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ABSTRAK 

Syafaat Rudin, 2022. Pendidikan Profetik dalam Kitab Arba’in Nawawiyah 
dibimbing oleh Rahmi Dewanti dan Abbas Baco Miro. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode Pendidikan 
Rasulullah saw secara umum dan mengenal karakter pendidikan 
Rasulullah saw untuk para pendidik dan para peserta didik yang 
disimpulkan dari hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas didalam kitab 
hadits Arba’in Nawawiyyah. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kepustakaan (library research), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. 
Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi 
pustaka atau telaah teks yang terkait dengan pembahasan. Karena kajian 
berkaitan dengan metode Pendidikan Rasulullah saw yang disimpulkan dari 
hadis yang pertama, kedua dan kesebelas didalam kitab Arba’in 
Nawawiyyah maka pengumpulan data dalam penulisan tesis ini, penulis 
menggunakan metode mengkaji beberapa sumber kitab-kitab para ulama 
yang mengkaji tentang hadis pertama, kedua dan kesebelas dalam kitab 
Arba’in Nawawiyah. 

Hasil penelitian menunjukkan Metode pendidikan Rasulullah secara 
umum didalam hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas dalam kitab 
Arba’in Nawawiyah yaitu menggunakan Metode Hiwar (tanya-jawab), 
Metode jawāmi’ul kalim (menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas namun 
memiliki makna yang luas dan mandalam), Metode tamṡil (memberikan 
contoh dan permisalan). Adapun karakter pendidikan Rasulullah untuk para 
pendidik didalam hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas pada Kitab 
Arba’in Nawawiyah yaitu pendidik bersifat dengan akhlak yang mulia, 
mendidik secara bertahap dan mengkhususkan sebagian anak didik 
dengan ilmu tertentu, sedangkan  karakter pendidikan Rasulullah untuk 
para peserta didik didalam hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas pada 
Kitab Arba’in Nawawiyah yaitu beradab terhadap pendidik, bersemangat 
didalam belajar dan bertanya kepada pendidik.  

Kata kunci : Pendidikan, Profetik, Kitab, Hadis. 
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ABSTRACT 

Syafaat Rudin, 2022. Prophetic Education in the Book of Arba'in 

Nawawiyah. Supervised by Rahmi Dewanti and Abbas Baco Miro. 

This study aimed to determine the education method of Prophet 

Muhammad in general and to recognize the character of the education of 

Prophet Muhammad for educators and students which was concluded from 

the first, second, and eleventh hadith Arba'in Nawawiyyah. This type of 

research was a type of library research, which based on the study and 

analysis of the text. The related data in this research were collected through 

literature study or text review related to the discussion. Because the study 

was related to the method of education of the Prophet Muhammad which 

was concluded from the first, second and eleventh hadiths in the book 

Arba'in Nawawiyyah, the data collection in writing this thesis, the author 

used the method of examining several sources of books of scholars who 

study the first, second hadith and the eleventh in the book of Arba'in 

Nawawiyah. 

The results showed that the Prophet's educational Method in general 

in the first, second, and eleventh hadiths in the book Arba'in Nawawiyah 

was using the Hiwar Method (question and answer), the jawāmi'ul kalim 

method (using short sentences but having a broad meaning and deep), the 

Tamil method (giving examples). The character of the Prophet's education 

for educators in the first, second, and eleventh hadiths in the Book of Arba'in 

Nawawiyah that educators were with noble character, educate gradually 

and specialize some students with certain knowledge, while the craracter of 

the Prophet's education was for students in the first, second, and eleventh 

hadith in the Book of Arba'in Nawawiyah, namely being civilized towards 

educators, enthusiastic in learning and asking educators. 

Keywords: Education, Prophetic, Book, Hadith.  
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 الملخص 

  . الت ب ف  البب  ف   ك اتفدأل اع ب    الب   ف 2022شفففففرفديف           

 ك  يبدس بدا  م   .بطإش اف  حمك    تحت 

صفففلح  ته ف هذه ال  اسففف  إلح تح    ط  ت  ت ل ل الببك محم  

ت ل ل الببك محم   سففففف   بشفففففا  يدل  الت  ف يلح   هللا يل ف   سفففففلل

للم لم    الطالأل المسففتم م م  الح  ا اع    الندبك  الحد ع يشفف  

 ت ل  م  البحفا الماتبك عبف   هفذا   .  الب   ف   اتفدأل حف  فا اع ب  م   

م    التك تت لق بدلم ضففف ج ت م  يلح   اسففف   تحل   البص. الب دبدت

 لمد ادبت مسفففف ل     البص المت لق بدلخال    اسفففف  اع ب دت ر  م ا  

ال  اسفف  م تبط  ب سففل أل ت ل ل ال سفف   صففلح هللا يل    سففلل الذع  

م  الح  ا اع    الندبك  الحد ع يشففف   ك اتدأل اع ب        سفففتببط

اسففتخ ل المفلف ط  ت    م  الب دبدت  ك اتدب  هذه ال سففدل  الب        

الحف  فا اع    بحن ا  ك   م  اتفأل ال لمفدا الفذ    م ا  ف  يف م مصفففففد  

 اتدأل اع ب    الب    . م   الندبك  الحد ع يش 

ر  المبه  الت ب ع البب ع بشفففففاف  يفدل  ك   البحفا   بفت بتفد  ب 

ب ا  ف   الاتفدأل اع ب       م الحف  فا اع    النفدبك  الحفد ع يشففففف   

م  الالل  ارسفففففل أل الح ا   سففففففا     األج    مبه      تلخص  ك 

ط  ت   ج.  المدب اللج     هد م د   اسف   يم ت  بدسفتخ ال  م  صصف  م 

صفففففرف  الت ب ف  البب  ف  للم ب    ك   رمفدج.   ه  تتف  ل اعمنلف      من ف الت

    الحفد ع يشففففف  م  اتفدأل اع ب    الب   ف  كالحف  فا اع    النفدب

  بفدعخال  الا  مف    الت ب ف  بفدلتف   . تتلخص  ك اتصفففففدف الم ب 

الت ب ف  سففففف  ف   ب بمفد  تخصففففف ص ب ال الطالأل بم لم مفدت م  بف .  

البب  ف  للطلبف   ك الحف  فا اع    النفدبك  الحفد ع يشففففف  م  اتفدأل 

الب      ت ففده   اع ب     الم ب      الح ص  م   التفف  أل  تتلخص  ك 

 الت لل   سفا  الم ب   .

 ت ب     البب      الاتدأل   الح  ا. الالمدت المرتدح  : ال
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DAFTAR TRANSLITERASI 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam tesis ini 

berpedoman pada SK menteri agama dan menteri pendidikan dan 

kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten 

supaya sesuai teks Arabnya. 

1. Konsonan 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ر

 Ba B Be أل

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ا

  Jim J Je 

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

  Dal d De 

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

  Ra r Er 

 Zai z zet ز
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 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ال

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ج

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

  Qaf q Ki 

 Kaf k Ka ك

  Lam l El 

 Mim m Em ل

  Nun n En 

  Wau w We 

 Ha h Ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ا

 Ya y Ye ع

 

2. Vokal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a َـ

 Kasrah i i ِـ

 Dammah u u ُـ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u ْع.َ.. 

..َ. ْ Fathah dan wau au a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ.. 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ.. 

..ُ.  Dammah dan wau ū u dan garis di atas 

 

4. Ta’ Marbutah 

a. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 
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c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan 

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu  ا, ditulis dengan huruf kecil (al), kecuali terletak di awal kalimat, 

maka ditulis dengan huruf besar (Al). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A . Latar Belakang Penelitian 

 Ilmu merupakan perkara yang penting dalam kehidupan seorang 

hamba. Sebab dalam seluruh aktifitasnya yang akan memberikan 

kemaslahatan untuk dirinya membutuhkan ilmu dalam melaksanakan dan 

mewujudkannya. Oleh karena itu, ilmu merupakan wasilah atau sarana 

yang akan mengantarkan kepada seluruh kebaikan. Berkata salah seorang 

ulama yang bernama Rabi’ah bin ‘Abdirraḥman yang dikenal dengan nama 

Rabi’ah ar-Ra’yi :  

 اَْلِ ْلُل  َ ِسْ لَ ٌ إِلَح ُا  ِ  َِضْ لَ   1
Maksudnya: 

Ilmu adalah sarana atau wasilah yang akan mengantarkan kepada 
seluruh kebaikan 
 
Ilmu memiliki kedudukan yang mulia dalam syari’at Islam, dikarenakan 

Allah ‘azza wa jalla telah memuji ilmu dan menyebutkan berbagai  macam 

keutamaan tentangnya dalam banyak ayatnya didalam Alqur’an. Demikian 

pula orang-orang yang berilmu telah mendapatkan pujian dari-Nya. 

Cukuplah satu ayat dalam Alqur’an yang menyebutkan tentang keutamaan 

ilmu, dimana Allah ‘azza wa jalla berfirman dalam QS. Ṭaha : 20 

أِل ِزْ بِْك ِيْلًمد َ     صُْ   َّ

 

 
1 Aḥmad bin Naṣir aṭ- ṭayyar,  Hayatu Al salaf, (cet ke 3, Saudi Arabia, Dar Ibnu AL-Jauzi, 

1440 H), h. 90 



2 
 

 
 

Terjemahnya: 
Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.2 

Berkata Al-Ḥafiẓ ibnu Ḥajar raḥimahullahu:  Ayat ini menunjukkan secara 

jelas tentang keutamaan ilmu, dikarenakan Allah ‘azza wa jalla tidak pernah 

memerintahkan kepada Nabi-Nya ṣallallāhu ‘alaihi wasallam untuk meminta 

ditambahkan dari sesuatu kecuali (meminta ditambahkan) ilmu.3 

Pendidikan di Negara Indonesia merupakan perkara yang sangat 

ditekankan, bahkan dimasukan dalam perundang-undangan. Dan tujuan 

dari Pendidikan, sangatlah mulia sebagaimana tergambar dalam 

perundang-undangan, Lihat saja Fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional 

yang terdapat dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang 

berbunyi:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”4 

 
2, King Salman Alqur’anulkarim, (Al Qur’an Al Qasbah , Jakarta , 2021 M) , h.320 
3 Al-Ḥafiẓ ibnu Ḥajar, Fatḥul bāri,  (cet ke-1, fihrisah Al maktabah Malik Fahd Al 

Wathaniyyah, Riyadh, 1421 H) h.170 
4 https://ilmutanah.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Peraturan-Republik-

Indonesia-Nomor-20-Tahun-2003.pdf diakses, Sabtu 19 Maret 2022 pukuL 17.27 WITA 

https://ilmutanah.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Peraturan-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2003.pdf
https://ilmutanah.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2021/06/Peraturan-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2003.pdf


3 
 

 

Hal senada tergambar dalam pada GBHN 1999-2004 tentang tujuan 

Pendidikan bahwa:  

“Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia, yaitu: manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, 

mandiri, maju, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta 

sehat jasmani dan rohani”.5 

Pendidik atau guru termasuk salah satu unsur yang sangat penting 

dalam permasalahan ilmu. Mereka memiliki peran yang sangat penting 

didalam tersebarnya ilmu. Karena melalui merekalah ilmu itu akan 

tersimpan dalam memori manusia. Berkat usaha dan kesungguhan mereka 

sehingga ilmu itu senantiasa tersebar dan terus-menerus dirasakan 

manfaatnya.  

Bagi ummat muslim, pasti meyakini bahwa pendidik yang paling terbaik 

adalah Rasulullah Muhammmad saw. Rasulullah saw merupakan panutan 

mereka dalam pendidikan dan pengajaran. Bagaimana tidak, Rasulullah 

saw telah berhasil mendidik manusia dengan latar belakang yang berbeda, 

dengan sifat dan karakter yang beraneka ragam. Berada di dalam 

keterbelakangan dalam segala hal. Terbelakang dalam akhlak, prilaku, 

keyakinan, dan selainnya. Namun Rasulullah saw berhasil merubah 

 
5 https://ufitahir.wordpress.com/2010/11/26/pendidikan-nasional/ diakses, Sabtu 19 

Maret 2022 pukul 18.04 WITA 

https://ufitahir.wordpress.com/2010/11/26/pendidikan-nasional/
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keadaan mereka kearah yang lebih baik. Bahkan mereka  sampai 

mendapatkan predikat umat yang terbaik disisi Allah azza wa jalla .  

Rasulullah saw diutus kepada masyarakat Arab yang memiliki 

kerusakan akhlak yang sangat parah. Mereka memiliki sifat-sifat yang 

tercela dan prilaku yang diluar batas kewajaran manusia. Peperangan dan 

pembunuhan  adalah kebiasaan mereka. Penindasan  kepada yang lemah 

adalah adat mereka. Penghinaan  kepada para wanita, adalah hal yang 

wajar menurut mereka, bahkan terkadang mereka menguburnya secara 

hidup-hidup. Apalagi dalam perkara kesyirikan maka ini sudah mendarah 

daging didalam diri-diri mereka. 

Rasulullah saw dengan kesungguhannya dalam mendidik mereka, 

mampu merubah keadaan mereka dari yang paling jelek menjadi yang 

paling baik, dari Umat yang paling dimurkai Allah manjadi umat yang paling 

diridhai-Nya, dari kaum yang memiliki akhlak yang paling tercela menjadi 

kaum yang paling terpuji akhlaknya. Hal ini tidaklah mengherankan, 

dikerenakan Allah azza wa jalla telah mensifati Rasul-Nya sebagai seorang 

pendidik di dalam banyak ayat-Nya. Diantaranya : QS.Al-Jumu’ah: 2 

ُهَ  الَِّذْع بَ ََا  ِْك اْعُم ِ ِ ْ َ  َ ُسْ ًًل ِمْبُهْل  َتْلُْ  َيلَْ ِهْل آ َدتِِ  َ  َُزِا ْ ِهْل َ  ُ َِل ُمُهُل  
 ِحْاَم َ َ إِْ  َادبُْ ا ِمْ  صَْبُ  لَِرْك َضاَل   ُمبِْ    اْلِاتَدأَل َ الْ 

Terjemahnya: 

Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari 
kalangan kalian sendiri, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat 
Kami, mensucikan kalian, dan mengajarkan kepada kalian Al Kitab 
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(alqur’an) dan Al Hikmah (As Sunnah), serta mengajarkan kepada kalian 
apa yang belum kalian ketahui.6 

Berkata Al-Ḥafiẓ ibnu Kaṡir:   

Allah ‘azza wa jalla megingatkan kepada hamba-hamba-Nya yang 
beriman atas apa yang telah Allah ‘azza wa jalla anugrahkan kepada 
mereka, dari diutusnya seorang Rasul, yaitu Muhammad kepada 
mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang 
jelas, mensucikan mereka, maksudnya adalah membersihkan 
mereka dari akhlak yang tercela dan jiwa yang kotor, serta perbuatan 
orang-orang jahiliyah, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada 
cahaya yang terang-benderang, mengajarkan kepada mereka Al 
Kitab, yaitu Alqur’an dan al-hikmah, yaitu Al-sunnah, dan Rasulullah 
mengajarkan kepada mereka apa yang belum mereka ketahui. 
Padahal mereka sebelumnya berada di dalam kejahiliaan yang 
parah dan dianggap bodoh karena ucapan yang mereka  ada-
adakan. Namun mereka berubah dengan kaberkahan risalahnya dan 
sebab perantaraanya, kepada keadaan para wali dan akhlak serta 
kerakter para ulama. Maka jadilah mereka manusia yang paling 
berilmu, paling baik hatinya, paling sedikit takallufnya, dan paling 
jujur ucapannya .7 

Al-Imam Muslim raḥimahullahu berkata didalam saḥihnya:  

ِ  صَدَ : بَْ بَد رَبَد رَُصل ِك َمَ  َ ُس ِ    ْبِ  اْلَحَاِل السُّلَِمك  ِ صلح  َيْ  ُم َدِ  َ َ  َّللاَّ
ُ   ََ َمدبِك اْلتَْ ُل   هللا يل    سلل إِْذ َيَطَس َ ُ ٌ  ِمَ  اْلتَْ ِل   َتُْلُت:  َْ َحُمَك َّللاَّ

؟  ََ  َلُ ا  َْضِ بُ َ    بِ َْبَصدِ ِهْل  َتُْلُت: َ ا نُْاَ  رُم ِ َدْه  َمد َش ْبُُاْل تَْبُظُ  َ  إِلَكَّ
رَْ َخدِذِهْل    َيلَح  َصلَّح  بِ َْ ِ  ِهْل  د  َسَاتُّ   َلَمَّ لَِاب ِك  تُ بَبِك   َ رَْ تُُهْل  َُصم ِ د   َلَمَّ

ك  َمد َ رَْ ُت ُم َل ًِمد صَْبلَ ُ   ِ صلح هللا يل    سلل   َبِ َبِك ُهَ  َ رُم ِ َ ُس ُ  َّللاَّ
ِ َمد َاَهَ بِك َ ًلَ   َشتََمبِك  صَدَ : َضَ بَبِك َ ًلَ   َ ًَل بَْ َ هُ رَْحَسَ  تَْ ِل ًمد ِمْب ُ   ََ َّللاَّ

اَلمَ  ًَل  َْصلُُح  ِ َهد َشْكٌا ِمْ  َااَلِل البَّدِس   إِبََّمد ُهَ  التَّْسبِ ُح   " إِ َّ َهِذِه الصَّ
َ التَّْابِ ُ  َ صَِ اَامُ اْلتُْ آ 

8 

Artinya :  

Dari Mu’awiyah bin Ḥakam al-Sulamiy raḍiyallāhu ‘anhu, Dia berkata: 

Disaat saya shalat bersama Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wasallam tiba-

 
6 Al Qur’an Al Qasbah , King Salman Al-Qur’anul karim, h.553 
7 Jama’atun minal ‘ulama, Al- Miṣbaḥil Munir fi taḥzib tafsir Ibni Kaṡir (Cet ke-4, Saudi 

Arabia,  Mu’assasah Al Amirah) h. 125  
8 Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, (Cet ke 1, Beirut, Mu’assasah Ar Risalah, 1434 H), 

h.246 
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tiba ada seorang yang bersin, maka sayapun mengucapkan: 

yarḥamukallahu, lalu disaat itu orang-orangpun memandang kepadaku, 

lalu sayapun berkata lagi : Celaka saya, ada apa kalian memandang 

kepadaku? Maka merekapun memukulkan tangan-tangan mereka ke 

paha-paha mereka. Tatkala saya melihat mereka, maka sayapun 

paham bahwa mereka meminta saya untuk diam, maka sayapun diam. 

Setelah Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wasallam mengerjakan shalat, 

maka dengan menjadikan ayah dan ibu saya sebagai tebusannya, saya 

tidak pernah melihat seorangpun pendidik sebelum dan setelahnya 

yang lebih baik pengajarannya dari pada Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi 

wasallam. Demi Allah, Rasulullah tidak mencelaku, tidak memukulku, 

dan tidak pula menghadirku. Rasulullah mengatakan : “sesungguhnya 

shalat ini, tidak diperbolehkan sesuatupun didalamnya dari ucapan 

manusia, akan tetapi dia adalah tasbih, takbir, dan membaca alqur’an. 

Berkata Al Imam Al-Nawawi raḥimahullahu:  

“dalam hadis ini terdapat keterangan tentang apa yang Rasulullah saw 
berada diatasnya dari akhlak yang agung sebagaimana yang telah 
dipersaksikan oleh Allah ‘azza wa jalla untuknya, berlemah lembut 
kepada orang jahil, penyantun kepada umatnya, dan kasih sayang 
kepada mereka. Dan didalamnya terdapat anjuran untuk berakhlak 
seperti Rasulullah dalam berlemah lembut kepada orang jahil, dan 
bersikap baik dalam mendidiknya, bersikap lunak kepadanya, dan 
mendekatkan kebenaran kepada pemahamannya.9 

Keberhasilan Nabi Muhammad saw dalam merubah masyarakat Arab 

dari kejahilan menuju ilmu pengetahuan menunjukan kepada para pendidik 

bahwa Allah telah mempersiapkan bagi hamba-hamba-Nya potensi untuk 

berubah kearah yang lebih baik. Allah telah meletakkan bagi makhluknya 

terkhusus manusia alat-alat pada dirinya yang dapat menjadikan dirinya 

sebagai seorang cerdas dalam limu pengetahuan. Allah  ‘azza wa jalla 

berfirman didalam Alqur’an Surat : Al-Nahl ; 78 : 

 
9 Al Imam An Nawawi, Al Minhaj syarah Shahih Muslim , (Cet ke 2, Beirut, Mu’assasah 

Qurtubah , 1414 H), h 5/28-29 
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  َ مْ السَّ  لُ اُ لَ   َ  َ  َ د  َ  ً  ْ شَ    َ  ْ مُ لَ  ْ  تَ ًلَ  لْ اُ دتِ هَ مَّ رُ   ِ  ْ طُ بُ   ْ مِ  لْ اُ  َ  َ خْ رَ  هللاُ  َ 

  َ  ْ  ُ اُ شْ تَ  لْ اُ لَّ  َ لَ  مَ  َ  ِ  ْ اَعَ  َ  د َ صَ بْ اَعَ  َ 

Terjemahannya :  

“Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kepada 
kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur.10 

Berkata Ibnul Qayyim :  

Allah menyebutkan kenikmatan-Nya untuk hamba-hamba-Nya 
dimana Dia mengeluarkan mereka dalam kehidupan dunia dengan 
tidak memiliki ilmu sedikitpun, lalu Dia memberikan untuk mereka 
pendengaran, penglihatan, dan hati yang dengannnya mereka bisa 
mendapatkan ilmu, dan sesungguhnya Allah melakukan hal itu 
kepada hamba-hamba-Nya agar mereka menjadi orang-orang yang 
bersyukur. 11 

 

Ayat diatas menunjukan kepada para pendidik akan potensi anak 

didiknya,dimana mereka telah dibekali oleh Allah berbagai macam sarana 

yang dengannya mereka bisa menerima ilmu yang disampaikan kepada 

mereka. Dan ini merupakan kewajiban para pendidik untuk menggali 

potensi kecerdasan anak didiknya.  

Nabi Muhammad saw adalah teladan yang terbaik bagi ummat ini. 

Demikianlah Allah ‘azza wa jalla telah menggelari Rasulullah sebagai 

uswatun ḥasanah, yaitu panutan yang baik. Oleh karena itu, Rasulullah saw 

adalah panutan dalam beramal, dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam 

bermu’amalah, dalam segala sesuatu dan tentu saja Rasulullahpun adalah 

 
10 King Salman Alqur’anulkarim, (Al Qur’an Al Qasbah , Jakarta , 2021 M) , h.275 
11 Ṣalih Ahmad Al Syami, Fadhlul ‘ilmi wal ‘Ulama, (Cet ke 2, Beirut, Al Maktab Al Islamiy, 

1432 H) h.285 
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panutan di dalam pendidikan. Allah ‘azza wa jalla berfirman : QS. Al-Aḥzāb 

ayat 33:  

ْ  َادَ  لَُاْل  ِْك َ ُسْ ِ  هللاِ رُْسَ مٌ َحَسبَ ٌ لَتَ   
Terjemahnya: 

Sungguh telah ada pada ( diri ) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu.12 

Berkata Al-Ḥafiẓ ibnu Kaṡir: Ayat yang mulia ini merupakan dasar yang 

agung didalam meneladani Rasulullah saw di  dalam perkataan, perbuatan, 

dan keadaannya.13 

Maka dari sinilah mempelajari sisi-sisi kehidupan Rasulullah adalah 

perkara yang ditekankan agar kemudian bisa dicontoh dan diikuti. Mengkaji 

dan meneliti prilaku Rasulullah adalah suatu keharusan agar bisa 

diteladani. Sebab tidak mungkin seseorang bisa  mencontoh dan 

meneladani Rasulullah tanpa mempelajari dan mengetahui sisi-sisi 

kehidupannya. 

