
penukilan dengan berbagai sanadnya yang berasal dari
mayoritas yang banyak sekali para sahabat dan tabi`in serta
mereka yang ijma`nya dapat dijadikan standar. Itulah yang

226

Ibid
Hāfidz Ibn Ahmad al-Hakamī, A`lām al-Sunnah al-Mansyûrah Lī
I`tiqād al-Thāifah al-Manshûrah, Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2003, Cet ke5, hal. 45
227
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dihikayatkan oleh Fudhail Ibn `Iyādh dan Wakī` dari Ahl alSunnah wa al-Jamā`ah. 228
Materi pendidikan tauhid dan akidah keimanan
merupakan materi utama dan dasar dalam pendidikan di
n

masa Rosululloh . Kenyataan tersebut dapat dibuktikan
pada hasil penelitian dua bidang ilmu pengetahuan di dalam
Islam:
1) Seluruh ulama bidang `ulûm al-Qur`ān (ilmu-ilmu alQur`ān) bersepakat bahwa ayat-ayat al-Qur`ān yang
merupakan sumber asasi pendidikan di masa Rosululloh
n

diturunkan dalam dua periode:
Pertama, ayat-ayat makkiyah, yaitu ayat-ayat yang
n

diturunkan sebelum hijrah Rosululloh .
Kedua, ayat-ayat madaniyah, yaitu ayat-ayat yang
n

diturunkan sesudah hijrah Rosululloh
ke kota
229
Madinah.
Karakteristik dasar ayat-ayat makkiyah menurut Mannā`
al-Qaththān yang didasarkan pada hasil penelitian para
ulama yang ahli di bidangnya adalah dakwah kepada
tauhid dan beribadah hanya kepada Alloh, pembuktian
mengenai risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, hari
Kiamat dan kedahsyatannya, neraka dan siksanya, surga
dan nikmatnya, argumentasi terhadap orang musyrik
dengan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat
kauniyah.230
`Ali Ibn Hajr al-`Asqalānī, Fath al-Bāri Syarh Shahīh al-Bukhārī,
Saudi Arabia: Maktabah al-Riyadh, tt, Juz. I, hal. 47
229
Fahd Ibn `Abd al-Rahmān Ibn Sulaimān al-Rûmī, Dirāsāt Fī `Ulûm
al-Qur`ān al-Karīm, Riyād: Maktabah al-Taubah, 1994, cet ke-3, hal. 138
230
Mannā` al-Qaththān, Mabāhits Fī `Ulûm al-Qur`ān, Riyād:
Maktabah al-Ma`ārif, 1988, Cet ke-8, hal: 63
228
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2) Seluruh ulama sīrah nabawiyyah –berdasarkan hasil
penelitian Muhammad Amhazûn- bersepakat bahwa sejak
n

di Makkah, Rosululloh
menanamkan materi-materi
tauhid dan akidah keimanan kepada manusia. Materi-materi
tersebut meliputi:
(a) Men-tauhid-kan Alloh

l

dalam rubûbiyah-Nya

l

(b) Men-tauhid-kan Alloh dalam ulûhiyah-Nya
(c) Dua pondasi dasar dibangunnya keta`atan pengabdian
kepada Alloh

l

, yaitu: a) tidak beribadah kecuali
l

kepada Alloh , dan b) tidak beribadah kecuali
dengan syari`atNya yang disampaikan melalui lisan
RosulNya.
(d) Tauhid mencakup perkataan dan perbuatan
(e) Men-tauhid-kan Alloh dalam nama-nama dan sifatsifatNya.
(f) Beriman kepada al-yaum al-akhīr (hari akhirat)231
n

Rosululloh
mengajarkan tentang rukun-rukun
Islam di mana yang pertama adalah syahadatain (dua
persaksian)
n

Ibn Umar berkata: Rosululloh
bersabda: \"Islam
dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada Ilah
selain Alloh dan sesungguhnya Muhammad utusan Alloh,
mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa
Ramadlan\". (HR. Bukhari)232

Muhammad Amhazûn, Manhaj al-Nabi Fī al-Da`wah Min Khilāl
al-Sīrah al-Shahīhah, hal. 21-34
232
Yahya Ibn Syarf al-Nawawī al-Dimasyqī, Riyādh al-Shālihīn, Riyād:
Maktabah Dār al-Salām, 1991, Cet ke- 13, hal.345, No Hadis: 1076
231
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n

Rosululloh
mengajarkan bahwa iman itu
bercabang-cabang hingga mencapai enam puluh lebih
cabang.
n

Abû Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: \"Iman
memiliki lebih dari enam puluh cabang, dan malu adalah
bagian dari iman\". (HR. Bukhari)233
Rosululloh
manisnya rasa iman.

n

menjelaskan bagaimana meraih
n

Anas Ibn Mālik meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: \"Tiga
perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan
mendapatkan manisnya iman: Dijadikannya Alloh dan RosulNya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai
seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Alloh. Dan
dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila
dilempar ke neraka\" (HR. Bukhari)234
n

Rosululloh
mengajarkan tentang tiga kriteria
tauhid yang talāzum (simbiosis mutualisme) satu sama lain
tidak dapat terpisahkan.
n

Ibn Buraidah dari Bapaknya meriwayatkan bahwa Nabi
bersabda: \"Barangsiapa ketika waktu pagi dan sore
membaca: Allāhumma Anta Robbī Lā Ilāhaillā Anta
Khalaqtanī wa ana`abdukwa ana '`ala`ahdikwa wa`dikamā
istatha`tua`ûdzu
bikaminsyarrimā
shana`tuabû`u
bi
ni`matikawa abû`ubi dzanbī faghfirlī innahulā yaghfiru aldzunubaillā Anta (Ya Alloh, Engkau adalah Robbku, tidak ada

Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhārī, Hal. 1055,
No Hadis: 9
234
Ibid, hal. 17, No Hadis: 16
233
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Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah
hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian-Mu dan aku akan
menepati perjanjian-Mu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan diriku, aku mengakui semua nikmat-Mu
kepadaku dan dosaku kepada-Mu, maka ampunilah aku. Sebab
tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau).\" Lalu ia
meninggal pada hari itu atau pada malam harinya, maka ia
akan masuk ke dalam surga.\" (HR. Abu Dawud)235
Rosululloh

n

mengajarkan bahwa tidak ada satupun
l

makhluk yang mengetahui hal-hal gaib kecuali Alloh .
h

n

Ibn `Umar
meriwayatkan bahwa Nabi
bersabda:
"Kunci keghaiban ada lima; tidak mengetahuinya selain
Alloh, tidak ada yang mengetahui kandungan yang
mengempes (gugur, berkurang) selain Alloh, tidak ada yang
mengetahui apa yang terjadi esok hari selain Alloh, tidak
ada yang mengetahui kapan hujan datang selain Alloh, dan
tidak ada siapapun manusia yang tahu di bumi mana berada
akan meninggal selain Alloh, dan tidak ada yang
mengetahui kapan kiamat terjadi selain Alloh." (HR.
Bukhari)236
Rosululloh
Alloh

n

mengajarkan tentang nama-nama

l

yang indah dan sifat-sifat-Nya yang sempurna

Sulaimān Ibn al-Asy`ats al-Sijistānī al-Azdī, Sunan Abī Daud,
Beirut: Dār al-Fikr, tt, Juz. IV, hal. 317, No Hadis: 5070
236
Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhāri, Kitāb alTauhīd , hal. 1489, No Hadis: 7379
235
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a

n

Abû Hurairah
ia berkat Rosululloh
bersabda:
\"Sesungguhnya Alloh ta'ala memiliki sembilan puluh sembilan
nama, seratus kurang satu. Barang siapa yang hafal,
mengamalkan dan membenarkannya akan masuk Surga. Yaitu;
Alloh yang tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Dia
al-Rahmān, al-Rahīm, al-Mālik, al-Quddûs, al-Salām, alMu`min, al-Muhaimin, al-'Azīz, al-Jabbār, al-Mutakabbir, alKhāliq, al-Bāri, al-Mushawwir, al-Ghaffār, al-Qahhār, alWahhāb, al-Razzāq, al-Fattāh, al-'Alīm, al-Qābidh, al-Bāsith,
al-Khāfidh, al-Mu'iz, al-Mudzill, al-Samī', al-Bashīr, alHakam, al-'Adl, al-Lathīf, al-Khabīr, al-Halīm, al-'Azhīm, alGhafûr, al-Syakûr, al-'Aliy, al-Kabīr, al-Hafīzh, al-Muqīt, alHasīb, al-Jalīl, al-Karīm, al-Raqīb, al-Mujīb, al-Wāsi', alHakīm, al-Wadûd, al-Majīd, al-Bā'its, al-Syahīd, al-Haq, alWakīl, al-Qawiy, al-Matīn, al-Waliy, al-Hamīd, al-Muhshī, alMubdi`, al-Mu'īd, al-Muhyi, al-Mumīt, al-Hay, al-Qayyûm, alWājid, al-Majīd, al-Wāhid, al-Shamad, al-Qadīr, al-Muqtadir,
al-Muqaddim, al-Muakhkhir, al-Awwal, al-Akhir, al-Zhāhir,
al-Bāthin, al-Wali, al-Muta' āli, al-Bar, al-Tawwāb, alMuntaqim, al-`Afuw, al-Raûf, Mālik al-Mulk, Dzu al-Jalāl wa
al-Ikrām, al-Muqsith, al-Jāmi', al-Ghani, al-Māni', al-Dhar,
al-Nāfi', al-Hādi, al-Badī', al-Bāqi, al-Wārits, al-Rāsyid, alShabûr.\" Abû `Īsā berkata; hadits ini adalah hadits gharīb.
(HR. Tirmidzi)237
Rosululloh
hari kiamat

n

menceritakan tentang tanda-tanda
n

'Auf Ibn Mālik berkata; \"Aku menemui Nabi ketika terjadi
perang Tabuk saat Beliau sedang berada di tenda terbuat dari
Muhammad Ibn `Īsā al-Tirmidzī, Sunan al-Tirmidzī, Beirut: Dār alFikr, 1994, Juz. V, hal. 303, No Hadis: 3518
237
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kulit yang disamak. Beliau bersabda: \"Hitunglah enam perkara
yang akan timbul menjelang hari qiyamat. Kematianku,
dibebaskannya Bait al-Maqdis, kematian yang menyerang
kalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga
mati seketika, melimpahnya harta hingga ada seseorang yang
diberi seratus dinar namun masih marah (merasa kurang),
timbulnya fitnah sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab
melainkan akan dimasukinya dan perjanjian antara kalian dan
bangsa Bani al-Ashfar (Eropa) lalu mereka mengkhiyanati
perjanjian kemudian mereka mengepung kalian dibawah
delapan bendera (panji-panji) perang yang pada setiap bendera
terdiri dari dua belas ribu personil\". (HR. Bukhari)238
n

Rosululloh
mengajarkan
peristiwa di alam akhirat.