Termasuk perkara yang penting yang layak untuk dikaji dan diteliti dari 

kehidupan Rasulullah adalah dalam proses pendidikan. Hal ini untuk 

mengetahui tata cara Rasulullah dalam mendidik dan menyampaikan ilmu. 

Apa saja metode yang Rasulullah terapkan didalam mendidik para 

sahabatnya. Langkah-langkah apa saja yang Rasulullah lakukan didalam 

 
12 Al Qur’an Al Qasbah , King Salman Al-Qur’anulkarim, h 420 
13 , Ahmad Syakir, Umdatut Tafsir ‘anil Hafidz Ibni Katsir, (Cet ke 2, Mesir, Darul Wafa’, 

1426 H), h 37 
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pendidikan yang kemudian bisa diteladani baik oleh seorang pendidik 

maupun peserta didik.  

Perkara ini telah tertuang secara jelas dan terang dibuku-buku para 

Ulama. Terlebih lagi buku-buku hadis yang memang khusus menyebutkan 

tentang ucapan, perbuatan, akhlak dan persetujuan Rasulullah saw. Maka 

untuk mengenal dan mengetahuinya adalah merujuk kepada apa yang telah 

ditorehkan oleh para Ulama didalam tulisan-tulisan mereka.  

Kitab Arba’in Al-Nawawiyah merupakan salah satu  buku yang memuat 

tentang hadis-hadis Rasulullah saw yang menggambarkan tentang ucapan 

dan perbuatan Rasulullah saw. Buku ini adalah karya tulis dari Al-Imam Al-

Nawawi ra. Buku ini memuat 42 hadis dari Rasulullah saw merupakan 

hadis-hadis pilihan, semuanya merupakan hadis-hadis pokok didalam 

syari’at Islam.  

Peneliti dalam karya tulis ilmiah ini menyebutkan beberapa hadis yang 

terdapat dalam kitab Arba’in Nawawiyyah yang akan menjadi dasar telaah 

terhadap pendidikan ala Rasulullah saw. Setidaknya ada tiga hadis yang 

akan ditelaah. Yaitu   hadis yang pertama yang berkaitan dengan niat, hadis 

yang kedua yang berkaitan dengan kedatangan Malaikat Jibril dalam wujud 

seorang manusia yang menanyakan tentang perkara-perkara pokok dalam 

agama kepada Rasulullah saw, yang oleh para Ulama menyebutkan 

dengan nama hadis Jibril, dan hadis yang kesebelas yang berkaitan dengan 

meninggalkan perkara yang meragukan. 
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Menelaah ketiga hadis ini, yang dia adalah bahan pokok materi untuk 

tesis ini, maka akan nampak jelas beberapa metode Rasulullah saw 

didalam mendidik para sahabatnya, dan akan tergambar pula nilai-nilai dan 

karakter yang yang layak untuk dimiliki oleh para pendidik dan para peserta 

didik. Maka dari sinilah peneliti mengangkat judul tesis : Pendidikan 

Profetik dalam Kitab Arba’in Nawawiyah  

B . Fokus Penelitian 

Merujuk kepada latar belakang diatas maka fokus penelitian yang akan 

dibahas di dalam tesis ini adalah berkaitan dengan metode pendidikan 

Rasulullah saw yang disimpulkan dari hadis pertama, kedua, dan kesebelas 

di dalam kitab hadis Arba’in . Selanjutnya pokok masalah ini secara detail 

akan dijabarkan pada poin-poin berikut : 

1. Bagaimana metode Pendidikan Rasulullah secara umum didalam 

hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas dalam kitab Arba’in 

Nawawiyah? 

2.  Bagaimana karakter Pendidikan Rasulullah saw untuk para pendidik 

didalam hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas pada Kitab 

Arba’in Nawawiyah? 

3. Bagaimana karakter Pendidikan Rasulullah untuk para peserta didik 

didalam hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas pada Kitab 

Arba’in Nawawiyah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui metode Pendidikan 

Rasulullah saw yang disimpulkan dari hadits yang pertama, kedua, dan 

kesebelas didalam kitab hadits Arba’in Nawawiyyah. Diantaranya : 

1. Untuk  mengetahui metode Pendidikan Rasulullah secara umum di 

dalam hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas dalam kitab 

Arba’in Nawawiyah. 

2. Untuk  mengetahui karakter Pendidikan Rasulullah untuk para 

pendidik di dalam hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas pada 

Kitab Arba’in Nawawiyah. 

3. Untuk  mengetahui karakter Pendidikan Rasulullah untuk para 

peserta didik didalam hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas 

pada Kitab Arba’in Nawawiyah. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat turut memberikan sumbangsih 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan 

ilmu terkait, khususnya tentang metode Pendidikan Rasulullah saw yang, 

serta karakter yang layak dimiliki oleh para pendidik dan peserta didik yang 

disimpulkan dari hadis yang pertama, kedua dan kesebelas didalam kitab 

Arba’in Nawawiyah.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Studi Literatur 

Membuktikan kemurnian atau keaslian penelitian ini, peneliti 

tampilkan beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan 

dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya : 

1. Syarah Al Arba’in Al Nawawiyah, Dr . Abdul Karim Khudhoir , 

menerangkan manfaat dan faedah hadis kedua didalam bukunya 

tersebut, Namun tidak menyebutkan tentang metode yang 

diterapkan oleh Rasulullah saw didalam metode Pendidikan. 

Adapun penelitian ini menyebutkan tentang metode yang 

diterapkan oleh Rasulullah saw didalamnya diantaranya adalah 

metode hiwar atau tanya jawab.  

2. Syarah Al Arba’in Al Nawawiyah, Dr. Shalih Al Fauzan, 

menyebutkan dan menerangkan tentang makna hadis yang 

kedua didalam bukunya tersebut. Bahkan dia merinci tentang 

pokok-pokok agama didalamnya, dari rukun Islam, rukun Iman, 

rukun Ihsan. Namun tidak menyebutkna tentang metode yang 

diterapkan oleh Rasulullah saw didalam dunia Pendidikan. 

Adapun penelitian ini menyebutkan tentang metode yang 

diterapkan oleh Rasulullah saw didalamnya diantaranya adalah 

metode hiwar atau tanya jawab. 
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3. Syarah Arba’in Al Nawawiyah, Imam Ibnu Daqiqil ‘Id , 

memaparkan sejumlah faedah yang terdapat didalam hadis yang 

kedua didalam bukunya tersebut, bahkan menjelaskan sejumlah 

adab bagi penuntut ilmu. Namun tidak menyebutkan uslub 

Rasulullah saw didalam hadis tersebut. Adapun penelitian ini 

menyebutkan tentang metode yang diterapkan oleh Rasulullah 

saw didalamnya diantaranya adalah metode hiwar atau tanya 

jawab. 

4. Jami’ul Ulum wal Hikam, Ibnu rajab Al Hambali, menukilkan 

sejumlah ucapan yang berupa faedah dari para Ulama didalam 

bukunya ketika menerangkan hadis ini. Namun tidak 

menyebutkan tentang metode yang diterapkan oleh Rasulullah 

saw dalam hadis ini. Adapun peneliti menyebutkan tentang 

metode yang diterapkan oleh Rasulullah saw didalamnya 

diantaranya adalah metode hiwar atau tanya jawab. Adapun 

penelitian ini menyebutkan tentang metode yang diterapkan oleh 

Rasulullah saw didalamnya diantaranya adalah metode hiwar 

atau tanya jawab. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelaslah penelitian yang akan 

peneliti lakukan sangat berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, karena penelitian sebelumnya belum ditemukan 

menggagas dan menyebutkan secara detail dan tersusun rapi 
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pendidikan profetik yang disimpulkan dari kitab Arba’in Nawawiyyah  

(telaah hadis pertama, kedua, dan kesebelas). 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

1. Pendidikan Profetik 

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup 

manusia dalam segala aspek kehidupan manusia.14 Istilah Pendidikan 

secara harfiah berasal dari kata didik, namun demikian secara Istilah 

Pendidikan kerap kali diartikan sebagai upaya.15
 Dalam Bahasa 

Indonesia istilah Pendidikan berasal dari kata “didik” yang berawalan 

“Pe” dan berakhiran “an” yang mengandung arti “Perbuatan”, yang 

berasal dari Bahasa Yunani yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan 

yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan 

kedalam bahasa Inggrisnya ialah “Education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan.16 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

 
14 Hujair AH dan Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam Membangun:Membangun 

Masyarakat Madani Indonesia, (Yogyakarta: Safiria InsaniPress, 2003), h.4 
15 Teguh Wangsa Gandhi HW, Filsafat Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

h.3. 
16 Ahmadi Abu , et al, Ilmu Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), h. 69. 
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kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara.17 

Pengertian profetik berasal dari bahasa Inggris yaitu prophet yang 

berarti nabi.18 Profetik juga berarti kenabian atau sifat yang ada dalam 

diri nabi. Yaitu sifat yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal 

secara individual-spiritual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, 

membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan 

tanpa henti melawan penindasan. 

Profetik atau kenabian di sini merujuk pada dua misi yaitu seseorang 

yang menerima wahyu, diberi agama baru, dan diperintahkan 

mendakwahkan kepada umatnya disebut rasul (messenger), sedang 

seseorang yang menerima wahyu berdasarkan agama yang ada dan 

tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya disebut nabi (prophet).19 

sedangkan kenabian mengandung makna segala ihwal yang 

berhubungan dengan seorang yang telah memperoleh potensi 

kenabian. 

Pendidikan profetik (Prophetic Teaching) adalah suatu metode 

pendidikan yang selalu mengambil inspirasi dari ajaran nabi Muhammad 

saw. Prinsip dalam Pendidikan profetik yaitu mengutamakan integrasi. 

 
17 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Media Wacana Press, 

2003), h. 9. 
18 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2006), h. 452. 
19 Moh. Roqib, Prophetic Education Kontekstualisasi Filsafat dan Budaya Profetik dalam 

Pendidikan, (Purwokerto: Stain Press, 2011), h. 46. 
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Dalam memberikan suatu materi bidang tertentu juga dikaitkan dengan 

landasan yang ada di al-Qur’an dan As Sunnah, sehingga tujuan baik 

duniawi maupun akhirat dapat tercapai. Karena pada dasarnya peran 

pendidikan Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan umat baik di 

dunia maupun di akhirat. 

Pendidikan profetik merupakan proses transfer pengetahuan dan 

nilai yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan alam 

sekaligus memahaminya untuk membangun komunitas sosial yang 

ideal. Dalam pendidikan profetik peserta didiknya dipersepsikan sebagai 

individu sekaligus komunitas sehingga standar keberhasilannya diukur 

berdasarkan kecapaian yang menginternal dalam individu dan yang 

teraktualisasi secara sosial20 

Pendidikan profetik dimulai dari keteladanan diri dan bangunan 

keluarga ideal. Pendidik atau guru meliputi semua unsur dan pribadi 

yang terlibat dalam interaksi baik dalam keluarga maupun masyarakat. 

Metode pendidikan profetik atau metode pendidikan Nabi dan 

karakter pendidikan Rasulullah saw untuk para pendidik dan peserta 

didik yang disimpulkan dari hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas 

dari kitab Arba’in  adalah sebagai berikut : 

1. Metode pendidikan Rasulullah secara umum didalam hadis yang 

pertama, kedua, dan kesebelas dalam kitab Arba’in Nawawiyah 

 
20 Moh. Roqib, Prophetic Education Kontekstualisasi…, h. 88. 
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a. Metode Hiwar atau tanya-jawab 

b. Metode jawāmi’ul kalim 

c. Metode memberikan contoh dan permisalan 

2. Karakter pendidikan Rasulullah untuk para pendidik didalam 

hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas pada Kitab Arba’in 

Nawawiyah 

a. Bersifat dengan akhlak yang mulia 

b. Mendidik secara bertahap 

c. Mengkhususkan sebagian anak didik dengan ilmu tertentu 

3. Karakter pendidikan Rasulullah untuk para peserta didik didalam 

hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas pada Kitab Arba’in 

Nawawiyah 

a. Beradab terhadap pendidik 

b. Bersemangat didalam belajar 

c. Bertanya kepada pendidik  

2. Kitab Arba’in Nawawiyah 

Melihat bahwa yang menjadi dasar kajian dalam tesis ini adalah kitab 

Arba’in Nawawiyah, maka peneliti pada pembahasan ini akan 

menerangkan tentang buku ini. Buku Arba’in Nawawiyah adalah buku 

karangan dari Al-Imam Al-Nawawi ra. Ini merupakan buku yang memuat 

hadis-hadis pokok dalam permasalahan agama. Imam Nawawi 

memasukkan dalam bukunya ini 42 hadis yang disaringnya dari seluruh 

hadis-hadis Rasulullah saw.  
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Buku ini dikenal dengan nama Arba’in Nawawiyyah, dalam keadaan 

hadis yang termuat didalamnya berjumlah 42 hadis karena orang Arab 

tidak menganggap bernilai kelebihan atau kekurangan yang sedikit 

didalam bilangan. Maka mereka mengatakan Arba’in (empat puluh) 

sekalipun kelebihan satu atau dua, atau kekurangan satu atau dua.21 

Setiap hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi didalam kitab ini, 

merupakan hadis yang agung didalam syari’at. Termasuk dari jawami’ul 

kalim, yaitu kalimat-kalimatnya ringkas namun memiliki makna yang 

sangat mendalam dan faedah yang sangat banyak. Dan ini merupakan 

salah satu keutamaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw.  

Berkata Imam Al-Nawawi ra, menerangkan tentang keadaan hadis-

hadis yang disebutkannya didalam kitab Arba’in Nawawiyyah: Dan 

sungguh saya melihat untuk mengumpulkan empat puluh hadis yang 

penting dari semua ini, yaitu empat puluh hadis yang mencakup seluruh 

pembahasan, dan setiap hadis itu merupakan kaedah yang agung dari 

kaedah-kaedah agama. Dan sungguh para Ulama mensifati setiap hadis 

ini, bahwasanya dia adalah pokok agama Islam, atau seperduanya, atau 

sepertiganya, dan semisalnya.22 

Berikut ini adalah kandungan pokok dan garis besar setiap hadis 

yang terdapat didalam kitab Arba’in Nawawiyyah agar menjadi jelas dan 

 
21 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Al-Arba’in Al-Nawawiyyah, (Cet ke 7, Saudi 

Arabia, Dar Ibnul Jauzi, 1438 H), h. 16 
22 Ṣalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, (Cet ke 2, Saudi Arabia, Darul Ashimah. 

1434 H), h. 15 
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terang apa yang digambarkan oleh para Ulama tentang hakikat hadis-

hadis didalamnya termasuk pengarangnya sendiri: 

1. Niat 

2. Islam, Iman, Ihsan 

3. Rukun islam 

4. Amalan itu tergantung bagaimana kesudahannya 

5. Kemungkaran dan bid‘ah 

6. Halal dan haram dan menjauhi yang syubhat 

7. Agama adalah nasihat 

8. Kesucian setiap muslim 

9. Pembebanan sesuai kemampuan 

10. Do‘a dan kaitannya dengan makan yang halal 

11. Wara‘ dan meninggalkan yang meragukan 

12. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna 

13. Mencintai Kebaikan Bagi Orang Lain 

14. Kehormatan seorang muslim dan kapan boleh ditumpahkan 

darahnya 

15. Adab-adab bagi seorang yang beriman 

16. Larangan marah 

17. Berbuat baik dalam segala hal 

18. Takwa dan akhlak yang baik 

19. Nasihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam didalam mengokohkan  

aqidah Islam 
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20. Rasa malu dan iman 

21. Iman dan istiqamah 

22. Jalan ke surga 

23. Sarana-sarana kebaikan 

24. Haram berbuat zhalim 

25. Keutamaan dzikir 

26. Di antara Jalan-Jalan Kebaikan 

27. Kebaikan dan Dosa 

28. Mendengar dan ta’at serta mengikuti Sunnah 

29. Jalan Menuju Surga 

30. Hak-hak Allah 

31. Keutamaan zuhud 

32. Jangan menimbulkan bahaya dan jangan balas membahayakan 

orang lain 

33. Bukti dan sumpah 

34. Mengubah kemungkaran dan tingkatannya 

35. Adab-Adab kemasyarakatan 

36. Amal Kebajikan dan balasannya 

37. Kemurahan Allah 

38. Kemurkaan Allah dan keridhaan-Nya 

39. Terangkatnya kesulitan didalam agama Islam 

40. Memanfaatkan waktu sebelum meninggal dunia 

41. Meneladani Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
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42. Luasnya ampunan Allah.23 

Buku ini telah mendapatkan perhatian yang sangat besar dari 

kalangan kaum muslimin, baik dari kalangan orang awam sampai dari 

kalangan para Ulama. Buku ini senantiasa dihafal, dikaji, dipelajari dan 

diajarkan. Bahkan disebagian tempat dijadikan buku muqarrar (buku 

panduan) dalam pembelajaran.  

Buku ini telah memperoleh tempat yang sangat mulia dihati para 

Ulama. Oleh karena itu, tidak terhitung para Ulama yang mensyarah dan 

menjelaskan buku ini. Baik dalam penjelasan yang ringkas maupun 

yang meluas. Dari dulu hingga sekarang, tiada henti-hentinya para 

Ulama menjelaskan buku ini, baik dalam bentuk penjelasan suara atau 

dalam bentuk tulisan. Bahkan tidak ketinggalan penulis buku ini sendiri 

yaitu Imam Nawawi telah menuliskan penjelasan tentang hadis-hadis 

didalam buku ini. Adapun penjelasan yang paling meluas dan paling 

bagus untuk buku ini adalah syarah yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-

Hambali yang diberi judul Jami’ul ‘Ulum Wal Hikam. Dimana penulisnya 

mentakhrij hadis terlebih dahulu untuk menilai shohih dan tidaknya hadis 

tersebut, kemudian menjelaskan makna hadis tersebut dan banyak 

menyebutkan kalimat-kalimat dari Ulama-ulama terdahulu.  

Berikut ini adalah beberapa syarah dari kitab Arba’in Nawawiyyah: 

 
23 Muhammad bin Abdillah bin Abdillathif AL-Jurdaniy Asy-Syafi’I, Al-Jawahirul Lu’luiyyah 

fi syarhi Al-Arba’in An-Nawawiyyah, (Cet ke 5, Saudi Arabia, Darul Minhaj, 1441 H) 
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a. Syarah Arba’īn oleh Imam Nawawi 

b. Syarah Arba’īn oleh Ibnu Daqiqil ‘Id 

c. Syarah Arba’īn oleh Ibnu Uṡaimin 

d. Al Fathul Mubīn bi syarhil Arba’īn oleh Ibnu Hajar Al Haitami 

e. Al Riyadhuz Zakiyyah Syarah Al Arba’in oleh Dr. Abdul Karim 

Khudhoir, 

f. Al-Jawahirul Lu’luiyyah fi syarhi Al-Arba’in An-Nawawiyyah oleh 

Muhammad bin Abdillah bin Abdillathif AL-Jurdaniy Asy-Syafi’I 

2. Biografi Imam Al Nawawi ra 

Mengingat bahwa kajian di dalam pembahasan ini adalah meneliti 

hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas didalam kitab Arba’in 

Nawawiyyah yang ditulis oleh Imam Al-Nawawi, maka peneliti akan 

menyebutkan biografi  dari Imam An-Nawawi agar dapat mengenalnya 

lebih seksama.  

a . Nama dan Nasab Imam Al-Nawawi 

Namanya adalah; 

Muḥiddin Abu Zakariya Yaḥya bin Syaraf bin Murī bin Ḥasan 

bin Ḥusein bin Muḥammad bin Jum’ah bin Ḥizam Al-Ḥazāmī 

Al-Nawawi Ad-Dimasyqī. Sebagian kakek Imam Al-Nawawi 

mengaku bahwa nashab mereka sampai kepada salah 

seorang sahabat yang mulia ḥakim bin ḥizam raḍiyallāhu 

‘anhu. Al Imam Al-Nawawi adalah seorang ‘alim Rabbani, 

syaikhul Islam, hafidz, mujtahid, seorang yang zuhud, ahli 
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ibadah,  lagi seorang yang wara’, semoga Allah ta’ala 

meridhoinya.24  

b . Tempat Lahir dan Pertumbuhannya 

Al-Imam Al-Nawawi dilahirkan di kota Nawa pada bulan 

Muharram tahun 361 H. Dan dia tumbuh dan berkembang disana. 

Adalah awal mula pertumbuhannya merupakan sesuatu yang 

mengagumkan. Berkata salah seorang murid Imam Nawawi yaitu 

Ibnu Athar ra :  

Menceritakan kepadaku Syaikh Yasin bin Yusuf Al-Marakusyi, 

dia berkata : saya melihat Imam Al-Nawawi berusia sepuluh 

tahun di Nawa, anak-anak sebayanya memaksanya untuk 

bermain bersama mereka, dan dia berusaha menghindari 

mereka sembari menangis karena dipaksa, dan dia membaca 

al-Qur’an pada keadaan tersebut, akhirnya sayapun 

mencintainya. 25 

c . Perjalanan Iman Al-Nawawi didalam Menuntut Ilmu 

Bersepakat para ulama yang menulis biografi Imam Al-Nawawi  

bahwa dia tidak suka bersantai-santai lagi bermalas-malasan. 

Bahkan dia adalah orang yang sangat bersemangat dan 

bersungguh-sungguh didalam belajar. Setelah dia menyelesaikan 

hafalan Alquran di Nawa, kota kelahirannya maka diapun melakukan 

 
24 Muhammad bin Abdillah bin Abdillathif AL-Jurdaniy Asy-Syafi’I, Al-Jawahirul Lu’luiyyah 

fi syarhi Al-Arba’in An-Nawawiyyah, (Cet ke 5, Saudi Arabia, Darul Minhaj, 1441 H), h. 14 
25 Ibid : 15 
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rihlah dan perjalanan untuk mencari ilmu. Maka kota yang menjadi 

tujuannya adalah kota Dimasyq, dikarenakan disana dikenal dengan 

kota para Ulama dikala itu. Maka diapun berangkat kesana ditemani 

oleh ayahnya.26 

d . Guru-Guru Imam Al-Nawawi 

Imam Al-Nawawi dikenal mengambil ilmu dari banyak guru. 