tentang

a

berbagai

n

Abû Hurairah
mencritakan bahwa Rosululloh diberi
sepotong daging maka beliau pun mengangkat lengannya, dan
beliau menyukai daging itu, hingga beliau menggigitnya.
Setelah itu beliau bersabda: \"Aku pemimpin manusia pada
hari kiamat, tahukah kalian kenapa? Alloh akan
mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga
yang akhir dalam satu tanah lapang, seorang penyeru akan
menyeru mereka, pandangan menembus mereka dan matahari
mendekat, duka dan kesusahan manusia sampai pada batas
yang tidak mampu mereka pikul. Orang-orang saling berkata
satu sama lain: Apa kalian tidak melihat yang telah menimpa
kalian, apakah kalian tidak melihat siapa yang memberi kalian
syafaat kepada Robb kalian. Orang-orang saling berkata satu
sama lain: Hendaklah kalian menemui Adam. Mereka
Muhammad bin Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhāri, hal. 647, No
Hadis: 3176
238
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menemui Adam lalu berkata: Engkau adalah bapak seluruh
manusia, Alloh menciptakanmu dengan tanganNya,
meniupkan ruh-Nya padamu dan memerintahkan para
malaikat lalu mereka sujud padamu, berilah kami syafaat
kepada Robbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami, apa kau
tidak melihat yang menimpa kami? Adam berkata kepada
mereka: Robbku saat ini benar-benar marah, Ia tidak pernah
marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu
sesudahnya, dulu Ia melarangku mendekati pohon tapi aku
durhaka. Oh diriku, Oh diriku, Ohh diriku. Pergilah pada
selainku, pergilah ke Nuh. Mereka mendatangi Nûh lalu
berkata: Hai Nûh, engkau adalah rosul pertama untuk
penduduk bumi, Alloh menyebutmu hamba yang sangat
bersyukur, berilah kami syafaat kepada Robbmu, apa kau tidak
lihat kondisi kami, apa kau tidak melihat yang menimpa kami?
Nuh berkata kepada mereka: Robbku saat ini benar-benar
marah, Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak
akan pernah seperti itu sesudahnya, dulu aku pernah berdoa
keburukan untuk kaumku, Oh diriku, Oh diriku, Oh diriku,
pergilah kepada selainku, pergilah ke Ibrāhīm. Mereka
mendatangi Ibrāhīm lalu berkata: Wahai Ibrāhīm, engkau nabi
Alloh dan kekasihNya dari penduduk bumi, berilah kami
syafaat kepada Robbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami, apa
kau tidak melihat yang menimpa kami? Ibrāhīm berkata
kepada mereka: Robbku saat ini benar-benar marah, Ia tidak
pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah
seperti itu sesudahnya, dulu aku pernah bedusta tiga kali -Abu
Hayyān menyebut ketiga-tiganya dalam hadits ini- oh diriku,
diriku, diriku, pergilah kepada selainku, pergilah ke Mûsā.
Mereka menemui Mûsā lalu berkata: Wahai Mûsā, engkau
utusan Alloh, Alloh melebihkanmu dengan risalah dan
kalamNya atas seluruh manusia, berilah kami syafaat kepada
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Robbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami, apa kau tidak
melihat yang menimpa kami? Mûsā berkata kepada mereka:
Robbku saat ini benar-benar marah, Ia tidak pernah marah
seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu
sesudahnya, dulu aku pernah membunuh jiwa padahal aku
tidak diperintahkan untuk membunuhnya, oh diriku, diriku,
diriku, pergilah kepada selainku, pergilah ke 'Īsā. Mereka
mendatangi 'Īsā lalu berkata: Hai 'Īsā, engkau adalah utusan
Alloh, kalimatNya yang disampaikan ke Maryam, ruh dariNya,
engkau berbicara pada manusia saat masih berada dalam
buaian, berilah kami syafaat kepada Robbmu, apa kau tidak
lihat kondisi kami, apa kau tidak melihat yang menimpa kami?
'Īsā berkata kepada mereka: Robbku saat ini benar-benar
marah, Ia tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak
akan pernah seperti itu sesudahnya, namun ia tidak menyebut
dosanya, oh diriku, diriku, diriku, pergilah ke selainku,
pergilah ke Muhammad. Mereka mendatangi Muhammad lalu
berkata: Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Alloh,
penutup para nabi, dosamu yang telah lalu dan yang kemudian
telah diampuni, berilah kami syafaat kepada Robbmu, apa kau
tidak lihat kondisi kami. Lalu aku pergi hingga sampai di
bawah 'arsy, aku tersungkur sujud pada Robbku lalu Alloh
memulai dengan pujian dan sanjungan untukku yang belum
pernah disampaikan pada seorang pun sebelumku, kemudian
dikatakan: Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah
pasti kau diberi, berilah syafaat nicaya kau diizinkan untuk
memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku, aku
berkata: Wahai Robb, ummatku, wahai Robb, ummatku, wahai
Robb, ummatku. Ia berkata: Hai Muhammad, masukkan orang
yang tidak dihisab dari ummatmu melalui pintu-pintu surga
sebelah kanan dan mereka adalah sekutu semua manusia
selain pintu-pintu itu.\" Setelah itu beliau bersabda: \"Demi
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Dzat yang jiwaku berada ditanganNya, jarak antara dua daun
pintu-pintu surga seperti jarak antara Makkah dan Himyar
atau seperti jarak antara Makkah dan Bashrah.\" (HR.
Bukhari)239
Rosululloh
nikmat surga

n

menceritakan

tentang

berbagai

n

Abû Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi
bersabda:
\"Barangsiapa beriman kepada Alloh dan Rosul-Nya,
mendirikan shalat, dan berpuasa pada bulan Ramadlan, maka
Alloh berkewajiban memasukkannya kedalam surga, baik ia
berhijrah fi sabilillah atau duduk di tempat tinggalnya tempat
ia dilahirkannya.\" Para sahabat berkata, \"Wahai Rosululloh,
tidak sebaiknyakah kami mengabarkan orang-orang tentang
hal ini?\" Nabi malahan menjawab: \"Dalam surga terdapat
seratus derajat yang Alloh persiapkan bagi para mujahidin di
jalan-Nya, yang jarak antara setiap dua tingkatan bagaikan
antara langit dan bumi, maka jika kalian meminta kepada
Alloh, mintalah surga Firdaus, sebab Firdaus adalah surga
yang paling tengah dan paling tinggi, di atasnya ada
singgasana al-Rahmān, dan daripadanya sungai surga
memancar.\" (HR. Bukhari)240
Rosululloh
adzab di neraka

n

menggambarkan tentang berbagai
n

Abû Hurairah berkata: Rosululloh bersabda: \" Pada hari
kiamat nanti, ada leher keluar dari neraka, ia memiliki dua
mata yang melihat, dua telinga yang mendengar dan lisan yang

239
240

Ibid, hal. 963, No Hadis: 4712
Ibid, hal. 1497, No Hadis: 7423
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berbicara, ia berkata: Aku diberi kuasa pada setiap orang
sombong lagi membangkang, pada orang yang menyeru tuhan
lain bersama Alloh dan pada orang-orang yang membuat
gambar.\" (HR. Tirmidzi)241
Menurut `Abd al-`Azīz Ibn Muhammad al-`Abd alLathīf materi tauhid adalah materi terkuat dalam
mentazkiyah jiwa. Alloh

l

berfirman:

  















  




 
Katakanlah: "Bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia
seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan
kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada
jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun

Muhammad Ibn `Īsā al-Tirmidzī, Sunan al-Tirmidzī, Juz. IV, hal.
259, No Hadis: 2583
241
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kepadanya. dan Kecelakaan besarlah bagi orang-orang
yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang
tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya
(kehidupan) akhirat. (QS. Fushshilat [41]: 6-7)
Menurutnya mayoritas ahli tafsir di kalangan ulama
salaf dan sesudahnya mengatakan bahwa maksud kata zakat
dalam ayat ini adalah tauhid, yaitu syahadah lā ilāha illallāh
dan keimanan yang dapat mentazkiyah hati. Hal itu
dikarenakan bahwa tauhid mengandung penolakan ketuhanan
selain Dia yang Maha benar yaitu Alloh

l

, itulah kesucian
l

kalbu serta menetapkan ke-Tuhan-an hanya milik Alloh .
Semua itu adalah dasar dari setiap kesucian dan
pertumbuhan.242
Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim menyatakan bahwa
tauhid adalah zakat (kesucian, keberkahan dan pertumbuhan
ruhani) dimana dengan tauhid-lah, amal-amal shalih dapat
tumbuh dan diberkahi. Sesungguhnya jika tauhid tumbuh
dalam setiap keta`atan apapun, maka keta`atan itu pasti
l

murni mencari keridhaan Alloh .243
Sedangkan syirik akan menghancurkan seluruh
amal-amal kebaktian serta mengekalkan pelakunya di api

`Abd al-`Azīz Ibn Muhammad al-`Abd al-Lathīf, Ma`ālim Fī alSulûk wa Tazkiyah al-Nufûs, Riyād: Dār al-Wathan, 1993, hal. 60
243
Syams al-Dīn Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah,
Ighātsat al-Lahfān Min Mashāyid al-Syaithān, Beirut: Dār al-Kutub al`Ilmiyyah, 1992, Juz. I, hal. 60
242
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neraka. Syirik adalah kehinaan serta penghalang kemuliaan
dan kabahagiaan.244 Sebagaimana Alloh

l

berfirman:

   




 
Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Alloh,
agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan
(Alloh). (QS. al-Isra [17]: 22)
n

Rosululloh selalu mengaitkan masalah tauhid dan
akidah imaniyah dengan masalah tazkiyah al-nufûs
(penyucian jiwa) dalam berbagai kesempatan.
n

Dalam perjalanan hijrah Rosululloh
, Beliau
mengajarkan masalah sifat “ma`iyyah” (kebersamaan) Alloh
l

kepada Abu Bakar

Anas bin Malik

a

a

:

berkata; Abu Bakr

a

berkata; Aku

n

pernah bersama Nabi di Gua Hira, lalu aku melihat jejakjejak orang Musyrikin. Maka aku berkata; Ya Rosululloh,
seandainya salah seorang dari mereka mengangkat kakinya
n

tentu dia akan melihat kita. Nabi bersabda: \"Tidakkah
engkau beranggapan jika ada dua orang, maka Alloh lah
yang ketiganya?.\" (HR. Bukhari)245

Syam al-Dīn Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah,
Fawāid al-Fawāid, Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 1427, hal. 42
245
Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhāri, hal. 946, No
Hadis: 4663
244
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n

Rosululloh
dalam peristiwa ini membuktikan
tentang keyakinan dan tawakkal yang tinggi sekaligus
mengajarkannya kepada Abû Bakr

a 246
.

Keyakinan dan

tawakkal yang tinggi ini digambarkan oleh Alloh
firmanNya:

l

dalam











  



  



   


 
  


 
   
  
  
Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad), maka
sesungguhnya Alloh telah menolongnya (yaitu) ketika
orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkan-nya
(dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang
Bāsil Ibn Su`ûd al-Rusyûd, Wājib al-Muslim `Inda al-Fitan, Riyad:
al-Muntadā al-Islāmī, 2003, hal. 7
246

Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh

138

ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata
kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita,
sesungguhnya Alloh beserta kita." Maka Alloh menurunkan
keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya
dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan al-Qur’an
menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. dan kalimat
Alloh itulah yang tinggi. Alloh Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (QS. at-Taubah [9]: 40)
b) Materi Ibadah
Pokok ibadah ialah cinta kepada Alloh, bahkan
menunggalkan cinta kepadaNya dan memperuntukkan cinta
secara keseluruhan hanya kepada Alloh, sehingga ia tidak
mencintai-Nya bersama yang lain. Ia hanya cinta karenaNya dan kepada-Nya, sebagaimana cinta para Nabi, rosul,
para malaikat dan wali-wali-Nya. Kecintaan kepada mereka
adalah untuk menyempurnakan cinta kepada Alloh, bukan
berarti mencintai-Nya bersama yang lain.
Cinta ini hanya terimplementasikan dengan
mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangannya. Ketika
seseorang mengikuti perintah-Nya dan menjauhi laranganNya secara lahir dan batin, maka tampaklah hakekat
l