Diantaranya: Abu Ibrahim Al-Kamal Al-Maghribī, Abu Hafsh Umar bin 

As’ad Ar-Rib’iy, Abul Fatah Umar bin Bundar Asy-Syafi’i, 

Fakharuddin Ibnul Malikī, Abul Abbas Aḥmad bin Salim Al-Mishrī, 

Abu Abdillah bin Malik, Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Isa Al-Andalusī, Abul 

Baqa’ Kholid bin Yusuf An Nablisī, dan masih banyak lagi.27 

e . Murid-Murid Imam Al-Nawawi 

Sebagaimana Imam Al-Nawawi memiliki banyak guru, maka 

demikian pula dia memiliki murid yang sangat banyak. Berikut ini 

adalah sebagian murid-muridnya: ‘Ala ‘Uddin Abul Hasan ‘Ali bin 

Ibrahim bin Dawud bin Al-Athar, Syihabuddin Abu ‘Abdillah 

Muhammad bin Abdul Kholiq bin Utsman Al-Anṣarī Ad-Dimasqiy, 

Nuruddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Ibrahim, bin Abdudh Dhoif Al-

Khazrajī Ad-Dimasyqī, Syihabuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin farh Al-

Lahmī, Asy-Syafi’iy, dan selainnya.28 

 

 
26 Ibid 16 
27 Ibid: 18 
28 Ibid: 24 
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f . Sifat dan Karakteristik Imam Al-Nawawi 

Imam Al-Nawawi jauh dari kelezatan hidup dan bermegah-

megahan, bahkan dia adalah seorang yang bertakwa, selalu merasa 

cukup, dan wara’. Dia tidak makan kecuali hanya sekali dalam sehari 

yaitu setelah shalat ‘Isya, dan tidak minum kecuali hanya sekali yaitu 

diwaktu sahur, tidak pernah mencicipi air yang segar, serta tidak 

pernah menikmati kelezatan buah-buahan Dimasyq. Memiliki sikap 

muraqabah baik dikala sepi maupun ramai,  

Imam Al-Nawawi memiliki kulit sawo matang, jenggot yang tebal, 

perawakan sedang, disegani, sedikit tertawa, tidak bermain, selalu 

bersungguh-sungguh, menyuarakan kebenaran walaupun pahit dan 

tidak takut celaan orang-orang yang mencela, dan sifat-sifat agung 

yang lain.29 

g . Pujian Para Ulama Terhadap Imam Al-Nawawi 

Berikut ini adalah sebagian sanjungan dan pujian para Ulama 

terhadap Imam Al-Nawawi: Berkata Tajuddin Al-Subki : Ustadz untuk 

orang yang datang belakangan, hujjah Allah ‘azza wa jalla untuk 

mereka yang datang selanjutnya, tidak pernah terlihat dengan mata 

orang yang paling zuhud dari padanya sadar maupun tertidur, tidak 

pernah didapatkan orang yang paling banyak ittiba’ terhadap para 

as-salaf dari umat Nabi Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wasallam dari 

 
29 Ibid: 26 
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pada dia, memiliki banyak karya tulis yang bermanfaat dan perangai 

yang terpuji.30 

Berkata Ibnu Kaṡir : Imam Al-Nawawi memiliki ilmu yang luas, 

zuhud, penuh kekurangan, sederhana didalam kehidupan, sabar 

terhadap pahit getirnya dunia, wara’, tidak ada yang semisalnya 

dizamanya dan tidak pula setelahnya dalam kurun waktu yang 

lama.31 

Berkata Ibnu Athar:  

Imam Al-Nawawi seringkali menghadap para penguasa dan 

pembesar untuk mengingkari kemungkaran, dan tidak 

terpengaruh dengan celaan para pencela. Apabila dia tidak bisa 

menghadap langsung kepada mereka, maka dia menulis surat 

dan mencari yang akan menyampaikannya. 32 

h . Karya Tulis Imam Al-Nawawi  

Imam AL-Nawawi dikenal memiliki karya tulis yang banyak, 

diantaranya : Al-Azkar min kalami sayyidil Abrar, Adabul Mufti wal 

mustafti, Al-Arba’in An-Nawawiyyah, Irsyadu Thullabil ḥaqa’iq, 

Taḥzibul asma’ wal lughot, Al-Min ḥaj fi syarah Ṣoḥihi Muslim, At-

Tibyan fi adab ḥamalatil qur’an, Riyaḍus ṣoliḥin, Bustanul ‘Arifin, 

Minḥajut Ṭalibin, Al-Majmu’ syarah Al-Muḥazzab, dan masih banyak 

 
30 Imam As-Suyuti, Al-Minhajus Sawi fi Tarjamatil Imam Al-Nawawi, (Cet Pertama, 

Beirut, Dar Ibnu Hazm, 1408 H), h. 27 
31 Ibnu Katsir, Tabaqat Fuqaha’ Asy-Syafi’iyyin, (Cet Pertama, Mesir, Darul Wafa’, 1420 

H), h. 2/347 
32 Ibnul Athar, Tuhfatut Thalibin, (Cet pertama, Aman, Ad Darul Ats-Tsariyyah, 2007 M), 

h. 98  
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lagi. Sebagian dari karya tulisnya telah tercetak dan sebagiannya lagi 

belum dicetak.  

i . Wafatnya Imam Al-Nawawi 

Berkata Ibnu Kaṡir : Imam Al-Nawawi meninggal pada malam 24 

Rajab tahun 676 H dikota kelahirannnya di Nawa dan dikuburkan 

disana,33 Semoga Allah memberikan limpahan Rahmat dan 

melapangkan kuburannya dan meneranginya, serta 

memasukkannya kedalam surganya. 

3. Redaksi dan Terjemahan Hadis yang pertama, kedua, dan 

kesebelas dari Kitab Arba’in Nawawiyah 

Berikut ini adalah redaksi dan terjemahan hadits yang pertama 

dalam kitab Arba’in Nawawiyyah yang dibawakan oleh Imam Nawawi : 

َ طف  خَ الْ    ِ بْ    ُ مَ يُ  ص  رْ حَ  كْ بِ رَ   َ  ْ بِ مِ فْ مُ الْ   ِ  ْ مِ رَ   ْ يَ  :  د َ صفَ    ُ بفْ يَ  هللاُ  كَ ضفففففِ  َ   ألِ د
 دتِ  َّ دلب ِ بِ   د ُ مَ يْ د اْعَ مَ بَّ : إِ    َ  ْ تُ  َ   لَ لَّ سففَ  َ   ِ  ْ لَ يَ   ح هللاُ لَّ صففَ  هللاِ    َ  ْ سففُ  َ  تُ  ْ مِ سففَ 
   ُ تفُ  َ  ْ هِ  َ   ِ لفِ  ْ سفففففُ  َ  َ  ح هللاِ لَ إِ    ُ تفُ  َ  ْ هِ  تْ دبفَ افَ   ْ مَ ى   َ  َ د بَمفَ   ئ   ِ امْ      افُ د لِ مفَ بَّ إِ  َ 
د هفَ حُ اِ بْ  َ   م  رَ  َ امْ    ِ د رَ هفَ بُ  ْ صفففففِ د  ُ  فَ بْ  ُ لفِ    ُ تفُ  َ  ْ هِ   تْ دبفَ افَ   ْ مَ    َ  ِ لفِ  ْ سفففففُ  َ  َ   ح هللاِ لَ إِ 
  َ َ اهُ اْلبَُخدِ عُّ َ ُمْسِلٌلج.  ِ  ْ لَ إِ   َ د َ د هَ ح مَ لَ إِ    ُ تُ  َ  ْ هِ  َ 

Artinya :  

Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Al Khottab ra berkata : 
saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya 
amalan itu tergantung dari niatnya dan sesungguhnya setiap orang 
akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka siapa 
saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya 
untuk Allah dan rasul-Nya, dan siapa saja yang hijrahnya karena 
dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya maka 
hijrahnya sebatas apa yang dia hijrahkan. (H.R. Al Bukhori dan 
Muslim). 

 
33 Tabaqat Fuqaha’ Asy-Syafi’iyyin : 2/349 
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Berikut ini adalah redaksi dan terjemahan hadits yang kedua dalam 

kitab Arba’in Nawawiyyah yang dibawakan oleh Imam Nawawi : 

ُ لُ  بَْحُ   بَْ بََمد  صَدََ :  َيْب ُ   َ ِضَك هللاُ  اْلَخطَّدأِل  ْبِ   ُيَمَ   ِيْبَ   َيْ   ْ ٌس 
َ ُسْ ِ  هللاِ َصلَّح هللاُ َيلَْ ِ  َ َسلََّل إِْذ َطلََ  َيلَْ بَد َ ُ ٌ  َشِ ْ ُ  بَ َداِل الن ِ َدأِل   
َشِ ْ ُ  َسَ اِ  الشَّْ ِ   ًَل  َُ ى َيلَْ ِ  رَنَُ  السَّرَِ   َ ًَل  َْ ِ  ُ ُ ِمبَّد رََحٌ   َحتَّح 

هللاُ  َصلَّح  البَّبِكِ  إِلَح  ُ ْابَتَْ ِ    َ لََس  إِلَح  ُ ْابَتَْ ِ   َ َسلََّل    َ َْسبََ   َيلَْ ِ    
ْساَلِل    َتَدَ     َ َ َضَ  َارَّْ ِ  َيلَح  َِخذَْ ِ   ُ   رَْخبِْ بِْك َيِ  اْْلِ َ صَدَ :  َد ُمَحمَّ

َيلَْ ِ  َ َسلََّل: ْساَلُل رَْ  تَْشَهَ  رَْ  ًَل    َ ُسْ ُ  هللاِ َصلَّح هللاُ  إًِلَّ هللاُ   اَْْلِ إِل َ 
َادمَ  َ تَُصْ َل َ َمَضدَ     اَلمَ  َ تُْفتَِك الزَّ ً ا َ ُسْ ُ  هللاِ  َ تُِتْ َل الصَّ َ رَْ  ُمَحمَّ
لَ ُ  صَدَ :  َ َِ ْببَد  َصَ ْصَت   صَدَ :  َسبِْ اًل   إِلَْ ِ   اْستََطْ َت  إِِ   َ تَُح   َاْلبَْ َت 

صُ ُ.  َ  َُص  ِ َ    َْس َلُ ُ  بِدهللِ  صَدَ :  َ  تُْفِمَ   رَْ   صَدَ :  ْ َمدِ    اْْلِ َيِ   ْخبِْ بِْك 
ِه. صَدَ   َ َماَل َِاتِِ  َ ُاتُبِِ  َ ُ ُسِلِ  َ اْل َْ ِل اْْلِخِ    َ تُْفِمَ  بِدْلتََ ِ  َخْ ِ ِه َ َش  ِ

َا َبَّ .  : َصَ ْ تَ  تَْ بَُ  هللاَ  دِ   صَدَ : رَْ   ْ س  اْْلِ َك تََ اهُ صَدَ :  َ َْخبِْ بِْك َيِ  
تََ اهُ  َِ بَّ ُ  ََ اَك. تَُاْ   لَْل  السَّدَيِ ؟    َإِْ   َيِ   َمد   صَدَ :  َ َْخبِْ بِْك   صَدَ : 

صَدَ : رَْ    صَدَ :  َ َْخبِْ بِْك َيْ  رََمدَ تَِهد؟  اْلَمْسُفْ ُ  َيْبَهد بِ َْيلََل ِمَ  السَّد ِِ .
الشَّدِا  َتََطدَ لُْ َ     ُحرَدمَ اْل َُ امَ اْل َدلَ َ ِ َيداَ تَِلَ  اْعََم ُ َ بَّتََهد  َ رَْ  تََ ى الْ 

اْلبُْب َدِ   نُلَّ اْبَطلََق  َلَبِنُْت َمِل ًّد  نُلَّ صَدَ  ِلْك :  َد ُيَمُ  رَتَْ ِ ْع َمِ  السَّد ُِ      ِكْ 
.    اه  ُ َل ُِمُاْل ِ ْ بَُالْ ؟ صُْلُت : اهلَلُ َ َ ُسْ لُ ُ رَْيلَُل  صَدَ  :  َإِبَّ ُ ِ ْبِ ْ ُ  رَتَدُاْل  

 مسللج 

Artinya : 

Dari Umar raḍiyallahu anhu, ia berkata : ketika kamu duduk-duduk 
Bersama Rasulullah saw tiba-tiba datang seorang laki-laki yang 
mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, 
tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang 
pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di 
hadapan Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam lalu menempelkan kedua 
lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua telapak 
tangannya di paha Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wasallam, sambil 
berkata, “Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang 
Islam?” Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wasallam menjawab, “Islam 
adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, 
kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan 
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pergi haji jika kamu mampu,“ kemudian dia berkata, “Engkau benar.“ 
Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang 
membenarkan.Kemudian dia bertanya lagi, “Beritahukanlah 
kepadaku tentang Iman?“ Rasulullah bersabda, “Kamu beriman 
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-
Nya dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik 
maupun yang buruk.” Dia berkata, “Engkau benar.” Kemudian dia 
berkata lagi, “Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan.” Rasulullah 
menjawab, “Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-
akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak melihatnya (ketahuilah) 
bahwa Dia melihatmu.” Kemudian dia berkata, “Beritahukan 
kepadaku tentang hari kiamat (kapan terjadinya).” Rasulullah 
menjawab, “Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang 
bertanya.” Dia berkata, “Beritahukan kepadaku tentang tanda-
tandanya?“ Rasulullah menjawab, “Jika seorang budak melahirkan 
tuannya dan jika kamu melihat orang yang sebelumnya tidak beralas 
kaki dan tidak berpakaian, miskin dan penggembala domba, 
(kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunan,” Orang itu  pun 
berlalu dan sayapun berdiam lama, kemudian Rasulullah bertanya 
kepadaku: Ya Umar tahukah kamu siapa yang bertanya tadi?” Saya 
menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Rasulullah 
bersabda, “Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk 
mengajarkan agama kalian. (H. R. Muslim). 
 
Berikut ini adalah redaksi dan terjemahan hadits yang kesebelas 

dalam kitab Arba’in Nawawiyyah yang dibawakan oleh Imam Nawawi: 

 ح هللاُ لَّ صَ   هللاِ    ِ  ْ سُ  َ   طِ بْ سِ   أل  دلِ طَ   كْ بِ رَ    ِ بْ   ك   لِ يَ    ِ بْ    ِ سَ حَ الْ      مَّ حَ مُ   كْ بِ رَ    ْ يَ 
ح لَّ صَ   هللاِ    ِ  ْ سُ  َ    ْ مِ   تُ ظْ رِ : حَ د َ د صَ مَ هُ بْ يَ   هللاُ   كَ ِض  َ    ِ تِ دبَحَ  ْ  َ  َ   لَ لَّ سَ  َ    ِ  ْ لَ يَ 

   كُّ د ِ سَ البَّ  َ   عُّ ذِ مِ  ْ الت ِ  اهَ  َ .   َ كَ بُ  ْ  ِ  َ د ًلَ ح مَ لَ إِ  كَ بُ  ْ  ِ د  َ مَ  جْ :  َ   لَ لَّ سَ  ِ   ِ  ْ لَ يَ  هللاُ 
 حٌ  ْ حِ صَ   ٌ سَ حَ  اٌ  ْ  ِ : حَ عُّ ذِ مِ  ْ الت ِ  د َ صَ  َ 

Artinya :  

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu 
Rasulullah saw dan kesayangannya ra ia berkata, “Aku hafal 
(sebuah hadits) dari Rasulullah saw: ‘Tinggalkanlah yang 
meragukanmu kepada  apa yang tidak meragukanmu.’ (HR. Tirmidzi, 
An-Nasa’i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih). 
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C. Kerangka Pikir 

Dalam menyusun karya ini, peneliti harus melakukan kajian literatur 

terlebih dahulu guna mengetahui, dan menelaah sumber-sumber 

pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Kajian literatur yang baik 

menjadi persyaratan yang wajib bagi setiap penelitian karya ilmiah, baik 

untuk penjabaran, mempertajam permasalahan, merumuskan hipotesis, 

merumuskan konsep-konsep, menentukan dasar-dasar yang 

dipergunakan dalam mengumpulkan data, analisa data maupun dalam 

menafsirkan data.34 Dengan kata lain bahwa kajian pustaka atau 

literatur-literatur yang relevan dengan penelitian penulis, digunakan 

sebagai landasan dan kerangka acuan dalam melaksanakan penelitian. 

Uma Sekaran sebagaimana dikutip J. Supranto mengatakan bahwa 

kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel 

yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. 

Penentuan suatu variabel atau faktor pertimbangan untuk diteliti, karena 

merupakan salah satu penyebab masalah, benar benar didasarkan 

pada teori yang relevan.35 

Merujuk kepada tinjauan pustaka, disusun kerangka berpikir yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir yang 

bersifat umum ini, selanjutnya diturunkan menjadi kerangka berpikir 

 
34 Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian (Cet. I; Malang: Uin-Malang, 2008), h. 111 
35 J. Supranto, Model Penelitian Fiqh (Cet. I; Jakarta: UI Pres, 2004), h. 30 
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yang spesifik. Berikut dapat penulis gambarkan kerangka pemikiran 

terkait dengan judul penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan Profetik dalam Kitab Arbain Nawawiyyah 

 

Pendidikan Profetik Hadis Arbain 

Nawawiwiyyah 

Telaah Hadis Pertama, Kedua dan Kesebelas 

Metode pendidikan Rasulullah secara umum : Metode Hiwar (tanya-jawab), 
Metode jawāmi’ul kalim (menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas namun 

memiliki makna yang luas dan mandalam), Metode tamṡil (memberikan contoh 
dan permisalan) 

Karakter pendidikan Rasulullah 
untuk para peserta didik : 
Beradab terhadap pendidik; 
Bersemangat dalam belajar; 
Bertanya kepada pendidik.  

Karakter pendidikan Rasulullah 
untuk para pendidik : Bersifat 
dengan akhlak yang mulia, 
Mendidik secara bertahap, 
Mengkhususkan sebagian anak 
didik dengan ilmu tertentu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan judul penelitan di atas, maka penelitian ini dapat 

dikategorikan kedalam pendekatan kualitatif. Sebagaimana dikutip 

oleh Moleong, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.36 Sedangkan definisi tentang metode penelitian kualitatif atau 

pendekatan kualitatif bahwa: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan 

pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada 

objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi 
(gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan 

hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.37 

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

metode kualitatif atau pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang 

dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat 

sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam 

sebuah penelitian, kemudian dari hasil pendekatan tersebut dapat 

diuraikan dalam bentuk kata-kata yang berasal dari hasil yang tertulis 

 
36 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), Edisi Revisi, h.4. 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 9 
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data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. Alasan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kulitatif dikarenakan data-data yang 

dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang terdapat dalam 

teks naskah dan literatur-literatur lain yang relevan dengan pokok 

pembahasan. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan 

(library research), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini 

dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa 

data literatur. Penelitian Pustaka (library research) yaitu menjadikan 

bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait 

dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, 

karena kajian berkaitan dengan metode Pendidikan Rasulullah 

ṣallallāhu ‘alaihi wasallam yang disimpulkan dari hadis yang kedua 

didalam kitab Arba’in Nawawiyyah. Pengumpulan data dalam penulisan 

tesis ini, penulis menggunakan metode mengkaji beberapa sumber kitab 

kitab para ulama sebagai library research yaitu: penelitian kepustakaan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kepustakaan (library research) adalah serangkaian kegiatan 

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca 

dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu 

penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk 

memperoleh data penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis akan 
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meneliti metode Pendidikan Rasulullah saw dan karakter Pendidikan 

Rasulullah saw untuk para pendidik dan peserta didik yang disimpulkan 

dari hadits yang pertama, kedua, dan kesebelas dalam kitab hadits 

Arba’in. 

B. Unit Analisis 

Dalam sebuah penelitian, unit analisis merupakan objek penting 

untuk memperjelas arah penelitian. Unit analisis merupakan objek yang 

menjadi pusat analisis dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan 

dari penelitian tersebut dan dalam penelitian ini, unit analisis yang 

digunakan penulis adalah metode Pendidikan Rasulullah ṣallallāhu 

‘alaihi wasallam dan karakter Pendidikan Rasulullah saw untuk para 

pendidik dan peserta didik yang disimpulkan dari hadis yang pertama, 

kedua, dan kesebelas dalam kitab Arba’in Nawawiyyah. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara teknis yang 

dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data 

penelitianya. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: (1) teknik observasi, (2) teknik 

komunikasi, (3) teknik pengukuran, (4) teknik wawancara, dan (5) teknik 

telaah dokumen. Dari kelima teknik pengumpulan data tersebut, peneliti 

menggunakan teknik telaah dokumen atau biasa disebut dengan 

dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto metode ini untuk mengenai 
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hal-hal atau variabel yang berupa catatan,majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda dan sebagainya.38 

Adapun data yang dihimpun dengan menggunakan metode 

dokumentasi dalam penelitian ini adalah hadis pertama, kedua dan 

kesebelas dalam hadis Arbain Nawawiyah yang berhubungan dan buku 

buku yang berhubungan dengan pendidikan profetik. 

Langkah yang ditempuh dengan teknik dokumentasi pada penelitian 

ini yaitu mengumpulkan data tentang  hadits yang kedua didalam kitab 

hadits Arba’in sebagai data primer. Kemudian penelaahan terhadap 

buku-buku, tulisan-tulisan lain yang terkait sebagai data sekunder. Data 

yang telah terkumpul, kemudian dilakukan penilaian dan penelaahan 

secara cermat. Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data 

atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (valid). 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data 

modete Diskripsi yaitu merupakan metode penelitian dengan cara 

menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek 

penelitian.39 Cara kerjanya yaitu data yang penulis peroleh untuk 

menganalisis diawali dengan mengumpulkan dan menyusun data. 

 
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h.274. 
39 Soedearto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 

hlm.116 
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Dalam hal ini yang dianalisis adalah metode Pendidikan Rasulullah saw 

yang disimpulkan dari hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas dalam 

kitab hadis Arba’in 

E. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan suatu data yang diperoleh dari sebuah penelitian adalah 

hal penting. Hal ini untuk mengetahui kesesuaian data yang dimiliki 

dengan data yang akan disajikan. Agar memperoleh data yang sesuai 

dan lengkap peneliti menggunakan buku-buku atau literatur yang 

relavan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari buku-buku atau 

literatur yang relavan. Keterlibatan peneliti sangatlah penting karena 

keterlibatan dan keikutsertaan peneliti tidak dapat dilakukan dalam 

waktu yang singkat, namun membutuhkan pengamatan di tempat 

penelitian agar diperoleh data yang lengkap dan sesuai. Teknik 

penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti 

untuk mengukur derajat kepercayaan (credibelity) dalam proses 

pengumpulan data penelitian.40 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif, yaitu menggunakan kata-kata. Maka peneliti perlu melakukan 

triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber dan 

triangulasi dari teknik pengumpulan data. 

 
40 Zuhairi, et.al, Pedoman Penulisan karya Ilmiah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 40. 
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a. Triangulasi Sumber 

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan 

mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu 

sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek 

kebenaran data dari beragam sumber.41 

Berdasarkan pada keterangan di atas maka peneliti bermaksud 

menggali data tentang metode Pendidikan Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam yang disimpulkan dari hadits yang pertama, kedua, 

dan kesebelas didalam kitab hadits Arba’in Nawawiyyah 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik 

pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji 

kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.42 

Berdasarkan pada keterangan di atas bahwa trigulasi merupakan 

pendekatan multimedia yang dilakukan oleh peneliti pada saat 

mengumpulkan dan menganalisis data tersebut. Ide dasarnya 

adalah fenomena-fenomena dengan baik sehingga diperoleh 

kebenarannya dan trigulasi berusaha untuk mengecek berbagai 

sudut pandang yang berbeda. 

 
41 Aan Komariah dan Djam’an Satori, Metodologi Penelitian, h. 170. 
42 Ibid., h. 171. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

Mengingat bahwa yang bahan telaah didalam tesis ini adalah hadits  

yang pertama, kedua, dan kesebelas maka peneliti memetik beberapa 

metode Pendidikan profetik didalamnya, yaitu : 

A. Metode Pendidikan Rasulullah secara umum dalam hadis yang 

pertama, kedua dan kesebelas dalam kitab Arba’in Nawawiyah 

1. Metode Hiwar  atau Metode Tanya Jawab  

Metode tanya jawab dan metode hiwar merupakan salah satu 

metode yang digunakan oleh Rasulullah saw dalam mendidik para 

sahabatnya. Dan ini adalah dua metode yang berbeda. Berkata Dr. 

Kholid bin Abdillah Al-Qurasyi ketika menjelaskan perbedaan antara 

metode tanya jawab dengan metode hiwar atau muhawarah: 

Yang pertama: Al muhawarah, adalah dengan cara Nabi saw 

menyampaikan pertanyaan kepada sebagian para sahabat untuk 

meraih dan membangkitkan konsentrasi mereka terhadap persoalan 

tersebut, kemudian Nabi saw menunggu jawaban dari mereka. 

Apabila mereka menjawabnya maka itulah yang diharapkan, dan 

apabila mereka tidak menjawabnya maka Nabi saw memberikan 

jawaban dari pertanyaan tersebut dengan jawaban yang benar.  

Yang kedua: Tanya jawab, adalah dengan cara Nabi saw 

menerima pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada dirinya 
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dari Sebagian para sahabatnya, lalu Nabi menjawabnya dengan apa 

yang memberikan manfaat bagi penanya dan pendengar.43 

Metode ini merupakan metode yang sangat banyak 

digunakan oleh Nabi saw didalam mendidik para sahabatnya. Dan 

sangat keliru orang yang mengatakan bahwa metode ini asalnya 

bukan dari Islam. Mereka menyangka bahwa asal metode ini adalah 

dari luar Islam. Padahal ini adalah perkara yang sangat nyata dan 

bisa dilihat didalam perjalanan Nabi saw didalam mengajar para 

sahabatnya.44  

Dua metode ini merupakan metode yang sangat bermanfaat 

didalam proses Pendidikan. Karena akan lebih menarik perhatian 

peserta didik terhadap permasalahan yang akan disampaikan. 

Menurut Abdullah Al Fauzan:  

Metode tanya jawab merupakan metode yang sering 
digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab didalam karya 
tulisnya. Dan ini sangat bermanfaat didalam menetapkan 
maklumat dan cepat dalam memahaminya. Dan namanya 
peserta didik dia akan memahami makna-makna 
pembahasan dan mengetahuinya apabila disampaikan 
kepadanya dengan metode tanya jawab. Karena orang yang 
diajak bicara apabila disampaikan kepadanya pertanyaan 
maka dia akan bersiap-siap untuk memahami jawaban. Dan 
ini dikenal dikalangan pakar Pendidikan dan metode 
pengajaran dengan metode hiwar. Dan sayangnya orang 
yang menulis pembahasan metode ini mereka 
menisbahkannya kepada orang Barat atau selainnya. Mereka 
lupa bahwa metode hiwar adalah metode terkadang dijalani 
oleh Rasulullah saw kepada para sahabatnya. Dimana Nabi 
saw memberikan pertanyaan kepada mereka, agak akal 

 
43 Khalid bin Abdillah AL Qurasyi, Tarbiyyatun Nabi Liashabihi, (Cet Pertama, Saudi 

Arabia, Mkatabah Dar Minhaj, 1435 H), h.346 
44 Abdullah Al Fauzan, Hushuulul Ma’mul fi syarah tsalatsatil ushul, (Cet Pertama, Saudi 

Arabia, Dar Ibnul Jauzi, 1436 H) h.62 
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mereka memiliki persiapan untuk menjawab, sebagaimana 
yang telah berlalu.45 

Abdul Hamid Al Zintani berpendapat bahwa metode hiwar ini 

merupakan metode pengajaran yang sangat penting, karena 

memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan penuh 

semangat diri untuk berperan serta dalam proses belajar mengajar.46 

Berkata Sulaiman bin Abdillah ketika mengomentari sebuah 

hadis yang disebutkan dalam metode tanya jawab:  

Nabi saw menyampaikan persoalan dalam bentuk 
pertanyaan, agar lebih kokoh didalam hati dan lebih baik 
untuk pemahaman peserta didik. Karena sesungguhnya 
seseorang yang ditanya tentang suatu permasalahan yang 
belum dia ketahui, kemudian disampaikan hal itu kepadanya 
setelah diuji dengan pertanyaan tentangnya, maka hal itu 
akan lebih mendorong dirinya untuk memahami dan 
menghafalnya. Dan ini merupakan bimbingan dan pengajaran 
Nabi saw yang sangat baik.47 
 
Pemaparan-pemaparan para pakar dan ahli dalam metode 

tanya jawab dan hiwar menunjukkan begitu urgennya metode ini. 

Dan dia sangat bermanfaat dalam proses belajar mengajar, karena 

akan lebih menarik perhatian peserta didik dan akan lebih mudah 

untuk mereka pahami persoalan dikarenakan mereka telah memiliki 

persiapan untuk menerima hal tersebut. Maka tidak asing kalau 

metode ini banyak digunakan oleh Nabi Muhammad saw dalam 

mendidik para sahabatnya.  

 
45 Ibid, h.62 
46 Abdul Hamid Al Zintani, Usus tarbiyyatil Islamiyyah, (Cet ke-2, Libia, Al Darul Arabiyyati 

Lil Kutub, 1993) h.474 
47 Sulaiman bin Abdillah, Taisir Azizil Hamid, (cet. Pertama, Saudi Arabia, Dar Al Shomi’I, 

1428 H) h.162 
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Lihat saja misalnya dalam hadis yang kedua yang telah 

peneliti ketengahkan sebelumnya, yang dikenal dengan nama hadis 

Jibril. Bagaimana didalam hadis itu terdapat metode tanya jawab, 

berkaitan tentang permasalahan-permasalahan yang sangat penting 

untuk diketahui, yaitu permasalahan pokok-pokok agama. 

Disebutkan didalamnya rukun Islam, rukun Iman, rukun Ihsan, dan 

selainnya dari perkara-perkara yang wajib untuk diketahui. Terlihat 

jelas dalam hadis ini bagaimana Nabi saw ingin memahamkan 

pokok-pokok keyakinan dengan metode tanya jawab. 

Berikut ini peneiti ketengahkan penjelasan dari hadis yang 

kedua yang merupakan dasar dari pengambilan metode Pendidikan 

Nabi saw dalam bentuk tanya jawab dan hiwar: 

Disebutkan oleh Umar bin Khattab ra bahwa pada suatu hari 

mereka duduk Bersama Nabi saw, lalu tiba-tiba datang seseorang 

yang mereka tidak kenal, dalam keadaan orang ini tidak terlihat dari 

dirinya tanda-tanda seorang musafir yang datang dari tempat yang 

jauh dikarenakan memiliki pakaian yang bersih, berwarna putih, 

rambutnya, dan sangat berpenampilan menarik dan sangat indah, 

yang sangat jauh berbeda dengan keadaan seorang musafir, lalu dia 

duduk dihadapan Nabi saw dan menanyakan beberapa 

permasalahan agama.  

Orang ini berkata: “Wahai Muhammad, beritahukanlah 

kepadaku tentang Islam?”. Yaitu tentang hakikat Islam. Orang ini 
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memanggil Nabi saw dengan namanya langsung padahal ini adalah 

sesuatu yang diharamkan.48 Merupakan salah satu adab terhadap 

Nabi saw yang diperintahkan oleh Allah ta’ala didalam alquran 

dimana Nabi saw tidak boleh langsung dipanggil dengan namanya, 

seperti: Ya Muhammad. Allah ta’ala berfirman didalam Alquran surat 

An Nur ayat 24: 

ض  ا  ض  ك  م   ب  ع   ل   ب  ي  ن ك  م   ك  د  ع  اء    ب  ع   س  و   ل   ت  ج  ع  ل  و  ا د  ع  اء   الر    

 Terjemahnya: 

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) 
diantara kamu seperti panggilan Sebagian kamu kepada 
Sebagian yang lain.49 

Berkata Ibnu Kaṡir: Berkata Muqatil: janganlah kalian 

menyebut namanya langsung apabila kalian memanggilnya: Ya 

Muhammad, dan janganlah kalian mengatakan: ya anaknya 

Abdullah, akan tetapi muliakanlah dengan mengatakan: wahai Nabi 

Allah, wahai Rasul Allah.50 

Namun orang ini memanggil Nabi saw langsung dengan 

namanya, bisa jadi hal ini terjadi sebelum turunnya ayat yang 

melarang, atau larangan memanggil Nabi saw dengan namanya 

khusus untuk kalangan manusia dan tidak berlaku dikalangan 

 
48 Muhammad bin Abdillah bin Abdillathif AL-Jurdaniy Asy-Syafi’I, Al-Jawahirul Lu’luiyyah 

fi syarhi Al-Arba’in An-Nawawiyyah, h.116 
49 King Salman Alqur’anulkarim, (Al Qur’an Al Qasbah , Jakarta , 2021 M) , h.359 
50 Jama’atun minal ‘ulama, Al- Miṣbaḥil Munir fi taḥzib tafsir Ibni Kaṡir (Cet ke-4, Saudi 

Arabia,  Mu’assasah Al Amirah) h.989  
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malaikat,51 atau orang ini memanggil Nabi saw dengan namanya 

dengan maksud untuk lebih menyembunyikan idetintas dirinya,52 

Nabi saw menjawab: “Islam adalah kamu bersaksi bahwa 

tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa 

Muhammad adalah utusan Allah, kamu mendirikan shalat, 

menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika kamu 

mampu.  

Kalimat Nabi saw ini merupakan bentuk pendefenisian Islam 

dengan rukun-rukunnya atau bagian-bagiannya. Seperti halnya 

defenisi haji adalah ihram, wukuf, tawaf, sa’i. Dan mendefenisikan 

sesuatu dengan bagian-bagiannya atau rukun-rukunnya apabila 

menunjukkan pembatasan dan menjelaskan yang diinginkan bagi 

pendengar maka boleh mencukupkan diri dengannya, karena yang 

dimaksudkan adalah menjelaskan apa yang diinginkan bagi 

pendengar, maka dengan cara apapun maka itu sudah cukup.  

Metode ini, yaitu menyebutkan suatu defenisi dan pengertian 

untuk sesuatu istilah dengan menggambarkan bagian-bagiannya, ini 

berbeda dengan metode yang dipergunakan oleh orang-orang yang 

datang belakangan. Dikarenakan orang-orang yang datang 

belakangan ketika memberikan defenisi dan pengertian terhadap 

 
51 Muhammad bin Abdillah bin Abdillathif AL-Jurdaniy Asy-Syafi’I, Al-Jawahirul Lu’luiyyah 

fi syarhi Al-Arba’in An-Nawawiyyah, h.116 
52 Abdul Karim Khudhor, Al Riyadhuz Zakiyyah Syarah Al Arba’in, (Cet ke-2, Saudi Arabia, 

Ma’alimul Sunan, 1438 H), h. 72 
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sesuatu maka mereka mempergunakan metode ilmu mantiq. 

Dimana suatu defenisi itu harus mencakup seluruh gambaran dari 

sesuatu yang hendak didefenisikan, dan mengeluarkan apa-apa 

yang bukan bagian darinya. Mereka menyebutnya dengan istilah 

jāmi’ māni’. Maka istilah-istilah didalam agama Islam ketika 

didefenisikan bisa jadi datang dalam bentuk hakikat bahasa, atau 

hakikat adat kebiasaan, atau hakikat syar’i.53 

Jawaban Nabi saw: Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak 

ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maksudnya kamu 

mempelajarinya, membenarkannya, dan menerimanya, bahwa tidak 

ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Adapun jawaban Nabi 

saw: bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maksudnya 

kamu bersaksi bahwa Muhammad saw adalah Rasul Allah yang 

diutus kepada seluruh Umat manusia untuk mengajarkan agama 

mereka. Dan kamu menegakkan shalat, maksudnya kamu 

melakukannya dengan menunaikan rukun-rukun dan syarat-

syaratnya, dan kamu terus-menerus mengerjakan shalat tepat pada 

waktunya.54  

Kalimat Nabi saw: Dan kamu membayar zakat, maksudnya 

kamu memberikannya kepada yang berhak, atau kepada Imam 

 
53 Abdul Karim Khudhor, Al Riyadhuz Zakiyyah Syarah Al Arba’in,h.72-73 
54 Muhammad bin Abdillah bin Abdillathif AL-Jurdaniy Asy-Syafi’I, Al-Jawahirul Lu’luiyyah 

fi syarhi Al-Arba’in An-Nawawiyyah, h.116-117 
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untuk dia serahkan kepada yang berhak. Dan kalimat Nabi: kamu 

berpuasa pada bulan Ramadhan, maksudnya kamu menahan diri 

dari perkara-perkara yang membatalkan puasa didalam hari-hari 

berpuasa. Adapun jawaban Nabi saw: dan kamu naik haji ke 

Baitullah apabila kamu mampu, maksudnya kamu menuju ke 

Baitullah yang haram untuk menunaikan manasik haji, dan 

mengerjakannya, jika kamu mampu untuk sampai kesana tanpa 

kesulitan yang besar, yang disertai dengan keamanan pada jiwa dan 

harta benda, serta memiliki biaya perjalanan.55  

Orang ini menjawab: kamu telah benar, maksudnya kamu 

telah menyampaikan dengan benar.56 Lalu Umar berkata: kamipun 

merasa heran darinya, dimana dia yang bertanya dan dia juga yang 

membenarkan. Adapun sebab keheranan mereka bahwa perkara ini 

adalah perkara yang tidak biasa, karena biasanya orang yang 

bertanya menanyakan apa yang samar baginya, bukan bertanya apa 

yang telah dketahuinya. Maka bagaimana mungkin dia mengatakan: 

kamu telah benar? Ucapan orang ini: kamu telah benar, menunjukan 

bahwa dia telah memiliki ilmu dari apa yang ditanyakan. Maka 

seorang yang bertanya dan dia telah memililki ilmu tentangnya tidak 

akan lepas dari dua keadaan. Yang pertama: untuk memberikan 

faedah kepada yang mendengar, sebagaimana keadaan orang ini. 

 
55 Muhammad bin Abdillah bin Abdillathif AL-Jurdaniy Asy-Syafi’I, Al-Jawahirul Lu’luiyyah 

fi syarhi Al-Arba’in An-Nawawiyyah, h.117 
56 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Al-Arba’in Al-Nawawiyyah, h.50 
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Keadaan yang kedua: untuk mencari-cari kesalahan yang ditanya 

dan menunjukan kelemahannya. Dan sebagian yang orang-orang 

yang mengaku berilmu mencari tentang permasalahan-

permasalahan yang ganjil, lalu mencatatnya, dan dia telah 

mengetahui jawabannya dari orang-orang yang berilmu, kemudia dia 

datang untuk menguji gurunya dengan permasalahan-permasalahan 

yang asing tersebut. Perkara ini adalah tercela dan telah datang 

larangan tentangnya,57 

Penanya ini berkata lagi: sampaikan kepadaku tentang iman? 

Ini adalah tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan agama 

Islam. Dimana tingkatan yang pertama adalah Islam, yang masuk 

didalamnya segala perkara yang seseorang dihukumi sebagai 

muslim dengannya selama dia tidak melakukan amalan yang 

mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Dan tingkatan Iman itu lebih 

spesifik daripada tingkatan Islam. 

Jawaban Nabi saw: Kamu beriman kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir, dan 

kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk, 

menunjukan bahwa rukun iman ada enam. Sekiranya seseorang 

menelantarkan salah satu darinya maka tidak sah keimananya. Dan 

beriman kepada Allah maksudnya kamu beriman dengan adanya 

 
57 Abdul Karim Khudhor, Al Riyadhuz Zakiyyah Syarah Al Arba’in,h.76 
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Allah, beriman dengan Rububiyah-Nya, bahwasanya dia pencipta, 

penguasa dan pengatur alam semesta, beriman dengan uluhiyah-

Nya, dimana Dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan 

beriman dengan apa yang datang dari-Nya dan rasul-Nya tentang 

nama-nama dan sifat-sifat-Nya sesuai yang diinginkan oleh Allah 

dan Rasul-Nya.58 

Beriman kepada malaikat maksudnya membenarkan 

keberadaan mereka, dimana mereka adalah hamba-hamba yang 

dimuliakan, tidak pernah mendurhakai perintah Allah dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan jumlah 

mereka sangatlah banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali 

Allah ta’ala.59 Adapun beriman kepada kitab-kitab, maka maksudnya 

kamu beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-

rasul-Nya, dan dia adalah ucapan dan wahyu-Nya, didalamnya 

terdapat syari’at perintah dan larangan. Allah turunkan kepada 

Rasul-rasul-Nya untuk menerangkan kebenaran dan melarang dari 

kebatilan, serta untuk memberikan hidayah kepada manusia. Dan 

buku-buku yang diturunkan oleh Allah sangatlah banyak, tidak ada 

yang mengetahuinya kecuali Allah.60 

 
58 Abdul Karim Khudhor, Al Riyadhuz Zakiyyah Syarah Al Arba’in,h.76-77 
59 Muhammad bin Abdillah bin Abdillathif AL-Jurdaniy Asy-Syafi’I, Al-Jawahirul Lu’luiyyah 

fi syarhi Al-Arba’in An-Nawawiyyah, h.117 
60 Shalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h. 55 
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Beriman kepada Rasul-Rasul maksudnya membenarkan 

bahwa mereka jujur terhadap apa yang mereka sampaikan dari Allah 

ta’ala, yang mereka dikokohkn dengan mujizat yang menunjukan 

akan kebenaran mereka, dan mereka telah menyampaikan risalah 

dari Allah, serta menerangkannya kepada mukallaf apa yang 

diperintahkan kepada mereka, sehinggan wajib untuk memuliakan 

mereka dan tidak boleh membedak-bedakan seorangpun diantara 

mereka.61 

Beriman kepada hari akhir maknanya membenarkan secara 

pasti apa yang sah dari dalil-dalil tentang keadaan manusia setelah 

kematian, keadaan di kuburan, dibangkitkan, pendahuluan-

pendahuluannya, hisabnya, surga dan neraka, maksudnya hari akhir 

itu dimulai dari meninggalnya seseorang.62 Adapun beriman kepada 

takdir yang baik dan yang buruk maknanya mengetahui, meyakini 

dan mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi dialam ini adalah 

ciptaan Allah, dan telah didahului dengan takdir, serta Allah telah 

mengetahui keadaan-keadaan ini dan rincian-rinciannya sebelum 

terjadinya, dan telah menuliskan hal tersebut.63 

 
61 Ibnu Daqiqil ‘Id, Syarah Arba’in Nawawiyah, (Cet ke-3, Beirut, Dar Ibnu Hazm, 1439 H), 

h.32 
62 Sulaiman Al Rahailiy, Syarah ṡalatsatil Ushul, ( Cet pertama, Saudi Arabia, Darun 

Nashihah, 1442 H), h.302 
63 Shalih Alu Syaikh, Syarah ṡatsatil Ushul, (Cet ke-3, Saudi Arabia, Maktabah Dar Hijaz, 

1440 H). h.173 
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Penanya ini berkata lagi: Sampaikanlah kepadaku tentang 

Ihsan?. Ini adalah tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan 

agama, yang tidak bersifat dengannya kecuali segelintir dari 

kalangan agama ini. Dan dia adalah tingkatan muraqabah. Maka 

apabila tingkatan Iman lebih spesifik dari tingkatan Islam, maka tentu 

saja tingkatan Ihsan lebih spesifik lagi dari tingkatan Iman.64 Dan 

ihsan itu lebih Kembali kepada menyempurnakan ibadah dan 

menjaga hak-hak Allah, merasa salalu diawasi oleh-Nya, dan 

menghadirkan keagungan dan kemuliaan-Nya dikala beribadah.65 

Penanya ini berkata lagi: sampaikan kepadaku tentang hari 

kiamat. Maksudnya kapan datangnya. Dan hari kiamat disebut 

dengan sā’ah, karena dia datang kepada manusia secara tiba-tiba 

dalam satu waktu, dimana akan meninggal seluruh makhluk 

ditempat-tempat mereka dengan satu teriakan, sampai-sampai salah 

seorang diantara mereka mengangkat suapan makanan dimulutnya 

dia tidak sempat memakannya.66 

Jawaban Nabi saw: Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui 

dari yang bertanya, maksudnya kamu dan saya sama keadaanya, 

setiap kita tidak mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Maka apabila 

malaikat Jibril yang dia adalah junjungan para malaikat, dan Nabi 

 
64 Abdul Karim Khudhor, Al Riyadhuz Zakiyyah Syarah Al Arba’in,h.81 
65 Ibnu Daqiqil ‘Id, Syarah Arba’in Nawawiyah, h.33 
66 Muhammad bin Abdillah bin Abdillathif AL-Jurdaniy Asy-Syafi’I, Al-Jawahirul Lu’luiyyah 

fi syarhi Al-Arba’in An-Nawawiyyah, h.122 
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Muhammad saw adalah junjungan anak cucu Adam, mereka tidak 

mengetahui waktu terjadinya hari kiamat, maka bagaimana lagi 

dengan mengaku-ngaku mengetahuinya. Maka ini menunjukan 

bahwa ilmu dan waktu terjadinya hari kiamat tidak ada yang 

mengetahuinya kecuali Allah ta’ala.  