`ubudiyah dan cintanya. Karena itu Alloh menjadikan
sikap mengikuti Rosul-Nya sebagai pertanda cinta dan
sebagai bukti bagi orang yang menyatakan cinta.247 Alloh
berfirman:

l

Syam al-Dīn Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah,
Madarij al-Salikin Jenjang Spiritual Para Penempuh Jalan Ruhani,
Penterjemah: Abu Sa`id al-Falahi, Jakarta: Robbani Press, 1998, Cet ke-1,
hal. 143-144
247
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Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Alloh,
ikutilah aku, niscaya Alloh mengasihi dan mengampuni
dosa-dosamu." Alloh Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (QS. Ali `Imran [3]: 31)
Bagi Ibn Taimiyah, ibadah adalah nama yang
merangkum segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Alloh
l

, baik berupa perkataan, perbuatan yang tampak dan yang
tidak tampak, serta membebaskan diri dari segala sesuatu
yang bertentangan dan menyalahinya.248
Sedangkan pengertian yang telah diramu dan
dirangkum dari dua pengertian ibadah di atas menurut alBuraikān adalah nama yang merangkum sesuatu yang
dicintai dan diridhai Alloh, baik berupa perkataan, perbuatan
yang tampak dan yang tidak tampak, dengan kecintaan,
kepasrahan dan ketundukan yang sempurna, serta
membebaskan diri dari segala yang bertentangan dan
menyalahinya.249

Ahmad Ibn `Abd al-Halīm Ibn Taimiyah, al-`Ubûdiyyah, Jedah: Dār
al-Madanī, 1986, hal. 4
249
Ibrāhīm Muhammad Ibn `Abdullāh al-Buraikān, al-Madkhal Li
Dirāsat al-`Aqīdah al-Islāmiyyah `alā Madzhab Ahl al-Sunnah wa alJamā`ah, hal. 197
248
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Materi ibadah merupakan materi dasar setelah
tauhid dan akidah keimanan yang diajarkan oleh Rosululloh
n

, terutama ibadah taqarrub (yang mendekatkan diri)
l

kepada Alloh , seperti ibadah shalat.
n

Rosululloh mengajarkan kepada para sahabatnya
semua hal yang terkait dengan masalah shalat. Bahkan shalat
menjadi pencegah perbuatan keji dan munkar.
a

Huraits Ibn Qabīshah
berkata; \"Aku datang ke
Madinah dan berdoa, 'Ya Alloh, mudahkanlah bagiku -untuk
mendapatkan- teman yang shalih. 'Lalu aku duduk dengan
a

Abû Hurairah
, maka aku berkata kepadanya, 'Aku
pernah berdoa kepada Alloh Azza wa Jalla agar Dia
memudahkanku untuk mendapat teman duduk yang shalih,
maka ceritakanlah kepadaku hadits yang engkau dengar
n

dari Rosululloh . Semoga Alloh memberikan manfaat
kepadaku dengan ilmu tersebut. Abû Hurairah berkata, 'Aku
n

mendengar dari Rosululloh . bersabda: \" Yang pertama
kali dihisab (dihitung) dari perbuatan seorang hamba pada
hari kiamat adalah shalat; jika shalatnya baik maka dia
beruntung dan selamat, dan jika shalatnya rusak maka dia
merugi.\" Hammām (salah satu perawi hadits tersebut)
berkata; \"Aku tidak tahu, apakah ini ucapan Qatādah
(salah satu perawinya) atau termasuk matan, dia berkata,
\"Apabila ada sesuatu yang kurang dari shalat wajibnya,
Alloh berfirman; maka lihatlah apakah hamba-Ku
mempunyai shalat sunnah?\" Lalu kekurangannya dalam
shalat fardlu disempurnakan dengannya. Kemudian semua
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amalan ibadahnya juga seperti itu.\" Abu al-'Awwām
menyelisihi redaksi ini. (HR. al-Nasā’i)250
n

Rosululloh mengajarkan kepada para sahabatnya
semua hal yang berkaitan dengan masalah shaum.
a

n

Abû Hurairah
berkata; Rosululloh bersabda: \"Alloh
'Azza wa Jalla telah berfirman; 'Setiap amal anak Adam
adalah teruntuk baginya kecuali puasa. Puasa itu adalah
bagi-Ku, dan Akulah yang akan memberinya pahala.' Dan
puasa itu adalah perisai. Apabila kamu puasa, maka
janganlah kamu merusak puasamu dengan rafats, dan
jangan pula menghina orang. Apabila kamu dihina orang
atau pun diserang, maka katakanlah, 'Sesungguhnya saya
sedang berpuasa.' Demi Alloh, yang jiwa Muhammad ada di
tangan-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa
lebih harum di sisi Alloh pada hari kiamat kelak daripada
wanginya kesturi. Dan bagi mereka yang berpuasa ada dua
kebahagiaan. Ia merasa senang saat berbuka lantaran
puasanya, dan senang pula saat berjumpa dengan Robbnya
juga karena puasanya.\" (HR. Muslim)251
n

Rosululloh mengajarkan kepada para sahabatnya
semua hal yang berkaitan dengan masalah zakat.
a

n

Abû Hurairah
berkata; Rosululloh bersabda: \"Tidak
seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal yang mana Alloh memang tidak akan menerima kecuali
yang baik- melainkan Alloh akan menerimanya dengan
Ahmad bin Syu`aib al-Nasāī al-Khurāsānī, Sunan al-Nasāī, Kitāb alShalāt, Bāb al-Muhāsabah `ala al-Shalāt, Beirut: Maktabah al-Mathbû`at alIslāmiyyah, 1986, Juz. I, hal. 250, No Hadis: 461
251
Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisāburī, Shahīh Muslim, Kitāb
al-Shiyām, Bāb Fadhl al-Shiyām, hal. 580, No Hadis: 1151
250
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tangan kanan-Nya, meskipun sedekahnya itu hanya sebutir
kurma. Maka kurma itu akan bertambah besar di tangan
Alloh Yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar
daripada gunung, sebagaimana halnya kamu memelihara
anak kambing dan anak unta (yang semakin lama semakin
besar).\" (HR. Muslim)252
n

Rosululloh
mengajarkan kepada para sahabat-nya
semua hal yang berkaitan dengan masalah haji.
a

n

Abû Hurairah
berkata; Rosululloh bersabda: \"Siapa
yang mendatangi Bait Allāh ini (untuk haji atau umrah)
tanpa merusaknya dengan perbuatan dan perkataan kotor,
serta tidak berbuat maksiat, maka dia kembali pada
keadaannya seperti baru lahir (bersih dari dosa).\" (HR.
Muslim)253
c) Materi Akhlak dan Adab
Kata akhlak dalam artikulasi bahasa Arab
(etimologis) dimaknai dengan ciri dan tabiat yang diciptakan
pada diri manusia. 254 al-Rāghib al-Ishfahāni menuturkan
bahwa kata al-khalq, al-khulq dan al-khuluq memiliki satu
makna, perbedaannya adalah kata al-khalq dikhususkan
untuk menunjukkan bentuk, rupa atau gambaran lahiriah
yang dapat dipandang kasat mata. Sedangkan al-kuluq

Ibid, Kitāb al-Zakāt, Bāb Qabûl al-Shadaqah Min al-Kasb alTahyyib wa Tarbiyyatuhā, hal. 506, No Hadis: 1014
253
Ibid, Kitāb al-Haj, Bāb Fī Fadl al-Haj wa al-`Umrah wa Yaum
`Arafah, hal. 704, No Hadis: 1350
254
Ahmad al-Thûkhī dan Ahmad Mushthafā, al-Silsilah al-Dzahabiyah
Fī al-Akhlāk al-Islāmiyyah, hal. 19
252
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dikhususkan pada daya dan karakter yang dapat dipandang
mata hati. 255
Dalam artikulasinya yang bersifat istilāhi
(terminologis), kata al-akhlāk menurut al-Jāhij diartikan
sebagai:

َان أ َ ْف َعالَهُ ِبالَ َر ِويَّ ٍة َوال
ُ س
َ اإل ْن
ِ َحا ُل النَّ ْف ِس ِب َها يَ ْف َع ُل
ار
ٍ َِإ ْختِي
“keadaan jiwa yang menyebabkan timbulnya perbuatan
tanpa melalui pertimbangan dan dipikirkan secara
mendalam”.256
n

Materi akhlak di masa Rosululloh berisi pada dua
bahasan utama yaitu: (a) menghiasi diri dengan akhlakakhlak terpuji (al-akhlāq al-mahmûdah), dan (b) membuang
akhlak-akhlak tercela (al-akhlāq al-madzmûmah).
Pada akhlak-akhlak terpuji, Rosululloh
mengajarkan akhlak-akhlak sebagai berikut257:

n

- Sabar
Rosululloh

n

mengajarkan bahwa sabar itu adalah
l

cahaya, pemberian Alloh
yang paling terbaik dan
paling luas, salah satu karakter seorang mukmin yang
amat menakjubkan, akan berbuah mendapatkan surga,
Al-Rāghib al-Ishfahāni, Mu`jam Mufrādāt Alfādz al-Qur`ān, hal. 158
Ahmad al-Thûkhī dan Ahmad Mushthafā, al-Silsilah al-Dzahabiyah
Fī al-Akhlāk al-Islāmiyyah, hal. 20
257
Ahmad Mu`ādz Haqqī, al-Arba`ûn Hadītsan Fī al-Akhlāk Ma`a
Syarhihā, Riyād: Dār Thuwaiq, 1993, hal. 14-104
255
256
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pertanda adanya kebaikan pada seseorang, tanda kasih
l

sayang Alloh , dan penghapus berbagai kesalahan
seorang hamba.
- Tawakkal
n

Rosululloh mengajarkan bahwa tawakkal adalah sebab
meraih rizki dan salah satu sebab masuk surga tanpa
hisab.
- Adil
Rosululloh

n

mengajarkan bahwa orang-orang yang
l

bersikap adil akan mendapatkan minbar di sisi Alloh
serta naunganNya di saat manusia tidak mendapatkan
naungan di hari kiamat nanti.
- Kasih sayang
n

l

Rosululloh mengajarkan bahwa Alloh menyayangi
orang-orang yang menebar kasih sayang, begitu juga
kasih sayang para Malaikat-Nya, dan kasih sayang
merupakan ciri dasar dari akhlak orang-orang yang
beriman.
- Malu
n

Rosululloh mengajarkan bahwa malu merupakan salah
satu cabang keimanan, sebuah kebaikan dan salah satu
sebab mencapai surga.
- Jujur
n

Rosululloh mengajarkan bahwa kejujuran adalah salah
satu sebab masuk surga, sebuah ketentraman jiwa,
keberkahan dalam suatu usaha, meraih derajat para
syuhada dan keselamatan dari berbagai hal yang tidak
disukai.
- Derma
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Rosululloh

n

mengajarkan bahwa berderma sangat
l

dicintai Alloh , salah satu sifat yang boleh untuk
diirikan dan akan selalu mendapatkan doa dari Malaikat.
- Rendah hati
Rosululloh

n

mengajarkan bahwa rendah hati akan
l

mendapatkan ketinggian derajat di sisi Alloh .
Pada akhlak-akhlak tercela Rosululloh
akhlak-akhlak sebagai berikut:

n

melarang

- Dzalim
n

Rosululloh
mengajarkan bahwa dzalim adalah
kegelapan pada hari kiamat, sesuatu yang sangat
l

diharamkan oleh Alloh , dan akan dibebankan siksaan
apa saja yang menjadi obyek yang dizaliminya.
- Hasad
n

Rosululloh mengajarkan bahwa hasad itu sesuatu yang
terlarang, dan pemakan pahala-pahala kebaikan.
- Menipu
n

Rosululloh mengajarkan bahwa orang yang menipu
bukan bagian dari umat beliau, dan salah satu sifat
kemunafikan.
- Ujub dan Tertipu
n