Penanya ini berkata lagi: Beritahukan kepadaku tentang 

tanda-tandanya? Maksudnya alamat-alamatnya yang menunjukan 

waktu dekat terjadinya. Maka Nabi saw memberikan dua tanda hari 

kiamat dengan jawabannya. Yang pertama: seorang budak 

melahirkan tuannya. Maksudnya akan banyak kedurhakaan anak 

kepada orang tuanya diakhir zaman, sampai seakan-akan anak 

wanita adalah majikan bagi ibunya, sehingga dia takabbur 

kepadanya, durhaka kepadanya, dan bermaksiat kepadanya. 67 

Yang kedua: jika kamu melihat orang yang sebelumnya tidak beralas 

kaki dan tidak berpakaian, miskin dan penggembala domba, 

(kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maksudnya 

rakyat jelata telah menjadi pemimpin manusia, dan memiliki harta 

yang banyak hingga berbangga-bangga dengan dengan 

bangunannya yang tinggi, kemegahannya, dan kesempurnaannya.68 

Dan ini telah banyak muncul dinegeri Arab, kamu dapatkan 

seseorang yang sebelum 20 tahun atau 30 tahun yang lalu adalah 

 
67 Shalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h. 83 
68 Ibnu Rajab Al Hambali, Jāmi’ul ulum wal hikam, (Cet ke-10, Beirut, Mu’assasah Risālah 

Nāsyirun, 1431 H), h.137 



51 
 

 

penggembala kambing, kemudian setelah itu dia masuk dalam 

perdagangan, sehingga diapun membangun gedung-gedung yang 

tinggi.69 

Umar kemudian berkata: lalu orang itupun berlalu pergi dan 

sebagian para sahabat mengikuti jejaknya namun tidak 

mendapatkannya. Lalu Nabi saw bertanya kepadaku: ya Umar 

tahukan kamu siapa yang bertanya tadi. Maka Umar menjawab: 

Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Nabi mengatakan: dia adalah 

malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama 

kalian. Maksudnya dia tidak bertanya untuk belajar, akan tetapi dia 

bertanya untuk mengajar. Maka ini menunjukkan bahwa tanya jawab 

merupakan salah satu metode pembelajaran, bahkan diantara 

metode pembelajaran yang sangat baik adalah dengan tanya jawab, 

dan dia adalah metode pembelajaran yang jitu lagi dikenal.70 

Sepantasnyalah bagi para pendidik untuk senantiasa 

mengikuti metode dan manhaj Rasulullah saw dalam mendidik 

orang-orang yang telah dipercayakan kepada mereka untuk dididik 

dan diajari, baik itu keluarga, maupun anak-anak didik seperti para 

siswa maupun mahasiswa, dan hendaknya mereka melatih anak 

didik mereka untuk senantiasa berpikir dan menelaah serta 

 
69 Abdul Karim Khuḍoir, Al Riyadhuz Zakiyyah Syarah Al Arba’in,h.83-84 
70 Shalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h.86 
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memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan kepadaa 

mereka.  

Contoh yang lain dari penerapan metode ini, Nabi saw pernah 

menarik perhatian para sahabat, dimana Nabi memperingatkan 

mereka dari perkara yang sangat berbahaya sekali, yaitu kerugian 

yang sebenarnya dialami seorang hamba dinegeri akhirat, dan 

kebangkrutan yang akan menimpanya, dikarenakan dia tidak 

menjaga anggota badannya yang dia diperintahkan untuk 

menjaganya dan tidak mempergunakannya kecuali untuk ketaatan 

kepada Allah ta’ala, didalam batasan-batasan syari’at. Dimana 

hendaknya dia menjaga anggota badannya dari mencela, menghina, 

menuduh yang bukan-bukan dan tidak menzalimi orang lain dan 

selainnya.  

Nabi saw bersabda:  

ع  ت    م  ل  و    ه  ل     م  ه  ر   د  ل   ن  ا م  ن   ي  ف    س  ل  ف  م  ل  ا: ا  و  ال  ؟ ق   س  ل  ف  م  ال   ن  م   ن  و  ر  د  ت   أ   : ال  ق   , ف  ا
ي  ت  أ  ي  , و  اة  ك  ز  , و  ام  ي  ص     , و  ة  ل  ص     ب    ة  ام  ي  ق  ال    م  و  ي    ي  ت  أ  ي   ن  م   ي  ت  م  أ    ن  م    س  ل  ف  م  ل  ا  
ا,  ذ  ه   ب  ر  ض   ا, و  ذ  ه    م  د   ك  ف  س   ا, و  ذ  ه    ال  م    ل  ك  أ  ا, و  ذ  ه    ف  ذ  ق  ا, و  ذ  ه    م  ت  ش     د  ق  و  
  ن  أ   ل  ب  ق    ه  ات  ن س    ح    ت  ي  ن  ف    ن  إ  , ف  ه  ات  ن س    ح    ن  ا م  ذ  ه  , و  ه  ات  ن س    ح   ن  ا م  ذ  ى ه  ط  ع  ي  ف  
 71را  الن   ي  ف   ح  ر  ط   م  , ث  ه  ي  ل  ع   ت  ح  ر  ط  ف   م  اه  اي  ط  خ   ن  م   ذ  خ  أ   ه  ي  ل  ا ع  ى م  ض  ق  ي  

Artinya: 

Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Para 
sahabat menjawab: orang yang bangkrut dikalangan kami 
adalah yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Nabi 
saw mengatakan: orang yang bangkrut dari umatku adalah 
yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala 

 
71 Imam Muslim, Shohih Muslim, (Cet Pertama, Beirut, Mu’assasah Risalah Nasyirun, 

1434 H), h.1073 
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shalat, puasa, zakat, namun diapun datang dengan 
membawa dosa mencela yang ini, menuduh yang ini, 
memakan harta yang ini, menumpahkan dosa yang ini, dan 
memukul yang ini. Maka orang ini (yang dia zalimi) itupun 
mengambil kebaikannya, yang inipun mengambil 
kebaikannya. Apabila telah habis kebaikannya sebelum dia 
menebus kesalahan-kesalahannya maka diambil dari 
kejelekan-kejelekan orang-orang yang dia zalimi dan neraka. 

 Menurut Kholid bin Abdillah Al Qurasyi:  

Didalam hadis ini Nabi saw memberikan wejangan kepada 
para sahabatnya dengan bentuk pertanyaan, dimana Nabi 
saw mengatakan: tahukah kalian siapakah orang-orang yang 
bangkrut?, Maka para sahabat menjawab dengan 
mengatakan: orang yang bangkrut dikalangan kami adalah 
yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Mereka 
memberikan jawaban sesuai dengan apa yang mereka kenal 
tentang orang yang bangkrut secara ‘urf: dimana dia tidak 
memiliki uang dan tidak memiliki harta. Dan mata’ adalah 
segala apa yang dimanfaatkan dari harta benda dunia sedikit 
maupun banyak.72 

 Nabi saw ketika mendengar jawaban mereka, tidak menyalahkannya 

hanya saja Nabi menyebutkan tentang kebangkrutan yang hakiki. Yaitu, 

seseorang yang datang di hari kiamat nanti dengan kebaikan yang sangat 

banyak lagi melimpah, dia memiliki perbendaharaan pahala dari kebaikan-

kebaikannya yang dia lakukan di dunia. Akan tetapi, diapun membawa 

dosa-dosa yang terkait dengan hak-hak orang lain yang belum dia tunaikan 

dalam kehidupan dunia. Dimana dia mencela orang lain, memukul orang 

lain, menumpahkan darah orang lain, malakukan pelampauan batas 

kepada orang lain. Maka, orang-orang yang dia zalimi ingin mengambil hak 

mereka yang belum  mereka peroleh didunia. Akhirnya ditegakkanlah qiṣos 

diantara mereka. Maka jadilah orang-orang yang dia zalimi mengambil 

 
72 Khālid bin Abdillah AL Qurasyi, Tarbiyyatun Nabi Liashābihi, h.356. 
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kebaikan-kebaikannya sebagai tebusan. Orang yang dia cela mengambil 

haknya, orang yang dia pukul mengambil haknya, orang yang dia 

tumpahkan darahnya mengambil haknya, orang yang dia tuduh mengambil 

haknya. Apabila kebaikannya telah habis dan belum menutupi kesalahan-

kesalahannya maka diambil dari kesalahan-kesalahan mereka dan 

dipikulkan kepadanya yang dengannya diapun dilemparkan kedalam 

neraka.  

Berkata Shalih bin Ṭoha: karena kesalahan lisan seseorang itu akan 

merugi seluruh kebaikan-kebaikannya pada hari kiamat, dan akan menjadi 

orang-orang yang bangkrut.73 

Menurut Ibnu Uṡaimin:  

dalam hadis ini terdapat peringatan dari menzalimi makhluk, dan 
sesungguhnya wajib bagi seseorang untuk menunaikan hak orang 
lain didalam kehidupannya sebelum dia meninggal dunia. Sehingga 
qiṣos itu ada didunia ini sesuai dengan kemampuan dirinya, Adapun 
diakhirat maka tidak ada dinar dan dirham sehingga dia bisa 
menebus dirinya, tidaklah disana (terdapat tebusan) kecuali dengan 
kebaikan-kebaikan.74 

Berkata Khālid bin Abdillah Al Qurasyi:  

dalam hadis ini terdapat pendidikan bagi para da’i dihari ini untuk 
memperhatikan tindakan-tindakan orang-orang yang berada 
dibawah pengawasan mereka didalam pendidikan dan pengajaran, 
hendaknya para da’I mendidik mereka untuk mensucikan lisan dari 
ghibah, adu domba, mencerca, mamaki, dan menuduh, dan 
hendaknya mereka dilatih untuk memakan harta yang halal, dan 
menjauhi yang haram dengan segala bentuk dan coraknya, dan 
hendaknya mereka dihidupkan dengan sifat takut dan takwa kepada 
Allah ta’ala, sehingga mereka bisa menjadi individu-individu yang 
baik, melakukan perbaikan, dan memberikan pengaruh yang baik 

 
73 Shalih bin ṭoha, kaifa tahfaẓu lisānak, (Cet Pertama, Urdun, Maktabatul ghurabā’, 

1436 H), h.15 
74 Ibnu Uṡaimin, Syarah Riyāḍul ṣolihīn, (Cet ke-15, Saudi Arabia, madārul waṭan lil nasyr, 

1438 H): 2/529 
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kepada orang-orang disekitar mereka dengan perangai mereka yang 
baik.75 

Metode hiwar atau tanya jawab merupakan metode Nabi saw 

didalam mendidik para sahabatnya yang patut untuk diteladani oleh para 

pendidik didalam dunia Pendidikan, agar mereka bisa berhasil didalamnya. 

2. Metode jawāmi’ul kalim 

Metode jawāmi’ul kalim merupakan salah satu metode yang 

ditempuh Nabi saw didalam mendidik para sahabatnya. Dan ini 

adalah metode yang sangat bermanfaat didalam pendidikan. Karena 

akan menjadikan peserta didik menghafal dan memahami materi 

yang hendak disampaikan.  

Sejauh pengamatan yang mendalam, peneliti belum 

mendapatkan seorangpun pakar Pendidikan yang menyebutkan 

metode jawāmi’ul kalim ini. Namun tidak diragukan bahwa ini adalah 

metode pendidikan yang sangat bermanfaat, terlebih lagi metode ini 

telah diterapkan oleh Rasulullah saw dalam mendidik para 

sahabatnya.  

Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali:  
Berkata Al zuhri: jawāmi’ul kalim -sejauh yang sampai kepada 
kami- adalah Allah mengumpulkan untuk Nabi Muhammad 
saw perkara-perkara yang sangat banyak yang pernah 
tercatat pada kitab-kitab sebelumnya pada satu perkara dan 
dua perkara, dan yang semisalnya.76 
 
Abdul Karim Khuḍoir berpendapat bahwa:  

 
75 Khalid bin Abdillah AL Qurasyi, Tarbiyyatun Nabi Liashabihi, h.357. 
76 Ibnu Rajab Al Hambali, Jāmi’ul ulum wal hikam: 53 
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Yang diinginkan dengan jawāmi’ adalah kalimat yang singkat 

dan ringkas susunannya yang memuat makna yang sangat banyak 

dari kenyataan yang ada pada lafaznya.77 Jawāmi’ul kalim 

merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah ta’ala 

kepada Nabi Muhammad saw.  

 
Kata Nabi saw:  

 بُ  ِ نْ تُ  بِ  َ  َ امِ  ِ  الْ اَ لِ لِ 78
Artinya:  
 Aku diutus dengan jawāmi’ul kalim. 

Sabda Nabi saw tersusun dari lafaz dan kata yang ringkas , 

namun memiliki kandungan makna yang dalam dan luas. Didapatkan 

satu kalimat yang ringkas namun masuk didalamnya perkara yang 

sangat banyak. Sebagaimana hadis-hadis yang peneliti 

ketengahkan didalam karya tulis ilmiah ini. Bagaimana kalimat-

kalimatnya ringkas, namun dijelaskan secara panjang lebar dan 

meluas oleh para Ulama. Sehingga diantara para Ulama ada 

memandang hadis-hadis tersebut yang kalimatnya ringkas senilai 

dengan seperempat, sepertiga, atau seperdua agama, bahkan ada 

diantara Ulama yang menganggap hadis-hadis tersebut sebagai 

agama seluruhnya. 

a. Hadis yang pertama  

 
77 Abdul Karim Khuḍoir, Syarah jawāmi’ul Akhbār, (Cet Pertama, Saudi Arabia, Dār Ibnul 

Jauzi, 1438 H), h.13 
78 Imam Bukhori, Shohih Al Bukhori, (Cet ke-2, Beirut, Mu’assasah Risālah Nāsyirun, 

1435 H), h. 790 
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Berikut ini adalah terjemahan hadis yang pertama: dari Amirul 

Mukminin Abu Hafsh Umar bin Al Khottab ra berkata : saya pernah 

mendengar Rasulullah saw bersabda : sesungguhnya amalan itu 

tergantung dari niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan 

mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka siapa saja 

yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya untuk 

Allah dan rasul-Nya, dan siapa saja yang hijrahnya karena dunia 

yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya maka 

hijrahnya sebatas apa yang dia hijrahkan. (H.R. Al Bukhori dan 

Muslim). 

Inti pokok hadis ini adalah berkaitan dengan niat. Hal ini 

tergambar dengan ucapan para Ulama didalam mensifati hadis ini. 

Berkata Imam Syafi’i; hadis ini adalah sepertiga ilmu, dan masuk 

pada tujuh puluh bab dalam pembahasan fiqih.79 Berkata Abu 

Dāwud: hadis ini adalah setengah Islam.80 Berkata Ibnu Rajab Al-

Hambali: hadis ini merupakan salah satu hadis yang agama berporos 

padanya.81   Ṣolih Al Fauzan berpendapat bahwa hadis ini termasuk 

jawāmi’ul kalim.82 

Menurut Sulaiman Al-Ruhailiy:  

hadis yang agung lagi mulia ini telah bersepakat ulama Islam 
tentang keagungan dam besarnya manfaatnya. Nabi saw 

 
79 Ibnu Rajab Al Hambali, Jāmi’ul ulum wal hikam: 61 
80 Ibnu Daqiqil ‘Id, Syarah Arba’in Nawawiyah, h.24 
81 Ibnu Rajab Al Hambali, Jāmi’ul ulum wal hikam: 61 
82 Shalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h. 19 
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mengucapkan dua kalimat yang mencukupi dan memutuskan 
segala perkara, didalamnya terdapat perbendaharaan-
perbendaharaan ilmu. Dan sungguh sebagian para ulama 
menganggap bahwa hadis ini setengah ilmu, Sebagian llagi 
dua pertiga ilmu, Sebagian lagi seperempat ilmu. Maka 
kesimpulannya, para Ulama bersepakat tentang agungnya 
kedudukan hadis ini dan luasnya manfaatnya.83 

Berkata Ibnu Uṡaimin: hadis ini masuk dalam bab ibadah, 

masuk dalam bab muamalat, masuk dalam bab pernikahan, dan 

masuk dalam seluruh bab-bah fiqih.84 

Ucapan Nabi saw: sesungguhnya amalan itu tergantung dari 

niatnya, disebutkan dengan lafaz:   ام  ن  إ yang dia adalah lafaz ḥaṣar. 

Dan ḥaṣar maksudnya menetapkan hukum yang setelahnya dan 

meniadakannya dari yang sebelumnya. Maka Ucapan Nabi: 

sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, amalan itu ternilai 

disisi Allah karena niat, maksudnya karena ada maksud dari 

pelakunya, maka bukanlah yang dinilai gambaran dari suatu amalan, 

akan tetapi yang dinilai adalah niat pelakunya. Apabila maksudnya 

adalah wajah Allah maka jadilah amalan itu untuk-Nya, akan tetapi 

apabila maksudnya untuk selain Allah maka jadilah amalannya untuk 

selain Allah.85 

Ucapan Nabi saw :  ِدتِ  َّ دلب ِ بِ   د ُ مَ يْ د اْعَ مَ بَّ إ , menurut Sulaiman 

Al-Ruhailiy maksudnya bahwa: 
 

 
83 Sulaiman Al-Ruhaili, Al Taqrib lihikami wa ahkām ṣohih targib wat tarhib, (Cet 

Pertama, Al Jazair, Dār Miroṡ Nabawi, 1440 H) h.76 
84 Ibnu Uṡaimin, Majmuul Rasāil wal mutun ilmiyyah, (Cet Pertama, Mesir, Dārul 

Ummah, 1433 H), h.373 
85 ṣhalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h. 19 
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sesungguhnya amalan-amalan akan menjadi benar dan 
ternilai secara syar’i karena niat. Oleh karena itu, siapa yang 
yang didapatkan niat pada amalanya, dan niatnya adalah niat 
yang benar maka amalan itu benar, apabila tidak didapatkan 
perkara pembatal yang lain. Misalnya: seseorang 
menegakkan shalat, dan dia dengan shalatnya meniatkan  
wajah Allah, maka shalatnya itu benar selama tidak 
didapatkan pembatal yang lain. Adapun tidak didapatkan niat 
sama sekali pada amalan itu, maka amalan itu tidak akan 
benar. Demikian pula apabila terdapat niat, tapi niat itu rusak, 
maka amalan itupun tidak akan menjadi benar.86 
 
Contoh yang lain: seseorang mengalami junub, dan dia 

melewati sebuah kolam air, lalu tergelincir dan jatuh kedalam air, 

maka orang ini belum mandi wajib karena tidak memiliki niat ketika 

terjatuh didalam air. Memang benar bahwa tubuhnya seluruhnya 

menyelam didalam air, akan tetapi dia tidak meniatkan mandi wajib. 

Maka orang ini tidak terangkat hadasnya. Apabila dia keluar dari 

kolam air, maka kita katakan padanya: lakukanlah mandi janabah 

karena sesungguhnya kamu belum mandi janabah.  

Gambaran lain: seseorang menegakkan shalat, akan tetapi 

dia niatkan dengan shalatnya untuk riya kepada manusia, atau untuk 

dilihat oleh makhluk kemudian mereka memujinya, maka disini 

didapatkan niat, akan tetapi niat yang rusak, sehingga amalanyapun 

menjadi amalan yang batil.  

 
86 Sulaiman Al-Ruhaili, Al Taqrib lihikami wa ahkām ṣohih targib wat tarhib, h.78-79 
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Niat adalah katetapan/kekokohan hati untuk berbuat dalam 

rangka mendekatkan dirinya kepada Allah.87 Dan niat itu ada dua 

jenis: 

Jenis yang pertama : Niat untuk suatu amalan yang dikenal dengan 

nama niyyatul ‘amal. Dimana tidak akan sah bersuci dengan 

berbagai jenisnya, demikian pula shalat, zakat, puasa, haji, dan 

seluruh ibadah kecuali ada maksud dan niatnya pada amalan itu. 

Maka harus ada niat yang khusus apabila ibadah itu memiliki banyak 

jenis dan macamya. Misalnya ibadah shalat, dimana ada shalat 

wajib, shalat sunnah tertentu, dan ada shalat sunnah mutlaq. Adapun 

shalat sunnah mutlaq maka cukup diniatkan shalat saja. Adapun 

shalat yang khusus seperti shalat wajib dan shalat sunnah yang 

tertentu -seperti witir dan shalat sunnah rawatib- maka wajib pada 

niat shalat ini, dia niatkan  pula shalat tersebut. Demikian pula 

ibadah-ibadah yang lain.  

Jenis yang kedua: Niat untuk apa beramal dan untuk siapa ditujukan 

amalan itu. Yang dikenal dengan nama: niyyatul ma’mūli lah. 

Maksudnya untuk siapa kamu melakukan suatu amalan, dan untuk 

siapa kamu mengucapkan suatu perkataan. Siapa yang kamu 

inginkan dengannya. Maka disinilah ikhlas kepada Allah pada setiap 

 
87 Ali Al Musyaiqih, Al ‘iqduṡ ṡamīn syarah manẓumah Ibnu Uṡaimīn, (Cet ke-3, Saudi 

Arabia, Al Turoṡ Al żahabi, 1436 H), h.185 
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yang dilakukan dan yang ditinggalkan, pada setiap yang dikerjakan 

dan diucapkan.  

 Menurut Ali Al-Musyaiqih;  
niat itu memiliki beberapa manfaat: membedakan ibadah 
yang stu dengan ibadah yang lain, membedakan antara 
ibadah dan adat-kebiasaan, ikhlas untuk Allah, padanya bisa 
menggabungkan ibadah dengan satu niat, memberikan 
pahala, akad dan pembatalan serta kinayah atau sindiran 
halus membutuhkan niat.88 
 

 Ucapan Nabi saw: sesungguhnya setiap orang akan 

mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, maksudnya 

amalan itu tergantung niat pelakunya,benar dan rusaknya amalan 

itu, sempurna dan berkurangnya amalan itu. Maka siapa saja yang 

meniatkan kebaikan dan memaksudkan tujuan-tujuan yang mulia – 

yaitu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah- maka dia akan 

memperoleh pahala dan balasannya dengan balasan yang 

sempurna. Dan siapa saja yang kurang niat dan maksudnya maka 

akan berkurang pahalanya. Siapa saja yang niatnya itu menuju 

kepada selain maksud yang mulia ini, maka akan terluputkan darinya 

kebaikan dan dia akan memperoleh apa yang dia niatkan dari 

keinginan yang hina lagi kurang.89 

 Berkata Ṣhalih Al-Fauzan:  
Adapun ucapan Nabi saw: sesungguhnya setiap orang akan 
mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka ini 
dari sisi pahala , maksudnya dia tidak akan mendapatkan 
pahala disisi Allah kecuali niatnya karena Allah, Adapun 

 
88 Ali Al Musyaiqih, Al ‘iqduṡ ṡamīn syarah manẓumah Ibnu Uṡaimīn, (Cet ke-3, Saudi 

Arabia, Al Turoṡ Al żahabi, 1436 H), h.188-189 
89 Abdurrahmān As Si’di, Bahjatu Qulūbil Abrār, (Cet Pertama, Saudi Arabia, Dār 

Ṭayyibah,1428 H), h.10 
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niatnya untuk selain Allah maka tidak ada pahala untuk dirinya 
disisi Allah jalla wa ‘alā.90 
 

 Sebagian para Ulama menilai bahwa kalimat Nabi saw ini 

adalah penegas yang pertama. Tapi ini adalah pendapat yang 

lemah, karena asal suatu kalimat itu memiliki makna yang tersendiri 

yang berbeda dengan makna kalimat yang sebelumnya. Berkata 

Ibnu Rajab Al Hambali:  

ucapan Nabi saw ini  merupakan berita bahwa seseorang itu 
tidak akan meraih dari amalannya kecuali apa yang dia 
niatkan. Apabila dia meniatkan kebaikan maka dia akan 
mendapatkan kebaikan, dan apabila dia meniatkan 
keburukan maka dia akan menuai keburukan. Dan bukanlah 
kalimat ini murni pengulangan untuk kalimat yang pertama, 
karena kalimat yang pertama menunjukkan bahwa benar dan 
rusaknya amalan tergantung dari niat yang mengadakannya, 
dan kalimat yang kedua menunjukkan bahwa pahala orang 
yang mengerjakan amalan itu tergantung niatnya yang baik, 
dan hukumannya tergantung dari pada niatnya yang rusak.91 

Sulaiman Al-Ruhaili mengatakan:  

berkata Sebagian para Ulama: kalimat ini adalah penegas 
untuk kalimat yang pertama, maknanya adalah satu. Makna: 
sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai 
dengan apa yang dia niatkan, maksudnya benarnya amalan 
seseorang itu tergantung dari pada niatnya, dan ini adalah 
penegas. Akan tetapi ini adalah makna yang lemah. Wallahu 
a'lam, jumlah yang kedua memiliki makna yang lain. Karena 
apabila niat manusia itu berbeda-beda, dan amalan pula 
berbeda-beda maka Nabi saw mengatakan: sesungguhnya 
setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia 
niatkan. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia 
niatkan, dan sebesar apa yang dia niatkan. Misalnya: apabila 
dia niat shalat zuhur, maka dia adalah shalat zuhur, dan 
apabila dia niat shalat ashar, maka dia adalah shalat ashar. 
Apabila dia bersedakah untuk mencari wajah Allah, maka itu 
adalah sedekah yang diterima. Dan apabila dia bersedekah 
dengan menginginkan untuk dikatakan: sesungguhnya dia 

 
90 Ṣalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h. 20 
91 Ibnu Rajab Al Hambali, Jāmi’ul ulum wal hikam: 65 
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dermawan, maka dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia 
inginkan. Jika Allah menghendaki itu terjadi, maka orang-
orang akan mengatakan: sesungguhnya dia dermawan. 
Namun bisa jadi dia diharamkan dari keduanya. 92 
 

 Dua kalimat yang sebelumnya dianggap sebagai kaedah 

pokok didalam amalan. Kalimat yang pertama: sesungguhnya 

amalan itu tergantung dari niatnya. Kalimat yang kedua: 

sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa 

yang dia niatkan, setelah itu Nabi saw menyebutkan contoh dan 

permisalan sebagai bentuk dari penerapan dari dua kaedah diatas. 