Rosululloh
mengajarkan bahwa ujub salah satu
perkara yang bisa membinasakan, salah satu bahaya
fitnah yang bisa menjadi sebab bolehnya kita
meninggalkan kehidupan sosial, dan salah satu ciri orang
yang pandir.
- Lemah dan Malas
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n

Rosululloh mengajarkan bahwa salah satu hal yang
harus dijauhi oleh seorang muslim dan salah satu
larangan yang beliau pesankan.
d) Materi Doa dan Zikir
Kata al-du`ā dan al-da`wa adalah dua bentuk
mashdar (kata dasar). Artinya: mencari, meminta, dan
memohon. Ia merupakan ibadah dan tanda-tanda dari
`ubûdiyah (penghambaan). Dengannya seorang hamba
l

mengharap perhatian dari Alloh , memohon pertolongan,
mengharap kasih sayang, meminta agar dijauhkan dari
bencana, menampakan sisi kemanusiaan berupa sikap butuh
dan hina, dengan tidak merasa memiliki daya dan upaya
l

kecuali dengan pertolongan dari Alloh .258
Kedudukan dan derajat yang tinggi dari doa tidak
lain lantaran di dalamnya terkandung berbagai macam
bentuk ta`abbud (peribadahan) yang tidak terdapat pada
yang lainnya.
Dalam berdoa dituntut adanya hati dan ketundukan
l

kepada Alloh dengan tawajjuh (menghadap) kepada-Nya,
juga dengan niat, harapa, tawakal, rasa cinta apa yang ada
pada-Nya, dan takut dari siksa-Nya.
Selain itu, dalam berdo`a juga dituntut adanya
ibadah lisan berupa ketekunan dalam tamjīd (pengagungan),
tahmīd (pemujaan), taqdīs (penyucian), thalab (pencarian),

Bakr Ibn` Abdullāh Abû Zaid, Tashīh al-Du`ā, edisi dalam bahasa
Indonesia “Koreksi Total Dzikir dan Doa” penterjemah: Abu Hanim,
Surakarta, Media zikir, 2011, cet ke-1, hal. 27
258
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masalah (permintaan), ibtihāl (berdo`a dengan sepenuh hati)
dan tadharru` (merendahkan diri).
Berdoa juga menuntut ibadah jasad, yaitu dengan
l

kepasrahan dan ketundukan di hadapan Alloh , merendah
kepadaNya, merasa tidak memiliki daya dan kekuatan
kecuali dengan pertolonganNya, sambil memohon
pertolongan kepadaNya, bukan kepada selainNya. Juga
menuntut bentuk ibadah lain yang terkandung dalam doa.259
Menurut Ibn Qayyim, setidaknya ada 100 lebih
faedah zikir (termasuk doa di dalamnya), dari mulai dapat
mengusir setan, menumbuhkan rasa pengawasan yang tinggi
hingga memperkuat tubuh dan kalbu. 260 Sedangkan dalam
catatan Jamāl al-Qursy terdapat 20 keutamaan dan faedah
zikir yang dibagi dalam dua kelompok besar261:
Pertama, keutamaan zikir, yang mencakup:
1) Obat dan rahmat
2) Tanaman surga
3) Amal terbaik
4) Sebab diangkatnya bala
5) Sebab meraih kebaikan
6) Membantu semangat dan menghilangkan was-was
setan
7) Sebab dilapangkan berbagai kesulitan
8) Sebab dijaganya keturunan dari setan
9) Sebab meraih ampunan dan pahala besar dari Alloh
10) Amal terbesar
11) Mendapatkan kemanan dari dilupakan Alloh

l

l

259

Ibid, hal: 28-29
Salīm Ibn `Îd al-Hilālī, Shahīh al-Wābil al-shayyib Min al-Kalim alThayyib, Saudi Arabia, Dār Ibnu al-Jauzī, 1995, cet ke-3, hal. 82
261
Jamāl al-Qursý, Zād al-Dzākirīn Fī al-Adzkār wa al-Ad`iyah alShahīhah, Dammām, Mutabarri`ûn, 1422 H), cet ke-2, hal: 8-13
260
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12) Aman dari sifat munafik dan kerugian
Kedua, keutamaan ahli zikir
1)
2)
3)
4)

Ahli zikir adalah peraih kesuksesan
Ahli zikir pemenang perlombaan
Ahli zikir adalah orang yang hidup sesungguhnya
Ahli zikir termasuk bagian orang yang mendapatkan
perlindungan di hari yang tiada perlindungan dari
siapapun kecuali perlindungan Alloh

l
l

5)

Majelis ahli zikir dibanggakan Alloh
Malaikat

6)

Majelis ahli zikir dinaungi dan dikaramahkan Alloh

7)

Ahli zikir akan meraih rahmat Alloh dan shalawat
para Malaikat
Majelis ahli zikir dinanungi sayap Malaikat

8)

di hadapan para
l

l

Dalam Pendidikan robbaniyah di masa Rosululloh
n

, materi-materi dalam rumpun tazkiyah adalah materimateri yang tidak terpisah satu dengan lainnya, karena di
rumpun inilah materi-materi pembentukan karakter robbānī
n

berpusat dan berputar. Rosululloh mengajarkan aqidah
keimanan melalui ibadah, akhlak atau adab dan do`a,
mengajarkan ibadah melalui aqidah keimanan, akhlak atau
adab dan doa, mengajarkan akhlak atau adab melalui aqidah
keimanan, ibadah dan doa, serta mengajarkan doa melalui
aqidah keimanan, ibadah, akhlak atau adab.262
n

Rosululloh mengajarkan bahwa salah satu syarat
diterimanya doa seorang hamba adalah memakan makanan
262

Sayyid Sa`īd `Abd al-Ghanī, Haqīqat al-Walā wa al-Barā Fi Mu`taqad
Ahl al-Sunnah wa al-Jamā`ah, Iskandaria: Dār al-Īmān, 2006, hlm. 136
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l

yang halal, karena Alloh adalah Zat Yang Maha Thayyib
(baik), sehingga tidak menerima satu doa yang dipanjatkan
kepada-Nya kecuali dari orang yang thayyib dan yang
memiliki perilaku yang thayyib.263
a

n

Abu Hurairah
berkata; Rosululloh bersabda: \"Wahai
sekalian manusia, sesungguhnya Alloh itu baik. Dia tidak akan
menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan
sesungguhnya Alloh telah memerintahkan kepada orangorang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para
Rosul. Firman-Nya: 'Wahai para Rosul! Makanlah makanan
yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih.
Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.' Dan Alloh juga berfirman: 'Wahai orang-orang
yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah
menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'\"
n

Kemudian Nabi
menceritakan tentang seroang laki-laki
yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang
ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu.
Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a:
\"Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.\" Padahal, makanannya
dari barang yang haram, minumannya dari yang haram,
pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan
makanan yang haram, maka bagaimanakah Alloh akan
memperkenankan do'anya?.\" (HR. Muslim)264
263

Rāsyid Ibn Husain al-`Abd al-Karīm, Al-Durūs al-Yaumiyah Min alSunan wa al-Ahkām al-Syar`iyyah, Riyād: Dār al-Shumay`ī, 2002, Cet ke-2,
hlm. 79
264
Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisāburī, Shahīh Muslim, Kitāb
al-Zakāt, Bāb Qabūl al-Shadaqah Min al-Kasb al-Tahyyib wa Tarbiyyatuhā,
hlm. 506, Nomor: 2301
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e) Materi ta`līm al-Kitāb dan al-hikmah
Kata ta`allama dalam etimologis Bahasa Arab lebih
diartikan pada arti itqān (valid) dan ma`rifah (wawasan
pengetahuan). 265 Sedangkan jika merujuk kepada arti `ilm
dalam bahasa Arab, maka artikulasi dari al-`ilm adalah
sesuatu yang didasarkan pada dalil atau bukti ilmiah.266
Materi-materi yang termasuk dalam rumpun ta`līm
pada asasnya adalah semua materi ilmu pengetahun yang
didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti ilmiah, baik yang
bersifat naqli maupun `aqli.
f) Materi Ushûl Syar`iyah
Kata ushûl dalam bahasa Arab adalah kata plural
dari kata ashl yang berarti fondasi atau dasar dibangunnya
sesuatu. Sedangkan dalam pengertian yang berkembang
dalam berbagai ilmu pengetahun, ushûl dimaknai ke dalam
empat arti, yaitu: (1) Dalil, bukti dan dasar; (2) Pandangan
terkuat dalam satu masalah; (3) kaedah suatu masalah atau
peristiwa; dan (4) hukum asal dalam setiap masalah.267
Sedangkan arti syar`iyah adalah menunjukkan pada
sifat yang ada pada fondasi, bukti atau dasar dari ilmu
pengetahuan tersebut. Dengan demikian, ilmu pengetahun
yang digali harus didasarkan pada asas, dali, bukti dan dasardasar ilmiyah yang sesuai dengan syari`at Islam. Sepanjang
n

perjalanan pendidikan di masa Rosululloh didapati lima
materi ushûl syar`iyah yang beliau ajarkan, yaitu:

Ibrāhīm Anīs etc, al-Mu`jam al-Wasīth, hal. 654
Marzûq Ibn Salīm al-Yûbī, Atsar al-`Ilm Fī al-Da`wah Ila Allāh
Ta`ālā, Riyād: Dār Ibn al-Jauzī, 1428, hal. 17
267
`Abd al-Karīm Zaidān, al-Wajīz Fī Ushûl al-Fiqh, Mesir: Dār alTauzī`, 1993, cet ke-1, hal. 8
265
266
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n

(1) Rosululloh
mengajarkan berbagai hukum dengan
metodologi hukum yang masa selanjutnya dikenal
dengan ilmu ushûl al-fiqh.
n

Rosululloh banyak mengajarkan sahabatnya untuk
mengenal `illat atau alasan hukum sesuatu.
Sa'ad Ibn Abû Waqqāsh berkata, \"Aku pernah
n

mendengar Rosululloh
ditanya tentang hukum
membeli kurma muda dengan kurma matang, beliau
bersabda: \"Apakah kurma muda akan berkurang jika
kering?\" para sahabat menjawab, \"Ya, \" maka beliau
pun melarangnya.\" (HR. Ibn Majah)268
n

(2) Rosululloh
mengajarkan berbagai ilmu untuk
memahami al-Qur`ān dengan metodologi penafsiran
yang masa selanjutnya dikenal dengan ilmu ushûl altafsīr.
Abdullāh berkata: ketika turun ayat: \"Orang-orang
beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka
n

dengan kezaliman\" para sahabat Rosululloh
bertanya: \"Siapakah di antara kami yang tidak
berbuat zalim? Maka Alloh 'Azza wa Jalla menurunkan
(firman-Nya): \"Sesungguhnya kesyirikan adalah
kezaliman yang besar\". (QS. Luqman: 13) (Hr.
Bukhari)269
Di dalam hadis ini terdapat contoh pengkhususan
(takhsīs)

Rosululloh

n

terhadap

arti

al-dzulm

Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah, Kitab alTijārāt, Bāb Bay` al-Ruthab bi al-Tamr, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, Cet ke-1,
Juz I, hal. 712, No Hadis: 2264
269
Ibid, Kitāb al-Īmān, Bāb Dzulm Dûna Dzulm, hal. 20, No Hadis: 32
268
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l

(kezaliman) yang ada dalam firman Alloh (Qs. AlAn`am [6]: 82) dengan arti spesifiknya yaitu syirik,
karena sebagian sahabat beliau memahami arti al-dzulm
(kezaliman) dengan pengertian yang umum.270
n

(3) Rosululloh
mengajarkan berbagai ilmu berita
darinya dengan metodologi hadis yang masa
selanjutnya dikenal dengan ilmu ushûl al-hadīts.
n

Hafsh Ibn `Āshim berkata, \"Rosululloh bersabda:
\"Cukuplah seseorang (dianggap) berbohong apabila
dia menceritakan semua yang dia dengarkan.\". (HR.
Muslim)271
Ibnu Mas'ûd

a

berkata, \"Aku mendengar Rosululloh

n

bersabda: \"Seburuk-buruk ucapan yang digunakan
oleh seseorang sebagai kendaraan adalah ungkapan
'menurut sangkaan mereka' (maksudnya; seseorang
menyampaikan berita kepada orang lain hanya
berdasarkan dari berita yang tidak jelas, atau
sangkaan-sangkaan orang saja).\" (HR. Abu Daud)272
n

Bagi al-Khattābī kata-kata Rosululloh “za`amû” adalah
tentang hadis yang tidak memiliki sanad atau tidak dicek
dan ricek. Yaitu sesuatu yang hanya diceritakan dari

270
Muhammad Abû Zaid Abû Zaid, Manāhij al-Mufassirīn Mukhtashar
al-Tafsīr wa al-Mufassirûn, Son`a: Maktabah al-Jīl al-Jadīd, 2004, Cet ke-1,
hal. 26
271
Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābûrī, Shahīh Muslim, Kitāb
al-Muqaddimah, Bāb al-Nahyu `an al-Hadīts Bi Kulli Mā Sami`a, hal. 8
Nomor Hadis: 5
272
Sulaimān Ibn al-Asy`ats al-Sijistānī al-Azdī, Sunan Abī Daud, Kitāb alAdab, Bāb Qaul al-Rajul Za`amû, Juz. IV, hal. 294, No Hadis: 4972
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n

katanya ke katanya saja. Hal ini dicerca oleh Rosululloh
dan beliau memerintahkan untuk cek and ricek tentang
berbagai hak berita, sehingga tidak ada riwayat tanpa
penegecekan dan berasal dari orang yang terpercaya.273
n

(4) Rosululloh
banyak mengajarkan dan menyampaikan mater-materi yang bersifat kaedah besar yang
dapat diterapkan dalam banyak kasus-kasus
kemasyarakatan yang terus berkembang yang masa
selanjutnya dikenal dengan ilmu qawāi`d fiqhiyah.
a

n

Dari Ibn `Abbās
, dia berkata: Rosululloh
bersabda: “Jangan mencelakakan diri sendiri dan
jangan mencelakakan orang lain”. (HR. Ahmad dan
Ibn Majah)274
n

Di dalam hadis ini, Rosululloh
mewajibkan
ditolaknya kemudaratan sebelum terjadi dengan
seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai
dengan strategi hukum syari`ah.275
g) Materi Sunnah Robbaniyah (hukum peristiwa sejarah,
alam atau sosial kemasyarakatan).
n

Rosululloh
wafat setelah menancapkan kaedahkaedah masyarakat Islami, fondasi bangunan yang
memberikan arahan gerak-langkah masyarakat,
memutuskan perjalanannya, yang di masa selanjutnya
dikembangkan oleh para khalifah kaum muslimin.

Ahmad Ibn `Abd al-Rahmān al-Shuwyān, Nahwu Manhaj Syar`ī Li
Talaqqi al-Akhbār wa Riwāyatihā, Riyād: Dār al-Salīm, 2000, Cet ke-3, hal. 31
274
Ahmad Ibn `Ali Ibn Hajr al-`Asqalānī, Bulûgh al-Marām `An Adillah
al-Ahkām, Beirut: Dār al-Fikr, 2001, hal. 162, No Hadis: 944
275
Muhammad Lukmān al-Salafī, Tuhfah al-Kirām Syarh Bulûgh
al-Marām, Riyād: Dār al-Dā`i, 1421, Cet ke-2, hal. 573
273
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Di antara prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sistem
kekhilafahan dan hukum, prinsip menta`ati ûlil amr,
prinsip syûrā, jihād fi sabilillah, amr ma`rûf nahi
munkar, prinsip menjalankan kebenaran dan dakwah
kebenaran, penataan ekonomi, seni budaya dan
kesehatan.276
Dalam perang uhud dan sesudahnya, kaum muslimin
diajarkan tentang satu kaedah besar yaitu bahwa urusan
kemenangan dan kekalahan, kemuliaan dan
ketertindasan, kekuatan dan kelemahan, kemiskinan
dan kekayaan beredar sesuai dengan undang-undang
l

alam Alloh yang berlaku di alam semesta, bukan
kebetulan, bukan begitu saja terjadi. Inilah yang
memberikan dorongan kuatnya faedah yang didapat
dari penelitian dan pengalaman serta seruan yang Alloh
l

sampaikan agar kaum muslimin mempelajari sejarah
kemanusiaan.277
n

Rosululloh
mengaitkan semua peristiwa sejarah,
alam dan sosial kemasyarakatan dengan dasar-dasar
keimanan kepada yang gaib, ibadah dan akhlak yang
n

mulia. Rosululloh
mengajarkan bahwa peristiwa
kusuf (gerhana matahari) dan khusuf (gerhana bulan)
terkait dengan keagungan dan kekuasaan Alloh

l

,

Ahmad Salām, Mā Anā `Alaihi wa Ashhābī Dirāsat Fī Asbāb Iftirāq
al-Ummah wa Muqawwimāt Wihdatihā al-Syar`iyyah wa al-Kauniyyah Min
Khilāl Hadīts al-Iftirāq, Beirut: Dār Ibn Hazm, 1995, Cet ke-1, hal. 85
277
Muhammad al-`Abdah, Waqafāt Tarbawiyyah Fī Fiqh al-Sīrah,
Mesir, Dār al-Shafwah, 2006, cet ke-1, hal. 126
276
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bukan karena takhayyul kematian seseorang atau mistik
karena ada peristiwa bencana dan lain-lain.
n

Ibn 'Umar menceritakan bahwa Nabi
bersabda:
\"Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan
mengalami gerhana disebabkan mati atau hidupnya
seseorang, akan tetapi keduanya adalah dua tanda dari
tanda-tanda kebesaran Alloh. Maka jika kalian melihat
gerhana keduanya, hendaklah shalatlah278"\.
Al-Kusuf, adalah menghilangnya seluruh cahaya salah
satu dari dua benda langit yang bercahaya (matahari atau
bulan) atau sebagiannya dan berubah menjadi hitam.
Sementara al-khusuf adalah sinonimnya. Konon, al-kusuf
untuk matahari, sedangkan al-khusuf untuk bulan, dan
inilah yang populer dalam bahasa Arab. Semua fenomena
perubahan alam yang terjadi ini memiliki hikmah
pendidikan yang amat besar dalam menyadarkan manusia
dari kelalaian beribadah atau keasyikan bermaksiat untuk
mencapai satu keyakinan bahwa di balik semua fenomena
ini ada sang Maha Pencipta Yang Maha Pengatur dan
Penata alam semesta serta Maha Kuasa segalanya.279
n

Begitu juga saat Rosululloh
menjelaskan tentang
keruntuhan umat manusia di zaman Nuh as (yang
merupakan pembelajaran sejarah) yang disebabkan
oleh masalah aqidah keimanan. Di mana proses

Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhāri, Kitāb alKusūf, Bāb al-Shalāt Fī Kusūf al-Syams, hlm. 212, Nomor: 1042
279
Muhammad Ibn Shālih al-`Utsaimīn dan `Abdullāh Ibn `Abd alRahmān al-Bassām, Tanbīh al-Afhām wa Taisīr al-`Allām Syarh `Umdat alAhkām, Kairo: Dār Ibn al-Haitsam, 2004, Jilid. I, hlm. 444
278
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runtuhnya sejarah kemanusiaan
runtuhnya aqidah keimanan. 280

adalah

akibat

n

Rosululloh mengaitkan pengajaran amal atau bekerja
di proyek-proyek yang membawa manfaat sosial,
seperti pertanian dan perkebunan dengan masalah
pahala dan keimanan.281
a

n

Jābir Ibn `Abdullāh
berkata, \"Nabi
menemui
Ummu Ma'bad di kebun, lalu beliau bersabda: \"Wahai
Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam pohon kurma
ini? Apakah dia seorang muslim ataukah kafir?\" Ummu
Ma'bad menjawab, \"Seorang muslim.\" Lantas beliau
bersabda: \"Tidaklah seorang muslim menanam
tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia
atau binatang melata atau burung kecuali hal itu bernilai
sedekah baginya pada hari Kiamat.\" \" (HR. Muslim)282

C. Metode Pendidikan Robbānī di Masa Rosululloh

n

n

Rosululloh – imam segala imam dari seluruh guru dan
pendidik yang ada- sesungguhnya bak telah menciptakan sebuah
telaga, yang airnya tak pernah kering. Yakni telaga yang penuh dengan
air surgawi, dalam bentuk berbagai cara, kiat, teknik, sikap, metode,
usaha dan contoh serta keletadanan dalam mendidik umat. Agar apa
280

Muhammad Ibn Shāmil al-`Ulyānī al-Salmī, Manhaj Kitābah al-Tārikh
al-Islāmī, Riyād: Dār Thayyibah, tt, hlm. 78.
281
Rāsyid Ibn Husain al-`Abd al-Karīm, Al-Durūs al-Yaumiyah Min alSunan wa al-Ahkām al-Syar`iyyah, Riyād: Dār al-Shumay`ī, 2002, Cet ke-2,
hlm. 361
282
Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābûrī, Shahīh Muslim, Kitāb
al-Musāqāt wa al-Muzāra`ah, Bāb Fadhl al-Ghars wa al-Zar`i, hal. 839
Nomor Hadis: 1552
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yang disampaikan oleh pendidik dapat diterima dan disimpan dengan
baik dalam jiwa peserta didik.283
Metode Rosululloh
langsung oleh Alloh

n

dalam mendidik umatnya diajarkan

l

dalam firman-Nya:











    
    



 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orangorang yang mendapat petunjuk. (QS. al-Nahl [16]:125)
Para ulama tafsir berbeda-beda dalam mentafsirkan tiga
n

l

pendekatan metode Rosululloh yang diajarkan Alloh dalam ayat
di atas, walaupun semuanya menandakan luasnya arti ketiga metode
terebut.