Dan contoh yang disebutkan adalah amalan hijrah yang dia 

merupakan amalan yang sangat mulia yang kekal sampai hari kiamat 

nanti. 

 Ucapan Nabi saw yang artinya: Maka siapa saja yang 

hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya untuk Allah 

dan Rasul-Nya, maksudnya siapa saja yang niatnya ketika hijrah 

untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan melaksanakan 

perintah Rasul-Nya, maka hijrahnya karena ketaatan kepada Allah 

dan menjalankan perintah Rasul-Nya diterima keduanya, dan 

diberikan pahala.  

 Ibnu Daqiqil ‘Id mengatakan bahwa:  
Hijrah itu terjadi dalam beberapa perkara. Hijrah yang 
pertama ke Habsyah ketika orang-orang kafir mengganggu 
para sahabat ra. Hijrah yang kedua dari Mekah ke Madinah. 
Hijrah yang ketiga adalah hijrahnya sejumlah kabilah kepada 
Rasulullah saw untuk mempelajari syari’at kemudian mereka 
kembali ke kampung mereka dan mengajari kaum mereka. 

 
92 Sulaiman Al-Ruhaili, Al Taqrib lihikami wa ahkām ṣohih targib wat tarhib, h. 79-80 
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Hijrah yang keempat hijrahnya yang masuk Islam dari 
penduduk Mekah untuk datang kepada Nabi saw kemudian 
dia kembali ke Mekah. Hijrah yang kelima adalah hijrah 
dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ta’ala. 
Dan makna hadis dan hukumnya mencakup seluruhnya.93 

 Ucapan Nabi saw: siapa saja yang hijrahnya karena dunia 

yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya maka 

hijrahnya sebatas apa yang dia hijrahkan, maksudnya dia hijrah dari 

negeri kafir ke negeri Islam, dan bukan maksudnya karena agama, 

akan tetapi maksudnya bahwa di negeri Islam ada yang diinginkan, 

didalamnya terdapat dunia, didalamnya ada perniagaan, didalamnya 

ada kelezatan, maka diapun hijrah karena dunia, dan bukan karena 

Allah azza wa jalla, maka tidak dituliskan untuk dirinya pahala orang 

yang hijrah, sekalipun bentuk amalannya menunjukkan bahwa dia 

adalah seorang yang hijrah, akan tetapi yang dilihat adalah maksud 

dan niat bukan kepada bentuk. Demikian pula seseorang yang hijrah 

karena seorang wanita yang telah menguasai hatinya, dan Wanita 

itu tidak ingin menikah dengannya kecuali dia harus datang 

kenegerinya, dan wanita itu ada di negeri Islam, dan mengatakan 

kepadanya: saya tidak akan menikah denganmu di negeri kafir. 

Maka diapun hijrah ke negeri Islam untuk menikahi wanita tersebut, 

maka tidak ada untuk dirinya pahala hijrah disisi Allah, walaupun 

bentuk amalannya adalah amalan hijrah.  

 
93 Ibnu Daqiqil ‘Id, Syarah Umdatul Ahkām, (Cet ke-2, Kuwait, Maktabah Asfār, 1440 H), 

h. 1/181 
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 Hadis ini tidaklah berlaku secara mutlak. Celaan ini hanyalah 

berlaku bagi seseorang yang hijrah dan tidak ada keinginannya 

kecuali untuk dunia, atau niatnya murni hanya untuk menikahi 

seorang wanita. Adapun kalau keinginan ini, hanya diikutkan didalam 

amalan hijrah, dimana dia ingin berhijrah dengan sebenar-benarnya, 

namun diikutkan pula didalam niat hijrahnya, keinginan untuk 

menikahi wanita, maka akan tetap mendapatkan pahala hijrah, 

hanya saja pahalanya lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang 

murni melakukan hijrah tanpa ada keinginan apapun kecuali hijrah. 

 Berkata Ibnu Hajar Al Asqlani:  

sesungguhnya konteks kalimat hadis ini hanyalah 
mengesankan celaan bagi seseorang yang mencari wanita 
dengan gambaran hijrah yang murni. Adapun bagi yang 
menginginkan wanita yang diikutkan kepada hijrah, maka 
sesungguhnya dia akan diberi pahala hijran akan tetapi 
pahalanya lebih sedikit dibandingakan dengan yang hijrahnya 
murni. Demikian pula seseorang yang ingin menikah saja, 
tidak dalam bentuk hijrah kepada Allah, maka ini adalah 
perkara yang mubah (tidak tercela), bahkan bisa jadi akan 
diberikan pahala apabila dia meniatkan ibadah seperti untuk 
menjaga kesucian dirinya.94 

 

Keterangan didalam hadis ini menggambarkan bagaimana 

Nabi saw diantara metode pendidikannya adalah dengan jawāmi’ul 

kalim, dimana kalimat-kalimatnya sangatlah ringkas namun memiliki 

makna yang luas dan mendalam.  

 
94 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul bāri, (Cet Pertama, Saudi Arabia, Maktabah Malik 

Fahad, 1421 H), h.1/24-25 
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b. hadis yang kedua  

Berikut ini adalah terjemahan hadis yang kedua: dari 

Umar raḍiyallahu anhu, ia berkata : ketika kamu duduk-duduk 

Bersama Rasulullah saw tiba-tiba datang seorang laki-laki yang 

mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, 

tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang 

pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di 

hadapan Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam lalu menempelkan kedua 

lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua telapak 

tangannya di paha Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wasallam, sambil 

berkata, “Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang 

Islam?” Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wasallam menjawab, “Islam 

adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak 

disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, 

kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan 

pergi haji jika kamu mampu,“ kemudian dia berkata, “Engkau benar.“ 

Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang 

membenarkan.Kemudian dia bertanya lagi, “Beritahukanlah 

kepadaku tentang Iman?“ Rasulullah bersabda, “Kamu beriman 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-

Nya dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik 

maupun yang buruk.” Dia berkata, “Engkau benar.” Kemudian dia 

berkata lagi, “Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan.” Rasulullah 
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menjawab, “Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-

akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak melihatnya (ketahuilah) 

bahwa Dia melihatmu.” Kemudian dia berkata, “Beritahukan 

kepadaku tentang hari kiamat (kapan terjadinya).” Rasulullah 

menjawab, “Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang 

bertanya.” Dia berkata, “Beritahukan kepadaku tentang tanda-

tandanya?“ Rasulullah menjawab, “Jika seorang budak melahirkan 

tuannya dan jika kamu melihat orang yang sebelumnya tidak beralas 

kaki dan tidak berpakaian, miskin dan penggembala domba, 

(kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunan,” Orang itu  pun 

berlalu dan sayapun berdiam lama, kemudian Rasulullah bertanya 

kepadaku: Ya Umar tahukah kamu siapa yang bertanya tadi?” Saya 

menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Rasulullah 

bersabda, “Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk 

mengajarkan agama kalian. (H. R. Muslim). 

Kandungan makna hadis yang diatas sangatlah luas dan 

manfaatnya sangatlah besar sebagaimana yang telah dipaparkan 

pada metode yang pertama. Berkata Abu Abdillah Muhammad Yusri:  

hadis ini merupakan ushul didalam seluruh pengetahuan dan 
ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Hadis ini 
mencakup makna Islam, Iman, dan Ihsan, sebagaimana 
mencakup pembahasan didalam keyakinan dan 
menyebutkan sebagian darinya, seperti beriman kepada 
takdir, hari akhir, tanda-tandanya, perkara yang ghoib. Dan 
hadis inipun mencakup p=tentang ibadah-ibadah dan 
menjelaskan ushul-ushulnya, serta rukun-rukun Islam yang 
tidak akan tegak kecuali dengannya. Maka hadis ini seperti 
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induk untuk sunnah seluruhnya sebagaimana surat Al Fatihah 
adalah induk untuk Alquran karena memuat makna-makna 
tentang Alquran.95 

Ucapan Umar ra: ketika kamu duduk-duduk Bersama 

Rasulullah saw, menggambarkan tentang kebiasaan para sahabat 

yang selalu duduk bersama Rasulullah saw untuk belajar darinya, 

meminta bimbingannya, dan bertanya tentang perkara agama dan 

dunia. Pada suatu waktu disaat mereka duduk Bersama Nabi saw 

tiba-tiba masuk seorang yang sangat menakjubkan, yang mereka 

tidak mengenalnya, sebagaimana ucapan Umar: tiba-tiba datang 

seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan 

berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas perjalanan 

jauh namun tidak ada seorang pun di antara kami yang 

mengenalnya. Ini merupakan perkara yang aneh, sebab kalau dia 

dari penduduk kota Madinah maka tentu saja mereka akan 

mengenalnya. Hal ini menunjukkan bahwa dia dari luar kota 

Madinah, namun tidak didapatkan padanya bekas perjalanan jauh, 

sebab biasanya seorang yang safar tidak akan memperhatikan 

penampilan dirinya.96 

Kalimat Umar ra: kemudian dia duduk di hadapan Nabi saw 

lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah saw, 

padanya terkandung faedah bahwa hendaknya seorang peserta 

 
95 Abu Abdillah Muhammad Yusri, Al Jāmi’ fī Syarhi Al Arba’in An Nawawiyyah, (Cet ke-3, 

Mesir, Dārul Yusri, 1430 H), h.1/100 
96 Ṣalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h. 30 
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didik untuk duduk didekat kepada pendidiknya sehingga bisa 

mendengar dan menyimak dengan baik dan benar apa yang 

disampaikannya.97 

Ucapan penanya: “Wahai Muhammad, beritahukanlah 

kepadaku tentang Islam, maksudnya jelaskan padaku hakikat Islam. 

Nabi saw menjawab :  “Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada 

Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad 

adalah utusan Allah, kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, 

puasa Ramadhan dan pergi haji jika kamu mampu. Kalimat ini 

menunjukkan bahwa Islam memiliki lima rukun yang wajib ditunaikan 

disertai keyakinan dalam hati. Apa saja yang selain lima perkara ini 

baik itu perkara yang wajib maupun yang sunnah, serta 

meninggalkan yang haram dan yang makruh merupakan 

penyempurna untuk lima rukun tersebut.98 

Ucapan Umar ra: Kemudian dia bertanya lagi, 

“Beritahukanlah kepadaku tentang Iman? Rasulullah bersabda, 

“Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar 

yang baik maupun yang buruk, jawaban ini terkandung padanya 

rukun iman yang enam, dan yang paling pertama adalah beriman 

kepada Allah yang dia merupakan dasar keimanan yang wajib untuk 

 
97 Ṣalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h. 32 
98 Ṣalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h. 33 
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diimani. Maka siapa saja yang tidak beriman kepada Allah maka dia 

tidak dikatakan beriman kepada rukun iman yang lain.99 

Kalimat Umar ra: Kemudian dia berkata lagi, “Beritahukanlah 

kepadaku tentang ihsan.” Rasulullah menjawab, “Ihsan adalah kamu 

beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu 

tidak melihat-Nya (ketahuilah) bahwa Dia melihatmu, derajat ihsan 

merupakan derajat Islam yang paling tinggi, setelahnya derajat iman, 

dan dibawahnya lagi derajat Islam. Setiap mukmin maka dia pasti 

muslim, dan setiap muhsin maka dia pasti mukmin dan muslim, dan 

tidaklah setiap muslim akan menjadi mukmin dan muhsin.100 

Ucapan Umar ra: Kemudian dia berkata, “Beritahukan 

kepadaku tentang hari kiamat (kapan terjadinya).” Rasulullah 

menjawab, “Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui dari yang 

bertanya, Allah mengkhususkan dirinya tentang waktu hari kiamat, 

maka tidak ada yang mengetahui kapan tegaknya hari kiamat kecuali 

Allah azza wa jalla.101 

Ucapan Umar ra: Dia berkata, “Beritahukan kepadaku tentang 

tanda-tandanya?“, ini terdapat bentuk untuk bertahap dalam 

bertanya, maksudnya apabila kamu tidak mengetahui kapan 

terjadinya hari kiamat, maka sampaikanlah kepadaku tentang 

 
99 Abdul Muhsin Al Badr, Fathul Qawiyyil Matīn, (Cet Pertama, Saudi Arabia, maktabah 

Dārul Minhāj, 1435 H), h.22 
100 Abdul Muhsin Al Badr, Fathul Qawiyyil Matīn, h. 27 
101 Abdul Muhsin Al Badr, Fathul Qawiyyil Matīn, h. 28 
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alamat-alamatnya. Rasulullah menjawab, “Jika seorang budak 

melahirkan tuannya dan jika kamu melihat orang yang sebelumnya 

tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, miskin dan penggembala 

domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunan, ini 

adalah alamat-alamat hari kiamat, dimana seorang budak Wanita 

melahirkan anak yang menjadi majikannya, dan orang-orang yang 

dulunya fakir miskin berlomba-lomba mendirikan bangunan 

dikarenakan harta ada ditangan-tangan meraka.102 

Ucapan Umar ra: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, 

padanya terdapat adab bagi seorang yang berilmu, dimana apabila 

dia ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya maka dia 

menyerahkan ilmunya kepada yang mengetahuinya, dan jangan 

membebani dirinya untuk menjawabnya, akan tetapi hendaknya dia 

mengatakan: Allah yang lebih mengetahui.103 

c. hadis yang ketiga  
 
Berikut ini adalah terjemahan hadis yang ketiga: dari Abu 

Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu 

Rasulullah saw dan kesayangannya ra ia berkata, “Aku hafal 

(sebuah hadits) dari Rasulullah saw: ‘Tinggalkanlah yang 

meragukanmu kepada  apa yang tidak meragukanmu.’ (HR. Tirmidzi, 

An-Nasa’i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih). 

 
102 Abdullah Al Fauzan, Hushuulul Ma’mul fi syarah tsalatsatil ushul, h. 162-163 
103 Abdullah Al Fauzan, Hushuulul Ma’mul fi syarah tsalatsatil ushul, h. 166 
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Sabda Nabi saw yang artinya: ‘Tinggalkanlah yang 

meragukanmu kepada  apa yang tidak meragukanmu, memiliki 

kandungan makna yang sangat luas. Menurut Ibnu Uṡaimīn: hadis 

ini termasuk dari jawāmi’ul kalim.104 Ṣoleh Al-Fauzan berpendapat 

bahwa hadis ini merupakan kaedah yang agung dari kaedah-kaedah 

agama.105 Berkata Ṣoleh Ālusy Syaikh:  

hadis ini merupakan asal yang agung dari landasan-landasan 
syari’at, dan masuk didalamnya meninggalkan segala perkara 
yang meragukan seorang muslim kepada sesuatu yang 
meyakinkan tentang kebolehannya, yang tidak terdapat dosa 
padanya, atau sesuatu yang menodai agama dan 
kehormatannya.106 

Ucapan Nabi saw: ‘Tinggalkanlah yang meragukanmu 

kepada  apa yang tidak meragukanmu, maksudnya tinggalkan apa 

yang kamu ragu padanya, kepada sesuatu yang tidak ada keraguan 

padanya, agar bisa tenang jiwamu dan jauh dari keraguan. Karena 

sesungguhnya apabila kamu melakukan sesuatu yang ada keraguan 

padanya, maka kamu akan senantiasa cemas dan gelisah. Dan 

sebaliknya bila kamu melakukan sesuatu yang tidak meragukan 

padanya, maka akan tenang jiwamu dan akan lega perasaanmu. 

Berkata ibnu Rajab Al Hambali:  

makna hadis ini kembali kepada perkara berhenti dari syubhat 
dan menjauhinya. Karena sesungguhnya kehalalan yang 
murni tidak akan menimbulkan keraguan bagi seorang 
mukmin -dan keraguan maksudnya cemas dan gelisah- 
bahkan jiwa akan tenang kepadanya, dan hati tentram 

 
104 Ibnu Uṡaimīn, Syarah Al-Arba’in Al-Nawawiyyah, h.187 
105 Ṣaleh Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h.143 
106 Ṣaleh Alusy Syaikh, Syarah Arba’in Nawawiyyah, (Cet Pertama, Saudi Arabia, Darul 

āsimah, 1431 H), h.205 
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dengannya. Adapun perkara yang syubhat maka hati akan 
menjadi gelisah dan cemas dengannya yang akan 
menyebabkan keraguan.107 

Abdul Karim Khuḍoir mengatakan bahwa:  

makna hadis ini adalah tinggalkan sesuatu yang kamu ragu 
padanya kepada sesuatu yang tidak kamu ragu didalamnya. 
Dan ini adalah perkara yang sangat sulit bagi kebanyakan 
manusia. Maka meninggalkan sesuatu yang ada keraguan 
padanya yang disertai dengan adanya kebutuhan padanya 
merupakan perkara yang sangat sulit bagi jiwa.108 

Menurut Abdul Muhsin Al Badr:  

hadis ini serupa dengan hadis: siapa yang menjaga diri hari 
yang syubhat, dan keduanya menunjukkan bahwa 
sepantasnya bagi seorang yang bertakwa untuk tidak 
memakan harta yang ada syubhat padanya, sebagaimana 
haram bagi dirinya untuk memakan harta yang haram.109 

Berikut ini beberapa contoh penerapan dari hadis ini: 

a. Masuk didalam hadis ini keyakinan-keyakinan didalam 

meniadakan dan menetapkannya. Maka kita tidak 

menetapkan untuk Allah azza wa jalla kecuali apa yang 

kita yakini ketetapannya untuk Allah ta’ala. Maka segala 

apa yang meragukan dan para Ulama tidak bersepakat 

dengannya maka kita tidak menetapkannya untuk Allah 

ta’ala. 

b. Masuk didalam hadis ini berbagai macam ibadah didalam 

meniadakan dan menetapkannya. Maka seseorang tidak 

boleh mengerjakan suatu ibadah kecuali tanpa ada 

 
107 Ibnu Rajab Al Hambali, Jāmi’ul ulum wal hikam: 280 
108 Abdul Karim Khuḍoir, Al Riyadhuz Zakiyyah Syarah Al Arba’in,h.219 
109 Abdul Muhsin Al Badr, Fathul Qawiyyil Matīn, h.67 
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keraguan tentang ketetapannya, sehingga dia tidak 

beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak 

disyari’atkan. 

c. Masuk didalam hadis ini perkara-perkara muamalat. Maka 

jangan seseorang melakukan akad kecuali yang dia 

terlepas dari tanggung jawab darinya. Maka akad-akad 

yang didalam keshohihannya ada keraguan maka jangan 

seseorang lakukan sebagai bentuk pengamalan dari 

perintah didalam hadis ini, sekalipun ada yang 

menfatwakan kepadanya bahwa akad itu adalah benar. 110 

d. Apabila seseorang ragu dengan suatu harta, apakah dia 

halal atau haram, sedangkan disana ada harta yang lain 

yang dia yakini kehalalannya, maka hendaknya dia 

mengambil yang halal dan dia tinggalkan yang 

meragukan. 

e. Apabila tersamarkan kepada bagi seseorang tentang 

suatu makanan apakah dia halal, dan ada makanan yang 

lain yang tidak ada keraguan padanya, maka hendaknya  

dia memakan makanan yang halal dan dia tinggalkan yang 

meragukan. 

f. Apabila tersamarkan kepada bagi seseorang tentang 

seorang wanita apakah dia mahramnya sesusuan ataukah 

 
110 Abdul Karim Khuḍoir, Al Riyadhuz Zakiyyah Syarah Al Arba’in,h.220-221 
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bukan, maka hendaknya dia meninggalkannya dan dia 

nikahi wanita yang lain yang tidak ada keraguan 

padanya.111 

Penjelasan tentang hadis-hadis ini menunjukkan bahwa 

diantara metode Nabi saw didalam Pendidikan adalah metode 

jawāmi’ul kalim, yang kalimat-kalimatnya  memiliki lafaz dan susunan 

kata yang sedikit namun maknanya sangatlah luas. Dan diatas 

metode ini para sahabat berjalan, demikian pula yang datang setelah 

mereka. Maka kita akan dapatkan kalimat-kalimat mereka susunan 

lafaznya sangatlah sedikit, namun maknanya sangatlah mendalam. 

Dan inilah ilmu yang sebenarnya, dan inilah tolak ukur seorang yang 

berilmu ketika kalimat-kalimatnya ringkas dan jelas serta maknanya 

sangat luas. Dan bukanlah ukuran seorang yang berilmu karena 

banyak berbicara dan kalimatnya panjang. Oleh karena itu, Nabi saw 

bersabda: 

َ    َ  ِ هِ تْ  ِ    ْ مِ    ٌ بَّ  ِ مَ    ِ تِ بَ طْ خُ    َ صَ صِ  َ    ِ  ُ ال َّ   مِ اَل صَ    َ  ْ طُ    َّ إِ   ا  ْ لُ  ْ طِ  
112ً احْ سِ لَ  د ِ  َ بَ الْ   َ مِ   َّ إِ    َ  َ بَ طْ خُ ا الْ  ْ  ُ صُ اصْ  َ   َ بَ طْ خُ الْ 

 

Artinya:  

Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang, dan pendeknya 
khutbahnya merupakan alamat fiqih seseorang, maka 
panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah, dan 
sesungguhnya diantara penjelasan itu ada yang merupakan 
sihir. 

 
111 Ṣalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h.142-143 
112 Imam Muslim, Shohih Muslim, h. 360 
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Diperbolehkan untuk menjabarkan dan menjelaskan dengan 

kalimat-kalimat yang meluas apabila ada kebutuhan pada hal 

tersebut. Seperti kalau seseorang tidak paham dengan yang 

diinginkan dengan kalimat yang ringkas, atau tabiat permasalahan 

mengharuskan untuk untuk berbicara panjang lebar, atau nasehat 

yang diberikan mengharuskan hal tersebut, dimana tidak akan jelas 

kalau hanya dengan kalimat yang ringkas, maka dalam hal ini tidak 

tidak ada masalah untuk berbicara secara meluas karenanya.  

Bahkan terkadang dalam sebagian pembahasan dibutuhkan untuk 

memberikan pendahuluan-pendahuluan sebelum menyampaikan isi 

pokok materi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian para 

ulama. 

3. Metode Tamṡil (memberikan contoh dan permisalan) 

Metode memberikan contoh dan permisalah adalah salah 

satu metode yang digunakan oleh Rasulullah saw dalam mendidik 

para sahabatnya. Dan ini merupakan metode yang sangat 

bermanfaat didalam memahamkan suatu hukum dan permasalahan. 

Sebagaimana disebutkan bahwa dengan memberikan contoh maka 

akan menjadi jelas suatu ucapan. Terkadang suatu permasalahan 

itu sulit untuk dicerna dan dipahami oleh seseorang termasuk 

peserta didik apabila hanya dipaparkan dengan kalimat-kalimat 

seadanya. Namun ketika diberikan contoh maka merekapun 
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akhirnya memahami inti dari suatu pembahasan. Oleh karena itu, 

ada kalimat yang tersebar dikalangan orang Arab: 

  َ بِ دْ لمِ نَ د ِ   َ تَّ ِض حُ  الْ مَ تَ د ُ 113

Maksudnya:  

Dengan contoh maka akan jelas suatu ucapan. 

Berkata Ibnu Uṡaimin: sepantasnya bagi seorang pendidik 

untuk memberikan permisalan yang akan menjadi jelas dengannya 

suatu hukum. 114 

Nabi saw banyak sekali memberikan permisalan dan contoh 

ketika mendidik para sahabatnya. Misalnya dalam hadis yang 

disebutkan dalam karya tulis ilmiah ini. Pada hadis yang pertama 

ketika Nabi saw menyebutkan suatu hukum bahwa setiap amalan itu 

tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan mendapatkan 

sesuai dengan apa yang dia niatkan, kemudian Nabi saw 

memberikan contoh untuk memperjelas makna dari hadis ini. 

Adapun contoh yang disebutkan adalah ibadah hijrah.  

Berkata Ibnu Rajab Al Hambali:  

dua kalimat ini adalah kalimat yang universal, dan dua kaedah 
yang menyeluruh, tidak sesuatupun yang keluar darinya, 
kemudian Nabi saw setelah itu menyebutkan sebuah 
permisalan dari permisalan-permisalan amalan yang 
bentuknya adalah satu, namun berbeda baik dan buruknya 
tergantung dari pada niatnya, seakan akan Nabi saw 

 
113 Muhammad bin Umar Bazmūl, Al Kasykūl Fawā’idul ‘Ilmiyyah, (Cet Pertama, Al Jazāir, 

Dārul Mīroṡ Al Nabawi, 1438 H), h.101 
114 Ibnu Uṡaimin, Majmuul Rasāil wal mutun ilmiyyah, h.374 
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mengatakan: seluruh amalan sama modelnya dengan yang 
seperti ini.115 

Berkata Ṣoleh Al Fauzan: kemudian Nabi saw menyebutkan 

contoh yang berupa amalan untuk hadis ini, dan sungguh Nabi saw 

memberikan permisalan dengan amalan hijrah.116 

Berkata Ṣoleh Ālusy Syaikh: Ucapan Nabi: maka siapa saja 

yang hijrahnya, huruf fa disini adalah perincian, merinci untuk contoh 

dari amalan-amalan untuk Allah dan untuk selain Allah, maka Nabi 

saw menyebutkan contoh untuk amalan-amalan tersebut.117 

Hadis-hadis Rasulullah saw banyak sekali menggambarkan 

tentang metode ini, yaitu metode memberikan contoh dan 

permisalan didalam pendidikan. Lihat saja misalnya hadis berikut ini: 

  كْ بِ  ْ نُ   ِ حَ    َ لِ لِ سْ مُ الْ    ُ نَ د مَ هَ بَّ إِ د   َ هَ صُ  َ  َ   طُ تُ سْ   َ ًلَ   مً  َ  َ شَ    ِ  َ الشَّ    َ مِ    َّ إِ 
صَ ا ِ  َ بَ الْ    ِ  َ شَ   كْ  ِ   دسُ البَّ    َ صَ  َ ؟  َ كَ هِ   دمَ   كْ  ِ    َ صَ  َ :  َ هللاِ    ُ بْ يَ   د َ ع  
؟  هللاِ    َ  ْ سُ د  َ  َ   كَ د هِ د مَ بَنْ   ِ ا: حَ  ْ دلُ صَ   لَّ   نُ تُ  ْ  َ حْ تَ دسْ    َ  ُ لَ خْ د البَّ هَ بَّ رَ   كْ سِ رْ بَ

 َ  118 ُ لَ خْ البَّ  كَ : هِ  َ صد

Artinya : 

Sesungguhnya diantara pohon-pohon terdapat sebuah 
pohon, yang tidak pernah gugur daunnya, dan dia adalah 
permisalan seorang muslim. Maka sampaikanlah kepadaku, 
pohon apakah itu? Para sahabat menyangka bahwa itu pohon 
yang ada dipedalaman.  Berkata Ibnu Umar: Dan saya 
menduga bahwa itu adalah pohon kurma. Namun saya 
merasa malu untuk menyampaikannya kepada Rasulullah. 
Kemudian para sahabat berkata: sampaikanlah kepada kami, 

 
115 Ibnu Rajab Al Hambali, Jāmi’ul ulum wal hikam: 72 
116 Ṣoleh Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h.22 
117 Ṣoleh Alusy Syaikh, Syarah Arba’in Nawawiyyah, h.34 
118 Imam Bukhori, Shohih Al Bukhori, h.208 
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pohon apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: itu 
adalah pohon kurma. 

 

Berkata Kholid bin Abdillah Al-Qurasyi:  

sepantasnya menggunakan metode ini dalam Pendidikan 
iman, karena Rasulullah saw menggunakannya didalam 
menerangkan perkara iman. Maka seseorang tidak bernilai 
sama sekali tanpa agama dan tanpa iman. Dan dia dengan 
keimanannya berhak untuk dimuliakan dan ditinggikan 
derajatnya didunia ini, karena dengan keimanannya ini maka 
dia memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, memberikan 
manfaat kepada orang lain, walaupun hanya sekedar 
menahan diri dari mengganggu orang lain. Maka permisalan 
dia seperti pohon yang baik, dimana segala yang berkaitan 
dengan dia memberikan manfaat, dari naungannya, manisnya 
buahnya, kualitasnya, jenisnya, kelezatannya, batangnya, 
daunnya, rantingnya, bahkan isinya, semua ini adalah 
bermanfaat, baik, dan indah.119 

Permisalan yang diberikan untuk menerangkan tentang suatu 
makna dengan memberikan gambaran yang nyata dari 
perkara-perkara yang manusia terbiasa dengannya didalam 
kehidupannya, dan mudah bagi dirinya untuk 
membayangkannya disaat dia mendengar atau membacanya. 
Maka akan berwujud makna yang diinginkan didalam otaknya 
dari gambaran nyata tersebut.120 

Metode memberikan contoh dan permisalan, inipun 

merupakan metode Alquran. Berapa banyak permisalan dan contoh 

yang disebutkan didalam Alquran, dan dengan maksud dan makna 

yang berbeda-beda. Disebutkan permisalan dan contoh ini agar 

kemudian manusia bisa mentadaburi dan memikirkan makna yang 

terkandung didalamnya. Karena salah satu ciri orang yang berilmu 

adalah dia mampu untuk memahami contoh dan permisalan-

 
119 Khalid bin Abdillah AL Qurasyi, Tarbiyyatun Nabi Liashabihi, h.417-418 
120 Ibid : 418 
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permisalan tersebut. Allah azza wa jalla berfirman didalam Alquran 

surat Al Ankabut, ayat: 43: 

  َ  ْ مُ دلِ  َ  الْ ًلَّ د إَ هَ لُ تِ  ْ  َ  َ َمد دِس لبَّ د لِ هَ بُ  ِ ضْ بَ  د ُ نَ مْ اْعَ  كَ لْ تِ  َ 

Terjemahannya: 

Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk 
manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-
orang yang berilmu.121 

Sepantasnyalah para pendidik untuk menggunakan metode ini 

didalam mendidik karena padanya terdapat manfaat yang sangat besar 

didalam memahamkan suatu perkara. 

B. Karakter pendidikan Rasulullah untuk para pendidik didalam hadis 

yang pertama, kedua, dan kesebelas pada Kitab Arba’in Nawawiyah 

Sesungguhnya seorang pendidik memiliki kedudukan yang 

agung. Melalui tangan-tangan merekalah ilmu bisa tersebar luas. 

Berapa banyak orang-orang yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, 

menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu berkat 

jasa dan pengorbanan mereka. Dan ini merupakan kenikmatan dan 

anugrah yang tidak diberikan dan tidak dimilliki oleh setiap orang. 

Hanya orang-orang pilihan dan istimewa yang menempati 

kedudukan ini. Oleh karena itu Nabi saw dipilih untuk menjadi 

seorang Rasul lagi seorang pendidik. Dan Nabi saw telah berhasil 

didalam mendidik para sahabatnya.  

 
121 Al Qur’an Al Qasbah , King Salman Al-Qur’anul karim, h.401 
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Pembahasan ini akan menguraikan beberapa karakter 

pendidikan Nabi saw bagi para pendidik yang disimpulkan dari hadis 

yang pertama, kedua, dan kesebelas dari kitab Arba’in agar mereka 

menjadi pendidik yang berhasil: 

 

1. Bersifat dengan akhlak yang mulia 

Tentu saja akhlak yang mulia merupakan perhiasan yang 

wajib melekat pada diri seorang pendidik. Sebab ini akan menjadi 

perhatian utama bagi anak didikinya. Dan tentu saja mereka akan 

berusaha untuk mengikuti dan mencontoh pendidik mereka. Dari 

sinilah mau tidak mau, wajib bagi seorang pendidik memiliki akhlak 

yang mulia dan agung, sebab dia adalah panutan dan teladan bagi 

anak didiknya. Oleh karena itu orang-orang terdahulu mereka lebih 

senang mempelajari akhlak pendidiknya dari pada mengambil 

ilmunya. Walaupun akhlak itu sendiri adalah ilmu.  

Berkata Az Zuhri:  

 اُ بَّ د بَ ْ تِ ك الْ  َ دلِ لَ   َ مَ د بَتَ  َ لَّ مُ  ُ  مِ  ْ  رَ  َ بِ  ِ  رَ حَ ألُّ  إِ لَ  ْ بَد مِ  ْ  يِ لْ مِ  ِ 122

Maksudnya:  

Dulu kami mendatangi seorang yang berilmu, dan apa yang 
kami pelajari dari adabnya itu lebih kami cintai daripada 
ilmunya. 

 
122 Aḥmad bin Nāṣir aṭ- ṭayyar,  Hayātu Al salaf, h.386 
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Nabi saw adalah seorang pendidik yang memiliki akhlak yang 

sangat agung dan adab yang sangat mulia. Bahkan akhlak Nabi saw 

disanjung oleh Allah ta’ala didalam alquran. Dimana dikatakan 

bahwa Nabi saw memiliki akhlak yang sangat agung. Dan inipun 

tergambar jelas dalam hadis yang dibawakan oleh peneliti dalam 

karya ilmiah ini. dimana Nabi saw berlapang dada dan bersabar 

bahkan berlemah lembut dengan sikap yang kurang beradab dari 

sipenanya. Dimana dia memanggil langsung namanya, padahal itu 

dilarang didalam syari’at. Allah ta’ala berfirman dalam Alquran surat 

An-Nur Ayat 63:  

ض  ا  ض  ك  م   ب  ع   ل   ب  ي  ن ك  م   ك  د  ع  اء    ب  ع   س  و   ل   ت  ج  ع  ل  و  ا د  ع  اء   الر    

 Terjemahnya: 

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul (Muhammad) 
diantara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada 
sebagian yang lain.123 

Terlebih lagi dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi 

saw dan meletakkan tangannya diatas paha Nabi saw, yang tentu 

saja perkara ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang penuntut 

ilmu kepada gurunya, dikarenakan ini tidak menunjukkan 

penghormatan kepadanya. Namun Nabi saw tidak menghardiknya 

dan tidak mencelanya sama sekali. Bahkan Nabi saw tetap 

menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada dirinya.  

 
123 King Salman Alqur’anulkarim, (Al Qur’an Al Qasbah , Jakarta , 2021 M) , h.359 
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Perkara ini menunjukkan akhlak yang sangat mulia dari Nabi 

saw dan adabnya sangat agung, dimana Nabi saw senantiasa 

berhias dengannya dan dipraktekan kepada siapapun dalam kondisi 

apapun. Inilah perangai dan budi pekerti yang layak untuk diikuti dan 

diteladani oleh para pendidik. Dimana hendaknya mereka bersabar, 

penyantun, murah hati, dan  berlapang dada dengan sikap dari anak 

didik mereka yang kurang beradab. Dan tentu saja tetap memberikan 

nasehat dan berusaha memperbaiki. 

Berkata Ibnu Jama’ah Al Kināni ketika menyebutkan adab-

adab seorang yang berilmu:  

Yang kedelapan : bergaul dengan manusia dengan akhlak  
yang mulia. Kemudian mengatakan: bergaul dengan manusia 
dengan akhlak yang mulia, dari wajah yang berseri-seri, 
menyebarkan salam, memberi makan, menahan marah, 
menahan gangguan dari orang lain, bersabar dengan 
gangguan mereka, mendahulukan orang lain dalam perkara 
dunia dan tidak mengedepakan dirinya, bersifat adil dan tidak 
meminta untuk disikapi dengan adil, mensyukuri kebaikan, 
memberikan perasaan lega, berusaha memenuhi kebutuhan 
orang lain, memberikan kedudukannya sebagai syafa’at, 
berlemah-lembut kepada orang-orang fakir, menampakkan 
kasih sayang kepada tetangga dan karib kerabat, berlemah 
lembut kepada peserta didik, menolong mereka, dan berbuat 
baik kepada mereka,124 

 

2. Mendidik secara bertahap 

Mendidik secara bertahap atau bertadarruj, dimana ilmu itu 

disampaikan dari perkara yang sangat penting kemudian yang 

 
124 Ibnu Jamā’ah Al Kināni, Tażkiratus sami’ wal mutakallim, ( Tanpa Cetakan, Oman, 

Baitul Afkrid Dauliyyah, 2004M) h.39 
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penting, dan dilakukan sedikit demi sedikit merupakan salah satu 

metode yang semestinya ditempuh oleh seorang pendidik. Karena 

hal itu akan lebih mendekatkan pembahasan kepada peserta didik 

dan lebih mudah untuk dihafal dan dipahami. Bukan merupakan 

perkara yang bijak ketika ilmu itu disampaikan sekaligus, tanpa 

memperhatikan keadaan peserta didik. Apakah mereka mampu 

untuk menangkap semuanya atau kebanyakannya ataukah justru 

lebih banyak yang dilewatkan. Apalagi kemampuan peserta didik 

sangatlah terbatas. 

Metode tadarruj atau bertahap dalam menyampaikan ilmu, 

dari yang paling penting kemudian yang penting, merupakan metode 

yang dipraktekkan oleh Nabi saw dalam pendidikan. Pada hadis 

yang kedua dari apa yang dibawakan oleh peneliti dalam tesis ini. 

terlihat dengan sangat jelas menggambarkan tentang penerapan 

metode ini. Dimana dalam konteks hadis disebutkan tentang 

tingkatan-tingkatan agama Islam. Diawali dengan tingkatan Islam, 

kemudia tingkatan Iman, kemudian tingkatan Islam. Kemudian 

dilanjutkan dengan perkara yang lebih khusus, yaitu tentang tanda-

tanda hari kiamat, yang dia merupakan salah satu bagian dari 

keimanan kepada Hari Kiamat. 

Susunan kalimat yang seperti ini memberikan faedah agar 

pendidik itu bertahap didalam menyampaikan ilmu. Memperhatikan 

manakah perkara yang paling penting yang sangat dibutuhkan oleh 
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peserta didik. Adapun kalau perkara itu belum mereka butuhkan 

maka tidak ada masalah untuk ditangguhkan terlebih dahulu. Bukan  

maksudnya disembunyikan dan tidak akan pernah disampaikan, 

tetapi melihat waktu yang tepat dan memperhatikan kondisi mereka. 

Dan inilah yang dikatakan dalam syari’at seorang yang Rabbani. 

Disebutkan dari Ibnu Abbas ra: 

بَّدبِك الَِّذْع  ُ َل ُِل البَّدَس ِصغَدَ  اْلِ ْلِل صَْبَ  ِابَدِ هِ 125  اَل َّ

Maksudnya:  

Seorang yang Rabbani adalah yang mengajarkan kepada 
manusia ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. 

Sesungguhnya metode tadarruj atau bertahap didalam 

menyampaikan ilmu merupakan jalan Ulama dari masa kemasa. 

Didapatkan bagaimana mereka mendidik anak didik mereka dengan 

memperhatikan kemampuan mereka, dan mempertimbangkan 

dengan cermat perkara yang yang layak untuk didahulukan ketika 

akan disampaikan, serta sekaligus menilai apakah perkara ini akan 

sampai diakal mereka ataukah tidak.  

Berkata Yūnus bin Abdil A’la: 

 ألِ سَ حَ د بِ بَمَ لَّ اَ    ْ لَ    َ  ُ بْ يَ   لُ هَ رْ د بَمَ    ِ  ْ تَ د بِ بَمُ ِل  اَ  ُ   هللاُ    ُ مَ حِ ك  َ  ِ د ِ الشَّ   د َ اَ 
 126 ُ بْ د يَ بَلْ تَ د يَ مَ   ِ مِ هْ  َ 

 

Maksudnya: 

 
125 Aḥmad bin Nāṣir aṭ- ṭayyar,  Hayātu Al salaf, h.92 
126 Aḥmad bin Nāṣir aṭ- ṭayyar,  Hayātu Al salaf, h.113 
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Adalah Imam Syafi’i berbicara dengan kami sesuai dengan 
pemahaman kami. Sekiranya dia berbicara dengan kami 
sesuai dengan pemahamannya sendiri, maka kami tidak akan 
bisa memahaminya. 

Berkata Imam Nawawi: sepantasnya seorang pendidik 

mendidik muridnya secara bertahap dengan adab-adab yang mulia, 

dan perangai-perangai yang diridhoi, serta melatih jiwanya dengan 

perkara-perkara yang halus.127 

Berkata Ibnu Jamā’ah Al Kinani Ketika menyebutkan adab-

adab bagi seorang pengajar: 

Adab yang kelima: mengatur pelajarannya dari yang paling 
penting kemudian yang berikutnya. Kemudian mengatakan: 
apabila pelajaran itu beraneka ragam, maka didahulukan 
yang paling mulia kemudian yang berikutnya, dan yang paling 
penting kemudian yang berikutnya. Maka dia dahulukan tafsir 
Alquran, kemudian hadis, kemudian Ushuluddin, kemudian 
Ushūl Fiqih, kemudian mażhab, kemudian khilaf, atau nahwu, 
atau jidal.128 

Nabi Muhammad saw adalah seorang pendidik yang selalu 

menerapkan metode ini, maksudnya metode tadarruj. Lihat saja 

hadis berikut ini, dimana Ibnu Abbas ra berkata: 

ح  لِ إَ    ُ نَ  َ بَ    َ  ْ حِ      بَ  َ    ِ بْ   دذِ  َ مُ لِ   لَ لَّ سَ  َ    ِ  ْ لَ يَ   ح هللاُ لَّ صَ   هللاِ    ُ  ْ سُ  َ   د َ صَ 
   ُ هَ شْ  َ    ْ ح رَ لَ إِ   لْ هُ يُ د ْ  َ   لْ هُ تَ  ْ ا  ِ ذَ إِ    َ دأل  تَ اِ    َ هْ د رَ مً  ْ ك صَ تِ  ْ تَ سَ   كَ بَّ إِ  : ِ مَ  َ الْ 
إِ ًلَ    ْ رَ  هللاُ ًلَّ إِ    َ لَ   لَ  ْ ديُ طَ رَ    ْ إِ    َ هللاِ    ُ  ْ سُ ا  َ  ً مَّ حَ مُ    َّ رَ  َ       كَ لِ ذَ بِ   كَ ا 
 َ  َ       لَ  ْ لَ  َ   ل   ْ  َ     ِ اُ   كْ  ِ   ات   َ لَ صَ   سَ مْ خَ   لْ هِ  ْ لَ يَ   الَ  َ  َ    ْ صَ   هللاَ    َّ رَ   لْ هُ  ْ بِ خْ  
َ  َ   كَ لِ ذَ بِ   كَ ا لَ  ْ ديُ طَ رَ   لْ هُ    ْ إِ  َ     ً صَ  َ صَ   لْ هِ  ْ لَ يَ   الَ  َ  َ    ْ صَ   هللاَ  َ   رَ   لْ هُ  ْ بِ خْ  
لَ  ْ ديُ طَ رَ   لْ هُ    ْ إِ    َ لْ هِ ا ِ  َ تَ ح  ُ لَ يَ    ُّ  َ تُ  َ   لْ هِ د ِ  َ بِ غْ رَ    ْ مِ   ذُ خَ فْ تُ   كَ لِ ذَ بِ   كَ ا 

 
127 Iman Nawawi, At Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, (cet pertama, Yaman, Dārul Aṡār, 

1432 H), h.69 
128 Ibnu Jamā’ah Al Kināni, Tażkiratus sāmi’ wal mutakallim, h.50 
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   َ  ْ بَ  َ    ُ بَ ْ بَ   سَ  ْ لَ    ُ بَّ إِ    َ لِ  ْ لُ ظْ مَ الْ   مَ  َ يْ  َ   قِ اتَّ    َ لْ هِ الِ  َ مْ رَ   لَ ا ِ  َ اَ  َ   دكَ  َّ إِ  َ 
 129دألٌ  َ حِ  هللاِ 

Artinya: 

Nabi saw berkata kepada Mu’aż bin Jabal ketika 
mengutusnya ke negeri Yaman: Sesungguhnya kamu akan 
mendatangi suatu kaum dari kalangan Ahlul Kitab, apabila 
kamu telah mendatangi mereka maka serulah mereka untuk 
bersaksi bahwa: Tidak ada sesembahan yang hak  kecuali 
Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Apabila 
mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah 
kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada 
mereka shalat lima kali dalam sehari semalam. Apabila 
mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah 
kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan sedekah 
(zakat) yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan 
dikembalikan kepada orang-orang miskin dikalangan mereka. 
Dan apabila mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut 
maka hati-hatilah kamu dari harta mereka yang sangat 
bernilai, dan hindarilah doa orang yang dizalimi, karena 
sesungguhnya tidak ada penghalang antara dirinya dan Allah 
ta’ala. 