Kamāl Muhammad `Īsā, Khashāish Madrasah Nubuwwah, Edisi
Indonesia: Manajemen Pendidikan Islam, Jakarta: Fikahati Aneska, 1994,
Cet ke-1, hal. 117
283
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1. Bagi Abu Bakr al-Jazāirī, kata hikmah berarti menggunakan alQur`an dan makalah-makalah hikmah yang benar disertai buktibukti yang dapat menjelaskan kebenaran. al-Mau`idzah alhasanah adalah nasehat-nasehat al-Qur`an, serta perkataan
yang lembut dan baik. Bisa juga maknanya adalah nasehatnasehat
al-Qur`an,
kisah-kisahnya,
perumpamaanperumpamaannya, serta rangsangan dan ancamannya.
Sedangkan wa jādilhum billatī hiya ahsan adalah berdebat
dengan pihak lain dengan cara yang terbaik.284
2. Bagi al-Sa`dī, al-hikmah berarti setiap orang diperlakukan
sesuai dengan kondisinya, pemahamannya, penerimaan dan
ketundukannya. Di antara hikmah dalam pendidikan adalah
mendidik dengan ilmu, bukan dengan kebodohan, memulai
dengan yang lebih utama baru kemudian yang kurang dari itu
dan seterusnya, mengajarkan sesuatu yang lebih mendekati
pemahaman dan kecerdasan, lebih cepat diterima,
menggunakan kelembutan dan ketenangan.
Jika metode ini belum berhasil, maka berpindah menggunakan
mau`idzah hasanah (nasehat yang baik) yaitu perintah dan
larangan yang disertai dengan rangsangan dan ancaman. Hal
tersebut bisa menggunakan perintah yang mencakup
kemaslahatan dan ragamnya atau larangan yang mencakup
bahaya dan ragamnya, bisa juga mengingatkan kemuliaan orang
yang istiqamah dalam agamanya serta kehinaan orang yang
tidak menegakkan agamanya.
Bisa pula dilakukan dengan mengingatkan pahala di dunia
maupun di akhirat bagi orang-orang yang menta`ati Alloh, serta
siksaan di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang
bermaksiat kepada-Nya.
Jika, peserta didik melihat bahwa dia berada di atas kebenaran,
maka hendaklah dia didebat dengan cara yang terbaik yaitu

Abu Bakr Jābir al-Jazāirī, Aysar al-Tafāsīr Li Kalām al-`Aliy alKabīr, Saudi Arabia: Dār Layyinah, 1999, Cet ke-1, hlm. 665
284
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cara-cara yang dapat menghantarkan penerimaanya, baik secara
rasional maupun dengan sumber agama.
Di antara dalil yang bisa digunakan adalah dalil-dalil yang
diyakini oleh peserta didik sendiri, karena hal itu lebih
mendekati tercapainya tujuan. Juga hendaknya perdebatan itu
tidak mengarah pada pertengkaran dan caci-maki yang dapat
menghilangkan tujuannya atau manfaat dari perdebatan itu
sendiri, karena tujuan hakikinya adalah memberikan petunjuk
yang benar, bukan mengalahkannya.285
a) Pendekatan Hikmah (Kebijaksanaan).
n

Dalam pendekatan hikmah, Rosululloh
menerapkan
metode pendidikan yang sangat memperhatikan unsur-unsur dasar
antara lain:
1) Memperhatikan tadarruj (tahapan) pembelajaran, dimana
materi-materi yang diajarkan dilakukan secara bertahap.
Turunnya ayat tentang larangan meminum khamr (minuman
l

keras) oleh Alloh

yang dilaksanakan pembelajarannya

n

oleh Rosululloh kepada para sahabatnya menjadi bukti
metode ini. 286 Begitu pula tentang perintah melaksanakan
l

jihad (berjuang di jalan Alloh ) yang diajarkan oleh Alloh
l

n

melalui Rosululloh kepada para sahabatnya dilakukan
secara gradual atau bertahap.287

285
`Abd al-Rahmān Ibn Nāshir al-Sa`dī, Taisīr al-Karīm al-Rahmān Fī
Tafsīr Kalām al-Mannān, hlm. 452
286
Khudhari Bek, Tārīkh al-Tasyrī` al-Islāmī, Edisi Indonesia “Tarjamah
Tarikh al-Tasyri` al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)”, Alih Bahasa:
Muhammad Zuhri, Semarang: Darul Ikhya, 1980, hlm. 38
287
`Ali Ibn Nafī` al-`Ulyāni, Ahammiyah al-Jihād Fī Nasyr al-Da`wah alIslāmiyyah Wa al-Rad `Alā al-Thawāif al-Dhāllah Fīh, Riyād: Dār Thayyibah,
2003, Cet ke-4, hlm. 136-144
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2) Menjaga etika berkomunikasi dan mengajak berbicara setiap
orang sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Al-Bukhari
membuat satu bab dalam kitab Shahih-nya tentang “seorang
guru yang mengkhususkan satu ilmu kepada kelompok
tertentu tanpa diberikan kepada kelompok lainnya karena
khawatir tidak dapat mereka fahami”. Di dalamnya
a

disebutkan tentang pernyataan Ali Ibn Abi Thalib
:
“Berbicaralah kepada orang dengan apa yang mereka
fahami. Apakah kalian senang jika Alloh dan Rosul-Nya
didustakan? (karena pembicaraan yang tidak difahami)”.288
Rosululloh

n

pernah menyampaikan satu pelajaran tentang
a

pemahaman syahadat tauhid kepada Mu`adz Ibn Jabal
,
lalu saat Muadz berkeinginan untuk menyampaikannya
kepada yang lain, Rosululloh
khawatir disalah fahami.289

n

melarangnya, karena

3) Menjaga maslahat dan menolak mudarat. Meraih maslahat
dan menolak mudarat merupakan salah satu tujuan dari
n

ajaran-ajaran Islam. Untuk itu, di masa Rosululloh
metode ini sangat kuat diterapkan oleh Beliau dalam
n

pendidikan yang beliau jalankan. Rosululloh
pernah
membatalkan niatnya untuk memugar Ka`bah dengan
memberinya dua pintu untuk masuk dan ke luar karena
karena jangan sampai terjadi mafsadah yang lebih besar
yang diakibatkan oleh gejolak sosial yang dilakukan oleh
orang-orang yang baru masuk Islam.290

Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhārī, Kitāb al-`Ilm
Bāb Man Hakshsha Bi al-`Ilm Qauman Duna Qaumin Karāhiyah an Lā
Yafhamû, Hal : 42
289
Ibid, Nomor: 128
290
Ibid, Bāb Man Taraka Ba`dha al-Ikhtiyār Makhāfah An Yaqshur Fahm
Ba`dhi al-Nās `Anhu Fayaqa`û Fī Asyad Minhu, Nomor: 126
288
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4) Menjaga Aulawiyāt (prioritas). Ajaran-ajaran Islam
bertingkat-tingkat dan bertangga, ada tingkat yang di atas
dan ada tingkat yang di bawah. Pembelajaran di masa
n

Rosululloh
sangat memperhatikan tingkatan-tingkatan
tersebut, dengan mendahulukan prioritas yang harus
didahulukan dan menunda prioritas yang harus ditunda. Saat
a

mengutus Muadz Ibn Jabal

menjadi guru ke kota

n

Yaman, Rosululloh
memerintahkan Mu`adz untuk
memperhatikan tingkat-tingkat ajaran Islam yang harus
diajarkan, dimulai dari tauhid, kemudian shalat baru
kemudian yang selanjutnya.291
n

5) Menjaga waktu. Rosululloh sangat memperhatikan waktu
mengajar dan belajar agar tidak membosankan para
sahabatnya.292
6) Menjaga Perencanaan dan Manajemen pendidikan. Di
dalam rencana hijrah Rosululloh

n

dapat tergambar

n

bagaimana Rosululloh
memiliki perencanaan dan
penataan yang baik sekali.293
b) Pendekatan Mau`idzah Hasanah (Nasehat yang Baik)
Sedangkan jika melihat kepada data aplikatif metode yang
n

diterapkan oleh Rosululloh
dalam hadis-hadis yang dapat
penulis himpun mencakup antara lain:
1) Metode Kisah
Kisah berasal dari bahasa Arab, yaitu Qishshah yang bentuk
jamak atau pluralnya al-Qashash, yang berarti

291

Ibid, Kitāb al-Zakāt, Bab Wujûb al-Zakāt, hlm. 283, Nomor: 1395
Ibid, Kitab al-`Ilm, Bab Ma Kana al-Nabi Yatakhawwaluhum Bi alMau`idzah wa al-`Ilm Kay La Yanfiru, hlm. 30,Nomor: 68
293
Mazin Ibn `Abd al-Karim al-Freh, al-Raid Durus Fi al-Tarbiyyah wa alDa`wah, Juz. III, hlm. 59-62
292
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menapaktilasi jejak atau khabar-khabar yang terurai. 294
Metode kisah mengandung arti suatu cara dalam
menyampaikan materi pelajaran dengan menuturkan secara
kronologis tentang bagaimana terjadinya sesuatu hal baik
yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja.295
Al-Qur`an yang merupakan sumber pendidikan Rosululloh
n

dan para sahabatnya banyak menggunakan metode kisah
untuk menyampaikan risalahnya. Qashash al-Qur`an adalah
pemberitaan al-Qur`an tentang hal ihwal umat yang telah
lalu, nubuwat (kenabian) yang terdahulu dan peristiwaperistiwa yang telah terjadi. Al-Qur`an banyak mengandung
keterangan tentang kejaidan masa lalu, sejarah bangsabangsa, keadaan negeri-negeri dan peninggalan atau jejak
setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan
cara yang menarik dan mempesona.296
Bahkan, al-Qur`an sendiri menegaskan bahwa
metode kisah yang ditampilkannya adalah kisah terbaik.

  











 

Al-Rāghib al-Ishfahānī, Mu`jam Mufrādāt Alfādz al-Qur`ān, (Beirut,
Dar al-Fikr, tt), hal: 418
295
Samsul Nizar dan Zaenal Efendi Hasibuan, Hadis Tarbawi
Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rosululloh, hal: 78
296
Mannā` al-Qaththān, Mabāhits Fī `Ulūm al-Qur`ān, (Riyad,
Maktabah al-Ma`arif, 1988 M), cet ke-2, hal: 306
294
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Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik
dengan mewahyukan al-Quran ini kepadamu, dan
sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya
adalah termasuk orang-orang yang belum Mengetahui.
(QS. Yusuf [12]:3)
Menurut Penelaahan Ibn al-Jauzī, Kisah Yûsuf
(yaitu ayat di atas) dinamakan sebagai kisah terbaik
dikarenakan di dalamnya menghimpun ungkapan tentang
para nabi, orang-orang shalih, para Malaikat, syaithan,
berbagai binatang ternak, biografi para raja, para budak, para
pedagang, para ulama, kaum laki-laki dan wanita serta tipu
daya mereka, cerita tentang tauhid, fiqh, rahasia, rahasia
mimpi, politik, pergaulan, penataan pekerjaan, sabar dalam
ujian, kehormatan, kebijaksanaan serta keajaiban-keajaiban
lainnya.297
n

Rosululloh
sering menggunakan metode kisah
untuk mendidik umat. Ada kisah si botak, si belang dan si
buta. Ada kisah tiga orang yang terjebak dalam gua. Ada
pula kisah bayi yang membebaskan Juraij dari tuduhan zina.
Kisah-kisah tersebut mengandung banyak faedah besar bagi
pembentukan jiwa para sahabat dalam aqidah keimanan,
serta akhlak dan adab yang mulia.
2) Metode Dharb al-Amtsāl
Dharb al-amtsāl artinya penjelasan tentang
perumpamaan dan perbandingan dalam berbagai hal
kebaikan atau keburukan, agar peserta didik mengukur

297

Ibid
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keadaan mereka dengan hal tersebut.
mengandung unsur keindahan sastra.