 

Berkata Abdul Fattāh Abū Guddah:  

“diantara faedah hadis ini adalah memulai dari yang paling 

penting kemudian yang paling penting berikutnya ketika 

berdakwah dan ketika mendidik, karena menuntut mereka 

(penduduk Yaman) untuk mengerjakan seluruh sekaligus 

akan membuat mereka lari, maka demikian pula halnya 

menyampaikan seluruh ilmu kepada peserta didik dengan 

 
129 Imam Bukhori, Shohih Al Bukhori, h.487 
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sekaligus, akan mengantarkan untuk menelantarkan 

semuanya.130 

Berkata Abdurrahmān bin Hasan Alusy Syaikh Ketika 

mengomentari hadis diatas: dalam hadis ini terdapat tanbīh 

(peringatan) untuk mendidik secara bertahap, mengawali dari yang 

paling penting kemudian yang paling penting berikutnya.131  

Hadis diatas menunjukkan tentang mendidik secara 

bertadarruj, karena didalamnya disebutkan perintah-perintah yang 

berkaitan dengan syari’at. Diawali dengan dua kalimat syahadat, 

kemudian, shalat, kemudian zakat. Maka disinilah hendaknya 

seorang pendidik berjalan diatas metode ini didalam proses belajar 

mengajar, agar berhasi didalam pendidikannya. 

3. Mengkhususkan sebagian anak didik dengan ilmu 

tertentu 

Memperhatikan bahwa anak dan peserta didik memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda, maka dituntut bagi para pendidik 

untuk jeli dan cermat didalam menyampaikan ilmu. Dalam artian, 

hendaknya mereka menimbang ilmu yang akan disampaikan kepada 

peserta didik. Maka dari sinilah diperbolehkan bagi seorang pendidik 

 
130 Abdul Fattāh Abū Guddah, Ar Rasūlul Mu’allim wa Asālibuhu fit Ta’līm, (Cet Pertama, 

Beirut, Maktab Al Maṭbū’āt Al Islāmiyyah Bi Halb, 1417 H), h.77 
131 Ṣoleh bin Abdul Azīz Alusy Syaikh, Syarah Fathul Majīd, (Cet Pertama, Saudi Arabia, 

Maktabah Dārul Hijāz, 1435 H), h.216 
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untuk mengkhususkan sebagian anak didiknya dengan pembahasan 

yang tertentu. Dan tidak disampaikan kepada yang lain.  

Metode ini adalah metode yang telah dipraktekkan Nabi saw 

didalam mendidik para sahabat. Sebagaimana yang tergambar 

didalam hadis yang dibawakan oleh penulis didalam karya ilmiah ini. 

Dimana Nabi saw mengkhususkan sahabat yang mulia Umar bin 

Khoṭob tentang orang yang bertanya. Nabi saw berkata kepada 

Umar: Wahai Umar tahukah kamu siapakah orang yang bertanya. 

Saya menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” 

Rasulullah bersabda, “Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian 

untuk mengajarkan agama kalian. 

Berkata Muhammad bin Abdillah bin Abdillathif Al-Jurdaniy 

Asy-Syafi’I ketika mengomentari kalimat diatas: dianjurkan bagi 

seorang yang alim untuk memberikan tanbih (perhatian) kepada 

murid seniornya atas faedah-faedah ilmu dan perkara-perkara yang 

asing, agar mereka memahami dan mengingatnya.132 

Nabi saw dalam banyak kesempatan terkadang 

mengkhusukan sebagian sahabatnya dengan sebagian ilmu yang 

tidak disampaikan kepada Sebagian yang lain. Lihat saja hadis 

berikut ini, dimana Mu’āż bin Jabal mengatakan: 

 
132 Muhammad bin Abdillah bin Abdillathif AL-Jurdaniy Asy-Syafi’I, Al-Jawahirul 

Lu’luiyyah fi syarhi Al-Arba’in An-Nawawiyyah, h.126 
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ِ بِ البَّ   فَ  ْ  ِ   تُ بْ اُ      ُ  ْ رَ : يُ    ُ لَ   د ُ تَ  ُ   د   مَ ح حِ لَ يَ   لَ لَّ سَ  َ    ِ  ْ لَ يَ   ح هللاُ لَّ صَ   ك 
  د ِ بَ  ِ الْ   قُّ د حَ مَ  َ   د ِ بَ  ِ ح الْ لَ يَ   هللاِ   قُّ د حَ ع مَ  ِ  ْ تَ    ْ   هَ دذُ  َ د مُ :  َ د َ تَ  َ 

 د ْ بَ  ِ ح الْ لَ يَ   هللاِ   قَّ حَ    َّ إِ :  َ د َ . صَ لُ لَ يْ رَ    ُ لُ  ْ سُ  َ  َ   هللُ : اَ تُ لْ ؟ صُ   ح هللاِ لَ يَ 
  ألَ ذ ِ  َ   ُ ًلَ    ْ رَ   ح هللاِ لَ يَ   د ِ بَ  ِ الْ   قَّ حَ د  َ  ً  ْ شَ    ِ بِ   اْ  ُ اِ  شْ  ُ   ًلَ  َ   هُ  ْ  ُ بُ  ْ  َ    ْ رَ 
؟ دسَ البَّ    َ بَ    ُ ش ِ بَ  رُ اَل  َ ! رَ   هللاِ    َ  ْ سُ د  َ :  َ تُ لْ تُ د.  َ  ً  ْ شَ    َ بَ   كُ  ِ شْ   ُ ًلَ    ْ مَ 
 133ا  ْ لُ اِ تَّ  َ  َ  لْ هُ  ْ ش ِ بَ تُ : ًلَ د َ صَ 

Artinya:  

Saya pernah dibonceng oleh Nabi saw diatas seekor keledai 
yang diberi nama ‘ufair, lalu Nabi saw berkata: Wahai Mu’āż 
tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hamba-Nya dan apa 
hak hamba atas Allah? Saya menjawab: Allah dan Rasul-Nya 
lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah saw bersabda: 
sesungguhnya hak Allah atas hamba-hamba-Nya agar 
mereka beribadah kepada-Nya dan tidak 
mempersekutukannya dengan seseuatu apapun. Dan hak 
hamba atas Allah, dimana Allah tidak akan menyiksa 
siapapun yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu 
apapun. Saya (Mu’āż) berkata: Wahai Rasulullah! Tidakkah 
saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Nabi 
saw menjawab: jangan kamu sampaikan kepada mereka, 
sehingga mereka tidak bersandar dengannya. 
 
Berkata Muhammad Ibnu Uṡaimin ketika mengomentari 

faedah yang disebutkan oleh Muhammad bin Abdil Wahhab tentang 

hadis dimana bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan 

ilmu yang tidak disampaikan kepada yang lain:  

yang demikian itu karena Nabi saw mengkhususkan ilmu ini 
kepada Mu’āż, tidak disampaikan kepada Abu Bakar, Umar, 
Uṡman. ‘Ali. Maka dibolehkan untuk mengkhususkan 
sebagian manusia dengan ilmu yang tidak disampaikan 
kepada yang lain. Dimana sebagian manusia sekiranya 
disampaikan dengan sesuatu dari ilmu kepadanya maka dia 
akan terfitnah. Berkata Ibnu Mas;ud: sesungguhnya kamu 
tidaklah berbicara dengan suatu kaum tentang suatu hadis 
yang tidak mampu dijangkau oleh akal-akal mereka, kecuali 
hal itu akan menjadi fitnah atas Sebagian mereka. Dan 

 
133 Imam Bukhori, Shohih Al Bukhori, h.767 
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berkata ‘Ali: sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang 
mereka ketahui. Maka disampaikan kepada setiap orang 
sesuai dengan kemampuannya, pemahamannya, dan 
akalnya.134 
 
Metode mengkhususkan sebagian ilmu kepada sebagian 

peserta didik adalah metode yang dikenal dan senantiasa berjalan 

dikalangan para Ulama. Bahkan pembahasan metode ini disebutkan 

didalam buku-buku hadis. Imam Bukhori membuat satu bab dalam 

kitab Shohihnya tentang metode ini dalam kitabul ‘Ilmi dengan 

mengatakan:  

ا   ْ مُ هَ رْ   َ ًلَ   ْ رَ   َ  َ اهِ  َ اَ  ل   ْ صَ   َ  ْ د  ُ مً  ْ صَ   لِ لْ  ِ دلْ بِ  َص  خَ   ْ : مَ دألُ بَ 
135 

Artinya: 
 
Bab tentang seseorang yang mengkhususkan dengan ilmu 
suatu kaum tidak kepada yang lain karena khawatir mereka 
tidak akan memahaminya. 
 
Imam Bukhori setelah menyebutkan bab ini dalam kitab 

Shohihnya, maka dibawakan beberapa hadis sebagai pendukung 

bab yang disebutkannya, akan tetapi sebelumnya dibawakan 

ucapan ‘Ali bin Abi ṭolib:  

  هللاُ  ألَ ذَّ اَ  ُ    ْ رَ   َ  ْ بُّ حِ تُ   رَ  َ  ْ  ُ  ِ  ْ د  َ مَ بِ  دسَ ا البَّ  ْ نُ  ِ حَ 
  َ  َ سُ  ْ لُ  ُ ؟ 136

Artinya :  

Sampaikanlah kepada manusia apa yang mereka ketahui, 
apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan? 

 
134 Muhammad Ibnu Uṡaimin, Al Qaulul Mufīd ‘ala kitābit Tauhid, (Cet ke-8, Saudi 

Arabia, Dār Ibnul Jauzi, 1438 H), H.39 
135 Imam Bukhori, Shohih Al Bukhori, h.222 
136 Ibid : 222 
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Keterangan dan penjelasan diatas merangkan bahwa metode 

ini adalah metode yang penting dalam dunia pendidikan, 

dikarenakan Nabi saw telah mengamalkannya, dan metode inipun 

senantiasa berjalan dikalangan para Ulama. Maka sepantasnya bagi 

seorang pendidik untuk menerapkan metode ini didalam dunia 

pendidikan agar berhasil didalam mendidik anak-anak didiknya. 

 

C. Karakter pendidikan Rasulullah untuk para peserta didik didalam 

hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas pada Kitab Arba’in 

Nawawiyah 

Pola pendidikan Rasulullah saw tidak hanya memperhatikan 

para pendidik. Metode pendidikan Nabi saw tidak hanya berkaitan 

dengan para pegiat pendidikan dalam hal ini para pendidik, tapi 

inipun mencakup para peserta didik. Merekapun telah mendapatkan 

perhatian dari Nabi saw dalam perkara pendidikan. Disana ada 

beberapa metode pendidikan Rasulullah saw yang berkaitan dengan 

para peserta didik   yang sangat berguna bagi peserta didik didalam 

menempuh proses pendidikan. Pada kesempatan kali ini penulis 

akan menyebutkan sejumlah metode pendidikan Rasulullah saw 

untuk para peserta didik. 

a. Beradab terhadap pendidik 
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Pendidik adalah bagian terpenting bagi seorang peserta didik. 

Berkat jasanya seorang peserta didik bisa merubah keadaan dirinya, 

dari tidak tahu menjadi tahu banyak hal. Dengan usaha seorang 

pendidik, maka seorang peserta didik akan menjadi seorang yang 

berhasil. Berhasil terhadap dirinya sendiri, berhasil didalam 

keluarganya, berhasil didalam masyarakat dan lingkungannya, 

berhasil didalam negaranya.  

Melihat jasa yang sangat besar dan tidak terhingga bagi 

seorang pendidik, maka dituntut bagi seorang peserta didik untuk 

senantiasa memuliakan orang yang mendidiknya dengan 

berinteraksi dengannya dengan akhlak yang mulia. Berhias dengan 

akhlak yang agung, berpenampilan dengan dengan adab yang mulia 

merupakan perkara yang tidak ditawar-tawar dari diri seorang 

peserta didik. Wajib bagi seorang peserta didik memiliki akhlak yang 

mulia. Bertutur kata yang halus dan berbuat dengan amalan yang 

menyenangkan terhadap pendidiknya. 

Nabi saw telah menuntut kepada umatnya agar mereka 

senantiasa membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan tentu saja 

kebaikan seorang pendidik adalah yang paling pertama dan paling 

utama untuk dibalas dengan yang semisalnya. Didalam hadis yang 

dibawakan oleh peneliti didalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa 

adab bagi seorang peserta didik, sebagai berikut: 

1. Ikhlas karena Allah ta’ala dalam belajar; 



94 
 

 

2. Memperhatikan kerapian pakaian dan penampilan ketika 

menghadiri pelajaran; 

3. Dianjurkan untuk mengenakan pakaian berwarna putih 

4. Menghadap kepada pendidik ketika menerima pelajaran, 

tidak berpaling ke kiri atau ke kanan; 

5. Mendekat kepada pendidik disaat menerima pelajaran; 

6. Duduk dengan penuh adab di hadapan pendidik; 

7. Tidak malu untuk bertanya; 

8. Tidak memanggil pendidik dengan namanya secara 

langsung, tapi memanggilnya dengan gelar atau panggilan 

yang penuh adab; 

9. Berani mengatakan: tidak tahu, apabila dia tidak memiliki 

ilmu tentang sesuatu; 

10. Meniggalkan segala perkara yang meragukan. 

Berikut ini adab-adab dari seorang peserta didik terhadap 

pendidiknya yang penulis sebutkan secara ringkas dari Kitab 

Tażkiratus sāmi’ wal mutakallim: 

1. Memilih pendidiknya dari seorang yang mumpuni didalam 

ilmu dan wara’; 

2. Tunduk kepada pendidiknya dan rendah diri kepadanya; 

3. Memuliakan pendidiknya dan mensifatinya dengan 

kalimat-kalimat yang layak dengannya; 

4. Tidak melupakan kebaikan pendidiknya; 
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5. Bersabar terhadap gurunya apabila dia mendapatkan dari 

pendidiknya perkara yang tidak dia senangi; 

6. Berterima kasih kepada pendidiknya atas bimbingan dan 

manfaat yang diberikannya; 

7. Beradab ketika meminta izin dari pendidiknya; 

8. Duduk dihadapan pendidiknya dengan penuh adab; 

9. Berlemah lembut kepada pendidiknya disaat tanya jawab 

dan tidak menampakkan apa yang mencela gurunya; 

10. Beradab ketika bertanya kepada pendidiknya dan 

menyimak sebagai seorang yang mengambil faedah; 

11. Tidak mendahului pendidiknya ketika berbicara 

12. Beradab ketika mengambil sesuatu dari pendidiknya; 

13. Beradab terhadap pendidiknya ketika berjalan dan 

berbicara dengannya dijalan.137 

Berkata Hafiz bin Ahmad Al Hakami dalam mandzumah 

Mīmiyyahnya:  

#  ِ بً سِ تَ حْ مُ   ألِ الَّ لطُّ لِ    ُ لْ ذُ دبْ  َ   حَ صْ البُّ  َ   دذَ تَ سْ اْعُ  َ    ِ هْ  َ الْ  َ     ِ الس ِ   كْ د 
 138لِ  ِ تَ دحْ  َ 

Maksudnya:  
Dan nasehat berikanlah kepada penuntu ilmu seraya 
mengharapkan pahala dari Allah baik secara sembunyi-
sembunyi maupun terang-terangan, dan ustadz muliakanlah 
dia. 

 
137 Ibnu Jamā’ah Al Kināni, Tażkiratus sāmi’ wal mutakallim, h.89-103 
138 Abdul Karim Al Khudhori, Syarah Al Mandzūmah Al Mīmiyyah, (Cet Pertama, Saudi 

arabia, Ma’ālimus Sunan, 1331 H), h.82 
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Berkata Abdur Razzaq Al Badr ketika mengomentari syair ini:  

ini adalah perkara yang penting sekali didalam menuntut ilmu, 
dimana peserta didik berada didalam kadar yang tinggi 
didalam memuliakan gurunya.  Dan sebesar dia memuliakan 
gurunya inilah akan terwujud faedah dan besarnya kebaikan, 
demikian pula sebaliknya.139 

Berkata Muhammad bin Māni’:  

Tidak sepantasnya bagi seorang peserta didik untuk tidak 
beradab dimana dia menghibahi pendididiknya dan siapa saja 
yang ikut dipelajarannya dari para penuntut ilmu, dan 
hendaknya dia tidak membalas kebaikan gurunya dengan 
kejelekan, sebagaimana yang kita saksikan hal itu banyak 
dari peserta didik, sehingga mereka diharamkan dari ilmu 
karena sebab tersebut. Bahkan yang wajib bagi peserta didik 
untuk mengakui keutamaan gurunya, mendoakan kebaikan 
untuknya, menyebarkan kebaikannya, dan menahan diri dari 
kejelekan terhadap gurunya.140 

Keberhasilan dan kesuksesan peserta didik ditentukan 

dengan sejauh mana dia memuliakan pendidiknya. Keberkahan 

pada ilmunya tergantung sejauh mana dia menghormati 

pendidiknya. Manfaat dari ilmunya dilihat dari akhlaknya terhadap 

pendidiknya. Maka satu kata kunci kesuksesan bagi seorang peserta 

didik: beradablah dengan adab yang mulia terhadap pendidikmu, 

maka kamu akan berhasil. 

b. Bersemangat didalam belajar 

Ilmu adalah sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. 

Bagaimana tidak, dia adalah sarana yang akan mengantarkan 

kepada seluruh kebaikan. tidak hanya kebaikan dunia, tapi juga 

 
139 Abdurrazzaq Al Badr, Syarah Al Mandzūmah Al Mīmiyyah, (Cet Pertama, Saudi Arabia, 

Dār Ibnul Jauzi, 1441 H), h.69 
140 Ibid : 69 
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kebaikan akhirat. Ilmu adalah modal utama seseorang dan sumber 

kebahagiaan bagi dirinya. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki 

ilmu akan jauh dari yang namanya kebaikan dan kebahagiaan, dan 

dipastikan tidak akan pernah meraih surga Allah swt. Karena surga 

didapatkan dengan mengerjakan amalan yang shaleh, dan amalan 

shaleh akan benar kalau dibangun diatas ilmu dan pengetahuan.  

Namanya sesuatu yang bernilai dan berharga tidaklah diraih 

dengan badan yang santai. Sesuatu yang bernilai tidak akan 

mungkin bisa didapatkan oleh orang-orang yang malas. Tidaklah 

sesuatu yang bernilai didapakan kecuali dengan kesungguhan dan 

pengorbanan, serta mengerahkan seluruh daya dan potensi yang 

ada. Seseorang yang ingin meraih sesuatu yang bernilai lagi 

berharga haruslah berusaha mengerahkan seluruh kemampuan 

yang dimilikinya untuk meraih dan mendapatkannya. Meraih sesuatu 

yang bernilai haruslah sebanding dengan pengorbanan yang 

dilakukan. 

Keterangan diatas menunjukkan bahwa untuk meraih ilmu 

dibutuhkan pengorbanan yang besar. Dikarenakan ilmu adalah 

sesuatu yang tidak terhingga  harga dan nilainya. Dibutuhkan 

kesungguhan, perjuangan, dan semangat yang kuat serta kesabaran 

yang besar untuk mendapatkan ilmu. Seorang yang malas tidak akan 

pernah meraih ilmu. Seorang yang tidak memiliki semangat tidak 

akan pernah meraih ilmu.  
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Yahya bin Abi Kaṡir  berkata; 

َ  ُ  الْ  ِ لْ لُ  بِ  َ احَ  ِ  الْ بَ  َ  ِ 141  ًلَ   ُ بد

Maksudnya: 

Ilmu itu tidaklah didapatkan dengan badan yang santai . 

Hadis yang dibawakan oleh peneliti didalam tesis ini, 

sangatlah jelas menunjukkan tentang semangat para sahabat 

didalam menuntut ilmu. Hal ini terlihat bagaimana Umar ra 

mengisahkan tentang keadaan mereka yang duduk bersama Nabi 

saw dengan ucapannya: Ketika kami duduk-duduk di dekat 

Rasulullah saw. Berkata Shaleh Al Fauzan: sungguh para sahabat 

ra dari kebiasaan mereka adalah senantiasa duduk Bersama 

Rasulullah saw untuk belajar darinya, meminta bimbingan, dan 

bertanya kepadanya dari perkara-perkara agama dan dunia 

mereka.142 

Semestinya seorang peserta didik memiliki semangat yang 

besar dan kegigihan yang tinggi untuk mendatangi pendidik dan 

mempelajari ilmu yang dengannya dia bisa meraih ilmu tersebut, 

sehingga dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain, 

bahkan terhadap agama, bangsa dan negaranya. 

c. Bertanya kepada pendidik  

 
141 Ibnu Abdil Bar, Jāmi’ Bayānil Ilmi wafadhlihi, (Cet Pertama, Saudi Arabia, Dār Ibnul 

Jauzi, 1414 H), h.1/385 
142 Shalih Al-Fauzan, Al Minhatur Rabbaniyyah, h.30 
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Bertanya kepada pendidik merupakan salah satu cara untuk 

meraih dan mendapatkan ilmu bagi seorang peserta didik. Dan dia 

merupakan jalan untuk menghilangkan berbagai macam 

permasalahan peserta didik untuk perkara yang belum diketahuinya. 

Berapa banyak permasalahan yang sebelumnya tidak diketahui oleh 

peserta didik, berbalik menjadi diilmui berkat pertanyaan yang 

diajukan kepada pendidik.  

Para sahabat adalah manusia yang paling bersemangat untuk 

bertanya kepada Nabi saw. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan 

oleh hadis yang dibawakan oleh penulis didalam tesis ini. Seperti 

hadis yang kedua, ketika seseorang bertanya kepada Nabi saw 

tentang berbagai macam persoalan-persoalan agama. Dan apabila 

kita meneliti hadis-hadis Rasulullah saw maka kita akan dapatkan 

didalamnya banyak sekali datang dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan. 

Keterangan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya 

metode bertanya dalam dunia pendidikan. Maka sudah semestinya 

bagi peserta didik untuk menempuh metode ini didalam belajar, agar 

dia bisa meraih ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat yang kelak 

akan memberikan manfaat kepada siapapun.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan bab-bab sebelumnya, 

dimana peneliti menelaah hadis-hadis pertama, kedua, dan kesebelas 

dalam kitab Arba’in Nawawiyyah  maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Metode pendidikan Rasulullah secara umum dalam hadis 

yang pertama, kedua, dan kesebelas dalam kitab Arba’in 

Nawawiyah adalah sebagai berikut: metode Hiwar atau tanya-

jawab, metode jawāmi’ul kalim, dan metode tamṡil 

(memberikan contoh dan permisalan). 

2. Karakter pendidikan Rasulullah untuk para pendidik didalam 

hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas pada Kitab Arba’in 

Nawawiyah adalah sebagai berikut: bersifat dengan akhlak 

yang mulia, mendidik secara bertahap, dan mengkhususkan 

sebagian anak didik dengan ilmu tertentu. 

3. Karakter pendidikan Rasulullah untuk para peserta didik 

dalam hadis yang pertama, kedua, dan kesebelas pada Kitab 

Arba’in Nawawiyah adalah sebagai berikut: beradab terhadap 

pendidik, bersemangat dalam belajar, dan bertanya kepada 

pendidik. 
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B. Saran  

Mengkaji dan menelaah hadis-hadis Rasulullah saw merupakan 

perkara yang sangat penting. Karena didalamnya penuh dengan 

pengetahuan dan llmu yang sangat dibutuhkan oleh pendidik dan 

peserta didik didalam proses Pendidikan. Didalamnya penuh dengan 

metode-metode didalam proses belajar-mengajar yang sangat 

bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang mendalami dunia 

Pendidikan.  
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