298

Perumpamaan
l

Metode ini banyak diperintahkan Alloh
n

kepada

l

Rosululloh , di antaranya adalah firman Alloh :

  

 









  





 
Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia),
kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari
langit, Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di
muka bumi, Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering
yang diterbangkan oleh angin. dan adalah Alloh, Maha
Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Kahfi [18]: 45)
a

n

Abû Mûsā
meriwayatkan bahwa Nabi
bersabda:
“Perumpamaan hidayah dan ilmu yang diutuskan Alloh
kepadaku seperti perumpamaan hujan yang deras yang
Mannā` al-Qaththān, Mabāhits Fī `Ulūm al-Qur`ān, (Riyād,
Maktabah al-Ma`ārif, 1988 M), cet ke-8, hal: 361-362
298
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mengenai tanah. Di antara tanah ada yang sangat subur
gembur, menampung air, sehingga menumbuhkan tumbuhtumbuhan dan tanam-tanaman. Di antara tanah tersebut ada
pula yang gundul, mampu menampung air, sehingga Alloh
berikan manfaat kepada manusia, untuk diminum, menyiram
dan bercocok tanam. Ada pula tanah yang gersang, yang tidak
mampu menahan air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman.
Demikianlah perumpa-maan orang yang memahami agama
Alloh dan men-dapatkan manfaat dari apa yang Alloh
wahyukan, dia mengetahuinya dan mengajarkannya. Serta
perumpama-an orang yang tidak menoleh sedikitpun serta tidak
menerima hidayah Alloh yang aku diutus karenanya”. (HR.
Bukhari)299
3) Metode Targhīb dan Tarhīb
Targhīb pada asalnya adalah rangsangan yang
mendorong seseorang, baik yang berkaitan dengan satu
perilaku, satu keyakinan dan satu wawasan serta tidak
menyanggahnya. Sedangkan tarhīb adalah menakut-nakuti
seseorang, baik dalam rangka meninggalkan satu perilaku,
satu keyakinan atau satu wawasan.300
n

Rosululloh merangsang setiap orang yang rajin
menuntut ilmu dengan memudahkannya masuk ke dalam
surga.
a

n

Abû al-Dardā
berkata, \"Aku mendengar Rosululloh
bersabda: \"Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu,
maka Alloh akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh,
Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhārī, Kitāb al-`Ilm
Bāb Fadhl Man `Alima wa `Allama, Hal : 32, No Hadis: 79
300
Khālid Ibn Hāmid al-Hāzimī, Ushûl al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah,
Madinah, Dār `Ālam al-Kutub, 2000, Cet ke-1, hal. 391.
299
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para Malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridlaan
kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan
maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di
dasar laut. Kelebihan serang alim dibanding ahli ibadah
seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas
seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan
para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka
hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka
ia telah mengambil bagian yang banyak\" (HR. Abu
Dawud)301
n

Rosululloh mengancam orang yang meinggalkan
shalat jama`ah dengan sabdanya:
a

n

Abû Hurairah
menceritakan bahwa Rosululloh
bersabda: \"Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya,
sungguh aku ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan
kayu bakar kemudian aku perintahkan seseorang untuk adzan
dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang
shalat. Sedangkan aku akan mendatangi orang-orang (yang
tidak ikut shalat berjama'ah) lalu aku bakar rumah-rumah
mereka. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya,
seandainya seseorang di antara kalian mengetahui bahwa ia
akan memperaleh daging yang gemuk, atau dua potongan
daging yang bagus, pasti mereka akan mengikuti shalat 'Isya
berjama'ah.\" (HR. Bukhari)302
4) Metode Tafakkur dan Tadabbur atau Tadzakkur.

Sulaimān Ibn al-Asy`ats al-Sijistānī al-Azdī, Sunan Abī Daud,
Beirut: Dār al-Fikr, tt, Juz III, hal. 317, No Hadis: 3641
302
Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhārī, Kitāb alAdzān Bāb Wujûb Shalāt al-Jamā`ah, Hal : 138, No Hadis: 644
301
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Tafakkur, tadabbur atau tadzakkur adalah
konsentrasinya kalbu kepada artikulasi sesuatu untuk
menggapai tujuan yang diinginkan, mengambil manfaat dari
nasehat, mengambil pelajaran dari pengalaman dan
mengambil buah pikiran atau ide.303
n

Rosululloh
banyak mengajarkan masalah ini
kepada para sahabatnya:
a

n

Abû Sa'īd al-Khudrī
menceritakan bahwa Rosululloh
berdiri di atas mimbar lalu bersabda: \"Sungguh yang aku
khawatirkan atas kalian sepeninggalku adalah bila dibukakan
kepada kalian keberkahan bumi\". Maka Beliau menyebut
bunga-bunga dunia yang dimulai dengan yang pertama lalu
dilanjutkan dengan yang lainnya. Lalu ada seorang yang
berdiri seraya berkata: \"Wahai Rosululloh, apakah kebaikan
n

akan datang membawa keburukan?\" Maka Nabi terdiam
atas pertanyaan orang itu. Kami berkata: \"Beliau sedang
mendapat wahyu\". Maka orang-orang terdiam seolah di atas
kepala mereka ada burung yang bertengger. Kemudian Beliau
mengusap wajahnya yang penuh dengan keringat lalu
bertanya: \"Mana orang yang bertanya tadi? Apakah kebaikan
itu?\" Beliau bertanya tiga kali.\"Sesungguhnya kebaikan itu
tidak akan datang kecuali (dengan membawa) kebaikan.
Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan pada musim semi dapat
membinasakan atau dapat mendekatkan kepada kematian
kecuali seperti ternak pemakan dedaunan hijau yang apabila
sudah kenyang dia akan memandang matahari lalu mencret
kemudian kencing lalu dia kembali merumput (makan lagi).
Dan sungguh harta itu seperti dedaunan hijau yang manis.
Shālih Ibn `Abdullāh Ibn Humaid dan `Abd al-Rahmān Ibn
Muhammad Ibn `Abd al-Rahmān Ibn Mallûh, Mausû`ah Nadhrah al-Na`īm
Fī Makārim Akhlāk al-Rasûl al-Karīm, Juz. IV, hal. 1065
303
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Maka beruntunglah seorang muslim yang dia mendapatkan
harta dengan haq dan dengan hartanya itu dia nafkahkan di
jalan Alloh, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu
sabil (musafir yang kehabisan bekal). Dan barangsiapa yang
mengambil harta dunia tanpa hak ia seperti orang yang
memakan namun tidak pernah kenyang dan harta itu akan
menjadi saksi baginya pada hari kiamat\". (HR. Bukhari)304
5) Metode Soal-Jawab
n

Rosululloh
banyak mengajukan pertanyaanpertanyaan kepada para sahabatnya.
a

Mu'ādz

berkata: \"Aku pernah membonceng di belakang

n

Nabi diatas seekor keledai yang diberi nama 'Uqair lalu
Beliau bertanya: \"Wahai Mu'ādz, tahukah kamu apa hak Alloh
atas para hamba-Nya dan apa hak para hamba atas Alloh?\"
Aku jawab: \"Alloh dan Rosul-Nya yang lebih tahu\". Beliau
bersabda: \"Sesungguhnya hak Alloh atas para hamba-Nya
adalah hendankah beribadah kepada-Nya dan tidak
menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun dan hak para
hamba-Nya atas Alloh adalah seorang hamba tidak akan
disiksa selama dia tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu
apapun\". Lalu aku berkata: \"Wahai Rosululloh, apakah boleh
aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?\"
Beliau menjawab: \"Jangan kamu beritahukan mereka sebab
nanti mereka akan berpasrah saja\". (HR. Bukhari)305

Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhārī, Kitāb al-Jihād wa
al-Siyar Bāb Fadhl al-Nafaqah Fī Sabīlillāh, Hal : 579, No Hadis: 2842
305
Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhārī, Kitāb alJihad wa al-Sayr, Bāb Isma al-Faras wa al-Himar, Hal : 581, No Hadis: 2856
304
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6) Metode Amr Ma`rûf dan Nahi Munkar
Metode amar ma`rûf adalah memberikan arah dan
petunjuk kepada hal-hal yang menyelamatkan, sedangkan
nahi munkar adalah mencegah dari sesuatu yang dicela oleh
syari`ah.306
Ibn 'Abbās

h

berkata; telah datang utusan suku 'Abd aln

Qais kepada Rosululloh lalu mereka berkata,: \"Wahai
Rosululloh, kami ini dari suku Rabi'ah, dan antara tempat
tinggal kami dan Baginda ada suku Mudhar yang kafir dan
kami tidak dapat mengunjungi anda kecuali pada bulan
haram. Maka perintahlah kami dengan satu perintah yang
kami ambil dari Baginda dan kami dapat mengajak kepada
perintah itu orang-orang lain di belakang kami. Maka Nabi
n

bersabda: \"Aku perintahkan kalian dengan empat
perkara dan aku larang dari empat perkara. (Yaitu) Iman
kepada Alloh dan persaksian (syahadah) tidak ada ilah yang
n

berhak disembah kecuali Alloh. Lalu Beliau
mengisyaratkan
dengan
mengepalkan
tangannya,
mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum Ramadhan
dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan
perang\". Dan aku melarang kalian dari (meminum sesuatu)
dari labu kering, guci hijau, pohon kurma (yang diukir) dan
sesuatu yang dilumuri tir\". Dan berkata, Sulaimān dan Abû
al-Nu'mān dari Hammād: \"Iman kepada Alloh persaksian
(syahadah) tidak ada ilah kecuali Alloh\". (HR. Bukhari)307

`Alī Ibn Muhammad al-Syarīf al-Jurjāni, al-Ta`rīfāt, Beirut: `Ālam
al-Kutub, 1987, cet ke-1, hlm. 37
307
Muhammad Ibn Ismā`īl al-Bukhārī, Shahīh al-Bukhārī, Kitāb alZakāt, Bāb Wujûb al-Zakāt, Hal : 283, No Hadis: 1398
306
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7) Metode Ta`wīd (Pembiasaan)
Metode pembiasaan merupakan metode yang
n

banyak dilakukan oleh Rosululloh , bahkan amat masyhur
di kalangan para sahabatnya.
Abû Qilābah menceritakan \"Tidakkah engkau temui Abû
Qilābah dan kamu tanyai? maka aku tanyai Abû Qilābah
dan ia berujar: \"Kami Pernah di sebuah mata air tempat
berlalu lalang manusia, para pengendara sering melewati
kami, maka kami menanyai mereka; \"Apa yang terjadi pada
orang-orang, dan bagaimana kabar sebenarnya tentang si
laki-laki itu (maksudnya Muhammad)? Mereka jawab; Ia
(Muhammad) telah mengaku bahwa Alloh telah
mengutusnya dan memberi wahyu kepadanya, Alloh
memberinya wahyu dengan demikian. Dan aku lebih hafal
terhadap pembicaraan itu. Seolah-olah pembicaran itu
mengesankan dalam hatiku dan orang arab mencela habishabisan kemenangan karena keIslaman mereka. Lantas
mereka katakan; \"Biarkan saja dia (Muhammad) dan
kaumnya, kalaulah dia menang terhadap kaumnya, berarti
n

ia betul-betul Nabi
yang jujur, ketika pelaku-pelaku
kemenangan (kaum muslimin) singgah sebentar lantas
berangkat, setiap kaum bergegas berangkat dengan
keIslaman mereka, dan ayahku bergegas menemui kaumku
dengan keIslaman mereka, ketika ayahku datang, ujarnya:
n

\"Demi Alloh, sungguh aku baru saja menemui Nabi dan
beliau sabdakan: \"Shalatlah kalian sedemikian, di waktu
sedemikian. Jika waktu shalat tiba, hendaklah salah seorang
diantara kalian mengumandangkan adzan, dan yang
mengimami kalian yang banyak hapalan alqurannya.
Lantas mereka saling mencermati, dan tak ada yang lebih
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banyak hapalan al Qurannya selain diriku disebabkan aku
bertemu dengan pengendara, maka kemudian mereka
menyuruhku maju (memimpin shalat di depan mereka),
padahal umurku ketika itu baru enam atau tujuh tahun,
ketika itu aku memakai kain apabila aku bersujud, kain itu
tersingkap dariku. Maka salah seorang wanita kampung
mengajukan saran; \"Tidak sebaiknya kalian tutup dubur
ahli-ahli qira'ah kalian?\" Maka mereka langsung membeli
dan memotong gamis untukku, sehingga tak ada yang
menandingi kegembiraanku daripada kegembiraanku
terhadap gamis itu. (HR. Bukhari)308
c) Pendekatan Jidal Bi al-Lati Hiya Ahsan (Diskusi Terbaik)
Dikatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa
debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai
sesuatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan
pendapat masing-masing. Jadi berdebat ialah bertukar pikiran
tentang sesuatu hal dengan saling memberi alasan untuk
mempertahankan argumen.309
Mannā' al-Qatthān di dalam Mabāhits fi 'Ulūm al-Qur`ān
berkata:
Jadal atau jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan
berlomba untuk mengalahkan lawan.
Pengertian ini berasal dari ungkapan: Jādaltu al-habla
yang berarti aku kokohkan jalinan tali itu. Mengingat kedua belah
pihak yang berdebat itu mengokohkan pendapatnya masingIbid, Kitāb al-Maghāzī, Hal : 866, No Hadis: 4302
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet ke-2, hlm.
190
308

309
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masing dan berusaha menjatuhkan lawan dari pendirian yang
dipengangnya.310
Pendekatan ini diajarkan oleh Alloh

l

kepada Rosululloh

n

dan para sahabatnya dikarenakan jadal merupakan salah satu

tabiat manusia. Alloh

l

berfirman:






    






Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia
dalam al-Quran ini bermacam-macam per-umpamaan. dan
manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. (QS. alKahfi [18]: 54)
Dalam al-Qur`an yang merupakan sumber materi
n

pendidikan Rosululloh
banyak mengungkapkan ayat-ayat
kauniyah yang disertai perintah melakukan perenungan dan
pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar akidah,
seperti ketauhidan, keimanan kepada malaikat-malaikat, kitabkitab, rosul-rosul-Nya dan hari kemudian.311 Alloh




l

berfirman:




Mannā` al-Qaththān, “Mabāhits Fī `Ulūm al-Qur`ān, hlm. 298
Ibid, 302

310
311
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Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan
orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, Dialah yang
menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai
atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia
menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki
untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu
bagi Alloh, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqoroh [2]: 2122)
Al-Qur`an juga membantah pendapat para penentang dan
lawan, serta mematahkan argumentasi mereka. Al-Qur`an
mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan
diterima baik oleh akal, agar ia mengakui apa yang tadinya
diingkari. Al-Qur`an juga menggunakan argumentasi yang
berkaitan dengan asal mula kejadian dan hari kebangkitan.
Al-Qur`an juga membatalkan pendapat lawan dengan
membuktikan kebalikannya. Al-Qur`an mengguna-kan teori alPendidikan Robbani di Masa Rosululloh
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sabr wa al-taqsim, yakni mengoleksi beberapa sifat sesuatu,
kemudian menjelaskan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah `illat,
alasan hukum. Al-Qur`an juga mematahkan alasan-alasan lawan
dengan menjelaskan bahwa asumsinya itu tidak diakui oleh
seorangpun.312
d) Pendekatan Uswah atau Qudwah
Qudwah atau uswah secara etimologi berarti kutipan,
panduan sesuatu atau dasar tempat di atasnya berpancar banyak
cabang.313 Sedangkan pengertian uswah atau qudwah secara istilah
dimaksudkan sebagai suatu keadaan ketika seseorang mengikuti
orang lain, apakah dalam kebaikan, keburukan, kejahatan atau
keberbahayaan.314 Jadi artinya di sini adalah manusia yang patut
ditiru, dicontoh atau diteladani. Dalam hal ini uswah atau qudwah
dibatasi dengan kata hasanah atau kebaikan.
Alloh

l

mengungkapkan bahwa Rosululloh

uswah hasanah (teladan yang baik). Alloh

n

adalah

l

berfirman:















  

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rosululloh itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
312

Ibid, hlm. 303-304
Ibn Fāris, Mu`jam Maqāyis al-Lughah, Juz V, hal: 66-67
314
Al-Raghib al-Ashfahāni, Mu`jam Mufrādāt Alfādz al-Qur`ān,
(Beirut, Dar al-Fikr, tt), hal: 14
313
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Alloh dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut
Alloh. (QS. al-Ahzab [33]:21)
Bagi Ibn Hazm siapapun yang menginginkan kebaikan
akhirat, kebijaksanaan di alam dunia, keadilan sikap, meraih semua
kemuliaan akhlak dan memiliki semua keutamaan, maka
n

hendaklah dia meneladani Muhammad
serta menggunakan
semua akhlak perjalanan hidup beliau semaksimal mungkin.315
Menurut catatan Abû al-Hasan `Ali al-Nadwi, bahwa
Rosululloh

n

adalah “uswah kāmilah wa qudwah `āmmah”
n

(Tauladan paripurna dan sosok universal). Rosululloh menjadi
tauladan untuk mereka yang kaya raya, miskin papa, raja di
singgasana, rakyat jelata, pahlawan setia, mereka yang terluka dan
berduka, guru mulia, murid berharga, penasehat utama, yatim
bahagia, anak kecil yang ceria, pemuda berjiwa, pedagang jujur,
hakim adil dan bijaksana, suami atau seorang ayah.316
n

Di dalam sirah (perjalanan hidup) Rosululloh banyak
sekali didapati contoh tauladan yang beliau gunakan sebagai
metode dalam mendidik para sahabatnya.
Di antara metode keteladanan yang beliau
antara lain ialah:

n

contohkan

`Abd al-`Azīz Ibn Abī Hāzim dari ayahnya menceritakan bahwa
sekelompok orang datang kepada Sahl Ibn Sa`ad yang berdiskusi

`Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, Al-Akhlāk wa al-Siyar Fi Mudāwāt alNufūs, (Beirut, Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1985 M), cet ke-2, hal:24
316
Abu al-Hasan `Ali al-Nadwi, al-Sīrah al-Nabawiyyah, (Damaskus,
Dar al-Qalam, 2004 M), Cet ke-2, hal: 454-456
315
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n

tentang dari kayu apa dibuatnya mimbar Rosululloh ? Beliau
menjawab: Demi Alloh, Aku sangat tahu dari kayu apa dan apa
n

yang kerjakan. Aku melihat Rosululloh berdiri di atas Minbar,
lalu bertakbir. Orang-orang di belakang beliaupun ikut bertakbir,
kemudian beliau tunrun mundur hingga sujud didasar Minbar.
n

Lalu, beliau
kembali sampai selesai hingga akhir
shalatnya,kemudian menghadap orang-orang dan bersabda: Hai
manusia, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian dapat
mencontoh dan belajar tentang shalatku” (HR. Muslim)317
Bagi Nāyif al-`Aththār, metode keteladanan yang
dicontohkan oleh Rosululloh

n

memiliki banyak keistimewaan,

n

diantaranya, yaitu: 1) Nabi
menempati derajat ketauladanan
manusia teratas, teragung dan tertinggi dalam semua perkataannya
n

dan perilakunya. 2) Rosululloh benar-benar tauladan, terjemah
yang hidup dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam, adab-adab
n

dan undang-undangnya. Dan 3) Sebagaimana Rosululloh adalah
contoh bagi kesempurnaan manusia dalam perkataan dan
perbuatannya yang wajib ditauladani oleh kaum muslimin dalam
n

realitas kehidupan mereka, Rosululloh pun tauladan terbesar
kemanusiaan, khususnya bagi para murobbi sepanjang perjalanan
generasi manusia.318

Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabûri, Shahīh Muslim,
(Riyād, Dār al-Mughni, 1998 M), cet ke-1, Kitāb al-Masājid Bāb Jawāz alKhutwah wa al-Khutwatain fī al-Shalāt, Nomor hadits: 544, hal: 276
318
Nāyif al-`Aththār, Tharāiq al-Nabi
al-Ta`līmiyyah wa
Mumayyizātuhā wa Ahammiyyātuhā wa `Alāqah al-Tharāiq al-Mu`āshirah
Bihā, (Palestina, Majallah Jāmi`ah al-Aqsha, 2006 M), Edisi: 2 Bulan Juni,
hal: 134-135
317
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Dalam salah satu kata hikmah yang dikemukakan oleh sebagian
ulama salaf dikatakan: “Fi`lu Hakīmin Fī Alfi Rajulin Anfa`u Min
Mau`idzati Rajulin Fī Rajulin” (Contoh perilaku seorang ahli bijak
bestari bagi seribu orang lebih bermanfaat dibandingkan satu
nasehat seseorang untuk satu orang lainnya)319

Māzin Ibn `Abd al-Karīm al-Frêh, Al-Rāid Durūs Fī al-Tarbiyyah
wa al-Da`wah, Juz IV, hal: 178
319
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PENUTUP

Kesimpulan
Pendidikan robbāni adalah pendidikan Kepribadian yang
terikat dengan ke-Tuhan-an melalui materi-materi wahyu dengan
metode yang mengandung hikmah dan dengan evaluasi muhasabah
serta hisbah yang berintikan pada amr ma`ruf nahi munkar.Pendidikan
robbāni bertujuan membentuk karakter robbāni dalam diri manusia,
agar dapat menjalankan tugas dan tujuan kehidupannya, yaitu menjadi
abdi Alloh

l

dan khalifah di muka bumi.

Karakter robbāni yang mulia dan terhormat ini hanya bisa
l

dibentuk oleh rosul-rosul Alloh , dalam hal ini adalah Rosululloh,
n

n

Muhammad , karena beliau memiliki semua kompetensi sebagai
pendidik karakter robbāni. Semua karakter yang dimilikinya berada
pada kualitas tertinggi (khuluq adzīm).
Pendidikan karakter robbāni yang dibentuk oleh Rosululloh
n

dituntun melalui materi langsung dari sumber rubûbiyah dan
tarbiyah, yaitu al-Qur`ān al-Karīm yang merupakan kalam (kata-kata)
l

Alloh .

n

Dalam membentuk karakter robbāni, Rosululloh
menggunakan metode inti yaitu: Pendekatan hikmah, pendekatan
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mau`idzah hasanah, yaitu metode-metode yang dapat menyentuh
hati dan melembutkan jiwa, pendekatan Jidal bi al-Lati Hiya Ahsan
(diskusi dengan metode terbaik), serta pendekatan al Uswah (suri
tauladan). Sedangkan evaluasi yang diselenggarakan di masa
n

Rosululloh
terdiri dari: Muhāsabah (Evaluasi ke dalam), dan
Hisbah (Evaluasi ke luar).

Pengertian robbāni dalam aplikasinya menegaskan bahwa
tujuan dari proses pendidikan yang benar dan dinilai berhasil adalah
terbentuknya karakter robbāni. Karena, manusia diciptakan oleh
l

l

Alloh memiliki amanah kehidupan, yaitu mengabdi Alloh dan
menjadi khalifah di muka bumi. Pendidikan apapun yang tidak
memiliki tujuan pembentukan karakter robbāni, pasti tidak benar dan
akan mengalami kegagalan, lama atau singkat.
n

Pengertian Rosululloh sebagai murobbi dalam aplikasinya
mengharuskan dunia pendidikan untuk memiliki pendidik yang
memiliki kompetensi seperti kompetensi karakter robbāni yang
n

dimiliki Rosululloh . Memiliki kepribadian yang terpuji, bercita-cita
tinggi dan mulia, serta memiliki latar belakang pendidikan yang bersih
dan sukses, akhlak dan adab yang tinggi.
Aplikasi materi al-Qur`an sebagai materi dasar dalam
n

pendidikan robbāni di masa Rosululloh menuntut pendidikan saat
ini untuk mereformulasikan materi-materi pendidikan Islam yang ada
dalam berbagai jenjangnya menurut rumpun-rumpun materi alQur`an.
Aplikasi metode hikmah dalam pendidikan robbāni di masa
Rosululloh

n

membuka peluang yang sangat besar bagi setiap
Pendidikan Robbani di Masa Rosululloh

180

pendidik untuk melakukan inovasi ijtihadi metode kepada anak didik
sesuai dengan waktu, jenis karakter, kemampuan, cara dan lain-lain,
sepanjang semuanya berada pada alur hikmah, mau`idzah hasanah
dan jidāl bi al-lati hiya ahsan, serta uswah (ketauladan).

Sedangkan aplikasi evaluasi pendidikan robbāni di masa
n

Rosululloh terbagi dalam dua peran, yaitu peran evaluasi sebagai
dasar penilaian dan peran evaluasi dalam bidang khusus yang dinilai
pada domain yang dibutuhkan oleh satu tugas khusus masing-masing
yang akan diemban peserta didik.

*****
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